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ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค าย่อ 

 

 Alk = Alkalinity 
 BOD = Biochemical Oxygen Demand 
 ChloA = Chlorophyll A 
 Cond = Conductivity 
 Cyl phi = Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek 
 Cylrac = Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba 
 Dep = Depth 
 DO = Dissolved Oxygen 
 Eugacu = Euglena acus Ehrenberg  nachSkuja 
 Mon con= Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová 
 NH4 = Ammonium-Nitrogen 
 NO3 = Nitrate-Nitrogen 
 PCA = Principle component analysis 
 Pla con = Planktolyngbya contorta Lemmermann 
 PO4 = Soluble Reactive Phosphate 
 Sec = Secchi depth 
 SS = Suspended Solid 
 T air = Air Temperature 
 T wat = Water Temperature 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน ้ าในสระมรกต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เพื่อศึกษาถึงความหลากหลายของแพลงกต์อนพืชท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ 
ยโูทรฟิเคชันคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกบั
คุณภาพน ้าระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2554 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 ดิวิชนั 31 สปีชีส์
โดยสาหร่ายดิวิชันเด่นท่ีพบบริเวณสระมรกต คือ Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta และ 
Pyrrophyta ตามล าดบั จากการใชโ้ปรแกรม Multivariate Statistical Package (MVSP) เวอร์ชนั 3.1  
เพื่อหาชนิดเด่น พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ดงัน้ี Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya 
& Subba, Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek,  Euglena acus Ehrenberg  nach Skuja, 
Planktolyngbya contorta (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek และ Monoraphidium contortum 
(Thuret) Komàrková-Legnerová 

การศึกษาค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพกับ
แพลงกต์อนพืช พบวา่ Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba มีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัความลึกของแหล่งน ้ า และความเป็นกรด-ด่าง แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอุณหภูมิอากาศ
และอุณหภูมิน ้ าส าหรับCylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ความลึกของแหล่งน ้ า ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายน ้ า  และคลอโรฟิลล์ เอ แต่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัของแข็งท่ีละลายน ้ า ส่วน Euglena acus Ehrenberg nach Skuja มีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายน ้ าแต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนและ Planktolyngbya contorta Lemmermann ส าหรับ Planktolyngbya contorta 
Lemmermann มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายน ้ าแต่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนส่วน Monoraphidium contortum (Thuret) 
Komárková-Legnerová มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความลึกท่ีแสงส่องถึง ของแข็งท่ีละลายน ้ าและ
Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek 

เม่ือประเมินคุณภาพน ้ าโดยใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นตาม AARL-PP Score (Applied Algae 
Research Laboratory Phytoplankton Score) พบวา่คุณภาพน ้ าอยูใ่นระดบัท่ีมีสารอาหารปานกลางถึงสูง 
(Meso – eurtophic status) และเม่ือประเมินคุณภาพน ้าโดยใชคุ้ณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบาง
ประการตาม AARL-PC Score (Applied Algae Research Laboratory Physical and Chemical Properties 



Score) พบวา่คุณภาพน ้ าปานกลางถึงไม่ดี (Meso-eutrophic) เม่ือพิจารณาคุณภาพน ้ าตามมาตรฐานแหล่ง
น ้ าผิวดินสามารถจดัคุณภาพน ้ าอยูใ่นประเภทท่ี 3 สามารถใชอุ้ปโภคบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรค
ตามปกติและผา่นการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อนสามารถน ามาใชใ้นการเกษตรไดอี้กดว้ย 
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Kanin Srirat, Jarisa Suksri and Juthathip Hongsakul 2012 : A Study on Diversity of Phytoplankton and 
Water Quality in Morakot Pond,Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Bachelor of 
science (Biology) Advisor : Dr. Sutthawan Suphan 

ABSTRACT 
A  study on diversity of phytoplankton and water quality in Morakot Pond, Rajamangala 

University of Technology Thanyaburi.The objectives of this study were conducted about diversity of 
phytoplankton eutrophication pond, physico-chemical and biological water quality and relationship 
between phytoplankton and water quality during May to October 2011. 

Thirty-one species in 7 division of phytoplankton were found. The dominant division  were 
Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta and Pyrrophyta respectively.The dominant  species were 
calculated by Multivariate Statistical Package (MVSP) version 3.1, respectively along with 
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba, Cylindrospermopsis philippinensis 
(Taylor) Komárek, Euglena acus Ehrenberg nach Skuja, Planktolyngbya contorta (Lemmermann) 
Anagnostidis & Komárekand Monoraphidium contortum (Thuret) Komàrková-Legnerováas dominant 
species throughout the study. 

The study of phytoplankton and water quality variables was determined using statistical 
techniques. It was found that Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba was 
negatively correlated with depth and pH but shown positive correlated with air temperature and water 
temperature. Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek was negative correlated with depth, 
conductivity, chlorophyll A and soluble reactive phosphorus but shown positive correlated with 
suspended solid. Euglena acus Ehrenberg nach Skuja was negative correlated with pH and soluble 
reactive phosphorus but shown positive correlated with ammonia-nitrogen and Planktolyngbya 
contorta Lemmermann. Planktolyngbya contorta Lemmermann was negative correlated with nitrate- 
nitrogen, soluble reactive phosphorus but shown positive correlated with ammonia-nitrogen. 
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová  was negative correlated with depth, 
suspended solid and Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek. 

In classifying the water quality by using dominant species of phytoplankton followed by 
AARL-PP Score (Applied Algae Research Laboratory Phytoplankton Score), it was classified into 
mesothophic-eutrophic to eutrophic status. However, it was classified into meso-eutrophic status by 
using the phisico-chemical and biological water quality followed by AARL-PC Score (Applied Algae 



Research Laboratory Physical and Chemical Properties Score). Based on the determined standard for 
surface water quality of Thailand, the water studied was classified to be in the third category and can 
be used for household consumption after going through disinfection process and through  normal water 
treatment and use agriculture.  
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              Facter) ของความลึกของสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่ง  
              เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                                                     124 
 14 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิต (Analysis of Variance ; ANONA: Single  
 Facter) ของความลึกท่ีแสงส่องถึงในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                              125 
 15 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิต (Analysis of Variance ; ANONA: Single  
 Facter) ของอุณหภูมิน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                              126 
     16 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิต (Analysis of Variance ; ANONA: Single  
  Facter) ของอุณหภูมิอากาศในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                              127 
     17 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิต (Analysis of Variance ; ANONA: Single  
  Facter) ของค่าการน าไฟฟ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                              128 
     18 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของค่าความเป็นด่างในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
   ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                              129 
     19 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของค่าความเป็นกรด-ด่างในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554                                                               130 
     20 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของค่าของแขง็ท่ีละลายน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2555                                                               131 

 



สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่                   หน้า 
 
 21 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554                                             132 
 22 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณออกชิเจนท่ีจุลินทรียต์อ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์
  ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
  ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554                                                                        133 
 23 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณคลอโรฟิลล ์เอในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554                                                            134 
 24 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554                                             135 
 25 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณแอมโนเนีย-ไนโตรเจน ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554                                             136 
 26 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554                                             137 
 27 การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single  
  Facter) ของปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในสระมรกต  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554       138 
 
 
 
 



สารบาญภาพ 
 

ภาพที ่                               หน้า 
 

1 ห่วงโซ่อาหารแบบต่างๆในแหล่งน ้าตามธรรมชาติท่ีมีแพลงกต์อนพืชเป็นผูผ้ลิต 6 
2 แผนท่ีจุดเก็บตวัอยา่งสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  27 
3 จุดเก็บตวัอยา่งของสระน ้ามรกต       28 
4 ค่าอุณหภูมิของน ้า (oC) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554    32 
5 ค่าอุณหภูมิอากาศ (oC) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554    33 
6 ค่าการน าไฟฟ้า (µs/cm) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554     34 
7 ค่าความลึกท่ีแสงส่องถึง (เมตร)  ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554    35 
8 ค่าความลึกของแหล่งน ้า (เมตร)  ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554    36 
9 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้า (mg/l) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี  

ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554   37 
10 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี    

             ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554     38 
11 ค่าความเป็นด่าง (mg/l as CaCO3) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธญับุรี  ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  39 
12 ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (mg/l) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี   

ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554               40 
 

 
 
 



สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                               หน้า 
 

13 ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(mg/l)     
     ในสระมรกต  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่ง 
      เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554        41 
14 ปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายน ้า (mg/l) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี   

ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554     42 
15 ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (mg/l) ในสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

 ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554      43 
16 ปริมาณปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/l) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี  

ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554     44 
17 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ (mg/l) ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554      45 
18 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 ml) ในสระมรกต มหาวทิยาลยั  

 เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554   46 
19    แพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  ระหวา่งเดือนเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554      50 
20 แพลงกต์อนพืชใน Division Cyanophyta ท่ีพบในสระมรกต  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือน 
 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554                    51 
21 แพลงกต์อนพืชใน Division Cyanophyta ท่ีพบในสระมรกต  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือน 
 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554                    52 
22 แพลงกต์อนพืชใน Division Chlorophyta ท่ีพบในสระมรกต  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือน  
 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554           53 

 
 



สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                               หน้า 
 

23 แพลงกต์อนพืชใน Division Chrysophyta, Division Bacillariophyta และ 
 Division Pyrrophyta ท่ีพบในสระมรกตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  54 
24 แพลงกต์อนพืชใน Division Euglenophyta Division Cryptophyta และ 
 Division Bacillariophyta ท่ีพบในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  55 

       25 ปริมาณของแพลงกต์อนพืชแต่ละชนิดในพื้นท่ีสระมรกต  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม  
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554       59 

26 จ านวนชนิดของแพลงกต์อนพืชแต่ละดิวชินัในพื้นท่ีสระมรกต 
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม 

ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554       59 
27 การเปรียบเทียบปริมาณเซลลร์ะหวา่งแพลงกต์อนพืชในดิวชินั  Cyanophyta 
 กบัปริมาณเซลลข์องแพลงกต์อนพืชทั้งหมดในแต่ละเดือนในพื้นท่ีสระมรกต  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม  
 พ.ศ. 2554         60 
 28  การเปล่ียนแปลงของความหลากหลายของแพลงกต์อนพืชในแต่ละเดือนใน 
 พื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554    61 
  29 ปริมาณแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554                            62 
  30 การเปรียบเทียบจ านวนแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในพื้นท่ีสระมรกต ระหวา่งเดือน 
 พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554      64 

 
 
 



สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                               หน้า 
 
31 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและดิวชินั Cyanophyta 
 ของแพลงกต์อนพืชในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554     66 
32   การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง 

Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba ท่ีเป็น 
แพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554                             69 
33 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง 

Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek ท่ีเป็นแพลงกต์อนพืช 
ชนิดเด่นในสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554    70 
34 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง Euglena acus 
 Ehrenberg nach Skuja ท่ีเป็นแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต มหาวทิยาลยั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 น ้ ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 
อีกทั้ งยงัเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับกำรพฒันำเศรษฐกิจขั้นพื้นฐำนด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น ประมง
สำธำรณูปโภคอุตสำหกรรมพลงังำนและคมนำคมตลอดจนเป็นแหล่งรองรับของเสียจำกกิจกรรม
ของมนุษยด์ว้ยจำกปัญหำกำรเพิ่มข้ึนของประชำกรอยำ่งรวดเร็วท ำให้มีกำรน ำทรัพยำกรต่ำงๆมำใช้
อย่ำงมำกมำย.เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของมนุษยก่์อให้เกิดของเสียซ่ึงของเสียเหล่ำนั้นส่วน
หน่ึงก็ถูกระบำยลงสู่แหล่งน ้ ำ..ท ำให้คุณภำพน ้ ำเส่ือมโทรมลง..มนุษย์จึงไม่สำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได ้เม่ือทรัพยำกรน ้ ำมีปริมำณสำรอำหำรสูง..จึงเหมำะแก่กำรเจริญของแพลงก์ตอนพืช
และวชัพืชอ่ืนๆ 
 แพลงกต์อนพืช.เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสำมำรถสร้ำงอำหำรเองไดด้ว้ยกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ย
แสงอีกทั้งยงัมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในระบบนิเวศ.โดยท ำหน้ำท่ีเป็นผูผ้ลิตให้กบัระบบนิเวศ โดย
อำศยัสำรอำหำร แสงจำกดวงอำทิตย์ และปัจจยัต่ำงๆในกำรเจริญเติบโต.แต่ถำ้หำกแหล่งน ้ ำนั้นมี
สำรอำหำรมำกเกินไปจะท ำให้เกิดกำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชอย่ำงรวดเร็ว.ก่อให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกวำ่.ยโูทรฟิเคชนั.(Eutrophication).หรือเรียกวำ่.ปรำกฏกำรณ์น ้ำเปล่ียนสี 
 สระมรกตด ำเนินกำรสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นบ่อพกัน ้ ำหลงัจำกผำ่นกระบวนกำรบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีใช้
ภำยในคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีโดยน ำน ้ำจำกสระมรกตมำใชป้ระโยชน์ในกำรรดน ้ ำตน้ไม้
และท ำควำมสะอำดพื้นอำคำรบริเวณโดยรอบคณะ ซ่ึงสระมรกตแห่งน้ีพบวำ่มีกำรเกิดปรำกฏกำรณ์
ยโูทรฟิเคชนัตลอดทั้งปี 
 ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของแพลงกต์อนพืชและ
คุณภำพน ้ ำ ตลอดจนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแพลงก์ตอนพืชกับคุณภำพน ้ ำเพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งช้ี
คุณภำพน ้ ำในสระมรกตแห่งน้ี ซ่ึงยงัไม่เคยมีรำยงำนกำรศึกษำมำก่อน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐำนใน
กำรจดักำรคุณภำพน ้ำใหมี้ทศันียภำพท่ีดีไดด้ว้ย 

 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.2.1  เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำยของแพลงกต์อนพืชในสระมรกต 
 1.2.2  เพื่อศึกษำคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพ.เคมี.และชีวภำพของสระมรกต 
 1.2.3  เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแพลงกต์อนพืช.กบัคุณภำพน ้ำในสระมรกต 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสำร 

 
2.1  ประวตัิสระน ำ้มรกต 
 สระมรกต.ด ำเนินกำรก่อสร้ำงมำมำกกวำ่.20.ปี.เป็นสระน ้ ำใกลก้บัคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี.มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี.เพื่อใช้เป็นบ่อพกัน ้ ำท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัจำกบ่อ
บ ำบดัน ้ ำเสียทำงดำ้นหลงัของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี.สำมำรถน ำมำใช้รดน ้ ำตน้ไม.้และ
กำรท ำควำมสะอำดพื้นอำคำรบริเวณโดยรอบของคณะ.สระน ้ ำมีพื้นท่ีทั้งหมด.3,375.ตำรำงเมตร 
ปริมำตรสระน ้ ำมีประมำณ.6,412.ลูกบำศก์เมตร.มีควำมลึกโดยเฉล่ีย.1.9.เมตร.จำกกำรส ำรวจ
เบ้ืองต้นพบกำรเจริญของส่ิงมีชีวิตหลำยชนิด.อำทิเช่น.สัตว์น ้ ำ.พืชน ้ ำ.และสำหร่ำย.เป็นต้น 
โดยเฉพำะกลุ่มแพลงกต์อนพืช.ซ่ึงพบวำ่สระน ้ ำแห่งน้ี.พบกำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชเป็น
จ ำนวนมำกท ำให้บ่อพกัน ้ ำมีสีเขียวเด่นชัดจึงเรียกบ่อพกัน ้ ำน้ีว่ำ.“สระมรกต”.และพบว่ำเกิด
ปรำกฏกำรณ์ยโูทรฟิเคชนัอยูบ่่อยคร้ัง 
  
2.2  ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัแพลงก์ตอนพชื 
 แพลงก์ตอนพืช. (Phytoplankton). เป็นส่ิงมีชีวิตขนำดเล็ก.ล่องลอยอยู่ในกระแสน ้ ำอย่ำง
อิสระตำมกระแสน ้ ำ.และคล่ืนลมจะพำไป..(มำนิดำ,.2541.อำ้งถึง ลดัดำ, 2538; Strickland, 1968). 
มีคลอโรฟิลล์จึงจัดเป็นผู ้ผลิตขั้ นปฐมภูมิในระบบนิเวศ.ซ่ึงท ำกำรสังเครำะห์ด้วยแสงเพื่อ
เปล่ียนแปลงสำรอนินทรียเ์ป็นสำรอินทรีย ์แพลงก์ตอนพืชสำมำรถพบไดท้ั้งในน ้ ำทะเล น ้ ำกร่อย 
และน ้ำจืด.กำรกระจำยตวัของแพลงก์ตอนพืชพบวำ่มีกำรกระจำยตวัอยูท่ ัว่โลก พบไดท้ั้งเขตอบอุ่น
และเขตร้อน (ลดัดำ, 2544) ดงันั้นในกำรจดัหมวดหมู่ของแพลงก์ตอนพืชตำมระบบ (Bold and 
Wynn, 1985) สำมำรถจ ำแนกไดท้ั้งหมด 9 ดิวิชนั คือ Division.Cyanophyta (สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำ
เ งิ น ) Division.Chlorophyta ( ส ำ ห ร่ ำ ย สี เ ขี ย ว ) Division.Charophyta( ส ำ ห ร่ ำ ย ไ ฟ )
Division.Euglenophyta( ส ำ ห ร่ ำ ย ยู ก ลี น อ ย ด์ ) Division.Phaeophyta.( ส ำ ห ร่ ำ ย สี น ้ ำ ต ำ ล )
Division.Chrysophyta (สำหร่ำยสีน ้ ำตำลแกมทอง).Division.Pyrrhophyta (สำหร่ำยไดโนแฟลเจล-
เลต).Division.Cryptophyta(สำหร่ำยคริพโตโมแนดส์) .Division.Rhodophyta (สำหร่ำยสีแดง) ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

2.2.1..Division.Cyanophyta.(สำหร่ำยสี เ ขียวแกมน ้ ำ เ งิน) . มีลักษณะโครงสร้ำงของ
นิวเคลียสคลำ้ยคลึงกบันิวเคลียสของแบคทีเรีย และบำงชนิดมีคุณสมบติัตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศ
ได้ เช่นเดียวกบัแบคทีเรียท่ีสำมำรถตรึงไนโตรเจนได ้นอกจำกน้ียงัมีคุณสมบติัทำงชีวเคมีคล้ำย
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แบคทีเรียดว้ย.แต่ไดถู้กจดักลุ่มแยกออกมำจำกแบคทีเรีย เพรำะสำหร่ำยมีคลอโรฟิลล์เอ และมีกำร
ปล่อยออกซิเจนสู่ส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ยแสง.ซ่ึงไม่พบในแบคทีเรียจำกกำร
พบซำกดึกด ำบรรพ ์(fossil) ในยุค Archaeozoic ซ่ึงเป็นเวลำมำกกวำ่ 2 พนัลำ้นปีมำแลว้ท ำให้เขำ้ใจ
ว่ำสำหร่ำยดิวิชนัน้ี เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีโบรำณท่ีสุดในบรรดำส่ิงมีชีวิตทั้งหลำยท่ีมีคลอโรฟิลล์อยู่ใน
เซลล ์และพบสำหร่ำยพวกน้ีในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงมำก เช่น ในบ่อน ้ ำพุร้อน หรือบริเวณท่ีอำกำศ
หนำวเยน็เช่น ในหิมะ หรือบริเวณขั้วโลก ทั้งน้ีอำจจะเน่ืองมำจำกเซลล์ของสำหร่ำยชนิดน้ีมีเมือก        
(gelatinous sheath) หุ้ม จึงสำมำรถเก็บควำมช้ืนไวใ้นเซลล์ และสำมำรถเป็นฉนวนกนัควำมร้อน
และควำมเยน็ให้กบัเซลล์ได ้อีกประกำรหน่ึงโมเลกุลของโปรตีนภำยในโปรโตพลำสซึมจบัตวักนั
แน่น จึงเป็นเหตุช่วยใหเ้ซลลมี์ชีวติอยูไ่ดน้ำน (ยวุดี, 2549) 

2.2.2..Division.Chlorophyta.(สำหร่ำยสีเขียว).สำหร่ำยดิวิชนัน้ี.ส่วนใหญ่มีสีเขียวเหมือน
หญำ้ (grass-green algae) เพรำะภำยในมีคลอโรพลำสต์ท่ีมีรงควตัถุพวกคลอโรฟิลล์ เอ และบี 
จ ำนวนมำก ซ่ึงจะบดบงัรงควตัถุสีอ่ืนๆไว ้นอกจำกน้ีก็มีรงควตัถุพวกแคโรทีนและเซนโธฟิลล์อีก
หลำยชนิด รงควตัถุทั้งหมดอยูใ่นรูปคลอโรพลำสต ์ซ่ึงมีรูปร่ำงหลำยแบบ คุณสมบติัเหล่ำน้ีสำมำรถ
น ำมำจดัจ ำแนกสำหร่ำยสีเขียวไดอ้ยำ่งชดัเจนและสำมำรถพบสำหร่ำยสีเขียวน้ีไดท้ัว่ไปแทบทุกหน
ทุกแห่ง ประมำณกันว่ำ 10เปอร์เซ็นต์ของสำหร่ำยสีเขียวทั้งหมดเป็นสำหร่ำยทะเลซ่ึงจะเจริญ
แตกต่ำงกนัตำมสภำพอุณหภูมิของน ้ำควำมเขม้ของแสงและควำมสมบูรณ์ของสำรอำหำรสำหร่ำยสี
เขียวท่ีเป็นสำหร่ำยทะเลมกัจะพบบริเวณน ้ ำต้ืนตำมแนวชำยฝ่ัง อำจจะมีบำ้งท่ีพบในระดบัควำมลึก
ถึง 300 ฟุต ส่วนอีก 90.เปอร์เซ็นต์ของสำหร่ำยสีเขียวท่ีเหลือเป็นสำหร่ำยน ้ ำจืด หรือสำหร่ำยท่ี
ข้ึนอยูภ่ำยใตส้ภำพแวดลอ้มท่ีเป็นอำกำศก็ไดส้ำหร่ำยท่ีอยูใ่นน ้ ำจืดอำจจะเจริญอยู่ในน ้ ำต้ืนๆ หรือ
น ้ ำลึกท่ีแสงส่องถึง และหลำยชนิดมีสภำพเป็นแพลงก์ตอนพืช บำงชนิดก็ข้ึนอยูบ่นกอ้นหินทรำย
โคลน เปลือกหอย บนพืช สัตวอ่ื์น ในดินเปลือกไม ้ในพืชในหิมะ น ้ ำแข็งหรือในบำงชนิดสปอร์
อำจจะปนมำกบัฝุ่ นละอองก็ได ้(ยวุดี, 2549) 

2.2.3..Division.Charophyta.(สำหร่ำยไฟ).สำหร่ำยกลุ่มน้ีมีลกัษณะระหวำ่งสำหร่ำยสีเขียว
และพืชพวกไบรโอไฟต์ดังนั้น.Bold.and.Wynne.(1985).จึงได้จดัสำหร่ำยไฟเป็นดิวิชันหน่ึงแยก
ออกมำจำก.Division.Chlorophyta.ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรอำ้งของ.Singh.and.Kashyap.(1978).ท่ีกล่ำว
ไวว้่ำ.สำหร่ำยไฟไม่น่ำท่ีจะอยู่ใน.Division.Chlorophyta.เน่ืองจำกทสัลสัส่วนท่ีเป็นแกนกลำงปก-
คลุมดว้ยขอ้และปลอ้ง เซลล์สืบพนัธ์ุลอ้มดว้ยเซลล์ท่ีเป็นหมนั เซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูห้รือแอนเทอโร-
ซอยดมี์แฟลกเจลลมั2 เส้น และตวัเซลลก์็มีรูปร่ำงแบบเกลียว นอกจำกนั้นยงัไม่มีซูโอสปอร์ และใน
ระยะท่ีจะงอกใหม่เกิดจำกเซลล์ท่ีเรียกว่ำ โปรโตนีมำ (protonema) ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีไม่พบใน
สำหร่ำยสีเขียวสำหร่ำยไฟมีควำมใกลเ้คียงกบัพืชชั้นสูงมำก มองดูเหมือนสำหร่ำยหำงกระรอก . 
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มีส่วนท่ีเป็นขอ้ (node) และปลอ้ง (internode) ชดัเจน เป็นสำหร่ำยท่ีพบในน ้ ำจืด และมีนอ้ยชนิดท่ี
พบในน ้ ำกร่อย (ยุวดี, 2549 อำ้งถึง van den Hoek et al., 1998) มีไรซอยด์ยึดเกำะอยูก่บัพื้น ซ่ึงอำจ
เป็นดินหรือทรำย จึงพบไดใ้นแหล่งน ้ำต้ืนๆหรือริมฝ่ัง คู คลอง หนอง บึง ซ่ึงมีน ้ ำท่วมถึงและไม่ลึก
นกั พบบ่อยในบ่อเล้ียงปลำต้ืนๆ มีพื้นเป็นดินโคลน มีกำรปลูกพื้นน ้ ำ เช่น บวั หรือบำงคร้ังพบใน
นำขำ้วในช่วงท่ีน ้ำยงัท่วม บำงคร้ังจึงถูกจดัเป็นวชัพืช (ยวุดี, 2549) 

2.2.4..Division Euglenophyta (สำหร่ำยยูกลีนอยด์) สำหร่ำยดิวิชนัน้ีมีลกัษณะเป็นเซลล์
เดียว ออร์แกเนลลท่ี์ใชใ้นกำรเคล่ือนท่ีคือแฟลเจลลมั.1-2 เส้นหรือมำกกวำ่มีต ำแหน่งอยูด่ำ้นบนของ
เซลล์ มีอำยสปอตท ำหนำ้ท่ีรับแสง มีรงควตัถุประเภทคลอโรฟิลล์และอ่ืนๆท่ีใชใ้นกำรสังเครำะห์ -
แสงไดว้่ำยน ้ ำเป็นอิสระบำงกลุ่มสร้ำงกำ้นยึดติดกบัพื้น หรือสร้ำงเมือกอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มและมี
กำรสะสมอำหำรในรูปของพำรำไมลอน (paramylon) ท่ีเป็นแป้งไม่ละลำยน ้ ำ (ยุวดี, 2549 อำ้งถึง 
กำญจนภำชน์, 2527)  

2.2.5..Division Phaeophyta (สำหร่ำยสีน ้ ำตำล) สำหร่ำยดิวิชนัน้ีจะมีสีน ้ ำตำลอ่อนจนถึง
น ้ ำตำลเขม้ เน่ืองจำกภำยในคลอโรพลำสต์มีรงควตัถุชนิดคลอโรฟิลล์ท่ีท ำให้เกิดสีเขียว ฟิวโค-
แซนธินท่ีท ำใหเ้กิดสีน ้ำตำล และมีรงควตัถุอีกหลำยชนิดสำหร่ำยดิวิชนัน้ีเกือบทั้งหมดเป็นสำหร่ำย
ทะเล และน ้ำกร่อยมีเพียง 4 ชนิดท่ีพบในน ้ ำจืด ไดแ้ก่ Heribaudiella, Pleurocladia, Bodanella และ 
Sphacelaria เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นสำหร่ำยท่ีมีขนำดใหญ่ตั้ งแต่ลักษณะท่ีเป็นเส้นสำย
จนถึงทลัลสั บำงพวกอำจจะมีลกัษณะคลำ้ยเน้ือเยื่อพำเรนไคมำ มกัพบบริเวณชำยฝ่ังจนกระทัง่ถึง
ทอ้งทะเลท่ีมีระดบัลึกถึง 200 เมตร และมกัพบในบริเวณน ้ ำท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เช่น ในน ้ ำทะเลเขต
อบอุ่นมำกกวำ่ในเขตร้อน (ยวุดี, 2549 อำ้งถึง Lee, 1999; van den Hoek.et al.,1998) 

2.2.6 Division Chrysophyta (สำหร่ำยสีน ้ ำตำลแกมทอง) สำหร่ำยในดิวิชันน้ีมีควำม
หลำกหลำยของลกัษณะรูปร่ำงแตกต่ำงกนัมำก มีทั้งกลุ่มท่ีมีลกัษณะเซลล์เดียวหรือเซลล์อำจอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่ม เซลลอ์ำจมีแฟลเจลลมัหรือไม่มีแฟลเจลลมั ผนงัเซลล์มีลำยและอำจเป็นสำรซิลิกำ
มีรงควตัถุแคโรทีนดม์ำกกวำ่คลอโรฟิลลอ์ำหำรสะสมเป็นคริสโสลำมินำแรน (ยวุดี, 2549) 

2.2.7..Division Pyrrhophyta (สำหร่ำยไดโนแฟลเจลเลต) สำหร่ำยดิวิชนัน้ีมีเซลล์เดียวและ
มีแฟลเจลลมั.2 เส้นใชใ้นกำรเคล่ือนท่ีและยงัมีต ำแหน่งท่ีต่ำงกนัโดยแต่ละเส้นอยูค่นละระนำบตั้ง
ฉำกซ่ึงกนัและกนั แฟลเจลลมัยำวไม่เท่ำกนั ด ำรงชีวิตอิสระ พบไดท้ั้งน ้ ำจืด น ้ ำกร่อย และน ้ ำเค็ม
บำงสปีชีส์อยูร่วมกนัเป็นโคโลนีแต่เป็นโคโลนีเทียม ลกัษณะกลม บำงสปีชีส์อยูเ่ป็นเส้นสำยเช่ือม
ติดกบัวตัถุ ไดโนแฟลเจลเลตมีควำมส ำคญัมำกในแง่กำรเป็นผูผ้ลิตขั้นตน้ในแหล่งน ้ ำโดยเฉพำะใน
ทะเล มีมำกกวำ่ 130 จีนสั 2,000 สปีชีส์ นอกจำกนั้นยงัพบฟอสซิลอีกประมำณ.2,000 สปีชีส์ เม่ือมี
กำรเจริญเติบโตอยำ่งมำกมำยมกัก่อให้เกิดปัญหำในน ้ ำทะเล เช่น ปรำกฏกำรณ์ข้ีปลำวำ  (red tide) 
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โดยมีผลให้น ้ ำทะเลเป็นสีแดงท ำให้สัตวน์ ้ ำตำยเป็นจ ำนวนมำก บำงสปีชีส์สำมำรถเรืองแสงไดใ้น
เวลำกลำงคืน (ยวุดี, 2549) 

2.2.8..Division Cryptophyta (สำหร่ำยคริพโตโมแนดส์) สำหร่ำยดิวิชนัน้ีเป็นสำหร่ำยกลุ่ม
เล็กๆลกัษณะเซลลเ์ด่ียว วำ่ยน ้ำอิสระ ส่วนใหญ่ด ำรงชีวติเป็นแพลงกต์อนพืช พบไดท้ั้งในน ้ ำจืดและ
น ้ ำเค็ม ลักษณะเซลล์แบนจำกด้ำนบนไปทำงท้ำยเซลล์ มีแฟลเจลลัม2เส้นและลักษณะเด่นชัด
ของคริฟโตโมแนดส์ คือ กำรมีเซลล์พิเศษ เรียกวำ่ อีเจคโตโซม (ejectosome) เป็นเข็มพิษท ำหนำ้ท่ี
ป้องกนัตวัและใชจ้บัเหยือ่ (ยวุดี, 2549) 

2.2.9..Division Rhodophyta (สำหร่ำยสีแดง) สำหร่ำยสีแดงเป็นสำหร่ำยท่ีพบในทะเล
มำกกวำ่ในน ้ำจืด จ ำนวนสปีชีส์ท่ีพบทั้งหมดรวม.5,000-5,500.สปีชีส์ ซ่ึงอยูใ่น.500-600.จีนสั ท่ีพบ
ในน ้ำจืดรำว 150 สปีชีส์ และในพวกสำหร่ำยทะเลดว้ยกนัแลว้ สำหร่ำยสีแดงก็มีจ  ำนวนสปีชีส์มำก
ท่ีสุด (ยุวดี, 2549 อำ้งถึงVan Den Hoek et al.,1998) สำหร่ำยสีแดงมีควำมคลำ้ยคลึงสำหร่ำยสีเขียว
แกมน ้ ำเงินในแง่ของรงควตัถุ.คือจะมีกลุ่มไฟโคบิลินซ่ึงประกอบไปด้วยไฟโคไซยำนินและ 
ไฟโคเออริธรินเป็นหลกั นอกจำกนั้นในวงจรชีวิตทั้งแบบอำศยัเพศและไม่อำศยัเพศ เซลล์สืบพนัธ์ุ
ยงัไม่มีแฟลเจลลมัคลำ้ยสำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงินแต่สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงินมีกำรสืบพนัธ์ุแบบ
ไม่อำศยัเพศเท่ำนั้น.และสำหร่ำยสีแดงก็คลำ้ยสำหร่ำยสีน ้ ำตำล คือมีในเขตอบอุ่นมำกกวำ่เขตร้อน 
และมกัจะมีขนำดใหญ่โต ส่วนในเขตร้อนมกัจะมีขนำดค่อนขำ้งเล็ก นอกจำกนั้นยงัเป็นกลุ่มท่ี
สำมำรถเจริญไดใ้นควำมลึกท่ีลึกกวำ่สำหร่ำยอ่ืนๆ.คืออำจจะพบในระดบัควำมลึกถึง.200 เมตร.ซ่ึงมี
แสงน้อยมำก.(ยุวดี,.2549.อ้ำงถึง.Lee,.1999).ทั้ งน้ีเน่ืองมำจำกสำหร่ำยชนิดน้ีมีรงควตัถุพวก 
ไฟโคเออริธรินปริมำณมำก ซ่ึงสำมำรถรับแสงสีเขียวและสีเหลือง ซ่ึงจะลอดผำ่นลงไปยงัทะเลส่วน
ท่ีลึกได.้แลว้น ำไปใชใ้นกำรสังเครำะห์ดว้ยแสง ในขณะท่ีแสงสีแดงและน ้ ำเงินจะถูกคลอโรฟิลล์เอ.
และบี.ของพวกแพลงก์ตอนพืชท่ีอยูบ่ริเวณผิวน ้ ำดูดไปใชป้ริมำณมำก ดงันั้นสำหร่ำยสีแดงท่ีอยูใ่น
ทะเลลึกจึงมีสีแดงเขม้กว่ำท่ีอยู่บริเวณน ้ ำต้ืน.เน่ืองจำกตอ้งมีรงควตัถุพวกไฟโคเออริธรินปริมำณ
มำก.(ยวุดี, 2549) 
 
2.3  ประโยชน์ของแพลงก์ตอนพชื (ลดัดำ, 2544) 

2.3.1..เป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของโซ่อำหำร (food chain) ในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 
 ....ใ.....โซ่อำหำรน้ีอำจจะยำวหรือสั้ นก็ไดข้ึ้นอยู่กบัแหล่งน ้ ำเช่น ในมหำสมุทร (oceanic 
water) จะมีโซ่อำหำรยำวถึง 7 ห่วง แถบชำยฝ่ังทะเลห่วงอำหำรสั้นลงเหลือเพียง 4 ห่วง ส่วนชำยฝ่ัง
ท่ีมีธำตุอำหำรอุดมสมบูรณ์มำก หรือบริเวณน ้ ำผุด (upwelling) ไดแ้ก่ ชำยฝ่ังทะเลประเทศเปรู จะมี
ห่วงโซ่อำหำรสั้นเพียง 2-3 ห่วง เท่ำนั้นดงัแสดงในภำพท่ี 1 
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ภำพที ่1  ห่วงโซ่อำหำรแบบต่ำงๆในแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติท่ีมีแพลงกต์อนพืชเป็นผูผ้ลิต 
..........ใ...(ท่ีมำ:.ดดัแปลงจำก ลดัดำ, 2544) 
 

แพลงกต์อนสัตวท่ี์
กินแพลงกต์อนพืช 

 

แพลงกต์อนสัตว์
ขนำดเล็กท่ีกินเน้ือ 

 

แพลงกต์อนสัตว์
ขนำดกลำงท่ีกิน

เน้ือ 
 

ปลำท่ีกินแพลงก์
ตอนพืช 

 

แพลงกต์อนสัตว์
ขนำดใหญ่ท่ีกิน

เน้ือ 
 

สัตวน์ ้ำท่ีกินปลำ 
 

แพลงกต์อนพืช 

แพลงกต์อนสัตว ์
ท่ีกินแพลงกต์อนพืช 

 

ปลำท่ีกินแพลงก์
ตอนสัตว ์

 

ปลำท่ีกินปลำขนำด
เล็ก 

 

แพลงกต์อนพืช 

ปลำท่ีกิน
แพลงกต์อน

พืช 
 

ปลำท่ีกิน
แพลงกต์อน

สัตว ์
 

แพลงกต์อน
สัตวท่ี์กิน

แพลงกต์อนพืช 

แพลงกต์อนพืช 
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2.3.2  เป็นตวัช้ี (indicator) ระดบัควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ำ 
........กำรวดั.แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ วดัปริมำณคลอโรฟิลล์เท่ำกับปริมำณกำร

สังเครำะห์ดว้ยแสงของแพลงก์ตอนพืช หรือเป็นกำรวดัผลผลิตเบ้ืองตน้ (primary productivity)  
ซ่ึงมีหน่วยกำรวดัไดห้ลำยแบบ ไดแ้ก่ กรัมคำร์บอน/ต.ร.ม/วนั วดัเป็นกรัมคำร์บอน/ลบ.ม./วนัวดั
อตัรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะ มีหน่วยเป็นกรัมคำร์บอน/วนั และวดัเป็นหน่วยพลงักิโลแคลอร่ี/
ต.ร.ม/ปี 
 2.3.3  เป็นตวัช้ีกระแสน ้ำ (currents) ในทะเลและมหำสมุทร 
 .........ในกรณีน้ี นิยมใช้แพลงก์ตอนพืชท่ีมีขนำดใหญ่ หรือแพลงก์ตอนสัตวท่ี์จ ำแนกชนิด
หรือกลุ่มได้ง่ำยๆ เช่น หนอนธนูบำงชนิด ได้แก่ Sagittaelegans เป็นตัวช้ีกระแสน ้ ำนอกฝ่ัง.
(oceanic currents) และกระแสน ้ ำชำยฝ่ัง (coastal currents) ท่ีไหลมำพบกนั Sagittaarctica เป็น
หนอนธนูท่ีพบในบริเวณท่ีมีกระแสน ้ ำเย็นจำกมหำสมุทรแอตแลนติคหรือไดอะตอมทะเล เช่น 
Thalassiosira hyaline จะพบในบริเวณท่ีมีกระแสน ้ำเยน็จำกขั้วโลกไหลผำ่น เป็นตน้ 
 2.3.4..ชนิดของแพลงกต์อนใชเ้ป็นตวัช้ีควำมอุดมสมบูรณ์ของน ้ำธรรมชำติ 
 .........ในทะเลท่ีมีธำตุอำหำรสมบูรณ์ เช่น บริเวณใกล้ฝ่ังท่ีมีน ้ ำผุด (upwelling) ของ 
ประเทศเปรู มกัจะพบไดอะตอมในสกุล Thalassiosir และ Chaetoceros แต่ถ้ำบริเวณห่ำงจำกฝ่ัง
ของประเทศเปรูซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีแร่ธำตุอำหำรต ่ ำและมีสัตว์น ้ ำน้อย จะพบไดอะตอมสกุล 
Rhizosolenia, Planktoniella เป็นตน้ 

2.3.5..ชนิดและปริมำณของแพลงกต์อนใชต้รวจสอบมลภำวะ (pollution) ของแหล่งน ้ำ 
 .........โดยสำมำรถใชไ้ดดี้กบัมลภำวะท่ีเกิดจำกสำรอินทรีย ์(organic pollution) ซ่ึงมกัจะมี
แพลงก์ตอนพืชหลำยชนิด เช่น Euglena.viridis, Nitzschiapalea, Oscillatoria limosa, Scenedesmus 
quadricauda, Oscillatoria tenuis เป็นตน้ ใช้เป็นดชันี (index) 5 อนัดบัแรก แสดงวำ่เกิดมลภำวะ
จำกสำรอินทรียใ์นแหล่งน ้ ำ (ลดัดำ, 2544 อำ้งถึง Palmer, 1969) หรือใชค้่ำดชันีควำมหลำกหลำย        
(diversity index) ค  ำนวณโดยใช้ขอ้มูลจ ำนวนแพลงก์ตอน ปริมำณของแพลงก์ตอนแต่ละชนิด 
ประเมินสภำวะมลพิษในแหล่งน ้ ำท่ีตอ้งกำรศึกษำ โดยมีหลักกำรง่ำยๆ ว่ำ ในแหล่งน ้ ำปกติจะมี
แพลงก์ตอนมำกชนิดและปริมำณของแต่ละชนิดมีไม่มำก ในทำงตรงกนัขำ้ม หำกน ้ ำเกิดมลภำวะ
จ ำนวนชนิดแพลงก์ตอนจะลดลงเหลือเพียง 2-3 ชนิด หรืออำจเหลือเพียงชนิดเดียวและมีจ ำนวน
มำกมำยมหำศำล ดงัเช่นกรณีกำรเกิดกำรบลูมของน ้ ำ (water bloom) กำรเกิดน ้ ำแดง หรือข้ีปลำวำ         
(red water, brown water)  
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2.3.6..ใชใ้นอุตสำหกรรม 
 ……...แพลงก์ตอนท่ีใชใ้นอุตสำหกรรมอำจแบ่งได ้2 รูปแบบ คือแบบท่ี 1 ใชใ้นรูปของ
แพลงกต์อนท่ีมีชีวติ (live form) อำจจะใชท้ั้งเซลล์ หรือโดยกำรสกดัผลผลิตท่ีเซลล์ผลิตข้ึนมำ และ
แบบท่ี 2 ใชใ้นรูปของซำกเกลือ (fossil)  
 2.3.6.1..ใช้ในรูปของแพลงก์ตอนท่ีมีชีวิต (live form) ซ่ึงน ำมำใช้ประโยชน์ได้หลำย
ประกำรดงัน้ี 

- เป็นอำหำรสัตว ์โดยน ำมำเพำะเล้ียงเป็นอำหำรส ำหรับอนุบำลสัตวน์ ้ ำ เช่น เล้ียง
แพลงก์ตอนพืช (คลอเรลลำ.สไปรูไลน่ำ ฯลฯ) ส ำหรับอนุบำลลูกกุง้ ระยะโปรโตโซเอียและเล้ียง
แพลงก์ตอนสัตว.์(โรติเฟอร์ ไรแดง ฯลฯ).ส ำหรับอนุบำลลูกปลำ.ลูกกุ้ง.ช่วงท่ีเปล่ียนจำกระยะ 
โปรโตโซเอียเป็นไมซิส 

- เป็นอำหำรมนุษยโ์ดยใช้เป็นอำหำรในชีวิตประจ ำวนั ใช้เป็นอำหำรเสริมของ
มนุษยแ์ละสัตว ์แพลงก์ตอนพืชท่ีนิยมน ำมำใชเ้ป็นอำหำรเสริมของมนุษย ์ในรูปของแคปซูล หรือ
อดัเม็ด ได้แก่ คลอเรลลำ สำหร่ำยเกลียวทอง (สไปรูไลนำ) โดยเฉพำะสำหร่ำยเกลียวทองนั้นมี
โปรตีนสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต ์ของน ้ ำหนกัแห้ง และมีวิตำมินหลำยชนิด เช่น วิตำมิน เอ วิตำมินบี 1บี 
2 บี 6 บี 12วิตำมินดี ซี และอี และยงัมีแร่ธำตุอีกหลำยชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
เหล็ก สังกะสี แมงกำนีส ฯลฯ นอกจำกจะใช้เป็นอำหำรมนุษยแ์ลว้ยงัเหมำะท่ีจะน ำมำเป็นอำหำร
สัตวบ์ำงชนิดเช่น ปลำสวยงำม นิยมน ำสำหร่ำยเกลียวทองเป็นส่วนผสมของอำหำรในกำรเล้ียงปลำ 
เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่ปลำสวยงำม สีท่ีสกดัไดจ้ำกสำหร่ำยบำงชนิด เช่น Dunaliella spp. สำมำรถ
น ำไปผสมผลิตภณัฑ์อำหำรไดห้ลำยชนิด ไดแ้ก่ เนยเทียม เนยแข็ง เคร่ืองด่ืม และขนมปัง เป็นตน้ 
เพรำะนอกจำกจะเพิ่มสีแก่ผลิตภณัฑแ์ลว้ยงัปลอดภยัแก่สุขภำพดว้ย 

- เป็นยำในปัจจุบนัสำมำรถสกดัยำปฏิชีวนะไดจ้ำกสำหร่ำยหลำยชนิด แต่ยงัไม่ได้
ท ำเป็นอุตสำหกรรม เน่ืองจำกมีปริมำณไม่มำกพอและค่ำใชจ่้ำยสูง จำกกำรทดลองพบวำ่ สำหร่ำยสี
เขียวแกมน ้ำเงินบำงชนิดโดยเฉพำะ สไปรูไลนำ ใหส้ำรประกอบท่ีใชรั้กษำโรค เช่น ควำมดนัโลหิต
สูง โลหิตจำง โรคภูมิแพ ้มะเร็งในช่องปำก และไขมนัในโลหิตสูง เป็นตน้ (ลดัดำ, 2544 อำ้งถึง 
Okuda et al., 1975; Rolle and Pabst, 1980) แต่ผลกำรทดลองดงักล่ำวยงัอยูใ่นขั้นทดสอบอีกระยะ
หน่ึงเพื่อยนืยนัผลก่อนท่ีจะน ำมำผลิตเป็นยำจ ำหน่ำยนอกจำกน้ีกลีเซอรอล ก็เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ำก
สำหร่ำยสกุล Platymonas, Pyramimonas สำมำรถน ำไปใชผ้สมในอำหำร เคร่ืองส ำอำง และผลิต
สำรเคมีในอุตสำหกรรม 
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 2.3.6.2..ใชใ้นรูปของเกลือ (fossil form) 
  - ไดอะโตไมท์ (diatomite) หรือไดอะโตมำเซียสเอิธ เป็นซำกเกลือท่ีเกิดจำกผนงั
เซลล์ไดอะตอมท่ีตำยทบัถมกนันำนนบัลำ้นปี แหล่งใหญ่ของไดอะโตไมท์อยู่ในทะเล ซำกเกลือ
ดงักล่ำวน้ี ประกอบดว้ยซิลิกอนไดออกไซด์ ประมำณ 95.เปอร์เซ็นตส์ำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ใน
กำรท ำผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้ ำยำต่ำงๆไดดี้ เน่ืองจำกไม่ท ำปฏิกิริยำกบัสำรท่ีกรอง สำมำรถใชเ้ป็น
ฉนวนกนัควำมร้อนในอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น หมอ้ตม้น ้ ำ และเตำเผำท่ีใชค้วำมร้อนสูงๆ และใชเ้ป็นผง
ขดัเงำโลหะต่ำงๆ 
  - หินปูน (carbonate rock) ประกอบดว้ยแคลไซท์ (CaCO3) ซ่ึงเกิดจำกส่วนของ
เซลลท่ี์ตำยแลว้ของแพลงกต์อนพืชหลำยกลุ่ม เช่น แพลงกต์อนในคลำส Chrysophyceae โดยเฉพำะ
ในกลุ่ม coccolithophorids สำหร่ำยสีเขียว และสำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงินบำงชนิด เป็นต้น 
นอกจำกน้ียงัประกอบด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอนัดับ Foraminferida พวกครัสตำเซียน รวมทั้ ง
เปลือกหอยท่ีตำยแลว้ทบัถมกนั หินปูนน้ีน ำไปใชป้ระโยชน์ในโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยชนิด เช่น 
เซรำมิค ปุ๋ย ผงขดั แผน่กรอง ซีเมนต ์พลำสติก ยำง และสี เป็นตน้ 
  -มีประโยชน์ในด้ำนอุตสำหกรรมน ้ ำมัน กล่ำวคือ แพลงก์ตอนพืชบำงชนิด 
สำมำรถสร้ำงเคโรเจน ซ่ึงเป็นสำรประกอบเคมีประเภทไฮโดรคำร์บอน ซ่ึงมีโครงสร้ำงท่ี
สลบัซบัซอ้น แต่ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยลิพิด (lipid) โดยทัว่ไปแพลงก์ตอนพืชจะผลิตลิพิดได ้
4-28 เปอร์เซ็นต์ของน ้ ำหนักแห้ง แต่ถ้ำมีสภำวะท่ีเหมำะสมจะสำมำรถผลิตได้เพิ่มข้ึนถึง 90 
เปอร์เซ็นต์ไดอะตอมเป็นกลุ่มท่ีผลิตลิพิดไดสู้ง ซ่ึงมีปริมำณถึง 70 เปอร์เซ็นต์.สำรประกอบเคโร-
เจนน้ีจะเปล่ียนสภำพเป็นน ้ำมนัปิโตรเลียมโดยขบวนกำรทำงธรรมชำติ 
  -มีประโยชน์ในกำรส ำรวจแหล่งน ้ ำมนัโดยกำรจดัอำยุของชั้นหินซ่ึงเป็นซำกเหลือ
ของแพลงก์ตอน หรือท่ีเรียกว่ำ biostratigraphy โดยใช้หลกัอนุกรมวิธำนและควำมลึกของชนิด
แพลงก์ตอนเพื่อค ำนวณหำปริมำณของแหล่งน ้ ำมนั ชั้นหินท่ีวำ่น้ีประกอบดว้ยแพลงก์ตอนสัตวใ์น
อนัดบั Foraminiferida, Radiolarida และแพลงก์ตอนพืชกลุ่มท่ีสะสมอำหำรประเภทน ้ ำมนั ไดแ้ก่ 
coccolithophorids และไดอะตอม 

2.3.7..ใชใ้นกำรศึกษำและทดลองทำงวทิยำศำสตร์ 
 . . . . . . . .แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์หลำยชนิด.สำมำรถเ ล้ียงได้ ง่ ำยใน
ห้องปฏิบติักำร.นกัเพำะเล้ียงจึงนิยมน ำมำศึกษำและทดลองดำ้นชีววิทยำ.สรีรวิทยำ.และพิษวิทยำ 
ไดแ้ก่.Chlorella และ Chlamydomonas เป็นตน้ 
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2.4..ปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมบำงประกำรทีม่ีผลต่อคุณภำพน ำ้ 
 2.4.1  คุณสมบติัทำงกำยภำพ 
 2.4.1.1  ลกัษณะของแหล่งน ้ำ 
  แหล่งน ้ำขนำดเล็กจะมีกำรเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชนอ้ย
มำกโดยเฉพำะเขตท่ีห่ำงจำกชำยฝ่ังแต่ในแหล่งน ้ ำท่ีมีขนำดใหญ่และลึก จะมีกำรเปล่ียนแปลง
องคป์ระกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชมำกทั้งบริเวณท่ีห่ำงจำกชำยฝ่ังและบริเวณชำยฝ่ังโดยเฉพำะ
องคป์ระกอบในแนวตั้งตำมควำมลึก (vertical stratification) ในช่วงท่ีมีกำรแบ่งชั้นน ้ ำตำมอุณหภูมิ       
(มำนิดำ, 2541 อำ้งถึง ลดัดำ, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ)์ แหล่งน ้ ำท่ีไดรั้บกำรปนเป้ือนของสำรอำหำรจำก
แหล่งอ่ืน จะพบสำรอำหำรปริมำณมำกท่ีกน้ของแหล่งน ้ ำเน่ืองจำกกำรตกตะกอน เม่ือมีกระแสลม
แรงท ำให้น ้ ำป่ันป่วนเกิดกำรหมุนเวียนของน ้ ำและสำรอำหำรจำกกน้แหล่งน ้ ำหมุนเวียนข้ึนมำชั้น
ผวิน ้ำท ำใหแ้พลงกต์อนพืชเจริญเติบโตไดดี้ (Goldman and Home, 1983) 
 2.4.1.2  อุณหภูมิ  (Temperature) 
 ……….อุณหภูมิของน ้ ำ เป็นปัจจยัส ำคญัอนัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและโดยออ้มต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสัตวน์ ้ ำ โดยปกติอุณหภูมิของน ้ ำจะแปรเปล่ียนตำมอุณหภูมิของอำกำศ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ฤดูกำล ระดับควำมสูงและสภำพภูมิประเทศ.นอกจำกน้ียงัข้ึนอยู่กับควำมเข้มของแสงอำทิตย์
กระแสลม ควำมลึก ปริมำณสำรแขวนลอยหรือควำมขุ่นและสภำพแวดลอ้มทัว่ๆ ไปของแหล่งน ้ ำ 
ในประเทศไทยอุณหภูมิจะผนัแปรในช่วง 23 ถึง 32 องศำเซลเซียส.ผลกระทบท่ีส ำคญัต่อส่ิงมีชีวิต
ของอุณหภูมิน ้ ำท่ีสูงข้ึน คือ ปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยน ้ ำจะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ดงันั้น จึงท ำ
ใหต้อ้งกำรปริมำณออกซิเจนมำกข้ึน จึงอำจจะเกิดปัญหำกำรขำดแคลนออกซิเจนข้ึนได ้กำรท ำงำน
ของพวกจุลินทรีย์ต่ำงๆท่ีย่อยสลำยอินทรีย์วตัถุในน ้ ำจะเพิ่มข้ึน จึงต้องกำรออกซิเจนมำกข้ึน
เช่นเดียวกนั ก็จะท ำใหแ้หล่งน ้ำขำดแคลนออกซิเจน ซ่ึงเป็นเหตุใหน้ ้ำเน่ำเสีย (จุไรรัตน์, 2542) 
 2.4.1.3..แสงและควำมลึกท่ีแสงส่องถึง 
  แสงมีควำมส ำคัญมำกในกระบวนกำรสังเครำะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช
กระบวนกำรสังเครำะห์แสงเกิดข้ึนไดดี้ในช่วงคล่ืนควำมยำว 390-710 nm ควำมเขม้แสงท่ีส่องลง
มำยงัผิวน ้ ำจะแปรผนักบัมุมท่ีแสงนั้นส่องลงมำช่วงเวลำฤดูกำล ระดบัเส้นรุ้งกำรส่องผำ่นโมเลกุล
ของอำกำศ ควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลและสภำพภูมิอำกำศ (Goldman and Horne, 1983) ช่วงคล่ืน
ของแสงจะแตกต่ำงกนัในระดบัควำมสูงท่ีแตกต่ำงกนั (นำรี, 2529) แพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิด 
มีควำมตอ้งกำรแสงในปริมำณท่ีแตกต่ำงกนัโดยมีรงควตัถุท่ีเฉพำะต่อปริมำณแสงช่วงคล่ืนแตกต่ำง
กนัพวกท่ีเจริญในท่ีมีควำมเขม้ขน้แสงต ่ำมำกๆ จะปรับตวัแบบ chromatic adaptation ดงันั้น 
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แพลงก์ตอนพืชจึงปรับตวัโดยกำรอำศยัอยู่ในระดับควำมลึกท่ีแตกต่ำงกันไป (Smith, 1950) 
แพลงกต์อนพืชสำมำรถดูดกลืนแสงสีน ้ ำเงินและแสงสีแดงไดม้ำก.แต่จะดูดกลืนแสงสีเขียวไดน้อ้ย
โดยเฉพำะแพลงกต์อนพืชท่ีมีคลอโรฟิลล.์เอและบี หรือ เอ และซี (Plumley et al., 1993) นอกจำกน้ี
แพลงก์ตอนพืชยงัสำมำรถดูดกลืน infrared ท่ีมีช่วงคล่ืนยำวไดม้ำกกว่ำช่วงคล่ืนสั้ น.(เป่ียมศกัด์ิ, 
2538) ระยะทำงท่ีแสงสำมำรถส่องผ่ำนและสะทอ้นกลบัในน ้ ำศึกษำไดจ้ำกกำรวดัควำมลึกท่ีแสง
ส่องถึง (Secchi depth) หรือกำรวดัควำมขุ่น (turbidity) ซ่ึงค่ำควำมลึกของกำรส่องผ่ำนของแสง 
มีควำมผนัแปรข้ึนกับปริมำณแพลงก์ตอนพืชอนุภำคสำรแขวนลอยและสำรอนินทรีย์ในน ้ ำ  
(นนัทนำ, 2539).บริเวณควำมลึกท่ีแสงส่องถึงพบแพลงก์ตอนพืชมำกกว่ำบริเวณท่ีแสงส่องไม่ถึง   
(Kuosa, 1990) อตัรำกำรสังเครำะห์แสงมีมำกสุดในบริเวณผิวน ้ ำและลดลงเม่ือระดับควำมลึก
เพิ่มข้ึนตำมล ำดบั (Moss, 1980) ถำ้ควำมเขม้แสงพอเหมำะจะมีปริมำณแพลงก์ตอนพืชมำกแต่ถำ้
ควำมเขม้แสงมำกเกินไปแพลงก์ตอนพืชจะเคล่ือนยำ้ยลงไประดบัท่ีลึกลง (กุศยำ, 2529; Lorenzen, 
1963) แสงท่ีพอเหมำะท่ีส่ิงมีชีวิตตอ้งกำรคือ 10 เปอร์เซ็นต์ ของแสงท่ีส่องลงมำยงัพื้นโลกซ่ึงเป็น
ปริมำณของแสงท่ีส่องลงไปในน ้ำลึกประมำณ 6 ฟุต (อรัสสำ, 2524) ซ่ึงแสงส่องลงไปในน ้ำมีผลต่อ
อุณหภูมิของน ้ ำและออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ ำดว้ย (เป่ียมศกัด์ิ, 2538) นอกจำกน้ีปริมำณแสงยงัมีผล
ต่อจ ำนวนประชำกรของแพลงก์ตอนพืช (จงจินต,์ 2524) จะพบว่ำช่วงฤดูหนำวจ ำนวนประชำกร
แพลงกต์อนพืชจะมีนอ้ยเน่ืองจำกกลำงวนัสั้นปริมำณแสงนอ้ย (Reynolds, 1984) ควำมเขม้แสงเป็น
สัดส่วนโดยตรงกบัอตัรำกำรสังเครำะห์แสง (Welch, 1952) ถำ้ควำมลึกท่ีแสงส่องถึงมีค่ำต ่ำกวำ่ 30 
เซนติเมตร อำจท ำให้เกิดกำรขำดออกซิเจนไดเ้น่ืองจำกปริมำณแพลงก์ตอนพืชมำกเกินไปแต่ถำ้ค่ำ
สูงเกิน60เซนติเมตร แลว้ท ำให้แสงส่องลงไปไดม้ำกเน่ืองจำกแพลงก์ตอนพืชมีปริมำณน้อยท ำให้
แหล่งน ้ ำไม่อุดมสมบูรณ์ (พจนีย,์ 2536 อำ้งถึง ไมตรี, 2526) และจำกกำรศึกษำของ Bricher et al., 
(1978) พบว่ำบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน ้ ำท่ีมีควำมลึกท่ีแสงส่องถึงประมำณ 15-60 เซนติเมตรจึงมี
ชนิดของแพลงกต์อนพืชมำกท ำใหเ้ป็นแหล่งน ้ ำท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ควำมลึกท่ีแสงส่องถึงของน ้ ำ
นอกจำกมำจำกแพลงก์ตอนพืชแลว้กำรใชป้ระโยชน์จำกท่ีดินและกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษยย์งัมีผล
ต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมลึกท่ีแสงส่องถึงของน ้ำอีกดว้ย (EPA, 1973) เช่นกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินบน
ภูเขำสูงท ำให้เพิ่มสำรแขวนลอยและตะกอนเพิ่มควำมขุ่นให้กบัน ้ ำในล ำธำรควำมลึกท่ีแสงส่องถึง
จึงลดลง (Sawyer et al., 1967) ควำมลึกท่ีแสงส่องถึงมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช
บำงชนิดท ำใหไ้ม่สำมำรถเจริญเติบโตไดห้รือเจริญเติบโตไดไ้ม่เต็มท่ีหรือมีกำรเจริญเติบโตจ ำกดัอยู่
เฉพำะบริเวณผิวน ้ ำเท่ำนั้น (Hynes, 1970) และยงัจ ำกดัผลผลิตของแหล่งน ้ ำนั้นดว้ย(Chapman & 
Chapman, 1973) 
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 2.4.1.4  ควำมขุ่นของแหล่งน ้ำ (Turbidity) 
  ควำมขุ่นของแหล่งน ้ำเกิดจำกในน ้ำมีสำรแขวนลอยซ่ึงไดแ้ก่พวก ดินเหนียว   
แพลงกต์อนสำรอินทรียห์รือพวกจุลินทรียซ่ึ์งเม่ือแสงส่องกระทบสำรพวกน้ีเขำ้จะเกิดกำรหกัเหของ
แสงอยำ่งไม่เป็นระเบียบหรือแสงนั้นอำจจะถูกกั้นไม่ให้ทะลุผำ่นไปได ้(กรรณิกำร์, 2525; ณรงค,์ 
2525; APHA, 1992) จึงท ำใหม้องเห็นน ้ำนั้นขุ่น 
  ควำมขุ่นของน ้ ำมีควำมส ำคญัต่อกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนของแพลงก์ตอนพืชพวก
ไดอะตอมกล่ำวคือเม่ือควำมขุ่นของน ้ ำเพิ่มข้ึนจ ำนวนไดอะตอมลดลงแม้ว่ำแหล่งน ้ ำนั้นมีธำตุ
อำหำรอุดมสมบูรณ์ก็ตำม (Partrick, 1977) ในเขตร้อนปริมำณแพลงก์ตอนพืชจะสูงสุดในช่วงหลงั
ฤดูฝนและหลงัฤดูหนำวแต่ปริมำณน้อยมำกในฤดูฝนและฤดูหนำวเน่ืองจำกในฤดูฝนฝนตกชุก 
น ้ ำจึงมีควำมขุ่นสูง (กุศยำ, 2529 อำ้งถึง Kaweeka, 1980) นอกจำกน้ีควำมขุ่นของน ้ ำยงัมีผลท ำให้
กำรสังเครำะห์ด้วยแสงของแพลงก์ตอนพืช กำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชปริมำณอำหำร
ธรรมชำติและปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ำลดลง (ประเทือง, 2534) 
 2.4.1.5  สีของน ้ำ 
  สีของน ้ำเกิดจำกอินทรียสำรท่ีละลำยอยูใ่นน ้ำพวกเหล็กแมงกำนีสซ่ึงอยูใ่นรูปของ
เฟอร์รัสฮิวเมตหรือเกิดจำกกำรท่ีน ้ ำไหลผ่ำนอินทรียสำรต่ำงๆเช่นซำกพืชซำกสัตวซ่ึ์งเม่ือสลำยตวั
ไดส้ำรพวกแทนนินฮิวมสัและกรดฮิวมิคซ่ึงเป็นสำรมีสีโดยสีของน ้ ำแบ่งออกเป็น 2 อยำ่ง คือสีแท ้      
(truecolour) เกิดจำกกำรท่ีละลำยในน ้ ำเพียงอย่ำงเดียวและสีปรำกฏ (apparentcolour) เกิดจำกสำร
แขวนลอยกบัสำรละลำยในน ้ ำรวมกนัสีของน ้ ำทิ้งโรงงำนอุตสำหกรรมข้ึนกบัชนิดของโรงงำน
อุตสำหกรรมนั้น (กรรณิกำร์, 2525; ณรงค,์ 2525; APHA, 1992) 
 2.4.1.6  กล่ินของน ้ำ 
  กล่ินของน ้ ำเกิดจำกพวกจุลินทรียต่์ำงๆ ท่ีมีอยู่ในน ้ ำท ำกำรยอ่ยสำรอินทรียท์  ำให้
เกิดกำรเน่ำเป่ือยถำ้น ้ำมีออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ ำต ่ำจะเกิดกล่ินนอกจำกน้ีกล่ินของน ้ ำอำจเกิดมำจำก
สำรท่ีพวกแพลงก์ตอนพืชพวกสีเขียวแกมน ้ ำเงินขบัออกมำจะมีกล่ินคลำ้ยดิน (gleomine)หรือกล่ิน
ของน ้ ำอำจเกิดจำกกำรสำรเคมีในกำรบ ำบัดน ้ ำเ ช่นคลอรีนหรือสำรเคมีท่ีมำจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม (กรรณิกำร์, 2525; ณรงค,์ 2525) กล่ินของน ้ ำเป็นตวัช้ีถึงสำเหตุของ
น ้ำเสียสำรอินทรียท่ี์อยูใ่นน ้ำนั้นและช้ีถึงปัญหำของระบบบ ำบดั (ปรีชำ, 2541) 
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2.4.2  คุณสมบติัทำงเคมี 
2.4.2.1  ควำมเป็นกรด-ด่ำง 
 ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน ้ ำตำมธรรมชำติจะมีค่ำอยูร่ะหวำ่ง 4-9 แต่ช่วงค่ำควำม

เป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมกบัส่ิงมีชีวติมีค่ำอยูใ่นช่วง 6-8 น ้ ำตำมธรรมชำติส่วนมำกมกัมีค่ำควำมเป็น
กรด-ด่ำงมำกกว่ำ 7 เน่ืองจำกในน ้ ำมีปริมำณอิออนพวกไบคำร์บอเนตและคำร์บอเนตอยู่ด้วย        
(นนัทนำ, 2539) ทะเลสำบส่วนใหญ่จะมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงอยู่ในช่วง 6-9 แต่ถ้ำน ้ ำมีสภำพ 
เป็นกรดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงอำจลดลงถึง 2 ในทะเลสำบท่ีเป็น eutrophic และ soda lakes  ค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำงจะอยูใ่นช่วง 10-11.5เม่ือทะเลสำบมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงลดลง 4-5 ชนิดของส่ิงมีชีวิต
จะแพร่กระจำยในช่วงจ ำกดัมำก (Goldman and Horne, 1983) 

 ควำมเป็นกรด-ด่ำงของน ้ำมีส่วนควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ของส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ และท ำ
ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของธำตุอำหำรท่ีส ำคญัในแหล่งน ้ ำเช่น ฟอสเฟต แอมโมเนียม และธำตุ
อำหำรท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ (trece elements) และท ำให้กำรควบคุมกำรหำยใจและระบบท ำงำนของ
เอนไซม์ในเซลล์ผิดปกติ (มำนิดำ, 2541 อำ้งถึง สวง, 2528; ประภำส, 2530; ผกำวรรณ, 2534)
ส่ิงมีชีวิตเจริญเติบโตไดดี้ในช่วงค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง7-8.3 (Pinkayan, 1978) น ้ ำท่ีเป็นด่ำงมำก
เกินไปท ำใหแ้อมโมเนียมอิสระมำกข้ึน เป็นพิษต่อสัตวน์ ้ำ (มัน่สิน, 2536) และควำมเป็นกรด-ด่ำงยงั
มีผลต่อชนิดของแพลงก์ตอนพืช ในน ้ ำท่ีมีควำมเป็นกรด-ด่ำงอ่อนๆ จะมีชนิดของแพลงก์ตอนพืช
ค่อนขำ้งมำก สภำพท่ีเป็นกลำงชนิดของแพลงก์ตอนพืชไม่แตกต่ำงกนั ถำ้สภำพแหล่งน ้ ำเป็นกรด-
ด่ำงสูงๆ ชนิดของแพลงก์ตอนพืชจะมีน้อยลง (ธีรศกัด์ิ, 2541 อำ้งถึง Chapman and Chapman, 
1973) ในแต่ละวนัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงไม่เท่ำกนั บำงวนัจะเพิ่มถึง 10 เท่ำในตอนกลำงวนั ถำ้ค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงต ่ำกว่ำ 4.5 ท ำให้ส่ิงมีชีวิตในน ้ ำตำยได้ (นพรัตน์, 2528) แพลงก์ตอนพืชท่ี
ทนทำนต่อสภำวะของน ้ ำท่ีมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 3-5 ไดดี้ คือ Euglena spp. (Round, 1981) 
Micrasterias dentculata และ Micrasterias thomasiana เป็นตน้ จะเจริญไดดี้ท่ีควำมเป็นกรด-ด่ำง
เท่ำกบั 7.65-8.10 และ 7.70-7.356 ตำมล ำดบั (Brook, 1981) Botryococcus braunii, Ceratium 
hirundinella เจริญไดท่ี้ควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกบั 6.0-6.5 Dinobryon spp. เจริญดีท่ีควำมเป็นกรด-
ด่ำงเท่ำกบั 4.0-4.8 (Round, 1973) Osacillatoria spp. เจริญไดดี้ท่ีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกบั 8.0 
Nostoc muscorum เจริญไดดี้ท่ีควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกบั 8.0-9.0 Staurastrum spp. เจริญไดดี้ท่ีควำม
เป็นกรด-ด่ำงเท่ำกบั 7.4-8.6 และ Desmid groups เจริญไดดี้ท่ีควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกบั 6.4-6.7  
(จงจินต,์ 2524; Brook, 1981) 
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2.4.2.2  สภำพควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) 
 สภำพด่ำงของน ้ ำเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ เกิดข้ึนเน่ืองจำกในน ้ ำมีเกลือของกรด

อ่อนอยู่ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกลือของพวกคำร์บอเนต (CO3
2-) ไบคำร์บอเนต (HCO3

-) และ
พวกไฮดรอกไซด ์(OH-) นอกจำกน้ีก็มีเกลือพวก borates, silicates และ phosphates แต่ 3 ตวัหลงัน้ีมี
อยูใ่นน ้ ำจ  ำนวนนอ้ยมำก เกลือของกรดอินทรีย ์(Organic Acid) บำงตวัก็ท ำให้เกิดแอลคำไลนิต้ีได้
เหมือนกนั เช่น Humic acid ในน ้ ำผิวดินท่ีมีสำหร่ำยอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก สำหร่ำยจะใช ้CO2 ท่ีอยูใ่น
น ้ ำได ้ทั้งในรูปท่ีเป็น free CO2 และ combined CO2 ท ำให้สำเหตุท่ีจะท ำให้น ้ ำเกิดแอลคำไลนิต้ี
ลดลงได ้กำรแกค้วำมกระดำ้งของน ้ ำ โดยกำรตม้ หรือโดยวิธี lime soda precess ก็ตำม น ้ ำยงัคงมี
คำร์บอเนตกบัไฮดรอกไซด์แอลคำไลนิต้ีเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนมำกเสมอ (จุไรรัตน์, 2542) ตวัอย่ำง 
เช่น 

  M(HCO3)2                    M
2+ + CO3

2+ + H2O 
   CO2 + H2O                     HCO3

- + OH-            
 

  ควำมเป็นด่ำงมีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศของแหล่งน ้ ำเน่ืองจำกท ำหนำ้ท่ีเป็นค่ำท่ี
เก่ียวกบัปริมำณและชนิดของสำรประกอบท่ีละลำยน ้ ำหรือควำมสำมำรถของน ้ ำท่ีจะรับไฮโดรเจน 
อิออน (hydrogen ion) หรือควำมสำมำรถของน ้ ำท่ีจะสะเทินกรดจนค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเป็นกลำง       
(กรรณิกำร์, 2546 อำ้งถึง เป่ียมศกัด์ิ, 2525)โดยทัว่ไปน ้ ำธรรมชำติจะมีควำมเป็นด่ำงทั้งหมดอยู่
ในช่วง 10-200 ไมโครกรัมต่อลิตร (นนัทนำ, 2544) 
 2.4.2.3  ออกซิเจนท่ีละลำยอยูใ่นน ้ำ (Dissolved Oxygen, DO) 
  ก๊ำซออกซิเจนเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในระบบนิเวศ เพรำะส่ิงมีชีวิตทั้งหมดใน
ระบบนิเวศในน ้ำตอ้งกำรมำกท่ีสุด โดยในกำรละลำยน ้ ำของออกซิเจนนั้นจะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของ
น ้ ำ เม่ืออุณหภูมิต ่ำออกซิเจนจะละลำยได้มำกข้ึน ในขณะท่ีอุณหภูมิสูงออกซิเจนจะละลำยได้
นอ้ยลง (วจิิตรและคณะ, 2533) แต่ถำ้หำกมีกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงของแพลงกต์อนพืชมำก จะท ำให้
ปริมำณออกซิเจนในน ้ ำสูง (ปรัชญำ, 2539) ควำมกดอำกำศก็มีผลต่อกำรละลำยออกซิเจนเช่นกนั
โดยถำ้ควำมดนับรรยำกำศสูง ออกซิเจนจะละลำยได้มำก แต่ถำ้ควำมดนัอำกำศน้อยออกซิเจนก็
ละลำยไดน้อ้ยไปดว้ย (Wetzel, 2001) โดยก๊ำซออกซิเจนท่ีละลำยอยูใ่นน ้ ำจืด จะมำจำกบรรยำกำศ
หรือมำจำกผลิตผลสุดทำ้ยของกระบวนกำรกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมของพืชน ้ ำ
ต่ำงๆรวมทั้งแพลงกต์อนพืชดว้ย (ลำนทอง, 2549) โดยทัว่ไปควำมเขม้ขน้ของออกซิเจนท่ีละลำยน ้ ำ
ท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน ้ ำคือ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร และถำ้ออกซิเจนท่ีละลำย
น ้ ำต ่ำกว่ำ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเป็นอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ ออกซิเจนท่ีละลำยอยู่ในน ้ ำ 
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มำจำกกำรซึมอิสระจำกบรรยำกำศหรือมำจำกกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืชน ้ ำและ
สำหร่ำย (นนัทนำ, 2544) 
 2.4.2.4 ควำมต้องกำรออกซิ เจนท่ี จุ ลินทรีย์ใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์       
(Biochemical oxygen demand: BOD) 
  ปริมำณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน ้ ำหรือใช้
สำรอินทรีย์เป็นอำหำรภำยใต้สภำวะท่ีมีอำกำศ หำกแหล่งน ้ ำมีกำรปนเป้ือนของสำรอินทรีย์
แบคทีเรียก็จะใช้ออกซิเจนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์เหล่ำนั้ น ดังนั้นจึงใช้ค่ำควำมต้องกำร
ออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรียเ์ป็นค่ำท่ีบ่งช้ีกำรเกิดปัญหำมลพิษของแหล่งน ้ ำ
เพรำะเป็นกำรหำปริมำณควำมตอ้งกำรใชอ้อกซิเจนของจุลินทรียท่ี์ใชใ้นกระบวนกำรยอ่ยสลำยใน
สภำพท่ีมีออกซิเจน (นนัทนำ, 2544) จำกกระบวนกำรน้ีแบคทีเรียจะไดรั้บพลงังำนเพื่อใชใ้นกำร
เจริญเติบโตและแบ่งตวัต่อไป ผลิตภณัฑ์สุดท้ำยของกำรออกซิไดซ์สำรอำหำรเหล่ำน้ีอำจเป็น
คำร์บอนไดออกไซด์น ้ ำหรือแอมโมเนียข้ึนอยูก่บัชนิดของสำรอำหำร ค่ำควำมตอ้งกำรออกซิเจนท่ี
จุลินทรียใ์ชใ้นกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์จึงแสดงให้เห็นถึงควำมรุนแรงของกำรปนเป้ือนหรือกำร
เน่ำเสียของน ้ำถำ้น ้ำมีค่ำควำมตอ้งกำรออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรียสู์งแสดง
วำ่น ้ำนั้นมีสำรอินทรียป์ะปนอยูจ่  ำนวนมำกจึงตอ้งใชอ้อกซิเจนในกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรียสู์งดว้ย        
(วไิลลกัษณ์, 2540) โดยค่ำควำมตอ้งกำรออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยท่ีใชเ้ป็นมำตรฐำน
ก ำหนดคุณภำพน ้ ำและน ้ ำในแม่น ้ ำ คือค่ำควำมตอ้งกำรออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในกำรย่อยสลำย
สำรอินทรียเ์กินกวำ่ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือวำ่เป็นน ้ำเสีย (กรรณิกำร์, 2525) 
 2.4.2.5  ไนโตรเจนและสำรประกอบไนโตรเจน (Nitrogen and Nitrogen Compounds) 
  ไนโตรเจนเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัต่อระบบนิเวศของแหล่งน ้ ำเพรำะเป็นส่วนประกอบ
ท่ีส ำคญัของอินทรียสำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตวแ์ละพืช แหล่งไนโตรเจนในน ้ ำส่วนใหญ่
เกิดข้ึนมำจำกจุลินทรีย ์ทั้งพวกท่ีอำศยัได้ในสภำวะท่ีมีออกซิเจนและในสภำวะท่ีไม่มีออกซิเจน        
(นนัทนำ, 2539) ในน ้ ำท่ีไม่เสียจะมีปริมำณของแอมโมเนีย และสำรประกอบแอมโนเนียละลำยอยู่
เพียงเล็กนอ้ย หรือ นอ้ยกวำ่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในน ้ำเสียควำมเขม้ขน้ของแอมโมเนียจะเพิ่มมำกข้ึน
และมีควำมเขม้ขน้มำกกวำ่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในบำงคร้ังถำ้น ้ำเสียมำก ควำมเขม้ขน้ของแอมโมเนีย
อำจมีมำกถึง 10 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมำกกวำ่น้ี (จุไรรัตน์, 2542) 
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 2.4.2.6  ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
  ฟอสฟอรัสเป็นธำตุอำหำรท่ีส ำคญัส ำหรับส่ิงมีชีวิต เน่ืองจำกเป็นธำตุท่ีจ  ำเป็นต่อ
กระบวนกำรเมแทบอลิซึมในส่ิงมีชีวิตฟอสฟอรัสเม่ือะลำยน ้ ำแลว้ จะอยูใ่นรูปของออร์โธฟอสเฟต
ซ่ึงถูกน ำไปใช้อย่ำงรวดเร็วโดยส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ ดังนั้นออร์โธฟอสเฟต จึงมีปริมำณต ่ำในน ้ ำจืด 
(นันทนำ, 2544) ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปของฟอสเฟตจะถูกพืชน ำไปใช้ได้ดีท่ีสุด และเน่ืองจำก
ฟอสเฟตเป็นพวกท่ีละลำยน ้ ำไดดี้ และมีจ ำนวนมำกกวำ่ฟอสเฟตอินทรียท่ี์ละลำยอยูม่ำก จึงอำจใช้
ค่ำของฟอสเฟตแทนค่ำผลรวมของฟอสฟอรัสท่ีละลำยอยู่ในน ้ ำ (Total Soluble Phosphorus) 
ทั้งหมดได ้(จุไรรัตน์, 2542) ส ำหรับแพลงก์ตอนพืชพบวำ่แหล่งน ้ ำท่ีมีปริมำณฟอสฟอรัสสูงมกัพบ
ในแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Cyanophyceae ซ่ึงได้แก่ สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงินท่ีสำมำรถตรึง
ไนโตรเจนไดเ้จริญเป็นชนิดเด่น (Stevenson et al., 1996) ถำ้แหล่งน ้ ำท่ีมีฟอสเฟตมำกเกินไปจะท ำ
ใหเ้กิดปรำกฏกำรณ์ยโูทรฟิเคชนั โดยเฉพำะถำ้ในน ้ำนั้นมีปริมำณไนเตรตมำกท ำใหส้ำหร่ำยและพืช
น ้ำเจริญเติบโตอยำ่งรวดเร็ว และท ำให้เกิดสภำวะขำดออกซิเจนในแหล่งน ้ ำ (ผกำวรรณ, 2534  และ
นนัทนำ, 2544) 
 2.4.2.7  คลอโรฟิลล ์(chlorophylls) 
  คลอโรฟิลล ์(chlorophylls) เป็นรงควตัถุหลกัในคลอโรพลำสต ์มีคุณสมบติัในกำร
ดูดกลืนแสงสีแดงและน ้ ำเงินมำก และสะท้อนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์มีหลำยชนิด ได้แก่ 
คลอโรฟิลลเ์อ บี ซี ดี และอีสำหร่ำยทุกชนิดมีคลอโรฟิลลเ์อเป็นรงควตัถุหลกั ส่วนคลอโรฟิลล์อ่ืนๆ
นั้นก็กระจำยในสำหร่ำยแต่ชนิด โดยจะรวมอยูก่บัโปรตีน และฝังอยูร่ะหวำ่งโปรตีนกบัไขมนัของ
เยือ่คลอโรพลำสต ์(ยวุดี, 2549) 
 2.4.3  คุณสมบติัทำงชีววทิยำ 
 ……..คุณสมบติัทำงชีววทิยำน้ีถือวำ่ส ำคญัท่ีสุด เพรำะเป็นจุดอนัตรำยท่ีจะท ำให้เกิดโรคภยั
ไขเ้จ็บข้ึนได้โรคท่ีเกิดจำกน ้ ำเป็นส่ือหลำยชนิดด้วยกนั เช่น บิด อหิวำตกโรค ไทฟอยด์ และโรค
ระบบทำงเดินอำหำรต่ำงๆ เกิดข้ึนเน่ืองจำกแบคทีเรียชนิดท่ีเป็นอนัตรำย (Pathogenic Bacteria)  
ท่ีน ำโรคเหล่ำน้ีปนเป้ือนลงไปในน ้ำ ดงันั้นจะเห็นไดว้ำ่โรคเหล่ำน้ีมกัจะมีกำรระบำดบ่อย ๆ  
ในประเทศท่ีดอ้ยพฒันำหรือประเทศก ำลงัพฒันำ เพรำะประเทศเหล่ำนั้นมีระดบัควำมเป็นอยู ่และ
กำรด ำเนินชีวติท่ีไม่ถูกตอ้งตำมสุขลกัษณะโดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง เร่ืองกำรสุขำภิบำลเร่ืองน ้ ำยงัไม่ดีพอ       
(จุไรรัตน์, 2542) กำรกระจำยตวัของแบคทีเรียในกลุ่ม intestinal pathogens คือกลุ่มของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ท่ีประกอบดว้ย Escherichia coli และ Enterobacter aerogenes เป็นตน้ (NWC, 1983) 
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 2.4.3.1  เช้ือแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนอยูใ่นน ้ำอำจจะแบ่งพวกใหญ่ๆ ได ้2 พวก คือ 
            - พวกท่ีสำมำรถท ำให้เกิดโรคในคนได ้เป็นแบคทีเรียชนิดท่ีเป็นอนัตรำยและมีอยู่
ในล ำไส้คน เรียกวำ่เอนเทอริค พำโทเจน (Enteric pathogens) เช้ือพวกน้ีจะสำมำรถเจริญเติบโตไดดี้
ท่ีอุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส คือ เท่ำกับอุณหภูมิในร่ำงกำยคน เม่ือคนป่วยท่ีเป็นโรคบิด 
อหิวำตกโรคหรือไทฟอยด์ ถ่ำยอุจจำระลงไปในน ้ ำ แบคทีเรียพวกน้ีจะไปปนเป้ือนอยู่ในน ้ ำ และ
สำมำรถด ำรงชีวติอยูใ่นน ้ำไดเ้ป็นเวลำนำนกำรท่ีจะตรวจวเิครำะห์เช้ือแบคทีเรียพวกน้ีจำกน ้ำ  
มีกรรมวิธีท่ีละเอียดรอบคอบ และยุ่งยำกมำกดงันั้นกำรตรวจวิเครำะห์น ้ ำทำงดำ้นแบคทีเรียจึงไม่
นิยมตรวจเช้ือพวกน้ีโดยตรง 
  - แบคทีเรียท่ีอยูใ่นล ำไส้คนและสัตวม์ำกท่ีสุด มีช่ือเรียกวำ่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Coliform bacteria) จะมีอยูใ่นล ำไส้ของสัตวเ์ลือดอุ่นทุกชนิด ในอุจจำระปกติของคน 1 กรัม จะมี
โคลิฟอร์มแบคทีเรียอยูป่ระมำณ 105 ถึง 109 ตวั โดยปกติแลว้แบคทีเรียพวกน้ีไม่ก่อให้เกิดโรค เป็น 
non–pathogens แต่เม่ือถ่ำยออกมำกบัอุจจำระลงไปปนเป้ือนอยูใ่นน ้ ำ จะสำมำรถด ำรงชีวิตอยูใ่นน ้ ำ
ไดน้ำนกว่ำพวกแรก กำรตรวจวิเครำะห์ก็ง่ำยกว่ำ พวกแรก ดงันั้นจึงเลือกเอำโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
เป็นดชันี (Index) ช้ีถึงคุณภำพทำงแบคทีเรียของน ้ำ (จุไรรัตน์, 2542) 
 2.2.3.2  เหตุท่ีเลือกโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดชันีในกำรตรวจคุณภำพน ้ำ มีดงัน้ี 
  -กำรตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้ ำท ำไดง่้ำยกว่ำกำรตรวจหำเอนเทอริคพำโท-
เจนตวัอ่ืนๆ เพรำะโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สำมำรถยอ่ยน ้ำตำลแลคโตสไดก้รดกบัคำร์บอนไดออกไซด ์
ซ่ึงแบคทีเรียอ่ืน ๆ ท่ียอ่ยสลำยน ้ำตำลแลคโตสไดก้็เหมือนกนัแต่มีจ ำนวนนอ้ยมำก 
  -เน่ืองจำกโคลิฟอร์มแบคทีเรียจะมีอยูใ่นอุจจำระคนและสัตว ์95 เปอร์เซ็นต ์
อยูใ่นดินเพียง 5เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นน ้ำท่ีมีอุจจำระปนอยูจึ่งมีโอกำสตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียได ้
  -ในสภำวะอยำ่งเดียวกนั คือน ้ ำชนิดเดียวกนั อุณหภูมิเท่ำกนั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จะมีควำมทนทำนไดดี้กวำ่เอนเทอริค พำโทเจน แบคทีเรีย ตวัอ่ืน ๆ 
  -เม่ือตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้ ำ สำมำรถลงควำมเห็นได้ว่ำน ้ ำนั้ นมี
อุจจำระของคนหรือสัตว์ปะปนอยู่ และอำจจะคำดเดำได้ว่ำอำจจะมีเช้ือโรคของระบบทำงเดิน
อำหำรอยูด่ว้ย 
  -กำรตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้ ำ จึงเป็นเคร่ืองช้ีให้ทรำบว่ำน ้ ำมีควำม
สกปรกมำกน้อยเพียงใด ไม่เหมำะสมท่ีจะใช้ กล่ำวคือ ถ้ำตรวจพบโรคโคลิฟอร์มแบคทีเรียมำก 
แสดงว่ำน ้ ำนั้ นสกปรกมำก ถ้ำน ้ ำสกปรกน้อยก็พบจ ำนวนโคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยหรืออำจ 
ไม่พบเลย (เป่ียมศกัด์ิ, 2539) 
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2.5  กำรศึกษำควำมหลำกหลำยและกำรใช้แพลงก์ตอนพชืเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภำพน ำ้ของใน 
ต่ำงประเทศ 
 Alam et al. (2001) ไดท้  ำกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในกำรเปล่ียนแปลงฤดูกำลท่ีมี 
ต่อประชำกรแพลงก์ตอนพืชในสระน ้ ำจืดของทะเลสำบ Kasumigaura ประเทศญ่ีปุ่นโดย
ท ำกำรศึกษำในช่วงเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2000 ถึง พฤษภำคม ค.ศ.2001 ในฤดูหนำว ฤดูใบไม่ผลิ ฤดู
ร้อน และ ฤดูใบไม้ร่วง พบแพลงก์ตอนพืชต่ำงๆดังน้ี Oscillatoria tenuis, Synedra ulna, 
Chlamydomonas cingulata และ Cyclotella kutzingiana และพบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ 
Melosira italica, Synecscoccus sp. และ Crytomonas ovata. 
 Chu et al. (2007) ไดศึ้กษำปัจจยัของอุณหภูมิท่ีมีผลต่อกำรแข่งขนัในกำรเจริญเติบโตของ 
Microcystis aeruginosa และ Oscillatoria mougeotii บนผิวน ้ ำในระบบจ ำลองทะเลสำบ 
ยโูทรฟิเคชนัโดยสำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงิน Microcystis และ Oscillatoria ท่ีมกัจะเกิดข้ึนบนผิวน ้ ำ
ของทะเลสำบ เช่น ทะเลสำบไทฮู่ (ประเทศจีน) และทะเลสำบคำสุมิกำอุระ (ประเทศญ่ีปุ่น) แข่งขนั
ในกำรเจริญเติบโต ระหวำ่ง Microcystis aeruginosa และ Oscillatoria mougeotii โดยไดใ้ชส้ำหร่ำย
ทั้ งสองชนิดน้ี น ำมำทดลองในระบบจ ำลองทะเลสำบ ในสภำวะอุณหภูมิท่ีแตกต่ำงกัน พบ 
Oscillatoria เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงไปแย่งกำรเจริญของ Microcystis เม่ืออุณหภูมิ ต ่ำกว่ำ 20 องศำ
เซลเซียส ปรำกฎกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจะตรงกนัขำ้มกบัอุณหภูมิท่ี 30 องศำเซลเซียส โดย Oscillatoria 
จะมีช่วงท่ีเจริญเติบโตท่ียำว (20 วนั) และเจริญเติบโตอยำ่งชำ้ๆ อตัรำท่ี 0.22 ต่อวนั และ 0.22 ต่อวนั  
ท่ีอุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส และ 20 องศำเซลเซียส ตำมล ำดบั ในขณะท่ี Microcystis มีช่วงกำร
เจริญท่ีสั้น (2-3 วนั) ท่ีอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส และเจริญเติมโตอยำ่งรวดเร็ว อตัรำท่ี 0.86 ต่อวนั 
โดยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสำหร่ำยนั้นมีอิทธิพล และควำมซบัซ้อนท่ีมำก ในระบบจ ำลองทะเลสำบ
ยโูทรฟิเคชนั มำกกว่ำระบบในกำรเล้ียงในขวด กำรเจริญเติบโตในระบบทะเลสำบจ ำลองจะมีจุด
ดอ้ยของ ควำมเขม้ของแสง และกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเป็นกรดด่ำงและปริมำณมวลชีวภำพของ
สำหร่ำยจีปริมำณท่ีน้อยกว่ำกำรเล้ียงในขวดทดลอง ผลของกำรแข่งขนักนั ระหว่ำง Microcystis 
และ Oscillatoria เจริญท่ีอุณหภูมิต่ำงกนั พร้อมดว้ยกำรส ำรวจประชำกรสำหร่ำยในพื้นท่ีจริง ใน
ทะเลสำบไทฮู่ (ประเทศจีน) พบว่ำ อุณหภูมิเป็นปัจจยัส ำคัญท่ีมีผลในกำรแข่งขนักันระหว่ำง
Microcystis และ Oscillatoria ท่ีเกิดข้ึนบนผิวน ้ ำของทะเลสำบ ยูโทรฟิเคชัน Melosira italica, 
Synechococcus sp. และ Cryptomonas ovata พบกำรเจริญในฤดูร้อนดีท่ีสุด และมีปริมำณคลอโร
ฟิลดสู์งโดยคุณภำพน ้ำจดัเป็นคุณภำพน ้ำปำนกลำงถึงไม่ดี 
 Fathi and Flower (2005) ศึกษำคุณภำพน ้ ำและชุมชนแพลงก์ตอนพืชในทะเลสำบ Qarun
ประเทศอียปิต ์โดยท ำกำรเก็บตวัอยำ่งในเดือนมกรำคม 2001-ธนัวำคม 2001 พบวำ่มีปริมำณผลผลิต
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ของแพลงก์ตอนพืชสูงท่ีสุดในเดือนสิงหำคมและต ่ำสุดในเดือนธันวำคมกลุ่มท่ีพบมำกท่ีสุดคือ
Bacillariophyceaeพบ 23 สปีชีส์ Chlorophyceae 16 สปีชีส์ Cyanophyceae 8 สปีชีส์ และ 
Chrysophyceae และ Dinophyceae พบอยำ่งละ 1 สปีชีส์ และแต่ละพำรำมิเตอร์ของไนเตรตเท่ำกบั 
0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟตเท่ำกบั 88 ไมโครกรัมต่อลิตร และควำมกระดำ้งของน ้ ำเท่ำกบั 142 
มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมหลำกหลำยไดอะตอมพบ 6 สปีชีส์ ได้แก่ Cyclotella meneghiniana, 
Cyclotella caspia, Fragilaria capucina, Fragilaria construens, Nitzschia closterium และ 
Navicula sp. สำหร่ำยสีเขียวพบ 2 สปีชีส์เด่นคือ Chlorococcum humicola และ Planktosphaeria 
gelatinosa สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงินท่ีเด่นคือ Microcystis และ Phormidium พบวำ่คุณภำพน ้ ำใน
ทะเลสำบ Qarun มีปริมำณสำรอำหำรสูงมำกเป็น Eutrophic status ซ่ึงเป็นน ้ำคุณภำพไม่ดี 
 Medupin  (2011) ไดศึ้กษำเร่ืองกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช กบัผลกระทบของคุณภำพน ้ ำ ใน
ทะเลสำบฮอลล่ิงสวอทสหรำชอำณำจกัรซ่ึงมีกำรประเมินสถำนะภำพของทะเลสำบจำกแพลงก์-
ตอนพืช และคุณภำพน ้ ำ ไดต้รวจสอบและท ำกำรศึกษำในช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึง
เดือนสิงหำคม ปี 2004 ณ 3 จุดของทะเลสำบท่ีลึกท่ีสุด พบ 49 สำยพนัธ์ุ จำก 7 คลำส ได้แก่ 
Dinophytes, Cyanophytes, Baccilariophytes, Chlorophytes, Cryptophytes, Euglenophytes และ
Crysophytes โดยมีกำรยกตวัอย่ำงในแต่ละคลำสท่ีพบ คือ Dinophyceae พบ 2 สำยพนัธ์ุ พบสำย-
พนัธ์ุท่ีเด่นท่ีสุดคือ Ceratium hirudinella, Cyanobacteria พบ 13 สำยพนัธ์ุ พบสำยพนัธ์ท่ีเด่นท่ีสุด
คือ Microcytis flosaquae, Baccilariophytes พบ 10 สำยพนัธ์ุ Chlorophytes พบ 15 สำยพนัธ์ุ
Cryptophytes พบ 4 สำยพนัธ์ุ Chrysophytes พบ 2 สำยพนัธ์ุ และพบน้อยท่ีสุด คือ Euglenophyte 
ซ่ึงมีควำมหนำแน่นของสำหร่ำยในแหล่งน ้ ำท่ีน้อยท่ีสุด โดยพบชนิด Microcystis flosaquae และ
Oscillatoria aghardii มำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียของอุณหภูมิอยูท่ี่ 17 องศำเซลเซียส ควำมเป็นกรด-
ด่ำงเท่ำกบั 7.72 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 0.199 µS/cm และค่ำออกซิเจนละลำยน ้ ำ 87 เปอร์เซ็นต ์เม่ือค่ำทำง
เคมีองคป์ระกอบของแพลงกต์อนพืช และมวลชีวภำพของแพลงก์ตอนพืช น ำไปเทียบกบั ค่ำกำรวดั
มำตรำฐำนนำนำชำติ รวมไปถึงมำตรฐำนของคุณภำพน ้ ำ กรมอนำมยัโลกและมำตรำฐำนของสภำ
ยุโรปและคณะมนตรียุโรป ในด้ำนคุณภำพน ้ ำท่ีดี (EC Directive) จำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำ
ทะเลสำบฮอลล่ิงสวอทจดัอยูใ่นคุณภำพน ้ำปำนกลำงสำรอำหำรสูง (mesotrophic-eutrophic) 
 Kadriand Bülent (2003) ศึกษำควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอนพืชในทะเลสำบ Orduzu 
Dam ประเทศตุรกีในเดือนเมษำยน ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 1998พบแพลงก์ตอนพืชในไฟลมัต่ำงๆ ดงัน้ี 
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta และ Dinophyta แต่แพลงก์ตอนพืชเด่นท่ี
พบคือ Bacillariophyta เช่น Cyclotella bodanica Grun., C.comta (Ehrenb) Kütz., 
Achnanthes delicatula Kütz และ Diatoma hyemale (Roth) Heib. 
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 Karadžić et al. (2010) ไดศึ้กษำเร่ืองแพลงก์ตอนพืชและกำรเกิดยโูทรฟิเคชนัอ่ำงเก็บน ้ ำ
Garaši and Bukulja ประเทศเซอร์เบีย โดยท ำกำรศึกษำในช่วงเดือนกนัยำยน ค.ศ.2005 ถึงเดือน
ตุลำคม ค.ศ.2006 โดยท ำกำรวิเครำะห์ทำงกำยภำพและทำงเคมี กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและ
คุณภำพของอ่ำงเก็บน ้ ำแพลงก์ตอนพืชในแต่ระดบัชั้นควำมลึกในฤดูท่ีแตกต่ำงกนั พบแพลงก์ตอน
พืชไฟลมัต่ำงๆดงัน้ี Bacillariophyta, Cyanobacteria และ Chlorophyta และไดส้รุปว่ำจำกกำร
ทดสอบทำงกำยภำพและทำงเคมี ควำมหนำแน่นและชีวมวลของแพลงก์ตอนพืช พบปริมำณ
คลอโรฟิลลท่ี์เพิ่มสูงมำก ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ยโูทรฟิเคชนัในอ่ำงเก็บน ้ ำ โดยชนิดเด่นท่ีพบ คือ
สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงิน ไดแ้ก่ Planktothrix agardhii, Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis 
aeruginosa และ Anabaena affinis และพบสำหร่ำยท่ีมีชีวมวลสูงท่ีสุดสร้ำงสำรพิษท่ีเป็นอนัตรำย
กบัส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ ซ่ึงอ่ำงเก็บน ้ ำ Garaši มีคุณภำพน ้ ำอยู่ระดบัปำนกลำง ขณะท่ีอ่ำงเก็บน ้ ำ Bukulja
พบวำ่มีคุณภำพน ้ำปำนกลำงถึงไม่ดี 
 Malaiwan and Peerapornpisal (2009) ไดศึ้กษำควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอนพืช และ
คุณภำพน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนน ้ ำงึม ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยลำว ระหวำ่งเดือน มิถุนำยน 
2007 ถึงเดือนเมษำยน 2008 โดยท ำกำรเก็บตวัอยำ่งท่ีระดบัในแนวลึก 5 เมตร จำกผิวน ้ ำจนถึงจุดท่ี
ลึกท่ีสุดของอ่ำงเก็บน ้ำ โดยศึกษำจำกขอ้มูลของค่ำพำรำมิเตอร์ทำงกำยภำพ ทำงเคมี และทำงชีวภำพ
บำงประกำร พบแพลงก์ตอนพืช ในอ่ำงเก็บน ้ ำทั้งหมด 6 ดิวิชนั ไดแ้ก่ Chlorophyta (green algae), 
Cyanophyta (blue-green algae), Bacillariophyta (diatoms), Pyrrophyta (dinoflagellate), 
Chrysophyta (Chrysophytes) และ Euglenophyta (Euglenoid) โดยสำยพนัธ์ุท่ีพบเด่นชดัท่ีสุด คือ
Staurastrum tetracerum Ralfs, S.freemanii W.et.G.S. West var. nudicepsscott et Presott , 
S.crenulatum (Nägeli) Delponte, Cosmarium sp.1 และ Aulacoseina granulate (Ehrenberg) 
Simonsen โดยน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำน้ีจดัอยูใ่นช่วงสำรอำหำรนอ้ยถึงปำนกลำง (Oligo-mesotrophicto 
mesotrophic) และจดัเป็นแหล่งน ้ำคุณภำพดี-ปำนกลำง  

 
2.6  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้แพลงก์ตอนพชืเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภำพน ำ้ของในประเทศ 

Pongswat (2002) ศึกษำคุณภำพน ้ ำและควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอนพืชในสระน ้ ำ
พระรำมเกำ้จงัหวดัปทุมธำนีโดยท ำกำรเก็บตวัอยำ่งตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ 2000-มกรำคม 2001โดย
ท ำกำรเก็บตวัอย่ำงน ้ ำใน 2 ส่วน พบว่ำคุณภำพน ้ ำในสระแรกเป็นแบบ mesotrophicถึง eutrophic 
พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 86 สปีชีส์ แบ่งเป็น 9 จีนัสได้แก่ Chlorophyceae, Euglenophyceae, 
Cyanophyceae, Diatomophyceae, Dinophyceae และ Crytophyceae, Zygnemaphyceae, 
Chrysophyceae และ Xanthophyceae ส่วนท่ีสองคุณภำพน ้ ำเป็นแบบ oilgothophic ถึง mesothophic
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พบ  59 ส ปี ชี ส์  แ บ่ ง เ ป็ น . 8.ก ลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่ .Chlorophyceae,.Cyanophyceae,.Euglenophyceae, 
Diatomophyceae, Crytophyceae และ Dinophyceae, Zygnemaphyceae และ Chrysophyceae ซ่ึงมี
Cylindrospermopsis raciborskii  เป็นสปีชีส์เด่นและมีปริมำตรชีวภำพแพลงก์ตอนพืชสูงทั้ง 2 สระ
ตลอดกำรวจิยั 
 นิคม (2546) ศึกษำสภำวะยโูทรฟิเคชนัในทะเลสำบสงขลำจำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลคุณภำพ
น ้ำรำยเดือนระหวำ่งปี 2535 จนถึงปี 2546 พบวำ่ทะเลสำบสงขลำมีสัดส่วนในกำรเกิดยโูทรฟิเคชนั
เพิ่มสูงข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดัในช่วงฤดูฝนชุก ฝนของยโูทรฟิเคชนัจะท ำใหค้่ำออกซิเจนละลำยและ 
ควำมเป็นกรด-ด่ำง ในช่วงกลำงวนัเพิ่มสูงข้ึน แต่ท ำให้ควำมโปร่งใสของน ้ ำลดต ่ ำลงท ำให ้
ยโูทรฟิเคชนัเป็นปัญหำส ำคญัของทะเลสำบสงขลำ กำรลดปริมำณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีจะ
เขำ้สู่ทะเลสำบสงขลำเป็นแนวหน่ึงท่ีจะช่วยลดกำรเกิดยโูทรฟิเคชนั 
 เฉลิมชยั (2548) ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพน ้ำและแพลงกต์อนพืชบริเวณอ่ำว 
ศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี โดยกำรเก็บตวัอยำ่ง 4 คร้ัง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนฤดูฝน กรกฎำคม 2547 ช่วงหลงั
ฤดูฝน ตุลำคม 2547 ช่วงฤดูหนำว มกรำคม 2548ช่วงฤดูร้อน เมษำยน 2548 พบว่ำ อุณหภูมิควำม
เค็มปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ ำ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่ำแอมโนเนีย ค่ำไนไตร์ ไนเตรท  
ซิลิเกตออร์โธฟอสเฟต และปริมำณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่ำอยู่ในช่วง 26.6-30.3 องศำเซลเซียส , 
23.1-31.8 เปอร์เซ็นต์, 4.7-6.1 mg/l, 8.11-8.41, 0.00-12.63 µg/l, 0.31-3.09 µg/l, 41.60-745.04 µg/l, 
0.45-1.87 µg/l และ 0.24-8.41 mg/m3 ตำมล ำดบั ส ำหรับแพลงก์ตอนพืช พบทั้งส้ิน 3 Division รวม 
53 สกุล โดยแบ่งเป็น Division Cyanophyta 3 สกุล Division Chromophyta 49 สกุล และ Division 
Chlorophyta.1.สกุ ล  โดย มีแพลงก์ตอนพืชในสกุ ล เ ด่น  ได้แ ก่  Chaetoceros,.Rhizosolenia, 
Bacteriastrum, Pseudonitzschia, Thalassionema และ Gymnodinium ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพ
น ้ ำกบัแพลงก์ตอนพืช พบวำ่ ปริมำณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดมีควำมสัมพนัธ์กบั ควำมเค็ม ค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำงปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ ำปริมำณแอมโมเนีย ปริมำณไนเตรทและปริมำณ
คลอโรฟิลล ์เอ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

ณฐัยำ (2547) ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพน ้ ำกบัชนิดและจ ำนวนของแพลงก์ตอน-
พืช และในคลองธรรมชำติ เขตบำงขุนเทียน ไดท้  ำกำรเก็บตวัอยำ่ง 2 ฤดูกำลคือ ฤดูน ้ ำนอ้ย ท ำกำร
เก็บตวัอยำ่ง ในเดือนธันวำคม 2547 และ กุมภำพนัธ์ 2548 ฤดูน ้ ำมำก ท ำกำรเก็บตวัอยำ่งในเดือน
มิถุนำยนและตุลำคม 2547 ผลกำรศึกษำพบแพลงกต์อนพืชทั้งหมด 3 ดิวิชนั 27 สกุล ไดอะตอมเป็น
กลุ่มเด่นท่ีพบตลอดกำรศึกษำ และพบกำรบลูมของ Noctiluca scintillans ในเดือนตุลำคม  2547
สกุลท่ีพบสม ่ำเสมอในทุกสถำนี คือ Pleurosigma spp., Gyrosigma spp., Coscinodiscuss spp. และ 
Odontella spp. ควำมหนำแน่นแพลงกต์อนพืชมำกท่ีสุดในฤดูน ้ ำมำกเดือนตุลำคม 2547 โดยจ ำนวน 
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83,169 เซลล์ต่อลิตร แพลงก์ตอนสัตวพ์บ 17 สกุล โดยพบ Copepods เป็นกลุ่มเด่น โครงสร้ำง
ประชำกรของกลุ่มแพลงกต์อนมีควำมคลำ้ยคลึงกนัทั้ง 2 ฤดูกำล 
 ธนพล  ( 2550) ไ ด้ท ำ ก ำ ร ศึ กษ ำ คุณภ ำพน ้ ำ น่ิ ง ใ นแห ล่ งน ้ ำ บ ำ ง แห ล่ ง ในภ ำ ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือภำคเหนือและภำคกลำงโดยกำรใชแ้พลงก์ตอนพืชชนิดเด่นเป็นกำรบ่งช้ีดว้ย 
AARL-PP Score (Applied Algal Research Laboratory-Phytoplankton Score) ท ำกำรศึกษำในช่วง
เดือนธันวำคม 2548 ถึงเดือนกุมภำพนัธ์ 2549 โดยกำรเลือกแหล่งน ้ ำน่ิงท่ีมีคุณภำพแตกต่ำงกัน
จ ำนวน 16 แหล่งน ้ ำในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคกลำงของประเทศไทย 
เม่ือประเมินคุณภำพน ้ ำโดยใช ้AARL-PP Score พบว่ำแหล่งน ้ ำมีคุณภำพน ้ ำดีถึงปำนกลำง ไดแ้ก่ 
ห้วยลิงโจน อ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนแม่กวงอุดมธำรำ แหล่งท่ีมีคุณภำพน ้ ำปำนกลำง ได้แก่ห้วยถ ้ ำเข ้
ห้วยเสลง บึงหนองคำย อ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนจุ ำภรณ์ อ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนน ้ ำพุ อ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนล ำปำง 
อ่ำงเก็บน ้ำเข่ือนล ำตะคอง อ่ำงเก็บน ้ำเข่ือนป่ำสักชลสิทธ์ิ บึงโบนทอง อ่ำงเก็บน ้ำเข่ือนสิริธร และบึง
ข้ำงทำงจงัหวดับุรีรัมย์ แหล่งน ้ ำท่ีมีคุณภำพปำนกลำงถึงไม่ดี ได้แก่อ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนอุบลรัตน์ 
อ่ำงซับประดู่และบึงแก่นนครพบวำ่ AARL- PP Score สำมำรถใชป้ระเมินคุณภำพน ้ ำโดยควำม
เป็นไปไดถึ้ง 87.8 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคมีโดยใช ้AARL-PP Score 
(Applied Algal Research Laboratory-Phytoplankton Score) 

มำนิดำ (2541) ท ำกำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ำทำงชีวภำพโดยใชแ้พลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอ่ำงเก็บน ้ำอ่ำงแกว้ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ปี 2539-2540 พบวำ่คุณภำพน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำ
อ่ำงแกว้เม่ือจดัตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำจืดผิวดิน อยู่ในประเภท 2 และเม่ือจดัตำมควำมมำกน้อย
ของสำรอำหำรจดัเป็น mesotrophic reservoir แต่จะมีควำมแตกต่ำงกนัในบำงช่วง แพลงก์ตอนพืชท่ี
พบในช่วงท่ีน ้ ำมีคุณภำพต ่ำกว่ำช่วงอ่ืนๆ คือ Coelastrum reticulatum, Aulacoseira granulate, 
Phacus meson, Phacus pleuronectus และ Peridinium inconspicuum ซ่ึงเป็นแพลงก์ตอนพืชท่ีบ่งช้ี
ว่ำน ้ ำมีคุณภำพปำนกลำงถึงต ่ำ เม่ือน ้ ำมีคุณภำพดีข้ึนแพลงก์ตอนพืชดงักล่ำวจะลดลงส่วนโคลิ-
ฟอร์มแบคทีเรียพบว่ำมีจ ำนวนอยูร่ะหว่ำง 23-1,100 MPN/100 ml ซ่ึงแสดงถึงคุณภำพน ้ ำไม่เกิน
ประเภทท่ี 2 ในฤดูร้อนและฤดูฝนน ้ ำมีคุณภำพต ่ำกว่ำในฤดูหนำวอนัเน่ืองมำจำกกำรปนเป้ือนจำก
ภำยนอก จำกกำรศึกษำระดับชั้ นน ้ ำในแนวลึกพบกำรเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและปริมำณ
ออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ำ 

นิรมล (2548) ไดท้  ำกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำ ปริมำณสำรอำหำร และควำมหลำกหลำยของ
สำหร่ำย พวกแพลงก์ตอนพืช ในทะเลสำบดอยเต่ำ ระหว่ำงเดือน กนัยำยน พ.ศ. 2546 ถึง เดือน 
สิงหำคม พ.ศ. 2547 กำรเก็บตวัอย่ำงงำนวิจยัคร้ังน้ีมีกำรก ำหนดจุดเก็บตวัอย่ำง 4 แห่งในบริเวณ
กลำงน ้ ำ พบว่ำทะเลสำบดอยเต่ำ มีอุณหภูมิน ้ ำ 23.13-30.30 องศำเซลเซียสควำมลึก 4.09-12.10 
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เมตร ควำมโปร่งใสของน ้ ำ 0.03-1.82 เมตร ปริมำณของแข็งแขวงลอยในน ้ ำ 8.50-2655.00  mg/l   
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 7.35-9.64 ออกซิเจนละลำยน ้ ำ 2.38-6.48 mg/l บีโอดี 0.65-9.98 mg/l   
ไนไตรท- ไนไตรเจน 0.0069-0.0760 mg/l ไนเตรท-ไนเตรเจน 0.024-0.394 mg/l แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน 0.008-1.145 mg/l เคดำห์ล-ไนโตรเจน 0.041-1.929 mg/l ไนโตรเจนรวม 0.126-1.823 
mg/l ออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 0.0074-0.424 mg/l ฟอสฟอรัสรวม 0.039-0.499 mg/l และ
คลอโรฟิลล์ เอ 0.807-14.395 µg/l ควำมหลำกชนิดของสำหร่ำยมีทั้งหมด 76 ชนิด 59 สกุล ใน  
6.ดิวิชนั ประกอบดว้ยดิวิชัน Cyanophyta พบมำกท่ีสุด (62.49 เปอร์เซ็นต์) รองลงมำตำมล ำดบั 
ไดแ้ก่ ดิวิชนั Chrysophyta (18.92 เปอร์เซ็นต์), Chlorophyta (6.94 เปอร์เซ็นต์), Cryptophyta (5.03 
เปอร์เซ็นต)์, Euglenophyta (4.75 เปอร์เซ็นต)์ และ ดิวชินั Pyrrophyta (1.87 เปอร์เซ็นต)์ 

พงศศ์รัณย ์(2005) ไดท้  ำกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำของแหล่งน ้ำบริเวณโรงไฟฟ้ำแม่-
เมำะ 3 แหล่งได้แก่ อ่ำงเก็บน ้ ำแม่ขำมอ่ำงเก็บน ้ ำแม่จำง และอ่ำงเก็บน ้ ำแม่เมำะ ระหว่ำงเดือน
มกรำคมถึงธันวำคม 2003 คุณภำพน ้ ำทำงด้ำนระดบัสำรอำหำร สำมำรถจดัอ่ำงเก็บน ้ ำแม่ขำมมี
ระดบัสำรอำหำรปำนกลำง อ่ำงเก็บน ้ ำแม่จำงมีระดบัสำรอำหำรน้อยถึงปำนกลำง และอ่ำงเก็บน ้ ำ 
แม่เมำะมีระดบัสำรอำหำรมำก พบว่ำคุณภำพน ้ ำดำ้นค่ำกำรน ำไฟฟ้ำควำมกระด้ำงซิลิกำของแข็ง
ละลำยน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำแม่เมำะซ่ึงรับน ้ ำท่ีบ ำบดัแล้วจำกโรงไฟฟ้ำจะมีค่ำมำกกว่ำในอ่ำงเก็บน ้ ำ 
แม่ขำมและแม่จำง ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ ำธรรมชำติมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ โดยท่ีค่ำ
ควำมโปร่งใสจะน้อยกว่ำในอ่ำงเก็บน ้ ำแม่ขำมและแม่จำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ขณะเดียวกนั
คุณภำพน ้ ำหลำยปัจจยัไม่มีควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ไดแ้ก่ ค่ำบีโอดี ซีโอดี ค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำง ของแข็งแขวนลอย แอมโมเนีย ไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส พบ
แพลงก์ตอนพืชใน 6 ดิวิชนัประกอบดว้ย Cyanophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, 
Cryptophyta และ Pyrrophyta.ในทั้ง 3 แหล่งน ้ ำโดยท่ีองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในอ่ำงเก็บ
น ้ ำแม่ขำมและอ่ำงเก็บน ้ ำแม่จำงมีควำมคลำ้ยคลึงกนั ขณะท่ีองคป์ระกอบของแพลงก์ตอนพืชของ
อ่ำงเก็บน ้ำแม่เมำะมีเปอร์เซ็นตข์อง Chlorophyta และ Euglenophyta มำกกวำ่ในอ่ำงเก็บน ้ำทั้งสอง 

ลำนทอง (2549) ได้ศึกษำควำมหลำกหลำย กำรกระจำยในแนวด่ิงและนิเวศวิทยำเชิง
ประชำกรของแพลงก์ตอน เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำดอยเต่ำ จงัหวดั
เชียงใหม่ ระหวำ่งเดือนตุลำคม 2546- กนัยำยน 2547 โดยท ำกำรเก็บตวัอย่ำงเดือนละ 1 คร้ังใน  3 
จุดเก็บตวัอย่ำงคือทำงน ้ ำเขำ้ ทำงน ้ ำออก และจุดท่ีลึกท่ีสุดโดยท ำกำรเก็บตวัอย่ำงในแนวลึกทุก 2 
เมตรจำกผิวน ้ ำไปจนถึงจุดท่ีลึกท่ีสุดของอ่ำงเก็บน ้ ำ ท ำกำรศึกษำคุณภำพน ้ ำทำงดำ้นกำยภำพ เคมี 
ชีวภำพบำงประกำรและแพลงกต์อนพืช ในทุกจุดเก็บตวัอยำ่ง พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด .6  ดิวิชนั 
72 จีนสั 165 สปีซีส์โดยแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นท่ีพบคือ Aphanizomenon gracile Lemmermann, 
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Aulacoseira granulat (Ralfs) Ehrenberg, Aulacoseira muzzanensis (Meister) Krammer, 
Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszyñska) Seenayya & Subba, Euglena sp.1, Fragilaria 
crotonensis Kitton, Oscillatoria sp.1, Peridinium sp.1 และ Peridinium sp.4 แพลงก์ตอนสัตวพ์บ
ทั้งหมด 3 ไฟลมั 35 จีนสั 60 สปีซีส์ แพลงก์ตอนสัตวช์นิดเด่นท่ีพบคือ Amoeba guttula Dujardin, 
Chilodonella uncinata Ehrengberg, Chrysidella schaudinni Winter, Notosolenus apocamptus 
Stokes, Difflugia sp.3 และ Pleuromonas jaculans Perty พบวำ่แพลงก์ตอนพืช Aphanizomenon 
gracile, Aulacoseira granulata, Aulacoseira muzzanensis, Fragilaria crotonensis และ  
Peridinium sp.1 สำมำรถบ่งบอกคุณภำพน ้ ำปำนกลำง มีสำรอำหำรปำนกลำง (mesotrophic status) 
ส่วน Cylindrospermopsis raciborskii, Euglena sp.1, Peridinium sp.4 และ Oscillatoria sp.1 
สำมำรถบ่ง บอกคุณภำพน ้ำปำนกลำงถึงปำนกลำงค่อนขำ้งไม่ดี มีสำรอำหำรปำนกลำงถึงปำนกลำง 
ค่อนขำ้งมำก (mesotrophic to meso-eutrophic status) และพบวำ่แพลงก์ตอนสัตว ์Amoeba guttula, 
Chilodonella uncinata, Chrysidella schaudinni, Difflugia sp.3, Notosolenus apocamptus 
และ  Pleuromonas.jaculans สำมำรถบอก คุณภำพน ้ ำปำนกลำง  มีส ำรอำหำรปำนกลำง       
(mesotrophic status) 
 ศิริพงษ์ (2546) ได้ท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของสำหร่ำยพิษสีเขียวแกมน ้ ำเงิน และ
คุณภำพน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำบำงพระ จงัหวดัชลบุรี ระหวำ่งเดือนเมษำยน 2543 ถึงเดือนมีนำคม 2544 
พบสำหร่ำยพิษสีเขียวแกมน ้ ำเงินทั้งหมด 6 จีนสั9 สปีชีส์ ไดแ้ก่ Anabaena aphanizomenoides 
Forti, A.viguieri Denis & Fremy, A. spiroides Klebahn, Aphanizomenon issatschenkoi Poskina-
Lavrenko, Cylindrospermopsis phillipinensis (Taylor) Ka., C. raciborskii (Wolsz.) Seenaya & 
Subba, Microcystis aeruginosa Kütz, M.versenbergii Komárek, Oscillatoria sp., Pseudanabaena 
limnetica Komárek พบวำ่ C. phillippinesis เป็นแพลงก์ตอนพืชท่ีมีปริมำตรชีวภำพสูงท่ีสุดโดย
คุณภำพน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำบำงพระพบว่ำอยู่ในระดับ (oligotrophic-mesotrophic) ถึง (mesotrophic 
status) 
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บทที ่3 
อปุกรณ์และวธีิกำรทดลอง 

 
อุปกรณ์ 

1. กระดำษกรอง 
2. กระดำษทิชชู 

3. กระบอกเก็บตวัอยำ่งน ้ำ ปริมำตร 1 ลิตร 

4. กระบอกตวง ปริมำตร 10 มิลลิลิตร 

5. กระบอกตวง ปริมำตร 100 มิลลิลิตร 

6. กลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ 

7. ขวดบีโอดี 

8. ขวดรูปชมพู ่ปริมำตร 250 มิลลิลิตร 

9. ขวดสีชำ ปริมำตร 250 มิลลิลิตร 

10. ปำกคีบ (Clamp) 

11. เคร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง 

12. เคร่ืองวดัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 

13. เคร่ืองป่ันเหวีย่ง (Centrifuge) 

14. จำนวดัควำมโปร่งแสง 

15. ชุดกรองสุญญำกำศ 

16. ตลบัเมตร 

17. ตูบ้่มบีโอดี 

18. ตูดู้ดควนั 

19. ตำข่ำยแพลงกต์อนขนำดช่องตำถ่ี 10 ไมโครเมตร 

20. ถงัน ้ำปริมำตร 10 ลิตร 

21. เทอร์โมมิเตอร์ 

22. บิวเรต 

23. บีกเกอร์ 
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24. ปิเปต 

25. แผน่พำรำฟิลม์ 

26. แผน่สไลดพ์ร้อมกระจกปิดสไลด ์

27. ส ำลี 

28. หลอดหยด 

29. หลอดทดลองพร้อมท่ีวำงหลอด 

30. อะลูมิเนียมฟรอยด ์

 
สำรเคมี 
 1.Alkaline Iodide Azide (AIA) 

2.Distilled water 
3.Indicator (Starch Solution, Phenolphthalein, Methyl Orange) 
4.Lugol’s Solution 
5.Manganese Sulfate  (MnSO4) 
6.Methanol 90 เปอร์เซ็นต ์
7.Sodium Thiosulphate0.025 M  (Na2S2O3) 
8.Sulfuric acid (conc.) 
9.Sulfuric acid 0.02 M  (H2SO4) 
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วธีิกำรทดลอง 
3.1  กำรก ำหนดจุดเกบ็ตัวอย่ำง 
       ส ำรวจสภำพโดยทัว่ไปของแหล่งน ้ ำ เช่นทำงน ้ ำเขำ้ทำงน ้ ำออกและจุดท่ีลึกท่ีสุดของแหล่งน ้ ำ
โดยจุดท่ีลึกสุดจะใช้ Secchi disc เพื่อหำจุดลึกสุดของสถำนท่ีแลว้ท ำเคร่ืองหมำยไวเ้พื่อเป็นจุดเก็บ
ตวัอยำ่งในแต่ละเดือน ท ำกำรเก็บตวัอยำ่งทั้งหมด 6 เดือน 

3.1.1  ก ำหนดจุดเก็บตวัอยำ่ง 
ก ำหนดเก็บจุดตวัอยำ่งในสระมรกตสำมำรถแบ่งออกได3้จุด ดงัน้ี 

  จุดเก็บตวัอยำ่งท่ี 1 บริเวณขำ้งคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  จุดเก็บตวัอยำ่งท่ี 2 บริเวณกลำงสระ 
  จุดเก็บตวัอยำ่งท่ี 3 บริเวณขำ้งคณะศิลปะศำสตร์ 
ดงัแสดงไวใ้นภำพท่ี 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2  แผนท่ีจุดเก็บตวัอยำ่งสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
  (ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก http://maps.google.co.th) 

1 

2 

3 
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    (ก)        (ข) 
                  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
         
    
     (ค) 

 
ภำพที ่3  จุดเก็บตวัอยำ่งน ้ำบริเวณสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
  (ก) จุดเก็บตวัอยำ่งน ้ำท่ี 1  
  (ข) จุดเก็บตวัอยำ่งน ้ำท่ี 2  
  (ค) จุดเก็บตวัอยำ่งน ้ำท่ี 3 
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3.2  กำรเกบ็ตัวอย่ำงและศึกษำชนิดของสำหร่ำย 
3.2.1  กำรเก็บตวัอยำ่งสำหร่ำย 
เก็บตวัอย่ำงของสำหร่ำยเพื่อน ำมำศึกษำชนิดและปริมำณแพลงก์ตอนพืช โดยใช้ตำข่ำย

แพลงก์ตอนขนำดช่องตำถ่ี 10 ไมโครเมตรกรองสำหร่ำยจำกตวัอยำ่งน ้ ำ 10 ลิตร โดยกรองให้ได ้
100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดสีชำ เก็บรักษำตวัอยำ่งดว้ยน ้ำยำลูกอลปริมำณ 1 มิลลิลิตร 

3.2.2  กำรศึกษำสำหร่ำย 
วินิจฉัยหำชนิดของแพลงก์ตอนพืช โดยใช้ตวัอย่ำงแพลงก์ตอนพืชท่ีเก็บ ณ จุดตวัอย่ำง 

มำศึกษำผำ่นดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (Compound Microscope) และจำกภำพถ่ำยซ่ึง
ถ่ำยภำยใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (Compound Microscope) โดยประกอบกบักำรใช้
หนังสือและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรศึกษำ เช่น Huber-Pestalozzi (1993), Presscott (1970), 
Croasdale et al. (1994), Krammer and Lange-Bertalot (1991a, 1991b) 

นับจ ำนวนแพลงก์ตอนพืชโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ       
(Compound Microscope) โดยวธีิ Whole count (ยวุดี, 2542) 
 
3.3.กำรศึกษำคุณภำพน ำ้ทำงกำยภำพและเคมี 

3.3.1 กำรศึกษำคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคมีบำงประกำร ณ จุดเก็บตวัอยำ่ง มีวธีิดงัน้ี 
3.3.1.1 วดัอุณหภูมิน ้ ำ โดยใช้เคร่ืองวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำและปริมำณของแข็งท่ี

ละลำยในน ้ำ  (Conductivity/TDSMeter) ของ HACH QH 40d 
3.3.1.2 วดัอุณหภูมิของอำกำศ โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ 
3.3.1.3 วดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ โดยใชเ้คร่ืองวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำและปริมำณของแข็งท่ี

ละลำยในน ้ำ (Conductivity/TDSMeter) ของ HACH QH 40d 
3.3.1.4 วดัควำมเป็นกรดด่ำง (pH) โดยใช้เคร่ืองวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำและปริมำณ

ของแขง็ท่ีละลำยในน ้ำ (Conductivity/TDSMeter) ของ HACH QH 40d 
3.3.1.5 วดัควำมลึกของแหล่งน ้ำ โดยใชจ้ำนวดัควำมโปร่งแสง  (Secchi disc) 

3.3.2 กำรศึกษำคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคมีบำงประกำร ในหอ้งปฏิบติักำร มีวธีิดงัน้ี 
3.3.2.1 ค่ำควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) (APHA, AWWA and WPCF, 1992) 

วเิครำะห์โดยวธีิ indicator method 
3.3.2.2 ปริมำณออกซิเจนละลำยในน ้ ำ (Dissolved Oxygen) (APHA, AWWA and 

WPCF, 1992) วเิครำะห์โดยวธีิ Azide modification Winkler method 
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3.3.2.3 ป ริมำณควำมต้อ งก ำรออก ซิ เ จนในกำรย่อยสล ำยสำร อินท รีย ์      
(Biochemical Oxygen Demand)  (APHA, AWWA and WPCF, 1992) วิเครำะห์โดยวิธี 5 Day 
incubation and Azide modification Winkler method 

3.3.2.4 ปริมำณออร์โธฟอสเฟต   (Orthophosphate)  (APHA, AWWA and WPCF, 
1992) วิเครำะห์โดยวิธี Ascorbic acid method โดยใช้เคร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง        
(Spectrophotometer) ของ HACH Model DR/2400 

3.3.2.5 ปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  (Ammonia-Nitrogen)  (APHA, AWWA 
and WPCF, 1992) วิเครำะห์โดยวิธี Nesslerization method โดยใชเ้คร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง        
(Spectrophotometer) ของ HACH Model DR/2400 

3.3.2.6 ปริมำณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)  (APHA, AWWA and 
WPCF, 1992) วิเครำะห์โดยวิธี Cadmium reduction method โดยใชเ้คร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง        
(Spectrophotometer) ของ HACH Model DR/2400 

3.3.2.7 วดัค่ำของแข็งท่ีละลำยในน ้ ำ โดยใช้เคร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง        
(Spectrophotometer) ของ HACH Model DR/2400 

3.3.2.8 กำรวิเครำะห์คลอโรฟิลล์ เอ  (Wintermans and de Mots, 1965; Saijo et al. 
1975) 

3.3.2.9 กำรวเิครำะห์ Total Coliform bacteria (NWC, 1983) 
 
3.4  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

3.4.1 ประเมินคุณภำพน ้ำโดยใชแ้พลงกต์อนพืชสำมำรถประเมินไดโ้ดยน ำผลท่ีได้
จำกกำรนบัแพลงก์ตอนพืชไปวิเครำะห์โดยวิธี AARL-PP Score (Applied Algae Research 
Laboratory Phytoplankton Score) (ยวุดี, 2549) 

3.4.2 กำรหำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพน ้ ำ ทำงดำ้นกำยภำพ เคมี และชีวภำพ 
โดยวเิครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

3.4.3 กำรหำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพน ้ ำ ทำงดำ้นกำยภำพ เคมี และชีวภำพ 
โดยโปรแกรม Multivariate Statistical Package (MVSP) เวอร์ชัน่3.1 
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3.5สถำนทีท่ดลอง 
 3.5.1 สระมรกต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี อ ำเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธำนี
 3.5.2 ห้องปฏิบติักำรชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลธญับุรี อ ำเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธำนี 

 
3.6 ระยะเวลำทีใ่นกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

6 เดือนตั้งแต่เดือน เมษำยน พ.ศ. 2554 ถึง มีนำคม พ.ศ. 2555 
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บทที ่4 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 
4.1 คุณภาพน า้ทางด้านกายภาพ 
 4.1.1 อุณหภูมิ 
  4.1.1.1 อุณหภูมิน ้ำ 
   จำกกำรศึกษำพบว่ำอุณหภูมิของน ้ ำอยู่ในช่วง 28.66 ถึง 30.00 องศำ
เซลเซียส  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 29.37 องศำเซลเซียส โดยเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั  30 
องศำเซลเซียส และเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 28.66 องศำเซลเซียส (ภำพท่ี 4) 
อุณหภูมิของน ้ ำเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อปริมำณออกซิเจนท่ีละลำยน ้ ำซ่ึงเปรียบเทียบกับ
อุณหภูมิของประเทศไทยจะผนัแปรอยู่ในช่วง 23 ถึง 32 องศำเซลเซียส (จุไรรัตน์, 2542) กำร
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิในแหล่งน ้ ำนั้นเกิดจำกกำรท่ีมีแสงส่องผ่ำนลงไปในแหล่งน ้ ำ ท ำให้มีกำร
เปล่ียนพลงังำนแสงเป็นพลงัควำมร้อน ซ่ึงอุณหภูมิเป็นตวัควบคุมกำรแพร่พนัธ์ุ กำรเจริญเติบโต
ของสัตวแ์ละพืช (เป่ียมศกัด์ิ, 2539) เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนมำกจนเกินช่วงท่ีสำหร่ำยทนไดจ้ะส่งผลให้
อตัรำกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรเจริญเติบโตลดลงและตำยในท่ีสุด (Jonh, 2005) จำก
ผลกำรวจิยัพบวำ่ อุณหภูมิน ้ำในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  ค่ำอุณหภูมิของน ้ำ (องศำเซลเซียส) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี  
   ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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  4.1.1.2  อุณหภูมิอำกำศ 
   จำกกำรศึกษำพบว่ำอุณหภูมิอำกำศอยู่ในช่วง 30.00 ถึง 31.00 องศำ
เซลเซียสมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 30.51 องศำเซลเซียส โดยเดือนมิถุนำยนและเดือนสิงหำคม พ .ศ.2554  
มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 31 องศำเซลเซียส  และเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 30.00 องศำ-
เซลเซียส (ภำพท่ี 5) สอดคล้องกับรำยงำนกำรวิจยัของปริญญำและคณะ (2550) พบว่ำอุณหภูมิ
อำกำศอยูใ่นช่วง 21.70 ถึง 39.00 องศำเซลเซียส ซ่ึงอุณหภูมิเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูก่บัช่วงเวลำ
ของแต่ละวนั อุณหภูมิมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมเขม้แสง ถ้ำปริมำณควำมเขม้แสงมำกมีผลท ำให้
อุณหภูมิผิวน ้ ำเพิ่มข้ึน  (เป่ียมศกัด์ิ, 2538) และอุณหภูมิยงัมีผลต่อค่ำกำรน ำไฟฟ้ำอีกดว้ย (นนัทนำ, 
2544) จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ อุณหภูมิอำกำศในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอย่ำงแตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5  ค่ำอุณหภูมิอำกำศ (องศำเซลเซียส) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี  
  ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.1.2  ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 
 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำอยูใ่นช่วง 703.00 ถึง 924.33 µs/cm มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 802.94 µs/cm 
ซ่ึงพบวำ่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 924.33 µs/cm และเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  มี
ค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 703.00 µs/cm (ภำพท่ี 6) ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำโดยรวมจดัไดว้ำ่ค่อนขำ้งสูง ในแหล่งน ้ ำ
ตำมธรรมชำติท่ีมีคุณภำพดีจะมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำอยูร่ะหวำ่ง 150-300 µs/cm ถำ้มีค่ำสูงเกิน 300 µs/cm 
แสดงวำ่น ้ำมีมลพิษ (ชำญณรงค,์ 2532) ซ่ึงค่ำกำรน ำไฟฟ้ำข้ึนอยูก่บัควำมเขม้ขน้และชนิดของอิออน
ท่ีมีอยู่ในน ้ ำและอุณหภูมิขณะท่ีท ำกำรวดั (มัน่สิน, 2551) ถ้ำน ้ ำมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูง แสดงว่ำมี
ปริมำณสำรท่ีละลำยในน ้ำมำก แต่ถำ้น ้ ำมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำต ่ำแสดงวำ่ในน ้ ำมีปริมำณสำรท่ีละลำยใน
น ้ ำน้อย (APHA,AWWAandWPCF,1992) ซ่ึงค่ำกำรน ำไฟฟ้ำจะเพิ่มข้ึน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ  
1 องศำเซลเซียส (นนัทนำ, 2544) จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำในแต่ละคร้ังของกำรเก็บ
ตวัอยำ่ง แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (µs/cm) ในสระมรกต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี ระหวำ่ง 
   เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.1.3  ควำมลึกท่ีแสงส่องถึง 
 ควำมลึกท่ีแสงส่องถึงของแหล่งน ้ ำพบว่ำอยู่ในช่วง 0.33 ถึง 0.40 เมตร มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 0.35 เมตร ซ่ึงพบว่ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 0.40 เมตร และเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 0.33 เมตร (ภำพท่ี 7) โดยเฉล่ียค่ำควำมลึกท่ีแสงส่องถึงซ่ึงถือ
ว่ำเหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของสัตวน์ ้ ำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.3-0.6 เมตร (ไมตรีและจำรุวรรณ, 
2528) สำหร่ำยเจริญไดดี้ในบริเวณใกลผ้วิน ้ำเน่ืองจำกมีแสงเหมำะสมต่อกำรสังเครำะห์ดว้ยแสง ถำ้
บริเวณผวิน ้ำมีควำมเขม้ของแสงมำกเกินไปสำหร่ำยจะอพยพลงสู่ท่ีลึก เพื่อใหไ้ดแ้สงท่ีเหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโต (Moss, 1980; Lorenzen, 1963) จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมลึกท่ีแสงส่องถึงในแต่
ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งไม่แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่7  ค่ำควำมลึกท่ีแสงส่องถึง (เมตร)ในสระมรกต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี  
   ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.1.4  ควำมลึกของแหล่งน ้ำ 
 จำกกำรศึกษำระดบัควำมลึกของแหล่งน ้ ำพบวำ่ระดบัควำมลึกของแหล่งน ้ ำมีค่ำอยู่
ในช่วง 1.80 ถึง 1.98 เมตร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 1.87 เมตร ซ่ึงพบว่ำเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2554  
มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั  1.98 เมตร และเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 1.80 เมตร (ภำพท่ี 8) 
ซ่ึงควำมลึกของแหล่งน ้ ำมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของสำหร่ำยและจำกกำรศึกษำช่วงเวลำท่ีท ำกำรเก็บ
ตวัอย่ำงน ้ ำอยู่ในช่วงเวลำ 10.00-11.00 น. เป็นช่วงท่ีมีแสงแดดจดัท ำให้แพลงก์ตอนพืชเคล่ือนท่ี
หลบแสงตำมแนวด่ิงของควำมลึกของแหล่งน ้ ำและเพื่อหำอุณหภูมิท่ีต ่ำกว่ำในกำรเจริญเติบโตท่ี
เหมำะสม (ลำนทอง, 2549) ซ่ึงกำรเจริญของสำหร่ำยจะลดลงตำมระดบัควำมลึกของน ้ ำ (Moss, 
1980; Lorenzen, 1963) จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ควำมลึกของแหล่งน ้ ำในแต่ละคร้ังของกำรเก็บ
ตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  ค่ำควำมลึกของแหล่งน ้ ำ (เมตร) ในสระมรกต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  
   ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.1.5  ปริมำณของแขง็ท่ีละลำยในน ้ำ 
 ปริมำณของแข็งท่ีละลำยในน ้ ำมีค่ำอยู่ในช่วง 27.66 ถึง 50.66 มิลลิกรัมต่อลิตร  
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 38.44 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงพบว่ำในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 
50.66 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 27.66 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ภำพท่ี 9) โดยของแขง็ท่ีละลำยในน ้ ำเกิดจำกอนุภำคสำรแขวนลอยทั้งสำรอินทรียแ์ละอนินทรียใ์น
น ้ ำ ตลอดจนส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ท่ีแขวนลอยอยู่ในน ้ ำ สำรแขวนลอยเหล่ำน้ีอำจเกิดจำกกำรรวมตวักนั
ของอะตอม โมเลกุล หรือสำรประกอบท่ีเกิดจำกกำรรวมตวัของอะตอมของสำรตั้งแต่  2  ชนิดข้ึน
ไปก็ได้ (Sawyerand Mc Carty, 1976) เช่นตะกอนดินโคลนแพลงก์ตอนแบคทีเรีย เป็นต้น  
สำรแขวนลอยเหล่ำน้ีจะขดัขวำงกำรสะทอ้นแสงและดูดซบัแสงเอำไว ้เป็นสำเหตุให้แสงท่ีส่องลง
ในน ้ำเกิดกำรกระจำยออกจำกน ้ำและกำรดูดซึมแสงบำงส่วนเอำไวท้  ำให้แสงส่องลงไปในน ้ ำท่ีมีรับ
ควำมลึกมีปริมำณลดลง (นนัทนำ, 2544) โดยน ้ ำท่ีมีควำมขุ่นจะมีกำรดูดซบัควำมร้อนท่ีบริเวณผิว
น ้ำท ำใหอุ้ณหภูมิสูงกวำ่ปกติ และยงัส่งผลท ำให้ปริมำณออกซิเจนละลำยในน ้ ำไดจ้  ำกดั ซ่ึงปริมำณ
สำรแขวนลอยในน ้ ำไม่ควรเกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรีและจำรุวรรณ, 2528) จำกผลกำรวิจยั
พบวำ่ ค่ำของแข็งท่ีละลำยในน ้ ำในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9  ปริมำณของแขง็ท่ีละลำยในน ้ำ(มิลลิกรัมต่อลิตร) ในสระมรกตมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
   รำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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4.2  คุณภาพน า้ทางด้านเคมี 
 4.2.1  ควำมเป็นกรด-ด่ำง 
 ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงมีค่ำอยูช่่วง 8.15 ถึง 9.25 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 9.27 ซ่ึงพบวำ่เดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 9.25  และเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 8.15  
(ภำพท่ี 10) ซ่ึงในสระมรกตมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงสูงจึงท ำให้มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต
ในน ้ ำ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน ้ ำท่ีเหมำะสมกบัส่ิงมีชีวิต จะอยูใ่นช่วง 6-8 (นนัทนำ, 2539)  ซ่ึง
จดัไดว้่ำเหมำะสมกบักำรเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตในน ้ ำซ่ึงน ้ ำผิวดินจะมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงอยู่
ในช่วง 6.5-8.5 น ้ำในบ่อหรืออ่ำงเก็บน ้ ำมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงไดถึ้ง 9 หรือมำกกวำ่ ถำ้มีสำหร่ำยสี
เขียวเจริญเติบโตหรือท ำกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงภำยในแหล่งน ้ ำนั้น (มัน่สิน, 2551) ควำมเป็นกรด-
ด่ำงท่ีเพิ่มข้ึนมีส่วนช่วยให้เกิดกำรเจริญเติบโตอยำ่งรวดเร็วของสำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ ำเงิน (Jacoby 
et al., 2000) และนอกจำกน้ียงัพบวำ่สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ำเงินบำงกลุ่มมีควำมสำมำรถในกำรใช ้
ไบคำร์บอเนตโดยตรง หรือสำมำรถเปล่ียนคำร์บอเนตไปเป็นคำร์บอนไดออกไซด์เม่ือควำมเป็น
กรด-ด่ำงเพิ่มสูงข้ึน (Park and Watanabe, 1996) จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงในแต่
ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10  ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี  
                 ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.2.2  ค่ำควำมเป็นด่ำง 
 ค่ำควำมเป็นด่ำงมีค่ำอยู่ในช่วง 50.5 ถึง 115.66 mg/l as CaCO3 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
72.13 mg/l as CaCO3 ซ่ึงพบวำ่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 115.66 mg/l as CaCO3

และเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 50.5 mg/l as CaCO3 (ภำพท่ี 11) ควำมเป็นด่ำงของ
น ้ ำตำมธรรมชำติมีสำเหตุใหญ่ๆ จำกองคป์ระกอบของอิออน 3 ชนิด คือ ไฮดรอกไซด์ คำร์บอเนต 
และไบคำร์บอเนต (เป่ียมศกัด์ิ, 2538) ซ่ึงสภำพควำมเป็นด่ำงของน ้ ำจะเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ อยู่
ในช่วง 10–200 มิลลิกรัมต่อลิตร จะปรำกฏในรูปของไบคำร์บอเนตและคำร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ 
และพบไฮดรอกไซด์ไดน้้อยมำก (นันทนำ, 2544) จึงส่งผลท ำให้ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์มี
ปริมำณท่ีนอ้ย และส่งผลท ำใหแ้หล่งน ้ำมีแพลงกต์อนพืชหนำแน่น คำร์บอนไดออกไซดอิ์สระจะถูก
ใชใ้นกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงจนหมด จึงท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบควำม
เป็นด่ำง ซ่ึงอำจท ำให้ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงสูงข้ึน (APHA, AWWA and WPCF, 1992) ดงันั้นค่ำ
ควำมเป็นด่ำงของน ้ ำจึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัควำมสำมำรถของน ้ ำท่ีจะควบคุมระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำง 
ไม่ให้มีกำรเปล่ียนแปลง แหล่งน ้ ำใดพบว่ำมีควำมเป็นด่ำงต ่ำ ระดบักรด-ด่ำง ของแหล่งน ้ ำนั้นจะ
เปล่ียนแปลงได้รวดเร็วซ่ึงเป็นอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ ำ (Goldman and Horne, 1983) จำก
ผลกำรวจิยัพบวำ่ ค่ำควำมเป็นด่ำงในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11  ค่ำควำมเป็นด่ำง (mg/l as CaCO3) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี  
    ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.2.3  ปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ำ 
 ปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ำมีค่ำอยูใ่นช่วง 7.71 ถึง 12.14 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 10.93 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงพบวำ่เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 12.14  มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 7.71 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภำพท่ี 12)
โดยทัว่ไปควำมเขม้ขน้ของออกซิเจนท่ีละลำยน ้ ำท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน ้ ำคือ 
5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (นันทนำ, 2544) ออกซิเจนเป็นก๊ำซท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวติต่ำงๆท่ีอำศยัอยูใ่นแหล่งน ้ำ ซ่ึงกำรละลำยของออกซิเจนจะข้ึนอยูก่บัควำมดนั อุณหภูมิและ
ปริมำณของแข็งละลำย (มัน่สิน, 2551) แต่ถำ้หำกมีกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงของแพลงก์ตอนพืชมำก
จะท ำให้ปริมำณออกซิเจนในน ้ ำสูง (ปรัชญำ, 2539) ควำมกดอำกำศก็มีผลต่อกำรละลำยออกซิเจน
เช่นกัน โดยถ้ำควำมดันบรรยำกำศสูงออกซิเจนจะละลำยได้มำก แต่ถ้ำควำมดันอำกำศน้อย
ออกซิเจนก็ละลำยไดน้อ้ยไปดว้ย (Wetzel, 2001) จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ ำ
ในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่12  ปริมำณออกซิเจนละลำยน ้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
     รำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 
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 4.2.4  ปริมำณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรีย ์
 ปริมำณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรียมี์ค่ำอยูใ่นช่วง 6.00 ถึง 
8.65 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 7.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงพบว่ำเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 8.65 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 6.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ภำพท่ี 13) ซ่ึงมีค่ำสูงกว่ำมำตรฐำนคุณภำพในแหล่งน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3
ก ำหนดค่ำปริมำณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรีย ์ไม่ควรเกิน 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรค่ำควำมตอ้งกำรออกซิเจนของจุลินทรียใ์ช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรียสู์งเน่ืองจำกในสระ
มรกตมีสำรอินทรียป์ะปนอยู่เป็นจ ำนวนมำก จึงตอ้งใช้ออกซิเจนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรียสู์ง
ดว้ย (วิไลลกัษณ์, 2540) ปริมำณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์เป็นกำรวดั
ควำมสกปรกของน ้ ำ (มัน่สิน, 2551) จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ปริมำณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้ในกำร
ยอ่ยสลำยสำรอินทรียใ์นแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่ง ไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่13  ปริมำณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรีย ์(มิลลิกรัมต่อลิตร)  
     ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม  
     ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.2.5  ปริมำณฟอสเฟตท่ีละลำยน ้ำ 
 ปริมำณฟอสเฟตท่ีละลำยน ้ ำมีค่ำอยูใ่นช่วง 0.05 ถึง 0.26 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงพบวำ่
เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 0.26 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554  
มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภำพท่ี 14) กำรเส่ือมโทรมของแหล่งน ้ ำมีค่ำมำตรฐำน
ก ำหนดไวว้่ำปริมำณฟอสเฟตไม่ควรเกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรีและจำรุวรรณ, 2528) แต่
ฟอสเฟตเป็นสำรอำหำรท่ีส ำคญัส ำหรับสำหร่ำยเช่นกนั จ ำนวนท่ีตอ้งกำรก็จะแตกต่ำงกนัไปตำม
ชนิดของสำหร่ำย (Chapman and Chapman, 1973) ฟอสเฟตมีแหล่งก ำเนิดท่ีหลำกหลำย เช่น 
ผงซกัฟอก หรือปุ๋ยใส่ตน้ไม ้(มัน่สิน, 2551) จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ปริมำณฟอสเฟตท่ีละลำยน ้ ำใน
แต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่14  ปริมำณฟอสเฟตท่ีละลำยน ้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
     รำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.2.6  ปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
 ปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่ำอยู่ในช่วง 0.22 ถึง 0.96 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ซ่ึงพบวำ่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 0.96 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือนพฤษภำคม  
พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภำพท่ี 15) ซ่ึงมีค่ำเกินมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำใน
แหล่งน ้ ำผิวดินท่ีก ำหนดไว ้คือ ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงแอมโมเนียเกิดจำกกำรย่อยสลำย
สำรชีวภำพของสำรอินทรียไ์นโตรเจน (มัน่สิน, 2551) ซ่ึงในแหล่งน ้ ำสำรประกอบไนโตรเจนอยูใ่น
รูปไนเตรท ไนไตรท ์แอมโมเนีย ซ่ึงแพลงก์ตอนพืชน ำไนเตรทไปใชไ้ดโ้ดยกำรเปล่ียนให้อยูใ่นรูป
แอมโนเนียก่อนแลว้จึงน ำไปสร้ำงโครงสร้ำงต่ำงๆในเซลล์ (นนัทนำ, 2544) จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ 
ปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอย่ำงแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่15  ปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน(มิลลิกรัมต่อลิตร) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
     รำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.2.7  ปริมำณไนเตรท-ไนโตรเจน 
 ปริมำณไนเตรท-ไนโตรเจนมีค่ำอยูใ่นช่วง 0.20 ถึง 0.83 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 0.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงพบวำ่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 0.83 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภำพท่ี 16) ค่ำเฉล่ีย
อยูใ่นช่วงค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดินประเภทท่ี 3 คือ ไม่เกิน5.0 มิลลิกรัมต่อลิตรทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภำพภูมิประเทศ ปริมำณไนเตรทนอกจำกเขำ้สู่แหล่งน ้ำจำกกำรเป่ือยของส่ิงมีชีวิตแลว้ยงั
มำจำกปุ๋ยท่ีใชเ้พื่อกำรท ำเกษตรกรรมและน ้ ำเสีย (มัน่สิน, 2551) Chapman and Chapman (1973) 
กล่ำวว่ำ สำหร่ำยสำมำรถใช้ไนเตรท เกลือแอมโมเนียม และไนโตรเจนอินทรียเ์ป็นแหล่งส ำคญั
ส ำหรับกำรเจริญเติบโต และสำหร่ำยบำงชนิดสำมำรถใชไ้นไตรท ์และสำมำรถตรึงไนโตรเจนจำก
อำกำศได้ จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ปริมำณไนเตรท-ไนโตรเจนในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอย่ำง
แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่16  ปริมำณไนเตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) ในสระมรกต มหำวทิยำลยั 
     เทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 
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4.3  คุณภาพน า้ทางชีวภาพ 
 4.3.1  ปริมำณคลอโรฟิลล ์เอ 
 ปริมำณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่ำอยูใ่นช่วง 0.093 ถึง 0.148 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 0.115 ไมโครกรัมต่อลิตร ซ่ึงพบว่ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุดเท่ำกบั 0.148 
ไมโครกรัมต่อลิตร และเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีค่ำต ่ำสุดเท่ำกบั 0.093 ไมโครกรัมต่อลิตร  
(ภำพท่ี 17) ค่ำของคลอโรฟิลล์ เอ มำจำกควำมหนำแน่นของแพลงก์ตอนพืช เน่ืองจำกบริเวณ 
สระมรกตมีกำรเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชจ ำนวนมำกคลอโรฟิลล์ เอ ท ำหน้ำท่ีรับแสงและ
สังเครำะห์ด้วยแสงสำหร่ำยทุกชนิดมีคลอโรฟิลล์ เอ เป็นรงควตัถุหลัก (ยุวดี, 2542) ซ่ึงใน
กระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงของสำหร่ำย โดยสำหร่ำยแต่ละชนิดตอ้งกำรปริมำณแสงในกำร
เจริญท่ีแตกต่ำงกนั (Smith, 1950) คลอโรฟิลล์ เอ ท่ีพบในแพลงก์ตอนพืชมีประมำณ 0.5-1.5 ของ
น ้ำหนกัแหง้ และพบมำกท่ีสุดในเซลล์แพลงก์ตอนพืช (ลดัดำ, 2538) จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ปริมำณ
คลอโรฟิลล ์เอ ในแต่ละคร้ังของกำรเก็บตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่17  ปริมำณคลอโรฟิลล ์เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร) ในสระมรกต มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
     รำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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 4.3.2  ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform bacteria) 
 ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดของเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2554 มีค่ำสูงสุด
เท่ำกบั 1,670 MPN/100 ml ซ่ึงพบวำ่มีค่ำไม่เกินมำตรฐำนแหล่งน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 ท่ีไดก้  ำหนด
ไวไ้ม่เกิน 20,000 MPN/100 ml (ภำพท่ี 18) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเป็นดรรชนีท่ีบ่งช้ีอตัรำกำร
ปนเป้ือนซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย ์(นภำวรรณ, 2530) กำรกระจำยของแบคทีเรียในแหล่งน ้ ำ
สำมำรถน ำมำศึกษำและบ่งช้ีคุณภำพของแหล่งน ้ ำได ้โดยเฉพำะกำรกระจำยตวัของแบคทีเรียใน
กลุ่ม intestinal pathogens คือแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ประกอบไปดว้ย Escherichia coli และ 
Enterobacter aerogenes เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่ม facultative anaerobe ท่ียอ่ยสลำยน ้ ำตำล lactose ได้
ผลผลิตท่ีเป็นก๊ำซข้ึน (NWC, 1983) กรรณิกำร์ (2525) กล่ำวว่ำ โรคท่ีส ำคญัซ่ึงเกิดโดยแบคทีเรีย 
และแพร่กระจำยโดยมีน ้ ำเป็นส่ือกลำง ไดแ้ก่ ไทฟอยด์ บิด อหิวำต์ ซ่ึงโรคเหล่ำน้ีเป็นโรคทำงเดิน
อำหำร จำกผลกำรวิจยัพบว่ำ ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในแต่ละคร้ังของกำรเก็บ
ตวัอยำ่งแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่18  ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 ml) ในสระมรกต มหำวทิยำลยั 
     เทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554  
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4.3.3  การศึกษาแพลงกต์อนพืชในพื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
4.3.3.1  ความหลากหลายและการเปล่ียนแปลงชนิดของแพลงกต์อนพืช 
 จากการศึกษาในพื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เป็นระยะเวลา  
6 เดือน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พบแพลงกต์อนพืชทั้งหมด 7 ดิวิชนั 31 
สปีชีส์ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 19-24) พบดิวิชนัท่ีมีความหลากหลายดา้นชนิดมากท่ีสุด คือ ดิวิชนั 
Cyanophyta (ตารางท่ี 1) มี 12 ชนิด คิดเป็น 38.72% รองลงมา คือ ดิวิชนั Chlorophyta มี 6 ชนิด  
คิดเป็น 19.35% ดิวิชนั Euglenophyta มี 4 ชนิด คิดเป็น 12.90% ดิวิชนั Bacillariophyta มี 4 ชนิด  
คิดเป็น 12.90% ดิวชินั Pyrrohophyta มี 3 ชนิด คิดเป็น 9.68% ดิวิชนั Chrysophyta มี 1 ชนิด คิดเป็น
3.22% ดิวิชนั Cryptophyta มี 1 ชนิด คิดเป็น 3.22% (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 25) และเม่ือศึกษา
ทางดา้นจ านวนเซลลข์องแพลงกต์อนพืชพบวา่แพลงกต์อนพืชในดิวชินั Cyanophyta มีจ  านวนเซลล์
มากท่ีสุด คิดเป็น 70.83% (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 26) รองลงมาคือ ดิวิชนั Euglenophyta คิดเป็น 
15.56% ดิวิชัน Chlorophyta คิดเป็น 7.67% ดิวิชัน Bacillariophyta คิดเป็น 2.88% ดิวิชัน 
Pyrrohophyta คิดเป็น 2.41% ดิวิชนั Chrysophyta คิดเป็น 0.40% และดิวิชนั Cryptophyta ซ่ึงพบ
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น 0.25% และเม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 26 และภาพท่ี 27 จะเห็นไดว้า่ปริมาณจ านวน
เซลล์ของ Division Cyanophyta กบัปริมาณเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด มีปริมาณเซลล์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายพิษสีเขียวแกมน ้ า-
เงิน และคุณภาพน ้ าในอ่างเก็บน ้ าบางพระ จงัหวดัชลบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึง มีนาคม 
2544 พบจ านวนของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyceac มากท่ีสุด (ศิริพงษ์, 2546) ส่วนลดัดา 
(2538) กล่าวว่าแหล่งน ้ าท่ีสารอาหารมากจะมีแพลงก์ตอนพืชจ านวนชนิดนอ้ยแต่มีปริมาณของแต่
ละชนิดมาก  
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ตารางที ่1  สาหร่ายทั้งหมดท่ีพบในพื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

    ระหวา่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

Taxon 

DivisionCyanophyta 

Chroococcus disperses (Keissler) Lemmermann 
Chroococcus turgidus (Kuetz) Nageli 

 Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek 
 Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba 
 Cylindrospermopsis sp.1 

Cyanosarcina thalassia K. Anagnostidis & A. Pantazidou 
Merismopedia punctata Meyen 
Mycrocystis aerugonosa Kützing 
Oscillatoria limosa f. minor A.D. Mahajan & R.J. Patel 
Oscillatoria tenuis C.Agardh 
Planktolyngbya contorta Lemmermann 
Pseudoanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek 

Division Chlorophyta 
Chlorella vulgaris Beijerinck  
Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli 
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová 
Monoraphidium sp.1 
Scenedesmus pectinatus Meyen 
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 

Division Euglenophyta 
 Euglena acus Ehrenberg nach Skuja 

Phacus sp.1  
Strombomonas sp.1 

 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Scenedesmus
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

Taxon 

Tracheromonas sp.1 
Division Chrysophyta 

Isthmochloron gracile Chodat (Reinsch) Skuja 
Division Bacillariophyta 

Navicula sp.1 
Fragilariaca pucina Desmazières 
Fragilaria fasciculate (C.Agardh) Lange-Bertalot 
Nitzschia palea (Kützing) Smith 

Division  Pyrrophyta 
Ceratium sp.1 
Gymnodinium sp.1 
Peridinium sp.1  

Division Cryptophyta 
Rhodomonas  pusilla 
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ภาพที ่19  แพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่ง  
 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
 A: Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová 
 B: Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya&subba 
 C: Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek 
 D: Euglena acus Ehrenberg nach Skuja 
 E: Planktolyngbya contorta Lemmermann 
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ภาพที ่20  แพลงกต์อนพืชใน Division Cyanophyta ท่ีพบในสระมรกตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
                 ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
    A: Mycrocystis aerugonosa Kützing 
    B: Chroococcus dispersus (Keissler) Lemmermann 
    C: Cylindrospermopsis sp.1 
    D: Chroococcus turgidus (Kuetz) Nageli 
    E: Merismopedia  punctata Meyen 
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ภาพที ่21  แพลงกต์อนพืชใน Division Cyanophyta ท่ีพบในสระมรกตมหาวทิยาลยั  

   เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
    I: Pseudoanabaena limnetica  (Lemmermann)  Komárek 
    J: Oscillatoria tenuis C.Agardh 
    K: Oscillatoria limosa f. minor A.D. Mahajan & R.J. Patel 
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ภาพที ่22  แพลงกต์อนพืชใน Division Chlorophyta ท่ีพบในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
                 ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
    A: Monoraphidium sp.1 
    B: Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 
    C: Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli 
    D: Scenedesmus pectinatus Meyen 
    E: Chlorella vulgaris Beijerinck 
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ภาพที ่23  แพลงกต์อนพืชใน Division Chrysophyta, Division Bacillariophyta และ  
                 Division Pyrrophyta ท่ีพบในสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี    
                 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
    A: Isthmochloron gracile (Reinsch) Skuja 
    B: Navicula sp.1 
    C: Nitzschia palea(Kützing) Smith 
    D: Ceratium sp.1 
    E: Peridinium sp.1 
    F: Gymnodinium sp.1 
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ภาพที ่24  แพลงกต์อนพืชใน Division Euglenophyta, Division Cryptophyta และ 

                 Division Bacillariophyta ท่ีพบในสระมรกตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

                 ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

    A: Tracheromonas sp.1 

    B: Strombomonas sp.1 
    C: Phacus sp.1 
    D: Rhodomonas pusilla 
    E: Fragilariaca pucina Desmazière
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ตารางที ่2  การด ารงชีวติของเซลลท่ี์พบและจ านวนของแพลงกต์อนพืชท่ีพบในพื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือน    

                 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

ชนิดสาหร่าย 
การด ารงชีวติของ

เซลล์ 
จ านวนเซลล์ทีพ่บต่อลติรของแพลงก์ตอนพชืทั้งหมด (L) 

Division Cyanophyta  

 Chroococcus disperses (Keissler) Lemmermann เซลล ์ 38,885 

Chroococcus turgidus (Kuetz) Nageli เซลล ์ 22,255 

Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek เส้นสาย 73,995 

Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba เส้นสาย 180,160 
Cylindrospermopsis sp.1 โคโลนี 3,255 

Cyanosarcina thalassie K. Anagnostidis & A. Pantazidou เซลล ์ 3,435 

Merismopedia punctata Meyen โคโลนี 11,990 

Mycrocystis aerugonosa Kützing โคโลนี 16,785 

Oscillatoria limosa f. minor A.D. Mahajan & R.J. Patel เส้นสาย 23,735 

Oscillatoria tenuis C.Agardh เส้นสาย 7,645 

Planktolyngbya contorta Lemmermann เส้นสาย 68,300 

Pseudoanabaena limnetica  (Lemmermann) Komárek เส้นสาย 5,180 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  
 

ชนิดสาหร่าย 
การด ารงชีวติของ

เซลล์ 
จ านวนเซลล์ทีพ่บต่อลติรของแพลงก์ตอนพชืทั้งหมด (L) 

Division Chlorophyta  

 Chlorella vulgaris Beijerinck เซลล ์ 19,160 

Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli เซลล ์ 1,745 
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová เซลล ์ 18,305 

Monoraphidium sp.1 เซลล ์ 5,020 

Scenedesmuspec tinatus Meyen เซลล ์ 1,070 

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat เซลล ์ 4,060 
Division Euglenophyta  

 Euglena acus Ehrenberg nach Skuja เซลล ์ 76,320 

Phacus sp.1 เซลล ์ 2,965 

Strombomanas sp.1 เซลล ์ 9,250 
Tracheromonas sp. เซลล ์ 11,575 

Division Chrysophyta  

 Isthmochloron gracile Chodat (Reinsch) Skuja เซลล ์ 2,590 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  
 

ชนิดสาหร่าย 
การด ารงชีวติของ

เซลล์ 
จ านวนเซลล์ทีพ่บต่อลติรของแพลงก์ตอนพชืทั้งหมด (L) 

 
Division Bacillariophyta 

 

 Navicula sp.1 เซลล ์ 6,380 

Fragilariaca pucina Desmazières เซลล ์ 5,080 
Fragilaria fasciculate (C.Agardh) Lange-Bertalot เซลล ์ 3,240 

Nitzschia palea (Kützing) Smith เซลล ์ 3,845 
Division Pyrrophyta  

 Ceratium sp.1 เซลล ์ 5,780 

Gymnodinium sp.1 โคโลนี 2,520 

Peridinium sp.1 เซลล ์ 7,195 
Division Cryptophyta  

 Rhodomonas pusilla เซลล ์ 1,585 
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ภาพที ่25  ปริมาณของแพลงกต์อนพืชแต่ละชนิดในพื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

                 ราชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

 

ภาพที่ 26  จ านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชแต่ละดิวิชนัในพื้นท่ีสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
     ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
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ภาพที ่27  เปรียบเทียบปริมาณเซลลร์ะหวา่งแพลงกต์อนพืชในดิวชินั Cyanophyta กบัปริมาณเซลล ์ 
  ของแพลงกต์อนพืชทั้งหมดในแต่ละเดือนในพื้นท่ีสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
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ภาพที่ 28  การเปล่ียนแปลงของความหลากหลายของของแพลงก์ตอนพืชแต่ละเดือนในพื้นท่ี 
                 สระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง  
      เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

จากการใช้โปรแกรม Multivariate Statistical Package (MVSP) เวอร์ชนั 3.1 โดยการ
วิเคราะห์ Principal Components Analysis (ภาพท่ี 40) พบแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็นชนิดเด่นและพบ
มากท่ีสุดตลอดการศึกษา คือ Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba  
รองลงมา  Euglena acus Ehrenberg nach Skuja, Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) 
Komárek, Planktolyngbya contorta (Lemmermann) Anagnostidis.&.Komárek.แ ล ะ
Monoraphidium contortum (Thuret) Komàrková-Legnerová (ภาพท่ี 19) ตามล าดบั และเม่ือ
พิจารณาจากปริมาณแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในพื้นท่ีสระมรกต จะเห็นไดว้่า Cylindrospermopsis 
raciborskii (Wolosz) Seenayya.&.subba มีปริมาณมากท่ีสุดคือ 43.20% รองลงมาคือ  
Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek 17.74% Euglena acus Ehrenberg nach 
Skuja 18.30%, Planktolyngbya contorta Lemmermann 16.38% และ Monoraphidium contortum 
(Thuret) Komárková-Legnerová 4.39% ตามล าดบั (ภาพท่ี 29) 
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ภาพที่ 29  ปริมาณแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในพื้นท่ีสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

                ธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ Pongswat (2002) กล่าววา่ แพลงก์ตอนพืชท่ีสามารถใชเ้ป็น
ดัชนีบ่ง ช้ีแหล่งน ้ า ท่ี มีสารอาหารปานกลางจนถึงสารอาหารมาก คือ .Cylindrospermopsis 
raciborskii (Wolosz) Seenayya & Subba เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ชินุมา (2547) ศึกษาคุณภาพน ้ า
และความหลากหลายของแพลงกต์อนพืชในอ่างเก็บน ้ าบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะพบแพลงก์ตอนพืช
จากอ่างเก็บน ้ าแม่ขามทั้งหมด 6 ดิวิชนั 51 จีนสั 75 สปีชีส์ ซ่ึงแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นท่ีพบคือ 
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya&Subba, Oscillstoria limnetica Lemmermann, 
Raphidiosis curvata Fritsch & Rich และ Synechoccus sp. 

 จากผลการทดลองพบวา่แพลงก์ตอนพืชชนิด Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) 
Seenayya&suba และ Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek เป็นแพลงก์ตอนพืชท่ี
สามารถสร้างสารพิษ saxitoxins เป็นสารพิษในกลุ่ม neutoxic alkaloids สารพิษในกลุ่มอลัคาลอยด์
เป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม heterocyclic compound สารพิษกลุ่มน้ีมีหลายชนิดซ่ึงแตกต่างกนัในส่วนของ
สูตรโครงสร้างทางเคมีและความเป็นพิษ ไดแ้ก่ anatoxin-a เป็นอลัคาลอยด์ท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุลต ่า 
(Sivonen and Jones, 1999) ท าหนา้ท่ีคลา้ย aceyl choline ท่ีเป็นตวัน าของระบบกระแสประสาทและ
เป็นตวักระตุน้การหดตวัของกลา้มเน้ือ เม่ือไดรั้บ anatoxin-a เขา้ไปจะท าให้ acetylcholinesterase 
ไม่สามารถท าลายได้จึงท าให้เกิดอาการเกร็งและหดตวัของกล้ามเน้ือ ถ้าเกิดกบักล้ามเน้ือระบบ
ทางเดินหายใจ จะท าให้เกิดอาการชกักระตุกไดเ้น่ืองจากขาดออกซิเจนไปเล้ียงสมอง และเสียชีวิต
ไปในท่ีสุด (Codd, 2000) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน ้ าบางประการในพื้นท่ีสระมรกต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นระยะเวลา 6 เดือน คือระหว่างเดือนพฤษภาคม       
พ.ศ. 2554  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 (ภาพท่ี30) จะเห็นไดว้า่ Cylindrospermopsis raciborskii 
(Wolosz) Seenayya.&.suba มีแนวโนม้แปรผกผนักบั Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) 
Komárek แสดงให้เห็นว่าทั้ งสองชนิดมีสภาวะการแข่งขนักันตลอดเวลาส่วน Euglena acus 
Ehrenberg nach Skuja มีแนวโนม้แปรผนัตาม Planktolyngbya contorta Lemmermann  และพบวา่
Planktolyngbya contorta Lemmermann มีแนวโน้มแปรผกผนักบั Monoraphidium contortum 
(Thuret) Komárková-Legnerová อยา่งชดัเจน  
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ภาพที่ 30  เปรียบเทียบจ านวนแพลงก์ตอนพืชเด่นในพื้นท่ีสระมรกต ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
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 4.3.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแพลงกต์อนพืชและคุณภาพน ้า 
                     จากภาพท่ี 31 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างสารอาหารและ Division 
Cyanophyta ของแพลงก์ตอนพืช ในสระมรกต จะเห็นไดว้า่ Division Cyanophyta มีแนวโนม้แปร
ผนัตามกบัปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซ่ึงแอมโมเนียเกิดจากการย่อยสลายสารชีวภาพของ
สารอินทรียไ์นโตรเจน (มัน่สิน, 2551) แต่จะมีแนวโนม้แปรผกผนักบัปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน
และปริมาณฟอสเฟตอยา่งชดัเจนแต่ปริมาณของฟอสเฟตและไนเตรทมีปริมาณลดลง ซ่ึงฟอสเฟต 
ไนเตรท เกลือแอมโมเนียม และไนโตรเจนอินทรียเ์ป็นสารอาหารท่ีส าคญัเป็นสารอาหารท่ีส าคญั
ส าหรับแพลงก์ตอนพืชใช้ในการเจริญเติบโต ซ่ึงความต้องการจะแตกต่างกันไปตามชนิดของ
แพลงกต์อนพืช (Chapmam and Chapman, 1973) 
 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพกับแพลงก์ตอนพืช  
(ตารางท่ี 3) พบว่าแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ Planktolyngbya contorta Lemmermann  
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3)  ปริมาณฟอสเฟต (PO4) และมี
ความสัมพัน ธ์ เ ชิ งบวกกับป ริมาณแอมโม เ นีย -ไนโตร เจน (ตาราง ท่ี .3 และภาพ ท่ี  32) 
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความลึก
ของแหล่งน ้ า และความเป็นกรด-ด่าง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความลึกท่ีแสงส่องถึง อุณหภูมิ
อากาศและอุณหภูมิน ้ า Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek มีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกบัความลึกของแหล่งน ้ า ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณฟอสเฟต และคลอโรฟิลล์ เอ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัของแข็งท่ีละลายน ้ า Euglena acus Ehrenberg nach Skuja มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณฟอสเฟตมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน
แ ล ะ .Planktolyngbya contorta Lemmermann ส่ ว น Monoraphidium contortum (Thuret) 
Komárková-Legnerová มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความลึกท่ีแสงส่องถึง ของแข็งท่ีละลายน ้ าและ
Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek  
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ภาพที ่31  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและดิวชินั Cyanophyta ของ 
                 แพลงกต์อนพืชในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่ง 
                 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
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ตารางที่ 3  สหสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งคุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของแพลงกต์อนพืชในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
                  ธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554

Dep Sec Tair Twat Cond pH Alk DO BOD NO3 NH4 PO4 SS ChloA Cyl phi Cyl  rac Pla con Mon con Eug acu

Dep 1

Sec -0.63304 1
(-)

Tair -0.63393 0.164145 1
(-)

Twat -0.68623 0.202328 0.987139 1
(-) (+)

Cond 0.600793 -0.23958 -0.18823 -0.20725 1
(-)

pH 0.427453 -0.81133 -0.30672 -0.30306 -0.27149 1
(-)

Alk 0.743569 0.037305 -0.6809 -0.72915 0.488912 -0.10991 1
(+) (-) (-) (+)

DO 0.231344 -0.15148 0.048445 -0.02436 -0.41672 0.382136 0.262306 1

BOD -0.21325 0.128571 0.00248 0.025717 -0.82189 0.412044 -0.09138 0.740084 1
(-) (+)

NO3 0.49739 -0.74444 -0.08683 -0.06301 0.659695 0.370031 -0.07693 -0.43983 -0.60314 1
(+) (-) (+) (-)

NH4 -0.83937 0.40641 0.444911 0.467684 -0.37961 -0.383 -0.73479 -0.54364 -0.18877 -0.22692 1
(-) (-) (-)

PO4 0.570281 -0.65598 0.076211 0.092545 0.650018 0.326739 0.100993 -0.03502 -0.33027 0.834767 -0.57645 1
(+) (-) (+) (+) (-)

SS 0.006826 0.439368 -0.4575 -0.45555 -0.52731 0.040636 0.456522 0.56181 0.734515 -0.77922 -0.27427 -0.5865 1
(-) (+) (+) (-) (-)

ChloA 0.138197 -0.18712 0.612762 0.561023 0.215556 -0.03884 0.018451 0.514135 0.078509 0.109147 -0.42307 0.56549 -0.24928 1
(+) (+) (+) (+)

Cyl phi -0.47134 0.358027 -0.33659 -0.25063 -0.66474 0.124662 -0.28314 -0.21688 0.421073 -0.40867 0.467252 -0.67953 0.48172 -0.82289 1
(-) (-) (-) (+) (-)

Cyl  rac -0.78856 0.696505 0.777887 0.823799 -0.21397 -0.66165 -0.44844 -0.09824 0.101264 -0.40389 0.453913 -0.18758 -0.07922 0.359228 -0.02229 1
(-) (+) (+) (+) (-)

Pla con -0.57367 0.573789 0.352819 0.275038 -0.32672 -0.59462 -0.18381 -0.0184 -0.06307 -0.65855 0.662273 -0.77658 0.133317 -0.14503 0.135623 0.383477 1
(-) (+) (-) (-) (+) (-)

Mon con 0.101929 -0.62106 0.574849 0.559338 0.013244 0.474268 -0.40653 0.355753 0.132254 0.455789 -0.24991 0.687818 -0.4952 0.759257 -0.5555 0.096423 -0.40779 1
(-) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-)

Eug acu -0.44434 0.349757 0.406404 0.318947 -0.02062 -0.5948 -0.23754 -0.25627 -0.42373 -0.30089 0.691456 -0.51807 -0.24931 -0.09267 -0.08726 0.289702 0.914335 -0.27688 1
(-) (+) (-) (+)

หมายเหตุ    +  คือ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก -   คือ มีความสมัพนัธ์เชิงลบ 
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จากภาพท่ี 32-36 เม่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างสารอาหารและปริมาณเซลล ์      
แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในสระมรกตโดย Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) 
Seenayya&subba พบว่าปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีค่าความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปริมาณฟอสเฟต
(PO4)  และไนเตรท -ไนโตรเจน(NO3)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธ ารงค์  (2542)  และ 
ศิริเพ็ญ และคณะ (2551) ท าการศึกษาคุณภาพน ้ าในอ่างเก็บน ้ าเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งช่วงท่ี Cylindrospermopsis raciborskii มีการเจริญอยา่งรวดเร็ว (bloom) มาก พบวา่พบว่า
ปริมาณไนโตรเจนมีปริมาณนอ้ย ซ่ึงโดยทัว่ไปจะพบ Cylindrospermopsis raciborskii ในแหล่งน ้ า
ท่ีมีสารอาหารน้อย (Branco and Senna, 1994) และมีแนวโน้มความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัค่า
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน(NH4) Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek 
(ภาพท่ี 34) พบว่าแปรผกผนักับปริมาณฟอสเฟต (PO4) และไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3) ซ่ึง
โดยทัว่ไปมกัพบสาหร่ายสกุลน้ีในแหล่งน ้าท่ีมีสารอาหารนอ้ย อีกทั้งยงัสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศ และดึงฟอสฟอรัสท่ีสะสมไวอ้อกมาใชไ้ดเ้ม่ือแหล่งน ้าขาดแคลนฟอสฟอรัส (ศิริเพญ็, 2537)
และมีแนวโน้มความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH4) ปริมาณเซลล์ของ 
Euglena acus Ehrenberg nach Skuja (ภาพท่ี 35) พบวา่แปรผกผนักบัปริมาณฟอสเฟต (PO4) และ
ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3) และแปรตรงกบัค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH4) Planktolyngbya 
contorta Lemmermann (ภาพท่ี 36) พบว่าแปรผกผนักบัปริมาณฟอสเฟต (PO4) กบัไนเตรท-
ไนโตรเจน (NO3) แต่แปรผนัตรงกับค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH4) และMonoraphidium 
contortum (Thuret) Komárková-Legnerová (ภาพท่ี 37) พบว่าแปรผนัตรงกบัค่าแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน(NH4) แต่แปรผนัตรงกบัปริมาณฟอสเฟต (PO4) และไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3)  
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ภาพที ่ 32  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลล์ของ Cylindrospermopsis 
                  raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba ท่ีเป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในสระมรกต  
                 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม  
                 พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่33  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง  Cylindrospermopsis
    philippinensis (Taylor) Komárek ท่ีเป็นแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม  
                พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่ 34  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง Euglena acus 

                  Ehrenberg nach Skuja ท่ีเป็นแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต มหาวทิยาลยั 

                  เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่35  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง Planktolyngbya 

contorta Lemmermannท่ีเป็นแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นในสระมรกต มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

0 

50000 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. จ า
นว

นเ
ซล

ลต์่
อมิ

ลลิ
ลิต

ร 

Planktolyngbya contorta Lemmermann 



73 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
ภาพที ่36  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งสารอาหารและปริมาณเซลลข์อง Monoraphidium 

        contortum (Thuret) Komárková-Legnerová ท่ีเป็นแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นใน 
        สระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน 
        ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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4.3.5 การศึกษาแพลงก์ตอนพืชเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ าตามระบบ AARL-PP Score ใน
สระมรกตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.
2554 
 จากการศึกษาคุณภาพน ้ าในสระมรกต ในสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 เม่ือน ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าโดยใช ้
AARL-PP Score พบว่าคุณภาพน ้ าอยู่ในระดบัปานกลางถึงไม่ดี (Meso-eutrophic) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ธนพล (2550) ศึกษาคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าบางแหล่งของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยใชแ้พลงก์ตอนพืชเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ า ในแหล่งน ้ าบึงแก่นนคร 
พบวา่แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ Cylindrospermopsis sp., Melosira sp.และ Peridium sp. เม่ือ
น ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าโดยใช้ AARL-PP Score พบวา่คุณภาพน ้ าอยู่ในระดบัปานกลางถึงไม่ดี 
(Meso-eutrophic)(ภาพท่ี 37) 
 

 

 

 

 

ภาพที ่37  คุณภาพน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือน 
    พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 จากการประเมินดว้ยตามระบบ AARL-PP score 
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เดือน 

1.0-2.0 คุณภาพน ้าดีระดบั Oligotrophic สารอาหารนอ้ย   5.6-7.5 คุณภาพน ้าปานกลาง-ไม่ดีระดบั Meso-eutrophic สารอาหารปานกลาง-สูง    

2.1-3.5 คุณภาพน ้าดี-ปานกลาง ระดบั Oligo-mesotrophic สารอาหารนอ้ยถึงปานกลาง 7.6-9.0 คุณภาพน ้าไม่ดี ระดบั Eutrophic สารอาหารสูง 

3.6-5.5 คุณภาพน ้าปานกลาง ระดบั Mesotrophic สารอาหารปานกลาง  9.1-10.0 คุณภาพน ้าไม่ดีอยา่งมาก ระดบั Hypereutrophic สารอาหารสูงมาก      

      

คุณภาพน ้ าปานกลาง-ไม่ดี 
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ภาพที ่38  คุณภาพน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือน 

    พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 จากการประเมินดว้ยตามระบบ AARL-PC score 
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เดือน 

0.1-0.8   คุณภาพน ้าดีมากเทียบเท่า ultraoligotrophic status   2.5-3.2   คุณภาพน ้าปานกลาง เทียบเท่า mesotrophic status   

0.9-1.6   คุณภาพน ้าดีเทียบเท่า oligotrophic status                         3.3-4.0   คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งเสีย เทียบเท่า mesotrophic– eutrophic  status 

1.7-2.4    คุณภาพน ้าดีถึงปานกลางเทียบเท่า oligotrophic – mesotrophic status  4.1-4.8    คุณภาพน ้าเสีย eutro  status 

       มากกวา่ 4.8   คุณภาพน ้าเสียมาก เทียบเท่า hyper rutrophic status       

     

คุณภาพน ้าปานกลาง

ค่อนขา้งเสีย 
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4.3.6  การศึกษาแพลงก์ตอนพืชเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ าตามระบบ AARL-PC Score ใน
สระมรกตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2554 
 4.3.6.1  จากการศึกษาคุณภาพน ้ าในสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นเวลา 6 เดือน คือระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยวิเคราะห์คุณภาพจาก
ค่าพารามิเตอร์ดงัน้ี ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์
ใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ ปริมาณฟอสเฟต  ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  ปริมาณไนเตรท-
ไนโตรเจน ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เม่ือน ามาวิเคราะห์โดยใช ้AARL-PC Score พบวา่คุณภาพน ้ าอยู่
ในระดับคุณภาพน ้ าปานกลางถึงไม่ดี (Meso-eutrophic)(ภาพท่ี 38) สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
สุภทัรธิราและคณะ (2550) ศึกษาคุณภาพในแหล่งน ้ าภาคเหนือบางแหล่งโดยใช ้AARL-PC Score 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 พบวา่คูเมืองเชียงใหม่ มีคุณภาพน ้ าปานกลาง
ถึงไม่ดี ซ่ึงจากการวเิคราะห์ดว้ย AARL-PC Score ก็มีผลเช่นเดียวกบั AARL-PP Score 
 เ ม่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ น ้ า ต า ม ร ะ บ บ  AARL-PP.Score                                        
และระบบ AARL-PC Score พบว่า คุณภาพน ้ าตามระบบ AARL-PC Score จะมีคุณภาพน ้ าไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ี AARL-PC Score เป็นการน าค่าปริมาณสารอาหารมาใช ้ซ่ึงปริมาณสารอาหารมี
การเปล่ียนแปลงไดง่้ายและรวดเร็วกว่าแพลงก์ตอนพืช ถา้มีน ้ าฝนหรือน ้ าจากแหล่งอ่ืนไหลเขา้มา
ในบริเวณสระมรกตจะท าให้ปริมาณของสารอาหารนั้นเจือจาง ท าให้ค่าคุณภาพน ้ าท่ีวดัได้นั้น
ออกมามีคุณภาพท่ีดี  ดังนั้นแพลงก์ตอนพืชจึงสามารถใช้เป็นตวัช้ีสภาพมลพิษทางน ้ าได้ดีกว่า
ปริมาณของสารอาหาร เน่ืองจากแพลงกต์อนพืชแต่ละชนิดมีช่วงท่ีอยูอ่าศยัและช่วงของความทนต่อ
สภาพแวดลอ้มและเจริญเติบโตไม่เหมือนกนั (ยุวดี, 2549) และยงัสามารถใช้ประเมินคุณภาพน ้ า
โดยมีความเป็นไปไดถึ้ง 87.8 เปอร์เซ็นต ์(ธนพล, 2550) 
 4.3.6.2..การศึกษาคุณภาพน ้ าในสระมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เม่ือพิจารณาตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2537 พิจารณาคุณภาพน ้ าตามปัจจยั
ทางชีวภาพ กายภาพ และเคมีบางประการของแหล่งน ้ า โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ช้
ในการย่อยสลายสารอินทรียซ่ึ์งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.10 มิลลิกรัมต่อลิตรและปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายน ้ าเท่ากบั 10.93 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถจดัคุณภาพน ้ าอยู่ใน ประเภทท่ี 3 สามารถใช้ใน
การเกษตร และการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
 
 



77 
 

บทที ่5 
สรุปผลการทดลอง 

 

 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในสระมรกต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี  ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 ดิวิ-
ชนั 31 สปีชีส์แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & 
Subba, Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek, Euglena  acus Ehrenberg nach 
Skuja, Planktolyngbya contorta (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek และ Monoraphidium 
contortum (Thuret) Komàrková-Legnerová ตามล าดบั 
 จากค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพกับ 
แพลงก์ตอนพืชพบว่า Planktolyngbya contorta Lemmermann มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปริมาณ 
ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3) ปริมาณฟอสเฟต (PO4) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenayya & subba  
มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความลึกของแหล่งน ้ า และความเป็นกรด-ด่าง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความลึกท่ีแสงส่องถึง อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน ้ า Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) 
Komárek มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความลึกของแหล่งน ้ า ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณฟอสเฟต และ
คลอโรฟิลล์ เอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัของแข็งท่ีละลายน ้ า  Euglena acus Ehrenberg nach 
Skuja มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณฟอสเฟต มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กับปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและ  Planktolyngbya contorta Lemmermann ส่วน
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความลึกท่ี
แสงส่องถึง ของแขง็ท่ีละลายน ้าและ Cylindrospermopsis philippinensis (Taylor) Komárek  
 เม่ือประเมินคุณภาพน ้ าโดยใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน ้ าตาม 
AARL-PP Score (Applied Algae Research Laboratory Phytoplankton Score) พบว่าน ้ าใน 
สระมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับคุณภาพน ้ าปานกลาง-ไม่ดี  
(Meso-eutrophic) และเม่ือจดัตามระดบัความมากน้อยของสารอาหารโดยใช้ AARL-PC Score 
(Applied Algae Research Laboratory Physical and Chemical Properties Score) พบวา่น ้ าใน 
สระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี อยูใ่นระดบัคุณภาพน ้ าปานกลาง (mesotrophic 
status) ถึง คุณภาพน ้ าปานกลางค่อนขา้งเสีย (mesotrophic–eutrophic status) เม่ือพิจารณาคุณภาพ
น ้าตามมาตรฐานน ้าผวิดินสามารถจดัคุณภาพน ้ าอยูใ่นประเภทท่ี 3ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าทิ้งจาก
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กิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคโดยตอ้งผา่น
การฆ่าเช่ือโรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
  
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าในสระมรกต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี อยา่งต่อเน่ือง เพื่อหาวิธีการแกไ้ขและปรับปรุงคุณภาพน ้ า
อยา่งเป็นระบบ 

2.  ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลดา้นคุณภาพน ้าในสระมรกตเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการ
คุณภาพน ้าใหมี้ทศันียภาพท่ีดีและการน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆได ้

3.  ลดปริมาณสารอาหาร (nutrients)ซ่ึงมากบัน ้ าเสียของแต่ละคณะ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณรอบๆ  
สระมรกต ท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า ซ่ึงน ้ าเสียเหล่าน้ีมีสารอาหารโดยเฉพาะไนเตรท แอมโมเนีย และ
ฟอสเฟต ซ่ึงแพลงกต์อนพืชน าไปใชใ้นกระบวนการเจริญเติบโต 

4.  ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือจากคณะต่างๆท่ีตั้งอยู่บริเวณรอบๆสระมรกต ในการ
ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้ า รวมทั้งติดป้ายห้ามจบัปลาไปรับประทาน เน่ืองจากแพลงก์ตอนพืชท่ี
พบในสระมรกต สามารถสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบประสาทและเป็นตวักระตุน้การหดตวัของ
กลา้มเน้ือ 

5.  ปลูกพืชน ้า เพื่อบดบงัแสงจะท าใหก้ระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของแพลงก์ตอนพืช
นั้นลดลง การกวนหรือการเปิดน ้าพุเป็นจุดๆ บางช่วงเวลาในตอนกลางวนั ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการ
สังเคราะห์ดว้ยแสงของแพลงก์ตอนพืชลดลง และเจริญเติบโตไดไ้ม่ดี แต่วิธีน้ีควรระวงัการเจริญ
อยา่งรวดเร็วของพืชน ้าบางชนิด ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในแหล่งน ้าในดา้นอ่ืนได ้
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ตารางที ่4  คุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  ในสระมรกต คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
     พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2554 

 

  Depth 
(m) 

Secchi(m) Temp.air 

(oC) 
Temp.water 

(oC) 
Conduct 

(µs/cm) 
pH Alk 

(mg/l as 

CaCO3) 

DO 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
NO3 

(mg/l) 
NH4 

(mg/l) 
PO4 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
ChloA 

(mg/l) 
Coliform 

(MPN/100) 

พฤษภาคม 
จุด 1 1.76 0.35 30 28 927 8.54 115 10.57 5.74 0.7 0.31 0.24 35 0.119 15 

จุด 2 2.47 0.37 30 29 924 9.15 115 12.08 7.86 0.9 0.20 0.21 44 0.135 23 

จุด 3 1.73 0.33 30 29 922 8.84 117 10.45 5.53 0.6 0.17 0.19 41 0.113 240 

มิถุนายน 

จุด 1 1.90 0.32 31 30 799 8.86 45 10.36 6.04 1.0 0.58 0.27 29 0.154 >2400 

จุด 2 2.25 0.37 31 30 802 9.46 55 11.77 7.55 0.6 0.41 0.25 30 0.152 1,100 

จุด 3 1.53 0.30 31 30 814 9.51 58 14.29 8.46 0.8 0.54 0.26 29 0.139 1,100 

กรกฎาคม 

จุด 1 1.90 0.33 30.5 29.3 838 8.89 47.5 8.95 6.84 1 0.94 0.19 27 0.095 460 

จุด 2 2.30 0.41 30.5 29.5 841 8.87 51 8.15 5.44 0.6 0.94 0.14 27 0.085 150 

จุด 3 1.33 0.34 30.5 29.6 844 8.54 53 6.04 5.74 0.9 1.00 0.10 29 0.101 460 

สิงหาคม 

จุด 1 1.92 0.38 31 30 789 8.11 70.5 12.68 8.16 0.1 0.86 0.04 50 0.121 460 

จุด 2 2.14 0.42 31 30 798 8.05 69.5 10.36 6.24 0.3 0.75 0.05 50 0.151 28 

จุด 3 1.35 0.41 31 30 792 8.29 70 9.96 6.84 0.2 0.87 0.06 23 0.110 1,100 

กนัยายน 

จุด 1 2.05 0.36 30.4 29.1 754 8.41 68.5 10.34 6.53 0.5 0.92 0.01 36 0.096 >2,400 

จุด 2 2.26 0.37 30.4 29.1 749 9.48 71.5 13.59 8.26 0.3 0.74 0.02 46 0.105 210 

จุด 3 1.34 0.32 30.4 29.1 751 9.30 70 10.97 6.65 0.4 0.77 0.02 41 0.094 >2,400 

ตุลาคม 

จุด 1 1.89 0.34 29.8 28.4 703 9.11 77.5 12.88 10.17 0.4 0.51 0.08 27 0.115 11 

จุด 2 2.25 0.41 30.4 29.6 702 9.25 71.5 11.27 8.34 0.3 0.57 0.03 41 0.096 3 

จุด 3 1.44 0.35 30.4 29.2 704 9.23 73 12.18 7.45 0.2 0.55 0.08 91 0.089 15 

87 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ข 

การวเิคราะห์คุณภาพน า้ทางกายภาพและเคม ี
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การวเิคราะห์ตัวอย่างน า้ (water  analysis) 
1. การวเิคราะห์คุณภาพน า้ทางกายภาพ 

1.1 การวเิคราะห์ค่าการน าไฟฟ้า (electrical conductivity) 
1.1.1 การเก็บและวดัตวัอยา่ง 
- ในการวดัค่าการน าไฟฟ้า โดยวธีิไฟฟ้าควรจะรีบวดัทนัที ในภาคสนาม 
1.1.2 สารเคมี 
- สารละลายมาตรฐาน KCl 0.1 นอร์มลั: ละลาย 7.4365 กรัมของ KClอบท่ีอุณหภูมิ 105  

องศาเซลเซียส 2 ชัว่โมง ดว้ยน ้ากลัน่และปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร 
- สารละลายมาตรฐาน KCl 0.01 นอร์มลั: เจือจาง 100 มิลลิลิตรของ KCl 0.1 นอร์มลั 

ดว้ยน ้ากลัน่และปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร 
1.1.3 วธีิวเิคราะห์ 
- เปิดเคร่ือง conductivity/ TDS meter เพื่ออุ่นเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนใชง้าน 
- เลือก conductivity measurement mode 
- Calibration เคร่ืองวดั conductivity โดยการเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน KCl 
- เลือก rang ในการวดั ถา้ไม่ทราบช่วงในการวดั ใหเ้ลือก rang สูงสุด 
- ลา้ง probe ดว้ยน ้ากลัน่และเช็ดใหแ้หง้ 
- จุ่ม probe ลงในตวัอยา่งน ้า วดัอุณหภูมิของตวัอยา่งน ้า 
- ขณะวดัควรจะมีการกวนเบาๆบนัทึกค่า conductivity เม่ือตวัเลขแสดงค่าหยุดน่ิง หรือ

เม่ือเคร่ืองแสดง READY 
- ลา้ง probe ดว้ยน ้ากลัน่ และเช็ดใหแ้หง้ แลว้จึงวดั conductivity ของตวัอยา่งถดัไป 

 
2. การวเิคราะห์คุณภาพน า้ทางด้านเคมี 

2.1 การวเิคราะห์ pH โดยวธีิไฟฟ้า (eletrometric method) 
2.1.1 การเก็บและรักษาตวัอยา่ง 
- ในการวดัค่า pH โดยวธีิไฟฟ้าควรจะรีบวดัทนัที ในภาคสนาม 
2.1.2 วธีิวเิคราะห์ 
- เปิดเคร่ือง pH meter เพื่ออุ่นเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนใชง้าน 
- Calibration เคร่ือง pH meter โดยการเทียบมาตรฐาน pH แบบ 2 จุด  
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- ปรับอุณหภูมิของตวัอยา่งน ้าใหค้งท่ี ก่อนวดั pH 
- ขณะวดั pH ควรจะกวนตวัอย่างน ้ าเบาๆ บนัทึก pH เม่ือตวัเลขแสดงค่า pH หยุดน่ิง 

หรือเม่ือเคร่ืองแสดง READY 
- ลา้งอิเล็คโทรดดว้ยน ้ากลัน่ และเช็ดใหแ้หง้ แลว้จึงวดั pH ตวัอยา่งถดัไป 

 
2.2..ค่าความเป็นด่าง (alkalinity)(APHA,AWWA and WPCF, 1992)โดยวิธีอินดิเคเตอร์ 

(Indicator method) 
2.1.3 การเก็บและรักษาตวัอยา่ง 
- เก็บตวัอยา่งน ้าใส่ขวดโพลีเอทธิลีน หรือ ขวดแกว้โบโรซิลิเคต โดยเก็บตวัอยา่งให้เต็ม

ขวด ปิดจุกใหแ้น่น เก็บรักษาในท่ีอุณหภูมิต ่า และควรจะวเิคราะห์ใหเ้สร็จภายใน 24 ชัว่โมง 
2.1.4 สารเคมี 
- Phenolpthalein  indicator : ละลาย 500 มิลลิกรัมใน 50 มิลลิลิตร 95% ethylalcoholเติม

น ้ากลัน่ 50 มิลลิลิตร 
- Methyl orange  indicator : ละลาย 500 มิลลิกรัม methyl orange ในน ้ ากลัน่จนปริมาตร

เป็น 1000 มิลลิลิตร 
- 0.02 นอร์มลัNa2CO3 solution : ละลาย anhydrous Na2CO3 1.060 กรัม ในน ้ ากลัน่จน

ปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร 
- Stock 1.0 นอร์มลัH2SO4sulotion :เจือจาง30 มิลลิลิตร H2SO4cone. ดว้ยน ้ ากลัน่จน

ปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร 
- Standard 0.02 นอร์มลัH2SO4sulotion : เจือจาง 20 มิลลิลิตร 1.0 นอร์มลัH2SO4ดว้ยน ้ า

กลัน่จนปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร standardization ดว้ย 0.02 นอร์มลัNa2CO3 solution  
2.2.3  วธีิวเิคราะห์ 

- ปิเปตตวัอยา่งน ้า 50 มิลลิลิตร ใส่ flask เติม2 หยด ของ phenolpthalein  indicator 
- ถ้ามีชมพูเกิดข้ึน ไตเตรทด้วย 0.02 นอร์มลัH2SO4จนกระทั้งสีชมพูหายไป บนัทึก

ปริมาตรของ H2SO4 ท่ีใช ้
- จากนั้น หยด 2 หยด ของ methyl orange indicator จะเกิดสีเหลืองไตเตรทดว้ย 0.02 

นอร์มลัH2SO4จนกระทั้งสีเหลืองของสารละลายเปล่ียนเป็นสีส้ม 
- บนัทึกปริมาตรของ H2SO4ท่ีใช ้
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2.2.4 การค านวณ 
Alkalinity  (mg CaCO3/l)  = (A+B) N (50000)/ V 
A  =ปริมาตรของ H2SO4ท่ีใชไ้ตเตรทจนถึง phenopthalein end point 
B  =ปริมาตรของ H2SO4 ท่ีใชไ้ตเตรทจนถึง methylorange end point 
N  =  ความเขม้ขน้ของกรดท่ีใช ้
 

2.3  ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ (Dissolved Oxygen)(APHA, AWWA and WPCF, 1992)โดย
ใช้วธีิ azide modification of the Winkler method 

2.3.1 การเก็บและรักษาตวัอยา่ง 
- ในการวดัค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้า ควรจะรีบท าทนัที ในภาคสนาม 

2.3.2 สารเคมี 
- สารละลายแมงกานีสซลัเฟต: ละลาย MnSO4.4H2O 480 กรัม หรือ MnSO4.2H2O 400 

กรัม หรือ MnSO4.H2O 364 กรัม ในน ้ากลัน่ กรอง เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร 
- สารละลายอลัคาไล ไอโอไดดเ์อไซด์ : ละลาย  NaOH 500 กรัม หรือ KOH 700 กรัม 

และ NaI 135 กรัม หรือ KI 150 กรัม ในน ้ากลัน่เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร และละลาย  NaN3 10 กรัม 
ในน ้ากลัน่ 40 มิลลิลิตร แลว้เติมลงในสารละลายขา้งตน้ 

- กรดซลัฟุริคเขม้ขน้  
- น ้าแป้ง : ละลายแป้ง 5 กรัม ในน ้ากลัน่ 1 ลิตร ตม้ใหเ้ดือด 2-3 นาที ตั้งคา้งคืนใชแ้ต่น ้า

ใส เติมกรดซาลิไซลิค 1.25 กรัม ต่อน ้าแป้ง 1000 มิลลิลิตร 
- สารละลาย sodium thiosulfate 0.1 นอร์มลั: ละลาย Na2S2O3.5H2O 24.82 กรัม ในน ้า

ตม้ท่ีเยน็แลว้จนไดป้ริมาตร 1000 มิลลิลิตร เก็บรักษาโดยการเติม CHCl3 5 มิลลิลิตร หรือ NaOH 1 กรัม 
ต่อสารละลาย 1000 มิลลิลิตร 

- สารละลายมาตรฐาน sodium thiosulfate 0.025 นอร์มลั: เจือจาง sodium thiosulfate 
0.1 นอร์มลั 250 มิลลิลิตร ดว้ยน ้ากลัน่จนไดป้ริมาร 1000 มิลลิลิตร เก็บรักษาโดยการเติม CHCl3 5 
มิลลิลิตร หรือ NaOH 0.4 กรัม ต่อสารละลาย 1000 มิลลิลิตร 

- สารละลายมาตรฐาน potassium dichromate 0.025 นอร์มลั: ละลาย  K2Cr2O2 1.226 
กรัม ท่ีอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ในน ้ากลัน่จนปริมาตร 1000 มิลลิลิตร 
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- Standardization ของสารละลายมาตรฐาน sodium thiosulfate 0.025 นอร์มลั: ละลาย 
KI 2 กรัม ในน ้ากลัน่ 150 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร เติม 10 มิลลิลิตร (1+9) H2SO4เติม 20 มิลลิลิตร 
สารละลายมาตรฐาน potassium dichromate 0.025 นอร์มลั ตั้งในท่ีมืด 5 นาที ไตเตรทดว้ยสารละลาย
มาตรฐาน sodium thiosulfate 0.025 นอร์มลั 

2.3.3 วธีิวเิคราะห์ 
- เติมตวัอยา่งน ้าลงในขวดบีโอดีให้เต็ม ถา้เป็นบริเวณผิวน ้ าให้คว  ่าขวดบีโอดีแลว้กดให้

จมน ้าค่อยๆเอียงขวดข้ึนใหน้ ้าไหลเขา้แทนท่ีจนเต็มขวด ปิดจุก ยกข้ึนเหนือน ้ า ถา้เก็บบริเวณใตน้ ้ าลึกๆ
จะตอ้งใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งน ้าพิเศษโดยเฉพาะ 

- เทน ้าท่ีหล่อจุดขวดตวัอยา่งออก 
- เปิดจุก เติมสารละลายแมงกานีสซลัเฟต1 มิลลิลิตร โดยขณะเติมให้ปลายปิเปตอยู่ใต้

ผวิน ้า 
- เติมสารละลายอลัคาไล ไอโอไดด ์เอไซด ์1 มิลลิลิตร โดยขณะเติมให้ปลายปิเปตอยูใ่ต้

ผวิน ้า 
- ปิดจุกขวด โดยระวงัอย่าให้มีฟองอากาศ เขย่าขวดอย่างแรงโดยกลับขวดไปมา

ประมาณ 15 คร้ัง เพื่อใหส้ารผสมกนั 
- ตั้งทิ้งไวใ้หต้กตะกอนจนไดป้ริมาณน ้าใส เกินคร่ึงของขวด 
- เติมกรดฟุริคเขม้ขน้ 1 มิลลิลิตร โดยให้กรดค่อยๆไหลลงไปขา้งๆคอขวดปิดจุกเขย่า

ขวดข้ึนลงจนกระทั้งตะกอนละลายหมด ตั้งทิ้งไว ้5 นาที 
- ตวงปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ Erlenmeyer flask ไตเตรทกบัสารละลายมาตรฐาน 

sodium thiosulfate (0.025 นอร์มลั) จนไดสี้เหลืองอ่อน 
- เติมน ้ าแป้ง 2- 3 หยด จะได้สีน ้ าเงินเขม้ ไตเตรทต่อไปจนกระทั้งสีน ้ าเงินหายไป 

ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน sodium thiosulfate ท่ีใช ้จะเทียบเท่ากบั ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า 
ของตวัอยา่งน ้าโดยมีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร 
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2.4  ปริมาณความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand)(APHA, AWWA and WPCF, 1992)วิเคราะห์โดย 5 day incubation and azide 
modification of the Winkler method 

2.3.4 การเก็บและรักษาตวัอยา่ง 
- การวเิคราะห์ค่าปริมาณความตอ้งการออกซิเจนในการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ควรจะท า

การวเิคราะห์ทนัทีหลงัจากเก็บตวัอยา่ง ถา้ไม่สามารถวิเคราะห์ไดภ้ายใน 2 ชัว่โมง ให้เก็บรักษาตวัอยา่ง
โดยการแช่เยน็ท่ี 4 องศาเซลเซียส และวเิคราะห์ตวัอยา่งภายใน 24 ชัว่โมง 

2.3.5 สารเคมี 
- เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์ค่า ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าและ 
- สารละลาย Phosphate buffer : ละลาย KH2PO4 8.5 กรัม K2HPO4 21.75 กรัม  

NA2HPO4.7H2O  33.4 กรัม และ NH4Cl 1.7 กรัม ในน ้ ากลัน่ 500 มิลลิลิตร และเจือจางเป็น 1000 
มิลลิลิตร ค่า pH ของสารละลายน้ีควรจะประมาณ 7.2 โดยไม่ตอ้งปรับ 

- สารละลาย Manesium sulfate : ละลาย MgSO4.7H2O 22.5 กรัม ในน ้ ากลัน่และเจือจาง
เป็น 1000 มิลลิลิตร 

- สารละลาย Calcium chloride : ละลาย CaCl2 anhydrous 27.5 กรัม ในน ้ ากลัน่และเจือ
จางเป็น 1000 มิลลิลิตร 

- สารละลาย Ferric chloride : ละลาย FeCl3.6H2O 0.25 กรัม ในน ้ ากลัน่และเจือจางเป็น 
1000 มิลลิลิตร 

2.3.6 วธีิวเิคราะห์ 
2.3.6.1 วธีิการหาโดยตรง 

ในกรณีท่ีตวัอยา่งมีค่า ปริมาณความตอ้งการออกซิเจนในการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ไม่เกิน 7 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ใหว้เิคราะห์ ตวัอยา่งตามข้ึนตอนต่อไปน้ี 

- ปรับอุณหภูมิตวัอยา่งใหไ้ดป้ระมาณ 20 องศาเซลเซียส 
- วเิคราะห์หาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าในขวดท่ี 1 ทนัที 
- น าขวดท่ี 2 และ 3 เขา้เก็บในตู ้incubate ท่ี 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั 
- หลงัจาก 5 วนั น ามาวเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าท่ีเหลืออยู ่
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2.3.6.2 วธีิการท่ีตอ้งเจือจาง 

วธีิน้ีใชก้บัตวัอยา่งท่ีมีความสกปรกสูงโดยมีค่า ปริมาณความตอ้งการออกซิเจนในการยอ่ยสลาย
สารอินทรียม์ากวา่ 7 มิลลิลิตรต่อลิตร 

2.3.6.3 การเตรียมน ้าเจือจาง 
- ตวงน ้ากลัน่ตามปริมาณท่ีตอ้งการใช ้
- เติมสารละลาย Phosphate buffer, Magnesium sulfate, Calcium chloride และ Ferric 

chloride อยา่งละ 1 มิลลิลิตรต่อน ้ากลัน่ 1 ลิตร  
- เติมอากาศอยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนท่ีละลายน ้า 
- ปรับอุณหภูมิใหไ้ด ้20 องศาเซลเซียส 

2.3.6.4 การเตรียมตวัอยา่ง 
- ปรับค่า pH  ของตวัอยา่งใหก้ลาง (ระหวา่ง 6.5-7.5) ดว้ย 1 นอร์มลั H2SO4หรือ  

1 นอร์มลัNaOH 
- เติมอากาศให้ตวัอยา่งประมาณ 2 นาที 

2.3.6.5 การเจือจาง 
- รินตวัอยา่งในปริมาณท่ีตอ้งการลงในกระบอกตวง 1 ลิตร 
- เติมน ้าเจือจางลงไปจนปริมาตร 1 ลิตร 
- กวนตวัอยา่งใหเ้ขา้กนัดว้ยแท่งกวน 
- ค่อยๆรินตวัอยา่งลงในขวดบีโอดี พยายามอยา่ให้เกิดฟองอากาศ ปิดจุก หล่อน ้า ใส่ฝา

ครอบ 
- น าไปวเิคราะห์หาค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า(DO0)ทนัทีดว้ยวธีิ Azide 

Modification 
- น าตวัอยา่งท่ีเหลือเก็บไวใ้นตูค้วบคุมอุณหภูมิท่ี 20 องศาเซลเซียส 
- เม่ือ incubate ครบ 5 วนั น าออกมาวเิคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า(DO5)ดว้ย

วธีิ Azide Modification 
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2.4.4   การค านวณ 
  BOD (mg/l)  =  DO0- DO5 
                   DO0=  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าในวนัแรก 
                   DO5=  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าในวนัท่ี5 

 
3 วเิคราะห์ปริมาณสารอาหาร โดยใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีจ าเพาะกบั 

spectrophotometer ของ HACH รุ่น  DR/2400   ตามวธีิของ APHA, AWWA and WPCF (1992) 
3.1 วธีิวเิคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน (ammonium-nitrogen) 

- กรองน ้าตวัอยา่งดว้ยกระดาษกรอง GF/C ตวงน าตวัอยา่งท่ีกรองแลว้แต่ละจุดปริมาตร 
25 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูท่ี่สะอาดขนาด 150 มิลลิลิตร และใชน้ ้ากลัน่เป็น Blank 

- เปิด spectrophotometer กด Hach Programs แลว้เลือกโปรแกรม 380 N 
Ammonia,Nessแลว้กด Start ตวงน ้าตวัอยา่งท่ีกรองแลว้แต่ละจุดปริมาตร 25 มิลลิลิตร ลงในขวดรูป
ชมพู ่จากนัน่เติม Mineral stabilizer จ านวน 3 หยดลงในขวดรูปชมพูท่ี่มีน ้าตวัอยา่งและเขยา่ 

- เติม 3 หยดของ Polyvinyl Alcohol Dispersing และเขยา่ท าการปิเปต1.0 มิลลิลิตรของ 
Nesser Reagent ลงในขวดรูปชมพูแ่ละเขยา่ 

- กดท่ี Time และกด OK รอเวลาใหส้ารท าปฏิกิริยาเป็นเวลา 1 นาที เม่ือเคร่ืองร้องเตือน 
เทสารละลายท่ีท าปฏิกิริยาเสร็จแลว้ลงใน cell และวดัค่าโดยใชน้ ้ากลัน่เป็น Blank กดท่ี zero เคร่ืองจะ
แสดงท่ี 0.00 mg/l  NH3-N  จากนั้นใส่น ้าตวัอยา่งแต่ละจุดท่ีท าปฏิกิริยาแลว้วดัค่าโดยใส่ลงไปใน cell 
และกด Read บนัทึกผลค่าท่ีได ้

3.2 วธีิวเิคราะห์ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (nitrate-nitrogen) 
- กรองน ้าตวัอยา่งดว้ยกระดาษกรอง GF/C แลว้ตวงน ้าตวัอยา่งปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่

ในขวดรูปชมพู่ 
- เปิด spectrophotometer กด Hach Programs แลว้เลือกโปรแกรม 351N Nitrate LR.

แลว้กด Start 
- เติมผงสาร Pillow ของ Nitra Ver 6 ลงในขวดรูปชมพูแ่ต่ละจุด 
- กดท่ี Time  และกด OK  จากนั้นเขยา่เป็นเวลา 1 นาที เม่ือหมดเวลาเคร่ืองจะเร่ืองเตือน 

จากนั้นกดท่ี Time อีกคร้ังและกด OK เพื่อรอเวลาใหส้ารท าปฏิกิริยากบัน ้าตวัอยา่งเป็นเวลา 5 นาที 
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- เม่ือเคร่ืองเตือนท าการวดั Blank โดยเติมน ้ากรอง 10 มิลลิลิตร ลงใน cell และกดท่ี 
zero เคร่ืองจะแสดงผลท่ี 0.00 mg/l NO3

- - N  ท าการวดั Blank ของแหล่งน ้าแต่ละจุดทุกคร้ัง 
- น าน ้าตวัอยา่งท่ีผสมดว้ยสาร Pillow ของ Nitra Ver 6 มาวดัค่าโดยเทลงใน cell และกด 

Read บนัทึกค่าท่ีได ้
 

3.3 วธีิวเิคราะห์ปริมาณออร์โธฟอสเฟต (orthe phosphate) 
- ก่อนท าการวิเคราะห์ปริมาณออร์โธฟอสเฟต ทุกคร้ัง ควรลา้งเคร่ืองแกว้ท่ีจะใชด้ว้ย 

10% HCl 
- กรองน ้าตวัอยา่งดว้ยกระดาษกรอง GF/C แลว้ตวงน ้าตวัอยา่งปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่

ขวดรูปชมพู่ 
- เปิด spectrophotometer กด  Hach Programs แลว้เลือกโปรแกรม 490P React. PVแลว้

กด Start 

- น าน ้าตวัอยา่งแต่ละจุดท่ีกรองแลว้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดรูปชมพูท่ี่
สะอาดเติมผงสาร Pillow ของ PhosVer 3 Phosphate ลงในขวดรูปชมพูแ่ต่ละจุดกด Time และ OK 

- เขยา่ขวดรูปชมพ ูจากนั้นกด Time รอใหส้ารท าปฏิกิริยาเป็นเวลา 2 นาที จนกวา่เคร่ือง
จะร้องเตือน 

- ใชน้ ้าตวัอยา่งเป็น Blank ใส่ลงใน cell กด zero เคร่ืองจะแสดงผลท่ี 0.00 mg/l PO4
3- 

- จากนั้นวดัค่าสารอาหารแต่ละจุดโดยใส่ลงใน cell กด Read และบนัทึกผล 
 

3.4 วธีิวเิคราะห์ปริมาณของแขง็ (suspended solids) 
- ตวงน ้าตวัอยา่งปริมาตรจุดละ 10 มิลลิลิตรลงในขวดรูปชมพูท่ี่สะอาด ใชน้ ้ากลัน่เป็น 

Blank 
- เปิด spectrophotometer กด  Hach Programs แลว้เลือกโปรแกรม suspended solids 

- ใชน้ ้ากลัน่เป็น Blank โดยน าน ้ากลัน่ใส่ลงใน cell และกด zero จากนั้นใส่น ้าตวัอยา่ง
แต่ละจุดลงใน cell และกด Read บนัทึกค่าท่ีได ้
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4 การวเิคราะห์คลอโรฟิลล์ เอ (Wintermans and de Mots, 1965; Saijo, 1975) 
 

กรองตวัอยา่งสาหร่าย 10 ml ผา่นกระดาษกรอง GF/C 
 

เติม 90%Methanol  10 ml 
 

น าไปบ่มใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 70๐C เป็นเวลา 20 นาที 
 

น าไปป่ันเหวีย่งท่ี 3,000 rpm 10 นาที 
 

น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630, 645, 665 and 750 nm 
 

 

การค านวณ 

 

Chlorophyll-a (µg/l) = (11.6D665 - 1.31D645 - 0.14D630) x F 

หมายเหตุ: F = (V/Vf)  x (1/l) 

D665 : (absorbance at a wavelength of 665 nm) – (absorbance at a wavelength of 750 nm) 

D645 : (absorbance at a wavelength of 645 nm) – (absorbance at a wavelength of 750 nm) 

D630 : (absorbance at a wavelength of 630 nm) – (absorbance at a wavelength of 750 nm) 

V : Total volume of extract (ml) 

Vf : Volume of sample (L) 

L : Light path length of width of cuvette (cm) 
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5. การวเิคราะห์Total Coliform bacteria 
 5.1 การเก็บและการรักษาตวัอยา่ง 
      -      ขวดเก็บตวัอยา่งน ้ าเพื่อตรวจสอบทางแบคทีเรีย ตอ้งลา้งให้สะอาด และผา่นการน่ึงฆ่า
เช้ือในหมอ้น่ึงอดัไอ (autoclave) โดยท าการปิดจุกขวด ใส่กระบอกอลูมิเนียม แลว้น าไปน่ึงท่ีอุณหภูมิ 
121oC นาน 15 นาที (sterile) 
 -       วิธีการเก็บตวัอยา่งน ้ า จุดเก็บตวัอยา่งส าหรับการวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน ้ า 
ใหเ้ก็บตวัอยา่งท่ีระดบัความลึก 30 เซนติเมตร โดยเปิดฝาขวดเก็บตวัอยา่ง คว  ่าขวดลงไปในน ้ า แลว้ค่อย
หงายปากขวดข้ึนหนัในทิศทางทวนกระแสน ้า ใหน้ ้าตวัอยา่งไหลเขา้ขวดเก็บตวัอยา่ง 
 -       ปริมาณของตวัอยา่ง ปริมาณของตวัอยา่งน ้ าท่ีเก็บเพื่อท าการตรวจสอบทางแบคทีเรีย ไม่
ควรน้อยกว่า 100 ml และไม่ควรเก็บตวัอยา่งน ้ าจนเต็มขวดเก็บตวัอย่าง แต่ให้เหลือท่ีวา่งไวป้ระมาณ 
2.5 ซม. เพื่อความสะดวกในการเขยา่ตวัอยา่งน ้าก่อนท าการวเิคราะห์ 
  -       การวิเคราะห์ทางแบคทีเรีย ควรกระท าทนัทีภายหลงัการเก็บตวัอยา่ง เพื่อหลีกเล่ียงการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ถา้ไม่สามารถท าการวเิคราะห์ไดภ้ายในเวลา 1 ชัว่โมง หลงัการเก็บควรแช่
ตวัอยา่งน ้ าในน ้ าแข็งท่ีอุณหภูมิ 4oCในระหวา่งการขนส่ง ซ่ึงควรใชเ้วลาในการขนส่งไม่เกิน 6 ชัว่โมง 
เพื่อถึงห้องปฏิบติัการให้แช่ในตู้เย็นทนัที และควรท าการวิเคราะห์ภายในเวลา 2 ชั่วโมง เม่ือถึง
หอ้งปฏิบติัการใหแ้ช่ในตูเ้ยน็ทนัที และควรท าการวเิคราะห์ภายในเวลา 2 ชัว่โมง 
 5.2    การเจือจางตวัอยา่งน ้า 
 -      ตวัอยา่งน ้าจากแหล่งต่างๆ อาจจะตอ้งท าการเจือจาง เพื่อให้ความหนาแน่นของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม คือไม่เกิน 1,600 MPN/100 ml เพื่อให้ไดช่้วงของค่าความเจือจางท่ีจะ
ไปอ่านเทียบกบัตารางดชันี MPN ได ้ซ่ึงจะใชชุ้ดอนุกรมของการเจือจาง 10 ml, 1 ml, 0.1 ml 
 5.3  วธีิวเิคราะห์ 

     -     น าหลอดแกว้ (test tube) ขนาด 15 ml ซ่ึงมีหลอดดกัอากาศเดอร์แรมวางคว  ่าอยูภ่ายใน 
มาบรรจุอาหารเหลวแลคโตส ให้ท่วมหลอดเดอร์แรม ประมาณ 10 ml แลว้น าไปน่ึงฆ่าเช้ือในหมอ้น่ึง
อดัไอ (autoclave) ท่ีอุณหภูมิ 121oCนาน 15 นาที 

     -     เขยา่ตวัอยา่งน ้าแรงๆ ข้ึนลง 25 คร้ัง 
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- ใชปิ้เปต ขนาด 1 ml ดูดตวัอยา่งน ้ าใส่ลงในหลอดแกว้ท่ีบรรจุอาหารเหลวแลคโตส 3 
หลอดๆ ละ 1 ml ต่อ 1 ระดบัของการเจือจาง ซ่ึงชุดอนุกรมของการเจือจางในการวิเคราะห์จะใชก้ารเจือ
จาง 3 ระดบั/1 ตวัอยา่ง 

- เขย่าหลอดแกว้เบาๆ เพื่อให้อาหารผสมกบัตวัอย่างน ้ า ระวงัอย่าให้มีฟองอากาศใน
หลอดเดอร์แรม 

- น าหลอดแกว้ทั้งหมดเขา้ตูเ้พาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 35± 0.5oCเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
- น าหลอดแกว้มาตรวจดูก๊าซท่ีเกิดข้ึนในหลอดเดอร์แรม ถา้หลอดใดเกิดก๊าซแสดงว่า

ใหผ้ลทางบวก(positive) 
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ตารางที ่5  มาตรฐานการเทียบจ านวน total coliform bacteris (NWC, 1983) 
จ านวนหลอดท่ีมีก๊าชเกิดข้ึน 

MPN/100 มิลลิลิตร 
3 ใน 10 มิลลิลิตร 3 ใน 1 มิลลิลิตร 3 ใน 0.1 มิลลิลิตร 

0 0 1 3 
0 1 0 3 
1 0 0 4 
1 0 1 7 
1 1 0 7 
1 1 1 11 
1 2 0 11 
2 0 0 9 
2 0 1 14 
2 1 0 15 
2 1 1 20 
2 2 0 21 
2 2 1 28 
3 0 0 23 
3 0 1 39 
3 0 2 64 
3 1 0 43 
3 1 1 75 
3 1 2 120 
3 2 0 93 
3 2 1 150 
3 2 2 210 
3 3 0 240 
3 3 1 460 
3 3 2 1100 
3 3 3 >2400 

-  
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ภาคผนวก ค 

 การจัดคุณภาพน า้ตามคุณสมบัติทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพ 
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1.  AARL-PP Score (Applied Algal Research Laboratory-Phytoplankton Score) (ยุวดี,.2549) 
 การใชส้าหร่ายเป็นดชันีทางชีวภาพเพื่อบ่งช้ีคุณภาพน ้ าในน ้ าน่ิง โดยท าการดดัแปลงให้
เป็นคะแนนเพื่อความเขา้ใจง่าย ซ่ึงวิธีการประเมินน้ีมีตารางท่ีส าคญั 2 ตารางคือ ตารางแรกเป็น
ตารางแสดงคะแนนคุณภาพน ้ าตามระดบัสารอาหาร (trophic status) ซ่ึงการค านวณมาจากระดบั
สารอาหารน้อย (oligotrophic status) ถึงระดบัสารอาหารสูงมาก (hypereuphic status) โดยแบ่งยอ่ย
คุณภาพน ้ าเป็น 6 ระดบั และให้คะแนนตั้งแต่ 1-10.(ตารางท่ี 26) ส่วนอีกตารางเป็นตารางแสดง
คะแนนแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นจดัตามระดับสารอาหารมีคะแนนตั้งแต่ 1-10 ซ่ึงคะแนนของ
แพลงก์ตอนพืชเหล่าน้ีมาจากรายงานการวิจยั คะแนนน้อยบ่งช้ีถึงคุณภาพน ้ าดี ส่วนคะแนนมาก
บ่งช้ีถึงคุณภาพน ้าไม่ดี (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที ่6..แสดงคะแนนคุณภาพตามระดบัสารอาหาร (trophic status) 

คะแนน คุณภาพน า้ตามระดับสารอาหาร คุณภาพน า้ทัว่ไป 
1.0-2.0 ระดบั Oligotrophic สารอาหารนอ้ย คุณภาพน ้าดี 
2.1-3.5 ระดบั Oligo-mesotrophicสารอาหารนอ้ยถึงปานกลาง คุณภาพน ้าดีถึงปานกลาง 
3.6-5.5 ระดบัMesotrophicสารอาหารปานกลาง คุณภาพน ้าปานกลาง 
5.6-7.5 ระดบัMeso-eutrophic สารอาหารปานกลางถึงสูง คุณภาพน ้าปานกลางถึงไม่ดี 
7.6-9.0 ระดบั Eutrophic สารอาหารสูง คุณภาพน ้าไม่ดี 

9.2-10.0 ระดบั Hypereutrophicสารอาหารสูงมาก คุณภาพน ้าไม่ดีอยา่งมาก 
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ตารางที ่7.แสดงคะแนนแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นตามระดบัสารอาหาร 

จีนสั คะแนน จีนสั คะแนน 
Actinastrum 5 Golenkinia 5 
Anabaena 8 Gonium 6 
Ankistrodesmus 7 Gymnodinium 6 
Aphanocapsa 5 Isthmochloron 5 
Aphanothece 5 Kirchneriella 5 
Botryococcus 4 Merismopedia 9 
Centritractus 4 Micracctinium 7 
Ceratium 4 Micrasterias 2 
Chlamydomonas 6 Microcystis 8 
Chlorella 6 Monoraphidium 7 
Chroococcus 6 Nephrocytium 5 
Closterium 6 Oocystis 6 
Coelastrum 7 Oscillatoria 9 
Cosmarium 2 Pandorina 6 
Crucigenia 7 Pediastrum 7 
Crucigeniella 7 Peridinium 6 
Cryptomonas 8 Peridiniopsis 6 
Cylindrospermopsis 6 Phacus 8 
Dictyospaerium 7 Phormidium 9 
Dimorphococus 7 Planktolyngbya 7 
Dinobryon 1 Pseudoanabaena 7 
Elakatothrix 3 Rhodomonas 8 
Euastrum 3 Scenedesmus 8 
Eudorina 6 Spirulina 9 

Euglena 10 Staurodesmus 3 
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ตารางที ่8.แสดงคะแนนไดอะตอมชนิดเด่นจดัตามระดบัสารอาหาร 

จีนสั คะแนน จีนสั คะแนน 
Acanthoceras 5 Gomphonema 6 
Achnanthes 6 Gyrosigma 7 

Amphore 6 Hantzchia 8 
Aulacoseira 6 Melosiera 5 
Bacillaria 7 Navicula 5 
Cocconeis 6 Nitzschia 9 
Cyclotella 2 Pinnularia 5 
Cymbella 5 Rhizosolenia 6 

Encyonema 6 Rhopalodia 5 
Epithemia 6 Stauroneis 5 
Eunotia 2 Surirella 6 

Fragilaria 5 Synedra 6 
 

 

 

 

 

 

จีนสั คะแนน จีนสั คะแนน 
Staurastrum 3 Tetraedron 6 

Strombomonas 8 Trachelomonas 8 
Synura 8 Volvox 6 

ตารางที ่7 (ต่อ) 
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ภาพที ่39.ภาพแพลงกต์อนพืชสกุลเด่นบ่งช้ีคุณภาพน ้าตามระดบัคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinobryon 

คะแนน  = 1 

Eunotia Cosmarium Cyclotella 

คะแนน = 2 

Micrasterias 

 

Elakatothrix 
Euastrum Staurodesmus 

Staurastrum 
Xanthidium 

คะแนน  = 3 

คะแนน = 4 

Botryococcus Centritractus Ceratium 

 

Isthmochloron 

Golenkini

a Aphanocapsa 
Aphanothec

e 

Nephrocytium Kirchneriella 

 

คะแนน  = 5 

Fragilaria                             

Acanthoceras Cymbella 

Melosira 
Rhopalodia Pinnularia 

Navicula 

Actinastrum 
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Oocysti

s 
Chroococc

us 

 

 
Closterium 

Peridiniopsi

s 
Peridinium 

Tetraedron 
Pandorina 

Eudorina 
Volvo

x 

Chlorella 

Chlamydomonas Gonium 

คะแนน=6 

6 

Gymnodiniu

m 

Achnanthes Amphora Cocconeis 

Gomphonema 

Aulacoseira 
Encyonema Rhizosolenia 

Epithemia Synedra 

Surirella 

 

Planktolyngbya 

Ankistrodesmus 

Crucigenia 

Cylindrospermopsis 
Micractinium 

Bacillaria Pseudanabaena 

Gyrosigma 

Dictyosphaerium 
Dimorphococcus 

Coelastrum 

คะแนน= 7 

Pediastrum Monoraphidium Crucigeniella 

คะแนน =8 

 Scenedesmus 
Strombomonas 

Microcystis 

Rhodomonas 
Cryptomonas 

Phacus 
Synura 

Hantzschia Trachelomonas 
Anabaena 
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 คะแนน = 9 

Nitzschia Oscillatoria Phormidium Spirulina Merismopedia 

 

 

คะแนน = 10 

Euglena 
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2.  AARL-PC Score (Applied Algal Research Laboratory –Physico-chemical Score).เป็นการ

ประเมินคุณภาพน า้ทางด้านกายภาพเละเคมี (ยุวดี, 2544) 

การประเมินคุณภาพน ้ าดงักล่าวน้ีใช้พารามิเตอร์ท่ีเป็นปัจจยัทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพบางประการ โดยประยุกต์มาจากมาตรฐานคุณภาพน ้ าของ Lorraine and Vollenweider 
(1981) Wetzel (1983) และมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2537 มาประเมินร่วมกนัโดยให้ช่ือ Score น้ีวา่ AARL-PC Score (ซ่ึง PC ยอ่มาจาก 
physical and chemical properties)โดยพารามิเตอร์ท่ีเป็นพื้นฐานทัว่ไปของการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 
โดยพารามิเตอร์ท่ีเป็นพื้นฐานทัว่ไปของการวเิคราะห์คุณภาพน ้า ซ่ึงไดแ้ก่  
 1. .ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า (DO) 
 2. .ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์หเ้ป็นสารอนินทรีย ์
(BOD) 
 3. .ค่าการน าไฟฟ้า 
 4. .ปริมาณสารอาหารไดแ้ก่ 
  4.1 .ไนเตรทไนโตรเจน 

 4.2 .แอมโมเนียมไนโตรเจน 
  4.3 .ออร์โธฟอสเฟต 
 5..ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ 
 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัค่าพารามิเตอร์ท่ีใชว้่ามีมากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามในแหล่งน ้ าแหล่ง
หน่ึงๆตลอดการวจิยัควรจะใชค้่ามาตรฐานจากการค านวณน้ีให้เหมือนกนัทุกคร้ัง วิธีการมีดงัน้ี จาก
ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าของ Lorraine and Vollenweider (1981) Wetzel (1983) และมาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้า    ผวิดินของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2537 จะท าให้ทราบวา่
ในแหล่งน ้ าท่ีท าการศึกษาแต่ละพารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ควรมีค่าสูงท่ีสุด และต ่าท่ีสุดเท่าใดในท่ีน้ี
อาจจะใชต้  าราท่ีเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าในประเทศไทยมาประกอบดว้ย เม่ือไดค้่าสูงท่ีสุด
และต ่าท่ีสุดของแต่ละพารามิเตอร์แล้วน ามาจดัเป็นอนัตรภาคชั้น 10 ระดบั อีกค่าหน่ึงจะจดัเป็น
คะแนนมาตรฐานแสดงคุณภาพน ้ า ดา้นดีจะมีค่านอ้ย ดา้นไม่ดีจะมีค่ามากตั้งแต่ 0.1-10 แลว้จดัให้
เป็นอนัตรภาคชั้น 10 ชั้น จากนั้นน าคะแนนจากพารามิเตอร์มาเทียบเคียงกบัคะแนนมาตรฐานดงั 
ตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9..คะแนนมาตรฐานการประเมินคุณภาพน ้าจากคุณสมบติัทางกายภาพและเคมี 
ตารางท่ี.9.1 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า (mg.1-1) 
 

ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน า้ DO (mg.1-1) คะแนนมาตรฐาน 
มากกวา่ 9 0.1 

8-9 0.2 
7-8 0.3 
6-7 0.4 
5-6 0.5 
4-5 0.6 
3-4 0.7 
2-3 0.8 
1-2 0.9 

นอ้ยกวา่ 1 และมากกวา่ 9 ในการเก็บตวัอยา่งช่วงบ่าย 1.0 
 
ตารางท่ี 9.2.ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(mg.1-1) 
 

ปริมาณออกซิเจนทีจุ่ลนิทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอนิทรีย์ BOD (mg.1-1) 

คะแนนมาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 0.3 0.1 
0.3-0.8 0.2 
0.8-1.5 0.3 
1.5-3 0.4 
3-5 0.5 
5-8 0.6 

8-15 0.7 
15-30 0.8 
30-50 0.9 

มากกวา่ 50 1.0 
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ตารางท่ี.9.3 ค่าการน าไฟฟ้า (µs.cm-1) 

ค่าการน าไฟฟ้า (µs.cm-1) คะแนนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 10 0.1 

10-30 0.2 
30-50 0.3 
50-70 0.4 
70-90 0.5 

90-120 0.6 
120-180 0.7 
180-250 0.8 
250-500 0.9 

มากกวา่ 500 1.0 
 

ตารางท่ี 9.4 ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg.1-1) 

ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg.1-1) คะแนนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 0.05 0.1 

0.05-0.1 0.2 
0.1-0.3 0.3 
0.3-0.8 0.4 
0.8-1.5 0.5 
1.5-3.0 0.6 

3.0-10.0 0.7 
10.0-20.0 0.8 
20.0-40.0 0.9 

มากกวา่ 40.0 1.0 
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ตารางท่ี 9.5.ปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (mg.1-1) 

ปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน(mg.1-1) คะแนนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 0.01 0.1 

0.01-0.03 0.2 
0.03-0.06 0.3 
0.06-0.10 0.4 
0.10-0.20 0.5 
0.20-0.40 0.6 
0.40-0.60 0.7 
0.60-1.0 0.8 
1.0-5.0 0.9 

มากกวา่5.0 1.0 
 

ตารางท่ี 9.6.ปริมาณ Soluble Reactive Phosphorus (mg.1-1) 

ปริมาณSoluble Reactive Phosphorus (mg.1-1) คะแนนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 0.01 0.1 

0.01-0.04 0.2 
0.04-0.08 0.3 
0.08-0.15 0.4 
0.15-0.25 0.5 
0.25-0.35 0.6 
0.35-0.50 0.7 
0.50-1.25 0.8 
1.25-2.6 0.9 

มากกวา่ 2.5 1.0 
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ตารางท่ี.9.7.ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ 
 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ  คะแนนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 0.5 0.1 

0.5-1.0 0.2 
1.0-2.0 0.3 
2.0-5.0 0.4 

5.0-25.0 0.5 
25.0-50.0 0.6 

50.0-100.0 0.7 
100.0-250.0 0.8 
250.0-500.0 0.9 
มากกวา่ 500.0 1.0 

 

จากนั้นจะท าการแบ่งชั้นคุณภาพน ้า โดยใชต้วัเลขต ่าสุดท่ีควรจะเป็นไปได ้คือ .0.1 และ สูง
ท่ีสุดท่ีควรจะเป็นไปได ้คือ 6.0 ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจ  านวนพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการวดั มาจดัอนัตรภาคชั้น
ออกเป็น 7 ล าดบั โดยมีความถ่ีเท่ากนั แลว้จดัคุณภาพน ้าแต่ละล าดบั ดงัตารางท่ี 10 

 
 

ตารางที ่10..คะแนนคุณภาพน ้าตามระดบัสารอาหารและคุณภาพน ้าทัว่ไป 

คะแนน คุณภาพน า้ตามระดับสารอาหาร คุณภาพน า้ทัว่ไป 
นอ้ยกวา่.1.2 ultraoligotrophic status คุณภาพน ้าดีมาก 

1.2-2.0 oligotrophic status คุณภาพน ้าดี 
2.1-2.9 oligotrophic-mesotrophic status คุณภาพน ้าดีปานกลาง 
3.0-3.8 mesotrophic status คุณภาพน ้าปานกลาง 
3.9-4.7 mesotrophic-eutrophic status คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งเสีย 
4.8-5.6 eutrophic status คุณภาพน ้าเสีย 

มากกวา่ 5.6 hypereutrophic status คุณภาพน ้าเสียมาก 
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 หมายเหตุ.: จ านวนพารามิเตอร์อาจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 7 ก็เป็นไปได ้ให้น าตวัเลขท่ีเป็น
จ านวนพารามิเตอร์ท่ีใชจ้ริงมาค านวณ ตวัอยา่งเช่น ถา้ใชพ้ารามิเตอร์ 6 ชนิด ค่าท่ีจะน ามาจดัล าดบั
คุณภาพน ้าจะเป็น 0.1- 6.0 ถา้ใช ้8 ชนิด จะตอ้งเป็น 0.1-8.0 เป็นตน้ 
 
3.  การใช้แพลงก์ตอนพชืเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน า้ 
 แพลงกต์อนพืชแต่ละชนิดมีแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและช่วงของความทน (range of tolerance) .ต่อ
สภาพแวดลอ้มไม่เหมือนกนั โดยเฉพาะแพลงกต์อนพืชแต่ละชนิดไวต่อสภาพรีดิวซ์หรือออกซิไดซ์ 
ในแหล่งน ้ าต่างๆไดง่้าย  ดงันั้นในแหล่งน ้ าต่างกนัจึงมีแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตไม่
เหมือนกนั จึงใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นดชันี (indicator) แสดงสภาพของแหล่งน ้ านั้นไดว้่ามีลกัษณะ
น ้ าเช่นใด โดยทัว่ไปสามารถแบ่งแหล่งน ้ าตามความมากน้อยของสารอาหาร  (trophic level) 
ออกเป็น 3 ระดบั คือ แหล่งน ้ าท่ีมีสารอาหารนอ้ย (oligotrophic) น ้ าจะมีคุณภาพน ้ าดี แหล่งน ้ าท่ีมี
สารอาหารปานกลาง (mesotrophic) น ้ ามีคุณภาพปานกลาง และแหล่งน ้ าท่ีมีสารอาหารมาก 
(eutrophic) น ้ ามีคุณภาพไม่ดี ในแหล่งน ้ าแต่ละสภาพจะมีแพลงก์ตอนพืชท่ีอยู่ในรูปท่ีแตกต่างกนั 
(ยวุดี,.2549) 
 
4. วธีิการวเิคราะห์คุณภาพน า้แบบนับทั้งหมด (Whole count) (ยุวดี, 2550) 
 

 -  เก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืชจากแหล่งน ้าท่ีตอ้งการจะศึกษา 
 -  น าแพลงกต์อนพืชมาวนิิจฉยัในระดบัจีนสั 
 -  นบัจ านวนแพลงกต์อนพืชในแต่ละจีนสั โดยใชปิ้เปตมาตรฐาน 1 หยด  
    มีปริมาตร 0.02 มิลลิลิตร หยดลงบนแผน่สไลด ์ปิดทบัดว้ยกระจกปิดสไลด ์
   แลว้นบัทั้งหมด 

- น าผลท่ีไดม้าค านวณกลบัเป็นจ านวนเซลลต่์อมิลลิลิตร หรือจ านวนเซลลต่์อลิตร 
- เลือกจีนสัท่ีเด่นโดยมีจ านวนเซลลม์ากท่ีสุด และรองลงไป 3 จีนสั โดยตอ้งมี 

   จ  านวนมากกวา่ 30.%ของแพลงกต์อนพืชทั้งหมด 
- หาคะแนนของแพลงกต์อนพืช 
- น าคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย 
- น าค่าเฉล่ียจากการศึกษาแพลงกต์อนพืชไปเปรียบเทียบกบัตาราง 30 
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ตวัอยา่ง สมมติวา่ในอ่างเก็บน ้า A มีแพลงกต์อนพืชชนิดเด่น 3 ชนิด คือ Euglena  sp.  
Trachelomonas  sp. และ Fragilariasp.  
วธีิการ  หาคะแนนของแพลงกต์อนพืชชนิดเด่น จากตาราง 27 พบวา่ คะแนนแต่ละจีนสั มีดงัน้ี 

  Euglena  sp.                  =  10 
Trachelomonas  sp.     =  8 
Fragilariasp.  =  5 

 น าคะแนนทั้งหมดมารวมกนัไดเ้ท่ากบั 23 คะแนน 
 จากนั้นหารดว้ยจ านวนจีนสัของแพลงกต์อนพืชชนิดเด่น ท่ีน ามาค านวณในตวัอยา่งน้ี 
เท่ากบั 3 จีนสั 
 ดงันั้นคะแนนคุณภาพน ้าของแหล่งน ้า A  

  = 23/3 
= 7.6 

 จากนั้ นน าคะแนนมาเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าในตาราง 27 พบว่าระดับสารอาหารสูง
(Eutrophic) คุณภาพน ้าทัว่ไปมีคุณภาพน ้าไม่ดี 
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ตารางที่ 11.ค่ามาตรฐานคุณภาพในแหล่งน ้าผวิดิน 
 

ล าดบั ดชันีคุณภาพน ้ า 
ค่าทาง
สถิติ 

หน่วย 

การแบ่งประเภทคุณภาพน ้ าตามการใช้
ประโยชน์ 

ประเภท 

1 2 3 4 5 

1 สี กล่ินและรส   - ธ ธ ธ ธ - 

2 อุณหภูมิ   ๐ซ ธ ธ' ธ' ธ' - 

3 ความเป็นกรด - ด่าง (pH)   - ธ 5.0-9.0 5.0-9.1 
5.0-
9.2 

- 

4 ออกซิเจนละลายน ้า (DO) P 20 มก./ล. ธ ≮6.0 ≮4.0 
≮

2.0 - 

5 บีโอดี (BOD) P 80 " ธ 
≯ 

1.5 
≯ 

2.0 
≯ 

4.0 - 

6 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total 
Coliform bacteria) 

P 80 
เอม็.พี.เอน็./

100 มล. 
ธ ≯5,000 ≯20,000 - - 

7 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform bacteria) 

P 80 " ธ 
≯ 

1,000 
≯ 

4,000 - - 

8 ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน   มก./ล. ธ     มีค่าไม่เกิน        5.0 - 

9 แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน   " ธ "               0.5 - 

10 ฟีนอล (Phenol)   " ธ    "               0.005 - 

11 ทองแดง (Cu)   " ธ "               0.1 - 

12 นิคเกิล (Ni)   " ธ "               0.1 - 

13 แมงกานีส (Mn)   " ธ "               1.0 - 

14 สงักะสี (Zn)   " ธ "               1.0 - 

15 แคดเมียม (Cd)   " ธ      "               0.005* - 

             "               0.05** - 

16 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลน้ท ์
(Cr.Hexavalant) 

  " ธ  "               0.05 - 

17 ตะกัว่ (Pb)   " ธ "               0.05 - 

18 ปรอททั้งหมด (Total Hg)   " ธ "               0.05 - 

19 สารหนู (As)   " ธ "               0.05 - 
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ตารางที1่1.(ต่อ) 
 

ล าดบั ดชันีคุณภาพน ้ า 
ค่าทาง
สถิติ 

หน่วย 

การแบ่งประเภทคุณภาพน ้ าตามการใช้
ประโยชน์ 

ประเภท 

1 2 3 4 5 

20 ไซยาไนด์ (Cyanide)   มก./ล. ธ     มีค่าไม่เกิน        0.005 - 

21 กมัมนัตภาพรังสี       - 

  (Radioactivity)        

  ค่ารังสีแอลฟา (Alpha)   เบคคอลเรล/ล. ธ "               0.1  

  ค่ารังสีเบตา (Beta)   " ธ "               1.0  

22 
สารฆ่าศตัรูพืชและสตัวช์นิด 
ท่ีมีคลอรีนทั้งหมด 
(Total Organochlorine Pesticides) 

  มก./ล. ธ "               0.05 - 

23 ดีดีที (DDT)   ไมโครกรัม/ล. ธ "               1.0 - 

24 บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha BHC)     ธ "               0.02 - 

25 ดิลดริน (Dieldrin)     ธ "               0.1 - 

26 อลัดริน (Aldrin)     ธ "               0.1 - 

27 
เฮปตาคลอร์และ 
เฮปตาคลออีปอกไซด์ 
(Heptachlor &Heptachlorepoxide) 

    ธ "               0.2 - 

28 เอนดริน (Endrin)     ธ 
ไม่สามารถตรวจสอบไดต้าม
วิธีการตรวจสอบท่ีก าหนด 

- 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล:  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน ตีพิมพ ์             
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2537 
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หมายเหตุ 
 1/ ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน ้าประเภทท่ี 2-4 ส าหรับแหล่งน ้าประเภทท่ี 1     

     ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติและแหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไม่ก าหนดค่า 
ธ  เป็นไปตามธรรมชาติ 
ธ’ อุณหภูมิของน ้าจะตอ้งไม่สูงกวา่อุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCo3 ไม่เกินกวา่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
** น ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCo3 เกินกวา่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ≯ ไม่มากกวา่ 
 ≮ ไม่นอ้ยกวา่ 

 _  ไม่ไดก้  าหนด 
 0ซ  องศาเซลเซียส 

P20 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ท่ี  20 จากจ านวนตัวอย่างน ้ าทั้ งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบ                                                  
อยา่งต่อเน่ือง 

P80 ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 80 จากจ านวนตัวอย่างน ้ าทั้ งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบ                   
อยา่งต่อเน่ือง 

 มก./ล. มิลลิกรัมต่อลิตร  
 มล. มิลลิลิตร 

 MPN เอม็. พี. เอน็. หรือ Most Probable Number 
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1.  มาตรฐานคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ผวิดิน 
มาตรา 32 (1) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ให้

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแม่น ้า ล าคลอง หนองบึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้าและแหล่งน ้าสาธารณะอ่ืนๆท่ีอยูใ่นพื้น
แผน่ดิน 

มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดินไดแ้บ่งประเภทของแหล่งน ้ าผิวดิน   เป็น 5 ประเภท
ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพน ้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน ้ าทิ้งจาก
กิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

         1.  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
        2.  การขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวติระดบัพื้นฐาน 
        3.  การอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า 

ประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

         1.  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่น 
  กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 

        2.  การอนุรักษส์ัตวน์ ้า 
        3.  การประมง 
        4.  การวา่ยน ้าและกีฬาทางน ้า 

ประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

        1.  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่น 
  กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 

        2.  การเกษตร 
ประเภทท่ี 4 ได้แก่ แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 
       1.  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่น 

  กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน 
       2.  การอุตสาหกรรม 
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ประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถ
เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
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ตารางที ่12.การจดัชั้นน ้าตามระดบัความมากนอ้ยของสารอาหาร คุณสมบติัน ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการ และกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช
ท่ีพบเป็นชนิดเด่นในชั้นน ้าระดบัต่างๆ (Wetzel, 2001) 

 
TROPHIC TYPE MEAN  

PRIMARY 
PRODUCTIVIT

Y 
 

(mg C m-2 Day-1) 

PHYTO-
PLANKTO

N DENSITY 
 

(cm2 . m-2) 

PHYTO-
PLANKTON 
BIOMASS 

 
(mg C m-2) 

CHLORO- 
PHYLL a 

 
 

(mg  m-2) 

DOMINANT 
PHYTO- 

PLANKTON 
 

LIGHT 
EXTINGTION 

COEFFI- 
CIENTS 
(m-1) 

TOTAL 
ORGANIC 
CARBON 

 
(µg.l-1) 

TOTAL 
LP 

 
 

(µg.l-1) 

TOTAL 
N 
 
 

(µg.l-1) 

TOTAL 
INORGANI
C SOLIDS 

 
(µg.l-1) 

Ultraoligotrophic 
Oligotrophic 
 
Oligomesotrophic 
Mesotrophic 
Mesoeutrophic 
Eutrophic 
 
Hypereutrophic 
 
Dystrophic 
 

<50 
50-300 

 
 

250-1000 
 

>1000 
 
 
 

<50-500 

<1 
 
 

1-3 
 

3-5 
 
 

>10 

<50 
20-100 

 
 

100-300 
 

>300 
 
 
 

<50-200 

0.01-0.5 
0.3-3 

 
 

2-15 
 

10-500 
 
 
 

0.1-10 

Chrysophyceae 
Cryptophyceae 
Dinophyceae, 

Bacillarlophyceae 
 

Bacillarlophyceae 
Cyanophyceae 
Chlorophyceae, 
Euglenophyceae 

0.03-0.8 
0.05-1.0 

 
 

0.1-2.0 
 

0.5-4.0 
 
 
 

1.0-4.0 

 
<1-3 

 
 

<1-5 
 

5-30 
 
 
 

3-30 

<1-5 
 
 

5-10 
 

10-30 
 
 

30- 
>5000 
<1-10 

<1-250 
 
 

250-600 
 

500-1100 
 
 

500-
>15000 
<1-500 

2-15 
 
 

10-200 
 

100-500 
 
 

400-600000 
5-200 
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ภาพที ่40  การวเิคราะห์ PCA เพื่อหาแพลงกต์อนพืชชนิดเด่นท่ีพบในสระมรกต ระหวา่งเดือน  

     พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 255 

PCA case scores

A
xi

s 
2

Axis 1

-6480.1

-12960.3

6480.1

12960.3

19440.4

25920.5

32400.6

-6480.1-12960.3 6480.1 12960.3 19440.4 25920.5 32400.6

Cyl phi Cyl  rac Mer punMyc aer

Pla con

Pse limBot bra Chloredic tet Mon carMon consce acuEug acuPhacStrombTracheIst graFra capFra fasNit graCeratiGymnodiPeridiRho pus

Vector scaling: 32400.60

PCA case scores

A
xi

s 
4

Axis 3

-1887.7

-3775.4

-5663.1

1887.7

3775.4

5663.1

7550.8

9438.4

-1887.7-3775.4-5663.1 1887.7 3775.4 5663.1 7550.8 9438.4

Cyl phi Cyl  rac Mer punMyc aerPla conPse limBot bra Chloredic tet Mon carMon consce acu

Eug acu

PhacStrombTracheIst graFra capFra fasNit graCeratiGymnodiPeridiRho pus

Vector scaling: 9438.44

PCA case scores

A
x
is

 5

Axis 4

-1785.7

-3571.4

-5357.2

1785.7

3571.4

5357.2

7142.9

8928.6

-1785.7-3571.4-5357.2 1785.7 3571.4 5357.2 7142.9 8928.6

Cyl phi Cyl  rac Mer punMyc aerPla conPse limBot bra Chloredic tet Mon car

Mon con

sce acu Eug acuPhacStrombTracheIst graFra capFra fasNit graCeratiGymnodiPeridiRho pus

Vector scaling: 8928.62



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

การจัดระดับช้ันน า้ตามระดับสารอาหารและแพลงก์ตอนพชืชนิดเด่น 
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ภาคผนวก จ 

 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
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ตารางที ่13  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ความลึกของสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่ง  
                    เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 
 
SUMMARY 

      Groups Count Sum Average Variance 
  พฤษภาคม 3 5.96 1.986667 0.175433 
  มิถุนายน 3 5.68 1.893333 0.129633 
  กรกฎาคม 3 5.53 1.843333 0.237633 
  สิงหาคม 3 5.41 1.803333 0.166233 
  กนัยายน 3 5.65 1.883333 0.232433 
  ตุลาคม 3 5.58 1.86 0.1647 
   

 
ANOVA 

      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 0.057517 5 0.011503 0.062401 0.996715 3.105875 
Within Groups 2.212133 12 0.184344 

   
       Total 2.26965 17         
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ตารางที ่14  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ความลึกท่ีแสงส่องถึงในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 
 
SUMMARY 

     Groups Count Sum Average Variance 
  พฤษภาคม 3 1.05 0.35 0.0004 
  มิถุนายน 3 0.99 0.33 0.0013 
  กรกฎาคม 3 1.08 0.36 0.0019 
  สิงหาคม 3 1.21 0.403333 0.000433 
  กนัยายน 3 1.05 0.35 0.0007 
  ตุลาคม 3 1.1 0.366667 0.001433 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between 
Groups 0.009067 5 0.001813 1.764324 0.194806 3.105875 
Within Groups 0.012333 12 0.001028 

   
       Total 0.0214 17         

 

 

 

 



126 
 

 

ตารางที ่15  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ 
                    อุณหภูมิน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 
 
SUMMARY 

     Groups Count Sum Average Variance 
  พฤษภาคม 3 86 28.66667 0.333333 
  มิถุนายน 3 90 30 0 
  กรกฎาคม 3 88.4 29.46667 0.023333 
  สิงหาคม 3 89.7 29.9 0.03 
  กนัยายน 3 87.3 29.1 1.89E-29 
  ตุลาคม 3 87.4 29.13333 0.253333 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 3.931111 5 0.786222 7.370833 0.00226 3.105875 
Within Groups 1.28 12 0.106667 

   
       Total 5.211111 17         
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ตารางที ่16  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       อุณหภูมิอากาศในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 
 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 90 30 0 
  มิถุนายน 3 93 31 0 
  กรกฎาคม 3 91.5 30.5 0 
  สิงหาคม 3 93 31 0 
  กนัยายน 3 91.2 30.4 1.89E-29 
  ตุลาคม 3 90.6 30.2 0.12 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 2.545 5 0.509 25.45 5.35E-06 3.105875 
Within Groups 0.24 12 0.02 

   
       Total 2.785 17         
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ตารางที ่17  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ 
       ค่าการน าไฟฟ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 
 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 2773 924.3333 6.333333 
  มิถุนายน 3 2415 805 63 
  กรกฎาคม 3 2523 841 9 
  สิงหาคม 3 2379 793 21 
  กนัยายน 3 2254 751.3333 6.333333 
  ตุลาคม 3 2109 703 1 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 86817.61 5 17363.52 976.6981 3.17E-15 3.105875 
Within Groups 213.3333 12 17.77778 

   
       Total 87030.94 17         
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ตารางที ่18  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ค่าความเป็นด่างในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 
 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 347 115.6667 1.333333 
  มิถุนายน 3 158 52.66667 46.33333 
  กรกฎาคม 3 151.5 50.5 7.75 
  สิงหาคม 3 210 70 0.25 
  กนัยายน 3 210 70 2.25 
  ตุลาคม 3 222 74 9.75 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 8264.069 5 1652.814 146.5549 2.51E-10 3.105875 
Within Groups 135.3333 12 11.27778 

   
       Total 8399.403 17         
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ตารางที ่19  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ค่าความเป็นกรด-ด่างในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 26.03 8.676667 0.023033 
  มิถุนายน 3 27.83 9.276667 0.130833 
  กรกฎาคม 3 26.26 8.753333 0.034233 
  สิงหาคม 3 24.45 8.15 0.0156 
  กนัยายน 3 27.19 9.063333 0.328233 
  ตุลาคม 3 27.59 9.196667 0.005733 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 2.631228 5 0.526246 5.872548 0.005699 3.105875 
Within Groups 1.075333 12 0.089611 

   
       Total 3.706561 17         
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ตารางที ่20  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ค่าของแขง็ท่ีละลายน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 120 40 21 
  มิถุนายน 3 88 29.33333 0.333333 
  กรกฎาคม 3 83 27.66667 1.333333 
  สิงหาคม 3 152 50.66667 1.333333 
  กนัยายน 3 123 41 25 
  ตุลาคม 3 126 42 1 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 1110.444 5 222.0889 26.65067 4.18E-06 3.105875 
Within Groups 100 12 8.333333 

   
       Total 1210.444 17         
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ตารางที ่21  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
                    ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 33.1 11.03333 0.825233 
  มิถุนายน 3 36.42 12.14 3.9639 
  กรกฎาคม 3 23.14 7.713333 2.260033 
  สิงหาคม 3 33 11 2.1568 
  กนัยายน 3 34.9 11.63333 2.970633 
  ตุลาคม 3 36.33 12.11 0.6517 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 41.13985 5 8.22797 3.848352 0.025916 3.105875 
Within Groups 25.6566 12 2.13805 

   
       Total 66.79645 17         
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ตารางที ่22  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณออกชิเจนท่ีจุลินทรียต์อ้งการใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์
                   ในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
                   ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 19.13 6.376667 1.661233 
  มิถุนายน 3 22.05 7.35 1.4941 
  กรกฎาคม 3 18.02 6.006667 0.543333 
  สิงหาคม 3 21.24 7.08 0.9648 
  กนัยายน 3 21.44 7.146667 0.933233 
  ตุลาคม 3 25.96 8.653333 1.923233 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 12.58944 5 2.517889 2.008972 0.149486 3.105875 
Within Groups 15.03987 12 1.253322 

   
       Total 27.62931 17         
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ตารางที ่23  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                    ธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 0.37 0.123333 0.00017 
  มิถุนายน 3 0.445 0.148333 6.63E-05 
  กรกฎาคม 3 0.281 0.093667 6.53E-05 
  สิงหาคม 3 0.382 0.127333 0.00045 
  กนัยายน 3 0.295 0.098333 3.43E-05 
  ตุลาคม 3 0.3 0.1 0.000181 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.006871 5 0.001374 8.520909 0.001208 3.105875 
Within Groups 0.001935 12 0.000161 

   
       Total 0.008807 17         
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ตารางที ่24  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
                    ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 2.2 0.733333 0.023333 
  มิถุนายน 3 2.4 0.8 0.04 
  กรกฎาคม 3 2.5 0.833333 0.043333 
  สิงหาคม 3 0.6 0.2 0.01 
  กนัยายน 3 1.2 0.4 0.01 
  ตุลาคม 3 0.9 0.3 0.01 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 1.151111 5 0.230222 10.10732 0.000559 3.105875 
Within Groups 0.273333 12 0.022778 

   
       Total 1.424444 17         
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ตารางที ่25  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณแอมโนเนีย-ไนโตรเจนในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
                    ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 0.68 0.226667 0.005433 
  มิถุนายน 3 1.53 0.51 0.0079 
  กรกฎาคม 3 2.88 0.96 0.0012 
  สิงหาคม 3 2.48 0.826667 0.004433 
  กนัยายน 3 2.43 0.81 0.0093 
  ตุลาคม 3 1.63 0.543333 0.000933 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 1.089028 5 0.217806 44.75457 2.38E-07 3.105875 
Within Groups 0.0584 12 0.004867 

   
       Total 1.147428 17         
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ตารางที ่26  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายน ้าในสระมรกต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
                    ราชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 0.64 0.213333 0.000633 
  มิถุนายน 3 0.78 0.26 0.0001 
  กรกฎาคม 3 0.49 0.163333 0.000633 
  สิงหาคม 3 0.15 0.05 0.0001 
  กนัยายน 3 0.05 0.016667 3.33E-05 
  ตุลาคม 3 0.19 0.063333 0.000833 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.145844 5 0.029169 75.00571 1.25E-08 3.105875 
Within Groups 0.004667 12 0.000389 

   
       Total 0.150511 17         
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ตารางที ่27  การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance (ANONA): Single Facter) ของ
       ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในสระมรกต  
                    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2554 
 

 

SUMMARY 
     Groups Count Sum Average Variance 

  พฤษภาคม 3 278 92.66667 16296.33 
  มิถุนายน 3 4600 1533.333 563333.3 
  กรกฎาคม 3 1070 356.6667 32033.33 
  สิงหาคม 3 1588 529.3333 290901.3 
  กนัยายน 3 5010 1670 1598700 
  ตุลาคม 3 29 9.666667 37.33333 
   

 
ANOVA 

      Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 7883255 5 1576651 3.781993 0.027414 3.105875 
Within Groups 5002603 12 416883.6 

   
       Total 12885858 17         
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