
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอน 
ในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และ  คุ้งวิมาน 
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 
จ้านวน 6 สถานี ได้แก่ ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว 
และปากน ้ าแขมหนู  พบว่าบริ เวณสถานีปากน ้ าแขมหนู 
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง แ บ คที เ รี ย ร ว ม  แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม  vibrio 
แบ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม  bacillus แ ล ะ แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม  enteric 
สูงกว่าสถานีอ่ืนๆ โดยมีปริมาณเท่ากับ 5.67x103±1.70x103, 
3 . 5 4 x103 ±2 . 6 5 x103 , 1 . 5 7 x104 ±7 . 6 3 x103  แ ล ะ 
5.60x103±2.67x103 cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ ส่วนค่าเฉลี่ย 
แบคทีเรียแต่ละกลุ่มที่ตรวจพบในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ 
มากกว่าในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) 
ปริมาณแบคที เรี ยที่ ตรวจพบแต่ละกลุ่ มยั งอยู่ ใน เกณฑ์ 
คุณภาพน ้าทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ แบคทีเรีย 
ทั งสี่กลุ่มพบปริมาณมากในช่วงปลายฤดูร้อนต่อเนื่องในช่วง 
ต้นฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม การบริโภคสัตว์น ้า 
จึงต้องมีความระมัดระวัง และการใช้น ้าส้าหรับการเพาะเลี ยง 
สัตว์น ้าควรท้าการปรับปรุงคุณภาพน ้าทะเลก่อนน้าเข้าบ่อเลี ยง 
เพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์น ้า จากการติดเชื อแบคทีเรีย  

 ผลการศึกษาแพลงก์ตอนในแหล่งน ้าธรรมชาติพบ
แพลงก์ตอนพืช จ้านวน 29 ชนิด ประกอบด้วย Division 
Cyanophyta, Division Chlorophyta แ ล ะ  Division 
Chromophyta จ้านวน 1, 1 และ 27 ชนิด ตามล้าดับ ส่วน

 

และ Phylum Chordata แพลงก์ตอนพืชเด่นที่ตรวจพบตลอด 
ทั งปี  ไ ด้ แก่  Chaetoceros sp., Nitzschias sp., Oscillatoria 
sp., Coscinodiscus sp., Gyrosigma sp., Ceratium sp. 
มีความหนาแน่น 1.28x104, 2.67x103, 2.49x103, 2.17x103 , 
1.53x103, 8.24x102 เซลล์/ลิตร ตามล้าดับ แพลงก์ตอนสัตว ์
จ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ Phylum Mollusca (ตัวอ่อนหอยสองฝา 
pelecypod larvae) 1 .76x103  ตั ว /ลิ ต ร  และ  Phylum 
Arthopoda (nauplius ของ crustacean) 1.52x103  ตั ว / ลิ ต ร 
และพบแพลงก์ตอนที่ก่อให้เกิดพิษจ้านวนน้อย โดยเฉพาะ 
แพลงก์ตอนกลุ่มที่ท้าให้เกิดปัญหา red tide (ขี ปลาวาฬ)  
 
ค  
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 This study aims to investigate species and 
quantities of bacteria and planktons in the sea water 
of Chaolao, Laemsadet and Kung Wiman Beaches in 
Chanthaburi Province during January - December 
2015. The study was divided into six water sampling 
stations namely, Kung Wiman Beach, the mouth of 
Kung Krabaen Bay, Laemsadet Beach, Chaolao Beach, 

The number of total bacteria, vibrio, bacillus and   
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 Khaemnu estuary station all year round with 
the average of 5.67x103±1.70x103, 3.54x103±2.65x103, 
1.57x104±7.63x103  and 5 .60x103±2.67x103  cfu/ml.   
respectively. The average number of each bacteria 
group found in summer and rainy season was not 
significantly different (p>0.05) but were remarkably 
higher than that number in winter. However, the 
number of bacteria found in each group could be 

which was suitable for recreational activities. The 
study also revealed that the number of 4 bacteria 
groups were found to be high at the end of summer 
and at the early rainy season between May and July. 
As a result, caution should be made when consuming 
seafood in rainy season. The sea water that would be 
used for aquaculture needed to be treated to      
prevent aquatic animals from disease infection.  

 The results showed that Phytoplankton was 
found in 29 genera of 3 Divisions, 1 genus in Division 
Cyanophyta, 1 genus in Division Chlorophyta and 27 
genera in Division Chromophyta. Moreover, 5 Phylums 
of zooplankton were found. These consisted of    
Phylum Rotifera, Protozoa, Arthropoda, Mollusca, and 
Chordata. The dominant phytoplanktons found all 
year round were Chaetoceros sp., Nitzschias sp.,      
Oscillatoria sp., Coscinodiscus sp., Gyrosigma sp. and 
Ceratium sp. with the density of 1.28x104 , 2.67x103 , 
2.49x103 , 1.53x103 , 8.24x102  and 2.47x102  cell/L         
respectively. Zooplanktons were found in Phylum 
Mollusca (pelecypod larvae) at 1.76x103  ind./L and 
Arthropoda (Nauplius of Crustacean) at 1.52x103 
ind./L. However, the number of red tide or toxic 
planktons were found to be less all year.  
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ค้าน้า 
  

 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  มี พื น ที่  6 , 3 8 8  ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร             
สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภู เขา ที่ราบสูง        
และที่ราบชายฝั่งทะเล ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี
ประกอบอาชีพท้าสวนผลไม้ อัญมณี เกษตรกรรม การประมง 
และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า อ้าเภอท่าใหม่เป็นอ้าเภอหนึ่งของ
จังหวัดจันทบุรีที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก       
มีปัจจัยพื นฐานที่เอื ออ้านวย และมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล      
ที่ส้าคัญ ได้แก่ ชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน    
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิ เวศ         
ป่าชายเลน และด้านการประมงของศูนย์ศึกษาการพัฒนา    
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทีส่้าคญัของจงัหวดัจนัทบรุ ี 
 ในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกิจกรรม   
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และพักค้างคืน
บริเวณพื นที่ใกล้เคียง จ้านวน 942,641 คน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ นเรื่อยๆ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ, 2558) 
ท้าให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พื นที่
ชายหาดที่เคยว่างเปล่าเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร โฮมสเตย์ รีสอร์ท 
และโรงแรม จ้านวนมากไม่น้อยกว่า 500 แห่ง เพื่อรองรับ
นักทอ่งเทีย่วที่เข้ามาพักผ่อนในแต่ละปี สถานที่พักผ่อนดังกล่าว
ยังขาดระบบบ้าบัดน ้าทิ ง และมีการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า
ธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายทะเล
บริเวณชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมานในอนาคต 
ดังเช่นในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
ต ร ว จ พ บ แ พ ล ง ก์ ต อ น ก ลุ่ ม  Trichodesmium sp. แ ล ะ         
Gambierdicus sp. จ้ านวนมาก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยว และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพื นที่ชายฝั่งอย่างมาก 
นอกจากนี จากข้อมูลคุณภาพน ้ าพื นที่ การ เลี ยงสัตว์น ้ า          
ในโครงการชลประทานน ้าเค็ม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2555 -2557 พบวา่
บริเวณชายฝั่งแหลมเสด็จมกีารปนเปือ้นของแบคทีเรีย ตลอดจน        
ธาตอุาหาร อินทรยีค์ารบ์อน ไนเตรท ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัส
รวม และแพลงก์ตอน ในปริมาณสูงมากขึ น ซึ่งเป็นเรื่องที่     
น่ากังวลด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว ชุมชนริมชายทะเล 
พื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และพื นที่
ใกล้เคียง 
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตระหนักถึง
ปัญหา ดังกล่าว จึงมุ่งศึกษาเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน       
ของแบคที เ รี ย รวม  และแบคที เ รี ย กลุ่ มที่ มี ความเสี่ ย ง             
ต่ อการก่ อ โ รค ในกลุ่ ม  enteric กลุ่ ม  bacillus และกลุ่ ม         
vibrio ในน ้ าทะ เลบริ เ วณชายฝั่ ง เจ้ าหลาว แหลมเสด็ จ             
และคุ้งวิมาน ซึ่ ง เป็นแหล่ งท่อง เที่ ยวชายทะเลที่ ส้ าคัญ           
การปนเปื้ อนของแบคที เรี ยดั งกล่ าวอาจส่ งผลกระทบ            
ต่อสุขภาพของผู้ที่ลงไปเล่นน ้าในบริเวณดังกล่าว หรืออาจ
ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่นิยมรับประทาน
อาหารทะ เลสด นอกจากนี ยั งศึ กษาชนิดและปริมาณ            
แพลงก์ตอน ในแหล่ งน ้ าดั งกล่ าว เพื่ อ เฝ้ าระวั งการเกิด 
ปรากฎการณ์น ้าเปลี่ยนสีหรือที่เรียกว่าขี ปลาวาฬ (red tide)     
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
บริ เวณชายฝั่ ง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั งนี สามารถ        
น้าไปประกอบการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้ าชายฝั่ งให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน พร้อม          
เฝ้ า ระวั งและแจ้ ง เตื อนล่ ว งหน้ า ในช่ ว ง เวลาที่ มี ความ              

 

วัตถุประสงค์  

วิธีด้าเนินการ  

1. เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรียรวม 
และแบคทีเรียกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อโรคในคนบริเวณแหล่งน ้า
ธรรมชาติชายฝั่งเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน   

2.เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณแหล่ง
น ้าธรรมชาติชายฝั่งเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน 

สถานีเก็บตัวอย่างน ้า 
 การเก็บตัวอย่างน ้ า เพื่ อตรวจวิ เคราะห์ปริมาณ
แบคทีเรีย แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณชายฝั่ง
เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จ้านวน 6 สถานี  ได้แก่ 
ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่ง
เจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู (ภาพที่ 1 
และตารางที่ 1) ระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยเก็บตัวอย่างน ้า
ในช่วงน ้าลงเดือนละ 1 ครั ง ระยะเวลา 1 ปี ตั งแต่เดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ภาพที่ 1  สถานีเก็บตัวอย่างน ้า จ้านวน 6 สถานี 
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สถานี จุดเก็บตัวอย่าง พิกัด 

    E N 

1 ชายฝั่งคุ้งวิมาน (Kung Wiman Beach) 812360 1395149 

2 ปากอ่าวคุ้งกระเบน (The mouth of Kung Krabaen Bay) 817772 1392629 

3 ชายฝั่งแหลมเสด็จ (Laemsadet Beach) 814383 1391620 

4 ชายฝั่งเจ้าหลาว (Chaolao Beach) 816506 1390114 

5 สะพานปลาเจ้าหลาว (Chaolao Fish Pier) 818316 1387635 

6 ปากน ้าเเขมหนู (The mouth of Khaemnu estuary) 820538 1387953 

 ตารางท่ี 1  สถานีเก็บตัวอย่างน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติบริเวณชายฝั่ง  เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน 

การเกบ็ตวัอยา่งน ้า 
 การเก็บตัวอย่างน ้า โดยใช้ขวดสีชาขนาด 250 มลิลลิติร 
ที่ผ่านการอบฆ่าเชื อแล้ว ใช้มือจับบริเวณก้นขวด ค่อยๆ เปิดฝา
คว่้าขวดลงใต้ผิวน ้า เอียงขวดขึ นเล็กน้อยให้ตัวอย่างน ้าค่อยๆ   
ไหลเข้าไปที่ปากขวด จนเกือบเต็มแล้วรีบปิดฝาทันที น้าส่ง
ห้องปฏบิตักิารภายใน 1 ชัว่โมง หลงัจากเกบ็ตวัอยา่งน ้า หรือกรณ ี
ทีใ่ชร้ะยะเวลานานกวา่นั นเกบ็ตวัอยา่งน ้าในถงัน ้าแขง็ทีม่คีวามเยน็
ไมเ่กนิ 10 องศาเซลเซยีส 
 
การตรวจสอบปริมาณแบคทีเรีย 
 การตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียแต่ละกลุ่มในน ้า       
ที่อาจก่อให้เกิดโรคในคน ด้วยวิธี Standard Method for    
Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA 
and WPCF, 1980) โดยเขย่าน ้าในขวดเก็บตัวอย่างให้เข้ากัน 
แล้วดูดน ้าตัวอย่างปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วย pipette ใส่ใน
สารละลาย 0.85% NaCl ที่ผ่านการฆ่าเชื อ จากนั นเจือจาง
ตัวอย่างน ้ าทีละ 10 เท่า หรือที่ เรียกว่า serial ten - fold      
dilution จนกระทั่งได้ 10-1  ใช้ micropipette ดูดน ้าตัวอย่าง 
จาก flask ที่เป็นสารเจือจาง 10 0 และ10 -1 flask ละ 100 
ไมโครลิตร หรือ 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนผิวหน้าอาหาร     
เลี ยงเชื อ โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อดงันี   
 - Nutrient Agar (NA) ใ น ก า ร ต ร ว จ ห า ป ริ ม า ณ
 แบคทีเรียรวม   
 - Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar 
 (TCBS) ตรวจหาปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio   

- Manitol Egg Yolk Polymyxin (MYP) ตรวจหา
ปรมิาณแบคทเีรยีกลุม่ bacillus  
- MacConkey Agar ตรวจหาปริมาณแบคที เ รี ย    
กลุม่ enteric  

โดยด้าเนินการตัวอย่างละ 3 ซ ้า จากนั น ใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยม
ที่ ผ่ านการฆ่า เชื อ เกลี่ ยตัวอย่างน ้ า ใ ห้ทั่ วผิ วหน้าอาหาร 
จนกระทั่งตัวอย่างน ้าซึมเข้าไปในอาหารเลี ยงเชื อจนแห้งดีแล้ว 
จึงน้าบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 - 24 
ชั่วโมง (ณุวีร์, 2546) ก่อนน้ามานับจ้านวน colony ที่ขึ นบน
อาหารเลี ยงเชื อแต่ละชนิด  บันทึกปริมาณแบคทีเรียเป็น    
cfu/มิลลิลิตร 
 
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน  
 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนด้วยกระบอกเก็บน ้า      
ที่ระดับความลึกจากผิวน ้าประมาณ 30 เซนติเมตร ปริมาตร 60 
ลิตร กรองผ่านถุงกรองขนาดตา 20 ไมครอน ล้างถุงกรอง
แพลงก์ตอน 2 -3 ครั ง  เพื่ อ ใ ห้แพลงก์ตอนที่ ติดค้ า งอยู่          
กับถุงกรองแพลงก์ตอนไหลลงไปในขวดรวบรวมแพลงก์ตอน   
ที่อยู่บริเวณปลายถุงกรอง จากนั นน้าตัวอย่างแพลงก์ตอน     
ใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่มีฝาปิดอย่างดี เติมฟอร์มาลินโดยค้านวณ
ความเข้มข้นสุดท้ายของน ้ายาฟอร์มาลินในขวดเก็บตัวอย่าง   
ให้ได้ประมาณ 2 - 5% 
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การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน 
 การวิ เคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอน เพื่อแยกชนิด       
แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์  โดยใช้หลอดหยด         
ดูดตัวอย่ างแพลงก์ตอนหยดลงบนสไลด์  แล้ วปิดสไลด์        
ด้วยแผ่น coverslip การแยกชนิดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
ก้ า ลั ง ข ย า ย สู ง  ต า มคู่ มื อ ป ระ กอบกา รแ ยกช นิ ด ขอ ง              
แพลงก์ตอนพืช (ลัดดา และโสภณา, 2546) และชนิดของ      
แพลงกต์อนสตัว ์(ลดัดา, 2543)  

การวเิคราะห์ปรมิาณแพลงกต์อนท้าไดโ้ดยการนบัจ้านวน
แพลงก์ตอนด้ วย  Sedgewick-Rafter Counting Chamber     
ซึ่งมีกรอบขนาด 50X20 มิลลิเมตร และมีความลึก 1 มิลลิเมตร  
มีความจุ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร หรือ 1 มิลลิลิตร และ   
ภายในกรอบมีเส้นขีดเป็นตารางเพื่อสะดวกต่อการนับจ้านวน
แพลงกต์อน  
 โดยท้าการนับแพลงก์ตอน 2 -3 ครั ง (2-3 สไลด์ )    
แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อค้านวณความหนาแน่นหาจ้านวนของ      
แพลงก์ตอนต่อน ้า 1 ลิตร โดยใช้สูตรดังต่อไปนี  (ลัดดา, 2542)   
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะ ห์ข้ อมู ล โดยน้ าค่ า เฉลี่ ยที่ ไ ด้ ในทุ ก
พารามิเตอร์มาสร้างกราฟเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในรอบ 12 
เดือน และตามฤดูกาล วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย One Way 
ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณแบคทีเรียรวม 
กลุ่ ม  vibrio กลุ่ ม  bacillus และกลุ่ ม  enteric  ตลอดจน
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ในแต่ละสถานีโดย 
Duncan, s NEW Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และใช้สถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมิ 
(วรานันต์, 2557)  

 
 
  
 การศึกษาชนิด ปริมาณแบคทีเรียและแพลงค์ตอน    

ในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน 
ด้า เนินการตั งแต่ เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558        
และพิจารณาตามฤดูกาล โดยฤดู ร้อนอยู่ ในช่ วง เดือน        
มีนาคม – มิถุนายน ฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม     
แ ล ะ ฤ ดู ห น า ว ช่ ว ง เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  – กุ ม ภ า พั น ธ ์              
(กรมอุตนุยิมวทิยา, 2558)  

 
ปรมิาณแบคทเีรยีรวม  

ปริมาณแบคทีเรียรวมที่ตรวจพบในน ้าแต่ละสถานี 
ของแต่ ละ เดื อนของปี  พ .ศ .  2558 มีพิ สั ยอยู่ ร ะหว่ า ง          
1.0x103–1.79x104 cfu/มิลลิลิตร โดยพบปริมาณแบคทีเรีย
รวมน้อยในเดือนมิถุนายน ที่สถานีชายฝั่งเจ้าหลาว และมาก  
ในเดอืนกรกฎาคม ทีส่ถานสีะพานปลาเจา้หลาว (ภาพที ่2) 

 ปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยทั งปีสูงสุดอยู่บริเวณสถานี
ปากน ้าแขมหน ู5.67x103±1.70x103 cfu/มิลลิลิตร รองลงมา
บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน สะพานปลาเจ้าหลาว ปากอ่าว   
คุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่ งเจ้าหลาว โดยมี
ป ริ ม า ณ แ บ ค ที เ รี ย ร ว ม เ ท่ า กั บ  4 . 7 7 x103 ±7.13x102 , 

และ 2.88x103±7.26x102 cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ และ
ปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยตลอดปีทั ง 6 สถานี ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที ่2) 
  ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณแบคทีเรียรวมบริเวณสถานี
ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหน ู
เ ฉลี่ ยอยู่ ที่    

3.01x103 ±1.15x103 , 
4.15x103 ±1.31x103  แ ละ  1 . 00 x104 ±3.05x103  cfu/
มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดยปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าว คุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลม
เสด็จ  ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ( p>0.05) แต่มี
ปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยน้อยกว่าสถานีปากน ้าแขมหนู 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 

 C = ปริมาณแพลงก์ตอน (เซลล์/ลิตร) 
 N = ค่าเฉลี่ยของจ้านวนแพลงก์ตอนที่นับได้ในน า้ 1 มิลลิลิตร 
 V1 = ปริมาตรน ้าที่กรองผา่นถงุกรองแพลงก์ตอน (ลิตร) 
  

C    = NV2 / V1 

ผลการศึกษา 
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 ในชว่งฤดฝูน ปรมิาณแบคทเีรยีรวมบริเวณสถานีชายฝั่ง
คุ้งวมิาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝัง่เจา้หลาว 
สะพานปลาเจ้ าหลาว และปากน ้ าแขมหนู  เฉลี่ ยอยู่ ที ่
6.37x103±1.09x103, 4.50x103±1.49x103, 

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 3)  

 ในช่วงฤดูหนาว ปริมาณแบคทีเรียรวมบริเวณสถานี
ชายฝัง่คุง้วมิาน ปากอ่าวคุง้กระเบน ชายฝั่ง  แหลมเสด็จ  ชายฝัง่
เจา้หลาว  สะพานปลาเจา้หลาว  และปากน ้าแขมหนู  เฉลีย่อยู่ที ่ 

2.11x103 ±5.24x102 , 2.25x103 ±6.39x102  แล ะ1 .9 4 x103 
±3.16x102 cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3)  

ปริมาณแบคทีเรียรวมทั ง 6 สถานี ในช่วงฤดูร้อน     
ฤดู ฝน  และฤดูหนาว  เฉลี่ ยอยู่ ที่  5 . 64 x103±7.54x102 , 
4.99x103±9.34x102 และ 2.13x103±1.67x102 cfu/มิลลิลิตร 
ตามล้าดับ ปริมาณแบคทีเรียรวมเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
แบคทีเรียรวมเฉลี่ยมากกว่าในช่วงฤดูหนาว อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)  

แบคทีเรียกลุ่ม vibrio  
ผลการตรวจสอบปริมาณ vibrio แต่ละสถานีในแต่ละ

เดือนของ ปี พ.ศ. 2558 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 3.00x102 – 
3.26x104 cfu/มลิลลิติร โดยตรวจพบ vibrio ในปริมาณน้อยใน
หลายสถานี และหลายช่วงเวลา ตรวจเชื อ vibrio ปริมาณมาก
ในเดือนมิถุนายน ที่สถานีปากน ้าแขมหนู (ภาพที ่3) 

ปริมาณ vibrio เฉลี่ยทั งปี พบสูงสุดในบริเวณสถานี
ปากน ้าแขมหนู เท่ากับ 3.54x103±2.65x103                cfu/
มลิลิลิตร รองลงมาบริเวณสถานสีะพานปลาเจ้าหลาว ชายฝั่งคุ้ง
วิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้า
หลาว ในปริมาณ 2.23x103±1.40x103, 8.81x102±2.46x102, 
7.40x102 ±2.46x102 , 4.66x102 ±5.51x101  แ ล ะ 
4.25x102±5.88x101 cfu/มลิลลิติร ตามล้าดบั 

เมื่อเปรียบเทียบทั ง 6 สถานี พบว่าปริมาณ vibrio บริเวณ
สถานีชายฝัง่คุง้วมิาน ปากอ่าวคุง้กระเบน ชายฝัง่แหลมเสดจ็ และ
ชายฝั่งเจ้าหลาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่มีปริมาณ vibrio เฉลี่ยน้อยกว่าบริเวณสถานี
สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหน ูอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)  
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  ภาพที่ 2  ปริมาณแบคทีเรียรวมในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน                                  
     เดือนมกราคม – ธันวาคม ในปีพ.ศ. 2558 
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 ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณ vibrio บริเวณสถานีชายฝั่ง  
คุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝัง่แหลมเสดจ็  ชายฝัง่เจา้หลาว  
สะพานปลาเจ้าหลาว  และปากน ้ าแขมหนู   เฉลี่ยอยู่ที ่

cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดยปริมาณ vibrio บริเวณสถานี
ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และ
ชายฝั่งเจ้าหลาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05)  แต่มีปริมาณน้อยกว่าสถานีสะพานปลาเจ้าหลาว 
และปากน ้ าแขมหนู อย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติ  ( p<0.05)   
(ตารางที ่3) 

ในช่วงฤดูฝน ปริมาณ vibrio บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้ง
วิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจ้ าหลาว และปากน ้ าแขมหนู  เฉลี่ ยอยู่ ที ่
1.26x103±6.02x102, 7.23x102±3.23x102, 5.48x102±8.73x101, 

cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ ซึ่งปริมาณ vibrio สถานีชายฝั่ง       
คุง้วมิาน สะพานปลาเจา้หลาว และปากน ้าแขมหน ูไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (p>0.05) แต่มีปริมาณมากกว่า
บริเวณสถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่ง     
เจา้หลาว อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 

 ในช่วงฤดูหนาว ปริมาณ vibrio บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้ง
วิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจ้ าหลาว และปากน ้ าแขมหนู  เฉลี่ ยอยู่ ที่ 

 
cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ     
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 

 ปริมาณ vibrio ทั ง 6 สถานี ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน 

แ ล ะ  3 . 7 4 x102 ±3.26x101  cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร  ต า ม ล้ า ดั บ          

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณมากกว่าในช่วง
ฤดูหนาวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)  

 
แบคทีเรียกลุ่ม bacillus   

ผลการตรวจสอบปรมิาณ bacillus แต่ละสถานใีนแต่ละเดอืน 
ปี พ.ศ. 2558 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 3.00x102 – 8.80x104         

cfu/มิลลิลิตร โดยพบ bacillus ในปริมาณน้อยที่บริเวณสถานี
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ ชายฝั่งเจ้าหลาว ในเดือน
เมษายน สะพานปลาบ้านเจ้าหลาว และปากอ่าวคุ้งกระเบน ใน
เดือนพฤศจิกายน และพบ bacillus ปริมาณมากสุดบริเวณ
สถานีปากน ้าแขมหนู ในเดือนพฤษภาคม (ภาพที่ 4)  

ปร
มิา

ณ
แบ

คท
ีเรยี

กล
ุม่ 

vib
rio

 

(cf
u/

มล
.) 

ภาพที่ 3  ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม vibrio ในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน                       
   เดือนมกราคม – ธันวาคม ในปีพ.ศ. 2558 

   วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์178 
ปีที่ 1 ฉบับที ่3 กรกฎาคม – กันยายน 2561     
Volume 1 Number 3  July – September 2018 



 ปริมาณ bacillus เฉลี่ยทั งปี พบสูงสุดบริเวณสถานี
ปากน ้าแขมหนู 1.57x104±7.63x103 cfu/มิลลิลิตร รองลงมา
ได้แก่ บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน สะพาน
ปลาเจ้าหลาว ชายฝั่งเจ้าหลาว และชายฝั่งแหลมเสด็จ ปริมาณ
เฉลี่ยเท่ากับ 5.21x103±2.36x103 , 4.39x103±2.14x103 , 
3 . 9 2 x103 ±1 . 5 2 x103 ,  2 . 3 5 x103 ±5 . 9 5 x102  แ ล ะ 
2.15x103±7.20x102 cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ 

เมื่ อ เปรียบ เทียบปริมาณ bacillus ทั ง  6  สถานี 
ปริมาณ bacillus เฉลี่ยบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าว 
คุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลา
เจ้าหลาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)   
แต่ปริ มาณ  bacillus ในบริ เ วณดั งกล่ า วน้อยกว่ าสถานี    
ปากน ้าแขมหนู อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณ bacillus เฉลี่ยที่ตรวจพบ
บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ ง  
แหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และ

cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ  โดยปริมาณ 
bacillus บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน และปากอ่าวคุ้งกระเบน  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ   

มากกว่าสถานีชายฝั่ งแหลมเสด็จ ชายฝั่ ง เจ้าหลาว และ
สะพานปลาเจ้าหลาว อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และมีปริมาณ bacillus น้อยกว่าสถานีปากน ้าแขมหนู อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 3 
 ในช่วงฤดูฝน ปริมาณ bacillus ที่ตรวจพบบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู                                                    
มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่  4.99x103±3.55x103, 4.75x103±4.33x103, 

cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 3  
 ในช่วงฤดูหนาว ปริมาณ bacillus ที่ตรวจพบบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหน ู   
เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่  1 . 0 2 x103 ±6.35x102 , 1.88x103 ±1.02x103

และ2.89x103 ±1.75x103 cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดย
ปริมาณ bacillus สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณมากกว่าบริเวณสถานี
ชายฝัง่แหลมเสดจ็ และ    สะพานปลาเจา้หลาว อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ปริมาณ bacillus ทีต่รวจพบทั ง 6 สถาน ีในช่วงฤดรู้อน 
ฤดู ฝน  และฤดู หนาว  เฉลี่ ย อยู่ ที่  1 . 0 0 x104 ±4.11x103 , 
5.48x103±1.13x103 และ 1.39x103±3.65x102 cfu/มิลลิลิตร 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
มากกว่าในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
ดังแสดงในตารางที่ 3  

 
แบคทีเรียกลุ่ม enteric  

 ปริมาณ enteric แต่ละสถานีของแต่ละเดือน ในปี  
พ.ศ. 2558 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง  1.50x102 – 3.26x104 cfu/
มิลลิลิตร โดยพบปริมาณ enteric น้อยในเดือนกุมภาพันธ ์
บรเิวณสถานสีะพานปลาเจา้หลาว และพบปริมาณ enteric มาก
ในเดือนมิถุนายน บรเิวณสถานีปากน ้าแขมหน ู(ภาพที่ 5) 

ปริมาณ enteric เฉลี่ยทั งปีสูงสุดบริเวณสถานีปากน ้า
แขมหนู 5.60x103±2.67x103 cfu/มิลลิลิตรรองลงมาบริเวณ
สถานสีะพานปลาเจา้หลาว ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งคุ้งวิมาน 

 

แ ล ะ  6 . 6 7 x102 ±1.96x102  cfu/มิ ล ลิ ลิ ต ร  ต า ม ล้ า ดั บ         
เมื่อเปรียบเทียบทั ง 6 สถานี พบว่าปริมาณ enteric เฉลี่ย
บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่ง
เจ้าหลาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาสถิติ (p>0.05)   
แต่มีปริมาณน้อยกว่าบริเวณสถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน สะพาน
ปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางที่ 2)  
 ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณ enteric เฉลี่ยที่ตรวจพบ
บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง  
แหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้า
แขมหนู  อยู่ ที่  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/มิลลิลติร ตามล้าดับ โดยปริมาณ 
enteric บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน และ
สะพานปลาเจ้าหลาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ปริมาณ enteric ในบริเวณสถานีดังกล่าวมากกว่า
สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาว แต่น้อยกว่า
สถานีปากน ้าแขมหนูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ( p<0.05)      
ดังแสดงในตารางที่ 3  
 ในช่วงฤดูฝน ปริมาณ enteric เฉลี่ยที่ตรวจพบบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ  
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ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู อยู่ที่ 

cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดยปริมาณ enteric เฉลี่ย ที่พบ
บริ เวณสถานีปากอ่าวคุ้ งกระเบน สะพานปลาเจ้าหลาว       
และปากน ้าแขมหนู ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05)  
 แต่ปริมาณที่พบในบริเวณดังกล่าวมากกว่าสถานี
ชายฝั่งคุ้งวิมาน ชายฝั่งแหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาว อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 3 

ในช่วงฤดูหนาว enteric เฉลี่ยที่ตรวจพบบริเวณสถานี
ชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่ง
เจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู มีค่าเท่ากับ  

3 . 6 2 x102 ±2.08x101 , 2 . 8 1 x102 ±4.48x101  แ ล ะ 
3.73x102±0.70x101 cfu/มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดยปริมาณ 
enteric เฉลี่ย ทั ง 6 สถานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ปริมาณ enteric เฉลี่ยที่ตรวจพบทั ง 6 สถานี ในช่วง    
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อยู่ที่  3 .36x103±1.56x103 , 
3.82x103±1.36x103  และ 3.70x102±2.36x101 cfu/มิลลิลิตร 
ตามล้าดับ โดยปริมาณ enteric ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน    
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
มากกว่าในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
ดังแสดงในตารางที่ 3 

หมายเหต ุ ตวัอักษรที่เหมือนกันที่ปรากฏด้านบนตัวเลขในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยสา้คัญ ( p>0.05) 
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สถานี ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ปรมิาณแบคทเีรยีรวม 
(cfu/มิลลิลิตร) 

ชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว 
ปากน า้แขมหน ู

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
 

เฉลี่ย   5.64x103±7.54x102a
 4.99x103±9.34x102a

 2.13x103±1.67x102b
 

ปริมาณแบคทีเรีย 
กลุ่ม vibrio 

(cfu/มิลลิลิตร) 

ชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว 
ปากน า้แขมหน ู

9.50x102±4.09x102a
 

1.05x103±6.98x102a
 

5.33x102±1.20x102a
 

4.03x102±8.66x101a
 

4.51x103±4.21x103b
 

8.79x103±7.93x103b
 

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
 

เฉลี่ย   2.71x103±1.47x103a
 1.06x103±2.18x102a

 3.74x102±3.26x101b
 

ปริมาณแบคทีเรีย 
กลุ่ม bacillus 

(cfu/มิลลิลิตร) 

ชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว 
ปากน า้แขมหน ู

9.64x103±5.98x103a
 

6.53x103±5.21x103a
 

2.69x103±1.29x103b
 

2.03x103±8.96x102b
 

3.27x103±1.85x103b
 

3.59x104±2.07x104c
 

4.99x103±3.55x103a
 

4.75x103±4.33x103a
 

3.23x103±1.63x103a
 

3.46x103±1.51x103a
 

8.01x103±3.52x103a
 

8.44x103±1.41x103a
 

1.02x103±6.35x102a
 

1.88x103±1.02x103a
 

5.34x102±1.79x102b
 

1.57x103±4.18x102a
 

 4.80x102±1.10x102b
 

2.89x103±1.75x103a
 

เฉลี่ย   1.00x104±4.11x103a
 5.48x103±1.13x103a

 1.39x103±3.65x102b
 

ปริมาณแบคทีเรีย 
กลุ่ม enteric 

(cfu/มิลลิลิตร) 

ชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว 
ปากน า้แขมหน ู

1.38x103±8.08x102a
 

1.20x103±6.65x102a
 

 7.48x102±1.70x102b
 

 4.10x102±8.54x101b
 

5.93x103±5.26x103a
 

1.05x104±7.48x103c
 

6.75x102±2.48x102a
 

9.13x103±7.22x103b
 

1.28x103±4.62x102c
 

1.23x103±5.08x102c
 

4.67x103±2.93x103b
 

5.93x103±2.32x103b
 

4.25x102±7.26x101a
 

4.40x102±1.08x102a
 

3.38x102±2.17x101a
 

3.62x102±2.08x101a
 

2.81x102±4.48x101a
 

3.73x102±0.70x101a
 

เฉลี่ย   3.36x103±1.56x103a
 3.82x103±1.36x103a

 3.70x102±2.36x101b
 

ตารางท่ี 3  ปริมาณแบคทีเรียแต่ละกลุ่มในแหล่งน ้าธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน                          
     แยกตามฤดูกาล พ.ศ. 2558 

หมายเหต ุ ตวัอักษรที่เหมือนกันที่ปรากฏด้านบนตัวเลขในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยสา้คัญ ( p>0.05) 
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  ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน  
 จากการศึกษาชนดิแพลงกต์อนพืช และแพลงก์ตอนสตัว์
ในแหล่งน ้าธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้ งวิมาน   
พ.ศ. 2558 จ้านวน 6 สถานี โดยพบแพลงก์ตอน ดังนี  
 แพลงก์ตอนพืชจ้านวน  29  ชนิด  (ตารางที่  4 ) 
ประกอบด้วย 

1. Division Cyanophyta (blue green algae) 1  
Order 1 Family 1 Genus ไดแ้ก ่Oscillatoria sp. 

2. Division Chlorophyta (green algae) 1 Order 
1 Family 1 Genus ไดแ้ก ่Chlorella sp. 

3. Division Chromophyta (diatom) 8 Order 19 
Family 2 7  Genera ได้ แก่  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. 
         แพลงก์ตอนสัตว์จ้านวน 5 Phylum และระยะสัตว์น ้าวัย
อ่อนของ Phylum Arthopoda และ Mollusca (ตารางที่  5) 
ประกอบด้วย  

1. Phylum Rotifera 1 Class 1 Family 1 Genus 
ไดแ้ก ่Brachionus sp. 

2. Phylum Protozoa 1 Class 3 Family 3 Genus 
ไดแ้ก ่Tintinnopsis sp., Favella sp. และ Epiplocylis sp. 

3. Phylum Arthropoda 1 Class ได้แก่  nauplius 
ของ crustacean 

4. Phylum Mollusca 1 Class ไ ด้ แ ก่  ตั ว อ่ อ น     
ของหอยสองฝา (pelecypod larvae) 

5. Phylum Chordata 1 Class 1 Family 1 Genus 
ไดแ้ก ่Oikopleura sp. 

แพลงก์ตอนที่พบในแหล่งน ้ าธรรมชาติ เจ้าหลาว     
แหลม เสด็ จ  และคุ้ ง วิ ม าน  เป็นแพลงก์ตอนพืชมากกว่า          
แพลงก์ตอนสัตว์ โดยมีสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชใน  Division 
Chromophyta ร้อยละ 81 รองลงมา Division Cyanophyta 
ร้อยละ 8 สว่นแพลงกต์อนสตัว์ใน Phylum Mollusca ร้อยละ 5 
Phylum Arthropoda ร้ อยละ  5  และ  Phylum Protozoa  
รอ้ยละ 1 (ภาพที่ 6-7 และตารางที่ 4-5)  

 

และแพลงก์ตอนสัตว์ ใน Phylum Rotifer และ Chordata       
ในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน        
ในความหนาแน่ น เฉลี่ ย เ พี ย ง  0 . 5 0 x101  เ ซ ลล์ / ลิ ต ร           
และ 2.20x101, 0.6x101  ตวั/ลติร ตามล้าดบั 

แพลงก์ตอนที่ตรวจพบตลอดทั งปีในแหล่งน ้าธรรมชาติ
เ จ้ า ห ล า ว  แ ห ล ม เ ส ด็ จ  แ ล ะ คุ้ ง วิ ม า น  ตั ง แ ต่ เ ดื อ น            
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจ้ านวน 8 ชนิด เป็น          
แพลงก์ตอนพืช จ้ านวน 6 ชนิด ได้แก่ Chaetoceros sp., 
Nitzschias sp., Oscillatoria sp., Coscinodiscus sp.,       
Gyrosigma sp. และ Ceratium sp. มีปริมาณความหนาแน่น
เฉลี่ ย ทั ง ปี  1 . 2 8 x104 , 2.67x103 , 2.49x103 , 1 .53x103 , 
8.24x102 และ 2.47x102 เซลล/์ลติร ตามล้าดบั และแพลงกต์อน
สัตว์ จ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ Mollusca (ตัวอ่อนหอยสองฝา     
pelecypod larvae) แ ล ะ  Arthropoda (nauplius ข อ ง      
crustacean) ในความหนาแน่นเฉลี่ยทั งปี  1.76x103 และ 
1.52x103 ตวั/ลติร ตามล้าดบั ดงัแสดงในตารางที ่4 และ 5 

โดยตลอดทั งปีพบแพลงก์ตอนพืชที่มีความหนาแน่น
เฉลี่ยมากกว่า 1,000 เซลล์/ลิตร จ้านวน 6 ชนิด เรียงจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ Chaetoceros sp. จ้านวน 1.28x104 เซลล์/ลิตร 
Nitzschias sp. จ้านวน 2.67x103 เซลล์/ลิตร Oscillatoria sp. 
จ้านวน 2.49x103 เซลล์/ลิตร  Asterionellopsis sp. จ้านวน 
2.37x103 เซลล์/ลิตร  Odontella sp. จ้ านวน 2.17x103    
เซลล/์ลติร และ Coscinodicus sp. จ้านวน 1.53x103 เซลล/์ลติร 
(ตารางที ่4)  

ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยทั งปี
มากกว่ า  1 ,000 ตั ว /ลิ ตร  ได้ แก่  ตั ว อ่อนหอย ส อ ง ฝ า 
(pelecypod larvae) จ้ านวน  1 .76x103  ตั ว/ลิตร และ  
nauplius ของ crustacean จ้านวน 1.52x103 ตัว/ลิตร 
(ตารางที่ 5)  
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ภาพที่ 6  ความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนในแหลง่น ้าธรรมชาตเิจา้หลาว แหลมเสดจ็ และคุง้วมิาน  
            เดอืนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

ภาพที่ 7  สัดส่วนแพลงก์ตอนในแหลง่น ้าธรรมชาต ิเจา้หลาว แหลมเสดจ็ และคุง้วมิาน    
             เดอืนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
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Division/Class Order Family Genus 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 

(เซลล์/ลติร) 
1. Cyanophyta (blue green algae)   

/Cynophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp.        2.49x103
 

2. Chlorophyta (green algae)   

/Chlorophyceae Chlorococcales Oocystaceae Chlorella sp.        0.50x101
 

3. Chromophyta (diatom)   

/Bacillariophyceae 
Bacillariales Naviculaceae Amphora sp.        2.9x101

 

   

Gyrosigma 
sp. 

8.24x102
 

   Navicula sp.  1.56x102
 

   Caticula sp. 4.89x102
 

  Fragilariaceae Fragilaria sp. 0.60x101
 

   

Asterionellopsis 
sp. 

2.37x103
 

  Bacillariaceae 
Nitzschias sp. 2.67x103

 

   Bacillaria sp. 4.10x101
 

  Thalassionemataceae Thalassionema sp. 4.17x102
 

 Biddulphiales Thalassiosiraceae Skeletonema sp. 0.10x101
 

  Melosiraceae Melosira sp. 1.46x102
 

  
Chaetocerotaceae Bacteriastrum sp. 6.34x102

 

   Chaetoceros sp. 1.28x104
 

  Coscinodiscaceae Coscinodiscus sp. 1.53x103
 

  Rhizosoleniaceae Rhizosolenia sp. 8.80x102
 

   
Guinardia sp. 2.10x101

 

  Hemiaulaceae Hemiaulus sp. 4.10x101
 

   Cerataulina sp. 3.29x102
 

  Eupodiscaceae Odontella sp. 2.17x103
 

  Biddulphiaceae Biddulphia sp. 1.62x102
 

ตารางท่ี 4  ชนิดและปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนพืชที่พบในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว  
     แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 4  ชนิดและปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนพืชที่พบในแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว  
     แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

        Division/Class Order Family Genus 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 

(เซลล์/ลิตร) 
3. Chromophyta (Dinoflagellates)     
    /Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Ceratium sp. 2.47x102 
    Pyrophacaceae Pyrophacus sp. 9.00x101 
  Dinophysiales Dinophysiaceae Dinophysis sp. 1.22x102 
  Noctilucales Noctilucaceae Noctiluca sp. 6.98x102 
  Peridiniales Peridiniaceae Peridinium sp. 6.20x101 
  Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium sp. 1.20x101 
  Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum sp. 0.60x101 

ตารางที่ 5  ชนิดและปริมาณความหนาแน่นเฉลี่ยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในแหล่งน ้าธรรมชาติ เจ้าหลาว  
               แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558  

Phylum/Class Order Family Genus 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 

(ตัว/ลิตร) 
1. Rotifera       

   /Monogononta Ploima Brachionidae Brachionus sp. 2.20x101 

2. Protozoa       
/Ciliata Tintinida Tintinnididae Tintinnopsis sp. 9.40x101 

  Cyttarocylidae Favella sp. 5.17x101 

  Ptychocylidae Epiplocylis sp. 2.68x102 

3. Arthropoda       

   /Crustacean Cyclopida - nauplius ของ crustacean 1.52x103 

4. Mollusca       
/Bivalvia 

  - 
ตัวอ่อนของหอยสองฝา 
(pelecypod larvae) 

1.76x103 

5. Chordata       
    /Larvacea Urochorda Oikopleuridae Oikopleura sp.  0.60x101 
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การตรวจสอบแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน ้าธรรมชาติ
แต่ละสถานี ในแต่ละ เดือน มี ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 
6.00x101 – 2.77x104  เซลล์/ลิตร  โดยพบปริมาณน้อยที่สถานี
ปากอ่าวคุ้งกระเบนในเดือนมกราคม และปริมาณมากที่สถานี
ชายฝัง่แหลมเสดจ็ในเดอืนมถินุายน (ภาพที ่8)  

อย่างไรก็ตามปริมาณแพลงก์ตอนพืช เฉลี่ ยทั งป ี          
ที่ตรวจพบบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และ
ปากน ้าแขมหนู อยู่ที่ 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 เซลล/์ลติร ตามล้าดบั ซึง่ไมแ่ตกตา่งกนั
อยา่งมนียัส้าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) (ตารางที ่6) 

 จังหวัดในช่วงฤดูร้อน พบปริมาณแพลงก์ตอนพืช
บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง 
แหลมเสด็จ ชายฝั่งเจา้หลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้า
แขมหนู เฉลี่ยอยู่ที่ 2.15x103±1.17x103, 1.42x103±6.07x102, 

และ2.25x103 ±5.49x102 เซลล์/ลิตร ตามล้าดับ โดยปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชในบริเวณสถานีชายฝั่ งคุ้งวิมาน ปากอ่าว          
คุง้กระเบน และปากน ้าแขมหน ูไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แต่บริเวณดังกล่าวนอ้ยกว่าทีส่ถานีชายฝั่ง
แหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 7)  

ภาพที่ 8  ปริมาณแพลงก์ตอนพืชแต่ละเดือนในแหล่งน ้าธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งว ิมาน                     
   เดือนมกราคม – ธันวาคม ในปีพ.ศ. 2558 

 ในช่วงฤดูร้อน พบปริมาณแพลงก์ตอนพืชบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน  ชายฝั่งแหลมเสด็จ 

เซลล์/ลิตร ตามล้าดบั โดยปรมิาณแพลงกต์อนพชืในบรเิวณสถานี
ชายฝั่ งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน และปากน ้ าแขมหนู          
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่บริเวณ
ดังกล่าวน้อยกว่าที่สถานีชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว   
และสะพานปลาเจ้าหลาว อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ตารางที่ 7)  
 ในช่วงฤดูฝน ตรวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย

 

 

ชายฝัง่เจา้หลาว สะพานปลาเจา้หลาว และปากน ้าแขมหนู อยู่ที่ 

 3.62x103±3.89x102 และปริมาณเฉลี่ย 
3.09x103±1.45x103  เซลล์ /ลิตร ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7)  
 ในฤดูหนาว ตรวจพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย   
ในบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แหลมเสด็จ ชายฝัง่เจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้า
แ ข ม ห นู  

ไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7)  

   วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์187 
ปีที่ 1 ฉบับที ่3 กรกฎาคม – กันยายน 2561     
Volume 1 Number 3  July – September 2018 



ปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยทั ง 6 สถานี ในแต่ละ

และ 5.42x103±1.62x103 เซลล์/ลิตร ตามล้าดับ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7)  

ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมีปริมาณอยู่ ระหว่าง 
1.00x101 – 2.75x103  ตัว/ลิตร โดยพบปริมาณน้อยที่สถานี
ชายฝั่งแหลมเสด็จในเดือนกันยายนและธันวาคม สถานีชายฝั่ง
คุ้งวิมานและสะพานปลาเจ้าหลาวในเดือนตุลาคม และพบ

 
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยทั งปีที่ตรวจพบบริเวณ

สถานชีายฝัง่คุง้วมิาน  ปากอ่าวคุง้กระเบน  ชายฝัง่แหลมเสดจ็  

ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหน ูอยูท่ี ่
3.65x102±1.51x102, 9.13x102±2.36x102, 7.12x102±1.51x102, 

ตวั/ลิตร ตามล้าดับ  โดยปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ที่สถานีชายฝั่ง  
คุง้วมิาน สะพานปลาเจา้หลาว และปากน ้าแขมหนู ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่แพลงก์ตอนสัตว์
บรเิวณสถานีดังกล่าวน้อยกว่าสถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่ง
แหลมเสด็จ และชายฝั่งเจ้าหลาวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 6   

ปริ
มา

ณ
แพ

ลง
ก์ต

อน
สัต

ว ์

ภาพที่ 9  ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์แต่ละเดือนในแหล่งน ้าธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งว ิมาน 
       เดือนมกราคม – ธันวาคม ในปีพ.ศ. 2558 

 ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู อยู่ที่ 
3.72x102±1.67x102, 8.87x102±5.63x102, 1.36x103±6.22x102, 

ตามล้าดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7 

ในช่วงฤดูฝน แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณสถานีชายฝั่งคุ้ง
วิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว   และปากน ้าแขมหน ู  มปีรมิาณเฉลีย่อยูท่ี ่ 

5.49x102±2.83x102, 1.25x103±4.37x102, 5.27x102±2.40x102, 
7.88x102±9.78x101 , 3.96x102±1.48x102  และ2.85x102 
±1.11x102  ตัว/ลิตร ตามล้าดับ โดยปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ 
บริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ชายฝั่งแหลมเสด็จ ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่บริเวณดังกล่าวมีจ้านวนแพลงก์
ตอนสัตว์น้อยกว่าที่สถานีปากอ่าวคุ้งกระเบน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7  
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ตารางที่ 6  ปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน า้ธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่เหมือนกันที่ปรากฏด้านบนตัวเลขในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ( p>0.05) 

ตารางท่ี 7  ปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน ้าธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งว ิมาน แยกตามฤดูกาล พ.ศ.2558                          
แพลงก์ตอน สถาน ี ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

แพลงก์ตอนพืช 
(เซลล์/ลิตร) 

ชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอา่วคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว 
ปากน ้าแขมหน ู

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

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

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

เฉลี่ย   4.01x103±1.14x103a 5.22x103±1.20x103a 5.42x103±1.62x103a 

แพลงก์ตอนสัตว ์
(ตัว/ลิตร) 

ชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอา่วคุ้งกระเบน 
ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจ้าหลาว 
สะพานปลาเจา้หลาว 
ปากน ้าแขมหน ู

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 

เฉลี่ย   6.36x102±1.52x102a 6.32x102±1.12x102a 5.88x102±1.35x102a 
หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีเหมือนกันท่ีปรากฏด้านบนตัวเลขในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 

ในช่วงฤดูหนาว ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยบริเวณ
สถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ 
ชายฝั่งเจา้หลาว สะพานปลาเจ้าหลาว และปากน ้าแขมหนู อยู่ที ่
1 . 7 4 x102 ±8.96x101 , 6.05x102 ±1.88x102 , 2.50x102 ±1.65x102 , 
1.52x103±5.61x102, 4.51x102±2.07x102 และ 5.32x102±1.37x102 
ตวั/ลติร โดยปรมิาณแพลงกต์อนสตัวบ์ริเวณสถานีชายฝั่งคุ้งวิมาน 
ปากอ่าวคุ้งกระเบน ชายฝั่งแหลมเสด็จ สะพานปลาเจ้าหลาว 
และปากน ้าแขมหน ูไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัส้าคญัทางสถติ ิ (p>0.05)  

แต่บริเวณดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่าที่สถานีชายฝั่ง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7 
 เมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณแพลงกต์อนสตัวเ์ฉลีย่ทั ง 6 

และ 5.88x102±1.35x102 ตัว/ลิตร ตามล้าดับ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7   
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การตรวจพบชนิดและปริมาณแบคทีเรีย ในแหล่งน ้า

ธรรมชาติเจ้าหลาว  แหลมเสด็จ  และคุ้งวิมาน ระหว่างเดือน
มกราคม – ธนัวาคม ในปพี.ศ. 2558 พบแบคทเีรยีรวมจ้านวนมาก
ในแหล่ ง น ้ า  ในช่ ว งปลายฤดู ร้ อนต่ อฤดู ฝน  ใ น เ ดื อ น       
พฤษภาคม – กรกฎาคม ที่สถานีปากน ้าแขมหนู และสะพานปลา
เจ้าหลาว ซึ่งอยู่ที่ 1.36x104 และ 1.79x104 cfu/มิลลิลิตร 
ตามล้าดับ ปริมาณแบคทีเรียรวมลดน้อยลงทุกสถานีในช่วง   
ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ แต่ยังมีจ้านวนสูงอยู่
ในระดับ 103 cfu/มิลลิลิตร ซึ่งกุลวรา และคณะ (2545) 
กล่ า ว ว่ า ปริมาณแบคทีเรียรวม ( total bacterial counts)    
ในแหล่งน ้าชายฝั่งไม่ควรเกิน 1.00x102 cfu/มิลลิลิตร และน ้า
ในบ่อเลี ยงกุ้งทะเลควรมีปริมาณแบคทีเรียรวมไม่เกิน 1.00x103 
cfu/มิลลิลิตร  

ปริมาณ vibrio ที่ ตรวจพบในแหล่ งน ้ า ธรรมชาต ิ     
เจ้าหลาว  แหลมเสด็จ  และคุ้งวิมาน มากกว่า 1.00x102        

cfu/มิลลิลิตร ตลอดทั งปี แต่ช่วงปลายฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน 
พบเชื อ vibrio บรเิวณสถานปีากน ้าแขมหน ูและสะพานปลาเจา้หลาว  
มากถึง 3.26x104  และ 1.72x104 cfu/มิลลิลิตร ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวสภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนสลับกับฝนตก 
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา (2553) อธิบาย
ว่าการแพร่กระจายของเชื อ vibrio มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ
ของน ้าทะเล ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิน ้าลดต่้าลงเชื อจะอาศัย    
อยู่ในตะกอนใต้พื นน ้า เมื่อฤดูร้อนมาถึงอุณหภูมิของน ้าสูงขึ น 
เชื อจากตะกอนใต้พื นน ้าจะแพร่กระจายเข้าสู่แพลงก์ตอนสัตว์ 
เชื อนี สามารถย่อย chitin ซึ่งเป็นส่วนประกอบในชั นเปลือก 
ของแพลงก์ตอนสัตว์ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวน
ในฤดูร้อน เชื อเหล่านี เจริญในน ้าช่วงอุณหภูมิ 9.5 -45 องศา
เซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5-11 และความเค็ม 5-80 
ส่วนในพัน เช่น Vibrio parahaemolyticus โดย Stanier and 
Adeibery (1976) ได้กล่าวไว้ว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ    
ต่อแบคทีเรีย เพราะแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโต และปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน โดยเฉพาะพวกที่
อาศัยพึ่งพาสัตว์อ่ืนๆ และแบคทีเรียก่อโรคในคนมักเจริญได้ดี  
ที่ 37 องศาเซลเซียส ดังนั นในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน บริเวณ
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ จ้ าหลาว  แหลม เสด็ จ  และคุ้ ง วิ ม าน            
ควรระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหารทะเล โดยเฉพาะการ
บริโภคสดหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เช่น หอยนางรม กุ้งทะเล ปลาทะเล 
และเนื อปู  เพื่อความปลอดภัยควรปรุงให้สุกก่อนบริโภค      
ป้องการเกิดโรคจาการปนเปื้อนแบคทีเรีย  

การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่ม bacillus ในน ้ามีปริมาณ
สู ง ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ร้ อ น แ ล ะ ฤ ดู ฝ น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ดื อ น         
พฤษภาคม – กรกฎาคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพาะเลี ยง   
กุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน และพื นที่ใกล้เคียง เกษตรกร     
ในพื นที่ชายฝั่งทะเลมีการเลี ยงกุ้งทะเลเพิ่มมากขึ นในช่วง      
ฤดูร้อนและฤดูฝน และในกระบวนการเลี ยงกุ้งทะเลนิยมใช้
จุลินทรีย์กลุ่ม bacillus ในการบ้าบัดสารอินทรีย์ และควบคุม
โรคในระหว่ า งการเลี ย ง  โดยเฉพาะ  Bacillus subtilis,      
Bacillus megaterium และ  Bacillus licheniformis ซึ่ ง มี
การใช้ในปริมาณมากในเขตต้าบลคลองขุด ต้าบลตะกาดเง้า 
และต้าบลสนามไชย เกษตรกรสามารถขอรับหัวเชื อจุลินทรีย์
ปม.1 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ งกระเบนฯ ในปี       
พ.ศ. 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้สนับสนุน
จุ ลิ นทรี ย์ ปม . 1  จ้ า นวนทั ง สิ น  19 , 160  ขวด  คิ ด เป็ น             
หัวเชื อจุลินทรีย์ 3,832 ลิตร โดยแจกจ่ายในช่วงฤดูรอ้นจ้านวน 
5,829 ขวด ฤดูฝนจ้านวน 7,854 ขวด และฤดูหนาวจ้านวน 
5,477 ขวด (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน, 2558)    
และยังไม่รวมในกรณีที่ เกษตรกรจัดซื อจากร้านค้าเพื่อใช้       
ในการเลี ยงกุ้งทะเล ซึ่งอาจมีผลท้าให้เกิดการแพร่กระจาย    
ลงสู่บริเวณชายฝั่งทะเล แบคทีเรียกลุ่ม bacillus ส่วนใหญ่
ก่อให้เกิดประโยชน์กับแหล่งน ้า แต่มีบางชนิดที่มีผลกระทบ  
กับผู้บริ โภค เช่น  Bacillus cereus  ซึ่ งพบได้ทั่ ว ไปตาม
ธรรมชาติ ในดิน ฝุ่นละออง  นอกจากนี ยังพบในอุจจาระ    
ของคนที่มีสุขภาพปกติประมาณร้อยละ 15  Bacillus cereus 
เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ ท้าให้ผู้รับเชื อมีอาการอาเจียน 
และท้องเสีย อาการอาเจียนมักเกิดจากการได้รับสารพิษ      
ซึ่ งมีความคงทนในอุณหภูมิ  และความเป็นกรด -ด่างสู ง 
(Kenneth, 2006) การศึกษาในครั งนี พบปริมาณ bacillus 
นอ้ยลงในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมการเลี ยงกุ้งทะเล เนื่องจากในช่วง      
ฤดูหนาวเกษตรกรส่วนใหญ่มีการพักบ่อหยุดการเลี ยงกุ้งทะเล 
ท้าให้การใชจ้ลุนิทรยี ์bacillus ลดลงอยา่งมาก  

การพบแบคทีเรียกลุ่ม enteric ในปริมาณมากในช่วง
ฤดฝูน เดอืนมถินุายน – กรกฎาคม และกนัยายน - ตลุาคม ทีส่ถานี
ปากน ้าแขมหนู  สะพานปลาเจ้าหลาว และปากอ่าวคุ้งกระเบน 
เนื่องจากสถานีดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนมีการระบายน ้าทิ ง  

สรุปและวิจารณ์ผล 
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 มีกิจกรรมทางการประมง และมีการชะล้างสิ่งปฏิกูล  
ลงสู่แหล่งน ้า แต่พบปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม enteric น้อยลง
ในช่วงฤดูหนาว เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  และเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม แบคทีเรียกลุ่ม enteric เป็นแบคทีเรีย
ที่มาจากส่วนของล้าไส้ เช่น coliform และ E. coli เป็นต้น   
ซึ่งใช้ เป็นตัวบ่งชี  ( indicator) การปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายจาก
สัตว์เลือดอุ่น จากกิจกรรมของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว    
การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติมีผลต่อสุขอนามัยของคน 
(อินทิรา, 2530) ในการก่อให้เกิดโรคที่มีน ้าเป็นสื่อ โดยเฉพาะ
แบคทีเรียกลุ่ม enteric ซึ่งปะปนมากับอุจจาระลงสู่แหล่งน ้า 
อันท้าให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด ไทฟอยด์ 
(Freeman, 1979) และ E. coli บางสายพันธุ์สามารถท้าให้เกิด
ทางเดินอาหารอักเสบ (Anderson, 1973) ดังนั นในช่วงปลาย  
ฤดรูอ้น และฤดฝูน ควรตอ้งระมัดระวังการบรโิภคอาหารทะเลสด 
หรอืกึง่สกุกึง่ดบิ  

การศึกษาในครั งนี  พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียรวม 
แบคทีเรียกลุ่ม vibrio แบคทีเรียกลุ่ม bacillus และแบคทีเรีย
กลุ่ม enteric ในแหล่งน ้ าธรรมชาติเจ้าหลาว  แหลมเสด็จ       
และคุ้งวิมาน ปริมาณมากที่สถานีปากน ้าแขมหนู สะพานปลา
เจ้าหลาว และปากอ่าวคุ้งกระเบน เนื่องจากทั งสามสถานีเป็น
แหล่งชุมชน มีโรงแรม รีสอร์ท จ้านวนมาก แต่ยังขาดระบบ
บ้าบัดน ้ าทิ ง  อีกทั งมีกิจกรรมทางการประมง ตลอดจน
นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน (จ้านวน 
375,465 และ 285,020 คน ตามล้าดับ) มากกว่าในช่วง       
ฤดูหนาว  (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ, 2558) ดังนั น
ปริมาณแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล โดยในช่วงฤดูร้อน 
และฤดูฝน ปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบในแหล่งน ้าธรรมชาตเิจา้
หลาว แหลมเสด็จ  และคุ้ ง วิ มาน มากกว่ า ในฤดูหนาว        
อย่างมีนัยส้าคัญ และสอดคล้องกับ Geldriech et al. (1968) 
ที่ รายงานว่าในช่วงฤดูฝนปริมาณแบคทีเรียในน ้ าเพิ่มขึ น     
เพราะน ้าฝนที่ไหลผ่านหน้าดินชะล้างเอาแบคทีเรียลงสู่แหล่งน ้า 
ซึ่งในช่วงฤดูแล้งมีอินทรีย์สารต่างๆ จากซากพืช ซากสัตว์ที่ทับ
ถมอยู่ตามพื นดิน แต่เมื่อฝนตกต่อไปอีก ปริมาณแบคทีเรียใน
แหล่งน ้าจะลดลง เนื่องจากปริมาณอินทรีย์สารได้ถูกพัดพาไป
กับน ้าช่วงแรกๆ แล้ว การพัดพาของน ้ามาสะสมในบริเวณจุดที่
เก็บตัวอย่าง ซึ่งแสดงถึงสิ่งปนเปื้อนมาจากของเสียของมนุษย์ 
และสัตว์เลือดอุ่น ทั งนี รวมถึงพฤติกรรมการใช้น ้าของมนุษย์ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณแบคทีเรีย
ด้วยเช่นกัน ( อินทิรา , 2530) ดังนั นข้อมูลการปนเปื้อน        
ของแบคที เรียในแหล่งน ้ าธรรมชาติจะเป็นประโยชน์ใ ห้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองขุด 
ส้านักงานเทศบาลสนามไชย เป็นต้น ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  

ติดตาม สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล และแหล่ง
อาหารทะเลที่ส้าคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อความปลอดภัย 
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้  
จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดจันทบุรี  
 การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน ้า
ธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน ระหว่างเดือน
มกราคม – ธันวาคม ในปีพ.ศ. 2558 พบแพลงก์ตอนพืช      
และแพลงก์ตอนสัตว์ จ้านวน 29 และ 7 ชนิด การกระจายตัว
ของแพลงก์ตอนไม่แน่นนอน มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย      
ของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ อยู่ที่ 1.02x103 
เซลล์ /ลิ ตร  และ 5 .32x102  ตัว/ลิตร ตามล้ าดับ โดยมี       
ความหลากหลากของแพลงก์ตอนน้อยอาจเกิดจากธาตุอาหาร
ในแหล่งน ้ามีปริมาณน้อย เนื่องจากการระบายน ้าทิ งของชุมชน 
และโรงแรมยังมีการระบายน ้าลงสู่ทะเลโดยตรงมีน้อยจะเป็น
การซึมผ่านชั นดินลงสู่ทะเล ประกอบกับพื นที่ดังกล่าวไม่มีแม่น า้
หรือคลองขนาดใหญ่ระบายน ้าลงสู่ทะเล ในการศึกษาครั งนี   
พบ diatom จ้านวน 20 ชนิด ม ีChaetoceros sp. เป็นชนดิที่เด่น   
พบตลอดทั งปี มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1.28x104 เซลล์/ลิตร   
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพลงก์ตอนสัตว์ และลูกสัตว์น ้าวัยอ่อน   
ในขณะเดียวกันตรวจพบ blue green algae จ้านวน 1 ชนิด 
Oscillatoria sp. มีความหนาแน่น  2 .4x103  เซลล์ /ลิ ตร     
และ dinoflagellates จ้านวน 7 ชนิด เช่น Noctiluca sp., 
Ceratium sp., Dinophysis sp. แ ล ะ  Peridinium sp.     
เป็นต้น มีความหนาแน่นอยู่ที่ 0.6x101- 6.98x102 เซลล์/ลิตร 
ซึ่งแพลงก์ตอนดังกล่าวอาจท้าให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลน ้า
เปลี่ยนสี (red tide) อัจฉราภรณ์ และคณะ (2552) กล่าวว่า
หากพบ Oscillatoria sp. หรือ dinoflagellates ความหนาแน่น
มากกว่า 1.0x104 และ 5.0x102- 1.0x104 เซลล์/ลิตร จะเริ่ม
พบปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี (red tide) แต่ในการศึกษา
ครั งนี พบเพียงเล็กน้อยในน ้ าบริ เวณชาดหาดเจ้ าหลาว      
แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องปรากฏการณ์    น ้า
ทะเลเปลี่ยนสี (red tide) ดังเช่นปี พ.ศ. 2547 ทีพ่บแพลงกต์อน        
กลุ่ม Trichodesmium sp. และ Gambierdicus sp. จ้านวน
มาก จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง  
 แพลงกต์อนสตัวใ์นน ้าบรเิวณดงักลา่วพบความหลากหลาย
เพยีง 5 Phylum จ้านวน 7 ชนดิ แพลงกต์อนสตัวท์ีม่คีวามโดนเดน่  
และพบตลอดทั งปี ไดแ้ก่ nauplius ของ crustacean และ ตัวอ่อน  
ของหอยสองฝา ความหนานแน่นเฉลี่ ยอยู่ที่  1 .52 x103       
และ 1.76x103 ตัว/ลิตร ตามล้าดับ และพบปริมาณมากบริเวณ
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และฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน และในเดือนธันวาคม พบบริเวณ
ชายฝั่งเจ้าหลาว และสะพานปลาเจ้าหลาว ซึ่งบริเวณดังกล่าว
อาจพัฒนาเป็นแหล่งเก็บรวบรวมลูกพันธุ์หอยได้ในอนาคต 
 การศึกษาในครั งนี บริเวณแหล่งน ้าธรรมชาติเจ้าหลาว 
แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน พบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย     
และแพลงก์ตอนที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี  
(red tide) ในความหนาแน่นที่ น้ อย  จึ ง ไม่ มี ผลกระทบ          
ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี คุณภาพน ้าทะเลบริเวณ
ดั งกล่ า วยั งอยู่ ใน เกณฑ์ คุณภาพน ้ า ทะ เลประ เภทที่  4           
เพื่อการนันทนาการ การว่ายน ้าหรือกิจกรรมทางน ้าทุกชนิด 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) แต่พื นที่ดังกล่าวยังมีการขยายตัว
ดา้นทีพ่กัอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่สง่ผลตอ่การเพิม่ปรมิาณการระบายน ้าทิ ง     
ที่ปราศจากการบ้าบัดลงสู่บริเวณชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ   

และคุง้วมิาน เสถยีร และคณะ (2558) รายงานวา่แพลงกต์อนพืช  
บริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
กับค่าอุณหภูมิ ค่าออกซิเจนละลายน ้า ค่า TKN ค่าไนเตรท    
ค่าออร์โธฟอสเฟต และค่าคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งสอดคล้องกับบุสยา 
และคณะ (2559) รายงานว่าแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์   
ไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ แอมโมเนีย ไนไตร์ท และซิลิเกต 
ซึ่งธาตุอาหารปริมาณมากจากการระบายน ้าทิ ง เป็นสาเหตุของ
การเพิ่มจ้านวนแบตทีเรีย และปรากฎการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี 
(red tide) ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องสร้างความตระหนัก  
แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องในการ
บ้าบัดคุณภาพน ้าทิ งเพื่อลดปริมาณธาตุอาหารก่อนระบายลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการท่องเที่ยว   
และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งเจ้าหลาว 
แหลมเสด็จและคุ้งวิมาน 

เอกสารอ้างอิง 
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