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บทคัดยอ 

แพลงกตอนเปนดัชนีชีวภาพ (biological indicators) สามารถใชบงช้ีคุณภาพของสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศนั้นๆ ได โดย

ประเมินที่ชนิดเดน (dominant species) และจํานวน/ปริมาณของกลุมประชากรสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น สามารถประยุกตใชเพื่อตรวจ

ติดตามคุณภาพของแหลงน้ําในแตละฤดูกาล เชน แพลงกตอนพืชในดิวิชัน Chlorophyta ไดแก สาหรายสีเขียว (green algae) เชน 

Cosmarium sp., Micrasterias sp. และ Staurastrum sp. และแพลงกตอนพืชใน division Chrysophyta ไดแก ไดอะตอม 

(diatom) เชน Cyclotella sp., Cymbella sp. และ Eunotia sp. สามารถบงชี้คุณภาพน้ําที่ดี ในขณะที่แพลงกตอนพืชในดิวิชัน 

Cyanophyta ไดแก blue-green algae หรือ cyanobacteria เชน Cylindrospermopsis sp., Oscillatoria sp. และ Microcystis 

aeruginosa บงชี้คุณภาพน้ําที่ไมดี รวมทั้งการเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (eutrophication) โดยการใชแพลงกตอนพืชชนิดเดน

เพื่อการบงช้ีคุณภาพน้ํา สามารถประเมินคุณภาพน้ําไดโดยไมตองทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําดวยเครื่องมือหรือสารเคมีและยังใหคา

ความถูกตองมากกวา 95% เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมี ดวยการใชคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพน้ําของ 

AARL-PP Score (Applied Algal Research Laboratory-Phytoplankton) 
 

ABSTRACT 

Planktons are biological indicators which are utilized to screen the health of the natural ecosystem in the 

environment by assessing the quantitative dominant genus to monitor the seasonal variation of water quality in 

freshwater ecosystems. Green algae in division Chlorophyta including Cosmarium sp., Micrasterias sp. and 

Staurastrum sp., and division Chrysophyta such as Cyclotella sp., Cymbella sp. and Eunotia sp. can be used as 

indicators for good quality of water. However, blue-green algae, also known as cyanobacteria in division 

Cyanophyta such as Cylindrospermopsis sp., Oscillatoria sp. and Microcystis aeruginosa are used to determine 

polluted water and warning signal of eutrophication. Furthermore, the assessment of water quality by using 

dominant phytoplankton species with AARL-PP Score (Applied Algal Research Laboratory-Phytoplankton) which is 

not required chemical reagents or apparatus can used with more than 95% of accuracy compared with physical 

and chemical water quality tests. 
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1. บทนํา 

ดัชนีชีวภาพ คือการใชสิ่งมีชีวิต เชน พืช แพลงกตอน 

สัตว และจุลินทรีย ทีส่ามารถใชเปนตัวติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ของสิ่ งแวดลอม บอกสภาพความสมบูรณและสภาวะของ

นิเวศวิทยา การปนเปอนของมลสาร (pollutant) โดยการสง

สัญญาณผานการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสิ่งมีชีวิต

ประจําถ่ิน ซึ่งมีขอดีคือ สะดวก ประหยัด และสามารถประเมิน

คุณภาพของสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมชวงระยะเวลายาวนาน ทั้ง

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของสิ่งแวดลอมในทิศทางบวกหรือลบ 

(Parmar, 2016) สําหรับการศึกษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําทาง

ชีวภาพนั้นนิยมใชแพลงกตอน (plankton) ซึ่งมีความสัมพันธกับ

ทั้งปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน และคา

ความเปนกรด-ดาง (pH) และปจจัยทางชีวภาพ ระหวางสิ่งมีชีวิต

ตางๆ เพื่อประยุกตและใชตรวจติดตามคุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่มี

สภาพแวดลอมแตกตางกัน (เบญจมาภรณ, 2557) เนื่องจาก

แพลงกตอนเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ดํารงชีวิตลองลอยไปตาม

กระแสนํ้าและกระแสลม สามารถแบงตามคุณสมบัติในการ

สั ง เคราะหด ว ยแส ง ได เป น  2  กลุ ม คื อ  แพลงก ตอนพื ช 

(phytoplankton) หรือสาหรายขนาดเล็ก (microalgae) และ

แพลงกตอนสัตว (zooplankton) เชน โปรโตซัว และโรติเฟอร 

ซึ่งมีการกระจายตัวคอนขางสูง ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้

ทางชวีภาพของสิ่งแวดลอมได (ยุวรัตน, 2550) 

แพลงกตอนพืชจัดเปนผูผลิตลําดับแรก (primary 

producer) ในหวงโซอาหารและเปนอาหารของผูบริโภคลําดับ

ตนๆ โดยแพลงกตอนพืชแตละชนิดจะมีการเจริญเติบโตและมี

ลักษณะการดํารงชีวิตแบบจําเพาะเจาะจง ทําใหชนิดของแพลงก

ตอน (species composition) มีความแตกตางในแตละฤดูกาล 

อีกทั้งยังมีความตองการปจจัยดานสารอาหารที่แตกตางกันดวย 

(สันธิวัฒน, 2557) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน้ําและปริมาณ

ธาตุอาหารในแหลงนํ้าจึงมีความสําคัญในการกําหนดชนิดและ

ปริมาณแพลงกตอนในระบบนิเวศนั้นๆ โดยแพลงกตอนพืชใน 

ดิวิชัน Cyanophyta ไดแก blue-green algae หรือ cyano-

bacteria เชน Cylindrospermopsis sp., Oscillatoria sp. 

และ Microcystis aeruginosa สามารถบงชี้การเกิด

ปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (eutrophication) ในแหลงน้ําตางๆ

ได เชน อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ และหนองน้ํา (Parmar, 2016) 
 

2. ชนิดของแพลงกตอนพืชท่ีบงชี้คุณภาพน้ํา 

 แพลงกตอนสามารถใชเปนดัชนีชีวภาพในการประเมิน

คุณภาพน้ําอยางงาย โดยพิจารณาจากชนิด ปริมาณ และการ

แพรกระจาย รวมกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ

และเคมี สามารถประยุกตใชเพื่อการเฝาระวังและติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใชเปนดัชนี

สัญญาณเตือน (warning signal) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง

สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือกลุมของแพลงกตอนพืชที่ใช

เปนดัชนีชี้วัดแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี กลุมของแพลงกตอนพืชที่ใช

เปนดัชนีช้ีวัดแหลงน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง และกลุมของแพลงก

ตอนพืชที่ใชเปนดัชนีช้ีวัดแหลงน้ําที่มีคุณภาพไมดี 

แพลงกตอนพืชจําพวก Cyclotella spp., Dinobryon 

spp., Melosira spp., Pinnularia spp. และ Staurastrum 

spp. จะพบในน้ําที่สะอาดซึ่งงานวิจัยของสุภัทรา (2558) พบ

แพลงกตอนพืชจีนัส Cosmarium และ Staurastrum สามารถ

ใชเปนดัชนี ช้ีวัดคุณภาพน้ํานิ่งที่มีคุณภาพดี รวมทั้งการพบ 

Dinobryon sp. แพรกระจายมากในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค

ของเดือนพฤศจิกายน 2553 วาสามารถใชเปนตัวบงช้ีคุณภาพน้ํา

ที่ดีได (ไพริน, 2553) 

นอกจากนี้ สิริพร และปริญญา (2558) พบแพลงกตอน

พืชจีนัสเดน 3 ลําดับแรกคือ Closterium sp. 1 รองลงมาคือ 

Ceratium furcoides และ Navicula sp. 1 สามารถบงชี้ไดวา

คุณภาพน้ําในหวยสําราญ จั งหวัดศรีสะเกษ อยู ในระดับ 

mesotrophic สารอาหารปานกลาง มีคุณภาพน้ําปานกลาง อีก

ทั้งเจนจิรา และคณะ (2559) ท่ีพบชนิดของแพลงกตอนพืชใน

แมน้ํานานตอนบน จังหวัดนานท้ัง 3 ฤดูกาล (ฤดูฝน ฤดูหนาว 

และฤดูรอน) คือ Closterium ehrenbergii, Closterium 

tumidum, Melosira sp., Scenedesmus armatus, 

Eudorina sp., Cymbella tumida, Pinnularia sp., 
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Synedra ulna และ Ceratium sp. ซึ่งสามารถใชบงชี้คุณภาพ

น้ําปานกลาง มีสารอาหารปานกลางได 

ส วนแพล งก ต อน พื ชที่ พบ ใน นํ้ า เ สี ย ที่ เ กิ ด จ าก

สารอินทรียสูง ไดแก Euglena spp. และ Oscillatoria spp. 

(สิริพร และปริญญา, 2558) รวมท้ัง Microcystis aeruginosa 

ดั ง แ ส ด ง ใ นรู ปที่  1  ส ร า ง ส า ร พิษ ชื่ อ ว า  ไ ม โ ค ร ซิ ส ติ น 

(microcystin) เปนสารกอมะเร็งตับ โดยจะยับยั้ ง protein 

phosphatase และชักนําใหเกิด reactive oxygen species 

(ROS) ทําใหเกิดความเสียหายแก DNA (Laughinghouse IV, 

2012) และ Cylindrospermopsis sp. ดังแสดงในรูปที่ 2 สราง

สารพิษชื่อวา ไซลินโดรสเปอรมอพซิน (cylindrospermopsin) 

เรงการเจริญของมะเร็งตับ (ยุวดี, 2558) ซึ่งเปนแพลงกตอนพืช

จีนัสเดนที่สามารถบงชี้คุณภาพน้ําที่มีปริมาณสารอาหารระดับสูง 

เนื่องดวยแพลงกตอนพืชท้ังสองชนิดนี้เจริญไดในแหลงน้ําที่มี

ปริมาณสารอาหารระดับสูง (ขจรเกียรติ์, 2552) หากเกิด

ปรากฏการณแพลงกตอนบลูม (bloom) ยอมนํามาซึ่งปญหาใน

เรื่องของสารพิษที่อาจสงผลตอสัตวน้ําและมนุษยผานระบบ 

หวงโซอาหาร โดย Jia et al. (2018) พบวาการบลูมของ 

Microcystis aeruginosa และ Microcystis flos-aquae 

สัมพันธกับการปนเปอนของโลหะหนักตางๆ เชน แคดเมียม 

ตะกั่ว และโครเมียมในทะเลสาบ Taihu ประเทศจีน และยัง

สอดคลองกับ Dung et al. (2016) ที่พบวามีความหนาแนนของ

ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) เชน Oscillatoria sp., 

Microcystis pulverea และ Microcystis aeruginosa สูงใน

ทะเลสาบ Truc Bach เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม สงผลให

คุณภาพน้ําของทะเลสาบไมดี มีการปนเปอนของสารอินทรียสูง 

ควรตระหนักถึงการเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชัน อีกทั้งคณิน 

และคณะ (2555) ยังพบแพลงคตอนชนิดเดนในสระมรกต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ Cylindrosper-

mopsis raciborskii, Cylindrospermopsis philippinensis, 

Euglena acus, Planktolyngbya contorta และ Monora-

phidium contortum สามารถบงชี้ไดวาคุณภาพน้ําอยูในระดับ

ที่มีสารอาหารปานกลางถึงสูง คุณภาพน้ําปานกลางถึงไมดี เมื่อ

ประเมินตาม AARL-PP Score นอกจากนี้ ผูเขียนบทความได

ศึกษาหาแพลงกตอนจีนัสเดนในอางเก็บน้ําพระปรง อ.วัฒนานคร 

จ.สระแกว ระหวางเดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 พบ 

การบลูมของไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa ใน

เดือนมกราคม 2560 ทําใหน้ําเปนสีเขียวขุน ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอสัตวน้ําและมนุษยในระบบหวงโซอาหาร เน่ืองจากอางเก็บน้ํา

พระปรงเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญที่เก็บกักน้ําไวใชเพ่ือการเกษตร 

การประมง การอุปโภคบริโภค และการทองเท่ียวของจังหวัด

สระแกว 
 

                    
 

รูปที่ 1 Microcystis aeruginosa กําลังขยาย 400 เทา ในเดือนมกราคม 2560 
 

 
 

รูปที่ 2 Cylindrospermopsis sp. กําลังขยาย 400 เทา ในเดือนมกราคม 2560 
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ตารางที่ 1 ชนิดของแพลงกตอนพืชและการบงชี้ 

ชนิดของแพลงกตอนพืช การบงชี ้ เอกสารอางอิง 

Dinobryon sp. มีปริมาณอินทรียสารในแหลงนํ้าระดับต่าํ น้ํา

คุณภาพด ีสะอาด 

ไพริน และคณะ, 2553 

Closterium sp. มีปริมาณอินทรียสารในแหลงนํ้าระดับปานกลาง 

คุณภาพน้ําปานกลาง 

เจนจิรา และคณะ, 2559 

สิริพร และปรญิญา, 2558 

Microcystis aeruginosa มีปริมาณอินทรียสารในแหลงนํ้าระดับปานกลาง

ถึงสูง คุณภาพน้ําปานกลางถึงไมดี 

สันธิวัฒน และคณะ, 2557 

ขจรเกียรติ์ และคณะ, 2552 

Dung et al., 2016 

Euglena acus มีปริมาณอินทรียสารในแหลงนํ้าระดับสงู คุณภาพ

น้ําไมด ี

เบญจมาภรณ และคณะ, 2557 

ยุวรัตน, 2550 
 

3. การประเมินคุณภาพน้ําดวย AARL-PP Score 

(Applied Algal Research Laboratory-Phyto-

plankton) 

 การใชแพลงกตอนพืชชนิดเดนเพ่ือการบงชี้คุณภาพน้ํา

โดยใชคาคะแนนมาตรฐานคุณภาพน้ําของ AARL-PP Score เปน

อีกวิธีหนึ่งที่สามารถประเมินคุณภาพนํ้าไดโดยไมตองทําการ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าดวยเครื่องมือหรือสารเคมีและยังบงชี้

คุณภาพน้ําในอดีตไดดวย ซึ่งผลที่ไดจากการใชวิธี AARL-PP 

Score ใหคาความถูกตองมากกวา 95% เมื่อเปรียบเทียบกับ

คุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมี โดยจะประกอบดวย

คะแนนจาก 2 สวนดังน้ี  

สวนท่ี 1 เปนการสรางคะแนนมาตรฐานคุณภาพน้ําโดย

อิงจากระดับสารอาหาร สามารถแบงออกไดเปน 6 ระดับ คือ

คุณภาพดี (oligotrophic status) ดีถึงปานกลาง (oligotrophic-

mesotrophic status) ปานกลาง (mesotrophic status)  

ปานกลางถึงไมดี (mesotrophic-eutrophic status) ไมดี 

(eutrophic status) และไมดีมาก (hypereutrophic status) 

โดยใชคะแนน 1-10 ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คะแนนมาตรฐานคณุภาพน้ําโดยอางอิงจากระดับสารอาหาร (ยุวดี และคณะ, 2550) 

คะแนน ระดับสารอาหาร คณุภาพน้ําโดยทั่วไป 

1.0 – 2.0 สารอาหารตํ่า คุณภาพด ีสะอาด 

2.1 – 3.5 สารอาหารตํ่าถึงปานกลาง ดีถึงปานกลาง คอนขางสะอาด 

3.6 – 5.5 สารอาหารปานกลาง ปานกลาง 

5.6 – 7.5 สารอาหารปานกลางถึงสูง ปานกลางถึงไมดี คอนขางสกปรก 

7.6 – 9.0 สารอาหารสูง ไมด ีสกปรก 

9.1 – 10.0 สารอาหารสูงมาก ไมดีมาก เสื่อมโทรม 
 

สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนแพลงกตอนพืชจีนัสเดนท่ี

ปรากฏในแหลงน้ําที่มีคุณภาพแตกตางกัน โดยใหคะแนน 1-10 

ซึ่งคะแนนนอยจะบงชี้คุณภาพน้ําดี สวนคะแนนมากจะบงช้ี

คุณภาพน้ําไมดี ดังแสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งสามารถทําไดโดยการ

รวบรวมแพลงกตอนพืชมาวินิจฉัยจัดจําแนกระดับจีนัส และหา

ความมากนอยของแตละจีนัสดวยการนับจํานวนแพลงกตอนโดย

ใช Sedgewick-Rafter counting chamber นําจีนัสเดนซึ่งเรียง

ตามลําดับความมากนอย 3-5 จีนัส แลวใหคะแนนดวยการเทียบ

กับตารางมาตรฐาน หาคาเฉลี่ยและนําผลลัพธท่ีไดไปเปรียบเทียบ

กับตารางคะแนนคุณภาพน้ําในสวนที่ 1 (ยุวดี และคณะ, 2550) 

ดังแสดงในตัวอยาง 

ในแหลงนํ้าแหงหนึ่ง พบแพลงกตอนพืช 3 จีนัสเดนคือ 

Euglena sp., Trachelomonas sp. และ Navicula sp. ซึ่ง

เมื่อเทียบกับตารางมาตรฐานในตารางที่ 3 พบวา 

Euglena sp.  = 10 

 Trachelomonas sp. = 8 

  Navicula sp.  = 5 

 รวม 10+8+5  = 23 
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 คาเฉลี่ย     23/3 = 7.6 

จากนั้น นําคาที่ไดไปเทียบกับตารางท่ี 2 พบวาที่คา

เทากับ 7.6 มีระดับสารอาหารสูง ซึ่งแสดงวาแหลงนํ้าน้ันมี

คุณภาพน้ําไมดี สกปรก สอดคลองกับขจรเกียรติ์ และคณะ 

(2552) ที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช

และคุณภาพน้ําเบื้องตนในแหลงน้ําสาธารณะหนองสะเรียม  

อ.สันปาตอง จ.เ ชียงใหม โดยพบแพลงกตอนจีนัสเดนคือ 

Microcystis aeruginosa และ Cylindrospermopsis sp. ได

คะแนนเฉลี่ยตาม AARL-PP Score เทากับ 7.5 แสดงวาแหลงน้ํา

สาธารณะหนองสะเรียมมีคุณภาพน้ําปานกลางถึงไมดี คอนขาง

สกปรก และมีปริมาณสารอาหารระดับปานกลางถึ งสู ง 

(mesotrophic-eutrophic status) อีกท้ังสิริพร และปริญญา 

(2558) พบแพลงกตอนพืชจีนัสเดน 3 ลําดับแรกคือ Closterium 

sp. 1 รองลงมาคือ Ceratium furcoides และ Navicula sp. 1 

ซึ่งมีคะแนน AARL-PP Score เทากับ 5.0 จัดไดวาคุณภาพน้ําใน

หวยสําราญ จ.ศรีสะเกษ อยูในระดับ mesotrophic ปริมาณ

สารอาหารระดับปานกลาง มีคุณภาพน้ําปานกลาง 

 

ตารางที่ 3 คะแนนแพลงกตอนพืชจีนัสเดน (dominant phytoplankton genus) (ยุวดี และคณะ, 2550; ยุวด,ี 2558) 

คะแนน จีนัส (genus) รูปรางลักษณะของแพลงกตอน 

1 Dinobryon  

 

 

 

 

มรีูปรางเปนกรวยคลายแจกันเรียกวา ลอริกา เซลลอยูรวมกันเปนกลุมคลายดอกไม 

2 Cosmarium 

Cyclotella 

Eunotia 

Micrasterias 

Cosmarium sp. 

 

 

 

 

 

เซมิเซลลเปนรูปไขแบน รูปหลายเหลี่ยม มาเชื่อมตอกัน 

ดานบนยอดของเซลลแบนโดยมีสวนที่เวาคอนขางลึก 

มักมีหนามอยูเปนคู 

Micrasterias sp. 

 

 

 

 

 

มีขนาดใหญ แบนรี คอนขางกลม แตละเซลลประกอบดวย 

2 เซมิเซลล พูดานบนแผแบน ที่ปลายยอดบางครั้งมีปุมยื่นยาว

ออกมา คลอโรพลาสตมีไพรนีอยดมากนอยตางกัน 

3 Euastrum 

Staurastrum 

Staurodesmus 

Euastrum sp. 

 

 

 

 

 

เปนเซลลที่ประกอบดวย 2 เซมิเซลล ซึ่งมีรปูทรงแบบพีระมิด 

ปลายตัดประกอบดวยพูสวนฐาน 2 พูและสวนยอด 1 พู 

เซลลคอนขางแบน รอยคอดระหวางเซลลลกึและแคบ 

 

Staurastrum sp. 

 

 

 

 

 

รูปรางสมมาตรแบบรัศมี มีรอยคอดตรงกลาง 

ระหวาง 2 เซมิเซลล เซมิเซลลมรีูปทรงแบบรูปไข 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหม ูปลายมนหรอืเปนมุมแหลม 

อาจมีหรือไมมีหนามหรอืเปนรยางคกลวง 

 

 

 

 

 

กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 
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ตารางที่ 3 คะแนนแพลงกตอนพืชจีนัสเดน (dominant phytoplankton genus) (ยุวดี และคณะ, 2550; ยุวด,ี 2558) (ตอ) 

คะแนน จีนัส (genus) รูปรางลักษณะของแพลงกตอน  

4 Botryococcus 

Centritractus 

Ceratium 

 

 

 

Botryococcus sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลประกอบดวยเซลลรปูไขหรือรูปไขแบน 

มีไพรีนอยด 1 อนั มีหยดน้ํามันจํานวนมากในกลุมเซลล 

Centritractus sp. 

 

 

 

 

 

มีรูปรางแบบไขแบนจนถึงทรงกระบอก เซลลตรงหรอืโคง

เล็กนอยและมีสวนทีเ่ปนหนามอยูแตละมุม มีคลอโรพลาสต 

ขางเซลลหลายอัน พบหยดน้ํามันในเซลลดวย 

5 Actinastrum 

Acanthoceras 

Aphanocapsa 

Cymbella 

Fragilaria 

Golenkinia 

Isthmochloron 

Kirchneriella 

Melosiera 

Navicula 

Nephrocytium 

Pinnularia 

Rhopalodia 

Stauroneis 

 

 

 

Actinastrum sp. 

 

 

 

 

 

เซลลมีรูปรางคลายกระบองแผเปนแฉก 

ออกมาจุดเดียวคลายดาวมีคลอโรพลาสตเปนแผน 
 

Kirchneriella sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลมีรูปรางทรงกลมหรือรี มเีมอืกหุม 

เรียงตวัไมเปนระเบียบ เซลลมีลักษณะโคง 

หรือรูปพระจันทรเสี้ยว รูปรางคลายตัวเอส 

หรือบิดเปนเกลียว 

Golenkinia sp. 

 

 

 

 

 

เซลลมีรูปรางกลมเกือบเปนไข มีหนามเรียวยาว 

เปนรัศมอีอกมาจากเมอืกหุม 
 

Melosiera sp. 

 

 

 

 

 

ฝาของเซลลเปนรูปทรงกระบอก เซลลเรียงตอกันเปนสายโซ

ยาว คลอโรพลาสตเปนแผนกลมหรือเปนจดุขนาดไมเทากัน 

มีจํานวนมากอยูบริเวณขอบเซลล 

6 Amphora 

Aulacoseira 

Chlamydomonas 

Chlorella 

Chroococcus 

Closterium 

Cocconeis 

Encyonema 

Epithemia 

Gomphonema 

Gonium 

Aulacoseira sp. 

 

 

 

 

 

เซลลมีรูปรางทรงกระบอก ผวิของฝาเรียบหรือเปนรูเลก็ๆ 

มีหนามซึ่งยาวแตกตางกันอยูรอบขอบฝาของเซลล 

 

 

 

Closterium sp. 

 

 

 

 

 

เปนเซลลเดี่ยวประกอบดวย 2 เซมิเซลล ไมมีรอยคอด 

เซลลยาวโคงงอปลายเรียว ในแตละเซมเิซลลมีคลอโรพลาสต

เปนแนวยาวของเซลล มีไพรีนอยดหลายเมด็เรียงเปนแถวเดี่ยว

บนแผนคลอโรพลาสต 

    

 

 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 
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ตารางที่ 3 คะแนนแพลงกตอนพืชจีนัสเดน (dominant phytoplankton genus) (ยุวดี และคณะ, 2550; ยุวด,ี 2558) (ตอ) 

คะแนน จีนัส (genus) รูปรางลักษณะของแพลงกตอน  

6 Gymnodium 

Oocystis 

Pandorina 

Peridiniopsis 

Peridinium 

Rhizosolenia 

Surirella 

Synedra 

Tetraedron 

Volvox 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surirella sp. 

 

 

 

 

 

เซลลมักอยูเดี่ยวๆ รูปรางคลายลิ่ม ฝาเปนเสนตรงจนถึงรูปไข

หรือรูปไขคว่ํา ลวดลายมกัมีหลายแถว ราฟเปนสันตืน้หรอืลึก 

 

 
 

Chlorella sp. 

 

 

 

 

 

เซลลมีขนาดเลก็ ทรงกลมหรอืรูปไข อาจอยูรวมกันเปนกลุม

เซลลเล็กๆ มีคลอโรพลาสต 1 อันอยูดานขาง 

Volvox sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลมีขนาดใหญ รูปรางกลม มีไพรีนอยด 1 อัน 

มีแฟลเจลลัม 2 เสน มีคอนแทรก็ไทลแวคิวโอลหลายอัน 

และอาจมีหรอืไมมเีสนใยเชือ่มเซลลตอเซลล มีกลุมเซลลลกู

จํานวนมากอยูภายในกลุมเซลลแม 
 

Peridinium sp. 

 

 

 

 

 

เซลลกลมหรือรูปไข มีผนังเซลลประกอบดวย ธีกาหลายแผน

เชื่อมตอกัน มีแฟลเจลลัม 2 เสนยาวไมเทากัน 

7 Ankistrodesmus 

Bacillaria 

Coelastrum 

Crucigenia 

Crucigeniella 

Cylindrospermopsis 

Dictyosphaerium 

Dimorphococcus 

Gyrosigma 

Micractinium 

Monoraphidium 

Pediastrum 

Planktolyngbya 

Pseudanabaena 

 

 

 

 

Ankistrodesmus sp. 

 

 

 

 

 

เปนเซลลเดี่ยวหรือรวมเปนกลุมหลวมๆไมมเีมือกหุม เซลลเปน

รูปพระจันทรเสี้ยวจนถึงรูปกระสวยปลายเรยีวแหลม 

 

Dictyosphaerium sp. 

 

 

 

 

 

เซลลมีรูปรางกลม รูปไข รูปเข็มหรือรูปคลายไต จากกลุมเลก็

จะรวมกลุมเปนกลุมใหญ กลุมเซลลยดึกันดวยเสนสายบางๆ 

Coelastrum sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลมีลักษณะเปนทรงกลม กลวง อาจมีกลุมเซลลเปนรูป

หลายเหลี่ยมหรือพีระมิด อยูติดกนัหรอือัดแนน 

 

Pediastrum sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลมีลักษณะแบน รูปรางคลายจานหรือรูปดาวแบน 

ขอบของเซลลทีอ่ยูดานริมจะมีสวนย่ืนออกไป บางครั้งอาจมี

หนามทีม่ีลักษณะเปนเมอืกปกคลุมเซลล 

 

 

 

 

 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมท่ี 3 415 

 

ตารางที่ 3 คะแนนแพลงกตอนพืชจีนัสเดน (dominant phytoplankton genus) (ยุวดี และคณะ, 2550; ยุวด,ี 2558) (ตอ) 

คะแนน จีนัส (genus) รูปรางลักษณะของแพลงกตอน  

8 Anabaena 

Cryptomonas 

Microcystis 

Phacus 

Rhodomonas 

Scenedesmus 

Strombomonas 

Synura 

Trachelomonas 

Phacus sp. 

 

 

 

 

 

เซลลรูปรางเกอืบกลมโดยจะกวางดานบนแตทายเรียว 

เซลลแบนคลายใบไม ภายในมีเพลลเิคลิเปนสันเซลลบิดเปน

เกลียวบรเิวณดานทาย 

Scenedesmus sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลแบนอาจพบมีลกัษณะบิดเบ้ียวบาง 16-32 เซลล มี

ลักษณะโคงรูปไขแบนหรือทรงกระบอกเรียงตัวเปน 1 หรือ 2 

แถวโดยใชดานขางเซลลเชือ่มกัน 

9 Merismopedia 

Nitzschia 

Oscillatoria 

Phormidium 

 

 

 

 

Merismopedia sp. 

 

 

 

 

 

กลุมเซลลมีลักษณะเปนแผนแบน เซลลรูปคอนขางกลมหรือรี

จํานวน 4-16 เซลลฝงอยูในเมอืก 

Oscillatoria sp. 

 

 

 

 

 

เปนเสนสายประกอบไปดวยเซลลมาเรียงตวักันเรียกวา 

ตรัยโคม รูปรางทรงกระบอก เหยยีดตรง 

หรือเปนเกลียวเลก็นอย 

10 Euglena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เซลลสีเขียวรูปรางยาวเรียว มอีายสปอตสแีดง มีแฟลเจลลัม 2 เสนยาวไมเทากัน คลอโรพลาสตรูปไขหลายอนั 

มีพาราไมลัมเซนเตอรลักษณะคลายจานแบนอยูในเซลล 
 

4. การตรวจติดตามคุณภาพน้ําและความหลากหลาย

ของแพลงกตอนพืชในแตละฤดูกาล 

 ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ํามี

ความผันแปรตามสถานท่ีและฤดูกาล ซึ่งพบวาแพลงกตอนพืชมี

คาความหนาแนนเฉลี่ยในฤดูฝนสูงกวาในฤดูรอน เนื่องจากใน 

ฤดูฝนมีความเขมขนของธาตุอาหาร เชน แอมโมเนีย ไนไตรท  

ไนเตรท ออรโธฟอสเฟต และซิลิเกต ซึ่งเปนธาตุอาหารหลักท่ี

แพลงกตอนพืชนําไปใชในการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนสูงกวา

ในฤดูรอน (บุสยา และจินตนา, 2559) 

การใชแพลงกตอนชนิดเดนเพื่อชี้วัดคุณภาพน้ําบริเวณ

แมน้ํามูลตอนลางในระหวางฤดูหนาว ฤดูรอนและฤดูฝนนั้น 

พบวาแพลงกตอนพืชท่ีพบมากที่สุดท้ัง 3 ฤดู คือ สาหรายสีเขียว

ในดิวิชัน Chlorophyta คิดเปนรอยละ 46.23 สวนแพลงกตอน

สัตวที่พบบอยและพบมากที่สุด คือ โรติเฟอรในไฟลัม Rotifera 

คิดเปนรอยละ 41.6 นอกจากนี้ ยังพบวาในชวงฤดูหนาวคุณภาพ

น้ํ ามีค าปริมาณออกซิ เ จนที่ จุลินทรีย ใช ในการยอยสลาย

สารอินทรีย (BOD) ทุกสถานีสูงกวาคามาตรฐาน และในบางพื้นที่

พบคาพารามิเตอรท่ีแสดงถึงคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 

จึงตองมีการเฝาระวังและประเมินผลอยางตอเนื่อง (อนุชา และ

คณะ, 2555) สอดคลองกับสันธิวัฒน และคณะ (2557) ที่ศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําบางประการกับปริมาณ

คลอโรฟลลเอและความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในแมน้ํา

อิง ป 2555-2556 ในฤดูแลง ตนฤดูฝน ปลายฤดูฝน และ 

ฤดูหนาว ซึ่งพบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 7 ดิวิชัน 55 ชนิด กลุมที่

พบมากที่สุดคือ กลุมสาหรายสีเขียว รองลงมาคือ กลุมสาหรายสี

เขียวแกมน้ําเงิน แพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในการศึกษาครั้งนี้

กําลังขยาย 400 เทา กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา 

กําลังขยาย 400 เทา 



416 KKU Science Journal Volume 46 Number 3 Review 

 

คือ Coelastrum cambricum, Anabaena sp., Oocystis 

sp., Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii และ 

Microcystis incerta  นอกจากน้ี ยังพบวาคุณภาพน้ําในแมน้ํา

อิงมีคา BOD อยูระหวาง 0.8-3.7 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งบงบอกถึง

การมีอินทรียสารอยูในแหลงนํ้า โดยน้ําที่มีคา BOD สูงแสดงวามี

สารอินทรียอยูมาก นอกจากนี้ สิริพร และปริญญา (2558) ยัง

พบวาแพลงกตอนพืชชนิดเดน Closterium sp. 1 มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการ

ยอยสลายสารอินทรีย (BOD) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางแพลงกตอนพืชกับ

ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีบางประการนั้น ยังพบ

พวกไดโนแฟลเจลเลต เชน Peridinium sp. ซึ่งมักพบในแหลงนํ้า

ที่มีสารอาหารปานกลาง คุณภาพน้ําปานกลาง วามีความไวตอ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  ในขณะที่ 

Euglena acus ซึ่งเปนแพลงกตอนที่บงชี้คุณภาพน้ําไมดีนั้นมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับไนเตรต ไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟต และ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน้ํา (เบญจมาภรณ และคณะ, 2557) 
 

5. บทสรุป 

 การใชสาหรายน้ําจืดขนาดเล็กหรือแพลงกตอนพืชเพ่ือ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบนิเวศน้ําจืด เชน บอ บึง 

สระน้ําจืด หนองน้ํา ทะเลสาบ แมน้ํา และอางเก็บน้ํา ในแตละ

ฤดูกาล รวมกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ ไดแก 

สี กลิ่น ความขุน/ความโปรงแสงของน้ํา ความลึกของแหลงนํ้า 

และความเร็วของกระแสน้ํา  คุณภาพน้ําทางเคมี ไดแก อุณหภูมิ 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา ปริมาณฟอสเฟตท่ี

ละลายน้ํา ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณไนเตรท-

ไนโตรเจน ปริมาณคลอโรฟลลเอ และคาออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 

(DO) และคุณภาพน้ําทางชีวภาพ ไดแก คา BOD และการ

ตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (coliform bacteria) นั้น สามารถ

ประยุกตใชเพื่อการเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศหรือการ

ปนเปอนของมลสารจากกิจกรรมตางๆของมนุษยที่อาจสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ

ใชสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น เชน สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ํา

เงิน และไดอะตอมที่เปนจีนัส/ชนิดเดนเพ่ือประเมินหรือบงชี้

คุณภาพน้ําของระบบนิเวศบริเวณนั้นๆ ดวยวิธี AARL-PP Score 

นี้ สามารถนําไปประยุกตใชไดงาย สะดวก รวดเร็ว (เมื่อประเมิน

โดยผูเชี่ยวชาญ) และตรวจสอบสภาพแวดลอมท่ีดําเนินมากอน

วันท่ีทําการศึกษาซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีทางเคม ีอีกทั้ง

ผลทีไ่ดจากการใชวิธี AARL-PP Score นั้น ยังใหคาความถูกตอง

มากกวา 95% เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ

และเคมี 
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