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ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้าธรรมชาติ
เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ* กฤษณา จันทร์แก้ว กัญญารัตน์ สุนทรา และอัญชลี คมปฏิภาณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บทคัดย่อ
การศึกษาชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และ
คุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 จานวน 6 สถานี ได้แก่ ชายฝั่งคุ้งวิมาน
ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู พบว่าบริเวณ
สถานีปากนาแขมหนูมีการปนปื้อนของแบคทีเรียรวม แบคทีเรียกลุ่ม vibrio แบคทีเรียกลุ่ม bacillus และ กลุ่ม
enteric สูงตลอดทังปี มีปริมาณเฉลี่ย 5.67x103±1.70x103, 3.54x103±2.65x103, 1.57x104±7.63x103 และ
5.60x103±2.67x103 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ ปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบแต่ละกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
นาทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ การว่ายนาหรือกิจกรรมทางนาทุกชนิด แต่การบริโภคสัตว์นาจะต้อง
มีความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และการใช้นาสาหรับการเพาะเลียงสัตว์นา
ควรทาการฆ่าเชือในนาทะเลก่อนนาเข้าบ่อเลียง เพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์นาจากการติดเชือ vibrio
ผลการศึก ษาแพลงก์ต อนในแหล่ง น าธรรมชาติพ บแพลงก์ต อนพืช ประกอบด้ว ย Division
Cyanophyta(blue green algae), Division Chlorophyta(green algae) และ Division Chromophyta
(diatom) แพลงก์ตอนพืช ที่มีปริมาณความหนาแน่นมากกว่า 1,000 เซลล์/ลิตร จานวน 6 ชนิด เรียงจากมากไป
น้ อย ได้ แก่ Chaetoceros sp. จ านวน 1.28x104 เซลล์ /ลิ ต ร Nitzschias sp. จ านวน 2.67x103 เซลล์ /ลิ ต ร
Oscillatoria sp. จานวน 2.49x103 เซลล์/ลิตร Asterionellopsis sp. จานวน 2.37x103 เซลล์/ลิตร Odontella
sp. จานวน 2.17x103 เซลล์/ลิตร และ Coscinodicus sp. จานวน 1.53x103 เซลล์/ลิตร ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์
ประกอบด้วย Phylum Rotifera, Phylum Protozoa, Phylum Arthropoda, Phylum Mollusca, และ Phylum
Chordata แพลงก์ ตอนสั ตว์ ที่ มี ปริ มาณความหนาแน่ นมากกว่ า 1,000 ตั ว/ลิ ตร ได้ แก่ ตั วอ่ อนหอยสองฝา
(pelecypod larvae) จ านวน 1.76x103 ตัว /ลิต ร และ nauplius ของ crustacean จ านวน 1.52x103
ตัว /ลิต ร นอกจากนี พบตั ว อ่ อ น (nauplius) ของ crustacean และตั ว อ่ อ นของหอยสองฝา (pelecypod
larvae) ในหลายสถานี โดยเฉพาะสถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้า หลาว และไม่
พบแพลงก์ตอนที่ก่อให้เกิดพิษโดยเฉพาะแพลงก์ตอนกลุ่มที่ทาให้เกิดปัญหา redtide (ขีปลาวาฬ)

ค้าส้าคัญ: แบคทีเรีย แพลงก์ตอน เจ้าหลาว แหลมเสด็จ คุ้งวิมาน
* ผู้รับผิดชอบ : 31 หมู่ 4 ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 22120 โทร 0 3943 3216-8
e-mail : prachuab_lee@yahoo.com
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Species and quantities of Bacteria and Planktons
in Chaolao Laemsadet and Kungwiman Beaches, Chanthaburi Province.
Prachuab Leeruksakiat Kitsana Chankraw Kunyarut Suntara and Anchalee Kompatiparn
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center

Abstract
The study aims to identify species and quantities of bacteria and planktons in the sea
water of Chaolao, Laemsadet and Kungwiman Beaches, Chanthaburi Province. There are six
stations, Kungwiman Beach, the mouth of Kung Krabaen Bay, Laemsadet Beach, Chaolao
Beach, Chaolao Fish Pier and the mouth of Kamnun estuary were set, and the study was
carried out during January - December 2015. Total bacteria, Vibrio, Bacillus and enteric
bacteria are found as follows 5.67x103±1 .70x103, 3.54x103±2.65x103, 1.57x104±7.63x103 and
5 .60x103±2 .6 7x103 cfu/ml. The highest amount of each bacteria was found at the mouth of
Kamnun estuary station (station 6). The amount of bacteria can be categorized in the class 4
of the sea water quality standard which suitable for recreation activities, swimming and other
water sports. However, caution should be exercised when consuming seafood especially in
rainy season during May - July and when applying for aquaculture. To prevent aquatic animals
from infected diseases, the seawater is needed to be sterilized before.
The results show that phytoplankton consisting of three Divisions : Cyanophyta (blue
green algae), Chlorophyta (green algae) and Chromophyta (diatom). There are six genera of
phytoplankton with the density more than 1,000 cell/L, Chaetoceros sp., Nitzschias sp.,
Oscillatoria sp., Asterionellopsis sp., Odontella sp., and Coscinodicus sp. The amount of them are
1.28x104, 2.67x103 , 2.49x103, 2.37x103, 2.17x103 and 1.53x103 cell/L, respectively. Zooplanktons
are found in the following Phylums ; Rotifer, Protozoa, Arthropoda, Mollusca, and Chordata.
Pelecypod larvae and nauplius of crustacean are zooplanktons with the density more than
1,000 ind./L or 1.76x103 and 1.52x103 ind./L, respectively. They can be found at several
stations such as Laemsadet Station, Chaolao Station and Chaolao Fish Pier Station. The red
tide planktons or toxic planktons are not found in the sea water of Chaolao, Laemsadet and
Kungwiman Beaches.
Keywords: Bacteria, Plankton, Chaolao, Laemsadet, Kungwiman
31 Moo 4 Klongkud Thamai Chanthaburi 22120 Tel 0 3943 3216-8
E_mail : prachuab_lee@yahoo.com
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ค้าน้า
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพืนที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง และที่ราบชายฝั่งทะเล ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
จันทบุรีประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ อัญมณี เกษตรกรรม การประมง และการเพาะเลียงสัตว์นา อาเภอท่าใหม่
เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีปัจจัยพืนฐานที่เอืออานวย และ
มีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สาคัญ ได้แก่ ชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศป่าชายเลน และด้าน
การประมงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึง่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของจังหวัดจันทบุรี
ในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และพัก
ค้างคืน บริ เวณพื นที่ใ กล้ เ คีย ง จ านวน 942,641 และมีแนวโน้มเพิ่ ม ขึนเรื่ อยๆ (ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่ า ว
คุ้งกระเบนฯ, 2558) ทาให้ เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พืนที่ช ายหาดที่ เคยว่างเปล่า
เปลี่ยนเป็นร้านอาหาร โฮมสเตย์ รีสอร์ท และโรงแรม จานวนมากไม่น้อยกว่า 500 แห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาพักผ่อนในแต่ละปี สถานที่พักผ่อนดังกล่าวยังขาดระบบบาบัดนาทิง และมีการระบายนาทิงลงสู่แหล่ง
นาธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายทะเลบริเวณชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และ
คุ้งวิมานในอนาคต ดังเช่นในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตรวจพบแพลงก์ตอนกลุ่ ม
Trichodesmium sp. และ Gambierdicus sp. จ านวนมาก ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และการ
เพาะเลียงสัตว์นาในพืนที่ชายฝั่งอย่างมาก นอกจากนีจากข้อมูลคุณภาพนาพืนที่การเลียงสัตว์นาในโครงการ
ชลประทานนาเค็ม ตังแต่ปี พ.ศ. 2555 -2557 พบว่าบริเวณชายฝั่ งแหลมเสด็จ มีการปนเปื้อนของแบคทีเรี ย
ตลอดจนธาตุอาหาร อินทรีย์คาร์บอน ไนเตรท ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม และแพลงก์ตอน ในปริมาณสูง
มากขึน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว ชุมชนริมชายทะเล พืนที่เพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และพืนที่ใกล้เคียง
ศูน ย์ ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่ าว จึง มุ่งศึกษาเพื่อตรวจสอบการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียรวม และแบคทีเรียกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการก่อโรคในกลุ่ม enteric กลุ่ม bacillus และ
กลุ่ ม vibrio ในบริ เวณชายฝั่ งเจ้ าหลาว แหลมเสด็ จ และคุ้ งวิ มาน ซึ่ งเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวชายทะเลที่ ส าคั ญ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ลงไปเล่นนาในบริเวณดังกล่าว หรืออาจ
ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่นิยมรับประทานอาหารทะเลสด นอกจากนียังศึกษาชนิดและปริมาณ
แพลงก์ตอนในแหล่งนาดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังการเกิดปรากฎการณ์นาเปลี่ยนสีหรือที่เรียกว่าขีปลาวาฬ (red tide)
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการเพาะเลียงสัตว์นาบริเวณชายฝั่ง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั งนี
สามารถนาไปประกอบการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่งให้เกิดความมั่นคง
ยั่งยืน พร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรียรวม และแบคทีเรีย กลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อโรคในคน
บริเวณแหล่งนาธรรมชาติชายฝั่งเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน
2. เพื่อศึ กษาชนิ ดและปริ มาณแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งนาธรรมชาติ ชายฝั่ ง เจ้าหลาว แหลมเสด็จ
และคุ้งวิมาน
วิธีด้าเนินการ
สถานีเก็บตัวอย่างน้า
การเก็บตัวอย่างนาเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรีย แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ จานวน
6 สถานี ได้แก่ ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว
และปากนาแขมหนู (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1) ระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยเก็บตัวอย่างนาในช่วงนาลงเดือนละ
1 ครัง ระยะเวลา 1 ปี ตังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างนา จานวน 6 สถานี
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ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างนาในแหล่งนาธรรมชาติ
สถานี จุดเก็บตัวอย่าง
พิกัด
E
N
1
ชายฝั่งคุ้งวิมาน
812360
1395149
2
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
817772
1392629
3
ชายฝั่งแหลมเสด็จ
814383
1391620
4
ชายฝั่งเจ้าหลาว
816506
1390114
5
สะพานปลาเจ้าหลาว
818316
1387635
6
ปากนาเเขมหนู
820538
1387953
การเก็บตัวอย่างน้า
การเก็บตัวอย่างนา โดยใช้ขวดสีชาขนาด 250 มิลลิลิตร ที่ผ่านการอบฆ่าเชือแล้ว ใช้มือจับบริเวณก้นขวด
ค่อยๆ เปิดฝาคว่าขวดลงใต้ผิวนาโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน เอียงขวดขึนเล็กน้อยให้ตัวอย่างนาค่อยๆ
ไหลเข้าไปที่ปากขวด จนเกือบเต็มแล้วรีบปิดฝาทันที นาส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเก็บตัวอย่างนา
หรือกรณีที่ใช้ระยะเวลานานกว่านันจะเก็บตัวอย่างนาในถังนาแข็งที่มีความเย็นไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส
การตรวจสอบปริมาณแบคทีเรีย
การตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียแต่ละกลุ่มในนาที่อาจก่อให้เกิดโรคในคนด้วย aseptic technique
โดยเขย่านาในขวดเก็บตัวอย่างให้เข้ากัน แล้วดูดนาตัวอย่างปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วย pipette ใส่ในสารละลาย
0.85% NaCl ที่ผ่านการฆ่าเชือ จากนันเจือจางตัวอย่างนาทีละ 10 เท่า หรือทีเ่ รียกว่า serial ten - fold dilution
จนกระทั่งได้ 10-2 และ 10-3 สังเกตจากความขุ่นของนาตัวอย่าง ใช้ micropipette ดูดนาตัวอย่างจาก flask ที่
เป็นสารเจือจาง 10 0, 10-1 และ 10-2 flask ละ 100 ไมโครลิตร หรือ 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนผิวหน้าอาหาร
เลี ยงเชือ โดยใช้ อาหารเลียงเชือ Nutrient Agar (NA) ในการตรวจหาปริมาณแบคทีเรียรวม Thiosulfate
Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS) ตรวจหาปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio ตรวจหาปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ม bacillus ด้วย Manitol Egg Yolk Polymyxin (MYP) และตรวจหาปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม enteric ด้วย
MacConkey Agar โดยดาเนินการตัวอย่างละ 3 ซา จากนัน ใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมที่ผ่านการฆ่าเชือเกลี่ยตัวอย่าง
นาให้ทั่วผิวหน้าอาหาร จนกระทั่งตัวอย่างนาซึมเข้าไปในอาหารเลียงเชือจนแห้งดีแล้ว จึงนาบ่มที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 - 24 ชั่วโมง (ณุวีร์, 2546) ก่อนนามานับจานวน colony ที่ขึนบนอาหารเลียง
เชือแต่ละชนิด (เลือกเฉพาะจานเลียงเชือที่มี colony ขึนระหว่าง 30 - 300 colony) บันทึกผลความหนาแน่น
(cfu/มิลลิลิตร) ตามวิธี Standard Method for Examination of Water and Wastewater (American Public
Health Association et al., 1980)
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การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนด้วยกระบอกเก็บนาที่ระดับความลึกจากผิวนาประมาณ 30 เซนติเมตร
ปริมาตร 60 ลิตร กรองผ่านถุงกรองขนาดตา 20 ไมครอน ล้างถุงกรองแพลงก์ตอน 2-3 ครัง เพื่อให้แพลงก์
ตอนที่ติดค้างอยู่กับถุงกรองแพลงก์ตอนไหลลงไปในขวดรวบรวมแพลงก์ตอนที่อยู่บริเวณปลายถุงกรอง จากนัน
นาตัวอย่างแพลงก์ตอนใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่มีฝาปิดอย่างดี เติมฟอร์มาลิน โดยคานวณความเข้มข้นสุดท้ายของ
นายาฟอร์มาลินในขวดเก็บตัวอย่างให้ได้ประมาณ 2 - 5%
การวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นแพลงก์ตอน
การวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอน เพื่อแยกชนิดแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้หลอดหยด
ดูดตัวอย่างแพลงก์ตอนหยดลงบนสไลด์ แล้ว ปิดสไลด์ด้วยแผ่น coverslip การแยกชนิดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
กาลังขยายสูง และหนังสือคู่มือประกอบการแยกชนิดของแพลงก์ตอนพืช (ลัดดา และโสภณา, 2546) และชนิด
ของแพลงก์ตอนสัตว์ (ลัดดา, 2543) การวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนทาได้โดยการนับจานวนแพลงก์ ตอนด้วย
Sedgewick-Rafter Counting Chamber ซึ่งมีกรอบขนาด 50X20 มิ ลลิ เมตร และมีความลึ ก 1 มิ ลลิ เมตร
มีความจุ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร หรือ 1 มิลลิลิตร และภายในกรอบมีเส้นขีดเป็นตารางเพื่อสะดวกต่อการนับ
จานวนแพลงก์ตอน จากนันนามาคานวณหาความหนาแน่น
การคานวณความหนาแน่นของแพลงก์ตอน จากปริมาตรนาทะเลที่กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน โดย
คานวณจากการนับแพลงก์ตอน 2-3 ครัง (2-3 สไลด์) แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อคานวนหาจานวนของแพลงก์ตอน
ต่อนา 1 ลิตร โดยใช้สูตรในการคานวนดังต่อไปนี (ลัดดา, 2542)
C =

NV2

V1
C = ความหนาแน่นของแพลงก์ตอน (เซลล์/ลิตร)
N = ค่าเฉลี่ยของจานวนแพลงก์ตอนที่นับได้ในนา 1 มิลลิลิตร
V1 = ปริมาตรนาที่กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน (ลิตร)
V2 = ปริมาตรตัวอย่างแพลงก์ตอนในขวดเก็บตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้ในทุกพารามิเตอร์มาสร้างกราฟเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในรอบ
12 เดือน วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย One Way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณแบคที เรีย
รวม กลุ่ม vibrio กลุ่ม bacillus และกลุ่ม enteric ตลอดจนปริมาณแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
ในแต่ละสถานีโดย Duncan, s NEW Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้สถิติเชิงพรรณนา
เปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมิ (วรานันต์, 2557)
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ผลการศึกษา
การศึกษาชนิ ด ปริ มาณแบคทีเรียและแพลงค์ตอนในแหล่ งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และ
คุ้งวิมาน ดาเนินการตังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 และพิจารณาตามฤดูกาล โดยฤดูร้อนอยู่ในช่วง
เดือนมีนาคม – มิถุนายน ฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558)
ปริมาณแบคทีเรียรวม
ปริ มาณแบคทีเรี ย รวมที่ตรวจพบแต่ล ะสถานี ใ นแต่ ล ะเดื อนของปี พ.ศ. 2558 มี พิสั ยอยู่ระหว่ า ง
1.0x103–1.79x104 cfu/มิลลิลิตร โดยพบปริมาณแบคทีเรีย รวมน้อยที่สุดในเดือนมิถุนายน ที่สถานีชายฝั่ง
เจ้าหลาว และมากสุดในเดือนกรกฎาคม ทีส่ ถานีสะพานปลาเจ้าหลาว ภาพที่ 2
ปริ ม าณแบคที เ รี ย รวมเฉลี่ ย ทั งปี สู ง สุ ด อยู่ บ ริ เ วณสถานี ป ากน าแขมหนู 5.67x103±1.70x103
cfu/มิลลิลิตร รองลงมาบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน สะพานปลาเจ้าหลาว ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลม
เสด็จ และชายฝั ่ง เจ้า หลาว มีปริมาณแบคทีเรีย รวมเฉลี่ ยเท่ากับ 4.77x103±7.13x102, 4.55x103±1.34x103,
4.04x103±8.08x102, 3.61x103±7.93x102 และ 2.88x103±7.26x102 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ และปริมาณ
แบคทีเรียรวมเฉลี่ยตลอดปีทัง 6 สถานี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 2
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กย

ตค
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ธค

ชาย งแหลมเสด็จ
ปากน้าเขมหนู

ภาพที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียรวมในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณแบคทีเรียรวมบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เฉลี่ยอยู่ที่ 5.66x103±9.68x102, 5.65x103±1.58x103,
5.38x103±9.50x102, 3.01x103±1.15x103, 4.15x103±1.31x103 และ 1.00x104±3.05x103 cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ โดยปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ
ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่มี
ปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยน้อยกว่าสถานีปากนาแขมหนู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
ในช่วงฤดูฝน ปริมาณแบคทีเรียรวมบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เฉลี่ยอยู่ที่ 6.37x103±1.09x103, 4.50x103±1.49x103,
3.26x103±2.05x103, 3.52x103±1.97x103, 7.26x103±3.65x103 และ 5.04x103±3.34x103 cfu/มิลลิลิตร
ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 3
ในช่ว งฤดูห นาว ปริ มาณแบคทีเรี ยรวมบริเวณสถานีช ายฝั่ งคุ้งวิ มาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ ง
แหลมเสด็ จ ชายฝั่ งเจ้ าหลาว สะพานปลาเจ้ าหลาว และปากน าแขมหนู เฉลี่ ยอยู่ ที่ 2.28x103±5.25x102,
1.97x103±2.96x102, 2.21x103±3.15x102, 2.11x103±5.24x102, 2.25x103±6.39x102 และปริ ม าณเฉลี่ ย
1.94x103±3.16x102 cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05)
ตารางที่ 3
ปริ ม าณแบคที เ รี ย รวมเฉลี่ ย ทั ง 6 สถานี ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ฤดู ฝ น และฤดู ห นาว เฉลี่ ย อยู่ ที่
5.64x103±7.54x102, 4.99x103±9.34x102 และ 2.13x103±1.67x102 cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ ปริ ม าณ
แบคทีเรียรวมเฉลี่ยฤดูร้อน และฤดูฝน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
แบคทีเรียรวมเฉลี่ยมากกว่าฤดูหนาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
แบคทีเรียกลุ่ม vibrio
ผลการการตรวจสอบปริมาณ vibrio แต่ละสถานีในแต่ละเดือนของ ปี พ.ศ. 2558 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง
3.00x102 – 3.26x104 cfu/มิลลิลิตร โดยตรวจพบปริมาณ vibrio น้อยสุดในหลายสถานี หลายช่วงเวลา และ
ตรวจพบปริมาณ vibrio มากที่สุดในเดือนมิถุนายน ทีส่ ถานีปากนาแขมหนู ภาพที่ 3
ปริ ม าณ vibrio เฉลี่ ย ทั งปี พบสู ง สุ ด ในบริ เ วณสถานี ป ากน าแขมหนู เท่ า กั บ 3.54x103±2.65x103
cfu/มิลลิลิตร รองลงมาพบที่สถานีสะพานปลาเจ้าหลาว ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ
แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง เ จ้ า ห ล า ว ใ น ป ริ ม า ณ 2.23x103±1.40x103, 8.81x102±2.46x102, 7.40x102±2.46x102,
4.66x102±5.51x101 และ 4.25x102±5.88x101 cfu/มิลลิลิตร
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ vibrio เฉลี่ย ทัง 6 สถานี พบว่าสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่จะพบ
ปริ ม าณ vibrio เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ าสถานี ส ะพานปลาเจ้ าหลาว และปากนาแขมหนู อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ
(p<0.05) ตารางที่ 2
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ภาพที่ 3 ปริมาณ vibrio ในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุง้ วิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ปริ ม าณ vibrio ที่ ต รวจพบบริ เ วณสถานี ช ายฝั่ ง คุ้ ง วิ ม าน ปากอ่ า วคุ้ ง กระเบน
ชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
9.50x102±4.09x102, 1.05x103±6.98x102, 5.33x102±1.20x102, 4.03x102±8.66x101, 4.51x103±4.21x103
และ 8.79x103±7.93x103 cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ โดยปริ ม าณ vibrio สถานี ช ายฝั่ ง คุ้ ง วิ ม าน ปากอ่ า ว
คุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05)
แต่ มีป ริ มาณ vibrio น้ อยกว่า สถานี ส ะพานปลาเจ้ าหลาว และปากนาแขมหนู อย่างมีนัยส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ตารางที่ 3
ในช่วงฤดูฝน ปริมาณ vibrio บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่ง
เจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.26x103±6.02x102, 7.23x102±3.23x102,
5.48x102±8.73x101, 5.50x102±1.46x102, 1.88x103±9.76x102 แ ล ะ 1.40x103±5.09x102 cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ ซึ่งปริมาณ vibrio สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่จะมีปริมาณ vibrio มากกว่าสถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลม
เสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
ในช่วงฤดูหนาว ปริมาณ vibrio บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เท่ากับ 4.33x102±1.33x102, 4.51x102±1.30x102,
3.19x102±1.90x101, 3.21x102±1.26x101, 3.06x102±0.63x101 และ 4.15X102±8.15x101 cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 3
ปริมาณ vibrio เฉลี่ย ทัง 6 สถานี ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อยู่ที่ 2.71x103±1.47x103,
1.06x103±2.18x102 และ 3.74x102±3.26x101 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ vibrio เฉลี่ย ในช่วงฤดู
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ร้อน และฤดูฝน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ vibrio เฉลี่ย มากกว่า
ในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
แบคทีเรียกลุ่ม bacillus
ผลการตรวจสอบปริ มาณ bacillus แต่ ละสถานี ในแต่ ละเดื อน ปี พ.ศ. 2558 มี ค่ าพิ สั ยอยู่ ระหว่ าง
3.00x102 – 8.80x104 cfu/มิลลิลิตร โดยพบปริมาณ bacillus น้อยสุดทีบ่ ริเวณสถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่ง
เจ้าหลาว สะพานปลาบ้านเจ้าหลาว และปากอ่าวคุ้งกระเบน ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และพฤศจิกายน
และพบปริมาณ bacillus มากสุดบริเวณสถานีปากนาแขมหนู ในเดือนพฤษภาคม ภาพที่ 4
ปริมาณ bacillus เฉลี่ยทังปี พบสูงสุดบริเวณสถานีปากนาแขมหนู รองลงมาได้แก่ สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน
ปากอ่ า วคุ้ ง กระเบน สะพานปลาเจ้ า หลาว ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว และชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
1.57x104±7.63x103,5.21x103±2.36x103, 4.39x103±2.14x103, 3.92x103±1.52x103, 2.35x103±5.95x102
และ 2.15x103±7.20x102 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณ bacillus ทัง 6 สถานี พบว่าปริมาณ bacillus บริเวณสถานีชายฝั่ง
คุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ปริมาณ bacillus ในบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าสถานีปากนาแขมหนู
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 2
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เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณ bacillus เฉลี่ยที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ช า ย ฝั ่ง แ ห ล ม เ ส ด็จ ช า ย ฝั ่ง เ จ้า ห ล า ว ส ะ พ า น ป ล า เ จ้า ห ล า ว แ ล ะ ป า ก น า แ ข ม ห นู เ ท่า กับ
9.64x103±5.98x103, 6.53x103±5.21x103, 2.69x103±1.29x103, 2.03x103±8.96x102, 3.27x103±1.85x103
และ 3.59x104±2.07x104 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ bacillus บริเวณสถานี ชายฝั่ งคุ้งวิมาน และ
ปากอ่าวคุ้งกระเบน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ bacillus มากกว่า
สถานีช ายฝั่ง แหลมเสด็จ ชายฝั่ง เจ้า หลาว และสะพานปลาเจ้า หลาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
และมีปริมาณ bacillus น้อยกว่าสถานีปากนาแขมหนู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
ในช่วงฤดูฝน ปริมาณ bacillus เฉลี่ยที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ช า ย ฝั ่ง แ ห ล ม เ ส ด็จ ช า ย ฝั ่ง เ จ้า ห ล า ว ส ะ พ า น ป ล า เ จ้า ห ล า ว แ ล ะ ป า ก น า แ ข ม ห นู เ ท่า กับ
4.99x103±3.55x103,4.75x103±4.33x103,3.23x103±1.63x103, 3.46x103±1.51x103, 8.01x103±3.52x103
และ 8.44x103±1.41x103 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 3
ในช่วงฤดูหนาว ปริ มาณ bacillus เฉลี่ ยที่ ตรวจพบบริ เวณสถานีชายฝั่ งคุ้ งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่ งเจ้ าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เท่ากับ 1.02x103±6.35x102,
1.88x103±1.02x103, 5.34x102±1.79x102, 1.57x103±4.18x102, 4.80x102±1.10x102 และปริ ม าณเฉลี่ ย
2.89x103±1.75x103 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ bacillus สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่งเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
bacillus มากกว่าบริเวณสถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ และสะพานปลาเจ้าหลาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 3
ปริ ม าณ bacillus ที่ ต รวจพบทั ง 6 สถานี ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ฤดู ฝ น และฤดู ห นาว เฉลี่ ย อยู่ ที่
1.00x104±4.11x103, 5.48x103±1.13x103 และ 1.39x103±3.65x102 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ
bacillus เฉลี่ย ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
bacillus เฉลี่ย มากกว่าในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
แบคทีเรียกลุ่ม enteric
ปริ มาณ enteric แ ต่ ล ะ ส ถ า นี ใ น แ ต่ ล ะ เ ดื อ น ข อ ง ปี พ . ศ . 2 5 5 8 มี ค่ าพิ สั ยอยู่ ระหว่ าง
2
1.50x10 – 3.26x104 cfu/มิลลิลิตร โดยพบปริมาณ enteric น้อยสุดในเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณสถานีสะพาน
ปลาเจ้าหลาว และพบปริมาณ enteric มากสุดในเดือนมิถุนายน บริเวณสถานีปากนาแขมหนู ภาพที่ 5
ปริ มาณ enteric เฉลี่ ยทั งปี สู งสุ ดบริ เวณสถานี ปากน าแขมหนู รองลงมาบริ เวณสถานี สะพานปลา
เจ้าหลาว ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ งคุ้งวิมาน ชายฝั่ งแหลมเสด็จ และชายฝั่ งเจ้าหลาว มีปริมาณเท่ากับ
5.60x103±2.67x103, 3.63x103±1.96x103, 3.59x103±2.49x103, 8.27x102±2.83x102, 7.88x102±1.89x102
และ 6.67x102±1.96x102 cfu/มิล ลิ ลิ ตร ตามล าดับ เมื ่อ เปรีย บเทีย บความแตกต่า งปริม าณ enteric ทั ง
6 สถานี พบว่า ปริมาณ enteric บริเ วณสถานีช ายฝั ่ง คุ้ง วิม าน ชายฝั ่ง แหลมเสด็จ และชายฝั ่ง เจ้า หลาว
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ไม่ม ีค วามแตกต่า งกันอย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิ ติ (p>0.05) แต่ มีปริมาณ enteric น้อยกว่า สถานีป ากอ่ า ว
คุ้งกระเบน สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 2
36,000
33,000
30,000
27,000

cfu/มล.

24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000

3,000
เดอน

มค

กพ

มี ค

เม ย

พค

มิ ย

กค

สค

กย

ตค

พย

ชาย งคุ้งวิมาน

ปากอ่าวคุ้งกระเบน

ชาย งแหลมเสด็จ

ชาย งเจ้าหลาว

สะพานปลาเจ้าหลาว

ปากน้าเขมหนู

ธค

ภาพที่ 5 ปริมาณ enteric ในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุง้ วิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณ enteric เฉลี่ยที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เท่ากับ 1.38x103±8.08x102,
1.20x103±6.65x102 , 7.48x102±1.70x102, 4.10x102±8.54x101, 5.93x103±5.26x103 และ 1.05x104±7.48x103
cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ enteric บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน และสะพาน
ปลาเจ้าหลาว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณ enteric ในบริเวณสถานี
ดังกล่าวมีปริมาณมากกว่าสถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาว แต่น้อยกว่าสถานีปากนาแขมหนูอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
ในช่ว งฤดูฝ น ปริ มาณ enteric เฉลี่ ย ที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่ งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู มี ค่ า เท่ า กั บ
6.75x102±2.48x102,9.13x103±7.22x103,1.28x103±4.62x102, 1.23x103±5.08x102, 4.67x103±2.93x103
และ 5.93x103±2.32x103 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ enteric เฉลี่ย ที่พบบริเวณสถานีปากอ่าว
คุ้งกระเบน สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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แต่ ป ริ ม าณที่ พ บในบริ เ วณดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณ enteric มากกว่ า สถานี ช ายฝั่ ง คุ้ ง วิ ม าน ชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ
และชายฝั่งเจ้าหลาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
ในช่วงฤดูหนาว enteric เฉลี่ยที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แ ห ล ม เ ส ด็ จ ช า ย ฝั่ ง เ จ้ า ห ล า ว ส ะ พ า น ป ล า เ จ้ า ห ล า ว แ ล ะ ป า ก น า แ ข ม ห นู มี ค่ า เ ท่ า กั บ
4.25x102±7.26x101,4.40x102±1.08x102,3.38x102±2.17x101, 3.62x102±2.08x101, 2.81x102±4.48x101
และ 3.73x102±0.70x101 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณ enteric เฉลี่ย ทัง 6 สถานี ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 3
ปริ ม าณ enteric เฉลี่ ย ที่ ต รวจพบทั ง 6 สถานี ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ฤดู ฝ น และฤดู ห นาว เท่ า กั บ
3.36x103±1.56x103, 3.82x103±1.36x103 และ 3.70x102±2.36x101 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ โดยในช่วงฤดู
ร้ อน และฤดู ฝ น ปริ มาณ enteric ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่ มีป ริมาณ
enteric มากกว่าในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
ชนิด
แบคทีเรีย

สถานี

ปริมาณ

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน

แบคทีเรียรวม

ปากอ่าวคุ้งกระเบน

2.60x103 2.30x103 9.83x103 3.70x103 2.77x103 6.28x103 5.40x103 8.33x103 2.07x103 2.20x103 1.30x103 1.66x103 4.04x103±8.08x102 a

(cfu/มล.)

ชายฝัง่ แหลมเสด็จ

2.86x103 2.60x103 7.00x103 3.23x103 4.33x103 6.94x103 1.24x103 9.40x103 1.37x103 1.04x103 1.50x103 1.87x103

ชายฝัง่ เจ้าหลาว

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3.60x103 2.50x103 5.53x103 3.62x103 5.20x103 8.28x103 9.60x103 5.07x103 5.03x103 5.80x103 1.93x103 1.10x103

ค่าเฉลี่ย
4.77x103±7.13x102 a
3.61x103±7.93x102 a

3.60x103 2.00x103 2.40x103 2.30x103 6.33x103 1.00x103 1.08x103 9.37x103 2.30x103 1.33x103 1.63x103 1.20x103 2.88x103±7.26x102 a

สะพานปลาเจ้าหลาว

2.40x103 4.00x103 5.70x103 2.57x103 6.96x103 1.36x103 1.79x104 5.13x103 4.70x103 1.30x103 1.40x103 1.21x103

4.55x103±1.34x103 a

ปากน้าเขมหนู

2.80x103 2.00x103 6.23x103 3.62x103 1.36x104 1.66x104 2.14x103 1.03x103 1.50x104 1.96x103 1.36x103 1.60x103

5.67x103±1.70x103 a

ปริมาณ

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน

8.30x102 3.00x102 2.00x103 3.00x102 3.00x102 1.20x103 1.22x103 2.97x103 3.00x102 5.50x102 3.00x102 3.00x102 8.81x102±2.46x102 a

แบคทีเรียกลุ่ม

ปากอ่าวคุ้งกระเบน

8.40x102 3.50x102 4.00x102 3.00x102 3.50x102 3.14x103 3.20x102 1.67x103 6.00x103 3.00x102 3.00x102 3.20x102

7.40x102±2.46x102 a

vibrio

ชายฝัง่ แหลมเสด็จ

3.00x102 3.00x102 7.40x102 3.50x102 3.00x102 7.40x102 6.80x102 5.50x102 3.00x102 6.60x102 3.00x102 3.80x102

4.66x102±5.51x101 a

(cfu/มล.)

ชายฝัง่ เจ้าหลาว

3.50x102 3.00x102 3.00x102 3.50x102 3.00x102 6.60x102 7.40x102 8.60x102 3.00x102 3.00x102 3.00x102 3.30x102 4.25x102±5.88x101 a

สะพานปลาเจ้าหลาว

3.00x102 3.00x102 3.00x102 3.00x102 3.00x102 1.72x104 2.54x103 4.35x103 3.00x102 3.00x102 3.00x102 3.30x102

2.23x103±1.40x103 b

ปากน้าเขมหนู

4.00x102 6.50x102 3.60x102 7.50x102 1.50x103 3.26x104 2.76x103 1.20x103 3.00x102 1.33x103 3.00x102 3.10x102

3.54x103±2.65x103 b

ปริมาณ

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน

2.92x103 4.40x102 5.96x103 2.13x103 3.03x103 2.74x104 1.56x104 2.60x103 6.00x103 1.20x103 3.50x102 3.50x102

5.21x103±2.36x103 a

แบคทีเรียกลุ่ม

ปากอ่าวคุ้งกระเบน

2.02x103 4.70x103 2.68x103 3.50x102 1.00x103 2.21x104 1.77x104 4.00x102 3.60x102 5.30x102 3.00x102 5.00x102

4.39x103±2.14x103 a

bacillus

ชายฝัง่ แหลมเสด็จ

1.06x103 3.00x102 4.32x103 4.70x102 5.00x102 5.46x103 7.78x103 3.20x103 3.20x102 1.60x103 3.15x102 4.60x102

2.15x103±7.20x102 a

(cfu/มล.)

ชายฝัง่ เจ้าหลาว

1.17x103 2.64x103 1.30x103 3.00x102 2.03x103 4.50x103 6.06x103 1.00x103 6.06x103 7.00x102 7.00x102 1.75x103

2.35x103±5.95x102 a

สะพานปลาเจ้าหลาว

4.20x102 0.40x103 8.38x103 3.50x102 3.60x103 7.60x102 4.08x103 8.50x102 1.03x104 1.68x104 3.00x102 8.00x102

3.92x103±1.52x103 a

ปากน้าเขมหนู

3.04x103 7.80x103 3.20x103 1.98x103 8.80x104 5.02x104 1.24x104 5.70x103 7.56x103 8.13x103 4.00x102 3.20x102

1.57x104±7.63x103 b

ปริมาณ

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน

4.20x102 3.00x102 3.72x103 3.00x102 3.00x102 1.20x103 1.38x103 6.60x102 3.00x102 3.60x102 3.50x102 6.30x102 8.27x102±2.83x102 a

แบคทีเรียกลุ่ม

ปากอ่าวคุ้งกระเบน

7.60x102 3.00x102 9.70x102 3.00x102 3.80x102 3.14x103 3.24x103 1.50x103 1.03x103 3.08x104 3.80x102 3.20x102

enteric

ชายฝัง่ แหลมเสด็จ

3.70x102 3.00x102 1.14x103 8.00x102 3.10x102 7.40x102 2.04x103 2.10x103 3.20x102 6.60x102 3.00x102 3.80x102 7.88x102±1.89x102 a

(cfu/มล.)

ชายฝัง่ เจ้าหลาว

3.88x102 3.00x102 3.00x102 3.00x102 3.80x102 6.60x102 2.12x103 3.50x102 2.10x103 3.50x102 3.80x102 3.80x102

6.67x102±1.96x102 a

สะพานปลาเจ้าหลาว

3.00x102 1.50x102 8.40x102 8.00x102 3.88x102 2.17x104 5.37x103 3.00x102 1.27x104 3.20x102 3.50x102 3.23x102

3.63x103±1.96x103 b

ปากน้าเขมหนู

3.80x102 3.52x102 3.20x102 2.28x103 6.86x103 3.26x104 6.34x103 3.60x102 1.17x104 5.36x103 3.80x102 3.80x102

5.60x103±2.67x103 b

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ p>0.05 ส่วนตัวอักษรที่แตกต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

3.59x103±2.49x103 b
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ตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรียแต่ละกลุ่มในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน
แยกตามฤดูกาล พ.ศ. 2558
สถานี

ฤดูร้อน

ฤดู น

ฤดูหนาว

5.66x103±9.68x102a
5.65x103±1.58x103a
5.38x103±9.50x102a
3.01x103±1.15x103a
4.15x103±1.31x103a
1.00x104±3.05x103b

6.37x103±1.09x103a
4.50x103±1.49x103a
3.26x103±2.05x103a
3.52x103±1.97x103a
7.26x103±3.65x103a
5.04x103±3.34x103a

2.28x103±5.25x102a
1.97x103±2.96x102a
2.21x103±3.15x102a
2.11x103±5.24x102a
2.25x103±6.39x102a
1.94x103±3.16x102a

5.64x103±7.54x102a

4.99x103±9.34x102a

2.13x103±1.67x102b

9.50x102±4.09x102a
1.05x103±6.98x102a
5.33x102±1.20x102a
4.03x102±8.66x101a
4.51x103±4.21x103b
8.79x103±7.93x103b
2.71x103±1.47x103a
ชายฝัง่ คุ้งวิมาน
9.64x103±5.98x103a
ปากอ่าวคุ้งกระเบน 6.53x103±5.21x103a
ชายฝัง่ แหลมเสด็จ 2.69x103±1.29x103b
ชายฝัง่ เจ้าหลาว
2.03x103±8.96x102b
สะพานปลาเจ้าหลาว 3.27x103±1.85x103b
ปากนาแขมหนู
3.59x104±2.07x104c
1.00x104±4.11x103a
ชายฝัง่ คุ้งวิมาน
1.38x103±8.08x102a
ปากอ่าวคุ้งกระเบน 1.20x103±6.65x102a
ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
7.48x102±1.70x102b
ชายฝัง่ เจ้าหลาว
4.10x102±8.54x101b
3
3a
สะพานปลาเจ้าหลาว 5.93x10 ±5.26x10
1.05x104±7.48x103c
ปากนาแขมหนู
3.36x103±1.56x103a

1.26x103±6.02x102a
7.23x102±3.23x102b
5.48x102±8.73x101b
5.50x102±1.46x102b
1.88x103±9.76x102a
1.40x103±5.09x102a

4.33x102±1.33x102a
4.51x102±1.30x102a
3.19x102±1.90x101a
3.21x102±1.26x101a
3.06x102±0.63x101a
4.15x102±8.15x101a

1.06x103±2.18x102a
4.99x103±3.55x103a
4.75x103±4.33x103a
3.23x103±1.63x103a
3.46x103±1.51x103a
8.01x103±3.52x103a
8.44x103±1.41x103a

3.74x102±3.26x101b
1.02x103±6.35x102a
1.88x103±1.02x103a
5.34x102±1.79x102b
1.57x103±4.18x102a
4.80x102±1.10x102b
2.89x103±1.75x103a

5.48x103±1.13x103a
6.75x102±2.48x102a
9.13x103±7.22x103b
1.28x103±4.62x102c
1.23x103±5.08x102c
4.67x103±2.93x103b
5.93x103±2.32x103b

1.39x103±3.65x102b
4.25x102±7.26x101a
4.40x102±1.08x102a
3.38x102±2.17x101a
3.62x102±2.08x101a
2.81x102±4.48x101a
3.73x102±0.70x101a

3.82x103±1.36x103a

3.70x102±2.36x101b

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ปริมาณแบคทีเรียรวม ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
(cfu/มิลลิลิตร)
ชายฝัง่ เจ้าหลาว
สะพานปลาเจ้าหลาว
ปากนาแขมหนู
เฉลี่ย
ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ม vibrio
(cfu/มิลลิลิตร)
เฉลี่ย
ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ม bacillus
(cfu/มิลลิลิตร)
เฉลี่ย
ปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ม enteric
(cfu/มิลลิลิตร)
เฉลี่ย

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
ชายฝัง่ เจ้าหลาว
สะพานปลาเจ้าหลาว
ปากนาแขมหนู

หมายเหตุ ตัตัววอัอักกษรที
ษรที่เหมื
่เหมืออนกั
นกันนหมายถึ
หมายถึงงไม่ไม่มมีคีความแตกต่
วามแตกต่าางกังกันนทางสถิ
ทางสถิตติ ิp>0.05
p>0.05ส่ส่ววนตั
นตัววอัอักกษรที
ษรที่แ่แตกต่
ตกต่าางกังกันนหมายถึ
หมายถึงงมีมีคความแตกต่
วามแตกต่าางกังกันนอย่
อย่าางมีงมีนนัยัยสสาคัาคัญญ
ทางสถิติ p<0.05
ทางสถิติ p<0.05
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ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
จากการศึกษาชนิดแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ
และคุ้งวิมาน พ.ศ. 2558 จานวน 6 สถานี โดยพบแพลงก์ตอน ดังนี
แพลงก์ตอนพืชจานวน 29 ชนิด (ตารางที่ 4) ประกอบด้วย
1. Division Cyanophyta (blue green algae) 1 Order 1 Family 1 Genus ได้แก่ Oscillatoria sp.
2. Division Chlorophyta (green algae) 1 Order 1 Family 1 Genus ได้แก่ Chlorella sp.
3. Division Chromophyta (diatom) 8 Order 19 Family 27 Genus ได้แก่ Amphora sp.,
Gyrosigma sp., Navicula sp., Caticula sp., Fragilaria sp., Asterionellopsis sp., Nitzschias sp., Bacillaria sp.,
Thalassionema sp., Skeletonema sp., Melosira sp., Bacteriastrum sp., Chaetoceros sp., Coscinodiscus sp.,
Rhizosolenia sp., Guinardia sp., Hemiaulus sp. Cerataulina sp., Odontella sp., Biddulphia sp.,
Ceratium sp., Pyrophacus sp., Dinophysis sp., Noctiluca sp., Peridinium sp., Gymnodinium sp., และ
Prorocentrum sp.

แพลงก์ตอนสัตว์จานวน 5 Phylum และระยะสัตว์นาวัยอ่อนของ Phylum Arthopoda และ Mollusca
(ตารางที่ 5) ประกอบด้วย
1. Phylum Rotifera 1 Class 1 Family 1 Genus ได้แก่ Brachionus sp.
2. Phylum Protozoa 1 Class 3 Family 3 Genus ได้ แก่ Tintinnopsis sp., Favella sp. แ ล ะ
Epiplocylis sp.
3. Phylum Arthropoda 1 Class ได้แก่ nauplius ของ crustacean
4. Phylum Mollusca 1 Class ได้แก่ ตัวอ่อนของหอยสองฝา (pelecypod larvae)
5. Phylum Chordata 1 Class 1 Family 1 Genus ได้แก่ Oikopleura sp.
แพลงก์ตอนที่พบในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน พบแพลงก์ตอนพืชมากกว่า
แพลงก์ตอนสัตว์ โดยมีสัดส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยทังปีของแพลงก์ตอนพืช Division Chromophyta มีปริมาณสูง
ถึงร้อยละ 81 รองลงมา Division Cyanophyta ร้อยละ 8 ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Mollusca ร้อยละ
5 Phylum Arthropoda ร้อยละ 5 และ Phylum Protozoa ร้อยละ 1 (ภาพที่ 6-7 และตารางที่ 4-5)
นอกจากนี ยังพบแพลงก์ตอนพืชใน Division Chlorophyta และแพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Rotifer
และ Chordata ในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ในสัดส่วนความหนาแน่นเฉลี่ย น้อย
มากเพียง 0.50x101 เซลล์/ลิตร และ 2.20x101, 0.6x101 ตัว/ลิตร ตามลาดับ
แพลงก์ตอนที่ตรวจพบตลอดทังปีในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ตังแต่เดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจานวน 8 ชนิด เป็นแพลงก์ตอนพืช จานวน 6 ชนิด ได้แก่ Chaetoceros sp.,
Nitzschias sp., Oscillatoria sp., Coscinodiscus sp., Gyrosigma sp. และ Ceratium sp. มี ป ริ ม าณความ
หนาแน่นเฉลี่ย ทังปี เท่ากับ 1.28x104, 2.67x103, 2.49x103, 1.53x103, 8.24x102 และ 2.47x102 เซลล์/ลิตร
ตามลาดับ และเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ จานวน 2 ชนิด ได้แก่ Mollusca (ตัวอ่อนหอยสองฝา pelecypod larvae)
และ Arthropoda ( nauplius ของ crustacean) มี ปริ มาณความหนาแน่ นเฉลี่ ย ทั งปี เท่ ากั บ 1.76x103 และ
1.52x103 ตัว/ลิตร ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
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โดยตลอดทังปีพบแพลงก์ตอนพืชที่มีปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยมากกว่า 1,000 เซลล์/ลิตร จานวน 6
ชนิ ด เรี ย งจากมากไปน้ อ ย ได้ แก่ Chaetoceros sp. จ านวน 1.28x104 เซลล์ /ลิ ตร Nitzschias sp. จ านวน
2.67x103 เซลล์ /ลิ ตร Oscillatoria sp. จ านวน 2.49x103 เซลล์ /ลิ ตร Asterionellopsis sp. จ านวน 2.37x103
เซลล์/ลิตร Odontella sp. จานวน 2.17x103 เซลล์/ลิตร และ Coscinodicus sp. จานวน 1.53x103 เซลล์/ลิตร
ตารางที่ 4
ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยทังปีมากกว่า 1,000 ตัว/ลิตร ได้แก่ ตัวอ่อนหอยสอง
ฝา (pelecypod larvae) จานวน 1.76x103 ตัว/ลิตร และ nauplius ของ crustacean จานวน 1.52x103
ตัว/ลิตร ตารางที่ 5
8000
7000

/

6000
5000

4000
3000
2000
1000
0

ภาพที่ 6 ปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
Mollusca
5%

Arthropoda
5%

Protozoa
1%

Cyanophyta
8%

Chromophyta
81%

ภาพที่ 7 สัดส่วนความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนพืชที่พบในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว
แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
Division
Order
Family
/Class
1. Cyanophyta (blue green algae)
/Cynophyceae Nostocales
Oscillatoriaceae
2. Chlorophyta (green algae)
/Chlorophyceae Chlorococcales Oocystaceae
3. Chromophyta (diatom)
Naviculaceae
/Bacillariophyceae Bacillariales

Biddulphiales

Genus
Oscillatoria sp.

2.49x103

Chlorella sp.

0.50x101

Amphora sp.
Gyrosigma sp.
Navicula sp.
Caticula sp.
Fragilaria sp.
Fragilariaceae
Asterionellopsis sp.
Nitzschias sp.
Bacillariaceae
Bacillaria sp.
Thalassionemataceae Thalassionema sp.
Skeletonema sp.
Thalassiosiraceae
Melosiraceae
Melosira sp.
Chaetocerotaceae
Bacteriastrum sp.
Coscinodiscaceae
Rhizosoleniaceae
Hemiaulaceae
Eupodiscaceae
Biddulphiaceae

ความหนาแน่น
เฉลี่ย(เซลล์/ลิตร)

Chaetoceros sp.
Coscinodiscus sp.
Rhizosolenia sp.
Guinardia sp.
Hemiaulus sp.
Cerataulina sp.
Odontella sp.
Biddulphia sp.

2.9x101
8.24x102
1.56x102
4.89x102
0.60x101
2.37x103
2.67x103
4.10x101
4.17x102
0.10x101
1.46x102
6.34x102

8
1
4
0
2
2
4
4
0
1
6

1.28x104
1.53x103
8.80x102
2.10x101
4.10x101
3.29x102
2.17x103
1.62x102

1
1
8
2
4
3
2
1
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ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนพืชที่พบในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว
แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ)
Division
Order
Family
/Class
3. Chromophyta (Dinoflagellates)
/Dinophyceae
Gonyaulacales Ceratiaceae
Pyrophacaceae
Dinophysiales Dinophysiaceae
Noctilucales
Noctilucaceae
Peridiniales
Peridiniaceae
Gymnodiniales Gymnodiniaceae
Prorocentrales Prorocentraceae
ปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย Chromophyta

Genus
Ceratium sp.
Pyrophacus sp.
Dinophysis sp.
Noctiluca sp.
Peridinium sp.
Gymnodinium sp.
Prorocentrum sp.

ความหนาแน่น
เฉลี่ย(เซลล์/ลิตร)
2.47x102
9.00x101
1.22x102
6.98x102
6.20x101
1.20x101

0.60x101
2.68x104

อ้างอิง : ลัดดา วงศ์รัตน์, 2542
ตารางที่ 5 ชนิดและปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว
แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
Phylum/Class
1. Rotifera
/Monogononta
2. Protozoa
/Ciliata

3. Arthropoda
/Crustacean
4. Mollusca
/Bivalvia

Order

Family

Genus

ความหนาแน่น
เฉลี่ย(ตัว/ลิตร)

Ploima

Brachionidae

Brachionus sp.

2.20x101

Tintinnididae
Tintinnopsis sp.
Cyttarocylidae Favella sp.
Ptychocylidae Epiplocylis sp.
ปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ย Protozoa

9.40x101
5.17x101
2.68x102
4.13x102

Tintinida

Cyclopida

-

nauplius ของ crustacean

1.52x103

-

ตัวอ่อนของหอยสองฝา
(pelecypod larvae)

1.76x103

Oikopleura sp.

0.60x101

5. Chordata
/Larvacea
Urochorda Oikopleuridae
อ้างอิง : ลัดดา วงศ์รัตน์, 2543
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การตรวจสอบแพลงก์ต อนพืช ในแหล่ง นาธรรมชาติแ ต่ล ะสถานีใ นแต่ล ะเดือ น มีปริมาณความ
หนาแน่นอยู่ระหว่าง 6.00x101 – 2.77x104 เซลล์/ลิตร โดยพบปริมาณน้อยสุดที่สถานีปากอ่าวคุ้งกระเบนใน
เดือนมกราคม และปริมาณมากสุดพบที่สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จในเดือนมิถุนายน ภาพที่ 8
อย่ างไรก็ ตามปริ มาณแพลงก์ ตอนพื ชเฉลี่ ยทั งปี ที่ ตรวจพบบริ เวณสถานี ช ายฝั่ งคุ้ งวิ มาน ปากอ่ าว
คุ้ ง กระเบน ชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู เท่ า กั บ
3.79x103+1.51x103, 3.86x103+1.60x103, 6.50x103+2.74x103, 6.14x103+2.09x103, 5.02x103+1.68x103 และ
3.99x103+1.55x103 เซลล์/ลิตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 6
30,000
25,000

เซลล์/ลิตร

20,000

15,000

10,000
5,000
-

เดอน
มค

ก พ มี ค เม ย
ชายฝั่งคุ้งวิมาน
ชายฝั่งเจ้าหลาว

พค

มิ ย ก ค ส ค
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
สะพานปลาเจ้าหลาว

กย

ตค พย ธค
ชายฝั่งแหลมเสด็จ
ปากนาแขมหนู

ภาพที่ 8 ปริมาณแพลงก์ตอนพืชแต่ละเดือนในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
ในช่ว งฤดูร ้อ น ตรวจพบปริม าณแพลงก์ต อนพืช เฉลี ่ย บริเ วณสถานีช ายฝั ่ง คุ ้ง วิม าน ปากอ่า ว
คุ ้ง กระเบน ชายฝั ่ง แหลมเสด็จ ชายฝั่ งเจ้ าหลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู เท่ า กั บ
2.15x103±1.17x103, 1.42x103±6.07x102, 8.31x103±6.48x103, 5.16x103±1.21x103, 4.80x103±1.66x103
และ 2.25x103±5.49x102 เซลล์/ลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบริเวณสถานีชายฝั่ งคุ้งวิ มาน
ปากอ่าวคุ้งกระเบน และปากนาแขมหนู ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่บริเวณ
ดังกล่าวมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชน้อยกว่าที่สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 7
ในช่วงฤดูฝน ตรวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เท่ากับ 4.87x103±2.37x103,
5.89x103±3.04x103, 5.95x103±4.32x103, 7.89x103±5.00x103, 3.62x103±3.89x102 และปริ ม าณเฉลี่ ย
3.09x103±1.45x103 เซลล์/ลิตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 7
ในฤดูหนาว ตรวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยในบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู เท่ากับ 4.,36x103±4.09x103,
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4.26x103±3.88x103, 5.23x103±4.48x103, 5.37x103±4.50x103, 6.65x103±5.17x103 แ ล ะ
6.64x103±4.52x103 เซลล์/ลิตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 7
ปริ มาณแพลงก์ตอนพืช เฉลี่ ย ทัง 6 สถานี ในแต่ล ะฤดูกาลใกล้ เคียงกันอยู่ที่ 4.01x103±1.14x103,
5.22x103±1.20x103 และ 5.42x103±1.62x103 เซลล์/ลิตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 7
ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมีปริมาณอยู่ระหว่าง 1.00x101 – 2.75x103 ตัว/ลิตร โดยปริมาณน้อยสุดพบ
ที่สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จในเดือนกันยายนและธันวาคม สถานีชายฝั่งคุ้งวิมานและสะพานปลาเจ้าหลาวใน
เดือนตุลาคม และปริมาณมากสุดพบที่สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จในเดือนพฤษภาคม ภาพที่ 9
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยทังปีที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู เ ท่ า กั บ 3.65x102±1.51x102,
9.13x102±2.36x102, 7.12x102±1.51x102, 9.27x102±2.18x102, 4.36x102±9.33x101 และ 3.58x102±1.51x102
ตัว/ลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ที่สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05) แต่ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์สถานีดังกล่าวมีปริมาณ
น้อยกว่าสถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 6
3,000

ตัว/ลิตร

2,500
2,000
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500
เดอน

มค

ก พ มี ค เม ย พ ค
ชายฝั่งคุ้งวิมาน
ชายฝั่งเจ้าหลาว

มิ ย ก ค ส ค ก ย
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
สะพานปลาเจ้าหลาว

ตค

พย ธค
ชายฝั่งแหลมเสด็จ
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ภาพที่ 9 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์แต่ละเดือนในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุง้ วิมาน
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยบริเวณสถานี ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแ ขมหนู อยู่ ที่ 3.72x102±1.67x102,
8.87x102±5.63x102, 1.36x103±6.22x102, 4.78x102±1.04x102, 4.62x102±1.73x102 และ 2.58x102±9.40x101
ตัว/ลิตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 7
ในช่วงฤดูฝน ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยในบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู เท่ า กั บ 5.49x102±2.83x102,
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1.25x103±4.37x102, 5.27x102±2.40x102, 7.88x102±9.78x101, 3.96x102±1.48x102 และปริ ม าณเฉลี่ ย
2.85x102±1.11x102 ตัว/ลิตร ตามลาดับ โดยปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ชายฝั่ง
แหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แต่บริเวณดังกล่าวมีจานวนแพลงก์ตอนสัตว์น้อยกว่าที่สถานี ปากอ่าวคุ้งกระเบน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 7
ในช่วงฤดูหนาว ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แหลมเสด็ จ ชายฝั่ ง เจ้ า หลาว สะพานปลาเจ้ า หลาว และปากน าแขมหนู เท่ า กั บ 1.74x102±8.96x101,
6.05x102±1.88x102, 2.50x102±1.65x102, 1.52x103±5.61x102, 4.51x102±2.07x102 และ 5.32x102±1.37x102
ตัว/ลิตร โดยปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ สะพาน
ปลาเจ้าหลาว และปากนาแขมหนู ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่บริเวณดังกล่าว
มีปริมาณน้อยกว่าที่สถานีชายฝั่งเจ้าหลาว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 7
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยทัง 6 สถานี ตามฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
พบว่ามีปริมาณใกล้เคียงกัน เท่ากับ 6.36x102±1.52x102, 6.32x102±1.12x102 และ 5.88x102±1.35x102
ตัว/ลิตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ตารางที่ 7
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ตารางที่ 6 ปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558
พารามิเตอร์

สถานี
ชายฝัง่ คุ้งวิมาน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

เดือน
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เฉลี่ย

1.60x102 1.66x104 1.10x103 1.63x103 5.56x103 2.91x102 4.84x103 1.37x103 1.69x103 1.16x104 1.65x102 4.93x102 3.79x103±1.51x103a

ปากอ่าวคุ้งกระเบน 6.00x101 1.59x104 1.38x103 6.70x102 3.15x103 4.93x102 1.13x103 1.22x103 7.28x103 1.39x104 6.60x101 1.04x103 3.86x103±1.60x103a
แพลงก์ตอนพืช ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
(เซลล์/ลิตร) ชายฝัง่ เจ้าหลาว

1.38x102 1.86x104 1.32x103 1.00x103 3.23x103 2.77x104 1.38x103 1.62x103 1.91x103 1.89x104 2.58x102 1.91x103 6.50x103±2.74x103a
1.77x102 1.89x104 1.75x103 5.43x103 7.40x103 6.06x103 6.96x103 1.04x103 1.25x103 2.23x104 1.22x103 1.22x103 6.14x103±2.09x103a

สะพานปลาเจ้าหลาว 4.90x102 2.21x104 9.00x102 4.94x103 8.98x103 4.38x103 4.40x103 3.15x103 2.77x103 4.15x103 2.63x103 1.38x103 5.02x103±1.68x103a
ปากน้าเขมหนู

4.56x102 1.99x104 1.63x103 3.71x103 1.22x103 2.43x103 3.04x103 5.85x102 1.58x103 7.16x103 4.83x103 1.37x103 3.99x103±1.55x103a

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน

1.18x102 4.38x102 1.76x102 4.55x102 8.04x102 5.40x101 1.16x103 8.94x102 1.30x102 1.00x101 4.00x101 1.00x102 3.65x102±1.51x102a

ปากอ่าวคุ้งกระเบน 4.87x102 8.85x102 1.88x102 7.37x102 2.52x103 1.00x102 7.50x102 2.43x103 1.37x103 4.52x102 1.26x102 9.22x102 9.13x102±2.36x102b
แพลงก์ตอนสัตว์ ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
(ตัว/ลิตร) ชายฝัง่ เจ้าหลาว

1.44x102 7.37x102 1.60x102 2.06x103 2.75x103 4.73x102 2.38x102 8.40x102 1.00x101 1.02x103 1.07x102 1.00x101 7.12x102±1.51x102b
1.95x102 9.75x102 3.83x102 7.80x102 4.35x102 3.14x102 9.78x102 9.22x102 6.88x102 5.63x102 2.45x103 2.45x103 9.27x102±2.18x102b

สะพานปลาเจ้าหลาว 1.70x102 3.30x102 1.51x102 2.03x102 6.18x102 8.76x102 5.56x102 6.86x102 3.30x102 1.00x101 1.07x103 2.38x102 4.36x102±9.33x101a
ปากน้าเขมหนู

2.40x102 4.34x102 2.90x101 3.20x102 4.74x102 2.09x102 5.42x102 3.25x102 2.00x101 2.70x102 5.60x102 8.94x102 3.58x102±1.51x102a

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ p>0.05 ส่วนตัวอักษรที่แตกต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
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ตารางที่ 7 ปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน แยกตามฤดูกาล
พ.ศ. 2558
แพลงก์ตอน

แพลงก์ตอนพืช
(เซลล์/ลิตร)

สถานี
ชายฝัง่ คุ้งวิมาน
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
ชายฝัง่ เจ้าหลาว
สะพานปลาเจ้าหลาว
ปากนาแขมหนู

เฉลี่ย

แพลงก์ตอนสัตว์
(ตัว/ลิตร)

เฉลี่ย

ชายฝัง่ คุ้งวิมาน
ปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝัง่ แหลมเสด็จ
ชายฝัง่ เจ้าหลาว
สะพานปลาเจ้าหลาว
ปากนาแขมหนู

ฤดูร้อน
2.15x103±1.17x103a
1.42x103±6.07x102a
8.31x103±6.48x103b
5.16x103±1.21x103b
4.80x103±1.66x103b
2.25x103±5.49x102a

ฤดู น
4.87x103±2.37x103a
5.89x103±3.04x103a
5.95x103±4.32x103a
7.89x103±5.00x103a
3.62x103±3.89x102a
3.09x103±1.45x103a

ฤดูหนาว
4.36x103±4.09x103a
4.26x103±3.88x103a
5.23x103±4.48x103a
5.37x103±4.50x103a
6.65x103±5.17x103a
6.64x103±4.52x103a

4.01x103±1.14x103a

5.22x103±1.20x103a

5.42x103±1.62x103a

3.72x102±1.67x102a
8.87x102±5.63x102a
1.36x103±6.22x102a
4.78x102±1.04x102a
4.62x102±1.73x102a
2.58x102±9.40x101a

5.49x102±2.83x102a
1.25x103±4.37x102b
5.27x102±2.40x102a
7.88x102±9.78x101a
3.96x102±1.48x102a
2.85x102±1.11x102a

1.74x102±8.96x101a
6.05x102±1.88x102a
2.50x102±1.65x102a
1.52x103±5.61x102b
4.51x102±2.07x102a
5.32x102±1.37x102a

6.36x102±1.52x102a

6.32x102±1.12x102a

5.88x102±1.35x102a

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ p>0.05 ส่วนตัวอักษรที่แตกต่างกันหมายถึง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
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สรุปและวิจารณ์ผล
การศึกษาชนิดและปริมาณแบคทีเรีย และแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และ
คุ้งวิมาน ระหว่ า งเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบปริมาณแบคที เรี ยรวมในแหล่ งน าจ านวนมาก
โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูร้อนต่อฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ที่สถานีปากนาแขมหนู และสะพานปลา
เจ้าหลาว ซึง่ มีปริมาณ 1.66x104 และ 1.79x104 cfu/มิลลิลิตร ตามลาดับ ปริมาณแบคทีเรียรวมลดน้อยลงทุก
สถานีในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แต่ปริมาณดังกล่าวยังเกินค่ามาตรฐาน โดยทั่วไปปริมาณ
แบคที เ รี ย รวม (total bacterial counts) ในแหล่ ง น าชายฝั่ ง ที่ ย อมรั บ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานไม่ ค วรเกิ น
1.00x102 cfu/มิลลิลิตร และนาในบ่อเลียงกุ้งทะเลควรมีปริมาณแบคทีเรียรวมไม่เกิน 1.00x103 cfu/มิลลิลิตร
(กุลวรา และคณะ, 2545)
ปริมาณ vibrio ในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ตรวจพบมากกว่า 1.00x102
cfu/มิลลิลิตร บางสถานีและบางเดือนพบสูงมาก ซึ่งปริมาณ vibrio ในแหล่งนาไม่ควรเกิน 1.00x102 cfu/
มิลลิลิตร (กุลวรา และคณะ, 2545) ในช่วงปลายฤดูร้อนเดือนมิถุนายน พบปริมาณ vibrio จานวนมากบริเวณ
สถานีปากนาแขมหนู และสะพานปลาเจ้าหลาว เท่ากับ 3.26x104 และ1.72x104 cfu/มิลลิลิตร ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวสภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนสลับกับฝนตก อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา
(2553) อธิบายว่าการแพร่ กระจายของเชือ vibrio มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของนาทะเล ในช่วงฤดูหนาว
อุณหภูมินาลดต่าลงเชือจะอาศัยอยู่ในตะกอนใต้พืนนา เมื่อฤดูร้อนมาถึงอุณหภูมิของนาสูงขึน เชือจากตะกอนใต้
พืนนาจะแพร่กระจายเข้าสู่แพลงก์ตอนสัตว์ เชือนีสามารถย่อย chitin ซึ่งเป็นส่วนประกอบในชันเปลือกของ
แพลงก์ตอนสัตว์ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจานวนในฤดูร้อน เชือเหล่านีเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 9.5-45
องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5-11 และในนาความเค็มช่วงตังแต่ 5-80 ส่วนในพัน เช่น Vibrio
parahaemolyticus โดย Stanier and Adeibery (1976) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า อุ ณ หภู มิ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ต่ อ
แบคที เ รี ย เพราะแบคที เ รี ย สามารถเจริ ญ เติ บ โต และปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู่ ร อดในช่ ว งอุ ณ หภู มิ ที่ ต่ า งกั น
โดยเฉพาะพวกที่อาศัยพึ่งพาสัตว์ อื่นๆ และแบคทีเรียที่ทาให้เกิดโรคในคนมักเจริญได้ดีที่ 37 องศาเซลเซียส
ดังนันในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ควรระมัดระวังเรื่อง
การบริโภคอาหารทะเล โดยเฉพาะการบริโภคแบบสดหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เช่น หอยนางรม กุ้งทะเล ปลาทะเล
และเนือปู ควรปรุงให้สุกก่อนบริโภค เพื่อป้องการเกิดโรคจาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่ม vibrio
การปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย กลุ่ ม bacillus มี ป ริ ม าณสู ง ในช่ ว งฤดู ร้ อ นและฤดู ฝ น โดยเฉพาะในเดื อ น
พฤษภาคม – กรกฎาคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพาะเลียงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน และพืนที่ใกล้เคียง
เกษตรกรในพืนที่ร อบๆ ชายฝั่ งทะเล จะมีการเลี ยงกุ้งทะเลเพิ่มมากขึนในช่ว งฤดูร้อนและฤดูฝ น และใน
กระบวนการเลียงกุ้งทะเลของเกษตรกรนิยมใช้จุลินทรีย์กลุ่ม bacillus ในการบาบัดสารอินทรีย์ และควบคุม
ป้ อ งกั น โรคในระหว่ า งการเลี ยง โดยเฉพาะในกลุ่ ม ของ Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ
Bacillus licheniformis มีการใช้ในปริมาณมาก ในเขตตาบลคลองขุด ตาบลตะกาดเง้า และตาบลสนามไชย
เกษตรกรสามารถขอรับหัวเชือจุลินทรีย์ปม.1 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2558
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้สนับสนุนจุลินทรีย์ปม.1 จานวนทังสิน 19,160 ขวด คิดเป็นหั ว
เชือจุลินทรีย์ 3,832 ลิตร โดยแจกจ่ายในช่วงฤดูร้อนจานวน 5,829 ขวด ฤดูฝนจานวน 7,854 ขวด และฤดู
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หนาวจานวน 5,477 ขวด (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน, 2558) และยังไม่รวมในกรณีที่เกษตรกรจัดซือ
จากร้านค้าเพื่อใช้ในการเลียงกุ้งทะเล ซึ่งอาจมีผลทาให้เกิดการแพร่กระจายลงสู่บริเวณชายฝั่งทะเล แบคทีเรีย
กลุ่ม bacillus ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์กับแหล่งนา แต่มีบางชนิดที่มีผลกระทบกับผู้บริโภค เช่น Bacillus
cereus พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ในดิน ฝุ่นละออง นอกจากนียังพบในอุจ จาระของคนที่มีสุขภาพปกติ
ประมาณร้ อยละ 15 Bacillus cereus เป็นแบคทีเรียที่ส ร้างสารพิษ ทาให้ ผู้ รับเชือมี อาการอาเจียน และ
ท้องเสีย อาการอาเจียนมักเกิด จากการได้รับสารพิษ ซึ่งมีความคงทนในอุณหภูมิ และความเป็น กรด-ด่างสู ง
(Kenneth Todar University, 2006) ในการศึกษาพบปริมาณ bacillus น้อยลงในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมการเลียงกุ้งทะเล เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวเกษตรกรส่วนใหญ่มี
การพักบ่อหยุดการเลียงกุ้งทะเล ทาให้มีการใช้จุลินทรีย์ bacillus ลดลงอย่างมาก
การพบปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม enteric มากสุดในช่วงฤดูฝน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และกันยายน
- ตุลาคม ที่สถานีปากนาแขมหนู สะพานปลาเจ้าหลาว และปากอ่าวคุ้งกระเบน เนื่องจากสถานีดังกล่าวเป็น
แหล่งชุมชนมีการระบายนาทิง มีกิจกรรมทางการประมง และมีการชะล้างสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งนา ทาให้มีโอกาส
พบปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม enteric มากในช่วงดังกล่าว แต่จะพบปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม enteric น้อยลงในช่วง
ฤดูหนาว เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แบคทีเรียกลุ่ม enteric เป็นกลุ่มของ
แบคทีเรียที่มาจากส่วนของลาไส้ เช่น coliform และ E. coli เป็นต้น เป็นตัวบ่งชี (indicator) การปนเปื้อน
จากสิ่ งขับ ถ่ายจากสั ตว์เลื อดอุ่น จากกิจกรรมของชุมชน และแหล่ งท่องเที่ยว การปนเปื้อนลงสู่ แหล่ ง น า
ธรรมชาติ มีผลต่อสุขอนามัยของคน (อินทิรา, 2530) ในการก่อให้เกิดโรคที่มีนาเป็นสื่อ โดยเฉพาะแบคทีเรีย
กลุ่ม enteric ซึ่งปะปนมากับอุจจาระลงสู่แหล่งนาอันทาให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด ไทฟอยด์
(Freeman, 1979) และ E. coli บางสายพันธุ์สามารถทาให้เกิดโรคทางเดิน อาหารอักเสบ (Anderson, 1973)
ดังนันในช่วงปลายฤดูร้อน และฤดูฝน ควรต้องระมัดระวังการบริโภคอาหารทะเลสด หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
การศึกษาในครังนี พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียรวม แบคทีเรียกลุ่ม vibrio แบคทีเรียกลุ่ม bacillus
และแบคทีเรียกลุ่ม enteric ในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ปริมาณสูงมากที่สถานี
ปากนาแขมหนู สะพานปลาเจ้าหลาว และปากอ่าวคุ้งกระเบน เนื่องจากทังสามสถานีเป็นแหล่งชุมชน มีโรงแรม
รีสอร์ท จานวนมาก แต่ยังขาดระบบบาบัดนาทิง อีกทังมีกิจกรรมทางการประมง ตลอดจนนักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน (จานวน 375,465 และ 285,020 คน ตามลาดับ) มากกว่าในช่วงฤดูหนาว
(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ, 2558) ดังนันปริมาณแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล โดยในช่วงฤดู
ร้ อ น และฤดู ฝ น ปริ ม าณแบคที เ รี ย ที่ ต รวจพบในแหล่ ง นาธรรมชาติ เ จ้ า หลาว แหลมเสด็ จ และคุ้ ง วิ ม าน
จะมากกว่าในฤดูหนาวอย่างมีนัยสาคัญ และสอดคล้องกับ Geldriech et al. (1968) ที่รายงานว่าในช่วงฤดูฝน
ปริมาณแบคทีเรียในนาเพิ่มขึน เพราะนาฝนที่ไหลผ่านหน้าดินจะชะล้างเอาแบคทีเรียที่บริเวณผิวดินลงสู่แหล่งนา
ช่วงหลังฤดูแล้งแล้วมีฝนตกจะเกิดการชะล้างจุลินทรีย์ลงสู่แหล่งนาได้มาก เพราะในช่วงฤดูแล้งมีอินทรีย์สาร
ต่างๆ จากซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถมอยู่ตามพืนดิน แต่เมื่อฝนตกต่อไปอีก ปริมาณแบคทีเรียในแหล่งนาจะลดลง
เนื่องจากปริมาณอินทรีย์สารได้ถูกพัดพาไปกับนาช่วงแรกๆ แล้ว การพัดพาของนามาสะสมในบริเวณจุดที่เก็บ
ตัวอย่าง ซึ่งแสดงถึงการได้รับสิ่งปนเปื้อนมาจากของเสียของมนุษย์ และสัตว์เลือดอุ่น ทังนีรวมถึงพฤติกรรมการ
ใช้นาของมนุษย์ กิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์และสัตว์ ซึง่ อาจส่งผลต่อปริมาณแบคทีเรียได้เช่นกัน (อินทิรา, 2530)
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ดังนันข้อมูล การปนเปื้อนของแบคทีเรียในแหล่งนาธรรมชาติ จะเป็นประโยชน์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขุด สานักงานเทศบาลสนามไชย เป็นต้น ใช้ในการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตาม
สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล และแหล่งอาหารทะเลที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อไม่ให้เกิดโรคที่
เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ซึ่ง เป็นการสร้างชื่อเสียง และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด
จันทบุรีได้จานวนมาก
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชพบปริมาณสูงสุดอยู่ ที่สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ รองลงมาพบที่สถานีชายฝั่ง
เจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว ปากนาแขมหนู ปากอ่าวคุ้งกระเบน และชายฝั่งคุ้งวิมาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
6 .5 0 x103± 2 .7 4x103, 6 .1 4 x103± 2 .0 9 x103, 5 .0 2 x103± 1 .6 8 x103, 3 .9 9 x103± 1 .5 5 x103,
3.86x103±1.60x103, และ 3.79x103±1.51x103 เซลล์/ลิตร ตามลาดับ ปริมาณแพลงก์ตอนพืชพบสูงสุดใน
Division Chromophyta (diatom) ร้ อ ยละ 81 รองลงมาพบใน Division Cyanophyte (green algae)
ร้อยละ 8
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์พบสูงสุด ที่สถานีชายฝั่งเจ้าหลาว รองลงมาพบที่สถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน
ชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ สะพานปลาเจ้ า หลาว ชายฝั่ ง คุ้ ง วิ ม าน และปากน าเขมหนู มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
9.2 7 x102± 2 .1 8 x102, 9 .1 3 x102± 2 .3 6 x102, 7 .1 2 x102± 1.5 1 x102, 4 .3 6 x102± 9 .3 3x101,
3.65x102±1.51x102, และ 3.58x102±1.51x102 ตั ว /ลิ ต ร ตามล าดั บ แพลงก์ ต อนสั ต ว์ พ บใน Phylum
Mollusca ( ตั ว อ่ อ น ลู ก ห อ ย ส อ ง ฝ า pelecypod) ร้ อ ย ล ะ 5 Phylum Arthropoda ( nauplius ข อ ง
crustacean) ร้อยละ 5 และ Phylum Protozoa ร้อยละ 1 โดยเฉพาะตัวอ่อนของลูกหอย 2 ฝา pelecypod
พบปริ ม าณมากบริ เ วณชายฝั่ ง แหลมเสด็ จ ในช่ ว งฤดู ร้ อ นเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม และฤดู ห นาวเดื อ น
พฤศจิกายน และธันวาคม พบบริเวณชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณแบคทีเรียทังหมดในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลม
เสด็จ และคุ้งวิมาน มีปริมาณค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ได้แยกเป็นชนิดแบคทีเรียที่ก่อโรคได้ชัดเจน เป็นเพียงกลุ่ม
แบคทีเรีย ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่ม vibrio กลุ่ม bacillus และกลุ่ม enteric คุณภาพนาทะเลในแหล่งนาธรรมชาติ
เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนาทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ การว่าย
น าหรื อ กิ จ กรรมทางน าทุ ก ชนิ ด (กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2558) แต่ ส าหรั บ การบริ โ ภคสั ต ว์ น าจะต้ อ งมี ก าร
ระมัดระวัง ควรปรุงให้สุกก่อนการบริโภค เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน สาหรับการสูบนาทะเลด้วยระบบชลประทานนาเค็มเพื่อการเพาะเลียงสัตว์นาบริเวณ
ชายหาดแหลมเสด็จ ควรทาการฆ่าเชือแบคทีเรียในนาทะเลก่อนนาเข้าบ่อเลียง เพื่อป้องกันแบคทีเรียกลุ่ม
vibrio ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคกับสัตว์นา เช่น โรคตายด่วน โรคเรืองแสงในกุ้งทะเล
ชนิดของแพลงก์ตอนในแหล่งนาธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ไม่พบแพลงก์ตอนที่
ก่อให้เกิดพิษโดยเฉพาะกลุ่มขีปลาวาฬ (red tide) จึงไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี แต่พบ
แพลงก์ตอนกลุ่มที่มีประโยชน์แก่แหล่งนา กลุ่มไดอะตอมหรือแพลงก์ตอนพืชสีนาตาล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์นาวัยอ่อน การศึกษาในครังนีพบตัวอ่อนของหอยสองฝา pelecypod larvae เกิดขึนในหลายสถานี เช่น
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว ซึง่ อาจพัฒนาเป็นแหล่งเก็บรวบรวมลูกพันธุ์หอย
ได้ในอนาคต
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ภาคผนวก
Division Cyanophyta
Class Cynophyceae
(Blue-Green Algae)
Order. Nostocales
Family Oscillatoriaceae Osclliatoria sp.
Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae
( Green Algae)
Order. Chlorococcales
Family Oocystaceae
Chlorella sp.

Division Chromophyta
Class Bacillariophyceae
Order Bacillariales
Family Naviculaceae
Amphora sp.

Gyrosigma sp.

Fragilaria sp.

Asterionellopsis sp.

Family Fragilariaceae

Family Bacillariaceae

Nitzschias sp.

Bacillaria sp.

Caticula sp.

Navicula sp.
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Family
Thalassionemataceae

Thalassionema sp.

Order Biddulphiales
Family
Chaetocerotaceae
Bacteriastrum sp.

Chaetoceros sp.

Family Thalassiosiraceae

Skeletonema sp.
Family Melosiraceae

Melosira sp.
Family Rhizosoleniaceae

Rhizosolenia sp.

Guinardia sp.

Hemiaulus sp.

Cerataulina sp.

Family Hemiaulaceae
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Family Eupodiscaceae

Odontella sp.

Family Biddulphiaceae

Biddulphia sp.

Class Dinophycea
Order Gonyaulacales
Family Ceratiaceae
Ceratium sp.

Family Pyrophacaeae

Order Dinophysiales
Family Dinophysiaceae

Pyrophacus sp.

Dinophysis sp.

Order Noctilucales
Family Noctilucaceae
Noctiluca sp.
Order Peridiniales
Family Peridiniaceae

Peridinium sp.
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Order Gymnodiniales
Family Gymnodiniaceae
.
Gymnodinium sp.

Order Prorocentrales
Family Prorocentraceae
Prorocentrum sp.

Phylum Rotifera
Class Monogononta
Order. Ploima
Family Brachionidae
Brachionus sp.

Phylum Protozoa
Class Ciliata
Order. Titinnida
Family Tintinnididae
Tintinnopsis sp.

Family Cyttarocylidae

Favella sp.
Family Ptychocylidae

Epiplocylis sp.
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Phylum Arthropoda
Class Crustaceanisopoda
Order Cyclopida
Family Cyclopidae
Nauplius ของ
crustacean
Phylum Mollusca
Class Bivalvia
Order Family Pelecypod larvae
ตัวอ่อนหอยสองฝา
Phylum Chordata
Class Larvacea
Order. Urochorda
Family Oikopleuridae
Oikopleura sp.

