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บทคัดยอ 

 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชพลาสติกปูพื้นบอตอคุณภาพน้ําและ

แพลงกตอนพืชเปรียบเทียบกบัการเลี้ยงในบอดิน  โดยเก็บตัวอยางนํ้าและแพลงกตอนพืชจากบอ

เลี้ยงกุงขาว (Litopenaeus vannamei)  ท่ี ปูพลาสติกกับบอดิน อยางละ 2 บอ  ทุก 2 

สัปดาห ตลอดการเลี้ยง ผลการศึกษาพบวา บอปูพลาสติกมีฟอสเฟตและแอมโมเนียท้ังหมดสูง

กวาบอดินอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  สําหรับแพลงกตอนพืช พบวา บอปูพลาสติกมี 29 สกุล  

เฉลี่ย 5.21 x106 เซลล/ลิตร  สวนบอดินมี 28 สกุล เฉลี่ย 5.28 x105 เซลล/ลิตร  โดยมี 

Oscillatoria ชุกชุมสูงสุดคิดเปนสัดสวน 89.9 และ 35.1% สําหรับบอปูพลาสติกและบอดิน 

ตามลําดับ  ผลการศึกษานี้สามารถสรุปไดวาการปูพ้ืนบอดวยพลาสติกทําใหฟอสเฟตและ

แอมโมเนียท้ังหมดเพิ่มสูงข้ึนซึ่งสงผลสืบเนื่องถึงกลุมโครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืช 
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Abstract 

 

 This study is aimed to investigate  the effects of plastic lining to water 

quality and phytoplankton compare to earthen pond.  Water and phytoplankton 

samples were biweekly collected from 2 white shrimp (Litopenaeus vannamei 

Boone, 1931) plastic lining ponds and 2 earthen ponds over culture periods.  The 

results showed that phosphate and total ammonia concentration in plastic lining 

pond were significantly higher than earthen pond (p<0.05).  29 genera with an 

average of 5.21 x106 cells/litre and 28 genera with an average of 5.28 x105 

cells/litre of phytoplankton were respectively found in plastic lining and earthen 

pond. Oscillatoria sp. was the dominance species with 89.9 and 35.1% for plastic 

lining and earthen pond, respectively. This can be conclude that  plastic lining is 

resulting in increasing of phosphate and total ammonia concentration in water 

column which is consequent effect on the community structure phytoplankton in 

marine shrimp pond. 
 
Keywords: Plastic Lining , Water Quality, Phytoplankton, Intensive Marine Shrimp 
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คํานํา 

 
 พ้ืนกนบอเปนสิ่งแวดลอมสําคัญประการหน่ึงของการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาเพราะนอก 

จากเปนท่ีอยูอาศัยของกุงแลวยังเปนบริเวณท่ีมีการสะสมของเลนท่ีเกิดข้ึนระหวางการเลี้ยงซึ่ง

ประกอบดวยของเสียท่ีเปนสิ่งขับถายจากกุง เศษอาหารเหลือตกคาง ตลอดจนถึงซากสิ่งมีชีวิต

ตางๆปะปนอยู (พุทธ และคณะ, 2533; Funge-Smith and Briggs, 1998)  พื้นกนบอจึงมี

สารอาหารและสารอินทรียมากกวาในน้ําเปนรอยๆ เทา (Avnimelech and Ritvo, 2003) 

ปญหาท่ีเชื่อมโยงกับพื้นกนบอและเลนเกิดข้ึนเมื่อมีสารอินทรียมากเกินไปซึ่งจะเปนท่ีมาของ

แอมโมเนียและสารประกอบอินทรียของกํามะถัน และในกรณีท่ีดินเปนกรดพ้ืนบอสามารถปลอย

ไฮโดรเจนซัลไฟดสูน้ําได (Avnimelech, 1996 อางตาม Funge-Smith and Briggs, 1998)   

แอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟดเปนพิษรุนแรงตอกุงทะเล ซึ่งกุงทะเลที่เลี้ยงมีโอกาสสัม- 

ผัสกับสารพิษเหลานี้ไดงายเพราะอาศัยอยูบนหรือใกลกับพ้ืนบอ การสะสมเลนที่พื้นบออาจ

สงผลกระทบตอสุขภาพกุงทะเลที่เลี้ยงได เชน ทําใหกินอาหารลดลง เจริญเติบโตชา เปนตน 

(Avnimelech and Ritvo, 2003) ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงแตละรอบเกษตรกรมักจะลอกเลน

เพื่อกําจัดเอาสารอินทรียออกไปจากบอ แตการเอาเลนออกไปใหหมดทําไดยากจึงมีเลนที่อุดมไป

ดวยสารอินทรีย เหลืออยูในบอ เมื่อจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียจากเลนเหลานี้จะได

สารอาหารท่ีพรอมปลดปลอยสูมวลน้ํา (พุทธ และคณะ, 2543; จุฑารัตน และคณะ, 2551) บอ

เลี้ยงกุงทะเลเกาจึงเกิดแพลงกตอนพืชบลูมในระหวางการเล้ียงไดงาย (Funge-Smith and 

Briggs, 1998)   เพ่ือแกปญหานี้ปจจุบันเกษตรกรสวนหนึ่งใชพลาสติกโพลีเอธิลีนปูพื้นบอ  

อยางไรก็ตามการใชพลาสติกโพลีเอธิลีนปูพื้นบอดังกลาวมีขอมูลทางวิชาการรองรับไมมากนัก 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชพลาสติกโพลีเอธิลีนปูพ้ืนบอตอ

คุณภาพนํ้าและแพลงกตอนพืชเปรียบเทียบกับการเลี้ยงในบอดิน 

 

วิธีดําเนินการ 

 
1.  สถานที่ศึกษา 

 กําหนดพื้นที่ศึกษาในบอเลี้ยงกุงขาว (Litopenaeus vannamei) ในจังหวัดพังงาท่ีมีพื้น

บอเปนดินเหนียว(สัดสวนเนื้อดินท่ีเปนดินเหนียว 31%)(ตอไปเรียกวาบอดิน) และพ้ืนบอปูดวย

พลาสติก (ตอไปเรียกวาบอปูพลาสติก) ประเภทละ 2 บอ บอดินมีขนาด 6 ไร (9,600 ตาราง

เมตร)  ปลอยลูกกุงขาว ระยะพี 15 ดวยความหนาแนนประมาณ 94  และ 104 ตัว/ตารางเมตร  

บอปูพลาสติกมีขนาด 4 ไร ปลอยลูกกุงขาว ระยะพี 15 ดวยความหนาแนนประมาณ 141  และ 

125 ตวั/ตารางเมตร 

 



   

2.  การจัดการบอเลี้ยง 

 บอเลี้ยงกุงทั้ง 4 บอ เล้ียงดวยระบบกึ่งปด (ถายเทนํ้านอย) อาหารที่ใชมีปริมาณโปรตีน

เฉลี่ย 40% ใหอาหารวันละ 4 มื้อ โดยหวานไปตามแนวยาวของขอบบอและเวนระยะหางจาก

ขอบบอประมาณ 1 เมตร กุงที่ระยะ 20-25 วันข้ึนไป เร่ิมใชยอเปนตัวตรวจสอบการกินอาหาร

ของกุงและปรับปริมาณอาหารตามผลการเช็คยอ  การใหอากาศใชเครื่องเพ่ิมอากาศแบบใบพัด 

ขนาด 3 แรงมา จํานวน 8 ชุดตอบอ  แตละบอเปลี่ยนถายน้ําในชวงเดือนท่ี 2 ของการเลี้ยง

ประมาณ 10-15% ตอสัปดาห ในชวงเดือนสุดทายของการเลี้ยงเปลี่ยนถายน้ํา 3-5%ตอสัปดาห 

เพื่อกระตุนใหกุงลอกคราบ ตลอดระยะการเล้ียงกุงเก็บขอมูลปริมาณอาหารทั้งหมด ปริมาณ

ผลผลิตและอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ   

 

3.  การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห  

 การเก็บตัวอยางดําเนินการหลังจากปลอยกุงลงเลี้ยงแลว 1 สัปดาห โดยเก็บตัวอยางน้ํา

และแพลงกตอนพืชทุก 2 สัปดาห จนกระท่ังสิ้นสุดการเลี้ยง การวิเคราะหตัวอยางดําเนินการท่ี

หองปฏิบัติการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ขณะเก็บ

ตัวอยางตรวจวัดคุณภาพนํ้าท่ัวไป คือ อุณหภูมิวัดดวยเทอรโมมิเตอร ความเค็มวัดดวยเคร่ืองวัด

ความเค็มแบบหักเหแสง (Atago S/Mill-E) พีเอชวัดดวยเคร่ืองวัดพีเอช inoLab (pH Level 1) 

และออกซิเจนละลายในน้ําโดยวิธี Azide modification (Strickland and Parsons, 1972)  

 การเก็บตัวอยางน้ําเก็บที่กึ่งกลางความลึกจากบริเวณสะพานยอและกลางบอบริเวณละ 

1 ลิตร นํามาผสมกันแลวจึงแบงใสขวดพลาสติก 1 ลิตร (composite sample)  แชตัวอยางน้ํา

ที่ไดไวในกระติกน้ําแข็งอุณหภูมิประมาณ 4 oC นําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการตอไป  

ตัวอยางน้ําที่ ไมกรองวิเคราะหหาความเปนดางและความกระดางตามวิธีการของ 

APHA, AWWA and WCF (1980) สวนตัวอยางน้ําที่กรองดวยแผนกรอง GF/C นํามา

วิเคราะหหาแอมโมเนีย ไนไตรท  ไนเตรท และฟอสเฟตตามวิธีการของ Strickland and 

Parsons (1972) และตัวอยางน้ําท่ีกรองดวยแผนกรอง cellulose acetate นํามาวิเคราะหหา

คลอโรฟลลเอตามวิธีการของ Strickland and Parsons (1972)  

 สวนแพลงกตอนพืชกรองตัวอยางนํ้าจากบอเลี้ยงกุงท่ีศึกษาจํานวน 20 ลิตร ดวยถุง

กรองแพลงกตอนขนาด 20 ไมครอน ดองตัวอยางท่ีรวบรวมไดดวยฟอรมาลีนใหไดความเขมขน

สุดทายประมาณ  5% จากน้ันนํามาแยกชนิดแพลงกตอนพืชในหองปฏิบัติการดวยกลอง

จุลทรรศน (จําแนกในระดับสกุล) โดยเปรียบเทียบลักษณะที่มองเห็นภายใตกลองจุลทรรศนกบั

ภาพถายของแพลงกตอนพืชตามลัดดา (2542)   

 

 

 

 



 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลคุณภาพน้ําแตละตัวแปรมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยตลอดการศึกษาแยกตาม

ลักษณะของพ้ืนบอแลวเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช T-test  ในโปรแกรม 

SAS เวอรชัน 8.0  สําหรับขอมูลแพลงกตอนพืชใชโปรแกรม Diverse ในโปรแกรมสําเร็จรูป 

Primer เวอรชัน 5.0 คํานวณหาความหนาแนน (เซลล/ลิตร) แยกตามลักษณะของพื้นบอ 

นําความหนาแนนของแพลงกตอนพืช (เซลล/ลิตร) ในแตละสกุลท่ีไดทุก 2 สัปดาหตาม

ลักษณะของพื้นบอมาหาความคลายคลึง (Bray-Curtis Similarity) ของโครงสรางประชาคม

แพลงกตอนพืชโดยการแปลงขอมูลแบบ Double –Square root แลวแสดงผลเปนภาพ 

dendrogram  การวิเคราะหนี้ใชโปรแกรม Cluster ในโปรแกรมสําเร็จรูป Primer เวอรชัน 5.0   

เชื่อมโยงขอมูลคุณภาพนํ้ากับแพลงกตอนพืชโดยหาความเปนไปไดท่ีแตละชุดขอมูล

คุณภาพน้ําจะมีความสัมพันธ ท่ีสอดคลองกับขอมูลประชาคมแพลงกตอนพืชซึ่งดูจากคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Weighted Spearman , ρw) ของชุดตัวแปรคุณภาพนํ้าที่สูงท่ีสุด   

การวิเคราะหความเชื่อมโยงของขอมูลคุณภาพน้ํากับประชาคมแพลงกตอนพืชใชโปรแกรม 

BIOENV จากโปรแกรม Primer เวอรชัน 5.0   

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 
1.  ขอมูลการเลี้ยง 
 ขอมูลการเลี้ยงกุงแสดงในตารางที่ 1 บอดินทั้ง 2 บอ (clay1 กับ clay2) ใชเวลาเล้ียง

กุงนานกวาบอปูพลาสติก (PE9 กบั PE11) แตใชอาหารในปริมาณที่ใกลเคียงกันยกเวนบอปู

พลาสติกPE11 ซึ่งใชระยะเวลาเลี้ยงนอยกวาบออื่นๆ ทั้งหมด  เมื่อพิจารณาผลผลิตพบวา บอ

ดินใหผลผลิตสูงกวาบอปูพลาสติกอยางเห็นไดชัด สวนอัตรารอดพบวาบอที่มีความหนาแนนนอย

กวามีอัตรารอดสูงกวาแตไมข้ึนกับชนิดบอ ในขณะที่อัตราแลกเนื้อไมมีรูปแบบชัดเจนโดยบอปู

พลาสติก PE9 มีอัตราแลกเน้ือสูงสุด รองลงมาเปนบอดิน clay1 บอดิน clay2 และบอปู

พลาสติก PE11 ตามลําดับ 

  

2.  คุณภาพน้ํา 
บอปูพลาสติกมีฟอสเฟตและแอมโมเนียท้ังหมดสูงกวาบอดินอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) 

ขณะที่คุณภาพน้ําอื่นๆ มีคาไมแตกตางกัน (p<0.05) (ตารางท่ี 2) ท้ังนี้เน่ืองจากการปูพลาสติก

ทําใหดินตะกอนพื้นบอกับมวลน้ําไมสามารถแลกเปลี่ยนฟอสเฟตและแอมโมเนียท้ังหมดซึ่งกันและ

กันได  ขณะที่ในบอเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาโดยทั่วไปตัวกลางท้ังสองจะแลกเปล่ียนสารอาหาร

เหลานี้ 

 

 

 



 

ตารางที่ 1 ขอมูลการเลี้ยงกุงขาว 

 
ขอมูลการเล้ียง บอ 

บอดิน clay1 บอดิน clay2 บอปูพลาสติก PE9 บอปูพลาสติก PE11 

พ้ืนที่บอ (ม2) 9600 9600 6400 6400 

ลูกกุงท่ีปลอย (ตัว) 900,000 1,000,000 900,000 800,000 

ความหนาแนน 

(ตัว/ม2) 

94 104 141 125 

ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 191 197 172 129 

อาหารท่ีใหทั้งหมด (กก) 37,479 33,559 34,011 24,737 

ผลผลิต (กก) 21,594 20,218 17,329 16,043 

อัตรารอด (%) 89.4 80.5 70.8 80.0 

อัตราเปลี่ยนอาหารเปน

เน้ือ 

1.74 1.66 1.96 1.54 

 

 

ไปมาอยูตลอดเวลา (พุทธ และคณะ, 2543; จุฑารัตน และคณะ, 2551) พุทธ และคณะ 

(2533) กลาววา สารประกอบฟอสฟอรัสสามารถสะสมในดินตะกอนไดเปนอยางดี Funge-

Smith and Briggs (1998) พบวา ฟอสฟอรัสในบอเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาในประเทศไทย 84 

% จะสะสมอยูในดินตะกอน ซึ่งสารประกอบฟอสฟอรัสในบอเลี้ยงกุงจะตกตะกอนอยูในรูป

แคลเซียมฟอสเฟต อลูมินัมฟอสเฟต หรือไอรอนฟอสเฟต (Chien, 1989 อางตาม พุทธ และ

คณะ ,2533)  

การปูพลาสติกยังทําใหคันบอถูกกัดเซาะนอยลง บอปูพลาสติกจึงมีเลนเกิดข้ึนนอยกวา

บอดิน (Funge-Smith and Briggs, 1998)  ซึ่งคณะผูวิจัยดังกลาวยังพบวาเลนท่ีสะสมอยูใน

บอเลี้ยงกุงทะเลในประเทศไทยมาจากดินที่ถูกกัดเซาะจากคันบอเปนสวนใหญ ดังน้ันในบอปู

พลาสติกโอกาสท่ีฟอสเฟตจะจับกับอิออนของเหล็กที่อยูในอนุภาคดินเหนียวแลวตกตะกอนสะสม

อยูตามพื้นบอจึงเกิดข้ึนไดนอยกวาบอดิน บอปูพลาสติกจึงมีฟอสเฟตในมวลน้ําสูงกวาบอดิน 

นอกจากนั้นผลการศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นวา ในระหวางการเลี้ยงมีการจัดการการใหอากาศที่ดีในบอ

เลี้ยงกุงท่ีมีพ้ืนบอตางกันทั้ง 2 แบบ เพราะฟอสเฟตจะจับกับอิออนของเหล็กไดดีในสภาวะท่ีดิน

ตะกอนมีออกซิเจนเทานั้น หากดินตะกอนอยูในสภาพขาดออกซิเจนฟอสเฟตจะละลายออกจาก

ดินตะกอนไดมากข้ึนและพรอมที่จะปลอยออกสูมวลน้ํา (Marsden, 1989; Rozan et al., 

2002)    

ในการศึกษาครั้งนี้บอเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาที่พื้นบอตางกัน 2 แบบ มีออกซิเจน

ละลาย  พีเอช และคลอโรฟลลเอใกลเคียงกับผลการศึกษาที่ผานๆ มา  (คณิต และคณะ, 

2535ก; พัชริดา และคณะ, 2543) แตมีความเขมขนของแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท ไนเตรท 

และฟอสเฟตสูงกวาอยางเห็นไดชัด ซึ่งอาจเปนเพราะวาบอเลี้ยงกุงที่ศึกษามีความหนาแนนของ



กุงที่เล้ียงมากกวา โดยบอเลี้ยงกุงท่ีศึกษาท้ัง 4 บอปลอยกุงลงเลี้ยงดวยอัตราความหนาแนน 

150,000-225,000 ตัว/ไร ในขณะท่ีการเลี้ยงกุงในอดีตปลอยไมเกิน 150,000 ตัว/ไร (คณิต 

และคณะ, 2535ก)  คณิต และคณะ (2535ข) กลาววาการปลอยกุงลงเลี้ยงดวยความหนาแนน

ที่นอยทําใหสารอาหารสะสมในอตัราที่นอยดวย  

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย(±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)ของคุณภาพน้ําในบอดนิและบอปูพลาสติก 

 
ตัวแปรคุณภาพนํ้า บอ ความแตกตาง

ทางสถิติ บอดิน 

 

บอปูพลาสติก 

อุณหภูมินํ้า (oC) 29.9±1.5 29.3±1.5 p>0.05 

พีเอช 7.81±0.43 7.76±0.30 p>0.05 

ความเคม็(ppt) 29.2±5.3 30±4.8 p>0.05 

ความเปนดาง(mg-CaCO3/l) 127.5±33.1 115.7±25.5 p>0.05 

ความกระดาง(mg/l) 5495±1103 5282±1362 p>0.05 

คลอโรฟลลเอ(g/l) 136.0±78.5 136.7±75.8 p>0.05 

ออกซิเจนละลาย(mg/l) 7.37±1.22 7.82±1.39 p>0.05 

ฟอสเฟต (mg-P/l) 0.07±0.05 0.73±0.24 P<0.05 

แอมโมเนียทั้งหมด (mg-N/l) 0.27±0.29 0.40±0.50 P<0.05 

ไนไตรท (mg-N/l) 0.45±0.37 0.45±0.34 p>0.05 

ไนเตรท(mg-N/l) 0.30±0.22 0.37±0.30 p>0.05 

 

3.  แพลงกตอนพืช 

 

บอดินพบแพลงกตอนพืช 4 ดิวิชั่น คือ Cyanophyta (Blue green algae) 3 สกุล 

Chlorophyta (Green algae) 8 สกุล  Bacillariophyta (Diatom) 10 สกุล และ Pyrrophyta 

(Dinoflagellate) 7 สกลุ รวมท้ังสิ้น 28 สกลุ โดยมีความหนาแนนเฉลี่ย 5.28 x105 เซลล/ลิตร 

แ พ ล ง ก ต อ น พื ช ส กุ ล เด น  คื อ  Oscillatoria (35.1%) Dimomorphococcus (33.4%) 

Chromococus (9.8%) และ Peridinium (8.5%) ตามลําดับ สวนบอปูพลาสติกพบแพลงกตอน

พืช 4 ดิวิชั่น คือ Cyanophyta (Blue green algae) 6 สกุล Chlorophyta (Green algae) 13 

สกุล Bacillariophyta (Diatom) 14 สกุล และPyrrophyta (Dinoflagellate) 6 สกุล รวมทั้งส้ิน 

29 สกุล มีความหนาแนน เฉลี่ย 5.21 x106 เซลล/ลิตร โดยมี Oscillatoria เปนแพลงกตอนพืช

สกุลเดนซึ่งมีสัดสวนสูงถึง 89.9% รองมาเปน Dimomorphococcus (4.2%)  พัชริดา และ

คณะ (2543) ศึกษาแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีน้ําจืด จังหวัด

ราชบุรี พบ Oscillatoria  มากกวาแพลงกตอนพืชสกุลอ่ืนๆ เชนกัน โดยมีสัดสวนประมาณ 17%  

บอเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาที่พ้ืนบอตางกันดังกลาวพบแพลงกตอนพืชหนาแนนใกลเคียง

กับผลการศึกษาของคณิตและคณะ (2535 ก) และพัชริดา และคณะ (2543) แตมีความ
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หนาแนนสูงกวาแหลงนํ้าธรรมชาติเพราะบอเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนามีสารอินทรียและ

สารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําสูง (คณิต และคณะ, 2535ก)   นอกจากนั้นบอเลี้ยง

กุงทะเลแบบพัฒนายังพบแพลงกตอนพืชเดนเพียงไมกี่สกุลซึ่งบอปูพลาสติกพบแพลงกตอนพืช

เดน 2 สกุล คือ Oscillatoria  และ Dimomorphococcus   สวนบอดินพบแพลงกตอนพืชเดน 

4 สกุล  แตสัดสวนของแพลงกตอนพืชสกุลเดนโดยเฉพาะอยางย่ิง Oscillatoria แตกตางกัน

อยางเห็นไดชัด ซึ่งอาจเปนเพราะวาบอปูพลาสติกมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงกวา สอดคลองกับ 

Yusoff  et al. (2001) พบวาอัตราการเจริญเติบโตของ Oscillatoria  sp. เพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญเมื่อเพิ่มฟอสฟอรัส  Oscillatoria เปนแพลงกตอนพืชพวกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินท่ี

สามารถดึงเอาไนโตรเจนจากอากาศมาใชไดโดยตรงผานกระบวนการตรึงไนโตรเจน (Gallon et 

al., 1991) ในบอเลี้ยงกุงท่ีมีฟอสเฟตปริมาณมาก Oscillatoria จึงสามารถเจริญเติบโตไดดีและ

รวดเร็ววาแพลงกตอนพืชชนิดอื่น ๆ ดวยเหตุนี้บอปูพลาสติกจึงมีสัดสวนของ Oscillatoria และ

ปริมาณแพลงกตอนพืชสูงกวาบอดิน 

ภาพที่ 1 แสดงภาพdendrogram ประชาคมแพลงกตอนพืชในบอดนิกับปูพลาสติกตลอด

การศึกษา เห็นไดวา โครงสรางของประชาคมแพลงกตอนพืชแบงเปนกลุมตามความแตกตาง

ของพื้นบอคอนขางชัดเจน ความแตกตางของโครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืชนี้คาดวาเกิด

จากความแตกตางของแอมโมเนียท้ังหมดและฟอสเฟต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ภาพ dendrogram ของประชาคมแพลงกตอนพืชในบอดิน(Clay) และปู

พลาสติก(PE)   
 

4.  ความสมัพันธระหวางคุณภาพน้ํากับประชาคมแพลงกตอนพืช 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้ากับประชาคมแพลงกตอนพืช (Weighted 

Spearman , ρw)ในบอดินสูงสุด 5 อันดับแรกมีคาอยูระหวาง 0.56-0.61 โดยชุดตัวแปร

คุณภาพน้ําที่ประกอบดวย แอมโมเนียท้ังหมดและฟอสเฟตมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด 

(ตารางที่ 3)  นอก จากนี้ยังพบวา แอมโมเนียท้ังหมดอยู ในชุดตัวแปรคุณภาพนํ้าท่ีมีคา



สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดเหลาน้ีทุกครั้ง รองลงมาเปนฟอสเฟต ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา

ประชาคมแพลงกตอนพืชในบอดินถูกควบคุมดวยแอมโมเนียท้ังหมด ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของพุทธ และคณะ (2537) พบวาการเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงกตอนพืชในบอ

เลี้ยงกุงทะเลขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงความเขมขนของแอมโมเนียท้ังหมด เพราะโดยทั่วไปแลว

แพลงกตอนพืชชอบใชแอมโมเนียมากกวาไนเตรทไนไตรท ตลอดจนถึงไนโตรเจนรูปอื่นๆ (มนุวดี, 

2532; Hargreaves, 1998) McCarthy (1981) อางตาม Hargreaves (1998) พบวาแพลงก

ตอนพืชจะใชไนเตรทเมื่อความเขมขนของแอมโมเนียใน นํ้าลดลงต่ํากวา 0 .03 mg-N/l  

นอกจากน้ันฟอสเฟตเปนอีกหนึ่งตัวแปรคุณภาพน้ําท่ีมีอิทธิพลตอประชาคมแพลงกตอนพืชในบอ

ดิน เพราะฟอสเฟตถกูดินตะกอนกนบอดูดซับเอาไวไดงายทําใหในน้ํามีความเขมขนต่ํา  

สวนบอปูพลาสติกมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธต่ํากวาบอดินอยางเห็นไดชัดโดยคาสัมประ 

สิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด 5 อันดับแรกอยูระหวาง 0.17-0.27 เทานั้น และชุดตัวแปรคุณภาพน้ําที่มี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดเหลานี้ไมมีแอมโมเนียท้ังหมดและฟอสเฟตปรากฏอยูเลย 

(ตารางที่ 4) ทั้งนี้เปนเพราะวาบอปูพลาสติกมีสารอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงก

ตอนพืชเพียงพออยูตลอดเวลา ผลการศึกษานี้จึงแสดงใหเห็นวา การปพูื้นบอมผีลตอแพลงกตอน

พืชในบอดวยซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากคุณภาพนํ้าที่แตกตางกัน (แอมโมเนียทั้งหมด ฟอสเฟต) 

เพราะปจจัยสิ่งแวดลอมในบอเลี้ยงกุงมีความเชื่อมโยงกัน (Funge-Smith and Briggs, 1998)   
 

บทสรุป 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การปูพ้ืนบอทําใหน้ําในบอเลี้ยงกุงมีฟอสเฟตและ

แอมโมเนียทั้งหมดสูงข้ึนเพราะฟอสฟอรัสทั้งหมดที่เขาสูบอเลี้ยงจะหมุนเวียนอยูในน้ําเปนสวน

ใหญ  เน่ืองจากการแลกเปลี่ยนฟอสเฟตระหวางมวลน้ํากบัดนิตะกอนในบอปูพลาสติกไมสามารถ

เกิดข้ึนได ประกอบกับการปูพื้นบอชวยปองกันการกัดเซาะคันบอ การฟุงกระจายของอนุภาคดิน

เหนียวจึงมีนอย ดังนั้นในบอปูพลาสติกโอกาสท่ีฟอสเฟตจะจับกับอิออนของเหล็กท่ีอยูในอนุภาค

ดินเหนียวแลวตกตะกอนสะสมอยูตามพื้นบอจึงเกิดข้ึนไดนอยกวาบอดิน  สําหรับแอมโมเนีย

ทั้งหมดอธิบายไดในทํานองเดียวกับฟอสเฟต แตแอมโมเนียท้ังหมดจะไมจับกับอิออนของเหล็กท่ี

อยูในอนุภาคดินเหนียว เมื่อมีฟอสเฟตและแอมโมเนียท้ังหมดเพียงพอกับการเจริญเติบโตของ

แพลงกตอนพืชอยูตลอดเวลาจึงทําใหแพลงกตอนพืชในบอปูพลาสติกชุกชุมกวาบอดิน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งแพลงกตอนพืชสีน้ําเงินแกมเขียวที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศได  

  ผลการศึกษาน้ีมีประโยชนตอการจัดการคุณภาพนํ้าและแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงกุง

ทะเลแบบพัฒนาโดยเมื่อใชพลาสติกปูพื้นบอเกษตรกรควรเขมงวดการใหอาหารมากยิ่งข้ึนเพื่อให

อาหารเหลือตกคางอยูนอยกวาบอดิน ทั้งนี้เพราะสารอาหารท่ีเกิดข้ึนไมสามารถถูกดินตะกอน

เก็บเอาไวได หากไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหอาหารไดการเลี้ยงในบอดินเปนแนวทาง

ที่เหมาะสมกวา 



ตารางท่ี 3  คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ (Weighted Spearman , ρw) สูงสุด 5 อันดับแรก ระหวางคุณภาพน้ํากับประชาคมแพลงกตอนพืชในบอดนิ 

 
คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ 

อุณหภูมินํ้า พีเอช ความ

เค็ม 

ความเปนดาง ความ

กระดาง 

คลอโรฟลลเอ ออกซิเจน

ละลาย 

ฟอสเฟต ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนียท้ังหมด 

0.61            
0.57            
0.57            
0.57            
0.56            

 

ตารางท่ี 4  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Weighted Spearman, ρw) สูงสุด 5 อันดับแรกระหวางคุณภาพน้ํากับประชาคมแพลงกตอนพืชในบอปูพลาสติก 

 
คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ 

อุณหภูมินํ้า พีเอช ความ

เค็ม 

ความเปนดาง ความ

กระดาง 

คลอโรฟลลเอ ออกซิเจน

ละลาย 

ฟอสเฟต ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนียท้ังหมด 

0.27            
0.20            
0.20            
0.18            
0.17            
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