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จุดประสงคข์องงานวิจ ัย นี �  เพื�อศึกษา ผลกระทบของฤดูกาลและระดบัความสูง ต่อ

ระดับคลอโรฟิลล์ และการเปลี� ย นแปลงแพลงก ์ตอน พื ช  ใ นบ ่อเลี� ยงปลานิล ใ น ภาคเ ห นือของ

ประเทศไทย โดยท าํการเก็บขอ้มูลทั�งหมด 12 บ่อ คือพื � นที�เลี � ยงปลานิลที�เป็ นตวัแทนของระดบัความ

สูงจากน �ํ าทะเลมากกว่า 400 เมตร ประกอบดว้ย พื � นที�สูงของจงัหวดัเชี ยงใหม ่ (582 เมตร) และ 

จงัหวดัพะเยา (444 เมตร) และพื � นที�เลี � ยงปลานิลที�เป็ น ตวัแทนของระดบัความสูงจากนํ �าทะเลน้อย

กว่า 400 เมตร ประกอบดว้ย จงัหวดัลําปาง  (180 เมตร) และจงัหวดันครสวรรค์  (32 เมตร) และ

ศึกษาระบบการเลี � ยงปลานิล 2 ระบบ คือ การเลี� ยงปลานิล เพื�อ ยงัชี พ และการเลี � ยงปลานิลเชิงพาณิ ช ย ์

โดย ศึกษา 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ช ่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนาย น สิงหาคม และตุลาคม  2556 และฤดู

ห นาวช ่วงเดือนพฤศ จิกาย น  ธันวาคม  2556 และเดือนมกราคม 2557 ค่าเฉลี� ยอุณ ห ภูมิอากาศอยู ่

ในช ่วงระหว า่ง 16. 5°C – 35.8°C และค่าเฉลี�ยอุณหภูมินํ �าอยู ่ในช ่วงระหว า่ง 25. 5°C – 27.1°C  ในฤดู

ฝน ค่าเฉลี� ยอุณห ภูมิอากาศอยู ่ใ น ช ่วงระหว า่ง 22. 0°C – 37. 3°C และค่าเฉลี� ยอุณห ภูมินํ �าอยู ่ใ น ช ่วง

ระหว ่าง 29. 4°C – 31. 8°C  เมื�อใช ้ Multifactor – ANOVA วิเคราะห์ความแตกต ่างของปริมาณ

คลอโรฟิลล-์เอ และความหลากหลายของแพลงก ์ตอนพื ช ก บัฤดูกาล ระดบัความสูง และระบบการ

เลี� ยง พบว ่าทั�ง 3 ปัจ จ ัย  มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ อย ่างมีน ัยสําคญัทางสถิติ (p<0.01 ) และ

ระบบการเลี� ยงปลานิลมีผลต ่อความหลากหลายของแพลงก ์ตอน พื ช  อย ่างมีน ัยสําคญัทางสถิติ 

(p<0.01 ) ปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ในระบบการเลี � ยงเชิงพาณิ ช ย ์และระบบการเลี � ยงเพื�อ ยงัชี พ ใ นฤดู

หนาว  มีปริมาณ มากกว่า ฤดูฝน  (p<0.05 ) และความหลากหลายแพลงก ์ตอนพื ช ใ นระบบการเลี � ยง

ปลานิล เชิง พาณิ ช ย ์ มีปริมาณ มากกว่าระบบการเลี� ยง ปลานิล เพื�อ ยงัชี พ ซึ� งมีความแตกต่างกันทาง

สถิติอย า่งมีน ัยสําคญั (p<0.05 ) พบแพลงก ต์อนพืชท ั �งหมด  6  ดิวิช ัน 77 สกุล 77 ชนิด ในระบบเลี � ยง

ปลานิ ลเชิงพาณิ ช ยแ์ละระบบเลี � ยงปลานิลเพื�อยงัชี พ  พบแพลงก ์ตอนพื ชที�เป็ น สกุลเด่น ใ นระบบ

เลี� ยงปลานิลเชิงพาณิ ช ยคื์อ Oscillatoria sp.,  Merismopedia  sp.  และDictyosphaerium sp.  ส่วนใน
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ระบบเลี� ยงปลานิลเพื�อยงั ชี พ คือ Aphanocapsa sp.,  Pediastrum sp.  และ Euglena sp.  และได้

ท าํการศึกษาความสัมพ ันธ์ระหว า่งปัจจ ัยคุณภาพนํ �าบางประการกบัความหลากหลายของประชากร                             

แพลงก ต์อนพืช ในบ ่อเลี� ยงปลานิล พบว า่ คุณภาพบางประการ มีความสัมพ ันธ์ก บัความหลากหลาย

ของประชากรแพลงก ต์อนพืช บางสกุล ทําให้เกิดแพลงก ์ตอนพื ชสกุลเด ่นแตกต ่างกันไป ในบ ่อเลี� ยง

ปลา ค่า PO4-P มีความสัมพ ันธ์เชิงบวกก บัแพลงก ์ตอนพื ชสกุล  Aphanocapsa sp.,   Planktolyngbya 

sp. และ Actinastrum sp.  อุ ณ ห ภู มิอากา ศและอุ ณ ห ภู มิ นํ � า มีความสัมพ ัน ธ์ เ ชิ งบวกก ับ                               

แพลงก ์ตอนพื ชสกุล  Cosmarium sp. และ Tetraedron sp.  และ ค่า Chlorophyll-a, NH3 – N และ 

NO2 – N มีความสัมพ ันธ์เชิงบวกก บัแพลงก ์ตอนพื ชสกุล Cylindrospermopsis  sp. และ Pediastrum 

sp.  

การศึกษา ความสัมพ ันธ์ระหว ่างปริมาณออกซิเจ นที�ละลาย  และความเข้มข้น

คลอโรฟิลล์-เอในบ ่อเลี� ยงปลานิลที�มีปริมาณสารอาหารสูงและต �ํา เพื�อเป็ นเกณฑ์การปรับตวัให้แก ่

เกษตรกร พบความเขม้ข้นคลอโรฟิ ลล-์เอ มีความสัมพ ันธ์แปรผันตาม กบัปริมาณออกซิเจนที�ละลาย

สูงสุด (DOmax) แต่มีความสัมพ ันธ์แปรผกผัน กบัปริมาณออกซิเจนที�ละลายต �ําสุ ด (DOmin) นอกจากนี �

ยงัพบว า่ระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิ ชย ์  ในฤดูฝนมีความเสี� ยงสูงที�ใ นบ ่อเลี� ยงปลาที�มีค ่าเฉลี� ยปริมาณ

ออกซิเจ นที�ละลายต �ําสุด (DOmin) ต �ํากว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร และพบว ่าใ นระบบเลี � ยงปลานิลเชิง

พาณิ ช ย ์  ค่าเฉลี� ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายต �ําสุด (DOmin) มีความสัมพ ันธ์ก บัปริมาณผลผลิต ของ

ปลาในบ ่อ (กิโลกรัม/ไร ่ )  (r2 = 0.61 )  จากการศึกษาผลกระทบของฤดูกาลและระดบัความสูงต ่อ

ระดบัคลอโรฟิลล์-เอ และการเปลี� ย นแปลงแพลงก ์ตอนพื ช ใ นบ ่อเลี� ยงปลานิลใ น ภาคเหนือของ

ประเทศไทย จะพบว า่ปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอเป็ นตวับ่งชี �  ปริมาณแพลงก ์ตอนพื ช ใ นบ ่อเลี� ยงปลานิล

โดยเฉพาะอย า่งยิ �งในระบบเลี � ยงปลานิลเชิงพาณิ ช ย ์ ซึ� งมีความสัมพ ันธ์ก บัปริมาณออกซิเจนละลาย

ใ น นํ �า และอาจจะ ส่งผลกระทบโดยตรงต ่อผลผลิตสัตว์น �ํ า จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ �งต่อการจดัการ

และควบคุมปริมาณแพลงก ต์อนพืชใ นบ ่อเลี� ยงปลานิล  
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ABSTRACT 

 

This study investigated the effects of season and elevation on chlorophyll-a and 

phytoplankton composition in tilapia ponds in northern Thailand.  The data were collected from 

12 tilapia ponds. This research was  divided into two groups based on different elevations above 

sea level: high (<400 masl; Chiang mai 582 m.  and Phayao 444 m. ) and low (>400 masl; 

Lampang 180 m.  and Nakornsawan 32 m. ). This study also compared  2 types of farming systems: 

commercial and subsistence. Observations were conducted in rainy season (May, June, August 

and October 2013) and winter (November, December 2013 and January 2014). In the winter, 

mean air temperature and mean water temperature ranged between 16. 5 - 35. 8˚C and 25. 5 -27. 1˚C 

respectively.  In the rainy season, mean air temperature ranged between 22. 0-37. 3˚C while mean 

water temperature ranged between 29. 4 - 31. 8˚C. Multifactor -ANOVA was used to analyze the 

correlations among chlorophyll-a and phytoplankton composition in ponds and season, elevation, 

as well as culture systems.  It was found that there was a significant interaction between season 

and culture system on chlorophyll-a (p<0. 01) while culture system had significant effects on 

phytoplankton composition (p<0. 01). The amount of chlorophyll-a as well as phytoplankton 

composition in commercial ponds were significantly higher than in subsistence systems in both 

seasons (p<0. 05).  The presence of 77 genera of phytoplankton under all 6 divisions was found in 

commercial and subsistence fish ponds. In commercial fish ponds  Oscillatoria sp.,  Merismopedia 

sp.  and Dictyosphaerium sp.  were numerically dominant genera while Aphanocapsa sp.,  

Pediastrum sp., and  Euglena sp.  were numerically dominant genera in subsistence fish ponds. 

According to the study of the correlations among water parameters and phytoplankton in tilapia 

ponds, it was found that some water parameters possibly related to some phytoplankton. As a 
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result, there were differences in dominant species in tilapia ponds.  PO4-P had a positive 

relationship to Aphanocapsa sp., Planktolyngbya sp., and Actinastrum sp.; Air temperature and 

water temperature had a positive relationship to Cosmarium sp., and  Tetraedron sp.; Chlorophyll -

a, NH3 – N, and NO2 – N had a positive relationship to Cylindrospermopsis sp. and Pediastrum 

sp.  

The study of relationships between the amount of dissolved oxygen and 

intensive chlorophyll-a in high and low input ponds would assist fish farmers to better manage 

water quality and reduce related risks in profit loss.  This  study found that intensity of 

chlorophyll-a had a direct correlation with the maximum amount of dissolved oxygen (DOmax), 

but it had inverse correlation with the minimum amount of dissolved oxygen (DOmin). 

Commercial fish ponds in the rainy season were more likely to have minimum dissolved oxygen 

lower than 1 mg/l.  Moreover, average minimum of dissolved oxygen (DO min) in commercial fish 

ponds was inversely correlated with fish production (Kg/rai) (r2=0. 61). This study revealed that 

chlorophyll-a is an important indicator of phytoplankton levels in fish ponds especially in 

commercial culture system.  Chlorophyll-a is correlated with the amount of dissolved oxygen that 

directly affects fish production. In sum, t he effective management and control of phytoplankton 

levels are necessary in tilapia fish ponds.   
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บทที� 1 

บทนํา 

 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบทางลบต่อ

ภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ� งแวดล้อม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร 

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) ปัญหาโลกร้อนก่อให้เกิด

ความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิสูงขึ� น การเปลี�ยนแปลงปริมาณ

นํ� าฝนและ ฤดูกาล (Sun and Huang, 2011; Almazroui et al., 2012) ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัในการ

ดาํรงชีวติของสิ�งมีชีวติที�ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพภูมิอากาศซึ� งเปลี�ยนแปลงไปในแต่ละบริเวณที�

อาศยั (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550; ศูนยป์ระสานงานการจดัการการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 

2553) 

ปรากฏการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพอากาศแปรปรวน เช่นนํ� าท่วม นํ� าแลง้ สภาวะที�

ทอ้งฟ้าปิดติดต่อกนัหลายวนั อากาศร้อนจดัและหนาวจดั มีผลต่อการเลี� ยงปลานิลในบ่อดิน ซึ� ง

น่าจะแตกต่างกนัในแต่ละระดบัความสูงและระบบการเลี� ยงปลา ทาํให้มีผลต่อการบริหารจดัการ 

การเลี�ยงปลาที�แตกต่างกนั (Pimolrat et al. 2013) ลกัษณะภูมิประเทศแต่ละพื�นที�จะมีความแตกต่าง

กนัในทั�ง อุณหภูมิ และความแปรปรวนของฤดูกาล ซึ� งส่งผลต่อคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิล 

สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล จะมีผลต่ออุณหภูมิและคุณสมบติัของนํ� า ซึ� งส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตและตน้ทุนการผลิตสัตวน์ํ� า (Mooij et al., 2008)  เกษตรกรตอ้งเลี� ยงสัตวน์ํ� า

ยาวนานขึ�นในฤดูหนาว เนื�องจากปลากินอาหารลดลงทาํให้ปลาโตชา้ อากาศหนาวทาํให้สัตวน์ํ� ามี

ภูมิคุม้กนัตํ�าลง เสี�ยงต่อการเกิดโรคระบาด (Buchtikova et al., 2011) ในขณะที�ฤดูร้อนเกษตรกร

ตอ้งเปลี�ยนถ่ายนํ� าบ่อยมากขึ�น หรือใช้เครื�องเติมอากาศ ทาํให้ตน้ทุนดา้นพลงังานสูงขึ�น ฝนที�ตก

หนักจนเกิดภาวะนํ� าท่วมฉับพลนัทาํให้ฟาร์มเลี� ยงสัตวน์ํ� าเสียหายจาํนวนมาก นอกจากนี� ความ

แปรปรวนของสภาวะอากาศจะส่งผลต่ออตัรารอด การเจริญเติบโต การแพร่กระจายของโรค 

ปริมาณผลผลิตของสัตวน์ํ� า รวมจนถึงตน้ทุนในการผลิต (De Silva and Soto, 2009) ฤดูฝนมี

ผลกระทบต่อคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงสัตว์นํ� าทั� งจากนํ� าฝนที�ตกลงสู่บ่อทาํให้คุณภาพนํ� ามีการ

เปลี�ยนแปลงโดยตรงจากนํ� าฝนที�เขา้สู่บ่อ และจากปริมาณแสงที�ลดลงเนื�องจากทอ้งฟ้ามืดครึ� มและ

มีเมฆมาก แพลงก์ตอนพืชมีการสังเคราะห์แสงน้อยลงส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ� าลด

ตํ�าลง สภาวะอากาศในฤดูฝนนอกจากจะมีผลกระทบต่ออุณหภูมิที�ลดลง ยงัส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อคุณภาพนํ�าอื�นๆ ที�เกิดการเปลี�ยนแปลงในช่วงนี�  (Lorenzen et al., 1999) 
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คุณภาพนํ� าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ในบ่อเลี� ยงปลามีอิทธิพลต่อระบบนิเวศ              

การเจริญเติบโต อตัราการรอด และความเสี�ยงต่อการเกิดโรค (Ahmed, 2011)โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ออกซิเจนที�ละลาย (DO) ซึ� งเป็นปัจจัยที�สําคัญสําหรับการหายใจ และการเจริญเติบโตของ                         

แพลงก์ตอนพืช ออกซิเจนที�ละลายมกัมีความสัมพนัธ์กบัความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในบ่อ

เลี� ยงปลา ดงันั�นการควบคุมจาํนวนแพลงก์ตอนพืชให้ไดร้ะดบัที�ตอ้งการนั�นเป็นสิ�งสําคญั แต่เป็น

การยากสําหรับการจัดการในบ่อเลี� ยงปลา เนื�องจากความสัมพันธ์ที�ซับซ้อนระหว่างการ

เปลี�ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชและระดบัออกซิเจนที�ละลาย แพลงก์ตอนพืชเป็นแหล่งที�มาของ

ออกซิเจนที�ละลายนํ� าในบ่อปลา เป็นทั�งผูบ้ริโภคโดยตรงและทางอ้อม นอกจากนี� ออกซิเจนยงั

จาํเป็นต่อกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในบ่อ โดยแบคทีเรียบางกลุ่ม (Boyd. 1973) 

ปริมาณออกซิเจนละลาย ขึ�นอยูก่บักระบวนการสังเคราะห์แสง และการหายใจแพลงก์ตอน (Steel, 

1980) 

การบริหารจัดการการเลี� ยงปลาในบ่อดิน ย่อมมีปัจจัยที� เป็นความเสี� ยง หรือ

ขอ้จาํกดัที�แตกต่างกนั เช่น ระดบัความสูงของพื�นที� การแปรปรวนของฤดูกาล ซึ� งอาจส่งผลต่อการ

เปลี�ยนแปลงคุณภาพนํ�า และปัจจยัทางชีวภาพ ที�มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตสัตวน์ํ� า ดงันั�น

ควรใหค้วามสาํคญั กบัการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณออกซิเจนละลายในนํ� า และมวล

ชีวภาพของแพลงกต์อนพืช เพื�อควบคุมและป้องกนัไม่ใหป้ริมาณออกซิเจนที�ละลายในบ่อเลี� ยงปลา 

ลดลงจนอยูใ่นระดบัที�เป็นอนัตรายต่อสัตวน์ํ�า ในระบบการเลี�ยงปลานิล 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1. เพื�อศึกษาผลกระทบของฤดูกาล และระดบัความสูงต่อระดบัคลอโรฟิลล์ และ

การเปลี�ยนแปลงประชากรแพลงกต์อนในบ่อเลี�ยงปลานิล  

2. เพื�อหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ� าและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยง           

ปลานิล 

3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณออกซิเจนที�ละลาย และความเขม้ขน้

คลอโรฟิลล์-เอในบ่อเลี� ยงปลานิลที�มีปริมาณสารอาหารสูงและตํ�า เพื�อเป็นเกณฑ์การปรับตวัให้แก่

เกษตรกร  

 

 

 



3 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

1. เพิ�มองค์ความรู้และเอกสารวิชาการ เรื� องผลกระทบของฤดูกาลและระดับ

ความสูงต่อระดบัคลอโรฟิลล ์และการเปลี�ยนแปลงประชากรแพลงกต์อนในบ่อเลี�ยงปลานิล 

2. แนวทางการจดัการปริมาณแพลงก์ตอนพืช เพื�อป้องกันความเสี� ยงการขาด

ออกซิเจนที�ละลายในบ่อเลี�ยงปลานิล ในระบบการเลี�ยงที�มีปริมาณอาหารสูง และตํ�า 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 

1.  ศึกษาวจิยัคุณภาพนํ�า และองคป์ระกอบชนิดแพลงกต์อนพืช ในพื�นที�บ่อเลี�ยง

ปลานิลในภาคเหนือของประเทศไทย 

2.  ศึกษาความสัมพนัธ์ของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ และออกซิเจนที�ละลาย ใน

ระบบการเลี� ยงปลานิลที�เชิงพาณิชย์ และเพื�อยงัชีพ เพื�อให้ได้เกณฑ์ป้องกันความเสี� ยงการขาด

ออกซิเจนละลายในบ่อเลี�ยงปลานิล 
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การตรวจเอกสาร 

 

สิ�งแวดลอ้มเป็นปัจจยัสําคญัต่อคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงสัตวน์ํ� า และผลผลิตสัตวน์ํ� า 

แมว้า่ผูเ้พาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าสามารถควบคุมตวัแปรสิ�งแวดลอ้มหลายชนิดได ้แต่ภาวะโลกร้อน (Global 

Warming) อันเนื�องมาจากการกระทาํของมนุษย์ ทั� งการตัดไม้ทาํลายป่า กิจกรรมการผลิต 

อุตสาหกรรม และการขนส่ง สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลอยขึ� นไปสะสมตัวในชั� น

บรรยากาศ และเมื�อมีการสะสมตัวเกิดขึ� นอย่างต่อเนื�อง ก็จะทําให้พลังงานความร้อนจาก

แสงอาทิตยส์ะทอ้นกลบัออกนอกชั�นบรรยากาศไดน้อ้ยลง พลงังานความร้อนดงักล่าวจึงถูกกกัเก็บ

เอาไวใ้ตช้ั�นบรรยากาศมากขึ�น ทาํให้อุณหภูมิของผืนโลก และผิวมหาสมุทรสูงขึ�น ส่งผลให้เกิด

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และฤดูกาล ที�ไม่สามารถควบคุมได้การเปลี�ยนแปลงนี� มี

ผลกระทบต่อคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงสัตวน์ํ� าที�เปลี�ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และส่งผลกระทบ

ต่อเนื�องถึงการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า ซึ� งมีบทบาทสาํคญัในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และผลผลิตอาหาร

คุณภาพดี 

 

ผลจากฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพนํ�า 

ในการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 

 

ฤดูกาลของประเทศไทย (Season of Thailand) 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา (2550: ระบบออนไลน์) รายงานวา่ ฤดูกาลเป็นการแบ่งปีเป็น

ช่วงๆ ตามสภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ เป็นผลมาจากการที�แกนโลกเอียงไปจากระนาบการโคจร

เล็กนอ้ย (ประมาณ 23.44 องศา) ในขณะที�โลกโคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตยน์ั�น โลกจะหนับางส่วน

เข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลา และบางส่วนจะโดนแสงอาทิตย์น้อยกว่าส่วนอื�นๆ ส่วนที�โดน

แสงอาทิตยม์าก ก็เป็นฤดูร้อน ประเทศไทยตั�งอยูใ่นเขตอิทธิพลของมรสุม จึงทาํให้ประเทศไทยมี

ฤดูกาลที�เด่นชดั 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแลง้ (Wet and Dry Season) สลบักนั สําหรับฤดูแลง้นั�น 

สามารถแยกได ้2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูหนาว ดงันั�นฤดูกาลของประเทศไทย สามารถแบ่งได ้3 ฤดู 

คือ ฤดูร้อน เริ�มประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงประมาณกลางเดือนเมษายน จะมีสภาวะอากาศ

ร้อนอบอา้ว ฤดูฝน เริ�มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว 
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เริ�มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550: ระบบ

ออนไลน)์ 

ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาประเทศไทย ตั�งแต่ พ.ศ. 2494 – 2550 พบว่าประเทศไทยมี

แนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ�น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2550 อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี�ยปกติประมาณ 

0.3 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2552) ในขณะที�แนวโนม้ของฝนรายปีในรอบ 57 ปีที�ผา่นมา 

(ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2550) พบวา่ปริมาณฝนในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลง (กรวี, 2551) พายุ

หมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั�น พายุโซนร้อน และไตฝุ้่ น) เป็นอีกปัจจยัหนึ� งที�มีส่วนทาํให้ปริมาณ

และการกระจายของฝนในประเทศไทยเกิดความผนัแปรมากกวา่ปกติ  มีจาํนวนพายุหมุนเขตร้อนที�

เคลื�อนเขา้สู่ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2494 – 2523 เฉลี�ย 4 ลูกต่อปี และระหวา่ง พ.ศ. 2524 – 2549 

เฉลี�ยประมาณ 2 ลูกต่อปี เมื�อพิจารณาทั�งหมดตั�งแต่ พ.ศ. 2494 – 2549 จาํนวนพายุหมุนเขตร้อนที�

เคลื�อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ลูกต่อปี เมื�อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็น

แนวโน้มของจาํนวนพายุลดลง แต่ความรุนแรงของพายุยงัไม่ชัดเจน แต่ในรายงานของ IPCC 

(2007) ชี� ว่า การที�อุณหภูมิเฉลี�ยของโลกสูงขึ�นจะมีผลทาํให้จาํนวนพายุลดลงแต่ความรุนแรงของ

พายจุะเพิ�มมากขึ�น (อาํนาจ, 2553) นอกจากนี�  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ลมมรสุมฤดูร้อน) ที�พดัพา

ความชื�นจากมหาสมุทรอินเดียมาตกเป็นฝนบริเวณประเทศไทย เป็นปัจจยัหลกัในการควบคุมการ

กระจายของปริมาณนํ�าฝนของไทย และมีความแปรปรวนไปในแต่ละปี เช่น ในปี พ.ศ. 2551 มรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตเ้ริ�มเร็วกว่าปกติ เป็นผลให้ฝนตกหนกัและเร็วกวา่ปกติในหลายบริเวณ ซึ� งสาเหตุ

และแนวโน้มของความแปรปรวนนี� ยงัไม่เป็นที�ทราบแน่ชดั (อาํนาจ, 2553) จากการศึกษาความ

รุนแรงของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศไทยปี พ.ศ. 2549 – 2543 พบวา่ ปีที�เกิดปรากฏการณ์        

เอลนินโญ การเริ�มตน้ของฤดูฝนล่าชา้กวา่ปกติ ส่วนในปีที�เกิดลานินญานั�น การเริ�มตน้ของฤดูฝนที�

สถานีตรวจอากาศส่วนมากเร็วกว่าวนัเริ� มต้นปกติ โดยมีความรุนแรงของฝนมากกว่าปีปกติ            

(ภูเวยีง, 2551) 

จากขอ้มูลขา้งตน้การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในช่วง 50 ปี ที�

ผา่นมามีแนวโนม้ของอุณหภูมิสูงขึ�น ปริมาณฝนมีแนวโนม้ลดลงเนื�องจากจาํนวนพายุหมุนเขตร้อน

ที�เคลื�อนเขา้สู่ประเทศไทยโดยเฉลี�ยลดลง และลมมรสุมมีความแปรปรวนในแต่ละปี  ปริมาณนํ� าฝน

ในแต่ละปีมีจาํนวนไม่เท่ากนั บางช่วงนํ� ามีปริมาณมากเกินไป จนทาํให้เกิดนํ� าท่วม บางช่วงนํ� านอ้ย

เกินไปทาํให้เกิดนํ� าแล้ง ซึ� งการเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศที�เกิดขึ�นทั�งอุณหภูมิและการเกิดฝนจะ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพนํ�า ในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�าซึ� งมีผลต่อการผลิตสัตวน์ํ�า 
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ผลกระทบจากอุณหภูมิต่อการเปลี�ยนแปลงคุณภาพนํ�า 

 

อุณหภูมิเป็นคุณสมบติัของนํ�าทางกายภาพ ที�มีความสาํคญัในการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า 

การเปลี�ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศและนํ� าสูงขึ�นอย่างชดัเจน ทั�งในแต่ละ

ช่วงฤดูหรือในแต่ละวนั อุณหภูมิของนํ� าจะผนัแปรตามอุณหภูมิของอากาศ (Vass and Das, 2009) 

ดงันั�น หากมีการเปลี�ยนแปลงฤดูกาล หรือสภาพอากาศจึงส่งผลกระทบต่ออุณหภูมินํ� าในบ่อเลี� ยง

สัตวน์ํ�าและส่งผลต่อคุณภาพนํ�าอื�น ๆ ในบ่อ 

อุณหภูมินํ� ามีความเกี�ยวขอ้งกบัแสงที�ส่องผ่านลงในนํ� า เพราะแสงที�ส่องลงในนํ� า

จะถูกดูดกลืนและเปลี�ยนรูปจากพลงังานแสงเป็นพลงังานความร้อน เมื�อสะสมอยู่ในนํ� าจะทาํให้

อุณหภูมินํ� าสูงขึ�น ดงันั�นในช่วงฤดูร้อนที�ความเขม้แสงอาทิตยม์าก จะทาํให้ส่องลงสู่นํ� าได้มาก

อุณหภูมินํ�าในช่วงฤดูร้อนจึงจะสูงกวา่ในฤดูอื�น ๆ ทาํใหป้ริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ� า (DO) ในช่วง

ฤดูร้อนจะมีค่าตํ�ากวา่ในช่วงฤดูหนาว  (Jeronimo and Speck, 2011) เนื�องจากออกซิเจนจะละลายนํ� า

ไดล้ดลงเมื�ออุณหภูมิเพิ�มสูงขึ�น  

ในฤดูร้อนอุณหภูมินํ� าในบ่อสูงขึ�นทาํให้ปริมาณแอมโมเนียเพิ�มสูงขึ�น เนื�องจาก

อตัราการระเหยของนํ� าที�เพิ�มขึ�น (Cowan and Lorenzen, 1999; Ahmed and Hisham, 2011) และการ

เพิ�มขึ�นของกระบวนการดีไนตริฟิเคชนั (Denitrification) ที�เปลี�ยนไนไตรท์ (NO2
-) และไนเตรท 

(NO3
-) ให้เป็นแอมโมเนีย (NH3) (Ahmed and Mohammed, 2012) ซึ� งแอมโมเนียจะเป็นพิษต่อปลา

ถา้มีการสะสมในบ่อจนถึงระดบัที�เป็นพิษ หากความเขม้ขน้ของแอมโมเนียสูงปลาจะมีอาการเฉื�อย

ชาและตายในที�สุด (Ahmed and Mohammed, 2012) นอกจากนี� ในฤดูร้อน ค่าการนาํไฟฟ้า(EC) 

และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) จะสูงกวา่ช่วงอื�น เนื�องจากการระเหยของนํ� าในบ่อที�เพิ�มขึ�น และ

ปริมาณนํ� าที�ลดลงทาํให้ความเขม้ขน้ของอิออนเพิ�มขึ�น (Egna and Boyd, 1997; Kipkemboi and 

Kilonzi, 2010) 

อุณหภูมิยงัมีอิทธิพลต่อกระบวนการยอ่ยสลายสารอาหารในบ่อเพิ�มขึ�น และส่งผล

ต่อการเพิ�มจาํนวนแพลงก์ตอนพืช ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�มีอิทธิพลต่อปริมาณออกซิเจนในบ่อที�

เพิ�มขึ�นในตอนกลางวนั จากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช (Beaz and Aigo, 2011) ซึ� งค่า

เป็นกรด-ด่าง (pH) ในรอบวนัก็จะคลา้ยกนักบัค่าปริมาณออกซิเจนในนํ� าที�จะมีค่าสูงในช่วงบ่าย 

และลดลงในเวลากลางคืน แพลงกต์อนพืชที�มีการเปลี�ยนแปลงปริมาณอยา่งรวดเร็วในช่วงวนัต่อวนั 

เนื�องจากมีวฏัจกัรชีวิตสั� นจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของคุณภาพนํ� าในบ่ออย่างรวดเร็ว (Egna 

and Boyd, 1997) บ่อเลี�ยงสัตวน์ํ� าโดยทั�วไปจะใชสี้นํ� าและค่าความขุ่น (Turbidity)ในการวดัปริมาณ                           

แพลงกต์อนพืช 
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ผลกระทบจากฤดูฝนต่อการเปลี�ยนแปลงคุณภาพนํ�า 

 

ฤดูฝนมีผลกระทบต่อคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�าทั�งจากนํ�าฝนที�ตกลงสู่บ่อทาํให้

คุณภาพนํ� ามีการเปลี�ยนแปลงโดยตรงจากนํ� าฝนที�เขา้สู่บ่อ และจากปริมาณแสงที�ลดลงเนื�องจาก

ท้องฟ้ามืดครึ� มและมีเมฆมาก แพลงก์ตอนพืชมีการสังเคราะห์แสงน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณ

ออกซิเจนที�ละลายนํ�าลดตํ�าลง ส่วนใหญ่สภาวะอากาศในฤดูฝนนอกจากจะมีผลทาํใหอุ้ณหภูมิลดลง 

ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพนํ�าดา้นอื�นที�เกิดการเปลี�ยนแปลงในช่วงนี�  ไดแ้ก่ ความโปร่งแสง 

ไนเตรท ฟอสฟอรัสทั�งในรูปฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus) และ ฟอสฟอรัสที�ละลายนํ� า 

(Dissolved reactive phosphorus) มากกวา่ฤดูร้อน (Cowan and Lorenzen, 1999) 

การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ ในแต่ละฤดูกาลมีผลต่อการเปลี�ยนแปลง

คุณสมบติัของนํ� า ซึ� งจะมีผลต่อการปรับตวัของสัตวน์ํ� า รวมถึงการเปลี�ยนแปลงชนิดและจาํนวน

แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงปรสิตในนํ� าที�มีผลต่อการก่อโรคในการเลี�ยงสัตวน์ํ� า ในช่วงฤดูฝนจะมีการ

ตรวจพบโรคแบคทีเรียและไวรัส (ประดิษฐ ์และสุภาพ, 2540) ช่วงเวลาในการเปลี�ยนฤดูกาลที�มีการ

เปลี�ยนแปลงอุณหภูมิจะมีผลต่อการเพิ�มจาํนวนและการแพร่กระจายของโรค (Al-Harbi and Uddin 

2004) ซึ� งส่งผลต่อการเกิดโรคและอตัราการตายของปลา อุณหภูมิที�เปลี�ยนแปลงอย่างกะทนัหัน

และรวดเร็วมีผลทาํให้ระบบภูมิคุม้กนัตํ�าลง ส่วนใหญ่อุณหภูมิลดลงจะมีผลทาํให้ระบบภูมิคุม้กนั

สัตวน์ํ� าตํ�าลง (เยาวนิตย ์และจิรนันท์, 2544) โดยเฉพาะในปลาเขตร้อนที�อุณหภูมิ มีความสําคญั

อยา่งมากต่อการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัของปลา การลดลงของอุณหภูมิ จึงมีผลต่อสุขภาพและการ

ติดเชื�อของปลา (วีณา และมาลินี, 2553)โดยพบว่าปริมาณแบคทีเรียในปลาจะเพิ�มขึ�นเมื�ออุณหภูมิ

เพิ�มขึ�น (Al-Harbi and Uddin, 2004) 

สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลจะมีผลต่ออุณหภูมิและคุณสมบติัของนํ� า ซึ� งส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตและตน้ทุนการผลิตสัตวน์ํ� า  เกษตรกรต้องเลี� ยงสัตวน์ํ� ายาวนานขึ�นในฤดูหนาว 

อากาศที�หนาวจดัทาํให้สัตวน์ํ� ามีภูมิคุม้กนัตํ�าลง เสี�ยงต่อการเกิดโรคระบาด ในขณะที�ตอ้งเปลี�ยน

ถ่ายนํ� าบ่อยมากขึ�นหรือใช้เครื�องเติมอากาศในฤดูร้อน ทาํให้ตน้ทุนดา้นพลงังานสูงขึ�น ฝนที�ตก

หนักจนเกิดภาวะนํ� าท่วมฉับพลนั ทาํให้ฟาร์มเลี� ยงสัตวน์ํ� าเสียหายจาํนวนมาก นอกจากนี� ความ

แปรปรวนของสภาวะอากาศจะส่งผลต่ออตัรารอด การเจริญเติบโต การกระจายของโรค ปริมาณ

ผลผลิตของสัตวน์ํ�า รวมจนถึงตน้ทุนในการผลิต (De Silva and Soto, 2009) 
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ระดับความสูง (Elevation) 

 

ระดบัความสูงที�ต่างกนัจะมีฤดูกาลแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนโดยจะพบพืชและสัตว์

แตกต่างกนั อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงที�เพิ�มขึ�น ในอตัรา 6.4 องศาเซลเซียสต่อ 1,000 เมตร ทาํ

ให้บริเวณที�สูงมีอากาศหนาวเยน็ฝนตกชุก ส่งผลให้ดินมีความชื�นสูง (นิพนธ์, 2549) ความสูงของ

พื�นที�มีอิทธิพลต่อลกัษณะอากาศอุทกภยัในระดบัลุ่มนํ� าที�สําคญัหลายประการ ความสูงที�เพิ�มขึ�นทาํ

ใหก้ารคายนํ�าลดลง ทั�งนี� เนื�องจากอุณหภูมิและความกดอากาศตํ�าลง และความสูงเพิ�มขึ�นมีผลทาํให้

เกิดหยาดนํ� าฟ้ามากขึ�นในรูปของหมอกหรือฝนละอองภูเขา ทั�งนี� เพราะอากาศเยน็มีผลทาํให้เกิด

กระบวนการควบแน่นง่ายขึ�น (Hewlett, 1961) ความผนัแปรในระดบัความสูงและความสูงเฉลี�ย

ของแต่ละพื�นที�เป็นปัจจยัสําคญัที�สัมพนัธ์กบัอุณหภูมิ ปริมาณนํ� าฝน และการสูญเสียนํ� าจากการ

ระเหยตามธรรมชาติ (Mingitpol, 1997) 

Pimolrat et al. (2013) รายงานวา่ พื�นที�ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ� งมีความสูง

จากระดบันํ�าทะเลและสภาพอากาศที�แตกต่างกนั ไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศต่างกนัเกษตรกร

ในพื�นที�ที�มีระดบัความสูงจากระดบันํ�าทะเลนอ้ยกวา่ 100 เมตร ไดรั้บผลกระทบมากในเรื�องนํ� าท่วม

และอากาศร้อนจดั เป็นสาเหตุที�ทาํให้ปลากินอาหารได้น้อยลง โตช้า เครียดและตาย  ในทาง

กลบักนัเกษตรกรที�อยูบ่นพื�นที�สูงกวา่ 500 เมตรไดรั้บผลกระทบจากภาวะนํ� าแลง้และอากาศหนาว

จดัทาํให้ปลาที�เลี� ยงในพื�นที�นี� มีการกินอาหารลดลงและมีการระบาดของเชื�อโรค ปรากฏการณ์ที�

เกี�ยวขอ้งกบัสภาพอากาศ เช่นนํ� าท่วม นํ� าแลง้ สภาวะที�ทอ้งฟ้าปิดติดต่อกนัหลายวนั อากาศร้อนจดั 

และหนาวจดั สําหรับการเลี� ยงปลานิลในบ่อดิน จะแตกต่างกนัตามระดบัความสูงและระบบการ

เลี�ยงปลา ซึ� งจะมีผลต่อการบริหารจดัการการเลี�ยงปลาที�แตกต่างกนั     

 

ปัจจัยที�ทาํให้อุณหภูมิอากาศในแต่ละพื�นที�มีความแตกต่าง 

 

1. พื�นดินและพื�นนํ� า มีคุณสมบติัในการดูดกลืนและคายความร้อนแตกต่างกนั 

พื�นนํ�ามีความร้อนจาํเพาะสูงกวา่พื�นดิน พื�นดินทึบแสงจึงดูดกลืนความร้อนเฉพาะที�ผิวหนา้ส่วนพื�น

นํ� าโปร่งใส ความร้อนที�ไดรั้บจึงส่งผ่านลงไปใตผ้ิวนํ� าลึกหลายเมตร พื�นนํ� าเมื�อไดรั้บความร้อนจะ

กระจายความร้อนผสมกนัใหก้บัมวลนํ�าที�อยูข่า้งล่าง พื�นนํ�าจึงเยน็เร็วกวา่ 

2. ระดบัความสูงของพื�นที� (Elevation) อากาศมีคุณสมบติัเป็นตวันาํความร้อน 

(Conduction) ที�ไม่ดีเนื�องจากอากาศที�โปร่งใสและมีความหนาแน่นตํ�า พื�นดินจึงดูดกลืนพลงังาน

จากแสงอาทิตยไ์ดดี้กวา่ อากาศถ่ายเทความร้อนจากพื�นดินดว้ยการพาความร้อน (Convection) ไป
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ตามการเคลื�อนที�ของอากาศ ในสภาพทั�วไปเราจะพบวา่ยิ�งสูงขึ�นไปอุณหภูมิของอากาศจะลดตํ�าลง

ดว้ย อตัรา  6.5 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร (Environmental lapse rate) 

3. ละติจูดเนื�องจากโลกเป็นทรงกลมแสงตกกระทบพื�นโลกเป็นมุมไม่เท่ากนั 

4. ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์พื�นผิวโลกมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันสภาพ             

ภูมิประเทศจึงมีอิทธิพลส่งผลกระทบสภาพลมฟ้าอากาศโดยตรง 

5. ปริมาณเมฆและอลับีโด หรือความสามารถในการสะทอ้นแสงของวตัถุพื�นผิว

เมฆสะทอ้นรังสีจากดวงอาทิตยบ์างส่วนกลบัคืนสู่อวกาศ ขณะเดียวกนัเมฆดูดกลืนรังสีคลื�นสั� น

เอาไวแ้ละปล่อยพลงังานออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรท ในเวลากลางวนั เมฆช่วยลดอุณหภูมิ

อากาศให้ตํ�าลง และในเวลากลางคืนเมฆทาํให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ�น เมฆจึงทาํให้อุณหภูมิอากาศ

เวลากลางวนัและกลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั  

 

ปลานิล 

 

ปลานิล (Nile tilapia) เป็นปลานํ� าจืดชนิดหนึ�ง ในวงศป์ลาหมอสี (Cichlidae) มีชื�อ

วทิยาศาสตร์วา่ Oreochromis niloticus (วกิิพิเดีย สารานุกรมเสรี, 2557ก) (ภาพ 1) เป็นปลาที�รู้จกักนั

อยา่งแพร่หลาย และไดรั้บความนิยมในการเพาะเลี�ยงอยา่งกวา้งขวาง  เพาะสามารถขยายพนัธ์ุไดเ้อง

ในบ่อเลี� ยง ใหลู้กดก เลี� ยงง่าย และเจริญเติบโตเร็ว ปัจจุบนัมีความตอ้งการบริโภคปลานิลทั�งตลาด

ในทอ้งถิ�น ในเมือง หรือแมก้ระทั�งตลาดในต่างประเทศได้เพิ�มปริมาณมากขึ�นเป็นลาํดบั ดงันั�น

เพื�อใหเ้กษตรกรพนัธ์ุดีมาเลี�ยง กรมประมงจึงไดโ้อกาสปรับปรุงสายพนัธ์ุปลานิลในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การเจริญเติบโต ปริมาณความดกของไข่ ผลผลิต และตา้นทานโรค เป็นตน้ ทั�งนี� เพื�อให้ผูเ้ลี� ยงปลา

นิลจะไดมี้ความมั�นใจในการเลี�ยงปลานิล เพื�อเพิ�มผลผลิตสัตวน์ํ� าให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค (อุดม, 2549) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  1  ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

ที�มา: นงเยาว ์(2550) 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://nongyao1201.files.wordpress.com/2012/09/nil.jpg&imgrefurl=http://nongyao1201.wordpress.com/2012/09/17/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5/&h=322&w=500&sz=52&tbnid=vjYLFTY04SdjMM:&tbnh=81&tbnw=126&prev=/search?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5&usg=__8c_Id274Gjb-Ut41Av0x7MG2FJo=&docid=pMkq5ECEoABvqM&hl=en&sa=X&ei=VtRGUYOMMMimrAfO5IHoBQ&ved=0CEMQ9QEwBA&dur=2549
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การดํารงชีวติของปลานิล 

 

ตามธรรมชาติแลว้ปลานิลชอบอาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงู (ยกเวน้เวลาสืบพนัธ์ุ) ตาม

แม่นํ� า ลาํคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ที�เป็นแหล่งนํ� าจืด แต่สามารถนาํไปเลี� ยงในบริเวณที�เป็นนํ� า

กร่อยได ้เนื�องจากมีความทนต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มไดดี้ สามารถมีชีวิตอยู่ไดใ้นช่วง

การเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิกวา้งมาก คือตั�งแต่ 11–42 องศาเซลเซียส แต่ในอุณหภูมิที�ต ํ�ากว่า 10 

องศาเซลเซียส พบวา่ปลานิลปรับตวัและเจริญเติบโตไดไ้ม่ดี ทั�งนี� เพราะถิ�นกาํเนิดของปลานิลนี�อยู่

ในเขตร้อน ส่วนควานทนทานของปลานิลต่อการเป็นกรด ด่างของนํ�า เจริญเติบโตไดดี้ในช่วงระดบั 

pH6.5-85 ปลานิลจะเริ�มตายในนํ� าที�ระดบั pH  6.5-5.5 เฉลี�ย 10 เปอร์เซ็นต ์ระดบั pH  5.5-4.5 เฉลี�ย 

70 เปอร์เซ็นต ์และตายทั�งหมดที� pH  4.5-3.5 นอกจากนี�  ปลานิลยงัมีความทนทานต่อความเค็มของ

นํ�า  กล่าวคือ ปลานิลสามารถอยูไ่ดป้รกติในนํ�าที�มีความเค็มสูงสุด 20 ppm ซึ� งปลานิลนบัเป็นปลาที�

เหมาะสมจะนาํมาเลี�ยงในบ่อไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

นิสัยการกินอาหาร 

 

ปลานิลสามารถกินไดท้ั�งสัตว ์และพืชรวมทั�งซากพืชที�เน่าเปื� อย รวมทั�งสาหร่าย 

โรติเฟอร์ สัตวห์นา้ดิน และแพลงกต์อนสัตว ์เช่น ตวัอ่อนของแมลงนํ� า และไรนํ� า กินตั�งแต่ระดบัผิว

นํ� าไปจนถึงพื�นทอ้งนํ� า นอกจากนี�สามารถฝึกให้ปลานิลกินอาหารเม็ด หรืออาหารผสม และเศษ

อาหารไดง่้าย (อุดม, 2549) 

 

ระบบการเลี�ยงปลานิลในประเทศไทย 

 

การเลี� ยงปลานิลจึงมีความจาํเป็นในด้านการจดัการฟาร์มให้มีความเหมาะสม 

ดังนั� นการเลี� ยงที�จะให้ได้ผลดีเป็นที�พอใจจาํเป็นต้องปฏิบติัให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมี

ประเภทของการเลี�ยง ดงัต่อไปนี�  

 

การเลี�ยงปลานิลตามลกัษณะการให้อาหาร 

 

1. การเลี� ยงปลานิลแบบธรรมชาติ หรือ การเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ คือ การเลี�ยง

ปลาโดยไม่ตอ้งให้อาหาร ปลาจะได้รับอาหารจากธรรมชาติเท่านั�น ฉะนั�นสภาพที�เลี� ยงจะตอ้งมี
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อาหารธรรมชาติพวกสัตวน์ํ� าและพืชนํ� าที�ปลาใช้เป็นอาหารได ้มีอย่างสมบูรณ์แบบนี�  ไม่สามารถ

ควบคุมผลผลิตได ้

2. การเลี�ยงแบบกึ�งพฒันา หรือการเลี�ยงปลานิลแบบผสมผสาน คือ การเลี�ยงปลา

โดยเพิ�มปริมาณอาหารธรรมชาติควบคู่กบัการให้อาหารสมทบ เช่น การเลี� ยงปลาสลิดโดยใช้ปุ๋ย

คอก เป็นการเพิ�มอาหารธรรมชาติควบคู่กบัการให้อาหารผสม วนัละมื�อ โดยจะใส่ปุ๋ยคอกเดือนละ

ครั� งตลอดระยะเวลาการเลี�ยง 

3. การเลี� ยงปลาแบบพฒันา หรือการเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ คือ การเลี� ยงปลา

โดยใหอ้าหารสมทบเท่านั�น ซึ� งปลาจะไดรั้บอาหารเพียงพอทั�งปริมาณและคุณค่า การเลี� ยงปลาแบบ

นี�สามารถควบคุมผลผลิตได ้

 

การเลี�ยงปลานิลตามลกัษณะสภาพที�เลี�ยง 

 

การเลี�ยงปลานิลในบ่อดิน (กรมประมง, 2556: ระบบออนไลน์) กล่าววา่ บ่อที�เลี� ยง

ปลานิลควรเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้เพื�อสะดวกในการจบั เนื�อที�ตั�งแต่ 200 ตารางเมตรขึ�นไป อาหารที�

ให้ใช้เศษอาหารจากโรงครัว ปุ๋ยคอก อาหารสมทบอื�น ๆ ที�หาไดง่้าย เช่น แหนเป็ด สาหร่าย เศษ

พืชผกัต่าง ๆ ปัจจุบนัการเลี�ยงปลานิลในบ่อดินแบ่งได ้4 ประเภท ตามลกัษณะการเลี�ยงดงันี�  

1. การเลี�ยงปลาแบบเดี�ยว โดยปล่อยลูกปลาขนาดเท่ากนัลงเลี�ยงพร้อมกนัใชเ้วลา

เลี�ยง 6-12 เดือน แลว้ทาํการจบัปลาในบ่อทั�งหมด 

2. การเลี� ยงปลานิลหลายรุ่นในบ่อเดียวกนั โดยใช้อวนจบัปลาใหญ่ คดัเฉพาะ

ปลาขนาดที� 

ตลาดตอ้งการจาํหน่าย และปล่อยใหป้ลาขนาดเล็กเจริญเติบโตต่อไป 

3. การเลี�ยงปลานิลร่วมกบัปลาชนิดอื�น เช่น ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาจีน ฯลฯ 

เพื�อใช ้

ประโยชน์จากอาหาร หรือเลี�ยงร่วมกบัปลากินเนื�อ เพื�อกาํจดัลูกปลาที�ไม่ตอ้งการ 

ขณะเดียวกนัจะไดป้ลากินเนื�อเป็นผลพลอยได ้เช่นการเลี�ยงปลานิลร่วมกบัปลากราย และการเลี�ยง

ปลานิลร่วมกบัปลาช่อน เป็นตน้ 

4. การเลี�ยงปลานิลแบบแยกเพศ โดยวธีิแยกเพศปลา หรือเปลี�ยนเป็นเพศเดียวกนั 

เพื�อป้องกนัการแพร่พนัธ์ุในบ่อ ส่วนมากนิยมเลี�ยงเฉพาะปลาเพศผูซึ้� งมีการเจริญเติบโตเร็วกวา่ปลา

เพศเมีย 

 



12 

คุณภาพนํ�าที�เหมาะสมในการเพาะเลี�ยงปลานิล 

 

การเลี� ยงปลานิลในบ่อดินมีการเลี� ยงอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เนื�องจากมีการ

จดัการที�ค่อนขา้งง่าย นอกจากนี� พบว่าการเลี� ยงปลานิลในบ่อดินมีการสะสมของสารอาหารใน          

บ่อสูง  เกิดจากอาหารที�เหลือจากการกินบางส่วน และของเสียที�ขบัถ่ายออกมาจากปลา ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพนํ� า ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงองคป์ระกอบของแพลงก์ตอนพืช ดงันั�น

การตรวจสอบผลกระทบของการเลี� ยงปลาในบ่อดิน ทาํไดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพนํ� าควบคู่กบั

แพลงก์ตอนพืชเนื�องจากมีความสัมพนัธ์กนั  คุณภาพนํ� าบางประการมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

แพลงก์ตอนพืช เช่น แสง อุณหภูมิ ความโปร่งแสง ออกซิเจนที�ละลาย (DO) ความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ไนโตรเจน (nitrogen) ฟอสฟอรัส (phosphorous) (จงจินต์, 2524; กาจนภาชน์, 2527; แผนก

แพลงก์ตอนพืช, 2538; ลดัดา, 2544; Boney 1975; Darley 1982; Goldman and Home 1983; 

Perscott 1978) ดชันีคุณภาพนํ�าสาํหรับการเลี�ยงปลาอาจจาํแนกได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ดชันีคุณภาพนํ� าที�ผนัแปร อนัเกิดจากลกัษณะ

ทางกายภาพที�สามารถวดัได ้และมีผลกระทบต่อสิ�งมีชีวิต ในทางตรงหรือทางออ้ม เช่น สี (colour) 

ความโปร่งใสของนํ�า (transparency)  อุณหภูมิ (temperature) 

 

ความโปร่งใสของนํ�า (Transparency)   

เป็นระยะความลึกของนํ� าที�สามารถมองเห็น secchi disc ที�เริ�มหายไปและเริ�ม

มองเห็นอีกครั� ง วิธีนี� สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและราคาถูก ความโปร่งใสของนํ� าที�ไดส้ามารถใช้

เป็นข้อมูลเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ� า โดยใช้การอ้างอิงร่วมกับข้อมูลอื�น ๆ              

แพลงกต์อนพืชและคุณภาพนํ� า โดยความโปร่งใสของนํ� ามีความสัมพนัธ์กบัความขุ่นของนํ� า แสดง

ให้เห็นว่ามีสารแขวนลอยในนํ� ามากน้อยเพียงใด ซึ� งขดัขวางไม่ให้แสงสว่างลงไปได้ลึก ซึ� งมี

ผลกระทบโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสง โดยค่าความโปร่งใสของนํ� าสามารถนาํมาคาํนวณความ

ลึกที�พืชสามารถสังเคราะห์แสงได ้ความลึกสูงสุดที�พืชสามารถสังเคราะห์แสงไดมี้ค่าเป็น 2 เท่าของ 

secchi disc (ศิริเพญ็, 2543) นอกจากนี�พบวา่ แสงเป็นปัจจยัหลกัช่วยให้ Microcystis มีปริมาณมาก

อยา่งรวดเร็วในแหล่งนํ�า Nakdong ประเทศเกาหลีใต ้(Ha et al., 1999) 

 

อุณหภูมิ (Temperature) 

อุณหภูมิของแหล่งนํ� าในประเทศไทยปกติอยู่ในช่วง 23–32 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเป็นปัจจยัที�ควบคุมปฏิกิริยาเคมี และชีวเคมี คือ ควบคุมอตัราการสังเคราะห์แสง อตัราการ
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หายใจ อตัราการย่อยสลายและอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� า (เปี� ยมศกัดิ� , 

2525; ประมาณ, 2531; ศกัดิ� ชยั, 2536; ศิริเพญ็, 2543; Andrew and Mergaret, 1999) อุณหภูมิเป็น

ปัจจยั 1 ใน 3 ของสิ�งแวดลอ้มที�สําคญั ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเจริญของแพลงก์ตอนพืช โดยที�อุณหภูมิ

นํ� ามีความสัมพนัธ์กบัเซลล์ ซึ� งประเทศในเขตอบอุ่น พบว่าในฤดูใบไมผ้ลิจะเริ�มเพิ�มปริมาณและ

อัตราการเจริญจะเพิ�มมากขึ� นถ้ารับแสงมากขึ� น ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวจะหยุดการ

เจริญเติบโต โดยทั�วไปอุณหภูมิที�เหมาะสมกับการเจริญของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วงระหว่าง      

18–25 องศาเซลเซียส สาหร่ายสีเขียวเจริญไดดี้ที�อุณหภูมิ 20-28 องศาเซลเซียสส่วนที�อุณหภูมิ 30–35 

องศาเซลเซียส จะพบแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมมากที�สุด และอุณหภูมิ 35-45 องศาเซลเซียสจะพบ 

ไดโนแฟลกเจลเลต กบัแพลงก์ตอนสีเขียวแกรมนํ� าเงินมากที�สุด (แผนกแพลงก์ตอนพืช, 2538; Derley 

1982; Goldman and Home 1983) 

 

2. ลกัษณะทางเคมี หมายถึง  ดชันีคุณภาพนํ� าที�ผนัแปรอนัเนื�องมาจากปฏิกิริยา

ทางเคมีที�สามารถตรวจวดัไดแ้ละมีผลกระทบต่อสิ�งมีชีวติในนํ�า ทั�งทางตรงและทางออ้ม เช่น ความ

เ ป็ น ก ร ด -ด่ า ง  ( pH)  ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด  ( acidity)  ค ว า ม เ ป็ น ด่ า ง ( alkalinity) ค ว า ม ก ร ะ ด้ า ง 

(hardness)ออกซิ เจนที�ละลาย  (Dissolved Oxygen)  ไนโตรเจน (nitrogen)  ฟอสฟอรัส 

(phosphorous) ฯลฯ 

 

ความเป็นกรด-ด่างของนํ�า (Positivepotential of Hydrogen ions) 

สําหรับบ่อเลี� ยงปลาค่า pH ของนํ� าจะมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยในช่วง

บ่ายแพลงก์ตอนพืชและพืชนํ� าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์สําหรับการสังเคราะห์แสงทาํให้

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งนํ� าลดตํ�าลง ค่า pH ของนํ� าจะมีค่าสูงขึ�น ส่วนในช่วงเช้ามืด

เนื� องจากมีการหายใจของสิ� ง มี ชีวิตในนํ� า  ไม่ มี กิจกรรมสัง เคราะห์แสงทําให้ มีการคาย

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณสูงขึ�น เมื�อคาร์บอนไดออกไซด์

รวมตวักบันํ� าจะทาํให้เกิดกรดคาร์บอนิคค่า pH ของนํ� าจึงลดตํ�าลง ค่าของ pH ที�เหมาะสมสําหรับ

การเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าอยู ่ระหวา่ง pH 6.5-9 และในรอบวนัค่า pH ของนํ� าควรจะเปลี�ยนแปลงไม่เกิน 

2 หน่วยในรอบวนั (ชาญยทุธ, 2533) 

ความเป็นกรด-ด่างนอกจากมีผลต่อสัตวน์ํ�าโดยตรงแลว้ ยงัมีผลทางออ้มเช่น ทาํให้

สารพิษชนิดอื�น ๆ แตกตวัเพิ�มขึ�นหรือลดลง ตวัอยา่งเช่น ค่า pH ที�สูงขึ�นจะทาํให้ความเป็นพิษของ

แอมโมเนียเพิ�มมากขึ�น การแทรกซึมสารพิษบางชนิดเขา้สู่ร่างกายของสัตวน์ํ� ายงัขึ�นอยู่กบัค่า pH

ของสารละลายนั�น ๆ อีกดว้ย นอกจากนี�การใส่ปุ๋ยในบ่อปลา หากนํ� าหรือดินมีสภาพเป็นกรดมาก
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เกินไป การใส่ปุ๋ยก็ไม่เกิดประโยชน์ ฉะนั�นตอ้งมีการปรับค่า pH ของนํ� าหรือดินก่อนจึงจะทาํให้ปุ๋ย

ละลายและถูกนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยสิ�งที�มีชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ประเทือง, 2534) 

 

ออกซิเจนที�ละลายนํ�า (Dissolved Oxygen) 

ออกซิเจนมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ� า ดังนั� นการควบคุมและ

ป้องกนัไม่ให้ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ� าลดลงจนอยู่ในระดบัที�จะเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ํ� า จึง

เป็นสิ�งจาํเป็น 

เวียง (2536) กล่าวว่า ปัจจยัที�ควบคุมการผนัแปรของออกซิเจนในบ่อปลา ขึ�นอยู่

กบัปัจจยัที�สําคญั 2 ปัจจยั คือ การไดรั้บออกซิเจนและการใช้ออกซิเจน ซึ� งพอจะกล่าวได้อย่าง        

กวา้ง ๆ ดงันี�  

1. ขบวนการที�ไดรั้บออกซิเจน นํ�าจะไดรั้บออกซิเจนจากสิ�งต่างๆ ดงันี�  

1.1 แพลงกต์อนพืชและพืชนํ�าใหอ้อกซิเจนในตอนกลางวนั ออกซิเจนที�ไดรั้บ

นั�นจากกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ�งเป็นแหล่งออกซิเจนในนํ�าไดม้ากที�สุด 

1.2 นํ�าไดรั้บออกซิเจนจากบรรยากาศโดยตรงเกิดจากการที�แรงกดอากาศของ

บรรยากาศมากกวา่นํ�า หรือเกิดจากกระแสลมพดัผา่นผวินํ�าทาํใหอ้อกซิเจนจากบรรยากาศละลายนํ�า 

1.3 นํ� าได้รับออกซิ เจนจากกระบวนการเคมีอื� นๆ โดยในแหล่งนํ� า มี

สารประกอบหรือแร่ธาตุบางชนิดที�ทาํปฏิกิริยากบันํ�าแลว้ทาํใหอ้อกซิเจนในนํ�าเพิ�มขึ�น 

2. การสูญเสียออกซิเจนในนํ� า นํ� าสามารถสูญเสียออกซิเจนจากกิจกรรมต่างๆ

เหล่านี�  

2.1 จากการหายใจของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว ์สัตวน์ํ� า และพืชนํ� า 

ซึ� งจะมีการใชอ้อกซิเจนทั�งกลางวนัและกลางคืน 

2.2 แบคทีเรียใช้ออกซิเจน เพื�อการย่อยสลายอินทรีย์สาร ทั�งกลางวนัและ

กลางคืน อินทรียส์ารอาจส่งผลใหบ้่อปลาขาดออกซิเจนได ้

ในบ่อเลี�ยงปลานอกจากแบคทีเรียที�ใชอิ้นทรียส์ารเป็นอาหาร (Saprophyticbacteria) 

แลว้ยงัมีแบคทีเรียอีกพวกที�ใชอ้นินทรียส์ารเป็นอาหาร (Autotrophic bacteria) แบคทีเรียกลุ่มหลงันี�

จะใช้ออกซิเจนที�เหลืออยู่ เพื�อย่อยสลายไนโจรเจนในรูปแอมโมเนีย ซึ� งเป็นผลพลอยได้จาก

แบคทีเรียกลุ่มแรก ผลการยอ่ยสลายเป็นไนไตรทแ์ละไนเตรทดงัสมการ 
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                                                    Nitrite-Forming 

 2NH3 + 3O2                                                               2NO-
2+2H++2H2O 

    Bacteria 

        Nitrate-Forming 

             2NO-
2 + O2                                                               2NO- 

              Bacteria 

1. จากกระบวนการทางเคมีของสารประกอบและแร่ธาตุต่างๆ ในบางครั� ง

เนื�องจากมี การเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งกะทนัหัน หรือจากการไดรั้บสารพิษก็อาจจะเกิด

สภาวะการขาดแคลนออกซิเจนในตอนกลางวนั ในสภาพเช่นนี� นอกจากออกซิเจนจะถูกใชไ้ปใน

การยอ่ยสลายอินทรียส์ารโดยแบคทีเรีย แลว้ออกซิเจนจะถูกใชใ้นการยอ่ยสลายอินทรียส์ารโดยตรง 

ออกซิเจนส่วนที�สลายอินทรีย์สารโดยตรงโดยไม่ผ่านแบคทีเรียเราเรียกว่า Chemical Oxygen 

Demand (COD) 

2. การหมุนเวียนของนํ� าหรือการผสมกบันํ� าที�มีปริมาณออกซิเจนละลายตํ�ากว่า

การใช้นํ� าที�มีออกซิเจนตํ� า เช่น นํ� าบาดาลมีสารพวก เฟอร์รัสไบคาร์บอเนต และแมงกานีส             

ไบคาร์บอเนตในปริมาณที�สูง สารประกอบเหล่านี�จะทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนในนํ�าดงัสมการ 

 

 4Fe(HCO3)2 + 2H2O + O2                                        4Fe(OH)3 + 8CO2 

 4Mn(HCO3)2 + 2H2O + O2                                        4Mn(OH)3 + 8CO 

 

Duy (2008) รายงานวา่ เหงือกปลาเป็นอวยัวะที�สําคญัในการช่วยถ่ายเทและรักษา

ระดบัออกซิเจนในร่างกาย ปลาขนาดเล็กหรือลูกปลาจะมีอตัราส่วนระหว่างเหงือกต่อนํ� าหนกัตวั

มากกวา่ปลาขนาดใหญ่ จึงทาํให้ปลาขนาดเล็กสามารถทนและปรับตวัไดดี้กวา่ปลาขนาดใหญ่ ซึ� ง

ปลานิลสามารถทนต่อปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุดไดถึ้ง 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ที�อุณหภูมิ 26.0 

องศาเซลเซียส 

 

ความเป็นด่าง (Alkalinity) 

ความเป็นด่างของนํ� า คือความสามารถรับโปรตอน หรือไฮโดรเจนอิออนของนํ� า    

หรือความสามารถของนํ� าที�ท ําให้สภาพความเป็นกรดกลายเป็นกลาง ความเป็นด่างของนํ� า

ประกอบด้วย คาร์บอเนต  ไบคาร์บอเนต และไฮดรอกไซด์ เป็นส่วนใหญ่ อาจมีพวก บอเรต 

(Borate) ซิลิเคต (Silicates) ฟอสเฟต และสารอินทรียต่์าง ๆ ปนอยูบ่า้งเป็นจาํนวนน้อย  ค่าความ
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เป็นด่างของนํ�าในแหล่งนํ�าธรรมชาติ พบตั�งแต่ห้าไปจนถึงหลายร้อยมิลลิกรัมต่อลิตร  ส่วนใหญ่ค่า

ความเป็นด่างของนํ� าในพื�นที�แห้งแล้งจะมีค่าสูง  ความเป็นด่างไม่เป็นพิษแต่มีผลเกี�ยวเนื�องกับ

คุณสมบติัอื�น ๆ ของนํ� า  เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระดา้ง เป็นตน้  ความเป็นด่างของนํ� า

ช่วยควบคุมไม่ให้แหล่งนํ� ามีการเปลี�ยนแปลง ความเป็นกรดเป็นด่างอย่างรวดเร็ว นํ� าที�มีค่าความ

เป็นด่างตํ�าจะเป็นนํ� าอ่อนและมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างตํ�า ซึ� งทาํให้แหล่งนํ� ามีผลผลิตตํ�า นํ� าที�มี

ความเป็นกรดเป็นด่างตํ�ากวา่ 4.5 จะไม่พบค่าความเป็นด่าง นํ� าที�มีค่าความเป็นด่างสูงและมีค่าความ

กระดา้งตํ�า   ในช่วงเวลาที�มีการสังเคราะห์แสงค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะสูงขึ�นมากอยา่งรวดเร็ว

ซึ� งเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ํ� า ค่าความเป็นด่างกบัค่าความกระด้างของนํ� ามีความสัมพนัธ์กนั นํ� าที�

เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสัตวน์ํ� า ควรมีค่าความเป็นด่างและค่าความกระดา้งอยู่ในระดบั

ใกลเ้คียงกนั คือควรมีค่าความเป็นด่างประมาณ 100 – 120 มิลลิกรัมต่อลิตรและไม่ควรลดลงจากค่า

ปกติเกิน 25 เปอร์เซ็นต ์ 

 

ไนโตรเจน(Nitrogen) 

สําหรับทางดา้นประมงศึกษาไนโตรเจนใน 3 รูปแบบ คือ แอมโมเนีย (NH3) ไน

ไตรท(์NO-
2) และไนเตรท (NO- 

3) สารประกอบพวกนี�อยูใ่นรูปปุ๋ยหรือเกลือปัสสาวะ ส่วนประกอบ

พวกอินทรียไ์นโตรเจน ไดแ้ก่ โปรตีน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค ซึ� งเป็นส่วนประกอบของร่างกาย

พืชและสัตว ์ในอุจาระ ในปุ๋ยคอก สารเหล่านี� เขา้มามีความสําคญัในนํ� า เนื�องจากมนัสามารถเปลี�ยน

สารอินทรียไ์ปเป็นอนินทรียส์าร โดยกระบวนการที�เรียกวา่ Mineralization ซึ� งแบคทีเรียเป็นตวัแปร

สําคญัในการทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง นอกจากนี� อินทรียส์ารในรูปต่างๆก็อาจเปลี�ยนกลบัไป

กลบัมาได้โดยแบคทีเรีย โดยกระบวนการ Ammonification, Nitrification และ Denitrification

ขบวนการดงักล่าวมีความสําคญัเกี�ยว กบัวฎัจกัรเคมีของนํ� า  เพราะทาํให้สารอาหารของพืชนํ� าและ

สิ�งมีชีวติเล็ก ๆ สามารถนาํไปใชไ้ด ้(วรัิช, 2544) 

 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน(Ammonia-Nitrogen) 

ในบ่อเลี�ยงปลาที�มีการใหอ้าหารประเภทเนื�อสัตวห์รืออาหารที�มีโปรตีนสูง อาหาร

ที�เหลือและของเสียที�ปลาขบัถ่ายออกมาจะมีสารโปรตีนหรือสารอาหารอินทรียไ์นโตรเจนที�ยงัยอ่ย

ไม่หมด สารเหล่านี� จะถูกยอ่ยสลายโดยแบคทีเรียและเชื�อราบางชนิดให้เป็นแอมโมเนีย นอกจากนี�

แอมโมเนียในบ่อปลายงัได้จากกระบวนการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ โดยแบคทีเรียและ          

เชื�อราอีกดว้ย โดยเฉพาะเมื�อแพลงก์ตอนตายเป็นจาํนวนมาก จะทาํให้ปริมาณแอมโมเนียในนํ� า
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สูงขึ�น แอมโมเนียในนํ�ามี 2 รูป คือ อิออนไนซ์แอมโมเนีย (Ionized Ammonia, NH+
4) ซึ� งไม่เป็นพิษ

ต่อปลาและ อนัอิออนไนซ์แอมโมเนีย (Unionized Ammonia, NH3) ซึ� งเป็นพิษต่อปลา 

พว้น (2551) กล่าววา่แอมโมเนียที�มีความเขม้ขน้สูงส่งผลกระทบทางลบต่อสัตวน์ํ� า 

เช่น ลดความสามารถในการขับถ่ายแอมโมเนียของสิ� งมีชีวิตในนํ� า เพิ�มระดับแอมโมเนียใน

ของเหลวในร่างกายของเนื�อเยื�อ ระดบั pH ของเลือด ทาํลายความคงที�ของเอนไซมแ์ละเยื�อเมมเบรน 

เพิ�มการกินนํ� า เพิ�มความตอ้งการออกซิเจน ทาํลายเหงือก เกิดความผิดปกติของเนื�อเยื�อในอวยัวะ

ภายในต่างๆ เกิดการตายในบางครั� งแต่หลายครั� งความเป็นพิษของแอมโมเนียทาํให้ติดเชื�อและลด

การเจริญเติบโต El-Shafai et al. (2004) กล่าววา่ ควรบริหารจดัการนํ� าให้ปริมาณอนัอิออนไนซ์

แอมโมเนียตํ� ากว่า 0.1ppm แม้ว่าในการศึกษาของเขาจะไม่พบปลาตายในนํ� าที�มีปริมาณ                         

อนัอิออนไนซ์แอมโมเนีย 0.144, 0.262 และ 0.434 ppm ก็ตาม แต่ก็ทาํใหป้ลานิลโตชา้ลง 

 

ไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) 

ไนไตรท์จะเป็นพิษต่อสัตว์นํ� าสูง ไนไตรท์เป็นสารที� เกิดขึ� นจากขบวนการ 

Nitrification โดยมีการเปลี�ยนแปลงมาจากแอมโมเนียในสภาวะที�มี pH ตํ�าหรือเป็นกรด จะมี

ประมาณไฮโดรเจนอิออนสูงซึ� งไฮโดรเจนอิออนจะทาํปฏิกิริยากบัไนโตรทไ์ดก้รดไนตรัส (Nitrous 

acid) 

  NO-
2 + H+      HNO2 

  

สําหรับกรดไนตรัสจะมีความเป็นพิษต่อสัตวน์ํ� าสูงกวา่ไนไตรท ์ดงันั�นเมื�อค่า pH  

ตํ�า  ตอ้งระมดัระวงัความเป็นพิษของไนไตรทที์�จะทาํอนัตรายต่อสัตวน์ํ� าได ้ในสภาวะปกติไนไตรท์

ในนํ�า มกัไม่ค่อยก่อใหเ้กิดปัญหา นอกจากจะเกิดการสะสมจนกระทั�งถึงระดบัที�เป็นพิษในบ่อเลี� ยง

สัตว์นํ� า จะมีโอกาสสะสมไนไตรท์จนถึงระดับที�เป็นพิษได้ โดยเฉพาะบ่อเลี� ยงสัตว์นํ� าที�มีการ

หมุนเวียนของนํ� า ที�ใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่ ระดบัความเขม้ขน้ของไนไตรท์ในบ่อปลาไม่ควรเกิน  

0.25  มิลลิกรัมต่อลิตรไนไตรทส์ามารถถูกดูดซบัจากนํ� าโดยปลาและสิ�งมีชีวิตอื�น ๆ ในเลือดของ

ปลา ไนไตรท์จะทําปฏิกิ ริยากับ ฮีโมโกลบิน ทําให้เ กิดเมทีโมโกลบิน (methemogolobin)                       

เมทีโมโกลบินไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้เหมือน ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ดังนั�น ความ

เขม้ขน้ไนไตรทที์�สูงในนํ�าทาํใหเ้กิดการขาดออกซิเจน  
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ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

ไนเตรทมีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและพืชนํ� า ดงันั�น 

ปริมาณไนเตรทจึงสามารถบอกถึงกาํลงัผลิต (Productivity) ของแหล่งนํ� าได ้ซึ� งแพลงก์ตอนพืชจะ

ใช้ไนเตรทในการสร้างโปรตีน แหล่งที�มามาจากขบวนการออกซิเดชันไนไตรท์เป็นไนเตรท 

นอกจากนี�ยงัไดม้าจากการใส่ปุ๋ย ซึ� งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ และจากการชะลา้ง เป็นตน้ 

มกัอยูใ่นรูปของ สารประกอบโซเดียมไนเตรท หรือ แคลเซียมไนเตรท ในบ่อเลี� ยง

ปลาสารประกอบเหล่านี� เป็นผลพลอยได้จากการย่อยสลายแอมโมเนีย ในสภาพกรดโดยกลุ่ม                    

แบคทีเรีย Nitrifying bacteria ดงัสมการ 

 NH3  Acid solution   NH+
4 

 2NH+
4 + 3O2 Nitrosomonas   2NH-

2 + 4H+ + energy + 2H2O 

 2NO-
2 + O2 Nitrobacter   2NO-3 + energy 

 

ขบวนการยอ่ยสลายแอมโมเนียโดยแบคทีเรีย เรียกว่า ขบวนการ Nitrification มี

ความสําคญัต่อพืชชั�นสูงรวมทั�งพืชชั�นตํ�าเป็นอย่างมาก ทั�งนี� เนื�องจากไนโตรเจนเป็นรูปของไนเต

รทแล้ว พืชชั� นสูงไม่สามารถใช้ไนโตรเจนในรูปอื�นได้อีก พืชชั� นตํ� าโดยเฉพาะสาหร่ายก็

เช่นเดียวกนั ส่วนใหญ่ใช้ไดเ้ฉพาะไนโตรเจนในรูปไนเตรท ยกเวน้สาหร่ายบางชนิด สามารถใช้

ไนโตรเจนทั�งในรูปของแอมโมเนียและไนเตรท 

บ่อปลาได้รับไนโตรเจนจากอากาศโดยตรง โดยขบวนการถ่ายเทแลกเปลี�ยน

ระหวา่งอากาศกบันํ� า และยงัมีแบคทีเรียในดินกน้บ่อที�สามารถตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation) 

แบคทีเรียกลุ่มนี� มีทั�งชนิดที�อาศยัอยู่ในดินกน้บ่อและในนํ� า นอกจากแบคทีเรียแลว้ สาหร่ายสีเขียว

แกมนํ� าเงินก็สามารถตรึงไนโตรเจนได้เช่นเดียวกนั ส่วนใหญ่ได้แก่สาหร่ายสกุล Nostoc sp., 

Anabaena sp. และ Anabenopsis sp. (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528) 

บ่อปลาไดรั้บไนโตรเจนหลายทาง คือ จากนํ� าเดิมในบ่อ จากอากาศ และจากการ

ย่อยสลายของอินทรียวตัถุ ขณะเดียวกนัไนโตรเจนที�นํ� าในบ่อได้รับ จะถูกสิ� งมีชีวิตนาํไปสร้าง

โปรตีนในร่างกาย ซึ� งเป็นสาเหตุให้ไนโตรเจนสูญเสียจากบ่อเลี� ยงปลา นอกจากนี� ยงัมีแบคทีเรียที�

ทาํหน้าที�ลดออกซิเจนในไนเตรทให้เป็นไนไตรท์ จากไนไตรท์ให้เป็นไนตริกออกไซด์และก๊าช

ไนโตรเจนตามลาํดบั ก๊าชไนโตรเจนจะระเหยขึ�นสู่อากาศ ขบวนการนี� เรียกวา่ Denitrification มกั

เกิดขึ�นในสภาวะขาดออกซิเจน (Anaerobic) หรืออาจจะเกิดขึ�นในสภาพมีออกซิเจน (Aerobic) ถา้มี

อินทรีย ์วตัถุมากพอ 
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  2NO-
3     2NO-

2 + O2 

  2NO-
2     2NO + O2 

  2NO     N2 + O2 

 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 

ฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟต  ที�พบในแหล่งนํ� าธรรมชาติมีความสําคญัต่อการเลี� ยง

ปลาเนื�องจาก มีความสําคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีพของพืชและสัตว ์โดยเฉพาะพืชซึ� งจะใช้ใน

การสังเคราะห์แสง   โดยปกติฟอสฟอรัสจะสะสมอยู่ในดิน หินแร่หรือแหล่งสะสมอื�น ๆ จะ

ปลดปล่อยออกมาในรูปที�ละลายนํ�าไดโ้ดยการชะลา้งพืชและสัตวน์ํ� าจะนาํไปใชใ้นการเจริญเติบโต

และสร้าง Protoplasm เนื�องจาก ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที�มีความจาํเป็นต่อพืช โดยเฉพาะแพลงก์

ตอนพืชซึ� งจะเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่แหล่งนํ� า แต่ถา้มีมากเกินไปจะทาํให้เกิดสภาวะ

เสื�อมโทรมของแหล่งนํ�า อยา่งไรก็ตามปริมาณฟอสฟอรัสในนํ�าไม่ไดท้าํให้เกิดเป็นพิษ เพียงแต่เป็น

ตวัการในการทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของพืชนํ�าสูง ในการควบคุมป้องกนัปัญหาการเสื�อมโทรม

ของแหล่งนํ� าจึงกาํหนดไวว้า่ไม่ควรมีปริมาณของฟอสฟอรัสเกินกวา่ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร ประเภท

ของฟอสฟอรัสที�พบในแหล่งนํ� า ฟอสฟอรัสที�พบในแหล่งนํ� ามีอยู่ 2 แบบคือสารประกอบพวก

อินทรียฟ์อสเฟต (organic  phosphates) ไดแ้ก่สารประกอบฟอสฟอรัสที�เกิดจากขบวนการทางชีว 

และฟอสฟอรัสที�รวมอยูก่บัสารอินทรียต่์างๆเช่นโปรตีน คาร์โบไฮเดรท เป็นตน้  และฟอสฟอรัสที�

อยูก่บัซากพืชซากสัตว ์

แหล่งที�มาของฟอสฟอรัสในนํ� า ฟอสฟอรัสเขา้มาปะปนกบันํ� าธรรมชาติไดห้ลาย

ทาง  เช่น การถูกชะลา้งโดยนํ� าฝน  จากนํ� าทิ�ง  โรงงานอุตสาหกรรม จากการใชผ้งซกัฟอกหรือลา้ง

ถว้ยชาม  จากปุ๋ยเพื�อการเกษตร จากซากพืชซากสัตวที์�ตายและเกิดเน่าสลายเป็นตน้ การเติมปุ๋ยลง

ในบ่อปลาเพื�อเพิ�มความอุดมสมบูรณ์ขอแหล่งนํ� าจะพบปริมาณฟอสฟอรัสสูงในระยะเริ�มแรกของ

การใส่ปุ๋ย  จากนั�นปริมาณฟอสฟอรัสจะลดลงอยา่งรวดเร็วและในเวลาเพียง 3 – 4 วนั หลงัเติมปุ๋ย      

ฟอสฟอรัสส่วนที�หายไปบางส่วนถูกพืชนาํไปใช ้บางส่วนถูกดูดกลืนโดยตะกอนดินและตกตะกอน

ลงสู่ก้นบ่อ การให้อาหารก็เช่นกนั ฟอสฟอรัสในอาหารส่วนที�ปลากินจะถูกเปลี�ยนเป็นอินทรีย์

ฟอสฟอรัสในตัวปลา ส่วนที�ปลากินไม่ทันจะละลายนํ� า บางส่วนถูกพืชนําไปใช้ บางส่วน

ตกตะกอนเช่นเดียวกนักบัปุ๋ย  (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528) 
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ตาราง  1  คุณภาพนํ�าที�เหมาะสมสาํหรับการเพาะเลี�ยงปลานิล 

 

ปัจจัยคุณภาพนํ�า ค่าคุณภาพนํ�าที�เหมาะสม 

อุณหภูมิ (Temperature)  25-32(องศาเซลเซียส) 

ความโปร่งแสง (Transparency) 30-60 เซนติเมตร 

ความขุ่น (Turbidity) 30-60 เซนติเมตร 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5-8.3 

ออกซิเจนละลายนํ�า (DO) ไม่ตํ�ากวา่ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไม่สูงเกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ความกระดา้งของนํ�า (Hardness) 15-300 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ความเป็นด่าง (Alkalinity) 25-500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ความเคม็ (Salinity) 0-25 พีพีที 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-nitrogen) ไม่สูงเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไนไตรท-์ไนโตรเจน (Nitrite-nitrogen) ไม่สูงเกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ไม่ตํ�ากวา่ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ที�มา: วรัิช (2544) 

 

แพลงก์ตอนพชื (Phytoplankton) 

 

แพลงก์ตอนพืช หมายถึง สิ� งมีชีวิตขนาดเล็กที�ล่องลอยไปตามกระแสนํ� าสุดแต่

คลื�นลมจะพาไป สามารถสังเคราะห์แสงได ้แพลงก์ตอนพืชมีความสําคญัต่อระบบนิเวศแหล่งนํ� า 

โดยเป็นผูผ้ลิตเบื�องตน้ของห่วงโซ่อาหาร ซึ� งจดัเป็นแหล่งอาหารที�สําคญั และช่วยในการรักษา

สมดุลใหก้บัระบบนิเวศ โดยเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนใหก้บัแหล่งนํ�าและบรรยากาศ นอกจากนี�มวล

ชีวภาพและชนิดของแพลงก์ตอนพืชจะเป็นตวับ่งชี�  ระดบัความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ� า สามารถ

ใชใ้นการตรวจสอบมลภาวะได ้(ศิริเพญ็, 2537; ลดัดา, 2544; Vymazal, 1995) 

การแบ่งกลุ่มของแพลงกต์อนพืชมีหลายแบบ คือ การแบ่งโดยยึดขนาด ระยะหลกั

ในวงจรชีวิต การแพร่กระจายในแนวราบ การแพร่กระจายในแนวดิ�ง การแพร่กระจายตามฤดูกาล

และการจดัหมวดหมู่ (Classification) ของแพลงก์ตอนพืช ค่อนขา้งยุง่ยากสับสน เนื�องจากแพลงก์

ตอนพืช มีความหลากหลายมากในเรื�องของรูปร่างลกัษณะ  นกัอนุกรมวิธานมีการปรับเปลี�ยนการ
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จาํแนกหมวดหมู่อยู่บ่อยครั� ง ดว้ยเทคโนโลยีในปัจจุบนั สามารถจดัจาํแนกไดช้ัดเจนและถูกตอ้ง

มากยิ�งขึ�น การจดัจาํแนกหมวดหมู่ของแพลงก์ตอนพืชเบื�องตน้ สามารถใชห้ลกัเกณฑ์ดงันี� คือ ชนิด

ของสารที�ใช้ในการสังเคราะห์แสง ประเภทของอาหารสะสม ประเภทขององค์ประกอบของผนงั

เซลล ์ลกัษณะของหนวด  เป็นตน้ (จงจินต,์ 2524; กาจนภาชน์, 2527; แผนกแพลงก์ตอนพืช, 2538; 

ลดัดา, 2544; ลดัดา และโสภณา, 2546; Bold and Wynne, 1978) ไดจ้ดัแพลงก์ตอนพืชออกเป็น 6         

ดิวชินั ดงัต่อไปนี�  

1. ดิวชินั Cyanophyta : แพลงกต์อนพืชสีเขียวแกมนํ�าเงิน (cyanophytes) 

2. ดิวชินั Chlorophyta : แพลงกต์อนพืชสีเขียว (chlorphytes) 

3. ดิวชินั Euglenophyta : ยกูลีนอยด ์(euglenoids) 

4. ดิวชินั Bacillariophyta : ไดอะตอม (diatom) 

5. ดิวชินั Pyrrophyta : ไดโนแฟลกเจลเลทส์ (dinoflagellates) 

6. ดิวชินั Cryptophyta : คริพโตโมแนดส์ (cryptomonads) 

สาหร่ายแต่ละกลุ่มมีอยู่หลายสกุลและหลายชนิด สาหร่ายสีเขียวพบการ

แพร่กระจายในแหล่งนํ� าจืดมากที�สุด องคป์ระกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช แตกต่างกนัจากแหล่ง

นํ� าหนึ� งๆ จนถึงแหล่งนํ� าอีกแห่ง และจะเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในแหล่งนํ� าเดียวกนั (ลดัดา, 

2542) 

พว้น(2551) กล่าววา่ สาหร่ายสีเขียวแกมนํ�าเงิน มีแนวโนม้ที�จะชุกชุมมากในนํ� าที�มี

แร่ธาตุสูง สาหร่ายสีนํ�าเงินหลายชนิดเป็นโทษ เพราะมนัจะทาํใหเ้กิดฝ้าที�ผวินํ�า และเกิดการตายโดย

ฉบัพลนัของประชากรแพลงก์ตอน บางชนิดอาจเป็นพิษกบัสิ�งมีชีวิตในนํ� า บางชนิดขบัสารที�ทาํให้

เกิดกลิ�นสาบโคลนลงสู่แหล่งนํ�า สารประกอบเหล่านี�จะทาํให้เกิดกลิ�นและรสไม่ดีในนํ� าดื�ม หรือทาํ

ใหเ้กิดกลิ�นสาบโคลนในเนื�อปลาหรือสัตวน์ํ�าชนิดอื�น ๆ 

แพลงก์ตอนพืชต้องการแสงพร้อมการเจริญเติบโต ดังนั� นแพลงก์ตอนพืชจะ

เจริญเติบโตไดดี้ในนํ�าที�ระดบัความลึกที�แสงส่องถึงเท่านั�น ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนมากกวา่

ของนํ�าเล็กนอ้ย ดงันั�นจึงมีแนวโนม้ที�จะจมลงจากเขตที�แสงส่องถึง (นํ� าชั�นบน) แต่ทุกชนิดจะมีการ

ปรับตวั อย่างเช่น ขนาดเล็กลง รูปร่างไม่แน่นอน มีถุงลมหรือมีการเคลื�อนที�เพื�อลดอตัราการจม 

และทาํให้มนัสามารถแขวนลอยอยูไ่ด ้นํ� าเกือบทุกที�จะประกอบดว้ยแพลงก์ตอนพืช และนํ� าที�มีแร่

ธาตุอุดมสมบูรณ์จะประกอบดว้ยแพลงกต์อนในปริมาณมากส่งผลทาํใหน้ํ�าขุ่น และเกิดการเปลี�ยนสี

ได ้ นํ�าที�มีความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชมาก หรือที�เรียกวา่เกิดการบลูมของแพลงก์ตอน (bloom) 

การบลูม เหล่านี�ทาํใหเ้กิดปรากฎการณ์นํ�าเปลี�ยนสี (ลดัดา, 2542) 
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แพลงกต์อนพืชเป็นสิ�งมีชีวติที�ตอ้งการแสงในการเจริญเติบโต แต่แสงจา้ใกลผ้ิวนํ� า

อาจเป็นตวัจาํกดัการเติบโตของแพลงกต์อนพืชบางชนิดนํ�าบางชนิดมีความขุ่นจากแร่ธาตุแขวนลอย

หรืออนุภาคอินทรียส์ารที�เพียงพอต่อการจาํกดัการส่องผ่านของแสง และลดการเจริญเติบโตของ          

แพลงกต์อนพืช แพลงกต์อนพืชเจริญเติบโตไดดี้ที�บริเวณอุณหภูมิสูง ๆ อตัราการเจริญเติบโตสูงสุด

จะอยูใ่นช่วงฤดูใบไมผ้ลิตและฤดูร้อน การเจริญเติบโตจะลดลงในฤดูหนาว (พว้น, 2551) 

กาํลงัการผลิตของแพลงกต์อนพืชยงัสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชขนาด

ใหญ่ เนื�องจากพืชเหล่านี� ตอ้งแย่งสารอาหารกบัแพลงก์ตอนพืช พืชลอยนํ� าขนาดใหญ่หรือในที�มี

ขนาดใหญ่จะบดบงัแสงและจาํกดัการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช พืชชั�นสูงบางชนิดขบัสาร

ออกมาซึ�งเป็นพิษกบัแพลงก์ตอนพืช การเติมสารอาหารลงไปในนํ� าบางครั� งก่อให้เกิดการบลูมของ          

แพลงกต์อนพืชและอาจไปกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชนํ�าดว้ยเช่นเดียวกนั 

 

ผลกระทบของแพลงก์ตอนพชืต่อคุณภาพนํ�า 

 

พว้น (2551) รายงานวา่ ผลกระทบที�สําคญัมากที�สุดของกิจกรรมของแพลงก์ตอน

พืชต่อคุณภาพนํ�า คือมีอิทธิพลต่อ pH ความเขม้ขน้ของออกซิเจนที�ละลายและคาร์บอนไดออกไซด ์

ในเวลากลางวนั แพลงกต์อนพืชจะสังเคราะห์แสงจะใชค้าร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนที�

ละลายละลายไดเ้ร็วกวา่คาร์บอนไดออกไซด ์ และออกซิเจนที�ละลายจะถูกใชใ้นการหายใจโดยรวม

ของสิ�งมีชีวติทั�งหมด จะทาํใหอ้อกซิเจนที�ละลายสูงขึ�น ความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

ในช่วงกลางวนั การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์จะทาํให้ pH สูงขึ� น ในตอนกลางคืนการ

สังเคราะห์แสงหยุดแต่การหายใจยงัคงดาํเนิน ดงันั�นออกซิเจนที�ละลายลดลงและ pH ลดลง เพราะ

คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ�นในตอนกลางคืน ความมากน้อยในความแปรปรวนของ 3 ตวัแปรนี� มี

แนวโน้มเพิ�มสูงขึ�นเมื�อความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชเพิ�มขึ�น บางครั� งแพลงก์ตอนบลูม แลว้ตาย

ลงทันที การตายของแพลงก์ตอนก่อให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนที�ละลาย 

เนื�องจากจะติดตามมาดว้ยการยอ่ยสลายอยา่งรวดเร็วของสาหร่ายที�ตาย  

แพลงก์ตอนพืชสามารถมีอิทธิพลต่อคุณภาพนํ� า โดยดึงเอาแร่ธาตุออกมาจากนํ� า

และโดยเป็นแหล่งสํารองของอินทรียวตัถุ ตวัอย่างเช่น ในบ่อเพาะเลี� ยงสัตวน์ํ� า ความเขม้ขน้ของ

แอมโมเนียและไนโตรเจนและความเขม้ขน้ของฟอสฟอรัสที�ละลายปกติจะตํ�า เมื�อแพลงก์ตอนพืช

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมนัจะสร้างความเขม้ขน้ของอินทรียวตัถุในนํ�าใหเ้พิ�มขึ�นตามมาอีกดว้ย 
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การเปลี�ยนแปลงชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพชืในบ่อเลี�ยงปลา 

 

บ่อที�ใชใ้นการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า ประกอบดว้ยสิ�งแวดลอ้มที�สําคญั คือ ดิน นํ� า และ

องค์ประกอบอื�น ๆ เช่น สัตวน์ํ� า อาหารที�ใช้เลี� ยงสัตวน์ํ� า รวมทั�งสิ� งปนเปื� อนในขณะทาํการเลี� ยง 

สัตวน์ํ� า (สุบณัฑิต, 2547) การเปลี�ยนแปลงชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อเลี� ยงปลาขึ�นอยู่กบั

ปัจจยัหลายดา้น เช่น ฤดูกาล ปริมาณสารอาหาร คุณภาพนํ� าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึง

การจดัการบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�า เช่น การเปลี�ยนถ่ายนํ� า การใส่ปุ๋ยเพื�อเพิ�มอาหารธรรมชาติ เป็นตน้ (พุทธ 

และสํารอง, 2546) อาหารธรรมชาติในบ่อเลี� ยงสัตว์นํ� าเป็นปัจจยัหนึ� งที�มีความสําคญัซึ� งใช้เป็น

อาหารสัตวน์ํ� า โดยเฉพาะแพลงก์ตอนซึ� งเป็นปัจจยัอีกตวัหนึ� งที�พบปัญหาบ่อยหากมีปริมาณมาก

เกินไปโดยเฉพาะกลุ่มแพลงกต์อนพืชซึ� งจดัเป็นกลุ่มผูผ้ลิตเบื�องตน้ของบ่อเลี�ยงปลา (Bold, 1982) 

บญัญติั และคณะ (2548) พบว่าการเจริญเติบโตของปลานิลมีความสัมพนัธ์แบบ

แปรผนัตามกบัปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว ์เนื�องจากปลานิลเป็นปลาที�กินทั�ง

พืชและเนื�อ (Omnnivorous) ชอบกินสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช  แพลงก์ตอนสัตว ์และอินทรียวตัถุที�

อยูก่น้บ่อ  

ปานตะวนั (2549) พบวา่ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสส่งผลให้จาํนวนของแพลงก์ตอน

พืชสูงขึ�น แพลงก์ตอนพืชในบ่อเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ช้หลกัออกซิเจนที�ละลายนํ� า การเปลี�ยนแปลง                     

แพลงก์ตอนพืช มีสาเหตุมาจากากรเพิ�มขึ� นของปริมาณสารอาหาร อาจส่งผลต่อการบลูมของ

สาหร่ายที�เป็นพิษ 

ขจรเกียรติ และบญัญติั (2552) ศึกษาความหลากหลายปริมาณแพลงกต์อนพืช และ

คุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลาบึกดว้ยระบบการเลี� ยงที�แตกต่างกนั พบแพลงก์ตอนพืช 6 ดิวิชนั ไดแ้ก่         

ดิวิชนัCyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta, Cryptophyta และChrysophyta โดย

องค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืช ส่วนใหญ่อยู่ใน ดิวิชัน Chlorophyta ซึ� งสอดคล้องกบั สุจิตร 

(2546) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลานิลเกษตร

ทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม ดิวิชัน Chlorophyta มากที�สุด และพบว่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืช ดิวิชัน Cyanophyta มีความสัมพนัธ์แปรผกผนักบัปริมาณ

แอมโมเนียในบ่อเลี�ยงปลา 
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การเปลี�ยนแปลงชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพชืในรอบปี  

 

การผนัแปรของชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง เช่น 

ฤดูกาล สภาพภูมิประเทศ และปริมาณสารอาหาร เป็นตน้ เมื�อฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศเปลี�ยน

จะมีผลต่อคุณสมบติัของนํ�าทั�งเคมีและกายภาพ  และส่งผลต่อองคป์ระกอบชนิดและปริมาณแพลงก์

ตอน (Wetzel 1983) แหล่งนํ� าในเขตอบอุ่นมีการผนัแปรของปริมาณแพลงก์ตอน ตามฤดูกาลอยา่ง

ชัดเจน แต่ในเขตร้อนการผนัแปรตามฤดูกาล ตอ้งขึ�นอยู่กบัปัจจยัทางด้านเคมีและกายภาพของ

แหล่งนํ� า ไดแ้ก่ แสง อุณหภูมิ ความขุ่น ระดบันํ� า และแร่ธาตุ จึงทาํให้การผนัแปรที�เกิดขึ�นมีความ

แตกต่างกับเขตอบอุ่น ความผนัแปรของสภาพอากาศแต่ละฤดูกาล เป็นปัจจัยที�สําคัญต่อการ

เปลี�ยนแปลงชนิดและปริมาณแพลงกต์อน   

สมพิศ และเดชา (2541) พบว่าในฤดูร้อนกบัฤดูฝนจะพบความหลากหลายและ

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชมาก โดยเฉพาะ ดิวิชัน Bacillariophyta ปริมาณมากที�สุด ส่วนในช่วง             

ฤดูหนาว พบดิวชินั Chlorophyta มากที�สุด 

กมลวรรณ (2546) ศึกษาความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาล

ในบ่อกุง้ร้าง แพลงก์ตอนพืชที�พบไดใ้นทุกฤดูกาลคือ Oscillatoria sp. ปริมาณแพลงก์ตอนพืช

สูงสุดในฤดูหนาวและตํ�าสุดในฤดูฝน โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ สูงสุดในฤดูหนาวและตํ�าสุดใน

ฤดูฝน นอกจากนี� ยงัพบวา่ ปริมาณแพลงก์ตอนพืชยงัขึ�นอยูก่บัค่าความเป็นกรด – ด่าง และปริมาณ

ออกซิเจนที�ละลายนํ� า ผลจากการศึกษาในครั� งนี� แสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงของชนิดและ

ปริมาณแพลงกต์อนพืช ปริมาณแพลงกต์อนสัตว ์ซึ� งเป็นผลจากปัจจยัแวดลอ้มในรอบปี 

 

ความสัมพนัธ์ของชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนกบัคุณสมบัตินํ�าบางประการ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มแสงกบัชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชจะใช้

พลงังานแสงที�ส่งลงในนํ� าเป็นพลงังานที�ใช้ในการสังเคราะห์แสง (Shirota, 1966) โดยทั�วไปเมื�อ

ความเขม้แสงเพิ�มขึ�นการสังเคราะห์ของแพลงก์ตอนพืชจะเพิ�มขึ�นตามและเมื�อความเขม้แสงสูงเกิน

จุดๆหนึ�งๆ การสังเคราะห์แสงจะลดลง (Valiele, 1995) ความเขม้ของแสงจะเปลี�ยนไปตามสถานที� 

ฤดูกาล เวลา และระดบัความลึกของนํ� า สี ความขุ่น และปริมาณเกลือแร่ที�ละลาย (Smiti and 

Markham, 1950) สอดคล้องกบั Raymount (1963) ที�กล่าวว่าแสงที�เพิ�มขึ�นในฤดูใบไมผ้ลิทาํให้

แพลงกต์อนพืชเกิดการเพิ�มจาํนวนขึ�นอยา่งรวดเร็วและถา้ในฤดูใบไมผ้ลิมีช่วงที�รับแสงยาวนานขึ�น
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จะทาํให้แพลงก์ตอนพืช สังเคราะห์แสงไดม้ากขึ�น และถา้ไดรั้บมากเกินไปอาจส่งผลให้แพลงก์

ตอนพืชหยดุการเจริญเติบโตได ้

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของนํ� ากับชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช 

อุณหภูมิมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของสิ�งมีชีวติและสิ�งแวดลอ้มในนํ� า (ลือชยั และฐิติมา, 2539) 

อุณหภูมิในแหล่งนํ� าตามธรรมชาติมีการผนัแปรตามความเขม้ของแสง (Pandit and Nakamura 

2010) ฤดูกาล อุณหภูมิอากาศ ละติจูด ลักษณะภูมิประเทศ ความลึก ความขุ่น ปริมาณนํ� า 

สภาพแวดล้อมทั�วๆไปของแหล่งนํ� า รวมไปถึงความร้อนจากปฏิกิริยาทางเคมีของจุลินทรียแ์ละ

ความร้อนจากกิจกรรมมนุษยแ์ละสัตว ์(ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528; เสาวภา, 2528; สุมาร, 2537; 

จุฑามณัฑก์, 2539; Suvapepun and Suwanrumpha, 1970; Smith 1992) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

คุณภาพแหล่งนํ�าบางประการกบัแพลงก์ตอน พบวา่ ไดอะตอมสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในอุณหภูมิ

ระหว่าง 15-2 องศาเซลเซียส ส่วนสาหร่ายสีเขียวชอบอาศยัในอุณหภูมิระหว่าง 25-32 องศา

เซลเซียส ในขณะที�สาหร่ายสีเขียวแกมนํ� าเงินแพร่พนัธ์ุได้ดีที�อุณหภูมิ 35  องศาเซลเซียสหรือ

มากกวา่ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความขุ่นใสและความโปร่งแสงของนํ� ากบัชนิดและปริมาณ

ของแพลงกต์อนพืช นํ� าในแหล่งนํ� าตามธรรมชาติมีความขุ่นที�เกิดจากสารแขวนลอยในนํ� า ที�ถูกพดั

พามากบักระแสนํ� า เช่น ดินตะกอน สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์แพลงก์ตอน สิ�งมีชีวิตขนาดเล็กที�มี

ขนาดระหว่าง 1-10 ไมโครเมตร เป็นตน้ หรือสารแขวนลอยที�เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ 

การขุดโคลน และทรายในแหล่งนํ� า (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528; Fisher et al., 1988; Dahl and 

Johannessen, 1998) ในแหล่งนํ� าที�มีความขุ่นจากตะกอนมาก มีผลทาํให้กาํลงัการผลิตของแหล่งนํ� า

ลดลง ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงและเพิ�มจาํนวนแพลงก์ตอนพืช (Shin et al., 2003)            

แพลงกต์อนพืชที�พบมากและแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็วในนํ� าที�มีความขุ่นสูง ไดแ้ก่ Closterium acerosum 

(Hall and Werner, 1977) ความโปร่งแสงเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน

พืช นํ�าที�มีค่าความโปร่งแสงนอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร หรือนํ�าที�มีความโปรงแสงตํ�าแสดงวา่นํ� ามีความ

ขุ่นมากเกินไป เกิดสภาวะ Eutrophication สามารถส่งผลกระทบให้แหล่งนํ� าขาดออกซิเจนละลาย

นํ�า (Malaiwan and Peerapornpisal, 2009) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่าง (pH) กบัชนิดและปริมาณของแพลงก์

ตอน ความเป็นกรด-ด่าง ที�เหมาะสมต่อการเลี� ยงสัตวน์ํ� าโดยทั�งไปมีค่าอยู่ระหว่าง 6.0-7.5 (EPA, 

1973) มีค่าแตกต่างกนัตามลกัษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มหลายประการ ความเป็นกรด-ด่าง

มีความสําคญัต่อความสามารถในการใช้ธาตุอาหารในนํ� าของแพลงก์ตอนพืช พืชนํ� า และสัตวน์ํ� า 

(Boyd, 1982; Peerapornpisal, 2004; Chaiubolet al., 2004) 



26 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งออกซิเจนที�ละลายในนํ� า (Dissolved Oxygen) กบัชนิดและ

ปริมาณแพลงก์ตอน  ออกซิเจนมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิต เนื�องจากสิ�งมีชีวิตตอ้ง

ใชอ้อกซิเจนในกระบวนการเจริญเติบโต ออกซิเจนในนํ�านั�นสามารถไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์

แสงของพืชนํ� าและแพลงก์ตอนพืช ปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� าขึ� นอยู่กับความกดดัน

บรรยากาศ อุณหภูมินํ� า ระดบัความลึก และปริมาณเกลือแร่ต่าง ๆ ที�ละลายอยู่ในนํ� า (สุพิมาลย,์ 

2535) นอกจากนี� ยงัขึ�นอยูก่บัการเน่าสลายของอินทรียวตัถุต่าง ๆ (Maitland, 1987) นํ� าไหลมีปริมาณ

ออกซิเจนที�ละลายนํ� ามากกว่าแหล่งนํ� านิ�งหรือแหล่งนํ� าที�มีอตัราการไหลช้า (บญัญติั และคณะ 

2547; Boyd, 1982) แหล่งนํ� าตามธรรมชาติที�มีคุณภาพดีมกัมีปริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ� าตํ�า 

ปริมาณออกซิเจนที�ละลายมีผลต่อการดาํรงชีวติของแพลงก์ตอนและสัตวน์ํ� า แหล่งนํ� าแต่ละแหล่งมี

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ� าต่างกนัส่งผลต่อชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนที�ต่างกนัดว้ย (สุพิมาลย,์ 

2535; Wtzel, 1975) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งธาตุอาหารกบัชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ธาตุอาหาร

ที�แพลงก์ตอนพืชตอ้งการมากที�สุด คือ ไนโตรเจน (ลัดดา, 2542) สารประกอบไนโตรเจนเป็น

สารประกอบหลักของโปรตีน เป็นธาตุอาหารที�สําคัญต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน                  

(Fegg, 1975) แพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดสามารถดึงธาตุอาหารไปใชไ้ดแ้ตกต่างกนั (Strett, 1962; 

Patrick, 1977; Boyd, 1982) สิ�งมีชีวิตนาํฟอสฟอรัสไปใชใ้นการสังเคราะห์สารต่างๆ แหล่งนํ� าที�มี

ปริมาณฟอสเฟสเพิ�มขึ� นเ กิน 0.15 มิลลิกรัม/ลิตร และมีปริมาณไนโตรเจนเกินกว่า  0.3                       

มิลลิกรัม/ลิตร มีผลทาํให้แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญเติบโตและเพิ�มปริมาณอย่างรวดเร็ว (Cowan 

and Lorenzen, 1999) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll-a) กับปริมาณของ

แพลงก์ตอน แพลงก์ตอนพืชจดัเป็นผูผ้ลิตขั�นตน้ในแหล่งนํ� า โดยทาํหน้าที�เป็นตวัเปลี�ยนพลงังาน

แสงเป็นพลงังานเคมีในการสังเคราะห์แสง (Nusch, 1980) เมื�อปริมาณแพลงก์ตอนพืชในแหล่งนํ� า

เพิ�มขึ� นจึงมีผลทาํให้ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ เพิ�มขึ� นตาม ดังนั� นปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ จึงมี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณแพลงกต์อนพืชในลกัษณะแปรผนัตามกนั (พนัทว,ี 2543) 

 

คลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll-a) 

 

คลอโรฟิลล์-เอ เป็นรงควตัถุที�สําคญัในการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช

หรือสาหร่ายทุกชนิด โดยจดัเป็นสารสีสําหรับสังเคราะห์แสงเบื�องตน้ (Primary photosynthetic 

pigment) สามารถดึงดูดแสงไดด้ว้ยตนเอง มีคุณสมบติัเป็นสารสีเขียว ไม่ละลายนํ� า แต่ละลายไดดี้
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ในตวัทาํละลายที�เป็นอินทรีย์สาร โดยทั�วไปปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ที�พบในแพลงก์ตอนพืชมี

ประมาณ 0.5-1.5 เปอร์เซ็นตข์องนํ� าหนกัแห้ง (ศิริเพญ็, 2543; ลดัดา, 2544) คลอโรฟิลล์-เอ เป็นตวั

บ่งชี� ถึงผลผลิตเบื�องตน้และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ� าไดโ้ดยการวิเคราะห์ค่าคลอโรฟิลล์-เอ 

และมวลชีวภาพของสาหร่าย (Algal biomass) 

สาหร่ายทุกชนิดประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ เอ จึงสามารถหาความสัมพนัธ์ ของ

ปริมาณสาหร่ายในเชิงของ standing crop สาหร่ายบางชนิดก็มีคลอโรฟิลล์ บี และซี ซึ� งเป็น

องคป์ระกอบเสริม (นนัทา, 2544) การวดัความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งนํ� า ทาํไดโ้ดยการ

วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์และมวลชีวภาพที�สําคญัปัจจยัหนึ�งคือ ปริมาณสารอาหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งฟอสฟอรัส ปริมาณคลอโรฟิลล์เอของแพลงก์ตอนเป็นดชันีบ่งบอกถึงผลผลิตเบื�องต้น                       

(Primary productivity)ของแหล่งนํ� า ซึ� งปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและฟอสฟอรัสและปัจจยั

อื�นๆ และความแปรปรวนส่วนใหญ่เนื�องมาจากสาหร่ายแต่ละกลุ่มจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ - เอ จะ

แปรผนัตามความหนาแน่นของสาหร่าย องค์ประกอบของสาหร่ายและมวลชีวภาพของสาหร่าย                

(สุฤทธิ� , 2547) 

จากการศึกษาคุณภาพนํ� าในอ่างเก็บนํ� าเขื�อนแม่งดัสมบูรณ์ชล พบว่ามีปริมาณ         

คลอโรฟิลล์-เอ อยูใ่นช่วง 5.92-17.76×10-² µg/L และ 1.97-20.27×10-³ µg/L และพบวา่มีความสัมพนัธ์

แบบแปรผนัตามกนักบัแพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั Chlorophyta, Pyrrophyta และ Cryptophyta และจาก

การประเมินคุณภาพนํ� าโดยใช้ คลอโรฟิลล์-เอ สามารถจดัเป็นแหล่งนํ� าที�มีปริมาณสารอาหารนอ้ย

มาก (ธาํรง, 2542; พรศิริ, 2544) 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ของแพลงก์ตอนพืชเป็นดชันีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์

ของระบบนิเวศแหล่งนํ� า แสงเป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชที�

เป็นผูผ้ลิตขั�นตน้ในบ่อเลี� ยงสัตวน์ํ� า ความสูงจากระดบันํ� าทะเลที�แตกต่างกนัมีผลทาํให้อุณหภูมินํ� า

ในบ่อเลี� ยงสัตวน์ํ� าแตกต่างกนัดว้ย (Jha et al., 2007; Pandit and Nakamura, 2010;  Jeronimo and 

Speck, 2011) เนื�องจากความเขม้แสงอาทิตยที์�ส่องผา่นลงในนํ� ามีผลต่ออุณหภูมินํ� าในบ่อความร้อน

เมื�อสะสมอยูใ่นนํ�าจะทาํใหอุ้ณหภูมินํ� าสูงขึ�น ฤดูกาลจึงเป็นอีกตวัแปรสําคญัในการควบคุมปริมาณ

แสง ดงันั�นในช่วงฤดูร้อนที�ความเขม้แสงอาทิตยมี์มากจะทาํให้ส่องลงสู่นํ� าได้มาก อุณหภูมินํ� า

ในช่วงฤดูร้อนจึงจะสูงกวา่ในฤดูอื�น ๆ (Cowan and Lorenzen, 1999; Jha et al. 2007; Jeronimo and 

Speck, 2011) นอกจากจะขึ� นกับอุณหภูมินํ� าและปริมาณแสงแล้วยงัขึ� นกบัธาตุอาหารจาํพวก

ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน ( Huang et al., 2012) และขึ�นกบัความขุ่นของนํ� าที�เป็นตวัจาํกดัปริมาณ

แสงที�ส่องลงในนํ� า (Kaggwa et al., 2010) การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชเป็นปัจจยัสําคญั

ในการเพิ�มปริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ�า (DO) ในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�า (Beaz  and Aigo, 2011) 
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ปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี� ยงสัตว์นํ� า ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ มาจากการ

สังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช ซึ� งเราสาสามารถวดัไดจ้ากปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ โดยปริมาณ

คลอโรฟิลล์-เอ จะแปรผนัตามความหนาแน่น และมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช (สุฤทธิ� , 2547) 

ปริมาณแพลงตอนพืชมีอิทธิพลต่อคุณสมบติัของนํ� า โดยแพลงตอนพืชจะดึงแอมโมเนียจากนํ� าไป

ใช้ ทําให้ปริมาณแอมโมเนียในนํ� าลดลง เมื�อทําการสังเคราะห์แสงแพลงตอนพืชจะใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากนํ� า และให้กาซออกซิเจนแก่แหล่งนํ� า แต่ถา้มีปริมาณแพลงตอนพืชมาก

เกินไป อตัราการสังเคราะห์แสงและการหายใจที�สูง จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของค่าออกซิเจน

ที�ละลายในนํ�าและค่าความเป็นกรดเป็นด่างในช่วงกวา้ง ซึ� งจะเป็นอนัตรายต่อปลาได ้และเมื�อแพลง

ตอนพืชที�มีเป็นจาํนวนมากตายลงจะเน่าสลายทาํให้เกิดปัญหาการขาดออกซิเจน เกิดการปล่อย

แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ� งเป็นอนัตรายกบัปลาในบ่อ (ไมตรี และ จารุวรรณ, 

2528)  

 

การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) 

 

พว้น(2551) กล่าวว่า พืชจะใช้ระบบการตอบสนองของแสงของคลอโรฟิลล์ เอ 

และเม็ดสีอื�น ๆ ในการจบัพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ� งพลงังานนี� จะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง 

ซึ� งอนินทรียค์าร์บอนที�อยูใ่นรูปของคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกรีดิวซ์ไปเป็นอินทรียค์าร์บอนในรูป

ของนํ�าตาลโมเลกุลเดี�ยว บางส่วนของพลงังานแสงถูกเปลี�ยนไปเป็นพลงังานเคมี และถูกเก็บไวใ้น

โมเลกุลของนํ�าตาล ดงัสมการ 

     pigments 

 6CO2 + 6H2O + light energy     C6H12O6 + 6O2 

     Inorganic nutrient 

 

พืชสามารถผลิตสารอินทรีย์ได้ด้วยตัวมันเอง และถูกเรียกว่าออโธโทรฟิค 

(Autotrophic) ความต้องการทรัพยากรที�สําคญัของการสังเคราะห์แสง และผลผลิตของพืชคือ 

คาร์บอนไดออกไซด ์นํ�า แสง แร่ธาตุ ธาตุอาหารที�จาํเป็นสาํหรับพืชที�สาํคญัคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน 

ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซสัเฟอร์ โปแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ไอรอน แมงกานีส 

สังกะสี ทองแดง และโมลิบดินมั พืชบางชนิดตอ้งการเพิ�มเติมอีก 1 มากกวา่ของแร่ธาตุ ดงัต่อไปนี�  

โซเดียม ซิลิคอน คลอไรด์ โบรอน และโคบอลท ์โมเลกุลออกซิเจนเป็นผลพลอยดว้ยที�สําคญัของ

การสังเคราะห์แสง 
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พืชใช้คาร์โบไฮเดรทที�สร้างขึ� นจากการสังเคราะห์แสงเป็นแหล่งสารอินทรีย์

สาํหรับพลงังานและเพื�อการสังเคราะห์สารประกอบชีวะเคมีหลายชนิด ประกอบดว้ย แป้ง เซลูโลส 

เฮมิเซลูโลส เพคตินลิกนิน แทนนิน ไขมัน แวกซ์ นํ� ามัน กรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน 

สารประกอบเหล่านี� ถูกใชโ้ดยพืช เพื�อสร้างส่วนต่าง ๆ และก่อให้เกิดการทาํหน้าที�ทางสรีระวิทยา

เพื�อการดาํรงชีวิต พืชตอ้งทาํงานที�เกี�ยวกบัชีววิทยาเพื�อรักษาตวัมนัเอง เจริญเติบโต และสืบพนัธ์ุ 

พลงังานที�ใชใ้นการสร้างสิ�งเหล่านี�มาจากสารอินทรียที์�สร้างขึ�นในการสังเคราะห์แสง สารอินทรียที์�

ไดจ้ากการสังเคราะห์แสงเป็นทั�งแหล่งของการสร้างส่วนต่างๆและแหล่งของพลงังาน  

การหายใจและการสังเคราะห์แสงเป็นปฏิกิริยาเดียวกนัแต่เกิดขึ�นในทิศทางตรงกนั

ขา้มกนั การสังเคราะห์แสงแพลงกต์อนพืชและพืชอื�น ๆ ดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากสิ�งแวดลอ้มจบั

พลงังานจากแสงอาทิตย ์และใช้พลังงานไปรีดิวซ์อนินทรียค์าร์บอนไดออกไซด์เปลี�ยนไปเป็น

อินทรียค์าร์บอนในคาร์โบไฮเดรท และปล่อยออกซิเจนออกสู่สิ�งแวดลอ้ม ในการหายใจสิ�งมีชีวิต

ออกซิไดซ์อินทรียค์าร์บอนไดออกไซด์ ปกติพืชจะผลิตอินทรียว์ตัถุ และออกซิเจนมากกว่าที�ใช ้

อินทรียวตัถุ ส่วนเกินก็จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว ์ แบคทีเรีย และเป็นอาหารสําหรับสิ�งมีชีวิตพวกที�

ไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้ออกซิเจนก็จะถูกใช้โดยสิ�งมีชีวิตพวกเดียวกนันี�  เป็นเหมือนกบัตวั

ออกซิแดนทใ์นการหายใจ อินทรียว์ตัถุในระบบนิเวศยงัคงสภาพเป็นสิ�งมีชีวติเนื�องจากยงัไม่ถูกยอ่ย

สลายโดยสมบูรณ์ ประกอบดว้ยระบบนิเวศเบื�องตน้คือ พืชเนื�องจากมวลชีวภาพของพืชมีมากกว่า

ของสัตว ์
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ภาพ  2  วงจรคาร์บอนและออกซิเจน 

ที�มา: พว้น (2551) 

 

แบคทเีรีย (Bacteria) 

 

แบคทีเรียเป็นกลุ่มสิ�งมีชีวิตขนาดเล็กที�มีความหลากหลาย มีรูปร่างเป็นเซลล์เดี�ยว

หรือเป็นเส้นสายของเซลล์  และเซลล์อาจกลมหรือเป็นรูปแท่งสั�น (rod) อาจอาศยัอยูอ่ยา่งอิสระใน

นํ� าหรือจบัอยู่ที�ผิวหรืออยู่ในตะกอนพื�นทอ้งนํ� า บางชนิดเคลื�อนที�ได้แต่ส่วนใหญ่เคลื�อนที�ไม่ได ้

แบคทีเรียบางชนิดทาํใหเ้กิดโรคในคน สัตว ์และพืช (พว้น, 2551) 

แหล่งอาหารของแบคทีเรียทั� งหมดคือสารอินทรีย์ที�ได้จากสิ� งแวดล้อม แต่มี

แบคทีเรียจาํนวนนอ้ยที�สามารถสังเคราะห์แสงเองได ้แบคทีเรียแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที�
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ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ (Heterotrophic) และกลุ่มที�สามารถสร้างอาหารเองได ้

(Autotrophic) ไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดถ้า้ขาดออกซิเจน (obligate aerobic bacteria) และสามารถ

อยูไ่ดท้ ั�งในสภาวะที�มีและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobic bacteria) บางชนิดสามารถทาํงาน

ได้แม้ปราศจากโมเลกุลของออกซิเจน โดยได้รับออกซิเจนจากไนเตรท ซัลเฟต คาร์บอนได-

ออกไซด ์หรือสารประกอบอนินทรียอื์�น ๆ บทบาททางนิเวศวิทยาที�สําคญัคือยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ 

ต่อสารประกอบอนินทรียที์�จาํเป็น เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ นํ� า แอมโมเนีย ซัลเฟต และแร่ธาตุ        

อื�น ๆ 

แบคทีเรียตอ้งการแร่ธาตุในการเจริญเติบโต แร่ธาตุมีหน้าที�เพื�อการเจริญเติบโต 

และเมตาบอลิซึมเป็นวตัถุดิบสําหรับการสร้างสารประกอบชีวเคมีของสิ� งมีชีวิต คาร์บอนและ

ไนโตรเจนที�ประกอบอยู่ในแร่ธาตุอินทรีย์จะถูกใช้ในการสร้างโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและ

องค์ประกอบอื�น ๆ ของเซลล์จุลินทรีย ์แร่ธาตุยงัให้พลงังานสําหรับการเจริญเติบโต และปฏิกิริยา

เคมี คาร์โบไฮเดรตจากธาตุอินทรียถู์กออกซิไดซ์ในการหายใจและพลงังานที�ปล่อยออกมาใช้ใน

ปฏิกิริยาเคมี เพื�อสังเคราะห์สารประกอบชีวเคมีที�จาํเป็นสําหรับการเจริญเติบโตและซ่อมแซม

ร่างกาย แร่ธาตุยงัทาํหน้าที�เป็นตวัรับอิเล็กตรอนและไฮโดรเจนในการหายใจ จุลินทรียพ์วกที�ไม่

สามารถสร้างอาหารเองได ้ไดรั้บอนินทรียว์ตัถุ และแร่ธาตุอินทรียจ์ากอินทรียวตัถุอิเลคตรอน ตวั

สุดทา้ยและตวัรับไฮโดรเจนสาํหรับการหายใจโดยใชอ้อกซิเจน คือโมเลกุลออกซิเจน สารอินทรียที์�

ผลิตได้จากเมตาบอลิซึม หรือสารอนินทรีย์จะทดแทนออกซิเจนเพื�อเป็นตวัรับไฮโดรเจน และ

อิเลคตรอนในการหายใจแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 

 

บทบาทของแบคทเีรียต่อคุณภาพนํ�า 

 

การยอ่ยสลายโดยจุลินทรียเ์กิดขึ�นไดท้ั�งในนํ� าและตะกอน ผลกระทบที�สําคญัคือ

การหายใจโดยใช้ออกซิเจน ลดปริมาณออกซิเจนที�ละลาย ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ

แอมโมเนีย ชั�นการสะสมของของแข็งที�ตกตะกอนจะพบแบคทีเรียเฉพาะที�ผิวสัมผสัระหว่างดิน

และนํ� า และที�ความสูงของตะกอนไม่กี�เซนติเมตร ซึ� งมีสารอินทรียใ์หม่ ๆ จาํนวนมากที�สามารถ

ยอ่ยสลายไดง่้าย กิจกรรมของแบคทีเรียในระบบนิเวศทางนํ� าปกติจะเกิดขึ�นมากที�สุดในชั�นที�สะสม

ที�ชั�นตะกอน การใช้ออกซิเจนเป็นผลมาจากกิจกรรมของแบคทีเรียในชั�นที�มีการสะสม และจาก

กิจกรรมของแบคทีเรีย และออกซิเดชนัทางเคมีของสารจากเมตาบอไลท ์

การยอ่ยสลายอินทรียวตัถุควบคุมศกัยไ์ฟฟ้ารีด็อกในนํ� า และในตะกอน ในสภาวะ

ที�มีออกซิเจนการยอ่ยสลายโดยการใชอ้อกซิเจนเท่านั�นที�จะเกิดขึ�น อยา่งไรก็ตามแบคทีเรียบางชนิด
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เริ�มใชอ้อกซิเจนจากไนเตรท เมื�อไนเตรทถูกใชห้มดแบคทีเรียก็จะเริ�มใช ้เหล็กและแมงกานีสที�อยู่

ในรูปออกซิไดส์ในการหายใจ จนกระทั�งใชค้าร์บอนไดออกไซดเ์ป็นแหล่งสุดทา้ยที�กลายเป็นแหล่ง

ออกซิเจน  ผลของการหายใจของแบคทีเรียในสภาวะที�ไร้ออกซิเจนเกิดขึ� นจากการรีดิวซ์ของ

สารประกอบอนินทรีย์ ซึ� งรวมทั� ง ไนเตรท เฟอรัสอิออน แมงกานีส ซัสไฟด์ มีเทน และ

สารประกอบอนินทรียต์วัอื�น ๆ ในนํ� า ในนํ� าชั�นล่างของบ่อและแหล่งนํ� าอื�น ๆ เมื�อสารรีดิวส์เหล่านี�

กระจายหรือผสมกบันํ�าที�มีออกซิเจนมนัจะออกซิไดซ์ หากอตัราสารรีดิวส์ สู่แหล่งนํ� ามากกวา่อตัรา

การออกซิไดซ์ แบคทีเรียบางชนิดสมารถออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็นไนเตรท ดงันั�นความเขม้ขน้

ของแอมโมเนียในนํ�าจะตํ�าลง 

ปัจจยัหลกัที�ควบคุมการเจริญเติบโต และการหายใจของแบคทีเรีย คือ อุณหภูมิ 

ออกซิเจน ความชื�น pH อาหารพวกแร่ธาตุและองค์ประกอบที�ได้ประโยชน์ของสารอินทรีย ์

ผลกระทบจากอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต  เนื�องจากการเจริญเติบโตถูกจาํกดัดว้ยอุณหภูมิตํ�า ช่วง

อุณหภูมิที�เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงแคบ การเจริญเติบโตดีเมื�ออุณหภูมิสูง อุณหภูมิ

เพิ�มขึ�น 10 องศาเซลเซียสจากปกติทาํใหก้ารหายใจและอตัราการเจริญเติบโตเพิ�มขึ�น 2 เท่า และเพิ�ม

อตัราการยอ่ยสลายดว้ยเช่นเดียวกนั แบคทีเรียทั�งหมดในนํ� าธรรมชาติ และในตะกอนเจริญเติบโต

ไดดี้ที�สุดที�อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส  การเพิ�มออกซิเจนต่อเนื�องตลอดเวลาเป็นการสนบัสนุน

การทาํงานของแบคทีเรียในสภาวะมีออกซิเจน แต่ในสภาวะไร้ออกซิเจนแบคทีเรีย พวกแฟคคลั-        

เททีฟ และแอนแรโรบิค สามารถย่อยสามารถย่อยสลายสารอินทรียไ์ด้สารประกอบที�ได้สารที�

ละลายนํ� าไดง่้าย และชะลา้งไดง่้ายจากอินทรียวตัถุที�เกิดขึ�นใหม่ การยอ่ยสลายจะเร็วเท่ากนัทั�งใน

สภาวะมีและไม่มีออกซิเจน แต่การย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจนของสิ�งมีชีวิตยงัมีโครงสร้าง

และมีประสิทธิภาพตํ�า  เพราะแบคทีเรียยอ่ยสลายสิ�งเหล่านี� ไดช้า้ (Kristensen et al., 1995) ความชื�น

ที�มีเป็นจาํนวนมากในที�อยู่อาศยัที�เป็นแหล่งนํ� า ทาํให้การย่อยสลายในแหล่งนํ� าเป็นไปได้ง่าย 

แบคทีเรียเจริญเติบโตไดดี้ที� pH  7 ถึง 8 และการยอ่ยสลายจะเป็นไปไดเ้ร็วมากในสภาวะที�เป็น

กลาง หรือสภาพแวดลอ้มที�เป็นด่างเล็กนอ้ยมากกวา่สภาพที�เป็นกรด แบคทีเรียตอ้งการสารอาหาร

พวกอนินทรีย ์เช่น ซลัเฟส ฟอสฟอรัส แคลเซียม โปแทสเซียม และอื�น ๆ แต่แร่ธาตุเหล่านี�ปกติจะ

สามารถรับไดจ้ากสสาร แต่พวกมนัมกัจะขาดแคลนในนํ�า ธรรมชาติของสสารมีความสําคญัอยา่งยิ�ง

องคป์ระกอบของโปรโต  พลาสซึมของอินทรียวตัถุสามารถยอ่ยสลายเป็นจาํนวนมาก สิ�งตกคา้งที�มี

ไนโตรเจนสูงปกติจะมีส่วนประกอบที�เป็นโครงสร้างตํ�าที�สุด  ชินุมา (2546)  กล่าววา่ จากการศึกษา

ความสัมพนัธ์ของคุณสมบติัของนํ� ากบัความชุกชุมของปรสิตครั� งนี�พบวา่ ปริมาณออกซิเจนละลาย

ในนํ� า ความเป็นกรดเป็นด่าง แอมโมเนียและฟอสฟอรัส ไม่มีผลต่อการติดเชื�อของปรสิตอย่างมี

นยัสําคญั (P >0.05) แต่ในขณะที�ความชุกชุมของเห็บระฆงัมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญักบั
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ปริมาณความเขม้ขน้ของไนไตรด ์(r = 0.244) ดงันั�นแนวทางป้องกนัการระบาดของเห็บระฆงัน่าจะ

ทาํไดโ้ดยการลดปริมาณไนไตรด์ ในการเลี� ยงปลานิล งานวิจยัต่อเนื�องที�ดาํเนินอยู่คือ การใช้สาร

สกดัจากธรรมชาติเพื�อควบคุมการระบาดของเห็บระฆงัในลูกพนัธ์ุปลานิลก่อนปล่อยลงบ่อเลี� ยง  

แบคทีเรียในนํ� าจะเพิ�มขึ�นเมื�อมีการเพิ�มของอุณหภูมินํ� า (Fernandes et al., 1997; Hossain et 

al.,1999) สอดคลอ้งกบั Al-Harbi and Uddin (2003) รายงานวา่ การตรวจสอบองคป์ระกอบของ

ชนิดแบคทีเรียจากอวยัวะต่าง ๆ ของปลาจะมีผลต่อคุณภาพของผลผลิต โดยชนิดและปริมาณของ

แบคทีเรียจะแตกต่างกนัไปตามพื�นที�และฤดูกาล และ Al – Harbi and Uddin (2004) รายงานวา่ ค่า

แบคทีเรียที�เจริญได้ในลําไส้ปลานิลลูกผสมจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โดยพบว่า จาํนวน

แบคทีเรียในลาํไส้จะมีค่าสูงสุดในฤดูใบไมร่้วง ซึ� งมีค่าระหว่าง (3.1 ± 1.4) ×108  ถึง (1.3±2.2)         

× 109CFU/g และมีค่าตํ�าสุดในช่วงฤดูหนาว ซึ� งอยู่ระหว่าง (8.9 ± 1.8) ×105 ถึง (1.3 ±0.9)                 

× 107CFU/g 
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บทที� 3 

อปุกรณ์ และวธิีการวจิัย 
 

เก็บตวัอย่างนํ� า เพื�อศึกษาคุณสมบติัของนํ� าจากการเลี�ยงปลานิล 2 ระบบ คือการ

เลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ และการเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์โดยเปรียบเทียบ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (เดือน

พฤษภาคม, มิถุนายน, และสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2556) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน, ธนัวาคม 

2556 และมกราคม 2557) ในพื�นที�การศึกษา 4 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพะเยา 

จงัหวดัลาํปางและ จงัหวดันครสวรรค ์เก็บตวัอยา่งบ่อเลี�ยงปลานิลพื�นที�ละ 3 บ่อ รวมทั�งสิ�น 12 บ่อ 

 

พื�นที�ศึกษา 

 

กาํหนดพื�นที�ในการศึกษา4 จงัหวดั (ภาพ 3) เป็นตวัแทนพื�นที�เลี� ยงปลานิลใน

ภาคเหนือของประเทศไทย โดยพิจารณาความแตกต่าง ระหวา่งระดบัความสูงมีความแตกต่าง ของ

อุณหภูมิของแต่ละพื�นที� เพื�อพิจารณาใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งที�ครอบคลุม และเห็นความแตกต่างสําหรับ

ระบบการเลี�ยงปลานิลที�เหมือนกนั แต่มีลกัษณะพื�นที�ที�แตกต่างกนั ซึ� งจะมีผลต่อระบบการจดัการ

บ่อเลี�ยงปลานิลที�แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน และที�สาํคญัเกษตรกรตอ้งให้ความร่วมมืออนุญาตสําหรับ

พื�นที�ที�ตอ้งเขา้ไปทาํการเก็บตวัอยา่งเพื�อการวจิยั จึงแบ่งพื�นที�เป็น 2 เขต ตามระดบัความสูงที�ต่างกนั

คือ 

1. พื�นที�เลี� ยงปลานิลที�เป็นตวัแทน ของระดบัความสูงจากนํ� าทะเลมากกว่า 400 

เมตร ประกอบดว้ย พื�นที�สูงของจงัหวดัเชียงใหม่ (582 เมตร) และ จงัหวดัพะเยา (444 เมตร) 

2. พื�นที�เลี� ยงปลานิลที�เป็นตวัแทนของระดบัความสูงจากนํ� าทะเลน้อยกว่า 400 

เมตร ประกอบดว้ย จงัหวดัลาํปาง (180 เมตร) และจงัหวดันครสวรรค ์(32 เมตร) 

นอกจากนี�จะศึกษาระบบการเลี�ยงปลานิล 2 ระบบ คือ การเลี�ยงปลานิลแบบยงัชีพ 

และการเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และทาํการศึกษาขอ้มูล 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  3  แผนที�ตวัแทนพื�นที�เลี�ยงปลานิลในภาคเหนือของประเทศไทย 

ที�มา: แผนที�ประเทศไทย (

 

การพิจารณาพื�นที�

ความสูง พบว่าพื�นที�สูงของจงัหวดัเชียงใหม่

ระดบัความสูงมากกวา่ 400 

สูงและมีระดบัความสูงจากระดบันํ� าทะเล นอ้ยกวา่ 

2 พื�นที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเป็นการเลี� ยงปลาเพื�อยงัชีพ 

ประการ แสดงในตาราง 2

 

ตาราง  2   ค่าเฉลี�ยคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

มาตรฐาน) 

 

ปัจจัยคุณภาพนํ�า

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส

อุณหภูมินํ�า (องศาเซลเซียส

ปริมาณแสง (ลกัซ์) 

ความลึกของนํ�า (เมตร) 

 

ตวัแทนพื�นที�เลี�ยงปลานิลในภาคเหนือของประเทศไทย  

(2557) 

การพิจารณาพื�นที�บ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ โดยเปรียบเทียบพื�นที�แต่ละระดับ

ความสูง พบว่าพื�นที�สูงของจงัหวดัเชียงใหม่ จดัเป็นที�ที�มีอุณหภูมิตํ�า เนื�องจากตั�งอยู่บนพื�นที�ที�มี

400 เมตร (ภาพ 4 ก) ส่วนพื�นที�จงัหวดัลาํปางเป็นพื�นที�ที�มีอุณหภูมิค่อนขา้ง

สูงและมีระดบัความสูงจากระดบันํ� าทะเล นอ้ยกวา่ 400 เมตร (ภาพ 4 ข) การเลี� ยงปลาส่วนใหญ่ทั�ง 

ณะคลา้ยคลึงกนัเป็นการเลี� ยงปลาเพื�อยงัชีพ โดยคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลานิล

2 

คุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ ระยะเวลา 7 เดือน (

ปัจจัยคุณภาพนํ�า 
บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ

ลาํปาง(< 400 เมตร) เชียงใหม่ 

องศาเซลเซียส) 27.12±2.50a 

องศาเซลเซียส) 27.40±1.88ns 

4220.67±2020.18a 33887.17±7781.32

 1.13±0.20 ns 
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เลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ โดยเปรียบเทียบพื�นที�แต่ละระดับ

จดัเป็นที�ที�มีอุณหภูมิตํ�า เนื�องจากตั�งอยู่บนพื�นที�ที�มี

ส่วนพื�นที�จงัหวดัลาํปางเป็นพื�นที�ที�มีอุณหภูมิค่อนขา้ง

การเลี�ยงปลาส่วนใหญ่ทั�ง 

ในบ่อเลี� ยงปลานิลบาง

(ค่าเฉลี�ย ± ค่าเบี�ยงเบน

บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

เชียงใหม่ (>400 เมตร) 

25.55±1.24b 

27.22±1.25ns 

33887.17±7781.32b 

1.08±0.23 ns 



ตาราง  2   (ต่อ) 

 

ปัจจัยคุณภาพนํ�า

ความโปร่งแสง (เซนติเมตร

สารแขวนลอย (มิลลิกรัม

ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม

ความเป็นกรด-ด่าง 

ความเป็นด่าง(มิลลิกรัม/ลิตร

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (

ไนไตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม

ไนเตรท-ไนโตรเจน(มิลลิกรัม

ออร์โธฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส 

ปริมาณแบคทีเรียรวม (CFU/

 

หมายเหตุ  อกัษรที�แตกต่างกนัในแนวนอน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

(ก

ภาพ  4  บ่อเลี�ยงปลานิลแบบยงัชีพบนพื�น

(ก) จงัหวดัเชียงใหม่  

(ข) จงัหวดัลาํปาง 

ปัจจัยคุณภาพนํ�า 
บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ

ลาํปาง(< 400 เมตร) เชียงใหม่ 

เซนติเมตร) 80.71±12.89 a 

มิลลิกรัม/ลิตร) 17.89±6.61b 

มิลลิกรัม/ลิตร) 2.07±1.33b 

7.14±0.17b 

ลิตร) 305.62±102.86ns 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 0.334±0.08a 

มิลลิกรัม/ลิตร) 0.006±0.005 ns 

มิลลิกรัม/ลิตร) 0.020±0.014b 

ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.053±0.021 ns 

CFU/มิลลิลิตร) 2.26±0.35ns 

อกัษรที�แตกต่างกนัในแนวนอน แสดงค่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติ

อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

 

ก)                                                                         (ข)      

บ่อเลี�ยงปลานิลแบบยงัชีพบนพื�นที�สูง  

จงัหวดัเชียงใหม่  และ 

จงัหวดัลาํปาง  

36 

บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

เชียงใหม่ (>400 เมตร) 

44.74±10.8 b 

46.14±15.07a 

5.34±1.96 a 

7.61±0.22 a 

326.19±126.96ns 

0.26±0.05b 

0.006±0.001 ns 

0.056±0.012 a 

0.062±0.012 ns 

2.19±0.56ns 

แสดงค่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

)       
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การพิจารณา พื�นที�บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์โดยเปรียบเทียบพื�นที�แต่ละระดบั

ความสูง พบวา่พื�นที� จงัหวดัพะเยา จดัเป็นพื�นที�มีอุณหภูมิตํ�า เนื�องจากตั�งอยูบ่นพื�นที�ที�มีระดบัความ

สูงมากกว่า 400 เมตร (ภาพ 5 ก) ส่วนพื�นที�จงัหวดันครสวรรค์ เป็นพื�นที�ที�มีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง 

และมีระดบัความสูงจากระดบันํ� าทะเล น้อยกวา่ 400 เมตร (ภาพ 5 ข) การเลี� ยงปลาส่วนใหญ่ทั�ง 2 

พื�นที�มีลกัษณะคล้ายคลึงกนั เป็นการเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์โดยคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลาบาง

ประการ แสดงในตาราง 3 

 

ตาราง  3  ค่าเฉลี�ยคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ ระยะเวลา 7 เดือน (ค่าเฉลี�ย ± ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน) 

 

ปัจจัยคุณภาพนํ�า 
บ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณชิย์ 

นครสวรรค์ (< 400 ม.) พะเยา (>400 ม.) 

อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส) 28.98±3.20a 25.48±2.42 b 

อุณหภูมินํ�า (องศาเซลเซียส) 30.41±3.21a 27.05±2.11b 

ปริมาณแสง (ลกัซ์) 37266.50±11278.44a 24660.10±8236.78b 

ความลึกของนํ�า (เมตร) 1.22±0.28a 1.05±0.10 b 

ความโปร่งแสง (เซนติเมตร) 16.75±1.84b 31.42±4.98a 

สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร) 69.73±4.82b 56.633±2.17a 

ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร) 3.65±1.01a 4.51±0.73b 

ความเป็นกรด-ด่าง 7.26±0.30ns 7.09±0.30ns 

ความเป็นด่าง(มิลลิกรัม/ลิตร) 135.30±40.60 ns 157.36±18.00ns 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.46±0.17 a 0.34±0.08 b 

ไนไตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.467±0.085 a 0.280±0.045 b 

ไนเตรท-ไนโตรเจน(มิลลิกรัม/ลิตร) 0.006±0.0.005b 0.014±0.006a 

ออร์โธฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.020±0.000a 0.032±0.001 b 

ปริมาณแบคทีเรียรวม (CFU/มิลลิลิตร) 2.89±0.29a 2.43±0.19b 

 

หมายเหตุ  อกัษรที�แตกต่างกนัในแนวนอน แสดงค่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

 



 

 

 

 

 

 

(ก)

ภาพ  5  บ่อเลี�ยงปลานิลเชิง

(ก) พื�นที�จงัหวดัพะเย

(ข) พื�นที�จงัหวดันครสวรรค์

 

การวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ�าทางกายภาพและเคมี

 

การวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ�าทางกายภาพ

 

ทาํการเก็บ และ

ทั�ง 4 พื�นที� พื�นที�ละ 3 บ่อ 

สุ่มเก็บตวัอย่างนํ� าทุก ๆ 2 

meter ส่วนอุณหภูมินํ� า

multimeter  รุ่น WQC-22A

 

การวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ�าทางกายภาพ

 

ทาํการเก็บ และวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพนํ� าทางดา้นเคมี และชีวภาพ ในบ่อเลี� ยง

ปลานิล ทั�ง 4 พื�นที�พื�นที�ละ 

ตวัอยา่งแพลงกต์อนพืช และปริมาณแบคทีเรียรวม 

บ่อ ที�ระดบัความลึก 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความลึกจากผวินํ�าดา้นบน 

ลึกจากพื�นบ่อ 20 เซนติเมตร 

คลอโรฟิลล์-เอ โดยวิธี APHA 

 

 

) (ข)

บ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ 

พื�นที�จงัหวดัพะเย และ  

จงัหวดันครสวรรค ์

การวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ�าทางกายภาพและเคมี 

การวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ�าทางกายภาพ 

เก็บ และวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพนํ� าทางดา้นกายภาพ ในบ่อเลี� ยงปลานิล 

บ่อ เก็บตวัอยา่งนํ� าในเดือนที�กล่าวมาขา้งตน้ โดยวนัที�สุ่มเก็บตวัอยา่ง

2 ชั�วโมงโดยอุณหภูมิอากาศ ใช ้Thermometer และ ปริมาณแสง ใช้

ส่วนอุณหภูมินํ� า, ค่าความเป็นกรด – ด่าง และปริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ� า 

22A (ภาพที� 6 ก) ที�ระดบัความลึกทุก ๆ 20 เซนติเมตร (

การวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ�าทางกายภาพ 

ทาํการเก็บ และวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพนํ� าทางดา้นเคมี และชีวภาพ ในบ่อเลี� ยง

พื�นที�พื�นที�ละ 3 บ่อ วดัค่าความโปร่งแสงของนํ� า โดยใช ้Sec 

ตวัอยา่งแพลงกต์อนพืช และปริมาณแบคทีเรียรวม 2 ครั� งไดแ้ก่ ก่อนและหลงั การพลิกตวัของนํ� าใน

ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความลึกจากผวินํ�าดา้นบน 20 เซนติเมตร และระดบัความ

เซนติเมตร (ภาพ 6 ข) เพื�อนําไปวิเคราะห์ สารอาหารได้แก่ ค่าปริมาณ

APHA (1989) ปริมาณออร์โธฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส โดยวิธี 
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) 

ทางดา้นกายภาพ ในบ่อเลี� ยงปลานิล 

ในเดือนที�กล่าวมาขา้งตน้ โดยวนัที�สุ่มเก็บตวัอยา่ง จะเก็บ

และ ปริมาณแสง ใช ้ Lux 

ด่าง และปริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ� า ใช้ TOA 

(ภาพ 7) 

ทาํการเก็บ และวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพนํ� าทางดา้นเคมี และชีวภาพ ในบ่อเลี� ยง

 chi disc และเก็บนํ� า

ครั� งไดแ้ก่ ก่อนและหลงั การพลิกตวัของนํ� าใน

เซนติเมตร และระดบัความ

เพื�อนําไปวิเคราะห์ สารอาหารได้แก่ ค่าปริมาณ

ฟอสฟอรัส โดยวิธี Stannous 



chloride Method, ปริมาณแอมโมเนีย

ไนโตรเจน โดยวธีิ Colorimetric Method

Method และปริมาณค่าความเป็นด่าง โดยวธีิการไตเตรทในหอ้งปฏิบติัการ

 

 

 

 

 

 

 

  

(ก) 

ภาพ  6  (ก) เครื�อง TOA multimeter

(ข) การเก็บตวัอยา่งนํ�า

ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน โดยวิธี Phenate Method

Colorimetric Method, ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน โดยวิธี 

และปริมาณค่าความเป็นด่าง โดยวธีิการไตเตรทในหอ้งปฏิบติัการ (ภาพ 

 (ข)

TOA multimeter รุ่น WQC-22A และ 

การเก็บตวัอยา่งนํ�า

39 

Phenate Method, ปริมาณไนไตรท์-

ไนโตรเจน โดยวิธี Cadmium Reduction 

ภาพ 8) 

) 



 

 

ภาพ  7  การเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพนํ�าทางดา้นกายภาพ ในบ่อเลี�ยงปลานิลการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพนํ�าทางดา้นกายภาพ ในบ่อเลี�ยงปลานิล

40 
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ภาพ  8  การเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพนํ�าทางดา้นการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพนํ�าทางดา้นเคมี และชีวภาพ ในบ่อเลี�ยงปลานิล

41 

41 



 

เก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืช

เดือนตุลาคม และทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทุกเดือน 

เดือนมกราคม ทาํการสุ่มเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืช

แพลงก์ตอน (Plankton net

กรองแพลงก์ตอน ใส่ขวดพลาสติกเก็บตวัอยา่ง รักษาสภาพตวัอยา่งดว้ย 

100) (ภาพ 9 ก)แลว้นาํไปตรวจวเิคราะห์จดัจาํแนกชนิดโดยใชห้นงัสือและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ลดัดา (2542), ยวุดี(2546) 

กระจกสไลดธ์รรมดา (นบัปริมาณทั�งแผน่กระจกสไลด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  9 (ก) การเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืช และ

 (ข) การวเิคราะห์จดัจาํแนกชนิด

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์ความหลากหลาย และ 

ปริมาณของแพลงก์ตอนพชื 

เก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชทุก ๆ 2 เดือนในช่วงฤดูฝน ตั�งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง 

เดือนตุลาคม และทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทุกเดือน ในช่วงฤดูหนาว ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 

เดือนมกราคม ทาํการสุ่มเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืช โดยใช้ถัง 5 ลิตรตกันํ� ากรองผ่านถุงกรอง

lankton net) ขนาดตา 25 ไมโครเมตร แลว้เก็บตวัอยา่งนํ� าที�เหลือปลายกระบอกถุง

กรองแพลงก์ตอน ใส่ขวดพลาสติกเก็บตวัอยา่ง รักษาสภาพตวัอยา่งดว้ย Lugol’s solution 

แลว้นาํไปตรวจวเิคราะห์จดัจาํแนกชนิดโดยใชห้นงัสือและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

) และ Bold and Wynne (1978) และนบัปริมาณแพลงก์ตอนพืชโดยใชแ้ผน่

นบัปริมาณทั�งแผน่กระจกสไลด)์ ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

(ก) 

การเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืช และ 

การวเิคราะห์จดัจาํแนกชนิด และนบัปริมาณแพลงกต์อนพืช ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

42 

เดือนในช่วงฤดูฝน ตั�งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง 

ฤดูหนาว ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 

ลิตรตกันํ� ากรองผ่านถุงกรอง

ไมโครเมตร แลว้เก็บตวัอยา่งนํ� าที�เหลือปลายกระบอกถุง

Lugol’s solution (อตัรา 1: 

แลว้นาํไปตรวจวเิคราะห์จดัจาํแนกชนิดโดยใชห้นงัสือและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

และนบัปริมาณแพลงก์ตอนพืชโดยใชแ้ผน่

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์(ภาพ 9 ข) 

 (ข) 

 

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 



การวเิคราะห์ปริมาณ 

 

เก็บตวัอย่างนํ� าในบ่อปลานิล 

บริเวณพื�นบ่อ ในทั�ง 4 พื�นที�เลี� ยงปลานิล ทุกๆ 

เดือนตุลาคม และทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทุกเดือน ในช่วงฤดูหนาว ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 

เดือนมกราคม  โดยการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ

(2002) ดงันี�  

1. เก็บตวัอยา่งนํ�าใส่

2. ทาํการเจือจางนํ� าตวัอยา่งในนํ� ากลั�นที�ฆ่าเชื�อแลว้ 

ในนํ� ากลั�นฆ่าเชื�อ 9 มิลลิลิตร

สกปรกของนํ�าตวัอยา่งเขยา่

3. ปิเปตตวัอยา่ง 

4. เทอาหารเลี� ยงเชื�อลงบนตวัอย่างในจานเลี� ยงเชื�อ

กระจายทั�ว 

5. บ่มทิ�งไวที้�อุณหภูมิหอ้งนาน 

6. นาํจาํนวนโคโลนีของเชื�อแบคทีเรียรวม คาํนวณปริมาณเชื�อแบคทีเรียรว

 

 

 

ภาพ  10  การเจือจางนํ�าตวัอยา่งสาํหรับการวิเคราะห์แบคทีเรียรวม

 

 

การวเิคราะห์ปริมาณ Total bacteria ในบ่อเลี�ยงปลานิล

เก็บตวัอย่างนํ� าในบ่อปลานิล 2 ระดบั คือ 20 เซนติเมตร จากบริเวณผิวนํ� าและ

พื�นที�เลี� ยงปลานิล ทุกๆ 2 เดือนในช่วงฤดูฝน ตั�งแต่ 

เดือนตุลาคม และทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทุกเดือน ในช่วงฤดูหนาว ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 

เดือนมกราคม  โดยการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ pour plate technique อา้งตามวิธีของ  

เก็บตวัอยา่งนํ�าใส่หลอดทดลองที�ฆ่าเชื�อแลว้ 

ทาํการเจือจางนํ� าตวัอยา่งในนํ� ากลั�นที�ฆ่าเชื�อแลว้ 1: 9 (นํ� าตวัอยา่ง 

มิลลิลิตร) เป็นระดบัความเขม้ขน้ 10-1หรือความเขม้ขน้อื�น

สกปรกของนํ�าตวัอยา่งเขยา่ 

ปิเปตตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร จากความเขม้ขน้ที�ตอ้งการลงในจานเ

เทอาหารเลี� ยงเชื�อลงบนตวัอย่างในจานเลี� ยงเชื�อpour plate

บ่มทิ�งไวที้�อุณหภูมิหอ้งนาน 24 ชั�วโมง ตรวจดูการเจริญเติบโตของเชื�อ

นาํจาํนวนโคโลนีของเชื�อแบคทีเรียรวม คาํนวณปริมาณเชื�อแบคทีเรียรว

การเจือจางนํ�าตวัอยา่งสาํหรับการวิเคราะห์แบคทีเรียรวม 
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ในบ่อเลี�ยงปลานิล 

เซนติเมตร จากบริเวณผิวนํ� าและ

เดือนในช่วงฤดูฝน ตั�งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง 

เดือนตุลาคม และทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทุกเดือน ในช่วงฤดูหนาว ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 

อา้งตามวิธีของ  ISO (1999)และ SCA 

นํ� าตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

หรือความเขม้ขน้อื�น ๆ ขึ�นอยู่กบัความ

มิลลิลิตร จากความเขม้ขน้ที�ตอ้งการลงในจานเลี�ยงเชื�อ 

pour plateให้นํ� าตวัอย่าง

ชั�วโมง ตรวจดูการเจริญเติบโตของเชื�อ 

นาํจาํนวนโคโลนีของเชื�อแบคทีเรียรวม คาํนวณปริมาณเชื�อแบคทีเรียรวม 
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  (ก)                                                                           (ข) 

ภาพ  11 (ก) อุปกรณ์การเตรียมเชื�อแบคทีเรีย และ 

 (ข) การวเิคราะห์ตวัอยา่งแบคทีเรียรวมในบ่อเลี�ยงปลานิล  

 

การวเิคราะห์ทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี�ยของจาํนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจน

ปัจจยัคุณภาพนํ� าทางด้านกายภาพและเคมีในบ่อเลี� ยงปลานิล โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 

(Analysis of  Variance; ANOVA) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 15.0 และวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรคุณภาพนํ� าและแพลงก์ตอน ระหวา่งฤดูกาลและระดบัความ

สูง โดยใช ้    T-test  และการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) 

ความสัมพนัธ์คุณภาพนํ�าและประชากรแพลงกต์อนพืช โดยใชโ้ปรแกรม  MVSP Version 3.1 



บทที� 4 

ผลการวจิัย 

 

ผลของฤดูกาล และระดับความสูง ต่อระดับคลอโรฟิลล์ และการเปลี�ยนแปลง 

ประชากรแพลงก์ตอนพชื ในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

ผลของฤดูกาล และระดับความสูง ต่อระดับคลอโรฟิลล์ 

 

ผลการศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล-์เอ พบวา่บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในฤดูหนาว 

มีความเขม้ขน้คลอโรฟิลล-์เอ สูงกวา่ ในฤดูฝน และบ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในพื�นที�ที�มีความสูง

นอ้ยกวา่ 400 มีความเขม้ขน้คลอโรฟิลล์-เอ สูงกวา่ พื�นที�ที�มีความสูงมากกวา่ 400 มีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (p<0.05) ส่วนเขม้ขน้คลอโรฟิลล์-เอ ในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ ทั�ง 2 

ฤดูกาล และทั�ง 2 ระดบัความสูง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตาราง 4)  

การใช้ Multifactor ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ความเข้มข้น

คลอโรฟิลล์-เอ กบัทั�ง 3 ปัจจยั คือ ฤดูกาล ระดบัความสูง และระบบการเลี� ยง พบว่า ทั�งฤดูกาล 

ระดบัความสูง และระบบการเลี�ยง มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญั ต่อความเขม้ขน้คลอโรฟิลล-์เอ 

(ตาราง 5) 

 

ตาราง  4   ความเขม้ขน้คลอโรฟิลล-์เอ (µg L-1) ในพื�นที�ระดบัความสูง และ ในฤดูกาลที�แตกต่างกนั

ในทั�ง 2 ระบบการเลี�ยง (ค่าเฉลี�ย ± ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน) 

 

ระบบ 
ฤดูกาล  ระดับความสูง (เมตร) 

ฝน หนาว  < 400 > 400 

พาณิชย ์ 104.63 ± 63.47a 326.58 ± 56.39b  340.70 ± 43.01a 63.74 ± 25.53b 

ยงัชีพ 42.35 ± 23.97ns 39.59 ± 19.37ns  60.79 ± 24.00 ns 58.23 ± 18.53 ns 

 

หมายเหตุ  อกัษรที�แตกต่างกนัในแนวนอนมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 
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ตาราง  5  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้ Multifactor ANOVA ระหว่างความเขม้ข้น

คลอโรฟิลล-์เอ กบัทั�ง ปัจจยัฤดูกาล ระดบัความสูง และระบบการเลี�ยง 

 

Factors df Mean Square F Sig. 

Group 1 6.125 46.713 .000 

Season 1 1.087 8.291 .005 

Elavation 1 .004 .031 .860 

Group * Season 1 .468 3.570 .063 

Group * Elavation 1 2.081 15.873 .000 

Season * Elavation 1 .707 5.390 .023 

Group * Season * Elavation 1 2.771 21.132 .000 
 

a R Squared = .589 (Adjusted R Squared = .548) 

 

ผลของฤดูกาล และระดับความสูง ต่อการเปลี�ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพชื 

 

1. ผลของฤดูกาลต่อปริมาณแพลงก์ตอนพชื 

ผลการศึกษาปริมาณแพลงกต์อนพืช พบวา่บ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในฤดูหนาว 

มีความปริมาณแพลงก์ตอนพืช สูงกวา่ ในฤดูฝน และบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในพื�นที�ที�มีความ

สูงน้อยกว่า 400 มีปริมาณแพลงก์ตอนพืช สูงกว่า พื�นที�ที�มีความสูงมากกว่า 400 มีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (p<0.05) ส่วนปริมาณแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ ทั�ง 2 

ฤดูกาล และทั�ง 2 ระดบัความสูง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตาราง 6)  

การใช ้Multifactor ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง ปริมาณแพลงก์ตอน

พืช กบัทั�ง 3 ปัจจยั คือ ฤดูกาล ระดบัความสูง และระบบการเลี�ยง พบว่า ทั�งฤดูกาล ระดบัความสูง 

และระบบการเลี�ยง ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั ต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช เมื�อวิเคระห์แต่

ละปัจจยั พบระบบการเลี�ยงมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั ต่อปริมาณแพลงกต์อนพืช (ตาราง 7) 
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ตาราง  6  ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (cell mL-1) ในพื�นที�ระดบัความสูง และ ในฤดูกาลที�แตกต่างกนั

ในทั�ง 2 ระบบการเลี�ยง (ค่าเฉลี�ย ± ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน) 

 

ระบบ 
ฤดูกาล  ระดับความสูง (เมตร) 

ฝน หนาว  < 400 > 400 

พาณิชย ์ 28.56±14.15b 57.41±21.69a  525.84±162.70a 363.59±142.73b 

ยงัชีพ 30.33±15.34ns 29.36±10.08ns  46.11±16.12ns 46.11±16.12ns 

 

หมายเหตุ  อกัษรที�แตกต่างกนัในแนวนอนมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

 

ตาราง  7  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้ Multifactor ANOVA ระหว่างความเขม้ข้น

คลอโรฟิลล-์เอ กบัฤดูกาล ระดบัความสูง และระบบการเลี�ยง 

 

Factors df Mean Square F Sig. 

 

Group 
1 2.638 30.845 .000 

Elvelation 1 3.578 .569 .453 

Season 1 1.490 .199 .657 

Group * Elvelation 1 6.716 .994 .322 

Group * Season 1 2.028 .036 .851 

Elvelation * Season 1 7.676 1.214 .274 

Group * Elvelation * Season 1 8.244 1.427 .236 
 

a R Squared = .321 (Adjusted R Squared = .258) 

 

 

 

 

 



2. ความหลากหลาย

2.2.1 

เชิงพาณิชย ์

สําหรับการศึกษา

ปลานิลเชิงพาณิชย์ พบแพลงก์ตอนพืชทั� งหมด 

Chlorophyta (32 สกุล) Cyanophyta

Cryptophyta (3 สกุล) และ ดิวิชนั

Chlorophyta มากที�สุด รองลงมา 

เด่น ที�พบคือ Merismopedia

ภาพ 2) 

 

 

 

ภาพ  12  ร้อยละแพลงกต์อนพืชดิวชินัต่าง

 

8%

13%

D. Cyanophyta  

D. Bacillariophyta  

ความหลากหลาย และประชากรแพลงก์ตอนพชื  

1  ความหลาหหลาย และประชาการแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิล

สําหรับการศึกษาความหลากหลาย และประชากรแพลงก์ตอน

ปลานิลเชิงพาณิชย์ พบแพลงก์ตอนพืชทั� งหมด 65 สกุล จาก 6 ดิวิชัน ประกอบด้วย ดิวิชัน

) Cyanophyta (13 สกุล) Bacillariophyta (11 สกุล) Euglenophyta (4 

และ ดิวิชนั Pyrrhophyta (2 สกุล) (ภาพ 12) พบแพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั 

มากที�สุด รองลงมา Cyanophyta และ Bacillariophyta ตามลาํดบั แพลงก์ตอนพืชสกุล

Merismopedia sp., Dictyosphaerium sp. และ Oscillatoria sp.  (

ร้อยละแพลงกต์อนพืชดิวชินัต่าง ๆ ในบ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์

25%

44%

6% 4%

D. Cyanophyta  D.Chlorophyta D. Euglenophyta  

D. Bacillariophyta  D.Cryptophyta  D.Pyrrhophyta  
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ความหลาหหลาย และประชาการแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิล           

และประชากรแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี� ยง

ดิวิชัน ประกอบด้วย ดิวิชัน 

) Euglenophyta (4 สกุล) 

แพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั 

ตามลาํดบั แพลงก์ตอนพืชสกุล

(ผนวก ก,  ภาพ 1 และ 

 

D. Euglenophyta  

D.Pyrrhophyta  



2.2.2

เพื�อยงัชีพ 

การศึกษา

เพื�อยงัชีพ  พบแพลงก์ตอนพืชทั�งหมด 

(23 สกุล) Cyanophyta (13 

(3 สกุล) และ ดิวิชนั Pyrrhophyta 

ที�สุด รองลงมา Cyanophyta

Pediastrum sp.,  Aphanocapsa

 

 

ภาพ  13  ร้อยละแพลงกต์อนพืชดิวชินัต่างๆ ในบ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ

 

 

 

 

8%

13%

D. Cyanophyta  

D. Bacillariophyta  

2 ความหลาหหลาย และประชาการแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิล           

การศึกษาความหลากหลาย และประชากรแพลงก์ตอนพืช

เพื�อยงัชีพ  พบแพลงก์ตอนพืชทั�งหมด 52 สกุล จาก 6 ดิวิชัน ประกอบดว้ย ดิวิชัน

13 สกุล) Bacillariophyta (7 สกุล) Euglenophyta (4 

Pyrrhophyta (2 สกุล) (ภาพ 13) พบแพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั 

yanophyta และ Bacillariophyta ตามลําดับ แพลงก์ตอนพืชสกุล

Aphanocapsa sp. และ Euglena sp. (ผนวก ก,  ภาพ 1 ภาพ 2 

ร้อยละแพลงกต์อนพืชดิวชินัต่างๆ ในบ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

25%
6%

4%

D. Cyanophyta  D.Chlorophyta D. Euglenophyta  

D. Bacillariophyta  D.Cryptophyta  D.Pyrrhophyta  
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การแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิล           

พืช ในบ่อเลี� ยงปลานิล

ดิวิชัน ประกอบดว้ย ดิวิชัน Chlorophyta           

) Euglenophyta (4 สกุล) Cryptophyta      

แพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั Chlorophyta มาก

แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ 

2 และภาพ 3) 

 

44%

D. Euglenophyta  

D.Pyrrhophyta  
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3. ปริมาณและสกุลแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี�ยงปลานิลชิงพาณิชย์ที�พบในฤดูฝน 

และฤดูหนาว   

การศึกษาผลของฤดูกาลต่อปริมาณ และสกุลของแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี� ยงปลา

นิลเชิงพาณิชย ์ที�พบในฤดูฝนและฤดูหนาว พบวา่ ในฤดูหนาวมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงกวา่ใน

ฤดูฝน ซึ� งมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง 5) แพลงก์ตอนพืชใน ฤดูหนาวส่วนใหญ่ 

อยู่ใน      ดิวิชัน Cyanophyta (267.03±49.86) รองลงมา คือ Chlorophyta (191.55±4.63) และ 

Cryptophyta (44.69±8.42) x 102 cell mL-1 ตามลาํดบั (ภาพ 14)  แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ 

Merismopedia sp., Oscillatoria sp. และ Coelomoron sp. (ผนวก ก, ภาพ 1) ส่วนแพลงก์ตอนพืชใน

ฤดูฝนส่วนใหญ่ อยู่ใน ดิวิชัน Chorophyta (334.47± 115.10) รองลงมา คือ Cyanochyta 

(128.16±2.50) และ Bacillariophyta (49.03±11.99) x 102 cell mL-1 ตามลาํดบั (ภาพ 14) แพลงก์

ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ Dictyosphaerium sp., Pediastrum sp. และCoelastrum sp. (ผนวก ก, ภาพ 

2) แสดงให้เห็นวา่ บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในฤดูฝน จะพบสาหร่ายสีเขียวมากที�สุด ส่วนในฤดู

หนาวจะพบสาหร่ายสีเขียวแกมนํ�าเงินมากที�สุด 

 

 
ภาพ  14  ปริมาณแพลงกต์อนพืช (x102 cell mL-1) แต่ละดิวชินั ในระบบการเลี�ยงปลานิล                   

เชิงพาณิชย ์ฤดูฝน และฤดูหนาว 
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4. ปริมาณและสกุลแพลงก์ตอนพชื ในบ่อเลี�ยงปลานิล ที�พบในแต่ละระดับความสูง 

การศึกษาผลของระดบัความสูง ต่อปริมาณ และสกุลของแพลงก์ตอนพืช ในบ่อ

เลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ที�พบในพื�นที�ที�มีความสูงจากระดบันํ�าทะเลนอ้ยกวา่ และมากกวา่ 400 เมตร 

พบวา่ ในพื�นที�ที�มีระดบัความสูงนอ้ยกว่า 400 เมตร มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในพื�นที�ที�สูง

กว่า 400 เมตร มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง 5) แพลงก์ตอนพืชในพื�นที�ที�มีระดบั

ความสูงน้อยกว่า 400 เมตร ส่วนใหญ่ อยู่ใน ดิวิชัน Cyanophyta (339.47 ± 91.52) รองลงมา คือ 

Chlorophyta (194.04 ± 66.04) และ Bacillariophyta (27.72 ± 12.03) x 102 cell mL-1 ตามลาํดบั 

(ภาพ 15) แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ Oscillatoria sp., Merismopedia sp. (ผนวก ก, ภาพ 1) 

และ Dictyosphaerium sp. (ผนวก ก, ภาพ 2) ส่วนแพลงก์ตอนพืชใน พื�นที�ที�สูงกวา่ 400 เมตรส่วน

ใหญ่ อยู่ในดิวิชนั Chlorophyta (348.00±114.16) รองลงมา คือ Cyanophyta (37.67±22.82) และ 

Cryptophyta (35.92±12.77) x 102 cell mL-1 ตามลาํดบั (ภาพ 15)  แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ 

คือ Pediastrum sp., Dictyosphaerium sp. (ผนวก ก, ภาพ 2) และ Merismopedia sp.  (ผนวก ก, ภาพ 

1) แสดงให้เห็นวา่ บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในพื�นที�ที�มีระดบัความสูงนอ้ยกวา่ 400 เมตร จะพบ

สาหร่ายสีเขียวแกมนํ�าเงินมากที�สุด ส่วนในพื�นที�ที�สูงกวา่ 400 เมตร จะพบสาหร่ายสีเขียวมากที�สุด 

 

 
ภาพ  15  ปริมาณแพลงกต์อนพืช (x102 cell mL-1) แต่ละดิวชินั ในระบบการเลี�ยงปลานิล                  

เชิงพาณิชย ์ในพื�นที�ที�มีระดบัความสูงนอ้ยกวา่ 400 เมตร และพื�นที�สูงมากกวา่ 400 เมตร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ�า และ 

แพลงก์ตอนพชืในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพื�นที�เกบ็ตัวอย่าง และคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพื�นที�เก็บตวัอย่าง และคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลานิล

ระบบเชิงพาณิชย ์และเพื�อยงัชีพ ในพื�นที� 4 จงัหวดั ในฤดูฝน ช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 

สิงหาคม และตุลาคม 2556 และฤดูหนาว ช่วงระหวา่งเดือน พฤศจิกายน ธนัวาคม 2556 และเดือน

มกราคม 2557 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA)โดยใช้

โปรแกรม MVSP Version 3.1 สามารถสร้างกราฟการกระจาย (Scatter plot) (ภาพ 16 ) โดย Axis 1 

(แกน x) และ Axis 2 (แกน y) โดยค่า Eigen value ของทั�งสองแกนมีค่าเท่ากบั 4.577 และ 2.830 

โดยมีค่าเปอร์เซ็นต ์ความแปรปรวนรวมทั�งสองแกนเท่ากบั 52.908 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งสามารถจดักลุ่ม

ความสัมพนัธ์ของแต่พื�นที�เก็บตวัอยา่งไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี�  พบวา่ กลุ่มที� 1 บ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อ

ยงัชีพในจงัหวดัลาํปาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ค่า PO4 - P  ส่วนสมาชิกในกลุ่มที� 2 บ่อเลี� ยงปลา

นิลเพื�อยงัชีพในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่า pH และ DO แต่มีความสัมพนัธ์เชิง

ลบกบั NO2 - N และกลุ่มที� 3 บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัพะเยา 

ในช่วงฤดูหนาว มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่า TSS, Intensity light, Total bacteria, Water 

temperature, Air temperature, Depth และ NH3 - N จากขอ้มูลดงักล่าว จดักลุ่ม (Cluster analysis) 

โดยสร้างเป็น Dendogram UPGMA ไดด้งั (ภาพ 17) 

 

 

 

 



53 

 
ภาพ  16  กราฟการกระจาย (Scatter plot) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพื�นที�เก็บตวัอย่าง และ

คุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิล ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว 
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ภาพ  17  กราฟการกระจาย (Scatter plot) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการความสัมพนัธ์ระหวา่งพื�นที�เก็บตวัอยา่ง และคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิล ในช่วงฤดู

ฝน และฤดูหนาว
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ�า  และความหลากหลายของประชากรแพลงก์ตอนพชื  

ในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ� า  และความหลากหลายของประชากร

แพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิล ระบบเชิงพาณิชย ์และเพื�อยงัชีพ ในพื�นที� 4 จงัหวดั ในฤดูฝน 

ช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม 2556 และฤดูหนาว ช่วงระหวา่งเดือน 

พฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และเดือนมกราคม 2557 โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องที�ยอม 

(Canonical Correspondence Analysis: CCA) โดยใชโ้ปรแกรม MVSP Versioniy 3.1 สามารถสร้าง

กราฟการกระจาย (Scatter plot) (ภาพ 18 ) โดย Axis 1 (แกน x) และ Axis 2 (แกน y) โดยค่า Eigen 

value ของทั�งสองแกนมีค่าเท่ากบั 0.787 และ 0.662 โดยมีค่าเปอร์เซ็นต ์ความแปรปรวนรวมทั�งสอง

แกนเท่ากบั 36.81 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งลกัษณะขอ้มูลโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกระจาย หรือมีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งไม่ชดัเจน จึงสามารถจดักลุ่มความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพนํ� า  และความหลากหลายของ

ประชากรแพลงก์ตอนพืชได้ 3 กลุ่ม ดังนี�  กลุ่มที� 1 แพลงก์ตอนพืชสกุล Aphanocapsa sp., 

Planktolyngbya sp. และ Actinastrum sp.  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ค่า Alkalinity, PO4,  pH และ

DO โดยเฉพาะบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในจังหวดัลําปาง กลุ่มที� 2 แพลงก์ตอนพืชสกุล 

Cylindrospermopsis sp. และ Pediastrum sp. มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่า Chlorophyll-a, TSS, 

NH3 - N, NO2 - N และ Total bacteria โดยเฉพาะบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดันครสวรรค ์

และจงัหวดัพะเยาในช่วงฤดูหนาว และกลุ่มที� 3 แพลงก์ตอนพืชสกุล Cosmarium sp. และ 

Tetraedron sp. มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าWater temperature, Air temperature, Depth 

โดยเฉพาะบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในจังหวัดเชียงใหม่ และ ในจังหวดัพะเยา ช่วงฤดูฝน 

นอกจากนี� อาจมีแพลงก์ตอนพืชอีกบางสกุลที�มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพนํ� าในพื�นที�อื�นๆ ซึ� งอาจ

ตอ้งจบัคู่ความสัมพนัธ์แกนอื�น จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถจดักลุ่ม (Cluster analysis) โดยสร้างเป็น 

Dendogram UPGMA ไดด้งั (ภาพ 19) 
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ภาพ  18  กราฟการกระจาย (Scatter plot) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพนํ�า และความหลากหลายของประชากรแพลงกต์อนพืช ในบ่อเลี�ยงปลานิลในบ่อ

เลี�ยงปลานิล ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว 
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ภาพ  19  กราฟการกระจาย (Scatter plot) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพนํ�า และความหลากหลายของประชากรแพลงกต์อนพืช ในบ่อเลี�ยงปลานิลในบ่อ

เลี�ยงปลานิล ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณออกซิเจนที�ละลาย และ 

ความเข้มข้นคลอโรฟิลล์-เอในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

การเปลี�ยนแปลงออกซิเจนที�ละลาย ในรอบวนั  

  

การเปลี�ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที�ละลายในรอบวนั (24 ชั�วโมง) โดยทาํการเก็บ

ขอ้มูล ทุก ๆ 2 ชั�วโมงและที�ระดบัความลึกของนํ� าในบ่อทุก ๆ 20 เซนติเมตร พบวา่ บ่อเลี� ยงปลานิล

เชิงพาณิชย ์มีปริมาณออกซิเจนที�ละลายเฉลี�ยสูงสุด (6.85 ± 2.55) mg L-1 และเฉลี�ยตํ�าสุด (0.55 ± 

0.44) mg L-1  ส่วนในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ พบวา่ ปริมาณออกซิเจนที�ละลายเฉลี�ยสูงสุด (6.27 

± 3.52) mg L-1 และเฉลี�ยตํ�าสุด (3.74 ± 1.76) mg L-1 จากการเก็บขอ้มูลการเปลี�ยนแปลงปริมาณ

ออกซิเจนที�ละลายในรอบวนั (24 ชั�วโมง)  พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายเฉลี�ยสูงสุด เวลา 16.00 

น. และตํ�าที�สุด เวลา 06.00 น. (ภาพ 20) 

 

 
ภาพ  20  การเปลี�ยนแปลงออกซิเจนที�ละลาย ในรอบวนัในนบ่อเลี�ยงปลานิล 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปริมาณออกซิเจนที�ละลาย และความเข้มข้นคลอโรฟิลล์-เอ 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณออกซิเจนที�ละลาย และความเขม้ขน้คลอโรฟิลล์-เอ

ในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ และบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ พบความสัมพนัธ์ ของปริมาณ

ออกซิเจนที�ละลาย (DO) มีความสัมพนัธ์แปรผนัตาม กบัปริมาณออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) 

และ ปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ส่วนปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) มี

ความสัมพันธ์แปรผันตาม กับปริมาณออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) และความเข้มข้น

คลอโรฟิลล์-เอ มีความสัมพนัธ์แปรผนัตาม กับปริมาณออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) แต่มี

ความสัมพนัธ์แปรผกผนั กบัปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) (ตาราง 8) (ภาพ 21 ก และ ข) 

 

ตาราง  8  สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient) ของปริมาณออกซิเจนที�ละลายกบั

ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ  

  

 DO DOmax DOmin Chlorophyll-a 

DO 1.00    

DOmax .749** 1.00   

DOmin .809** .473** 1.00  

Chlorophyll-a .052 .473** -.364* 1.00 

 

* Correlation is Significant  at  the  0.05  level  (2 – tailed)  

** Correlation is Significant  at  the  0.01  level  (2 – tailed) 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพ  21  ความสัมพนัธ์ ปริมาณออกซิเจนที�ละลาย

ปลานิลเชิงพาณิชย ์
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มิ.ย. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Chl-a DO DOmax Domin

มิ.ย. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Chl-a DO DOmax Domin

60 

 

 

และความเขม้ขน้คลอโรฟิลล์-เอในระบบเลี� ยง

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ม.ค.

Di
ss

ol
ve

d O
xy

ge
n (

m
g L

-1
)

0

1

2

3

4

5

6

ม.ค.

Di
ss

ol
ve

d O
xy

ge
n (

m
g L

-1
)



61 

เปรียบเทยีบ ปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) และค่าเฉลี�ยออกซิเจนที�ละลาย

ตํ�าสุด (DOmin) 

 

เปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) และค่าเฉลี�ย

ออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin)ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

พบว่าในระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax)ใน

เดือนธันวาคม (9.94±1.36) mg L-1 และมีปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ใน

เดือนพฤษภาคม (0.00±0.00)  mg L-1 ส่วน ในระบบเลี� ยงปลานิลยงัชีพ พบว่าปริมาณค่าเฉลี�ยของ

ออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax)ในเดือนตุลาคม ( 5.53±2.92) mg L-1 และปริมาณค่าเฉลี�ยของ

ออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ในเดือนพฤษภาคม (2.11±1.98) mg L-1 เมื�อเปรียบเทียบปริมาณ

ค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ทั�งในระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี� ยง

ปลานิลเพื�อยงัชีพ พบวา่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์มี

ปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากว่า 1 ppm ซึ� งอาจเป็นสาเหตุให้บ่อเลี� ยง

ปลานิลเชิงพาณิชยเ์กิดสภาวะขาดออกซิเจน แต่ไม่เกิดในบ่อเลี� ยงปลานิลระบบเพื�อยงัชีพ (ภาพที� 

22) 

 
 

ภาพ  22  ปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) และค่าเฉลี�ยออกซิเจนที�ละลาย

ตํ�าสุด (DOmin) ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 
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ผลของฤดูกาล ต่อปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ที�ตํ�ากว่า 1 mgL-1  

 

ผลการเก็บตวัอยา่ง จาํนวนครั� ง (เปอร์เซ็นต)์ ที�พบปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด 

(DOmin) ที�ต ํ�ากวา่ 1 mg L-1 ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพใน 2 

ฤดูกาล คือฤดูฝน และฤดูหนาว โดยในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ทาํการเก็บขอ้มูลทั�งหมดรวม 

38 ครั� ง  แบ่งเป็นขอ้มูลในฤดูฝน 21 ครั� ง และขอ้มูลในฤดูหนาว 16 ครั� ง ส่วนในระบบเลี�ยงปลานิล

เพื�อยงัชีพ เก็บขอ้มูลทั�งหมด 41 ขอ้มูล แบ่งเป็นขอ้มูลในฤดูฝน 23  ครั� ง และขอ้มูลในฤดูหนาว 18 

ครั� ง เมื�อนาํขอ้มูลว่าคิดเป็นร้อยละ (เปอร์เซ็นต)์ ของจาํนวนครั� งที�พบ ปริมาณออกซิเจนที�ละลาย

ตํ�าสุด (DOmin) ที�ต ํ�ากวา่ 1 mg L-1 ในแต่ละระบบการเลี�ยงปลานิลทั�ง 2 ฤดูกาล พบวา่ ในระบบเลี�ยง

ปลานิลเชิงพาณิชย ์ในฤดูฝน มีจาํนวนครั� ง ที�พบปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากวา่ 1 

mg L-1 สูงที�สุด จาํนวน 16  ครั� ง (76%)  ในฤดูหนาว 6 ครั� ง (36%) ส่วนระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

ในฤดูฝนมีจาํนวนครั� งที�พบ ปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากวา่ mg L-1 จาํนวน 5 ครั� ง 

(21%)  และในฤดูหนาว 6 ขอ้มูล (33%) (ภาพ 23)  

 
ภาพ  23  จาํนวนครั� ง (เปอร์เซ็นต)์ พี�พบปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin)  ตํ�ากวา่ mg L-1 ใน

ระบบเลี�ยงปลาเชิงพาณิชย ์และระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ ทั�ง 2 ฤดูกาล 
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ความสัมพนัธ์ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) กบัปริมาณผลผลติ (กโิลกรัม/ไร่) ใน

ระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณชิย์ 

 

ความสัมพนัธ์ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) กบัปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร่) ในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์พื�นที�เลี� ยงปลาเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดัพะเยา และพื�นที�

เลี� ยงปลาเชิงพาณิชย์ในจังหวดันครสวรรค์ ทาํการเก็บข้อมูลในฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม 

มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม 2556 ในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และ 

มกราคม 2557 รวมระยะเวลาทั�งสิ�น 7 เดือน โดยวดัปริมาณออกซิเจนที�ละลายในบ่อเลี� ยงปลาทุก ๆ

ระดบัความลึก 20 เซนติเมตร เก็บขอ้มูลทุก ๆ 2 ชั�วโมง ตลอด 24 ชั�วโมง ของทุกบ่อ นําไปหา

ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) นําข้อมูลที�ได้ไปหาความสัมพนัธ์กับปริมาณ

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากปริมาณอาหารปลาที�เกษตรกรให้ต่อวนั คาํนวณ

กลบัเป็นปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

ความสัมพนัธ์ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) กบัปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร่) พบว่าค่า r2 = 0.61 แสดงว่าค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin)                   

มีความสัมพนัธ์แปรผกผนักบัปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) ประมาณ 60.06 เปอร์เซ็นต ์(ภาพ 25) 

ปริมาณผลผลิตในบ่อสูงกวา่ 800 กิโลกรัม/ไร่ จะส่งผลให้ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด 

(DOmin) มีปริมาณตํ�ากวา่ 1 mg L-1 แต่หากมีการจดัการใหเ้หมาะสม หรือ การเพิ�มอากาศลงไปในบ่อ

เลี�ยงปลา พบวา่ในบ่อแมจ้ะมีปริมาณผลผลิตสูงกวา่ 800 กิโลกรัม/ไร่ แต่ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�

ละลายตํ�าสุด (DOmin) ไม่ตํ�ากวา่ 1  mg L-1 ซึ� งจะสามารถช่วยลดความเสี�ยงการขาดออกซิเจนในบ่อ

เลี�ยงปลานิล (ภาพ 24) 

 

 

 

 



 

ภาพ  24  ความสัมพนัธ์ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด 
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ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์
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บทที� 5 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลของฤดูกาลและระดับความสูงต่อปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ และ 

การเปลี�ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพชื 

 

การเกบ็ข้อมูลและปัจจัยทางกายภาพบางประการในพื�นที�เลี�ยงปลานิล 

 

จากการเก็บขอ้มูลทางกายภาพ  ความสูงจากระดบันํ� าทะเล อุณหภูมิอากาศและ

ปริมาณแสง จากตวัแทนพื�นที�เลี� ยงปลานิล 4 จงัหวดั ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยทาํการเก็บ

ขอ้มูล 2 ฤดูกาล ฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม 2556 และฤดูหนาว 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 พบว่า พื�นที�เลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์

ประกอบด้วย จงัหวดัพะเยา มีความสูงจากระดับนํ� าทะเล 444 เมตร อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง

ระหวา่ง 18.21 - 29.13° C ปริมาณความเขม้แสงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 16,089.67 – 40,673 Lux และ

จงัหวดันครสวรรค์ มีความสูงจากระดบันํ� าทะเล 32 เมตร อุณหภูมิอากาศอยูใ่นช่วงระหว่าง 25.13     

- 34.36° C ปริมาณความเขม้แสงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 17,140.33 – 50,732 Lux ส่วนพื�นที�เลี� ยงปลานิล

เพื�อยงัชีพ จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับนํ� าทะเล 582 เมตร อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง

ระหว่าง 16.58-27.63° C ปริมาณความเขม้แสงอยู่ในช่วงระหวา่ง 14,790.67- 38,484 Lux  และ

จงัหวดัลาํปาง มีความสูงจากระดบันํ� าทะเล 180 เมตร อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วงระหว่าง 18.5 – 

32.17° C ปริมาณความเขม้แสงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4,663.67 – 21,355 Lux คลา้ยกบัรายงานของ กรม

อุตุนิยมวิทยา (ม.ป.ป.) สรุปอุณหภูมิอากาศ ประจาํปี 2556  ในพื�นที�จงัหวดัเชียงใหม่อุณหภูมิเฉลี�ย

อยูใ่นช่วง 14 – 27.6° C  พื�นที�จงัหวดัพะเยา อุณหภูมิเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 10.8 – 25.2° C  พื�นที�จงัหวดั

ลาํปาง อุณหภูมิเฉลี�ยอยู่ในช่วง 12.5 – 29.4° C  และพื�นที�จงัหวดันครสวรรค์ อุณหภูมิเฉลี�ยอยู่

ในช่วง 15.4 – 29.7° C จากการศึกษาของ Pimolrat et al. (2013) รายงานวา่ พื�นที�ในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซึ� งมีความสูงจากระดบันํ� าทะเลและสภาพอากาศที�แตกต่างกนั ไดรั้บผลกระทบจาก

สภาพอากาศต่างกนั 
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ผลของฤดูกาลและระดับความสูงต่อปริมาณคลอโรฟิลล์-เอในบ่อเลี�ยงปลา 

 

ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ กบัทั�ง 3 ปัจจยั 

คือ ฤดูกาล ความสูงจากระดบันํ� าทะเล และระบบการเลี�ยง พบวา่ ทั�ง 3 ปัจจยั คือ ฤดูกาลความสูง

จากระดับนํ� าทะเล และระบบการเลี� ยงมีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ทั�งในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิง

พาณิชย ์และ บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพโดยปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยสู์ง

กว่าในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพเนื�องจากในระบบการเลี� ยงปลานิลที�มีปริมาณสารอาหารสูงจะ

ส่งผลให้มีแพลงค์ตอนพืชจาํนวนมากซึ� งทาํให้มีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอสูงกวา่ระบบการเลี�ยงปลา

นิลที�มีปริมาณสารอาหารตํ�ากวา่ (Kornkanok et al., 2013) ระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยเ์ป็นการ

เลี�ยงปลานิลแบบพฒันา ซึ� งเกษตรกรมกัจะเลี�ยงปลาโดยใหอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปหากเลี�ยงถูกตอ้งตาม

หลกัวชิาการ ปลาจะไดรั้บปริมาณและคุณค่าทางอาหารเพียงพอการเลี�ยงปลาแบบนี�สามารถควบคุม

ผลผลิตไดแ้ละมีปริมาณผลผลิตในบ่อสูง ส่วนระบบเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ เป็นการเลี� ยงปลานิล

แบบธรรมชาติ คือ การเลี�ยงปลาโดยไม่ตอ้งให้อาหาร ปลาจะไดรั้บอาหารจากธรรมชาติเท่านั�น ไม่

สามารถควบคุมผลผลิตไดแ้ละมีปริมาณผลผลิตในบ่อตํ�า (กรมประมง, 2556) 

วิรัช (2544) กล่าวว่า การเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ จะมีปริมาณสารประกอบ

ไนโตรเจนสูง ส่วนประกอบพวกอินทรียไ์นโตรเจน ไดแ้ก่ โปรตีน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค ซึ� ง

เป็นส่วนประกอบของร่างกายพืชและสัตว ์ซึ� งมีอยู่ในอาหารเม็ดสําเร็จรูป และของเสียจากการ

ขบัถ่ายของสัตวน์ํ� า สารเหล่านี� มีความสําคญัในนํ� า เนื�องจากสามารถเปลี�ยนสารอินทรีย์ไปเป็น          

อนินทรียส์าร ซึ� งเป็นสารอาหารที�สําคญัสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช พืชนํ� าและ

สิ�งมีชีวติเล็ก ๆ ภายในบ่อเลี�ยงปลา  

การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล-์เอจากระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี�ยง

ปลานิลเพื�อยงัชีพ ในฤดูฝนและฤดูหนาว พบว่าในระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์มีปริมาณ

คลอโรฟิลล-์เอ ในฤดูหนาวมากกวา่ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอในฤดูฝนส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์-เอใน

ระบบเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในฤดูฝนและฤดูหนาวมีปริมาณใกลเ้คียงกนั  Cowan and Lorenzen 

(1999) รายงานวา่ ฤดูฝนส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงสัตวน์ํ� าทั�งจากนํ� าฝนที�ตกลงสู่บ่อทาํ

ใหคุ้ณภาพนํ�ามีการเปลี�ยนแปลงโดยตรงจากนํ� าฝนที�เขา้สู่บ่อ และจากปริมาณแสงที�ลดลงเนื�องจาก

ท้องฟ้ามืดครึ� มและมีเมฆมาก ทําให้แพลงก์ตอนพืชสังเคราะห์แสงน้อยลงส่งผลให้ปริมาณ

ออกซิเจนที�ละลายนํ� าลดตํ�าลงสภาวะอากาศในฤดูฝนส่วนใหญ่มีผลทาํให้อุณหภูมินํ� าลดลงและยงั

ส่งผลกระทบต่อคุณสมบติัของนํ�าอื�น ๆ 
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การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล-์เอจากระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี�ยง

ปลานิลเพื�อยงัชีพ ในพื�นที�ที�มีความสูงจากระดบันํ� าทะเลน้อยกว่า400 เมตร และพื�นที�สูงมากกว่า 

400 เมตรพบวา่ในระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยมี์ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในพื�นที�ที�มีความสูงจาก

ระดบันํ�าทะเลนอ้ยกวา่400 เมตร มากกวา่ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอในพื�นที�สูงมากกวา่ 400 เมตรส่วน

ปริมาณคลอโรฟิลล-์เอในระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในทั�ง 2 ระดบัความสูงมีปริมาณใกลเ้คียงกนั  

Kornkanok et al.(2013) รายงานวา่ ระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์มีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในพื�นที�

ที�มีความสูงจากระดบันํ�าทะเล นอ้ยกวา่400 เมตร มากกวา่พื�นที�ที�มีความสูง มากกวา่400 เมตร ทั�งนี�

ขึ�นอยู่กบัปัจจยัเรื�องการเตรียมบ่อ การเปลี�ยนถ่ายนํ� า การใส่ปุ๋ยและปริมาณสารอาหารในบ่อ ยนต ์

(2538) กล่าวว่า คลอโรฟิลล์-เอ หรือแพลงก์ตอนพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีในนํ� าที�มีปริมาณ

สารอาหารสูง แต่ถา้มีปริมาณมากเกินไป จะทาํให้เกิดปัญหาการขาดออกซิเจนในช่วงกลางคืนหรือ

เชา้มืด  

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอเฉลี� ยในบ่อเลี� ยงปลานิลทั� ง 2 ระบบ พบว่าปริมาณ

คลอโรฟิลล์เออยู่ในระดบัสูงซึ� งปริมาณคลอโรฟิลล์เอเป็นตวับ่งชี� ถึงปริมาณแพลงก์ตอนพืช เมื�อมี

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอสูงขึ�นจะส่งผลทาํให้ปริมาณ DO ลดลงในช่วงเวลากลางคืนและทาํให้ค่า pH 

เพิ�มสูงขึ�นในเวลากลางวนัโดยแหล่งนํ� าที�มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอสูงกวา่ 12 mg/l จดัเป็นแหล่งนํ� าที�

มีความอุดมสมบูรณ์สูง (Hu et al., 2001; Kagalou et al., 2008; Marshall and Peters 1989) หรือควร

ควบคุมความขุ่นใสให้อยู่ในระดบั 30–60 เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ดงันั�นการ

ควบคุมปริมาณแพลงกต์อนใหเ้หมาะสมจึงเป็นสิ�งสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการเลี�ยงปลา  

 

ผลของฤดูกาลและระดับความสูงต่อการเปลี�ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพชืในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง ปริมาณแพลงก์ตอนพืช กบัทั�ง 3 ปัจจยั คือ 

ฤดูกาล ความสูงจากระดบันํ�าทะเล และระบบการเลี�ยง พบวา่ ระบบการเลี�ยงมีผลต่อปริมาณแพลงก์

ตอนพืชทั�งในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยแ์ละระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ โดยพบแพลงก์ตอน

พืชทั�งหมด 6 ดิวิชนั 77 สกุล ไดแ้ก่ ดิวิชนัCyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, 

Cryptophyta และPyrrhophyta คลา้ยกบัการศึกษาของ ขจรเกียรติ และคณะ (2551) ที�ไดศึ้กษาความ

หลากชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลาบึกดว้ยระบบการเลี�ยงที�แตกต่าง

กนัแล้วพบแพลงก์ตอนพืชทั�งหมด 6 ดิวิชัน 43 สกุล ได้แก่ ดิวิชัน Cyanophyta, Chlorophyta, 

Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta และCryptophytaในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยมี์ปริมาณ

ความหลากหลายของประชากรแพลงก์ตอนพืช สูงกวา่ในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพบ่อเลี� ยงปลานิล
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เชิงพาณิชย ์มีปริมาณความหลากหลายประชากรแพลงกต์อนพืชสูงกวา่ในบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ

อาจเป็นเพราะบ่อที�ใช้ในการเพาะเลี� ยงสัตวน์ํ� า ประกอบดว้ยสิ�งแวดลอ้มที�สําคญั คือ ดิน นํ� า และ

องค์ประกอบอื�นๆ เช่น สัตวน์ํ� า อาหารที�ใช้เลี� ยงสัตวน์ํ� า รวมทั�งสิ� งปนเปื� อนในขณะทาํการเลี� ยง        

สัตวน์ํ� า (สุบณัฑิต, 2547) ส่งผลต่อคุณภาพนํ� าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการ

เปลี�ยนแปลงองคป์ระกอบของแพลงก์ตอนพืช (James 1943) จึงทาํให้มีความหลากหลายที�แตกต่าง

กนัโดยบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์พบว่ามีความหลากหลายของประชากรแพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั 

Chlorophyta มากที�สุด รองลงมา Cyanophyta และ Bacillariophyta ชนิดเด่นที�พบ คือ Oscillatoria 

sp., Merismopedia sp. และDictyosphaerium sp.ในบ่อเลี� ยงปลานิลถา้มีปริมาณแพลงก์ตอนพืช      

ดิวชินั Cyanophyta สกุล Oscillatoria sp. อาจก่อใหเ้กิดกลิ�นไม่พึงประสงคใ์นสัตวน์ํ� า สอดคลอ้งกบั

รายงานของ Tabachek and Yurkowski (1976); Lovell and Broce (1985); ชะลอ (2536) กล่าววา่

สาหร่ายสีเขียวแกมนํ� าเงินที�สําคัญที�มีผลต่อการเกิดกลิ�นประกอบด้วยสกุล Oscillatoria sp., 

Lyngbya sp., Symploca sp., Microcystis sp.ในขณะที� บ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพพบวา่มีความ

หลากหลายของประชากรแพลงกต์อนพืช ดิวชินั Chlorophyta มากที�สุด รองลงมา Cyanophyta และ 

Bacillariophyta ชนิดเด่นที�พบ คือ Aphanocapsa sp., Pediastrum sp. และ Euglena คลา้ยคลึงกบั

ขจรเกียรติ และบญัญติั (2551) ที�ศึกษาความหลากหลายปริมาณแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ� าใน

บ่อเลี�ยงปลาบึกดว้ยระบบการเลี�ยงที�แตกต่างกนั โดยองคป์ระกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่

ใน ดิวิชนั Chlorophyta เช่นเดียวกบั สุจิตร (2546) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอน

พืชและคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิลเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม 

ดิวชินั Chlorophyta มากที�สุด 

ในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ที�พบในฤดูฝนและฤดูหนาวพบว่าในฤดูหนาวมี

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในฤดูฝน โดยในฤดูหนาว ความหลากหลายของประชากรแพลงก์

ตอนพืชส่วนใหญ่ อยูใ่น ดิวิชนั Cyanophyta รองลงมา คือ Chlorophyta และ Cryptophyta แพลงก์

ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ Merismopedia sp., Oscillatoria sp. และCoelomoron sp. ในขณะที�ความ

หลากหลายของประชากรแพลงก์ตอนพืช ในฤดูฝนส่วนใหญ่ อยู่ใน ดิวิชนั Chorophyta รองลงมา 

คือ Cyanochyta และ Bacillariophyta แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ Dictyosphaerium sp., 

Pediastrum sp. และ Coelastrum sp. แสดงให้เห็นวา่ บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในฤดูฝน จะพบ

สาหร่ายสีเขียวมากที�สุด ส่วนในฤดูหนาวจะพบสาหร่ายสีเขียวแกมนํ� าเงินมากที�สุดขดัแยง้กับ

การศึกษาของ สมพิศ และเดชา (2541) พบว่าในช่วงฤดูหนาวความหลากหลายและปริมาณ                        

แพลงก์ตอนพืช โดยเฉพาะ ดิวิชัน Chlorophyta มากที�สุด เนื�องจากสาหร่ายสีเขียวแกมนํ� าเงิน

เจริญเติบโตไดดี้ในแหล่งนํ� าที�มีปริมาณสารอาหารสูง (พว้น, 2551) ขอ้มูลปริมาณสารอาหารในบ่อ
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เลี�ยงปลานิลที�ทาํการศึกษาพบวา่มีปริมาณแอมโมเนียในฤดูหนาวสูงกวา่ในฤดูฝน ทั�งนี�อาจมีสาเหตุ

มาจากการขอ้จาํกดัปริมาณนํ�าในฤดูหนาว และของเสียที�เหลือภายในบ่อ  

ผลของระดบัความสูง ต่อปริมาณและสกุลของแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี� ยงปลานิล

เชิงพาณิชย ์ที�พบในพื�นที�ที�มีความสูงจากระดบันํ� าทะเลน้อยกว่า และมากกว่า 400 เมตรพบว่าใน

พื�นที�ที�มีระดบัความสูงน้อยกว่า 400 เมตร มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในพื�นที�ที�สูงกว่า 400 

เมตรแพลงก์ตอนพืชในพื�นที�ที� มีระดับความสูงน้อยกว่า 400 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ใน ดิวิชัน 

Cyanophyta รองลงมา คือ Chlorophyta และBacillariophyta แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ 

Oscillatoria sp., Merismopedia sp.และ Dictyosphaerium sp. ส่วนแพลงก์ตอนพืชใน พื�นที�ที�สูง

กวา่ 400 เมตร ส่วนใหญ่อยูใ่นดิวิชนั Chlorophyta รองลงมา คือ Cyanophyta และ Cryptophyta แพ

ลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที�พบ คือ Pediastrum sp., Dictyosphaerium sp. และ Merismopedia sp. แสดง

ให้เห็นว่า บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์พื�นที�ที�มีระดบัความสูงน้อยกว่า 400 เมตร จะพบสาหร่ายสี

เขียวแกมนํ�าเงินมากที�สุด ส่วนในพื�นที�ที�สูงกวา่ 400 เมตร จะพบสาหร่ายสีเขียวมากที�สุดสอดคลอ้ง

กบั พว้น (2551) กล่าวว่า สาหร่ายสีเขียวแกมนํ� าเงิน มีแนวโนม้ที�จะชุกชุมมากในนํ� าที�มีแร่ธาตุสูง

จากการศึกษาของ ศิริเพ็ญ (2551) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในอ่างเก็บนํ� า

เขื�อนแม่งดัสมบูรณ์ชลพบองคป์ระกอบชนิดของสาหร่ายส่วนใหญ่อยู่ใน ดิวิชนั Cyanophyta และ 

Chlorophyta ทั�งนี�องคป์ระกอบชนิดของสาหร่ายทั�ง 2 ดิวชินัจะมีการเปลี�ยนแปลงแทนที� ซึ� งกนัและ 

ขึ�นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแหล่งนํ� าในแต่ละปี สาหร่ายชนิดเด่นทั�ง ดิวิชัน Cyanophyta และ 

Chlorophytaพบวา่สามารถเป็นดชันีบ่งชี� คุณภาพนํ� า ที�มีปริมาณสารอาหารปานกลาง (mesotrophic 

status) (Lorraine and Vollenweider, 1981; Wetzel, 1983) 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ�า กบัประชากรแพลงก์ตอนพชื 

 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพื�นที�เกบ็ตัวอย่าง และคุณภาพนํ�าในบ่อเลี�ยงปลานิล 

 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพื�นที�เก็บตวัอย่าง และคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยง

ปลานิลระบบเชิงพาณิชย์ และเพื�อยงัชีพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis : PCA) สามารถจดัแบ่งบ่อเลี� ยงปลานิลไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที� 1 บ่อเลี� ยง

ปลานิลเพื�อยงัชีพในจงัหวดัลาํปาง มีปริมาณ PO4– P สูง ทั�งนี�อาจเกิดจาก บ่อเลี�ยงปลาตั�งอยูใ่นพื�นที�

ทาํนา เกิดการชะลา้งของธาตุอาหารในนาขา้วลงสู่บ่อปลาปริมาณมาก ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) 

รายงานว่า แหล่งที�มาของฟอสฟอรัสในนํ� า มาจาก  การถูกชะล้างโดยนํ� าฝน  จากนํ� าทิ�งโรงงาน
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อุตสาหกรรม  จากการใชผ้งซกัฟอกหรือลา้งถว้ยชาม  จากปุ๋ยเพื�อการเกษตร จากซากพืชซากสัตวที์�

ตายและเกิดเน่าสลายเป็นตน้ ในขณะที�กลุ่มที� 2 บ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในจงัหวดัเชียงใหม่ และ

บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดัพะเยา ช่วงฤดูฝน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่า pH และ DO 

แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั NO2 - Nในบ่อเลี� ยงปลา pH และ Dissolved Oxygen มีความสัมพนัธ์

แบบแปรผนัตามกนั กล่าวคือ แพลงก์ตอนพืชสังเคราะห์แสงจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์และปล่อย

ออกซิเจนที�ละลาย จะทาํให้ออกซิเจนที�ละลายสูงขึ�น ความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

ในช่วงกลางวนั การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์จะทาํให้ pH สูงขึ� น ในตอนกลางคืนการ

สังเคราะห์แสงหยุดแต่การหายใจยงัคงดาํเนิน ดงันั�นออกซิเจนที�ละลายลดลงและ pH ลดลง เพราะ

คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ�นในตอนกลางคืน (พว้น, 2551) และกลุ่มที� 3บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์

ในจงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัพะเยาในช่วงฤดูหนาว มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั TSS, Intensity 

Light, Total bacteria, Water Temperature, Air Temperature, Depth และ NH3– N นอกจากนี�  PCA 

และ Cluster analysis ยงัช่วยจดักลุ่มบ่อที�เก็บตวัอย่างตามปริมาณสารอาหารในบ่อเลี� ยงปลาได ้3 

กลุ่ม  คือ บ่อเลี� ยงปลาที�มีปริมาณสารอาหารตํ�า บ่อเลี� ยงปลาที�มีปริมาณสารอาหารปานกลาง และ 

บ่อเลี�ยงปลาที�มีปริมาณอาหารสูง ซึ� งลกัษณะบ่อเลี� ยงปลาทั�ง 3 กลุ่มนี� จะขึ�นอยูก่บัการจดัการภายใน

บ่อ และการเปลี�ยนแปลงของฤดูกาลที�เกิดขึ�น อาจส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงคุณภาพนํ� าและปริมาณ

สารอาหารในบ่อเลี�ยงปลา (Jeronimo and Speck, 2011) 

ความขุ่นในบ่อเกิดจากสาหร่ายและสารแขวนลอยอินทรีย ์ความขุ่นในระดบัที�

เหมาะสมที� เกิดจากสาหร่ายเป็นสิ� งที�ต้องการ เพราะสาหร่ายช่วยเพิ�มออกซิเจนในนํ� า ขจัด

แอมโมเนียและเป็นอาหารของปลานิล อยา่งไรก็ตามตะกอนดินจากฝนที�ชะลา้ง อาหารหรือปุ๋ยจะ

ลดแสงที�จะส่องลงในนํ� าทาํให้การเกิดสาหร่ายหรือผลผลิตชั�นตน้ลดนอ้ยลง (Jamu et al., 1999) 

ความขุ่นที�เยอะเกินไปจะมีผลทาํใหป้ลากินอาหารลดลง (Ardjosoediro and Ramnarine, 2002) 

การเจริญเติบโตของปลานิลจะเพิ�มขึ�นเมื�ออุณหภูมิสูงขึ�น โดยระดับอุณหภูมิที�

เหมาะสมคือ 30 °C (Azaza et al., 2008) อยา่งไรก็ตามการเจริญเติบโตจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัที�

อุณหภูมิ 34 °C ผลของอุณหภูมิกบัการเจริญเติบโต ขึ�นอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการกินอาหารและ

เมตาบอลซึม  El-Sayed et al. (1996) ชี� ให้เห็นวา่ ปริมาณไขมนั และโปรตีนของปลาที�อาศยัในนํ� า

เยน็ จะลดลง แสดงวา่ ปลาตอ้งการพลงังานนอ้ยลงเมื�อนํ� าเยน็ลง ซึ� งเป็นที�ทราบกนัทั�วไปวา่ ปลาจะ

กินอาหารลดลงเมื�ออุณหภูมิลดตํ�าลง อาจสืบเนื�องจากเอนไซมใ์นการยอ่ยทาํงานไดไ้ม่ดี 

เมื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ� า  และความหลากหลายของประชากร                                   

แพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี� ยงปลานิลซึ� งลักษณะข้อมูลโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกระจายหรือมี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน เมื�อทาํการจดักลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ CCA 
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และ Cluster analysis พบว่าสามารถจัดกลุ่มบ่อที�เก็บตวัอย่าง ตามปริมาณสารอาหารที�มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ� า กับความหลากหลายของประชากรแพลงก์ตอนพืช ออกเป็น                         

3 กลุ่ม กลุ่มที� 1 บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในจงัหวดัลาํปาง มีค่า Alkalinity, PO4- P,  pH และDO สูง

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแพลงก์ตอนพืชสกุล Aphanocapsa sp., Planktolyngbya sp. และ 

Actinastrum sp. ซึ� งแพลงก์ตอนกลุ่มนี� จดัเป็นกลุ่มที�ไม่สามารถบ่งคุณภาพนํ� าไดอ้ย่างชดัเจน และ

กลุ่มที� 2 บ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ พื�นที�จงัหวดัเชียงใหม่ และ บ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดั

พะเยาช่วงฤดูฝน ค่าอุณหภูมิอากาศมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอุณหภูมินํ� าและแพลงก์ตอนพืชสกุล 

Cosmarium sp. และ Tetraedron sp. ซึ� งแพลงก์ตอนพืชกลุ่มนี� สามารถใช้บ่งบอกคุณภาพนํ� า

ค่อนขา้งดีถึงมีสารอาหารปานกลาง  (Mesotrophic status) และกลุ่มที� 3 บ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์

ในจงัหวดันครสวรรค ์และจงัหวดัพะเยาในช่วงฤดูหนาว มีค่า Chlorophyll-a, TSS, NH3 - N, NO2- 

N และ Total bacteria ในบ่อสูง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแพลงก์ตอนพืชสกุล Cylindrospermopsis 

sp. และ Pediastrum sp. ซึ� งแพลงกต์อนพืชกลุ่มนี�สามารถใชบ้่งบอกคุณภาพนํ� าค่อนขา้งไม่ดีถึงไม่ดี 

มีปริมาณสารอาหารสูง (Eutrophic status) พนัทวี (2543) กล่าวว่าเมื�อปริมาณแพลงก์ตอนพืชใน

แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�นจึงมีผลทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลล-์เอ เพิ�มขึ�นตาม ดงันั�นปริมาณคลอโรฟิลล-์เอ จึงมี

ความสัมพนัธ์กบัปริมาณแพลงกต์อนพืชในลกัษณะแปรผนัตามกนั ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งธาตุ

อาหารกับชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ธาตุอาหารที�แพลงก์ตอนพืชต้องการมากที�สุด คือ 

ไนโตรเจน (ลดัดา, 2542) สารประกอบไนโตรเจนเป็นสารประกอบหลกัของโปรตีน เป็นธาตุ

อาหารที�สาํคญัต่อการเจริญเติบโตของแพลงกต์อน (Fegg, 1975) แพลงกต์อนพืชแต่ละชนิดสามารถ

ดึงธาตุอาหารไปใช้ไดแ้ตกต่างกนั (Strett, 1962; Patrick, 1977 และ Boyd, 1982) สิ�งมีชีวิตนาํ

ฟอสฟอรัสไปใช้ในการสังเคราะห์สารต่างๆ แหล่งนํ� าที�มีปริมาณฟอสเฟสเพิ�มขึ� นเกิน 0.15 

มิลลิกรัม/ลิตร และมีปริมาณไนโตรเจนเกินกวา่ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลทาํให้แพลงก์ตอนพืชมีการ

เจริญเติบโตและเพิ�มปริมาณอยา่งรวดเร็ว (Cowan et al., 1980)  

Palmer (1977) รายงานว่า ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที�แตกต่างกนัตามแหล่งที�อยู่

อาศยัโดยแต่ละชนิดจะมีช่วงความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที�แตกต่างกนัดงันั�นจึงสามารถใช ้                               

แพลงก์ตอนพืชเป็นดชันีวดัระดบัความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งนํ� าไดก้ารใชแ้พลงก์ตอนพืชในการ

ตรวจสอบมลภาวะของแหล่งนํ� าและใช้แบ่งชั�นคุณภาพนํ� า ตามความอุดมสมบรูณ์ของสารอาหาร

ไดแ้ก่สภาวะ Oligotrophic status เป็นแหล่งนํ� าที�มีความอุดมสมบรูณ์ตํ�ามีปริมาณการปนเปื� อนของ

สารอาหารนอ้ยลกัษณะของนํ� าจะใสไม่มีกลิ�นปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� าจะสูงนํ� ามีคุณภาพดี

พบแพลงกต์อนพืชนอ้ยชนิดแต่ละชนิดมีจาํนวนนอ้ยแพลงก์ตอนพืชที�พบส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่าย

สีเขียว เช่น Staurastrum sp., Staurodesmus sp., Closterium sp., Cosmarium sp. และพบไดอะตอม
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เช่น Cyclotella sp., และEunotia sp. เป็นตน้ สภาวะ Mesotrophic status เป็นแหล่งนํ� าที�มีความอุดม

สมบรูณ์ปานกลางมีปริมาณการปนเปื� อนของสารอาหารและปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� าอยูใ่น

ระดบัปานกลางลกัษณะของนํ� าจะสีเขียวใสหรือขุ่นเล็กนอ้ยนํ� ามีคุณภาพปานกลางพบแพลงก์ตอน

พืชมากชนิดแต่ละชนิดมีจาํนวนมากหรือนอ้ยแพลงก์ตอนพืชที�พบส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียวใน 

Division Chlorophyta เช่น Pediastrum sp., Scenedesmus sp., Chlorella sp., Oocystis sp., 

Ankistrodesmus sp., สาหร่ายไดโนแฟลกเจลเลตใน Division Pyrrophyta เช่น Peridinium sp., 

Gymnodinium sp., Ceratium sp., Synedra sp., Gymnodinium sp., และ Ceratium sp., เป็นตน้ 

นอกจากนี� ยงัพบไดอะตอมใน Division Chrysophyta เช่น Navicula sp., Pinnularia sp. และ

Synedra sp.  และสภาวะ Eutrophic status เป็นแหล่งนํ� าที�มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีการปนเปื� อนของ

สารอาหารมากนํ� ามีสีเขียวขุ่นหรือสีเขียวคลํ� าปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� าจะตํ�าในตอนเชา้และ

ตอนกลางคืนแต่จะสูงในเวลาบ่ายหรือเย็นพบแพลงก์ตอนพืชน้อยชนิดจะมีจํานวนมากซึ� ง                        

แพลงก์ตอนพืชที�พบส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมนํ� าเงินใน Division Cyanophyta เช่น

Oscillatoria sp.,  Phormidium sp. แพลงก์ตอนพืชยกูลีนอยด์ Division Euglenophyta เช่น Euglena 

sp., Phacus sp. และTrachelomonas sp. พวกไดอะตอม เช่น Nitzchia sp. และ Gomphonema sp. 

เป็นตน้ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปริมาณออกซิเจนที�ละลาย และ 

ความเข้มข้นคลอโรฟิลล์-เอในบ่อเลี�ยงปลา 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณออกซิ เจนที� ละลายและความเข้มข้น

คลอโรฟิลล์-เอ ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยแ์ละระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพพบความเขม้ขน้

คลอโรฟิลล์-เอ มีความสัมพนัธ์แปรผนัตามกับปริมาณออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) แต่มี

ความสัมพนัธ์แปรผกผนักบัปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) สอดคลอ้งกบั Kornkanok           

et al. (2013) ที�ศึกษาผลของระบบการเลี�ยงต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งคลอโรฟิลล์-เอและออกซิเจนที�

ละลาย พบว่าค่าเฉลี�ยความเขม้ขน้คลอโรฟิลล์เอมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าออกซิเจนที�ละลาย

สูงสุด (DOmax) และมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัค่าออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ในทั�งระบบการ

เลี� ยงปลานิลที�มีปริมาณสารอาหารสูงและตํ�า และเมื�อทาํการเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี�ยของ

ออกซิเจนที�ละลายสูงสุด (DOmax) และค่าเฉลี�ยออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin)ในระบบเลี� ยงปลา

นิลเชิงพาณิชยแ์ละระบบเลี� ยงปลานิลยงัชีพ พบว่าในระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นช่วงเดือน

พฤษภาคมมีปริมาณ เมื�อเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ทั�งใน
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ระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยแ์ละระบบเลี�ยงปลานิลยงัชีพ พบวา่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

ตุลาคมซึ� งเป็นช่วงฤดูฝน อุณหภูมิอากาศเฉลี�ย 24-29 องศาเซลเซียส ในระบบเลี� ยงปลานิลเชิง

พาณิชย ์มีปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากวา่ 1  mg L-1  ซึ� งอาจเป็นสาเหตุ

ใหบ้่อเลี�ยงปลาเชิงพาณิชยเ์กิดสภาวะขาดออกซิเจน แต่ไม่เกิดในบ่อเลี� ยงปลานิลระบบเชิงยงัชีพแต่

ในช่วงเดือนธนัวาคม และเดือนมกราคม อุณหภูมิอากาศเฉลี�ย 19-27 องศาเซลเซียส ซึ� งอยูใ่นช่วงฤดู

หนาว พบว่าปริมาณค่าเฉลี�ยของออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากว่า 1 mg L-1 สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Patcharawalai et al. (2013) พบวา่จะเกิดการพลิกตวัของนํ� าในบ่อเลี� ยงปลาทั�งในฤดู

ฝนและฤดูหนาวแต่จะเกิดในฤดูหนาวมากกว่าเนื�องจากในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงอยา่งรวดเร็ว

ส่งผลให้นํ� าดา้นบนเยน็ตวัและจมลงสู่พื�นกน้บ่อ ซึ� งจะนาํเอาออกซิเจนที�ละลายอยู่ดา้นบนลงสู่พื�น

กน้บ่อส่งผลใหเ้กิดการหมุนเวยีนออกซิเจนภายในบ่อเลี�ยงปลา 

แพลงก์ตอนพืชมีความสําคญัมาก เพราะเป็นผูผ้ลิตเบื�องตน้ ปริมาณแพลงก์ตอน

พืชมี อิทธิพลต่อคุณสมบัติของนํ� า  เ มื� อทําการสัง เคราะห์แสงแพลงก์ตอนพืชจะใช้ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากนํ� า และให้ก๊าซออกซิเจนแก่แหล่งนํ� า แต่ถา้มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชมาก

เกินไป อตัราการสังเคราะห์แสงและการหายใจที�สูง จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของค่าออกซิเจน

ที�ละลายในนํ� าและค่าความเป็นกรดเป็นด่างในช่วงกวา้ง ซึ� งจะเป็นอนัตรายต่อปลาได้ และเมื�อ

แพลงก์ตอนพืชที�มีเป็นจาํนวนมากตายลงจะเน่าสลายทาํให้เกิดปัญหาการขาดออกซิเจน เกิดการ

ปล่อยแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ� งเป็นอนัตรายกับปลาในบ่อ (ไมตรี และ                        

จารุวรรณ, 2528)   

2.  ผลการเก็บตวัอย่าง จาํนวนครั� ง (เปอร์เซ็นต)์ ที�พบปริมาณออกซิเจนที�ละลาย

ตํ�าสุด (DOmin) ที�ต ํ�ากวา่ 1 mg L-1 ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยแ์ละระบบเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ

ใน 2 ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูหนาว พบวา่ ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์ในฤดูฝน มีจาํนวนครั� ง 

ที�พบปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากวา่ 1 mg L-1 สูงที�สุด คลา้ยกบั Kornkanok et al. 

(2013) พบว่าในฤดูฝนมีจาํนวนบ่อ (เปอร์เซ็นต์) ที�มีค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด 

(DOmin) ที�ต ํ�ากว่า 1 mg L-1 ประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์ ของบ่อเลี� ยงปลานิลที�ทาํการศึกษา แต่ยงัไม่

สามารถสรุปได้แน่ชัด เนื�องจากมีจาํนวน บ่อน้อยเกินไป อาจมีปัจจยัอื�น ๆ ที�เป็นสาเหตุทาํให้

ออกซิเจนลดลงในนํ� า ส่งผลให้ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ที�ต ํ�ากวา่ 1 mg L-1

เช่น ปัจจยัเรื�องปริมาณผลผลิตในบ่อ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัขบวนการหายใจของสิ�งมีชีวิตการเน่าสลาย

ของอินทรียว์ตัถุต่าง ๆจากขบวนการเคมีของแร่ธาตุสารประกอบต่าง ๆหรือ  เกิดจากการละลาย

ผสมกบันํ� าที�มีออกซิเจนตํ�ากวา่ (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528) ซึ� งอาจมีผลมาจากระบบการจดัการ

บ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�า 
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3.  ความสัมพนัธ์ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) กับปริมาณ

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) ในระบบเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์แปรผกผนักนั กล่าวคือถา้

ปริมาณผลผลิตในบ่อเลี� ยงปลามีปริมาณมากจะส่งผลให้ค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด 

(DOmin) ในบ่อลดลง ผลผลิตในบ่อยงัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ภายในบ่อเลี� ยงปลา

นิล เมื�อมีปริมาณผลผลิตมากขึ�นย่อมมีปริมาณสารอินทรียที์�สะสมมากขึ�น ทั�งจากของเสียที�ปลา

ขบัถ่าย และจากอาหารที�เหลือ ดงันั�นย่อมส่งผลให้เกิดการบลูมของแพลงก์ตอนพืช เกิดการผลิต

และการใชอ้อกซิเจนในปริมาณมากโดยวดัไดจ้ากปริมาณความเขม้ขน้คลอโรฟิลล์-เอ เมื�อปริมาณ

แพลงก์ตอนพืชในแหล่งนํ� าเพิ�มขึ� นจึงมีผลทาํให้ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ เพิ�มขึ� นตาม ปริมาณ

คลอโรฟิลล์-เอ จึงมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณแพลงก์ตอนพืชในลกัษณะแปรผนัตามกนั (พนัทวี, 

2543) ดังนั�นควรมีการจัดการบ่อเลี� ยงปลาโดยเฉพาะปลาใหญ่ย่อมต้องการออกซิเจนปริมาณ

มากกวา่ปลาตวัเล็ก เพื�อลดปัญหาการขาดออกซิเจนภายในบ่อเลี� ยงปลา  Duy (2008) ปลาขนาดเล็ก

หรือลูกปลาจะมีอตัราส่วนระหวา่งเหงือกต่อนํ� าหนกัตวัมากกวา่ปลาขนาดใหญ่ จึงทาํให้ปลาขนาด

เล็กสามารถทนและปรับตวัไดดี้กว่าปลาขนาดใหญ่ ซึ� งปลานิลสามารถทนต่อปริมาณออกซิเจนที�

ละลายตํ�าสุดไดถึ้ง 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ที�อุณหภูมิ 26.0 องศาเซลเซียส 

บญัญติั และคณะ(2548) พบว่าการเจริญเติบโตของปลานิลมีความสัมพนัธ์แบบ

แปรผนัตามกบัปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว ์เนื�องจากปลานิลเป็นปลาที�กินทั�ง

พืชและเนื�อ (Omnivorous) ชอบกินสาหร่าย แพลงกต์อนพืช  แพลงกต์อนสัตว ์และอินทรียวตัถุที�อยู่

กน้บ่อ จากการศึกษา บญัชา และ นิวุฒิ (2556) พบวา่อตัราการให้อาหารมีผลต่อผลผลิตปลานิลจะ

แปรผนัตามปริมาณคลอโรฟิลล-์ เอ ในนํ� า ซึ� งสอดคลอ้งกบั Schroeder et al.(1990) กล่าววา่ การใส่

ปุ๋ยในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�าจะช่วยเพิ�มผลผลิตของแพลงก์ตอน ซึ� งเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของสัตวน์ํ� า 

ทาํให้ผลผลิตของสัตวน์ํ� าเพิ�มขึ�น โดยผลผลิตของปลาจากบ่อที�มีการใส่ปุ๋ยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต ์

เกิดจากการกินแพลงก์ตอน  ปุ๋ยอินทรียมี์บทบาทในแง่ที�เป็นอาหารโดยตรงหรือถูกย่อยสลายแลว้

ปล่อยธาตุอาหารที�จาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของแพลงกต์อน (วรัิช, 2544) 

แมว้า่แพลงกต์อนพืชมีประโยชน์ต่อการเพิ�มผลผลิตปลาในบ่อ เพราะมีบทบาทใน

การเพิ�มออกซิเจน และดูดซบัสารประกอบไนโตรเจนบางชนิดที�เป็นพิษต่อปลา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

แอมโมเนีย และไนไตร์ต นอกจากนี�แพลงกต์อนพืชเป็นอาหารสาํหรับปลาหลายชนิด แต่ประโยชน์

เหล่านี�จะเกิดขึ�นไดเ้มื�อปริมาณของแพลงกต์อนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  การเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย์

มีลกัษณะการเลี� ยงปลาที�หนาแน่น และให้อาหารเขม้ขน้ ทาํให้มีของเสียที�ปลาขบัถ่ายจาํนวนมาก

รวมทั� งอาหารเหลือ และสารต่าง ๆ เหล่านี� จะเปลี�ยนแปลงเป็นแร่ธาตุอาหาร เพิ�มอัตราการ

เจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชอยา่งรวดเร็ว กระทั�งผลผลิตของแพลงก์ตอนพืชเพิ�มสูงเกินระดบั
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เหมาะสมซึ�งเรียกวา่ Plankton bloom จาํนวนแพลงก์ตอนพืชที�หนาแน่นเกินไป เป็นอนัตรายต่อการ

ดาํรงชีวติ สุขภาพ และการเจริญเติบโตของปลา โดยทาํใหค้วามแปรปรวนในรอบวนัของออกซิเจน

ที�ละลาย และความเป็นกรดเป็นด่างของนํ� าเพิ�มสูงขึ�น เวลาเช้ามืดนํ� าในบ่อเลี� ยงปลามีออกซิเจนตํ�า 

pH ของนํ� าตํ�า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง ทาํให้ปลาเครียด อึดอดั หากแพลงก์ตอนพืช

หนาแน่นมากอาจทาํใหป้ลาตายเพราะขาดออกซิเจน หรือไดรั้บพิษภยัจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

แต่ช่วงเวลากลางวนักลบัตรงกนัขา้ม นํ�ามีออกซิเจนสูงเกินจุดอิ�มตวัมากและมีสภาพเป็นด่าง สภาวะ

ดงักล่าวทาํใหค้วามเป็นพิษของแอมโมเนียเพิ�มสูงขึ�น นอกจากนี�การเปลี�ยนแปลงสภาพวะแวดลอ้ม

ยิ�งส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงคุณภาพนํ�ามากยิ�งขึ�น  

ดงันั�นควรมีการจดัการปริมาณผลผลิต หรือควบคุมคุณภาพนํ�า และปริมาณแพลงก์

ตอนพืช ในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�าใหเ้หมาะสม (Boyd, 1982) ดงันี�  

1. กาํจดัตะกอนเลนเก่ากน้บ่อ บ่อที�มีการใชง้านนาน จะมีการสะสมสารอินทรีย์

สะสมตะกอนกน้บ่อ ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเลี�ยงปลารุ่นต่อไป กล่าวคือทาํให้เกิดผลผลิตเบื�องตน้

สูงกวา่กาํลงัการผลิตในบ่อ 

2. การเปลี�ยนถ่ายนํ� า เพื�อเจือจางและลดความเขม้ขน้ของปริมาณสารอาหารและ 

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลา ปรับคุณภาพนํ� าให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การเจริญโตของ

สัตวน์ํ�า 

3. เก็บเกี�ยวผลผลิตที�ได้ขนาดออกไปเพื�อลดการใช้อาหารปลาและความ

หนาแน่นภายในบ่อ 

4. การใชส้ารเคมีกาํจดัแพลงก์ตอนพืช เช่น คอปเปอร์ซัลเฟต แต่วิธีนี� เกษตรกร

จะมีส่วนทุนการผลิตเพิ�มมากขึ�น 

5. ความหนาแน่น และอตัราการปล่อย  คาํนวณความเหมาะสมของอตัราการ

ปล่อยลูกพนัธ์ปลาต่อพื�นที�ไม่สูงเกินอตัราการปล่อยที�เหมาะสมประมาณ 3 ตวัต่อตารางเมตร 

6. ปริมาณอาหารที�ให้ สังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของสัตวน์ํ� า ไม่ควรปล่อย

ใหมี้อาหารเหลือในบ่อมาก เนื�องจากอาหารเหล่านี� จะยอ่ยสะลายเพิ�มปริมาณสารอินทรียภ์ายในบ่อ

และเป็นการสิ�นเปลือง เพิ�มตน้ทุนการผลิต 

7. การติดตั�งเครื�องตีนํ�า เพื�อเพิ�มออกซิเจนในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ� า แต่วิธีนี� เกษตรกรจะ

มีส่วนทุนการผลิตเพิ�มมากขึ�นแต่สามารถลดความเสี�ยงต่อการขาดออกซิเจนในบ่อเลี�ยงสัตวน์ํ�า 
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ข้อจํากดัของงานวจัิย 

 

1. ระดบัความสูงจากนํ� าทะเลการแบ่งระดบัความสูงที�กวา้งเกิน ทาํให้การเก็บ

ขอ้มูลงานวิจยัไม่ครอบคลุม ควรมีการแบ่งระดบัความสูงที�เก็บขอ้มูลวิจยั ที�เพิ�มขึ�น และมีความ

ชดัเจน ของความแตกต่างของลกัษณะทางกายภาพ 

2. จาํนวนขอ้มูลบ่อเลี� ยงปลาที�ทาํการเก็บขอ้มูลวิจยัมีปริมาณน้อย ดงันั�นจึงได้

ขอ้มูลจึงมีความเหมือนและแตกต่างที�ไม่ชดัเจน ควรมีปริมาณบ่อเพิ�มขึ�น เพื�อลดความแปรปรวน

ของขอ้มูล และสร้างความหนา้เชื�อถือของของมูลเพิ�มขึ�น 

3. ฤดูกาล เนื�องจากประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล แต่ละฤดูกาลมี

ลักษณะภูมิอากาศที�แตกต่างกัน ดังนั�นยอมส่งผลต่อระบบนิเวศภายในบ่อเลี� ยงปลาที�แตกต่าง

เช่นเดียวกนั จึงควรมีการเก็บขอ้มูลวจิยัในฤดูร้อนเพิ�มเติม 



 

 
 

บทที� 6 

สรุปผลการวจิัย 

 
1.  ฤดูกาลและความสูงจากระดับนํ� าทะเลมีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์-เอใน             

บ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์แต่ไม่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล-์เอในบ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

ส่วนการเปลี�ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิลพบว่าฤดูกาล

และความสูงจากระดบันํ� าทะเล ไม่มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี� ยงปลานิล และ

พบแพลงก์ตอนพืช ดิวิชนั Chlorophyta, Cyanophyta และBacillariophyta มีความหลากหลาย

มากกวา่ในบ่อเลี�ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ 

2.  คุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ และบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพมี

ความแตกต่างกนัคือ ค่าPO4-P, Alkalinity, pH และDO ของบ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในจงัหวดั

ลาํปาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกซึ� งกนัและกนั พบแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น คือ Aphanocapsa sp., 

Planktolyngbya sp. และ Actinastrum sp.ในขณะที�บ่อเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพในจงัหวดัเชียงใหม่ 

และบ่อเลี�ยงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดัพะเยา ช่วงฤดูฝน อุณหภูมิอากาศมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัอุณหภูมินํ� า พบแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น คือ Cosmarium sp. และ Tetraedron sp.และบ่อเลี� ยง

ปลานิลเชิงพาณิชย์ ในพื�นที�จังหวดันครสวรรค์ และจังหวดัพะเยาในช่วงฤดูหนาว พบว่าค่า 

Chlorophyll-a, TSS, NH3 - N, NO2 – N และปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกซึ�งกนัและกนั พบแพลงกต์อนพืชสกุลเด่น คือ Cylindrospermopsis sp. และ Pediastrum sp. 

3.  ปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� ามีความสัมพนัธ์แปรผนัตามกบัความเขม้ขน้          

คลอโรฟิลล์-เอ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบ่อเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชยที์�มีปริมาณผลผลิตในบ่อสูงกว่า 

800 กิโลกรัม/ไร่ขึ�นไป พบค่าเฉลี�ยปริมาณออกซิเจนที�ละลายตํ�าสุด (DOmin) ตํ�ากวา่ 1 mg L-1 ซึ� งถือ

วา่เป็นจุดวิกฤตสําหรับการดาํรงชีวิตของปลานิลมีความเสี�ยงสูงที�จะเกิดขึ�นในฤดูฝนซึ� งมีปริมาณ

แสงลดลงในบางครั� ง ส่งผลใหเ้กิดสภาวะการขาดออกซิเจนในบ่อเลี�ยงปลานิล 

ดงันั�นการเลี� ยงปลาเพื�อมุ่งหวงัให้มีประสิทธิภาพผลผลิตที�สูง ควรคาํนึงถึงการ

จดัการแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลามีคุณภาพดีและมีความเหมาะสม ขอ้มูลที�ได้

จากการวจิยัครั� งนี�จะเป็นขอ้มูลพื�นฐานในการควบคุมความเขม้ขน้คลอโรฟิลล์-เอ ปริมาณและชนิด                       

แพลงกต์อนพืช ตลอดจนคุณภาพนํ� า และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการระบบการเลี�ยงปลานิลเพื�อการ
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ภาคผนวก ก 

 

ชนิดและความหลากหลายของประชากรแพลงก์ตอนพชื  

ในบ่อเลี�ยงปลานิล ภาคเหนือของประเทศไทย 
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ตารางผนวก  1 ชนิดแพลงก์ตอนพืช แต่ละดิวิชนั ในระบบเลี� ยงปลานิลเชิงพาณิชย ์และระบบเลี� ยงปลานิลเพื�อยงัชีพ พื�นที�แต่ละระดบัความสูง (เมตร) ใน

ภาคเหนือของประเทศไทย 

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่ (582 เมตร) ลาํปาง (180 เมตร) 
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Division Cyanophyta                             

Anabaena sp. + + + - - - - + + + + - - + - + - - - + - - - - + - - - 

Aphanocapsa sp. + - + - - - - + + - - - - - - + - + - - - + + - - - - + 

Aphanothece sp. - - - - - - - - - - - + + - - - - + + + - - - - - + - - 

Chroococcus sp. + - + + + - - + - - + + + + - - - + - + - - - - + - - - 

Coelomoron sp. - - - + + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - + - - + 

Cylindrospermopsis sp. + + - - + - - - - - + + + + - + - - + - - - - - + + + - 

Merismopedia sp. - - - + + - - - - + - + + + - - - - + - - - - + - - - - 

Oscillatoria sp. - - - + - - - - - + + + + + - - - + - - - - - - + - - - 

Phormidium sp. - - - - + - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่ (582 เมตร) ลาํปาง (180 เมตร) 
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Planktolyngbya sp. - - - - - - - - - - - + + + - - - + + + - - - - + + + - 

Pseudanabeana sp. - - - + + - + - - - + + + + - - - - - + - - + - - - - - 

Spirulina sp. + + - - - - - + - - - + + + - - - - + - - - - - + - - - 

Synechococcus sp. - - - - + - - - - - + + + + - - - - + + - - - - - - - + 

Division Chlorophyta                             

Asterococcus sp. - - - - + - - - - - +  +  - - - - - - - - - - - - - - 

Actinastrum sp. + + - + - - - + + - - - - - - - - + - - - + - - - - - + 

Carteria sp. - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Chlamydomonas sp. - - - + - + - - + - + + - - - - - + + - - - - + + + + - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ+ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่ (582 เมตร) ลาํปาง (180 เมตร) 
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Chlorella sp. - - - - + - - + - - + + - - + - - - + + - + - - + - - - 

Closteriopsis sp. + + - - - -  + - -  + - - - - - - - - - + - - - - - - 

Closterium sp. + - + + + - - - - +  + + - - - - - - - - - - - + - - - 

Coelastrum sp. - - + + + - - - + - + + - - + - - + - - - - - - + - - - 

Cosmarium sp. - - - - - + + - - + - - - - + - - - - - - - - - - - - + 

Cosmocladium sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

Crucigeniella sp. - - - + + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Cylindrocystis sp. - - -  + - - - - - + + - - - - - + + +  - - - - - - - 

Dictyosphaerium sp. - + - + + + - - - - + + + - - - - + - - + - - - + - - + 

Didymocystis sp. - - - + - - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - - - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่ (582 เมตร) ลาํปาง (180 เมตร) 
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Eudorina sp. - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Golenkinia sp. - - - + - + - - - - + + + - - - - + + - - - - - + + - + 

Gonatozygon monotaenium - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gonium sp. - - - + - + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - + 

Kirchneriella sp. - - - + - - + + + - + - + - - - - + - - - - - - + - - + 

Microspora sp. + - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

Micractinium sp. - + - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 

Monoraphidium sp. - - - + + - - - - - + + + - - - - + + +  - - - + - - + 

Nephrocytium sp. - - - +  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่(582 เมตร) ลาํปาง(180 เมตร) 
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Oocystis sp. - - - + + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pediastrum sp. + + + + + + + + + + - - + - + + + + + - + - + + - - - - 

Pendorina sp. - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 

raphidiopsis sp. - - - + - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scenedesmus sp. + + + + + + + + - + + + + - - - - + - - - + - + - - - + 

Staurastrum sp. - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Staurodesmus sp. - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tetmemorus sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 

Tetraedron sp. - - - + + - - + + - + - + - + - - - - - - - - - + - - + 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่ (582 เมตร) ลาํปาง (180 เมตร) 
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Tetrastrum sp. - - - - - - - - - - - + - - - - - + - - - - - - - - - - 

Treubaria sp. - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Volvox sp. - - - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Zygnema sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

Division Euglenophyta                             

Chlorogonium sp. - - - - - - + + - -  + - - - - - - - - - + - - - - - + 

Entosiphon - - - - - - + - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - 

Euglena sp. + + + + + - + + + + + + - + - - + + + + + + + + + + - - 

Lepocinclis sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - + - - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่(582 เมตร) ลาํปาง(180 เมตร) 
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Phacus sp. + - + + - + - + - - + + + + - - + + - - - + - + - + - - 

Trachelomonas sp. - + - + + + - + - - + - + + - - - + + + + - - - + + + + 

Division Bacillariophyta                             

Acanthoceras sp. - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amphora sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 

Aulacoseira sp. - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 

Phacus sp. + - + + - + - + - - + + + + - - + + - - - + - + - + - - 

Coscinodiscus sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

Cyclotella sp. - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่(582 เมตร) ลาํปาง(180 เมตร) 
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Dinobryon sp. - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gomphonema sp. - - - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gyrosigma sp. - + - + + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mallomonas sp. - - - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Melosira sp. - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Navicula sp. + - - + + + + + - - + + + + - + - + + - - - - - - - - + 

Nitzschia sp. - - - + + + - - - - + + + + - - - + + - - - - - - - - - 

Pleuroseira sp. - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - + - - - + - - - 

Rhopalodia sp. - - + +  - - - - + - - - - - - + - - - - - - + - - - - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ตารางผนวก  1  (ต่อ)  

 

ชนิดแพลงก์ตอนพชื/ เดือน 

ระบบเชิงพาณชิย์ ระบบเชิงยงัชีพ 

พะเยา (444 เมตร) นครสวรรค์ (32 เมตร) เชียงใหม่(582 เมตร) ลาํปาง(180 เมตร) 
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Synedra sp. - - - - - + + - - -  + - - - - - - - - - - - +  - - - 

DivisionCryptophyta                             

Cryptomonas sp. - - - + + + + - - - + + + + - - - + + - + - - - + + - + 

Chroomonas sp. - - - + - + - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 

Rhodomonas sp. - - - + - - - - - - - + - + - - - - + - - - - - - - - - 

Division Pyrrhophyta                             

Ceratium sp. - + + - + + + + - + - + - - + - + - - - - - - - - - - - 

Peridinium sp. - - - - - - + - - - - - - - - + - + + + + - - - - - - - 

Woloszynskia sp. - - - - + - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - + - 

 

หมายเหตุ (+) คือ พบ และ (–) คือ ไม่พบ 
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ภาพผนวก  1  แพลงตอนพืช ดิวชินั Cyanophyta 

1. Anabaena sp.  5.   Coelomoron sp. 

2. Aphanocapsa sp.  6.  Cylindrospermopsissp. 

3. Aphanothece sp. 7.   Merismopedia sp. 

4. Chroococcussp.  8.  Oscillatoria sp. 

 

1 2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

                    Scale bar = 10µm 

http://greenwaterlab.com/images/GW_400/LgCoelomoron sp.jpg
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ภาพผนวก  1  (ต่อ) 

9.    Phormidium sp. 12.    Spirulina sp. 

10.   Planktolyngbya sp.  13.    Synechococcus sp. 

11.   Pseudanabeana sp. 

 

 

 

9 

10 

11 

12 13 

                    Scale bar = 10µm 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Synechococcus_PCC_7202_dis.jpg
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ภาพผนวก  2  แพลงตอนพืช ดิวชินั Chlorophyta 

1. Asterococcussp.  6.    Closterium sp. 

2. Actinastrum sp.  7.    Closteriopsis sp. 

3. Carteria sp. 8.    Coelastrum sp. 

4. Chlamydomonas sp. 9.    Cosmarium sp. 

5. Chlorella sp. 

 

  

 

1 2 3 

4 5 

6 

7 

8 9 

                    Scale bar = 10µm 

https://www.google.co.th/url?q=http://ficologia.blogspot.com/2008/10/carteria-sp.html&sa=U&ei=j4IkU_2UO877rAf-w4CoDw&ved=0CEIQ9QEwCw&usg=AFQjCNHg5pL0WM4jcVVAI46r28FAeJYrbA
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ภาพผนวก  2  (ต่อ) 

10.    Cosmocladium sp. 15.    Eudorinasp. 

11.    Crucigeniella sp. 16.    Golenkinia sp. 

12.    Cylindrocystis sp. 17.    Gonatozygonmonotaenium 

13.    Dictyosphaerium sp. 18.    Gonium sp. 

14.    Didymocystis sp. 

 

 

 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

                    Scale bar = 10µm 

http://marple.eeb.uconn.edu/gratolwww/wp-content/uploads/2012/10/Cosmocladium_constrictum.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eudorina_elegans_EPA.jpg
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ภาพผนวก  2  (ต่อ) 

19.   Kirchneriella sp. 24.    Oocystissp. 

20.    Micractiniumsp 25.    Pediastrum sp.  

21.    Microsporasp 26.    Pendorina sp. 

22.    Monoraphidium sp. 27.    Raphidiopsis sp.  

23.    Nephrocytium sp. 

 

 

 

 

19 20 

22 23 24 

25 26 27 

21 

                    Scale bar = 10µm 
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ภาพผนวก  2  (ต่อ) 

28.   Scenedesmussp. 33.    Tetrastrum sp. 

29.    Staurastrum sp. 34.    Treubaria sp. 

30.    Staurodesmus  sp. 35.    Volvoxsp. 

31.    Tetmemorus sp. 36.    Zygnema sp. 

32.    Tetraedron sp. 

 

 

 

 28 29 30 

31 32 33 

34 35 36 

                    Scale bar = 10µm 

http://www.desmids.nl/images/Desmids_exc/exc_desm_6258.jpg
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ภาพผนวก  3  แพลงตอนพืช ดิวชินั Euglenophyta 

1.     Chlorogonium sp.  4.    Lepocinclis sp. 

2.     Euglena sp.  5.    Phacus sp. 

3.     Entosiphon sp.   6.    Trachelomonas sp. 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 

                    Scale bar = 10µm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก  4  แพลงตอนพืช ดิวชินั

1.     Acanthoceras

2.     Amphora

3.     Aulacoseira

4.     Coscinodiscus

 

 

 

 

 

แพลงตอนพืช ดิวชินั  Bacillariophyta 

Acanthoceras sp. 5.    Cyclotella sp. 

Amphora sp. 6.    Dinobryon sp. 

Aulacoseirasp. 7.    Gomphonema sp.

Coscinodiscus sp. 

1 

3 4 

6 

                    Scale bar = 10µm
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Scale bar = 10µm 
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ภาพผนวก  4  (ต่อ)   

8.     Gyrosigma sp. 12.    Nitzschia sp. 

9.     Mallomonas sp. 13.    Pleuroseirasp. 

10.  Melosirasp. 14.    Rhopalodia sp. 

11.  Navicula sp. 15.    Synedra sp. 

 

 

 

 

 

8 9 10 

11 12 

13 14 15 

                    Scale bar = 10µm 
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ภาพผนวก  5  แพลงตอนพืช ดิวชินั  Cryptophyta 

1.     Cryptomonas sp. 

2.     Chroomonas sp. 

3.     Rhodomonas sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก  6  แพลงตอนพืช ดิวชินั  Pyrrhophyta 

1.     Ceratium sp. 

2.     Peridiniumsp. 

3.     Woloszynskias 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 

                    Scale bar = 10µm 

                    Scale bar = 10µm 
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ภาคผนวก ข 

 

เครื�องมอื อปุกรณ์ในการเกบ็ตัวอย่าง และการเกบ็รักษาตัวอย่างแพลงก์ตอน
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เครื�องมืออุปกรณ์ในการเกบ็ตัวอย่าง และการเกบ็รักษาตัวอย่างแพลงก์ตอน 

 

เครื�องมือ อุปกรณ์การเกบ็ตัวอย่าง 

 

ลดัา (2542) ถุงกรองแพลงก์ตอน (Plank net) เป็นเครื�องมือที�นิยมใชเ้ก็บตวัอยา่ง                        

แพลงกต์อน ซึ� งถุงเก็บแพลงกต์อนก็มีหลายประเภท ดงัต่อไปนี�  

1. ถุงกรองแบบมาตรฐาน ปากถุงกรองทาํดว้ยห่วงโลหะปลอดสนิม รูปกลมและ

มีห่วงที�ปากถุงสําหรับผูเ้ชือกเพื�อการลาก ผา้ที�ใช้ทาํถุงกรองแพลงก์ตอน (Plankton guaze) มีตา

ขนาดต่างกันตามขนาดของแพลงก์ตอน ที�ต้องการเก็บก้นถุงเป็นขวดสําหรับรวบรวมตวัอย่าง

แพลงกต์อนเรียกวา่ ขวดหรืออาจดดัแปลงทาํเป็นก๊อกปิดเปิดปล่อยตวัอยา่งแทนก็ได ้

2. ถุงบองโก (Bongonet) เป็นถุงเก็บแพลงก์ตอน 2 ถุง อยู่ติดกันนิยมใช้เก็บ

ตวัอย่างแพลงก์ตอนสัตว ์ขนาดตาของถุงขึ�นอยู่กบัขนาดของชนิดแพลงก์ตอนที�ตอ้งการเก็บ ส่วน

ใหญ่ใช่ขนาดตา 330 หรือ 500 ไมโครเมตร เส้นผ่าศูนยก์ลางของปากถุงประมาณ 60 เซนติเมตร 

ความยาวของถุงประมาณ 180 เซนติเมตร 

3. ถุงเก็บแพลงก์ตอนสําหรับการลากในแนวดิ�ง เป็นถุงที�ได้รับการพฒันาให้

เหมาะสมกบัการวางถุงในแนวตั�ง โดยตวัตวัถุงดา้นบนเป็นรูปกรวยคว ํ�าเขา้หากนั ส่วนนี�ทาํดว้ยผา้

หนาซึ�งไม่มีส่วนในการกรองตวัอยา่ง ประกอบดว้ยวงแหวน 2 วง วงแหววนบนมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง

นอ้ยกวา่วงแหลวนล่างซึ� งเป็นวงที�ติดกบัตวัถุงกรองแพลงก์ตอน ส่วนตวัถุงประกอบดว้ยผา้กรองที�

ขนาดตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

4. ถุงกรองแพลงก์ตอนสําหรับแหล่งนํ� าที�มีพืชนํ� า เป็นถุงกรองแพลงก์ตอนที�

ไดรั้บการพฒันาใหมี้รูปแบบเหมาะสมกบัการใชง้านคือ ปากถุงเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้และมีตะแกรง

ทาํดว้ยวสัดุปลอดสนิม และมีดา้มจบัแทนเชือกลาก ดา้มจบัสามารถถอดหรือประกอบเขา้ดว้ยกนั

ตามความตอ้งการถุงชนิดนี� ใชเ้ก็บตวัอยา่งบริเวณแหล่งนํ�าที�มีพนัธ์ไมน้ํ�า ที�ขึ�นหนาแน่นไดส้ะดวก 

5. ถุงแพลงก์ตอนสําหรับนํ� าตื�น หรือนํ� าไหลแรง มีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็ก 

เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 15 เซนติเมตร ความยาม 30 เซนติเมตร ใชล้ากหรือชอ้นแพลงก์ตอนโดย

ปรับเปลี�ยนการผกูเชือกที�ปากถุง ถา้ตอ้งการลากตอ้งถอดเชือกออกแลว้ใส่ดา้มจบัแทน เมื�อตอ้งการ

ชอ้นแพลงกต์อน ถุงชนิดนี� เหมาะสาํหรับการเก็บตวัอยา่งบริเวณชายนํ�าของแหล่งนํ� าทั�วไป หรือเก็บ

ตวัอยา่งแพลงกต์อนที�มีนํ�าไหลแรง ใชไ้ดดี้สาํหรับเก็บตวัอยา่งบริเวณแหล่งนํ� าชั�วคราว (Temporary 

ponds) ที�มีนํ�าเฉพาะในฤดูฝนและบริเวณปากแม่นํ�าในช่วงนํ�าลด 
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6. ถุงสําหรับเก็บแพลงก์ตอนใกล้พื�นทอ้งนํ� า เป็นเครื�องมือที�ดดัแปลงจากการ

เก็บสัตวพ์ื�นทอ้งนํ� า (Surber type) นิยมใช้ในทะเล เวลาใชจ้ะลากเครื�องมือโดยกะให้อยูเ่หนือพื�น

และขนานกบัพื�น โดยมากจะไดต้วัอยา่งพวกครัสตาเซียนขนาดใหญ่ เช่น ยฟูอสิด หรือโคพีพอด ตวั

อ่อนสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ฯลฯ ตวัอย่างที�ไดม้กัมีทรายปะปนมาดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งกาํจดัทราย

ออกก่อนแลว้นาํนํ�ามากรองผา่นถุงกรองที�มีขนาดตาตามตอ้งการ 

7. Schindler-Patalas Plankton Trap เป็นอุปกรณ์พิเศษที�ใช้ดกัจบัแพลงก์ตอน

สัตว ์นักแพลงก์ตอนวิทยา ไดพ้ฒันาเครื�องมือนี� ขึ�นมาเพื�อป้องกนัการหลีกเลี�ยง (Avoidance) ถุง                      

แพลงก์ตอนของแพลงก์ตอนสัตว ์เครื�องมีมีลกัษณะเป็นกล่องสี� เหลี�ยมทาํด้วยแผ่นขนาด 11.5 x 

11.5 x 16.25 นิ�ว (ความจุ 30 ลิตร) หรือ 8.5 x 8.5 x 12.50 นิ�ว (ความจุ 20 ลิตร) ที�ฝาดา้นหนึ�งของ

กล่องมีถุงกรองขนาดเล็กติดอยู ่ขนาดช่องตาของถุงกรองสามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการ ที�นิยม

ใช้กนัได้แก่ 63, 80 และ 150 ไมโครเมตร ฝาด้านบนสามารถเปิดปิดได้ด้วยบานพบั เวลาใช้ให้

หยอ่นเครื�องมือนี� ลงในนํ� า ขณะหยอ่นฝากล่องจะเปิด เมื�อถึงความลึกที�ตอ้งการให้กระตุกเชือกขึ�น

เพื�อใหฝ้าเปิด จะไดป้ริมาณนํ�า (รวมแพลงกต์อน) ในระดบัที�ตอ้งการ ค่อยๆยกเครื�องมือนี� ขึ�นมาจาก

นํ�าอยา่งชา้ๆ ตวัอยา่งแพลงกต์อนจะอยูใ่นถุงกรองสู่ขวดรวบรวมตวัอยา่ง 

 

การเกบ็รักษาตัวอย่าง 

 

การจดัการตวัอย่างแพลงก์ตอนหลงัจากการเก็บตวัอยา่งเป็นเรื�องที�สําคญัมากใน

การศึกษาแลงกต์อนทุกดา้น เพราะขั�นตอนนี�จะช่วยลดการเปลี�ยนแปลงทั�งองคป์ระกอบชนิด (ดา้น

คุณภาพ) และความหนาแน่น (ด้านปริมาณ) ของแพลงก์ตอนก่อนทาํการวิเคราะห์ตวัอย่าง การ

จดัการตวัอยา่งมีหลายขั�นตอนดว้ยกนั เช่น การตรึงตวัอย่าง (Sample fixation) การจดัการตวัอยา่ง

ใหมี้กิจกรรมนอ้ยที�สุดก่อนการเพาะเลี�ยง การทาํใหต้วัอยา่งสลบก่อนการตรึงตวัอยา่งเพื�อประโยชน์

ในการจาํแนกชนิด การเก็บรักษาดว้ยนํ�าที�เหมาะสม เป็นตน้ 

1.  ประเภทนํ�ายาตรึงและเก็บรักษาแพลงกต์อน 

1.1  ฟอร์มาลดีไฮด ์(Formadehyde) 

นํ� ายาฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นนํ� ายาที�มีผูนิ้ยมใช้ตรึงและรักษาตวัอย่างมากที�สุด

ชนิดหนึ�ง เนื�องจากใชไ้ดดี้ทั�งกบัแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสัตว ์คุณสมบติัที�ที�ดีอีก 2 ประการ

ก็คือ สามารถเก็บรักษาตวัอยา่งไดน้าน 50 ปี หรือนานกวา่นั�น และที�สําคญัก็คือ มีราคาถูกที�สุดใน

นํ�ายาตรึงและเก็บตวัอยา่งชนิดอื�น 
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ระดบั pH กบัการรักษาตวัอย่างแพลงก์ตอนสัตว ์ระดบั pH ที�เหมะสมของ

นํ� ายาฟอร์มาลดีไฮด์ เพื�อเก็บรักษาโปรตีนของแพลงก์ตอนสัตวอ์ยู่ระหว่าง 6.5-7.5 เพราะ pH ที�มี

คุณสมบติัเป็นด่างสูงกวา่ 8 จะทาํใหโ้ปรตีนของแพลงกต์อนอ่อนนุ่ม และอาจกลายเป็นวุน้ในห้องที�

มีอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส แต่ถ้า pH มีคุณสมบติัเป็นกรด (5.5 หรือตํ�ากว่า) โปรตีนของ

แพลงก์ตอนจะขาวและแข็งตวั ทาํให้กลา้มเนื�อของแพลงก์ตอนสัตว ์เช่น โคพีพอดเปราะและหัก

ง่าย ดงันั�น ควรเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนในนํ� ายาฟอร์มาลดีไฮด์ที�เยน็ (5-15 องศาเซลเซียส) และมืด 

เพื�อยดืเวลาการเก็บตวัอยา่งในสภาพที�ดีและเป็นระยะเวลานาน 

ข้อดีของนํ�ายาฟอร์มาลดีไฮด์ 

1. นํ� ายาฟอร์มาลดีไฮด์ที�เป็นกลาง มีคุณสมบติัที�เหมาะสมในการตรึงและ

การเก็บรักษาแพลงกต์อนไดทุ้กกลุ่ม โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชพวก Coccolithophorids ไดอะตอม

และไดโนแฟลกเจลเลต พวกที�มีผนงัเซลล์ แมว้า่จะให้ Flagella ของพวก Flagellate ไม่มีผนงัเซลล์

หลุดออกจากเซลลก์็ตามแต่รูปร่างของเซลล์ก็ยงัคงสภาพไดดี้พอสมควร ทาํให้สามารถจาํแนกชนิด

ได ้

2. สารเคมีหาซื�อไดง่้ายและเมื�อเตรียมแลว้นํ� ายายงัคงสภาพดีเป็นเวลานาน 

การเก็บรักษาฟอร์มาลดีไฮด์ที�มีความเขม้ขน้ลดลงครึ� งหนึ� ง (20%) จะช่วยให้เก็บได้นานกว่าที�

เขม้ขน้ปรกติ (40%) เพราะจะไม่เกิดการตกตะกอน 

3. ตวัอย่างที�เก็บรักษาดว้ยฟอร์มาลดีไฮด์สามารถเก็บไดเ้ป็นเวลานาน หาก

เก็บรักษาตวัอยา่งถูกตอ้ง 

ข้อเสียของนํ�ายาฟอร์มาลดีไฮด์ 

1. ทาํให้ Flagella หลุดออกจากเซลล์ จึงไม่เหมาะสมกบัการใช้ตรึงและ

รักษาแพลงกต์อนกลุ่ม Flagellate 

2. ทาํใหสี้ของออร์แกเนลลซี์ดจางลง ส่งผลไม่ให้สามารถแยกความแตกต่าง

ระหวา่งพวกที�สังเคราะห์แสง (พืช) กบัพวกที�ไม่สังเคราะห์ดว้ยแสง (สัตว)์ ได ้จาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์

พิเศษช่วยในการส่องดูเซลลที์�มีโครงร่างใส เช่น กลอ้งจุลทรรศน์ที�มีอุปกรณ์ phase contrast 

 

1.2  นํ�ายาลูกอล (Lugol,solution) 

เป็นนํ�ายาที�ใชต้รึงและเก็บรักษาตวัอยา่ง มีคุณสมบติัใชไ้ดดี้เฉพาะกลุ่มแพลงก์

ตอนพืชและเป็นนํ� ายาที�ใช้ตรึงตัวอย่างได้เองหรือใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื�น นํ� ายาลูกอล

ประกอบดว้ยการละลายผงไอโอดีนในสารละลาย Potassium iodide แต่ส่วนใหญ่จะเตรียมนํ� ายาให้

มีคุณสมบติัเป็นด่างอ่อนใชไ้ดดี้กบัแพลงกต์อนพืชกลุ่ม Coccolithophorids 
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ในส่วนของการใช้ ให้หยดนํ� ายาลูกอลในตวัอย่างจนเปลี�ยนเป็นสีชาหรือสี

นํ� าตาลอ่อน (ประมาณ 0.4-0.8 มิลลิกรัมต่อ ตวัอยา่งนํ� า 200 ลิตร) อยา่หยดมากเกินไป เพราะจะทาํ

ใหต้วัอยา่งมีสีเขม้มากจนจาํแนกชนิดไม่ได ้เสร็จแลว้เขยา่ขวดตวัอยา่งใหน้ํ�ายาละลายไดท้ั�วถึง 

นํ� ายานี� เหมาะสมสําหรับการตรึงตวัอย่างที�เก็บดว้ยขวดเก็บนํ� า ตวัอย่างที�เก็บ

ดว้ยถุงมีแพลงกต์อนพืชหนาแน่นมาก เมื�อดองดว้ยนํ�ายาจะทาํใหต้วัอยา่งจบักนัเป็นกลุ่มกอ้น เพราะ

ไอโอดีนทาํให้ตวัอย่างสีเขม้ เป็นผลให้การแยกชนิดลาํบาก ตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชที�เก็บโดยการ

ลากถุงแพลงก์ตอนควรใชน้ํ� ายาฟอร์มาลดีไฮด์รักษาตวัอยา่ง ขวดที�ใช้กบันํ� ายาลูกอล ควรเป็นขวด

แกว้ใส ขวดแกว้สีนํ� าตาลไม่เหมาะกบันํ� ายาตวันี�  เนื�องจากผูใ้ช้ไม่สามารถมองเห็นนํ� าตวัอยา่งเมื�อ

หยดนํ� ายาลงไป และไม่ควรใชข้วดพลาสติก เนื�องจากขวดจะดูดซบัไอโอดีนจากนํ� ายา ทาํให้ขวด

เปลี�ยนเป็นสีนํ� าตาล การตรึงตวัอยา่งควรทาํทนัทีเมื�อเก็บตวัอยา่งเสร็จ และควรเก็บตวัอยา่งไวใ้นที�

มืดและเยน็ เพื�อรักษาสภาพของนํ�ายาใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

ข้อดูของนํ�ายาลูกอล 

1. นํ�ายาลูกอลมีคุณสมบติัที�เหมาะสมแก่การตรึงและรักษาตวัอย่างแพลงก์

ตอนพืชทุกกลุ่มโดยเฉพาะพวกที�มี flagella (flagellate) เนื�องจากสามารถเก็บรักษา flagella ไม่ให้

หลุดจากเซลล ์จะมีสีเหลืองแกมนํ�าตาล หรือสีชา เมื�อส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์โดยการนบัเซลล ์

2. สารเคมีที�ใช้เตรียมหาง่าย และเมื�อเตรียมเป็น สต๊อคและสามารถเก็บได้

นานหลายปี 

ข้อเสียของนํ�ายาลูกอล 

1. นํ� ายาลูกอลที�ไม่ได้เติมสารเคมีอื�น มีคุณสมบติัเป็นกรดอ่อน ซึ� งละลาย

ผนงัเซลล์ของแพลงก์ตอน ที�มีแคลเซียมเป็นสารประกอบ เช่น Coccolithophorids และละลาย ซิลิ

กาซึ� งเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลไ์ดอะตอม หากเก็บรักษาตวัอยา่งเป็นเวลานาน 

2. ตวัอยา่งที�เก็บรักษานํ� ายาลูกอล มีส่วนประกอบของ iodine จึงจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ iodine จะถูก oxidize มากขึ�นตามระยะเวลาที�เก็บ 

3. แพลงกต์อนหลายกลุ่มจะถูกยอมสีดว้ยนํ�าตาลลูกอล ซึ� งแป้งซึ� งเป็นอาหาร

สะสมในเซลล์พืชทาํปฏิกิริยากบัไอโอดีน ทาํให้การตรวจดูลกัษณะอื�น ๆ ของเซลล์ทาํไดย้าก หรือ

พวกไดโนแฟลกเจลเลตที�มีผนังเซลล์ติดสีนํ� ายามากเกินไป วิธีแก้ไขในกรณีนี� คือ เติม Sodium 

thiosulfate ในตวัอยา่งเพื�อช่วยลดความเขม้ของสีใหน้อ้ยลง 
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ภาคผนวก ค 

 

การวเิคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-nitrogen) 
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การวเิคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia nitrogen) 

 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในแหล่งนํ� าเกิดขึ�นจากการย่อยสลายของสารอินทรียที์�มี

ไนโตรเจนเป็นองประกอบสําคญั เช่น โปรตีนและจากการขบัถ่ายของเสียของสัตวน์ํ� า แอมโมเนีย

ในแหล่งนํ� า ปรากฏอยู่ 2 รูปแบบคือ NH3 และ NH4จะเปลี�ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ

อุณหภูมิของแหล่งนํ� า แอมโมเนียในรูป NH3ในปริมาณที�เขม้ขน้จะเกิดโทษต่อสัตวน์ํ� าหลายอย่าง 

เช่น การระคายเคืองของเหงือก การหายใจ การขบัถ่ายของเสียความเป็นกรด-ด่าง ในเลือดสูง 

รบกวนกระบวนการบางอย่างของเอนไซม์บางตวั เป็นตน้ ระดบัความเป็นพิษของแอมโมเนียต่อ

สัตวน์ํ�าขึ�นอยูก่บัชนิดและสภาพแวดลอ้มอื�นๆประกอบกนั 

 

อุปกรณ์ 

1. Spectrophotometer และ Cuvette 

2. กระดาษกรอง 

3. อุปกรณ์เครื�องแกว้ เช่น ขวดรูปชมพู ่ปิเปต 

 

สารเคมี 

1. Oxidizing solution 

เตรียมสารโซเดียมโปคลอไรด์ (5%)หรือ ใชน้ํ� ายาฟอกสี เช่น ไฮเตอร์, คลอรอกซ์

ที�มีคลอรีน ประมาณ 5% จาํนวน 10 มิลลิลิตร ผสมกับนํ� ากลั�น 40 มิลลิลิตร ปรับ pH ของ

สารละลายใหอ้ยูร่ะหวา่ง 6.5-7.0 ดว้ยกรดเกลือ (HCL) สารละลายนี�ควรเตรียมใหม่ทุกอาทิตย ์

2. Rochelle salt solution 

ละลายสาร Rochelle salt (KNaC4H4O6.4H2O) จาํนวน 50 กรัม ในนํ� ากลั�น 100 

มิลลิลิตร แลว้ตม้ 30 นาที ทิ�งใหเ้ยน็แลว้เติม Manganoussulphatr (MnSO4) 50 มิลลิกรัม เติมนํ� ากลั�น

ที�ปราศจากแอมโมเนียใหไ้ดป้ริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร 

3. Phenate solution 

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 2.5 กรัม และฟินอล (Phenol) 10 กรัม ในนํ� า

กลั�นที�ปราศจากแอมโมเนียใหไ้ดป้ริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร ให้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ (ควรเตรียมใหม่ทุก

อาทิตย)์ 

4. Standard ammonium chloride solution 
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ชั�ง NH4Cl อบแห้ง 3.819 กรัม ละลายในนํ� ากลั�นที�ปราศจากแอมโมเนียให้ได้

ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร จะไดส้ารละลายแอมโมเนียมาตรฐานที�ความเขม้ขน้ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

จากนั�นดูดสารละลายมาจาํนวน 5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยนํ� ากลั�น 500 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย

แอมโมเนียมาตรฐานที�ความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั�นดูดสารละลาย 15 มิลลิลิตร เจือจาง

ดว้ยนํ�ากลั�น 500 มิลลิลิตร จะไดส้ารละลายแอมโมเนียมาตรฐานที�มีความเขม้ขน้ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร 

ใชเ้ป็น Standard ammonium chloride solution 

 

วธีิการ 

1.  ดูดนํ� าตวัอย่างที�ผ่านการกรอง Syringe Filters จาํนวน 5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน

หลอดทดลอง (test tube) 

2.  ขณะที�เขยา่นํ�าตวัอยา่งใน หลอดทดลอง (test tube) ใหเ้ติมสารละลาย 

- Rochelle salt solution 1 หยด 

- Oxidizing solution 250 ไมโครลิตร  

- Phenate solution 300 ไมโครลิตร 

3.  ตั�งทิ�งไวอ้ยา่งนอ้ย 15 นาที เพื�อใหส้ารละลายทาํปฏิกิริยาเตม็ที� 

4.  นาํไปวดัค่าการดูดซับแสงดว้ยเครื�อง Spectrophotometer ที�คลื�น 630 นาโน

เมตร (nm) พร้อม Reagent blank โดยใชน้ํ� ากลั�น และเตรียม Standard solution โดยใช ้ Standard 

Ammonium chloride (0.3 มิลลิกรัม/ลิตร) อยา่งละ 5 มิลลิลิตร แทนนํ� าตวัอยา่งและเติมสารละลาย

ในขอ้ 2  

5.  คาํนวณค่าความเขม้ขน้แอมโมเนียโดยเปรียบเทียบกบัสารละลายแอมโมเนีย

มาตรฐาน ดงันี�  คาํนวณปริมาณ Total ammonia nitrogen ดว้ยสมาการ 

   C1 = A1 หรือ �2 =
�����

��
 

   C2 = A2    

C1 = ความเขม้ขน้ของ Total ammonia nitrogen ใน Standard solution (0.3) 

C2 = ความเขม้ขน้ของ Total ammonia nitrogen ใน Sample 

A1 = ค่า Absorbance ของ Standard solution 

A2 = ค่า Absorbance ของ Sample 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencein.com%2Fproduct-th-469608-Syringe%2BFilters%2C%2BMembrane%2BFilters.html&ei=hBU4U6OXF4i5iQe6r4D4CA&usg=AFQjCNHRQ2dxp-NQNpkJC_QhrB7aakHKMQ
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ภาคผนวก ง 

 

การวเิคราะห์ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-nitrogen) 
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การวเิคราะห์ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite nitrogen) 

 

ไนไตรท์-ไนโตรเจน เป็นสารประกอบไนโตรเจนรูปแบบหนึ� ง โดยเกิดกึ� งกลาง

ระหว่างการเปลี�ยนแปลงแอมโมเนียเป็นไนเตรต (Nitrification) และไนเตรตเปลี�ยนกลับเป็น

แอมโมเนีย (Denitrification) ถา้นํ� ามีปริมาณออกซิเจนเพียงพอไนไตรท์จะออกซิไดส์ (Oxidation) 

ไปเป็นไนเตรต ไดร้วดเร็ว แต่ถา้นํ�าขาดออกซิเจนพวกจุลินทรียจ์ะรีดิวซ์ (Reduced) ไนเตรตไปเป็น

ไนไตรท์ ทาํให้ฮีโมโกบินในเลือดปลามีประสิทธิภาพรับออกซิเจนน้อยลง ความเป็นพิษของ                                    

ไนไตรท-์ไนโตรเจน ต่อปลาและสัตวน์ํ� าจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของปลาและสัตวน์ํ� า แต่มกัเกิด

ในปริมาณตํ�า 

 

อุปกรณ์ 

1. Spectrophotometer และ Cuvette 

2. กระดาษกรอง 

3. อุปกรณ์เครื�องแกว้ เช่น ขวดรูปชมพู ่ปิเปต 

 

สารเคมี 

1. Diazotizing Reagent 

ชั�งสาร Sulfanilamide 5 กรัม ละลายในสารละลายกรดเกลือ โดยใช้กรดเกลือ 

(HCL) เข้มข้นปริมาตร 50 มิลลิลิตร ละลายในนํ� ากลั�น 300 มิลลิลิตรแล้วเติมนํ� ากลั�นให้ครบ

ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 

2. Coupling Reagent 

ชั�ง N-(1-napthyl)-ethylenediamine-dihydrochloride 0.500 กรัม ละลายในนํ� ากลั�น 

500 มิลลิกรัม เก็บในขวดสีชา เตรียมสารละลายใหม่ทุกเดือนหรือเมื�อสารละลายเป็นสีนํ�าตาล 

3. Standard Nitrite Solution 

4. เตรียมสารละลาย  Standard nitrite (NaNO2) 0.4925 กรัม ละลายในนํ� ากลั�น 

1,000 มิลลิลิตร (ไดส้ารละลายความเขม้ขน้ 100 มิลลิลิตร NO2-N) ดูดสารละลาย Standard Nitrite 

Solution (ความเขม้ขน้ 100 มิลลิลิตร NO2-N) จาํนวน 10 มิลลิลิตร เจือจางด้วยนํ� ากลั�นให้ได้

ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร (ไดส้ารละลายความเขม้ขน้ 1.0 มิลลิลิตร NO2-N) ใชส้ารละลาย NO2-N ที�

มีความเขม้ขน้ 1.0 มิลลิลิตรเป็น Standard  Solution เจือจางสารละลาย (ตารางผนวก 2)  
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ตารางผนวก  2  ระดบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานไนโตรท-์ไนโตรเจน 

 

ปริมาตร NO2-N ความเขม้ขน้ 1.0 มิลลิกรัม/

ลิตร เจือจางดว้ยนํ�ากลั�นใหป้ริมาตรครบ 100 

มิลลิลิตร 

ความเขม้ขน้

สารละลาย NO2-N 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ค่า Abs ของ

สารละลาย NO2-N ที�

วดัได ้(มิลลิกรัม/ลิตร) 

0.00 0.00  

1.00 0.01  

2.00 0.02  

4.00 0.04  

6.00 0.06  

8.00 0.08  

10.00 0.10  

15.00 0.15  

20.00 0.20  

 

ปริมาตร NO2-N ความเขม้ขน้ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร เจือจางดว้ยนํ� ากลั�นให้ปริมาตร

ครบ 100 มิลลิลิตร ตอ้งทาํการดูดดว้ย Volumetric pipet  ลงใน Volumetric flask จากนั�นดาํเนินการ

วิเคราะห์สรละลายโดยวิธีการวิเคราะห์ไนไตรท์ แล้วสร้างกราฟมาตรฐาน (เลือกกราฟแบบ XY

กระจาย) ซึ� งมีความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ NO2-N (แกน X) กบัค่าการดูดซับแสง (แกน Y) 

โดยนาํเขา้สมาการ Regression ลงในโปรแกรม Excel 

 

วธีิการ 

1. ตวงนํ� าตวัอยา่งที�กรองดว้ยกระดาษกรอง 5 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง (test 

tube) 

2. เติมสารละลาย Diazotizing Reagent 250 ไมโครลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั 

3. เติมสารละลาย Coupling Reagent 250 ไมโครลิตร เขยา่ให้เขา้กนัทิ�งไวอ้ยา่ง

นอ้ย 10 นาที  

4. นาํไปวดัค่าการดูดซบัแสงดว้ยเครื�อง Spectrophotometer ที�คลื�น 543 นาโน

เมตร (nm) พร้อม Reagent blank โดยใชน้ํ�ากลั�น และเตรียม Standard solution โดยใช ้Standard 



121 

 
 

Ammonium chloride (0.3 มิลลิกรัม/ลิตร) อยา่งละ 5 มิลลิลิตร แทนนํ�าตวัอยา่งและเติมสารละลาย

ในขอ้ 2 และ3 

5. คาํนวณค่าความเขม้ขน้ nitrite nitrogen (NO2-N) จากกราฟมาตรฐานที�ได ้

6. แปลงค่าความเขม้ขน้ nitrite nitrogen (NO2-N) ใหเ้ป็น Nitrite (มิลลิกรัม/ลิตร)  
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ภาคผนวก จ 

 

การวเิคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-nitrogen) 
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การวเิคราะห์ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate nitrogen) 

 

ไนเตรท – ไนโตรเจน เป็นสารประกอบของไนโตรเจนที�พบมากที�สุดในลาํธาร 

ทะเลสาบ ซึ� งจะพบในปริมาณมากหรือน้อยขึ�นกบัลกัษณะ และวิธีการใช้ที�ดินในทางการเกษตร 

เนื�องจากไนเตรทเป็นสารประกอบที�สามารถถูกชะลา้งไดง่้าย เมื�อมีการไหลผา่นของนํ� าบนพื�นดิน 

ดงันั�น ปริมาณไนเตรทจะลงสู่แหล่งนํ� ามากขึ�น เมื�อมีการพงัทลายของดินมาก ปริมาณของไนเตรท

สามารถใช้เป็นตวัชี� วดัระดบัความสมบูรณ์ของแหล่งนํ� าได ้โดยปกติจะมีความเป็นพิษต่อสัตวน์ํ� า

นอ้ย เมื�อเทียบกบัไนไตรทแ์ละแอมโมเนีย นอกจากนี� ไนเตรทยงัมีประโยชน์ต่อพืชในการดูดซึมไป

ใช้ในขบวนการสร้างโปรตีนอีกด้วย ในการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ จะทาํการวิเคราะห์โดย

วธีิการเทียบสีกบัสารประกอบมาตรฐานที�เตรียมขึ�นจากนั�นนาํค่าที�ไดม้าสร้างกราฟมาตรฐาน ส่วน

การวเิคราะห์หาปริมาณไนเตรทตอ้งใชห้ลกัการ Reduce ไนเตรทใหเ้ป็นไนไตรท ์ก่อน โดยการผา่น

นํ�าตวัอยา่งไปลงในคอลมัน์ที�บรรจุแคดเมี�ยมเคลือบดว้ยทองแดง จากนั�นทาํการวิเคราะห์โดยวิธีการ

เดียวกบัการหาปริมาณไนไตรท ์

 

อุปกรณ์ 

Spectrophotometer และ Cuvette 

กระดาษกรอง 

อุปกรณ์เครื�องแกว้ เช่น ขวดรูปชมพู ่ปิเปต 

หลอดคอลมัน์ (Reduction Column) 

 

สารเคมี 

1. Diazotizing Reagent 

ชั�งสาร Sulfanilamide 5 กรัม ละลายในสารละลายกรดเกลือ โดยใช้กรดเกลือ 

(HCl) เขม้ขน้ปริมาตร 50 ml. ละลายในนํ� ากลั�น 300 มิลลิลิตร แลว้เติมนํ� ากลั�นให้ไดป้ริมาตร 500 

มิลลิลิตร 

2. Coupling Reagent 

ชั�งสาร N – (l - napthyl) – ethylenediamine – dihydrochloride0.500 กรัม ละลาย

ในนํ�ากลั�น 500 ml. เก็บในขวดสีชา เตรียมสารละลายใหม่ทุกเดือนหรือเมื�อสารละลายเป็นสีนํ�าตาล 

3. NH4Cl – EDTA Solution  (เขม้ขน้) 

ชั�งสารละลาย NH4Cl 150 กรัม ในนํ�ากลั�น 500 มิลลิลิตร 
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4. NH4Cl – EDTA Solution  (เจือจาง) 

ดูดสารละลาย NH4Cl – EDTA Solution  (เขม้ขน้) 50 มิลลิลิตร เจือจางดว้ยนํ� า

กลั�น ใหเ้ป็น 2,000 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Disodium EthyenediamineTetracetateจาํนวน 0.3 กรัม 

ทาํการปรับ Phใหไ้ด ้7.5 (โดยเติมสารละลาย NaOH) 

5. Stock Nitrate Solution (เขม้ขน้) 

ชั�งสารละลาย KNO3 ที�ผา่นการอบแหง้ 0.7218 กรัม ละลายในนํ�ากลั�นใหไ้ด ้1,000 

มิลลิลิตร 

6. Standard Nitrate Solution  

ดูดสารละลาย Stock Nitrate Solution (เขม้ขน้) ในขอ้ 5 ดว้ย volumetric pipette 

จาํนวน 50 มิลลิลิตร ละลายในนํ�ากลั�นใหไ้ดป้ริมาตรครบ 1,000 มิลลิลิตร 

7. Copper sulfate 2% 

ชั�งสารละลาย Copper sulfate จาํนวน 20 กรัม ละลายในนํ� ากลั�นให้ได ้1,000 

มิลลิลิตร 

8. กรดเกลือ (HCl) เขม้ขน้ 6  N 

9. ผง Cadmium 

 

วธีิการวเิคราะห์ 

การเตรียมแคดเมียม (Cadmium) 

นาํผง Cadmium ประมาณ 25 กรัม แช่ในกรด HCl (กรดเกลือ) เขม้ขน้ 6  N กวน

ดว้ยแท่งแกว้จนสะอาด (ประมาณ 5 นาที) เทกรดทิ�งและลา้งดว้ยนํ� ากลั�นหลาย ๆ ครั� งจนหมดกลิ�น

กรด จากนั�นนาํสารละลาย Copper sulfate 2% ประมาณ 200 มิลลิลิตร เทลงไป กวนดว้ยแท่งแกว้

นาน ประมาณ 5 นาที หรือจนกระทั�งสีนํ�าเงินจางหายไป สะเก็ดสารละลายให้แห้ง แลว้เติม Copper 

sulfate 2% ของใหม่ลงไป กวนดว้ยแท่งแกว้เหมือนเดิม ทาํตามขั�นตอนหลายๆครั� ง จนเกิดผลึกสี

นํ�าตาลเกิดขึ�น จากนั�นลา้งดว้ยนํ�ากลั�นจนกระทั�งไม่มีผลึกสีนํ�าตาลติดอยู ่

การเตรียมคอลมัน์แคดเมียม (Cadmium Column) 

เติมนํ�ากลั�นลงในคอลมัน์เปล่า จากนั�นตกัแคดเมียมที�เตรียมไวล้งในคอลมัน์ให้ได้

ความสูงประมาณ 18.5 เซนติเมตร รักษาระดบันํ� าให้ท่วมแคดเมียม ทาํการล้างแคดเมียม โดยใช้

สารละลาย NH4Cl – EDTA Solution  (เจือจาง) จาํนวน 200 มิลลิลิตร ผา่นคอลมัน์ลงอยา่งชา้ ๆ 

และให้เตรียมสารละลาย Standard Nitrate Solution จาํนวน 100 มิลลิลิตร กบัสารละลาย NH4Cl – 

EDTA Solution (เขม้ขน้) 2 มิลลิลิตร จากนั�นเทสารละลายลงในคอลมัน์ให้ไหลในอตัรา 7 – 10 

มิลลิลิตร/นาที 
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การเตรียมนํ�าตวัอยา่งและการผา่นลงในคอลมัน์ 

ดูดนํ� าตวัอย่างที�ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง จาํนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกบั

สารละลาย NH4Cl – EDTA Solution (เขม้ขน้) จาํนวน 2 มิลลิลิตร จากนั�นเทลงในคอลมัน์ ปล่อย

ใหไ้หลผา่นในอตัรา 7 – 10 มิลลิลิตร/นาที (ใชเ้วลาประมาณ 10 – 15 นาที) ทิ�งไว ้25 มิลลิลิตร แรก

ทิ�งและเก็บปริมาตรที�เหลือไว ้

การสร้างสีและการวดัค่า Abs (การวเิคราะห์ค่าไนเตรท) 

ดูดสารละลายหลงัจากผา่นคอลมัน์ จาํนวน 50 มิลลิลิตร โดยผา่นคอลมัน์ตอ้งไม่

เกิน 15 นาที จากนั�นเติมสารละลาย Diazotizing Reagent จาํนวน 1 มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนัทิ�งไว ้2-

4 นาที แลว้เติมสารละลาย Coupling Reagent จาํนวน 1 มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนัทิ�งไวอ้ยา่งนอ้ย 10 

นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั�วโมง จากนั�นนาํไปวดัค่าดูดซบัแสง (Abs) ดว้ยเครื�อง Spectrophotometer ที�คลื�น 

543 นาโนเมตร (nm)  

การหา Recovery factor  

โดยการดูดสารละลาย Standard Nitrate Solution (0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) จาํนวน 

100 มิลลิลิตร มาผสมกบั สารละลาย NH4Cl – EDTA Solution (เจือจาง) จาํนวน 2 มิลลิลิตร 

จากนั�นเทลงในคอลมัน์ ปล่อยให้ไหลผา่นในอตัรา 7-10 มิลลิลิตรต่อนาที ทิ�งนํ� า 25 มิลลิลิตร แรก

และเก็บปริมาตรที�เหลือไว ้

ดูดสารละลายที�เก็บไว ้50 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Diazotizing Reagent จาํนวน   

1 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กนัทิ�งไว ้2-4 นาที แล้วเติมสารละลาย Diazotizing Reagent จาํนวน 1 

มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนัทิ�งไวอ้ยา่งน้อย 10 นาทีแต่ไม่เกิน 2 ชั�วโมง จากนั�นนาํไปวดัค่าดูดซบัแสง 

(Abs) ดว้ยเครื�อง Spectrophotometer ที�คลื�น 543 นาโนเมตร (nm) 

หาค่า F (Recovery factor)  =(0.1ml/l ของ Nitrite nitrogen x 100 )/(ความเขม้ขน้

ของ Nitrite nitrogen) 

คาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ Nitrate nitrogen ดงันี�  

   Nitrate nitrogen (mg/l) = {(A-B) x F} / 100 

   โดยที�  A = ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์ที�ผา่น Column 

             B = ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์ที�ไม่ผา่น Column 

                                                    F =  Recovery factor 

ทาํการแปลงค่า  Nitrate nitrogen ให้เป็น Nitrate (มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยคูณดว้ย 

4.43 
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ภาคผนวก ฉ 

 

การวเิคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll-a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 
 

การวเิคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll -a) 

 

การวดัความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งนํ� า ทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์ปริมาณ

คลอโรฟิลล์-เอและมวลชีวภาพของสาหร่าย (Algae biomes) มีปัจจยัสําคญัที�ควบคุมการสร้างคือ 

สารอาหารโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ฟอสฟอรัส โดยปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ของแพลงก์ตอนพืช เป็นดชันี

บ่งบอกถึงผลผลิตเบื�องต้น (Primary productivity) ของแหล่งนํ� า ซึ� งปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ                       

จะขึ�นกบัปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ฯลฯ 

 

อุปกรณ์ 

1. เครื�องกรองตวัอยา่งพร้อมอุปกรณ์ 

2. เครื�องหมุนเหวี�ยง (Centrifuge) 

3. Spectrophotometer และ Cuvette 

4. อุปกรณ์เครื�องแกว้ 

 

สารเคมี 

1. Methanol 90% 

ตวงนํ�ากลั�น 100 มิลลิกรัม ใส่ใน volumetric flask แลว้เติม methanol ลงไปปรับ

ปริมาณใหค้รบ1,000 มิลลิลิตร ควรเก็บไวใ้นขวดสีชา 

 

วธีิการ 

1. กรองนํ� าตัวอย่างประมาณ 50-100 มิลลิลิตร (ขึ� นอยู่กับความเข้มของ

คลอโรฟิลล์เอ โดยสังเกตจากสีของนํ� า) ดว้ยเครื�องกรองนํ� า (Vacuum pump) โดยใชก้ระดาษกรอง

แบบ GF/C หรือแบบ Membrane 

2. ใส่ Methanol 90% ในหลอด 10 มิลลิลิตร จากนั�นนาํกระดาษที�กรองในขอ้ 1. 

ใส่ลงไปในหลอดที�เตรียมไว ้ห่อดว้ยกระดาษฟอยด ์นาํไปตม้ในนํ� าที�มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 30 นาที 

3. จากนั�นนาํเอามาปั�นดว้ยเครื�องปั�นเหวี�ยงโดยใชค้วามเร็ว 3000 รอบ/นาที เป็น

เวลา 10 นาที เพื�อให้สารละลายตกตะกอน นาํสารที�ตกตะกอนแลว้ไปทิ�งไวที้�อุณหภูมิห้องก่อน 

ระมดัระวงัอยา่ใหห้ลอดกระทบกระเทือน 
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4. นาํสารไปวดัค่าการดูดซบัคลื�นแสงดว้ยเครื�อง Spectrophotometer ที�ช่วงคลื�น 

750, 665, 645 และ 630 นาโนเมตร 

5. การคาํนวณ 

คลอโรฟิลล์-เอ (µg/l) = (11.6 D665 – 1.31 D645 – 0.14 D630) x F 

F = (ปริมาณรวมของสารที�สกดั (ml)/ปริมาณนํ�าตวัอยา่ง (L) x 1/ความกวา้ง Cuvette (cm)) 

 D665 = ค่าดูดซบัแสงที�ช่วงคลื�น 665 nm – ค่าดูดซบัแสงที�ช่วงคลื�น 750 nm 

 D645 = ค่าดูดซบัแสงที�ช่วงคลื�น 645 nm – ค่าดูดซบัแสงที�ช่วงคลื�น 750 nm 

 D630 = ค่าดูดซบัแสงที�ช่วงคลื�น 630 nm – ค่าดูดซบัแสงที�ช่วงคลื�น 750 nm 
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ภาคผนวก ช 

 

ประวตัิผู้วจิัย 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ชื�อ-สกุล นางสาวกรกนก  กุลศกัดิ�  

วนั เดือน ปีเกดิ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2532 

สถานที�เกดิ จงัหวดัชุมพร 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2548 มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปะทิววทิยา 

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า 

 วทิยาลยัประมงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ�  

พ.ศ. 2553 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง (ปวส.) สาขาเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า 

 วทิยาลยัประมงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ�  
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