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บทคัดยอ  
  การใชดัชนีทางชีวภาพเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา ก็เปนอีกวิธี
หน่ึงสําหรับตรวจสอบคุณภาพของแหลงนํ้าที่ทําการศึกษาไดเน่ืองจาก
ราคาประหยัดและคนในพื้นที่น้ันๆ สามารถทําการติดตามตรวจสอบเอง
ได   หากไดรับความรู และการอบรมที่ทุกตอง  ซ่ึงจากการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตว บริเวณหาดทาวังกับหาด
ถํ้าพัง เพื่อใชในการเฝาระวังคุณภาพน้ํา  ของเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี   
ชนิดแพลงกตอนสัตวที่พบมากที่สุดและเปนแพลงกตอนสัตวกลุมเดน
ในบริเวณอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง)กับสะพานอัษฎางค (หาดทาวัง)
ไดแก แพลงกตอนสัตวไฟลัม Arthopoda ในกลุม Copepod  ชนิด 
Cycloploid  Copepod และ  nauplii  ซ่ึงพบมากทั้ง 2 บริเวณ   ชนิด
และปริมาณของแพลงกตอนสัตวที่พบน้ัน  สามารถนํามาบงชี้คุณภาพ
นํ้าทะเลโดยเปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณธาตุอาหารไดแก ปริมาณ
ฟอสเฟต ไนเตรท  แอมโมเนีย และ ไนไตรท และคุณภาพน้ําทั่วไปที่
สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา  ความเค็ม ความเปนกรดดาง 
และอุณหภูมิ  ซ่ึงพบวามีคาใกลเคียงกัน  ยกเวน ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําและปริมาณไนเตรท  พบวาความหนาแนนของแพลงกตอน
สัตวชนิดเดนในกลุม Copepod มีความหนาแนนแตกตางกันในสอง
บริเวณ   ผลการศึกษานี้สามารถนําขอมูลชนิดและความหนาแนนของ
แพลงกตอนสัตวทั้งหมด และ ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวชนิด
เดนที่พบมาเปนดัชนีทางชีวภาพ (Bioindicator) สําหรับรวมชี้วัดระดับ
คุณภาพของนํ้าทะเลไดในระดับหน่ึง  โดยหาดถ้ําพังมีระดับคุณภาพน้ํา
ดีกวาสะพานอัษฎางค  
 

คําสําคัญ:   แพลงกตอนสัตว,คุณภาพนํ้า,เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี 
 

1. บทนํา 
  
  คุณภาพน้ําของแมนํ้านอกจากใชตัวแปรทางกายภาพ เคมี 
และแบคทีเรียในการวิเคราะหคุณภาพนํ้าแลว การใชดัชนีทางชีวภาพ
เปนตัวบงชี้คุณภาพนํ้า ก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่ควรไดรับการสนับสนุน 
เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตทั้งใหญ-เล็ก ที่อาศัยอยูในแหลงนํ้า โดยเฉพาะ
ส่ิงมีชีวิตที่อยูในลําดับตน ๆ ของหวงโซอาหาร (food chain) และ
สายใยอาหาร (food web) อยางเชน แพลงกตอนพืช สาหราย แพลงก
ตอนสัตว และ แมลงนํ้านานาชนิด มีวงชีวิต (life cycle) อยูในนํ้า ตลอด
ชีวิต หรือชวงหน่ึงของวงชีวิต ประกอบกับส่ิงมีชีวิตเหลานี้มีความไว 
(sensitive) ตอการเปลี่ยนแปลงของแหลงนํ้า จึงสามารถนํามาเปนตัว
บงชี้สําหรับตรวจสอบคุณภาพของแหลงนํ้าที่ทําการศึกษาได 

แพลงกตอนเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูในนํ้าไม
สามารถเคลื่อนที่ไดดวยตัวเอง ถูกกระแสน้ําพัดพาไป  ซ่ึงถือวาเปน
ส่ิงมีชีวิตที่มีความสําคัญมากในระบบนิเวศแหลงนํ้าเนื่องจากแพลงก
ตอนพืชจัดเปนผูผลิตเบ้ืองตนของหวงโซอาหารและแพลงกตอนสัตว
ก็จัดเปนผูบริโภคลําดับตนๆที่ทําหนาที่ถายทอดพลังงานตอไปใน
หวงโซอาหาร  ดังน้ันแพลงกจึงถือเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณของ
แหลงนํ้าไดดี  การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจึงสงผลกระทบ
โดยตรงตอแพลงกตอนทั้งชนิดและปริมาณซ่ึงจะสงผลตอปริมาณ
สัตวนํ้าและคุณภาพของแหลงนํ้า 

ดังน้ันการศึกษาชนิดและความชุกชุมของแพลงกตอนสัตว
อยางตอเน่ืองในบริเวณเกาะสีชัง  สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชดัชนี
ทางชีวภาพเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา และสภาวะแวดลอมของคุณภาพ
นํ้าและบริเวณชายฝง นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการศึกษา  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอีกทาง
หน่ึงที่สําคัญ 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
          2.1วัสดุอุกรณและสารเคมี 

1. บีกเกอร 
2. ฟอรมาลีนเขมขน 4 % 
3. กระบอกเก็บนํ้า (Water sampler)     
4. ถุงลากแพลงกตอน(Plankton net) ขนาดตา  230

ไมครอน     
5. ขวดเก็บตัวอยาง แพลงกตอน 
6. หลอดหยด 
7. จานแกว Pretridish  
8. กระบอกตวง 
9. ถังพลาสติก 
10. กลองจุลทรรศนสเตอริโอ 
11. อุปกรณสําหรับจดบันทึก 

      2 .2 การเก็บตัวอยางน้ําทะเลหาดทาวังและหาดถ้ําพัง   
             โดยเก็บตัวอยางจํานวน  4  คร้ังดวยกัน ในวันที่ 8 , 10 
,12 ,14   ของเดือน เมษายน  2553  ระหวาง 09:00-11:00 น.โดย
การตักดวยถังพลาสติกที่ผิวนํ้า  เก็บใสขวดเก็บตัวอยางกอนนําไป
วิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ และเก็บตัวอยางแพลงกตอน
สัตว โดยใชถุงกรองแพลงกตอนสัตว  ขนาดตา  230  ไมครอน 
เสนผาศูนยกลางปากถุง  45   เซนติเมตร  กรองน้ําทะเลบริเวณที่



 

ศึกษาปริมาตร  50  ลิตร  รักษาสภาพดวยฟอรมาลีนความเขมขน  
4%  นําไปวิเคราะหชนิดและความหนาแนนแพลงกตอนสัตว 
 
      2.3การวิเคราะหตัวอยางแพลงกตอนสัตวในหองปฏิบัติการ 
  โดยนําตัวอยางที่ เก็บได ไป จําแนกชนิดและความ
หนาแนนแพลงกตอนสัตวภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา  
แบบ Zoom  Steriomicroscope  กําลังขยายที่เลนสวัตถุ  10  เทา  
พรอมนําตัวอยางที่ไดมาจัดจําแนกชนิด (Classfication) ตรวจ
เอกลักษณ (Identification)  ในแตละชนิด  เปนหนวยจํานวนตัว/
ลูกบากศเมตร   บันทึกผลที่ไดลงในตาราง  ถายภาพ  แลวนําไป
วิเคราะหผลถายภาพตัวอยางและอางอิงขอมูลแพลงกตอนที่ศึกษา  
คํานวณความหนาแนนดังน้ี  
 
ความหนาแนน = จํานวนตัวทั้งหมด/ปริมาตรน้ําทั้งหมด 
 

หมายเหตุ : ปริมาตรน้ําทั้งหมด หนวยเปน ลูกบาศกเมตร 
(ความหนาแนนหนวย ตัว/ลูกบาศกเมตร) 

 
 

2.4  การวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเลในหองปฏิบัติการ 
     ซ่ึงทําการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ในวิธีการดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะหนํ้าแตละพารามิเตอร 
                

 
รูปท่ี 1 บริเวณเก็บตัวอยางน้ําที่สะพานอัษฎางค (ทาวัง) 

 

 
รูปท่ี 2 บริเวณเก็บตัวอยางน้ําที่อาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) 

3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)   
      3.1 ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงกตอน 
สัตว บริเวณอาวอัษฎางค(ถํ้าพัง)กับสะพานอัษฎางค (ทาวัง)   
  จากการศึกษาความหลากหลายในรูปจํานวนชนิดและ
ความชุกชุมในรูปความหนาแนน ของแพลงกตอนสัตว พบแพลงก
ตอนสัตวกลุมตางๆทั้งหมด  5 ไฟลัม  เม่ือศึกษาชนิดของแพลงก
ตอนสัตว ที่พบในภาพรวมมีความเหมือนกัน   แตกตางกันเฉพาะ
ปริมาณที่พบเทานั้น  ทั้งน้ีโดยแพลงกตอนกลุมเดนจะเปนไฟลัม   
Arthopoda  โดยเฉพาะกลุม Copepod   ไดแก Cycloploid  
Copepod , Copepod และ nauplii  ซ่ึงพบมากมากกวาชนิดอื่น  
โดยสามารถสามารถจําแนกกลุมแพลงกตอนสัตวที่พบตามไฟลัม
ตางๆ ไดดังน้ี 

  1.Phylum  Protozoa    
2.Phylum  Annelida   
3.Phylum  Arthropoda 
4.Phylum  Chaetognatha 
5.Phylum  Mollusca 

 
ตารางท่ี  2  ความหนาแนนรวมของแพลงตอนสัตว บริเวณหาดถ้ํา
พังกับบริเวณหาดทาวัง (หนวย ตัว/ลูกบากศเมตร) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 ความหนาแนนของชนิดแพลงตอนสัตว บริเวณ

หาดถ้ําพังกับบริเวณหาดทาวัง  (หนวย ตัว/ลูกบากศเมตร) 
 

  จากตารางที่ 2 และรูปที่ 3 แสดงความชุกชุมของแพลงก
ตอนสัตวบริเวณ อาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง) กับ สะพานอัษฎางค 
(หาดทาวัง ) นํามาเปรียบเทียบความชุกชุมในรูปความหนาแนน
จํานวนตัว/ลูกบากศเมตร 
 
 
 
 

พารามิเตอร วิธีการวิเคราะห 

อุณหภูมิ เทอรโมมิเตอร, เครื่องวัด Do 
ความเปนกรด-ดาง เครื่อง pH meter   
ความเค็ม เครื่อง Salino meter 
ออกซิเจนละลายน้ํา เครื่อง DO meter    
วิเคราะหปริมาณสารอาหาร 
-ไนไตรท-ไนโตรเจน (Nitrite - 
nitrogen) 
-ไนเตรท-ไนโตรเจน(NO3-N) 
-ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) 
-แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 

โดยวิธีการปรับปรุง 
Cadmium Reduction 
Colourimetic 
method(J.D.H. Strickland 
and T.R. Parson, 1972) 

ไฟลัม  
พื้นที่เก็บ
ตัวอยาง 

Proto 

zoa 

Anne 

lida 

Arthro 

poda 

Chaetog 

natha 

Mol 

lusca 

บริเวณหาดถ้ําพัง 20 20 780 140 420 

บริเวณหาดทาวัง 0 20 2,640 280 120 



 

ตารางท่ี 3  ภาพแพลงกตอนสัตวกลุมเดน 

กลุมท่ีพบ Copepod   ภาพถายตัวอยาง 

 
Cycloploid  Copepod 

 
 

  nauplii 

             

   จากตารางที่ 3      แพลงกตอนสัตวกลุมเดน  ซ่ึงอยูใน
ไฟลัม  Arthopoda  ในกลุม Copepod  ชนิด Cycloploid  Copepod 
และ  nauplii  ซ่ึงพบมากทั้ง  2 จุดศึกษา ในบริเวณสะพานอัษฎางค 
(หาดทาวัง) และอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง)  
 
       3.2 การศึกษาคุณภาพน้ําบริเวณอาวอัษฎางค(หาดถ้ําพัง)
กับสะพานอัษฎางค (หาดทาวัง) 
  การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร ในบริเวณอาวอัษฎางค 
 (ถํ้าพัง) กับสะพานอัษฎางค (ทาวัง) ในวันที่ 12 ,14  เดือนเมษายน  
2553 น้ัน ไดผลการศึกษาดังน้ี 
 จากตารางที่ 4  รูปที่ 4 และ รูปที่ 5  พบวา ปริมาณธาตุ
อาหารบริเวณอาวอัษฎางค(ถํ้าพัง)กับสะพานอัษฎางค (ทาวัง)  ของ 
2 บริเวณมีคาใกลเคียงกัน    โดยเฉลี่ยปริมาณ ฟอสเฟต  ไนเตรท  
แอมโมเนีย และ ไนไตรท  ทั้ง 2 วัน ในวันที่ 12 ,14 เดือน เมษายน  
2553 น้ัน  มีปริมาณที่นอยเม่ือเทียบกับคามาตรฐานน้ําทะเลของ
กรมควบคุมมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 11 
ง  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

  ปริมาณสารอาหารที่พบมีคาตํ่ากวามาตรฐานฯ  ไมมี
ผลกระทบ ตอส่ิงแวดลอมทางทะเลของเกาะสีชัง 

 
 

ตารางที่ 4  คุณภาพน้ําในบริเวณอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง)กับ
สะพานอัษฎางค (หาดทาวัง) 
 

คุณภาพนํ้า (μg-at/L) 
วันเดือนป 
  

สถานที่ 
  

DO 
(mg/L) 

NH4 NO2 NO3 PO4 

12-เม.ย.-53 (ถ้ําพัง) 5.03 0.03 0.11 1.38 0.47 
14-เม.ย.-53 (ถ้ําพัง) 5.25 0.36 0.17 0.72 0.49 
เฉล่ีย 2 วัน  5.14 0.19 0.14 1.05 0.48 

12-เม.ย.-53 (ทาวัง ) 4.81 1.33 0.02 2.23 0.49 
14-เม.ย.-53 (ทาวัง ) 4.30 0.32 0.08 1.26 0.64 
เฉล่ีย 2 วัน   4.55 0.82 0.05 1.74 0.56 

 

   
รูปท่ี 4  ปริมาณธาตุอาหารบริเวณหาดถ้ําพัง (หนวย μg-at/L) 

 

      
รูปท่ี 5 ปริมาณธาตุอาหารบริเวณหาดทาวัง (หนวย μg-at/L) 

 
   

 
  รูปท่ี 6 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(DO) ในบริเวณ
อาวอัษฎางค (ถํ้าพัง)กับสะพานอัษฎางค (ทาวัง) 
  
  จากรูปที่ 6 พบวา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) 
ทั้ง 2 บริเวณมีคาแตกตางกัน    โดยบริเวณอาวอัษฎางค (หาดถ้ํา
พัง) มีคาออกซิเจนเละลายเฉลี่ย 5.14 mg/l   ซ่ึงมีปริมาณมากกวา
บริเวณสะพานอัษฎางค (หาดทาวัง) มีคาออกซิเจนเละลายเฉลี่ย
เพียง 4.55  mg/l ทั้งน้ีเพราะบริเวณดังกลาวเปนแหลงชุมชนที่อาศัย
และเปนทาเทียบเรือประมง และใกลชุมชนที่อาศัยมีประชากรอยู
หนาแนนกวา และไมมีคลื่นลมแรงมากนัก จึงนาจะทําใหคา DO 
ลดลง   จากของเสียและเปนที่กํ า บังลม   จึงอาจมีผลทําให มี
สารอินทรียปนเปอนในนํ้า และแบคทีเรียที่ตองการออกซิเจนจึงใช
ออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรียดังกลาวทําให  คาออกซิเจน
ละลายจึงต่ํา  ตางกับในสวนบริเวณอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง) มีคา
ปริมาณออกซิเจนเละลายในน้ําเฉลี่ย 5.14 mg/l   ซ่ึงมีคามากกวา 



 

บริเวณบริเวณสะพานอัษฎางค (หาดทาวัง) อาจเปนผลมาจาก
บริเวณที่เก็บตัวอยางเปนพื้นที่ชายฝง มีคลื่นลมทําใหมวลนํ้ามี
โอกาสสัมผัสกับอากาศไดมากข้ึน คาออกซิเจนที่ละลายจึงสูง และ
วันที่ทําการเก็บตัวอยางทองฟาโปรง แสงแดดแรง ทําใหอัตราการ
สังเคราะหแสงของสังเคราะหแสงของพืชนํ้า (Chlorophyceae) หรือ
แพลงกตอนพืชมากปริมาณออกซิเจนที่ละลายจึงมาก สอดคลองกับ
ชลธยา ทรงรูป และคนอื่นๆ(2548)ที่พบวา ออกซิเจนละลาย เฉลี่ย
ของเกาะสีชังในชวงป พ.ศ.2533-2539 และ พ.ศ.2540 มีคา 3.2-7.4 
mg/L  
 
4. สรุปผล 
  สําหรับแพลงกตอนสัตวที่พบมากที่สุดและเปนแพลงก
ตอนสัตวกลุมเดนในบริเวณอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง)กับสะพาน
อัษฎางค (หาดทาวัง)ไดแก แพลงกตอนสัตวไฟลัม Arthopoda ใน
กลุม Copepod  ชนิด Cycloploid  Copepod และ nauplii  ซ่ึง
พบมากทั้ง 2 บริเวณจุดศึกษา  สวนในชนิดอื่นพบในปริมาณนอย 
  ซ่ึงชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวที่พบสามารถ
นํามาบงชี้คุณภาพน้ําทะเลโดยเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุอาหารใน
หองปฏิบัติการ(ปริมาณฟอสเฟต ไนเตรท  แอมโมเนีย และ ไน
ไตรท)และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา  ความเค็ม ความเปนกรด
ดาง อุณหภูมิ   ซ่ึงคุณภาพน้ําที่กลาวแลวจะมีผลทําใหพบชนิดและ
ความหนาแนนมากของแพลงกตอนสัตวบางกลุมไดแก Copepod 
แตกตางกันได   สามารถนําชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอน
สัตวเปนดัชนีทางชีวภาพ (Bioindicator) รวมชี้วัดระดับคุณภาพของ
นํ้าทะเล เพราะสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีความไว (sensitive) ตอการ
เปลี่ยนแปลงของแหลงนํ้า จึงสามารถนํามาเปนตัวบงชี้ สําหรับ
ตรวจสอบคุณภาพของนํ้าทะเลบริเวณอาวอัษฎางค  (หาดถ้ําพัง)กับ
สะพานอัษฎางค (หาดทาวัง) ของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ไดอีกทาง
หน่ึง 
 
5. ขอเสนอแนะ  

1.ควรเพิ่มจุดเก็บตัวอยางใหครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน(ระยะ
ชายฝงและในทะเล) 
2.ควรใชเครื่องมือในการหาตําแหนงในการกําหนดจุดเก็บ
ตัวอยาง 
3. ควรเพิ่มการวิเคราะหคุณภาพน้ําอืน่ๆ ไดแก บีโอดี(BOD)  

 
6. การนําไปใชในการเรียนการสอน 
   1. จัดทําชุดกิจกรรมศึกษาความหลากหลายและชนิดของ 

ส่ิงมีชีวิตแหลงนํ้าในทองถ่ิน   

 2. บูรณาการการสอนโดยใหนักเรียนเปนผูติดตามการ

เปลี่ยนแปลงผลของความหลากหลายและชนิดของสิ่งมีชีวิตแหลงนํ้า 

ในระบบนิเวศของอางเก็บนํ้าหนองระแซซัน แหลงนํ้าที่สําคัญใน

เทศบาลตําบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 

 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยน้ีได รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตรทาง
ทะเล  ป 2553  โดยการดูแลของ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  งานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดตองขอขอบคุณ  
คุณสมภพ  รุงสุภา และนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกทานที่คอยใหคําปรึกษา
ดูแลชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยางรวมถึงการ
สืบคนขอมูลการทําวิจัย  ที่คอยชวยเหลือและดูแลเปนอยางดี 
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆในกลุมที่คอยชวยเหลือในการเก็บตัวอยาง 
และสมาชิกครุวิจัย-วิทยาศาสตรทางทะเล รุน 4  ทุกคนที่คอย
ชวยเหลือและใหกํ าลั ง ใจ   ขอบคุณ   นายพิทยา  ไชยมงคล 
ผูอํานวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย  ที่
อนุญาตใหมาเขารวมโครงการในครั้งน้ี 
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