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บทคัดย่อ 

ศึกษาความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ในแม่น า้เวฬุ  จ.จันทบุรี ที่ประตูระบายน า้                    
บ่อเจริญและปากแม่น า้เวฬุบริเวณท่าสอน โดยเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ในเดือนมีนาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561                      
พบแพลงก์ตอนพืชทัง้หมด 44 ชนิด ได้แก่ คลาส Chlorophyceae 20 ชนิด  Euglynophyceae  5 ชนิด Bacillariophyceae 
10 ชนิด Cyanophyceae 4 ชนิด Dinophyceae 4 ชนิด และ Chrysophyceae 1 ชนิด โดยที่ Chlorophyceae เป็นกลุ่ม
เด่นที่ประตรูะบายน า้บ่อเจริญ  ที่บริเวณปากแม่น า้ท่าสอนพบแพลงก์ตอนพืช คลาส  Bacillariophyceae เป็นกลุม่เด่น 
ส่วน แพลงก์ตอนสตัว์พบทัง้สิน้  36 ชนิด ได้แก่ โรติเฟอร์ 21  ชนิด คลาโดเซอรา 8 ชนิด โคพีพอด 7 โดยโรติเฟอร์เป็น                
กลุม่เด่น ที่ประตรูะบายน า้บ่อเจริญ สว่นปากแม่น า้ท่าสอนพบว่าโคพีพอดเป็นกลุม่เด่นในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 
ส่วนเดือนสิงหาคมพบว่าโรติเฟอร์เป็นกลุ่มเด่น  คุณภาพน า้ในช่วงเวลาที่ศึกษาบริเวณประตูระบายน า้และปากแม่น า้
บริเวณทา่สอนอยูใ่นเกณฑ์ดี  
 

ค าส าคัญ  :  ความหลากชนิด, แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสตัว์,  แมน่ า้เวฬ ุ 
 

Abstract 
 Diversity of phytoplankton and zooplankton in Welu River, Chantaburi Province, were studied at “Bo-
Charoen” floodgate and “Ta-sorn” estuary. Three samples were collected on March, August and November in 
2018.  Phytoplanktons were identified to 38 taxa consisted of Chlorophyceae 20 species, Euglynophyceae 5 
species, Bacillariophyceae 5 species, Cyanophyceae 4 species, Dinophyceae 3 species and Chrysophyceae 
1 species.  Chlorophyceae was dominanted taxon at floodgate.  At estuary, Bacillariophyceae was dominanted 
taxon.  Zooplankton  was identified to 36 taxon; rotifer 21 species, cladoceran 8 species, copepod 7 species 
and crustacean larva.  At floodgate, rotifer was dominated taxon. While estuary, copepod was dominated taxon 
in March and November and rotifer was dominated in August.   Water qualities during studied period of both 
areas were of an acceptable standard. 
 

Keywords :  species diversity, phytoplankton, zooplankton, Welu river 
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บทน า 
แม่น า้เวฬุเป็นแม่น า้ที่ไหลผ่านระหว่างจนัทบุรีและตราด ตามประกาศจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบบัที่ 8 จดัให้แม่น า้เวฬุเป็นแหลง่น า้ผิวดินประเภทที่ 2 สามารถใช้ประโยชน์เพื่ออปุโภค บริโภค เป็นแหลง่รับน า้ทิง้จาก
กิจกรรมบางประเภท การประมง และยงัเป็นบริเวณเพื่ออนรัุกษ์สตัว์ รวมทัง้บริเวณปากแมน่ า้เวฬุถกูจดัให้เป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้

ที่ส าคญัระดบันานาชาติ )ONEP, 1999( ตลอดแมน่ า้เวฬมุีการขยายของชมุชนซึง่เป็นการรุกล า้พืน้ท่ีชมน า้ มีสิง่ก่อสร้างที่
ขวางกัน้เส้นทางน า้ จึงเป็นการรบกวนท าลายที่อยูอ่าศยัของสิง่มีชีวิต รวมทัง้การปลอ่ยของเสยีจากการอปุโภคและบริโภค 
เช่น น า้ทิง้ ขยะมลูฝอย ตวัอย่างจากการศึกษาของ Poldacho )2003( แสดงให้เห็นว่าชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น า้เวฬปุลอ่ย
ของเสยีจากการอปุโภคและบริโภคสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงคณุภาพน า้ จากการศกึษาโดยการตรวจวดัคณุภาพน า้ใน
ดินตะกอนในแม่น า้เวฬุ พบการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระดับสูงใกล้แหล่งชุมชนและคลองสาขาอื่นๆ รวมทัง้
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนพบแพร่กระจายตลอดทัง้ปีอยูใ่นช่วง 75.65 – 1,508.93 µM โดยการแพร่กระจายเร่ิมจากบริเวณใกล้
ฝ่ังและบริเวณปากคลองสาขาแล้วแพร่กระจายสูล่ าน า้และเคลือ่นย้ายสูป่ากอา่ว  

แพลงก์ตอนมกีารตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมอยา่งรวดเร็วเนื่องจากมวีงชีวติสัน้ และใช้ระยะเวลาสัน้ในการเพิม่
จ านวน )Jafari and Gunale, 2006(  การศกึษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ จงึสามารถบง่ชีถ้งึคณุภาพของแหลง่
น า้ ความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้ สภาวะธาตอุาหารในแหลง่น า้ รวมถงึเป็นดชันีการปนเปือ้นของสารพิษ เนื่องจากเมื่อ
เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ในแหลง่น า้ แพลงก์ตอนบางชนิดอาจสญูหายไป และอาจมีบางชนิดเข้ามาแทนที่ หรือมีปริมาณ
เพิ่มขึน้-ลดลง ตอบสนองกบัสภาพแวดล้อมของแหลง่น า้ แพลงก์ตอนพืชมีบทบาทส าคญัในการเป็นผู้ผลติเบือ้งต้น เป็น
อาหารให้แก่แพลงก์ตอนสตัว์ และสตัว์น า้ชนดิตา่งๆ ในขณะท่ีแพลงก์ตอนสตัว์มีบทบาทที่ส าคญัคือเป็นตวักลางในการ
ถ่ายทอดสารอาหาร )intermediate trophic level( โดยเป็นอาหารให้แก่สตัว์น า้หลายชนดิทัง้ในระยะตวัออ่นและระยะเต็ม
วยั การกินอาหารของแพลงก์ตอนสตัว์จึงเป็นการควบคมุการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืช )algae bloom( หรือ การสะพร่ัง
ของแบคทีเรีย นอกจากนีก้ารเพิม่หรือการลดจ านวนของแพลงก์ตอนสตัว์สามารถสะท้อนสภาวะของแหลง่น า้ ดงัเช่น การ
เพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนสตัว์จะเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วหลงัจากแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียเพิ่มจ านวนขึน้ )Kobayashi 
et al., 2009(  นอกจากแพลงก์ตอนสตัว์สามารถใช้เป็นดชันชีีว้ดัคณุภาพของน า้ ยงัสามารถใช้เป็นดชันีการปนเปือ้นของ
สารพิษ   ดงัเช่น โคพีพอด และคลาโดเซอราขนาดใหญ่จะมคีวามออ่นไหวสงู หรือทนทานตอ่สารก าจดัวชัพืชได้น้อยกวา่
แพลงก์ตอนสตัว์ขนาดเลก็ )Rissik et al., 2009(  

การศกึษาแพลงก์ตอนพร้อมกบัการตรวจวดัคณุภาพน า้จึงควรจดัท าขึน้เพื่อเฝ้าระวงัคณุภาพของแหลง่น า้ที่
ใกล้ชิดกบัชมุชน ดงัเช่น แมน่ า้เวฬทุีม่ีความส าคญัดงักลา่วมาแล้ว  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

สถานทีเ่ก็บตวัอย่าง 

ประตรูะบายน า้ บอ่เจริญ  พิกดั UTM 1379856 ปากแมน่ า้เวฬ ุทา่สอน  พิกดั UTM 1368692 
1.1 หน้าประตรูะบายน า้ 2.1 ปลายสะพาน )ร้านอาหารแพโชครุ่งรัตน์( 
1.2 หลงัประตรูะบายน า้ 2.2 ต้นสะพาน  

   

 



                           
                          วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่  25 ( ฉบบัที่ 2 ) พฤษภาคม – สิงหาคม พ .ศ .3256  

                          BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 25 (No.2)  May – August   2020                                                           บทความวิจยั 

 

 

                                                                                                                                                                                                        824  

 

การศึกษาแพลงก์ตอน 

เก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์จากบริเวณด้านหน้าและด้านหลงัประตรูะบายน า้บอ่เจริญ และ
ต้นสะพานและปลายสะพานท่าสอนปากแม่น า้เวฬุ )ภาพที่ 1( โดยเก็บตวัอย่างจ านวน 3 ครัง้คือเดือนมีนาคม )ช่วงฤดู
แล้ง(  สิงหาคม )ช่วงฤดูฝน( และพฤศจิกายน )ช่วงฤดูหนาว(ปี พ.ศ. 2561 ตัวอย่างเชิงคุณภาพเก็บโดยการกรองน า้
ปริมาตร 50 ลิตร ผ่านถงุเก็บแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 30 ไมครอนส าหรับแพลงก์ตอนพืช และขนาดช่องตา 60 ไมครอน
ส าหรับแพลงก์ตอนสตัว์  ตวัอย่างเชิงปริมาณเก็บด้วยกระบอกเก็บตวัอย่างน า้ )ruttner sampler( ที่ระดบัความลึก 50 
เซนติเมตร โดยปริมาตรน า้ที่ผ่านการกรองคือ 50 ลิตร รักษาสภาพแพลงก์ตอนด้วยสารละลายฟอร์มลัดีไฮด์ความเข้มข้น
สดุท้าย 4 - 5 เปอร์เซ็นต์ น าไปจ าแนกชนิดและนบัจ านวนเซลล์ด้วย Sedgewick rafter cell )code 02C00415( ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง )light microscope( รุ่น Zeiss Axioskop 2 plus บันทึกภาพด้วยชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิตอลรุ่น 
Zeiss Axio Cam MRc ระบุชนิดแพลงก์ตอนพืชตามเอกสารของ Wongrat )1999(  ; Peerapornpisar )2013( และ
ฐานข้อมลู algaebase.org ระบชุนิดแพลงก์ตอนสตัว์ตามเอกสารของ Sanoamuang )2002( ; Maiphae )2014(  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                       ภาพที่ 1  ต าแหนง่เก็บตวัอยา่ง  ประตรูะบายน า้บอ่เจริญ  และปากแมน่ า้เวฬ ุสะพานทา่สอน    
  
การตรวจวดัค่าคณุภาพน ้า 
 ตรวจวดัปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ การน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายในน า้และ
ความเค็ม ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน า้ )waterproof portable meter( เคร่ืองหมายการค้า Eutech Instruments 
ผลติใน Singapore รุ่น Cyber Scan Series 600 
 
ผลการวิจัย 
แพลงก์ตอนพืช 

จากการศึกษาแพลงก์ตอนพืชที่บริเวณประตูระบายน า้บ่อเจริญ และปากแม่น า้บริเวณท่าสอนในเดือนมีนาคม 
สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบแพลงก์ตอนจ านวน 3 ดิวิชั่น 6 คลาส 44 ชนิด )ตารางที่ 1( แพลงก์ตอนพืชในกลุม่ 
Chlorophyceae มีความหลากหลายมากที่สดุจ านวน 20 ชนิด ในขณะที่กลุ่ม Chrysophyceae พบเพียงชนิดเดียวคือ 
Dinobryon sertularia  บริเวณประตรูะบายน า้บอ่เจริญพบแพลงก์ตอนพืชทัง้หมด 37 ชนิด โดยกลุม่ Chlorophyceae 20  

ทา่สอน ปากแมน่ า้เวฬ ุ

ประตรูะบายน า้บอ่เจริญ 

ท่าสอน ปากแม่น า้เวฬุ 

ประตูระบายน า้บ่อเจริญ 

2.2 

2.1 

1.1 

1.2 
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ชนิด   Euglynophyceae  5 ชนิด  Bacillariophyceae 5 ชนิด  Cyanophyceae 4 ชนิด  Dinophyceae 2 ชนิด  และ 
Chrysophyceae 1 ชนิด สว่นปากแม่น า้บริเวณท่าสอนพบแพลงก์ตอนพืชทัง้หมด 17 ชนิด โดยกลุม่ Bacillariophyceae 
10 ชนิด Cyanophyceae 3 ชนิด Dinophyceae 3 ชนิด และ Chlorophyceae 1 ชนิด   

ร้อยละของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละสถานีแสดงดงัภาพที่ 2  พบว่ากลุ่ม Chlorophyceae เป็นกลุ่มเด่นบริเวณ
ประตรูะบายน า้น า้บอ่เจริญ ในขณะท่ีกลุม่ Bacillariophyceae เป็นกลุม่เดน่ทีป่ากแมน่ า้บริเวณสะพานทา่สอน 

 

ตารางที ่1  แพลงก์ตอนพืชท่ีพบบริเวณประตกูัน้น า้บอ่เจริญและปากแม่น า้เวฬบุริเวณสะพานท่าสอน 

แพลงก์ตอน ประตูระบายน า้ ปากแม่น า้ท่าสอน 

Cyanophyceae   
Lyngbya C. Agardh ex Gomont 1892   
Merismopedia convoluta Brebisson in Kützing 1849   
Microcystis aeruginosa )Kützing( Kützing 1846  - 
Oscillatoria Vaucher ex Gomont 1892   

Chlorophyceae   
Ankistrodesmus Corda 1838  - 
Coelastrum Nageli 1849  - 
Crucigenia Morren 1830  - 
Golenkinia radiata Chodat 1894  - 
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs 1848  - 
Cosmarium  O.Kirchner 1878  - 
Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood 1873  - 
Desmidiums wartzii C. Agardh ex Ralfs 1848  - 
Eudorina elegans Ehrenberg 1832  - 
Pediastrum duplex  Meyen 1829   
Scenedesmus acuminatus var. tetradesmoides Smith  - 
Scenedesmus pectinatus Meyen 1829  - 
Selenastrum bibraianum Reinsch 1866  - 
Spirogyra Kützing 1849  - 
Staurastrum gutwinski Ralfs 1848  - 
Staurastrum freemanii West & G.S.West  - 
Staurastrum longibrachiatum West & G.S.West 1905  - 
Staurodesmus convergens )Ehrenberg ex Ralfs( S.Lillieroth 
1950 

                  - 

Tetraedron incus )Teiling( G.M.Smith 1926  - 
Volvox Linnaeus 1758  - 

Euglenophyceae   
Euglena acus )O.F.Müller( Ehrenberg 1830  - 
Euglena caudata E.F.W.Hübner 1886  - 
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ตารางท่ี 1  )ตอ่(  แพลงก์ตอนพืชท่ีพบบริเวณประตกูัน้น า้บอ่เจริญและปากแม่น า้เวฬบุริเวณสะพานท่าสอน 

แพลงก์ตอน ประตูระบายน า้ ปากแม่น า้ท่าสอน 

Phacus longicauda )Ehrenberg( Dujardin 1841  - 
Phacus ranula Pochmann 1942  - 
Trachelomonas armata )Ehrenberg( F.Stein 1878  - 

Chrysophyceae   
Dinobryon sertularia Ehrenberg 1834  - 

Bacillariophyceae   
Aulacoseira granulata )Ehrenberg( Simonsen 1979   
Chaetoceros Ehrenberg 1844 -  
Coscinodiscus Ehrenberg 1840 -  
Gyrosigma scalproides )Rabenhorst( Cleve 1894   
Navicula Kützing 1844   
Nitzschia Ehrenberg( W. Smith 1853   
Odontella aurita C. Agardh 1832 -  
Odontella chinensis )Greville( Grunow 1884 -  
Proboscia alata )Brightwell( Sundström 1986 -  
Surirella Brébisson 1838   

Dinophyceae   
Ceratium furca )Ehrenberg( Claparède & Lachmann 1859 -  
Ceratium hirundinella )O.F.Müller( Dujardin 1841  - 
Podolampas  bipes F. Stein 1883. -  
Protoperidinium )Gran( Balech 1974   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2  ร้อยละของแพลงก์ตอนพืชบริเวณประตรูะบายน า้ บอ่เจริญ และปากแมน่ า้เวฬ ุทา่สอน 
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แพลงก์ตอนสตัว์ 
 ผลการศึกษาแพลงก์ตอนสตัว์ที่บริเวณประตูระบายน า้บ่อเจริญและปากแม่น า้เวฬุบริเวณท่าสอนในเดือน
มีนาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบแพลงก์ตอนทัง้หมด 41 ชนิด ได้แก่ โรติเฟอร์ 21 ชนิด คลาโดเซอรา 8 ชนิด 
คาลานอยด์โคพีพอด 5 ชนิด ไซโคลพอยด์โคพีพอด  2  ชนิด ตวัอ่อนโคพีพอด และตวัอ่อนสตัว์น า้ ชนิดของแพลงก์ตอน
สตัว์แสดงดงัตารางที่ 2 โดยที่บริเวณประตรูะบายน า้บ่อเจริญโรติเฟอร์เป็นกลุม่เด่น และไม่พบตวัอ่อนสตัว์น า้ สว่นปาก
แมน่ า้บริเวณทา่สอนพบวา่ตวัออ่นโคพีพอดเป็นกลุม่เดน่  ร้อยละของแพลงก์ตอนสตัว์ในแตล่ะสถานีดงัภาพที่ 3   
 

ตารางที่ 2  แพลงก์ตอนสตัว์ที่พบในบริเวณประตรูะบายน า้บอ่เจริญและปากแมน่ า้เวฬบุริเวณทา่สอน 

zooplankton ประตูระบายน า้ ปากแม่น า้ท่าสอน 
Rotifer   

Anureopsis sp. / - 
Ascomorpha ecaudis* Perty, 1850 
Asphanchna sp. 

/ 
/ 

/ 
- 

Brachionus angularis *  **Gosse, 1851 / - 
B. donneri  Brehm, 1951 / - 
B. falcatus * Zacharias, 1898 
B. forficular Wierzejskt 

/ 
/ 

- 
- 

Filinia camasecla  Myers, 1938 / / 
Filinia longiseta *  ** )Ehrenberg, 1834( 
Hexathra sp. 

/ 
/ 

- 
- 

Keratella cochlearis *  ** )Gosse, 1851( 
K. lenzi Hauer, 1953 

/ 
/ 

/ 
- 

K. tropica )Apstein, 1907(  
K. quadrata )O.F. Muller, 1786( 
Lecane bulla Gosse, 1951 
L. hornemanni Ehrenberg, 1834 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
- 
- 
- 

L. quadridentata  )Ehrenberg, 1830(  / - 
Plationus patulus )Müller, 1786( / - 
Polyarthra vulgaris *Carlin, 1943 / - 
Trichocerca longiseta Schrank, 1802 / - 
Tr. ruttneri * Donner, 1953 / - 

Cladoceran   
Bosmina longirostris )O.F. Müiier, 1785( / - 
Bosmina meridionalis Sars, 1904 / / 
Bosminopsis deitersi Richard, 1895 / / 
Ceriodaphnia cornulata Sars, 1885 / - 

 



                           
                          วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่  25 ( ฉบบัที่ 2 ) พฤษภาคม – สิงหาคม พ .ศ .3256  

                          BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 25 (No.2)  May – August   2020                                                           บทความวิจยั 

 

 

                                                                                                                                                                                                        828  

 

ตารางท่ี 2  )ตอ่(แพลงก์ตอนสตัว์ท่ีพบในบริเวณประตรูะบายน า้บอ่เจริญและปากแม่น า้เวฬบุริเวณทา่สอน 

zooplankton ประตูระบายน า้ ปากแม่น า้ท่าสอน 
Cladoceran  (continue)   

Daphnia lumholtzi Sars, 1885 / - 

Diaphanosoma excicum )Sars( / - 

Macrothrix spinosa King, 1853 / - 

Moina micrura Kurz, 1874 / - 

Copepod   
Copepod larva 

Calanoid Copepod 
Eodiaptomus draconisignivomi Brehm,1952 

/ 
 
/ 

/ 
 
- 

Neodiaptomus yangtsekiangensis  Mashiko, 1951 
Mongolodiaptomus botulifer )Keifer, 1974( 
M. malaindosinensis )Lai &Fernando, 1978( 
Acartia tonsa Dana, 1848 

Cyclopoid Copepod 
Mesocyclops thermocyclopoides Harada, 1931 
Thermocyclops dicipiens Keifer, 1929 

Crustacean larva 

/ 
/ 
/ 
- 

 

/ 
/ 
- 

/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

* = brackish rotifer  Sarma et al. )2000( ** = high trophic level rotifer Gutkowska et al. )2013( 
 

       
 

 ภาพที่ 3   ร้อยละของแพลงก์ตอนสตัว์บริเวณประตรูะบายน า้ บอ่เจริญ และปากแมน่ า้ ทา่สอน 
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คณุภาพน ้า 
ค่าคุณภาพน า้ที่ประตรูะบายน า้และปากแม่น า้ท่าสอนแสดงดงัตารางที่ 3  ค่าพีเอช  7.08 – 7.92 และ 7.11 – 

8.23 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน า้)D.O( 4.73 – 7.41 และ 5.33 – 7.67 mg/l ค่าการน าไฟฟ้า )Conductivity( 35.83 
– 121.3 และ 34.05 - 720.9 µs/cm ค่าความเค็ม )Salinity(   0.113 – 0.693 ppt  และ 0.434 – 0.685 ppt  ปริมาณ
ของแข็งทีล่ะลายในน า้ )TDS( 33.93 – 117.2 และ 31.81 – 673.65 ppt 

 

ตารางที่ 3   คา่เฉลีย่ของคณุภาพน า้บางประการบริเวณประตรูะบายน า้ และปากแมน่ า้บริเวณทา่สอน 
ช่วงเวลาเก็บ
ตวัอยา่ง 

สถาน ี

 

pH 
 

D.O. 
)mg/l( 

Conductivity 
)µs/cm( 

Salinity 
)ppt( 

TDS 
)ppt( 

อณุหภมูิ 
)ºC( 

มีนาคม 2561 ประตรูะบายน า้ 7.92 7.41 121.3 0.113 117.2 28.5 
 ปากแมน่ า้ ทา่สอน 8.23 7.67 39.41 0.507 36.77 29.0 
สงิหาคม  2561 ประตรูะบายน า้ 7.08 4.73 35.83 0.387 33.93 27.7 
 ปากแมน่ า้ ทา่สอน 7.11 5.33 720.9 0.685 673.65 28.4 
พฤศจิกายน  2561 ประตรูะบายน า้ 7.17 5.72 73.49 0.693 68.57 29.3 
 ปากแมน่ า้ ทา่สอน   7.71 5.64 34.05 0.434 31.81 29.2 

 
วิจารณ์ผลการวิจัย   
แพลงก์ตอนพืช 

แพลงก์ตอนกลุม่ Chlorophyceae เกือบทัง้หมดพบในน า้จืดบริเวณประตูระบายน า้บ่อเจริญ ทัง้นีพ้บวา่ แพลงก์
ตอนพืชสีเขียวที่พบจัดอยู่ในกลุ่มเดสมิดส์ )desmids( ถึง 9 ชนิด ประกอบด้วย Closterium ehrenbergi, Cosmarium 
spp., Desmidiums wartzii, Selenastrum bibrainum, Staurastrum gutwinski, Staurastrum freemanii, Staurastrum 
longibrachiatum, Staurodesmus convergen และ Tetraedron incus การพบเดสมิดส์ในช่วงเวลาที่ศึกษา )มีนาคม, 
สงิหาคม และพฤศจิกายน( จึงเป็นดชันีบง่บอกน า้ที่บริเวณประตรูะบายน า้บ่อเจริญมีคณุภาพคอ่นข้างดีถึงดี มีสารอาหาร
ต ่า )Oligotrophic status( Peerapornpisar )2013( 

หากพิจารณาจากร้อยละของแพลงก์ตอนที่ศกึษาในแต่ละสถานีดงัภาพที่ 2 พบว่าในแหลง่น า้จืด )ประตรูะบาย
น า้บ่อเจริญ( มีแพลงก์ตอน Chlorophyceae ปริมาณสงูในทกุฤดกูาลที่เก็บตวัอยา่ง ซึ่งนอกจากกลุม่เดสมิดส์ที่พบหลาย
ชนิด ยงัพบแพลงก์ตอนสกลุอื่น ๆ ได้แก่ Ankistrodesmus sp., Scenedesmus spp. และ Spirogyra sp. ที่มีรายงานวา่
ใช้เป็นดชันีชีส้ภาพแหลง่น า้ที่มีสารอาหารสงู และมีมลภาวะปนเปือ้นของอินทรียสาร )Onyema, 2016( ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุ
มาจากบริเวณที่ตัง้ของประตูระบายน า้บ่อเจริญมีฟาร์มไก่ชนอยู่ข้างเคียงแม่น า้ อาจมีอินทรีย์สารจากฟาร์มไก่ไหลลงไป
ปนเปือ้นในแหลง่น า้จึงพบแพลงก์ตอนพืชสกลุดงักลา่วดงันัน้จึงควรเฝ้าระวงัการเกิดสภาวะแหลง่น า้มแีร่ธาตสุารอาหารสงู
ซึ่งอาจเกิดขึน้ในฤดแูล้ง สอดคล้องกบัผลการศกึษาค่าการน าไฟฟ้าและคา่ปริมาณของแข็งละลายในน า้จากประตรูะบาย
น า้บอ่เจริญที่มีคา่สงูในช่วงเดือนมีนาคนและพฤศจิกายน โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนพบการสะพร่ังของ Aulacoseira 
granulate )ไดอะตอมน า้จืด(  ที่บริเวณประตรูะบายน า้บ่อเจริญ โดยค่าความเค็มที่วดัได้มีค่า 0.5 ppt ซึ่งจดัเป็นน า้กร่อย 
สอดคล้องกบัรายงานของ Onyema กลา่ววา่ A. granulate เป็นแพลงก์ตอนพืชที่พบได้ทัง้ในน า้จืดถึงน า้กร่อย ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่บริเวณดงักลา่วมีการรุกล า้ของน า้เค็มที่หนนุเข้ามาจากปากแมน่ า้ในฤดหูนาว เนื่องจากไมม่ีฝนตกไปดนัน า้เค็ม
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ในช่วงดงักลา่ว จึงเป็นข้อควรระวงัถึงประตูระบายน า้ หากมีประสิทธิภาพกัน้น า้เค็มได้ไม่ดีพอ อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบ
นิเวศน า้จืด และสตัว์น า้ในบริเวณดงักลา่ว  
 ส าหรับปากแมน่ า้เวฬ ุจากภาพที่ 2 พบวา่แพลงก์ตอนพืชกลุม่เดน่คือ Bacillariophyceae สกลุ Coscinodiscus 
sp. )ภาพที่ 3b ( ซึ่งเป็นไดอะตอมที่มีขนาดใหญ่ )เส้นผ่าศนูย์กลางมากกวา่ 50 ไมครอน( พบได้ทกุฤดกูาล โดยมีค่าร้อย
ละมากกวา่ร้อยละ 80 ในทกุครัง้ของการเข้าเก็บตวัอยา่ง  และพบการสะพร่ังในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของ Fukao 
et al. )2012( กลา่วว่า อณุหภมูิเป็นปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่ออตัราการเจริญของ Coscinodiscus sp. อณุหภมูิที่เจริญ
ได้ดีที่สดุคือ 30 OC ใกล้เคียงกบัอุณหภูมิน า้ที่วดัได้ในการศึกษา คือ 29.5 OC   จากการศึกษาส ารวจพบว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวมีแมงกะพรุนถ้วยจ านวนมากเข้ามาหากินบริเวณชายฝ่ังของปากแม่น า้เวฬ ุ)ภาพที่ 7b( สอดคล้องกบั Zamon 
)2002( ที่รายงานวา่ Coscinodiscus sp. เป็นผู้ผลิตขัน้ต้นที่ส าคญัในหว่งโซอ่าหารของทะเล เนื่องจากเซลล์มีขนาดใหญ่
จึงเป็นอาหารส าคัญของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม Copepod และยังพบได้ในกระเพาะของปลา Sand lance และปลา 
Herring จึงมีความเป็นไปได้ที่แมงกะพรุนถ้วยเหลา่นัน้จะเข้ามาหากินแพลงก์ตอนสตัว์และสตัว์น า้ที่เข้ามากินแพลงก์ตอน
สตัว์อีกทอดหนึง่  

อย่างไรก็ตามจากรายงานวิจยัของเสถียรพงษ์ และคณะ )2558( ท าการศึกษาองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืช 
ที่สะสมในท่อทางเดินอาหารหอยตลบั พบ Coscinodiscus sp. มีปริมาณสดัสว่นมากที่สดุถึง 70.46 % และมีสภาพท่ีถกู
ย่อยเป็นอาหารในระบบยอ่ยอาหารของหอยตลบั แสดงให้เห็นวา่ Coscinodiscus sp. เป็นอาหารหลกัของหอย และอาจ
รวมถึงสตัว์น า้ประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จาก Coscinodiscus sp.  
แพลงก์ตอนสตัว์ 

แพลงก์ตอนสตัว์ที่บริเวณประตรูะบายน า้ ประกอบด้วย แพลงก์ตอนชนิดน า้จืด 3 กลุม่ คือ โรติเฟอร์ คลาโดเซอรา 
และโคพีพอด )ภาพท่ี 2( โดยโรติเฟอร์น า้จืดเป็นกลุม่เดน่ในชว่งฤดฝูนคือเดือนสงิหาคมและตอ่ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
สว่นฤดแูล้งคือเดือนมีนาคมพบวา่โคพีพอดเป็นกลุม่เดน่  กลุม่โรติเฟอร์น า้จืดพบ Brachionus falcatus,  Keratella 
cochlearis,  Filinia longiseta ซึง่เป็นดชันีบง่บอกสภาวะแหลง่น า้ธาตอุาหารสงู )Sladecek, 1983, Gutkowska et al, 
2013( ทัง้นีอ้าจเนื่องจากมีฟาร์มไก่ชนตัง้อยูบ่ริเวณข้างแมน่ า้ สารอินทรีย์จากฟาร์มไก่ไหลลงไปปนเปือ้นในแหลง่น า้  พบ 
Ascomorpha ecaudis  )ภาพท่ี 4b( ซึง่เป็นโรตเิฟอร์น า้เค็ม )O'Reilly, 2001( และพบคาลานอยด์น า้กร่อย Acartia tonsa 
อาจเป็นไปได้วา่มกีารรุกล า้ของน า้เคม็แพร่เข้ามาในบริเวณนีใ้นช่วงฤดหูนาว 

ที่บริเวณปากแม่น า้ ท่าสอน ค่าความเค็มพบวา่อยูใ่นช่วงน า้กร่อย )ตารางที่ 3( แพลงก์ตอนสตัว์กลุม่เด่นคือตวั
อ่อนโคพีพอด )ภาพที่ 3( ในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน สอดคล้องกบัการพบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอมเป็นกลุ่ม
เด่นที่ปากแม่น า้ เหมาะที่จะเป็นอาหารส าหรับโคพีพอด สว่นเดือนสิงหาคมซึง่เป็นช่วงฤดฝูน ปริมาณน า้จืดที่เพิ่มมากขึน้
บริเวณปากแม่น า้ ท าให้โรติเฟอร์ชนิดน า้จืดเป็นแพลงก์ตอนกลุม่เด่นในช่วงเวลาดงักลา่ว โดยโรติเฟอร์น า้จืดที่พบ ได้แก่  
Keratella cochlearis, K. tropica และ K. quadrata  นอกจากนี ้ที่ปากแม่น า้บริเวณท่าสอนพบลูกสัตว์น า้วันอ่อน 
เนื่องจากมีความเหมาะสมในด้านอิทธิพลของความเค็มและอาหารส าหรับสตัว์น า้วยัอ่อน เช่น ตัวอ่อนโคพีพอด และ
แพลงก์ตอนพืชอย่าง Coscinodiscus sp. ซึ่งทัง้สองกลุ่มถกูพบคิดเป็นร้อยละมากในช่วงเวลาดงักล่าว การเพิ่มจ านวน
ของแพลงก์ตอนสตัว์ดึงดดูให้สตัว์น า้วัยอ่อน หรือสตัว์น า้ที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเข้ามาหากินที่บริเวณท่าสอน โคพี
พอดมักเพิ่มจ านวนขึน้อย่างรวดเร็วหลงัจากแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียเพิ่มจ านวนขึน้ )Kobayashi et al., 2009(  
บริเวณประตรูะบายน า้น า้บอ่เจริญและปากแมน่ า้บริเวณทา่สอนจึงเป็นแหลง่อาหารท่ีอดุมสมบรูณ์ส าหรับสตัว์น า้ 
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คณุภาพน ้า 
คา่พีเอชและคา่ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ของทัง้บริเวณประตกูัน้น า้บอ่เจริญและปากแมน่ า้เวฬุบริเวณทา่สอน

อยู่ในเกณฑ์ดีในช่วงเวลาที่เข้าศึกษา )เดือนมีนาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561(   โดยอยู่ในเกณฑ์แหล่งน า้ที่
เหมาะสมส าหรับสิง่มีชีวิตอาศยัคือปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้มีคา่สงูกวา่ 4 มิลลกิรัม/ลติร   และคา่พีเอชอยูร่ะหวา่ง  7 
– 8.5  )เวปไซด์กรมควบคมุมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water02.html(  ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดู
ฝน มีน า้หลากซึ่งน า้ปริมาณมากไหลพดัพาตะกอนลงมาสู่ปากแม่น า้จึงท าให้มีค่าการน าไฟฟ้าและปริมาณของแข็งที่
ละลายในน า้ )TDS( สงูกวา่ช่วงเวลาอื่นๆ สว่นเดือนพฤศจิกายนซึง่เป็นฤดหูนาว ปริมาณน า้ในแมน่ า้ลดลง อาจมีการรุกล า้
ของน า้เค็มท าให้ที่บริเวณประตรูะบายน า้วดัคา่ความเค็มได้สงูกวา่ 0.5 ppt  ซึง่จดัอยูใ่นเกณฑ์น า้กร่อย จึงควรเฝ้าระวงัให้
มีการปิดประตรูะบายน า้เพื่อป้องกนัน า้เค็มแพร่เข้ามาสง่ผลรบกวนระบบนิเวศน า้จืด และสตัว์น า้   
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     ภาพที ่4  แพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่ส ารวจพบ    a-h( Chlorophyceae: a( Cosmarium spp. O. Kirchner   
              b( Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood    c( Desmidiums wartzii C. Agardh ex Ralfs   
                     d( Eudorina elegans Ehrenberg     e( Pediastrum duplex  Meyen   
                     f( Scenedesmus acuminatus var. tetradesmoides Smith  
              g(  Staurastrum longibrachiatum West & G.S.West   
             h( Staurodesmus convergen var. labportei Teiling   

       i-j ( Euglenophyceae:  i( Euglena caudata E.F.W.Hübner   
             j( Phacus longicauda )Ehrenberg( Dujardin 

      k( Bacillariophyceae: Aulacoseira granulata )Ehrenberg( Simonsen 
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                              ภาพที ่5  แพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่ส ารวจพบ  

                                      a-f( Bacillariophyceae: a( Chaetoceros sp.   
                                      b( Coscinodiscus sp. c( Gyrosigma scalproides )Rabh.( Cleve    
                                      d( Navicula sp.  e( Nitzschia sp.  f( Odontella aurita C. Agardh 
                                      g-i( Dinophyceae:  g( Ceratium hirundinella )O.F.Müller( Dujardin 1841    
                                      h( Podolampas  bipes F. Stein  i( Protoperidinium sp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่ 6  a. สตัว์น า้วยัออ่น  b. โรติเฟอร์น า้เค็ม Ascomorpha ecaudis  ที่ส ารวจพบ  
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                                         ภาพที่ 7  โรติเฟอร์บางชนิดทีส่ ารวจพบ  

                                                    a( Brachionus falcatus b( Keratella cochlearis   
                                                    c( Keratella tropica   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ภาพที่ 8  คลาโดเซอราและตวัออ่นโคพีพอดที่ส ารวจพบ  
                                           a( Bosminopsis deitersri  b( Bosmina meridionalis    
                                           c( copepod nauplius    

 
 

                   
 
                                   ภาพที่ 9  a: การปรับตวัของ Daphnia lumholzi ตอ่สภาวะการมีผู้ลา่ 

                                    b: แมงกระพรุนถ้วยเข้ามาหากินทีป่ากแมน่ า้เวฬ ุบริเวณสะพานทา่สอน 
                                        ในเดอืนพฤศจิกายน 

 
 
 
 

a b 

a b c 

a b c 
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สรุปผลการวิจัย 
บริเวณประตรูะบายน า้บ่อเจริญมีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ Chlorophyceae สงูที่สดุ 20 ชนิด 

ในจ านวนนีเ้ป็นเดสมิดส์ถึง 9 ชนิด ซึ่งจัดเป็นดชันีชีว้ดัคณุภาพน า้ที่ดี ส่วนแพลงก์ตอนสตัว์พบว่าโรติเฟอร์เป็นกลุม่เด่น                  
มีความหลากหลายสงูที่สดุ 21 ชนิด รองลงมาคือตวัออ่นโคพีพอด ซึง่ทัง้สองกลุม่เป็นอาหารที่ส าคญัของสตัว์น า้ชนิดตา่งๆ  
อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายนซึ่งปริมาณน า้จืดลดลงมีค่าการน าไฟฟ้าและ  TDS ที่สงู ประกอบกับพบ               
โรติเฟอร์ชนิดที่เป็นดชันีสภาะธาตอุาหารสงูในช่วงเดียวกนั  จึงควรเฝ้าระวงัคุณภาพน า้เนื่องจากปริมาณจืดลดน้อยลง 
อาจมีการแพร่ของน า้เค็ม รวมทัง้หากประตกูัน้น า้มีประสิทธิภาพกัน้น า้เค็มได้ไม่ดีพอ อาจสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศน า้
จืดและสตัว์น า้ในบริเวณดงักลา่ว รวมไปถึงการปนเปือ้นของสารอินทรีย์จากฟาร์มไก่ชนซึง่ตัง้อยู่บริเวณข้างเคียงกบัประตู
ระบายน า้  

 ในขณะที่ปากแม่น า้เวฬุมีค่าความเค็มจัดอยู่ในประเภทน า้กร่อย แพลงก์ตอนพืชสีเขียวจึงไม่ใช่กลุ่มเด่นซึ่ง
แตกต่างจากประตรูะบายน า้ที่พบวา่แพลงก์ตอนพืช Bacillariophyceae เป็นกลุม่เด่นในช่วงเวลาศึกษา โดยพบ 10 ชนิด 
ซึง่  Coscinodiscus sp. ทีพ่บทกุครัง้ของการเก็บตวัอยา่ง เป็นอาหารส าหรับโคพีพอดและลกูสตัว์น า้วยัออ่น จึงพบตวัออ่น
โคพีพอดเป็นกลุม่เดน่  รองลงมาคือลกูสตัว์น า้วยัออ่น  บริเวณปากแมน่ า้จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นแหลง่เพาะเลีย้งสตัว์
น า้ชนิดตา่ง ๆ   
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