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ABSTRACT : The Rattanai Reservoir is used in many ways and a source of wastewater from 
households and surrounding resorts. This may affect water quality change to be unsuitable for 
uses and affect phytoplankton in the water resource. This study aimed were to evaluate water 
quality and diversity of phytoplankton by collecting water samples and analyzing them for 
quality, cadmium content, and lead content, and to characterize the diversity of phytoplankton 
in each season of the year. Data were collected from 3 stations, twice a season. The results 
revealed that water quality in all seasons were similar. During the year, the range was from 
5.10–9.48 mg/L for dissolved oxygen content, 24.2–27.7°C for temperature, 7.0–7.7 for pH, 0 
mg/L for ammonia, 38–44 mg/L as CaCO

3
 for alkalinity, 16.57–18.45 Pt-Co Unit for color, 55–76 

mg/L for solid content, 8.09–12.36 NTU for turbidity, 140–175 MPN/100 mL for coliforms bacteria 
values, and cadmium and lead were not detected in the water sources. The water quality was 
categorized as the standard for surface water quality class 2, which indicated possibility to be 
utilized for consumption. Four divisions (a total of 19 genus) of phytoplankton was found, i.e., 
Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta and Euglenophyta. The diversity of plankton was 
largest in summer season, followed by winter and rainy seasons, respectively. Therefore, water 
in the Rattanai Reservoir (Khaokho district, Petchabun province) could be used for consumption 
(if they be sterilized or treated) and for agricultural productions.
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บัที่คัดย่อ

อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ถูกใช้ประโย์ชน์ห์ลาย์ด้าน
และเป็นแห์ล�งรับุน�ำทิ�งจากคุรัวีเรือนและรีสอร์ต 
โดย์รอบุ ด้วีย์เห์ตุนี�อาจทำให์้คุุณภัาพ็น�ำไมื�เห์มืาะสมื 
ในการนำมืาใช้ประโย์ชน์และส�งผู้ลต�อแพ็ลงก์ตอนพื็ช
ในแห์ล�งน�ำได้ การศึกษานี�จึงมีืวีัตถุประสงค์ุเพื็�อ
ประเมืินคุุณภัาพ็น�ำและสำรวีจคุวีามืห์ลากห์ลาย์ 
ของชนิดพ็ันธ์ุ์แพ็ลงก์ตอนพ็ืช โดย์เก็บุตัวีอย์�างน�ำ 
เพ็ื�อวีเิคุราะห์ค์ุณุภัาพ็ ปริมืาณแคุดเมีืย์มืและตะกั�วี และ
จำแนกคุวีามืห์ลากห์ลาย์ของชนิดพ็ันธ์ุ์แพ็ลงก์ตอนพ็ืช
ทุกฤดูกาลในรอบุปี ข้อมืูลถูกเก็บุจาก 3 สถานี 2 คุรั�ง
ต�อฤดูกาล ผู้ลการศึกษาพ็บุวี�า คุุณภัาพ็น�ำทุกฤดูกาล
ใกลเ้คุยี์งกนั ในแต�ละรอบุป ีปรมิืาณออกซ่เิจนที�ละลาย์
ในน�ำอย์ู�ในช�วีง 5.10–9.48 มืิลลิกรัมืต�อลิตร อุณห์ภัูมืิ
อย์ู�ในช�วีง 24.2–27.7 องศาเซ่ลเซ่ีย์ส คุวีามืเป็นกรด-
ด�างอย์ู�ในช�วีง 7.0–7.7 แอมืโนเนีย์เท�ากับุ 0 มืิลลิกรัมื
ต�อลิตร คุวีามืเป็นด�างอย์ู�ในช�วีง 38–44 มืิลลิกรัมื 
ต�อลิตรในรูปของแคุลเซ่ีย์มืคุาร์บุอเนต สีอย์ู�ในช�วีง 
16.57–18.45 แพ็ลทินัมื-โคุบุอลต์ ปริมืาณของแข็งอย์ู�
ในช�วีง 55–76 มืิลลิกรัมืต�อลิตร คุวีามืขุ�นอย์ู�ในช�วีง 
8.09–12.36 เอ็นทีย์ู คุ�าโคุลิฟื่อร์มืแบุคุทีเรีย์อย์ู�ในช�วีง 
140–175 เอ็มืพี็เอ็นต�อ 100 มืิลลิลิตร และไมื�พ็บุ
แคุดเมืีย์มืและตะกั�วี โดย์คุุณภัาพ็น�ำอย์ู�ในเกณฑ์
มืาตรฐานคุุณภัาพ็น�ำผู้ิวีดินประเภัทที� 2 บุ�งชี�ถึงคุวีามื
เปน็ไปไดใ้นการใชป้ระโย์ชนจ์ากน�ำเพ็ื�อการอปุโภัคุและ
บุรโิภัคุ แพ็ลงกต์อนพื็ช 4 ดวิีชินั (จำนวีนรวีมื 19 สกุล) 
ถูกพ็บุ ได้แก� Chlorophyta, Bacillariophyta, 
Cyanophyta และ Euglenophyta คุวีามืห์ลากห์ลาย์
ของแพ็ลงก์ตอนถูกพ็บุมืากที�สุดในฤดูร้อน รองลงมืา 
คุือ ฤดูห์นาวี และฤดูฝน ตามืลำดับุ ด้วีย์เห์ตุนี� น�ำ 
ในอ�างเก็บุน�ำรัตนยั์จงึสามืารถนำมืาใชป้ระโย์ชน์ในการ
อุปโภัคุบุริโภัคุ (ห์ากผู้�านการฆ�าเชื�อห์รือบุำบัุดแล้วี) 
และในการเกษตรกรรมื 

คำสิำคญั: คุณุภัาพ็น�ำ, แพ็ลงก์ตอนพ็ชื, อ�างเกบ็ุน�ำรตันยั์

บัที่นำ

อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์เป็นสถานที�สำคุัญต�อการ
ท�องเที�ย์วีในเขตอำเภัอเขาคุ้อ จังห์วีัดเพ็ชรบุูรณ์  
เป็นส�วีนห์นึ�งของโคุรงการอ�างเก็บุน�ำอันเนื�องมืาจาก
พ็ระราชดำริของพ็ระบุาทสมืเด็จพ็ระเจ้าอย์ู�ห์ัวี 
ภัูมืิพ็ลอดุลย์เดช รัชกาลที� 9 แมื้เป็นอ�างเก็บุน�ำขนาด
เลก็แต�มีืขนาดให์ญ�ที�สดุในพ็ื�นที�อำเภัอเขาคุ้อ อ�างเก็บุน�ำ
รัตนัย์ถูกสร้างขึ�นเพ็ื�อจัดห์าน�ำสำห์รับุการอุปโภัคุและ
การเกษตรให้์แก�เกษตรกรท้องถิ�นและประชาชนโดย์
รอบุ โดย์อย์ู�ในคุวีามืดแูลของกรมืชลประทาน กระทรวีง
เกษตรและสห์กรณ์ (Royal Irrigation Department, 
2009) บุรเิวีณอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ถูกใช้เป็นที�อย์ู�อาศัย์และ
ที�ทำกินรวีมืของกลุ�มืราษฎร เช�น กลุ�มืปลูกห์น�อไมื้ฝรั�ง 
ปลกูเสาวีรส เลี�ย์งปลา และเลี�ย์งโคุ เปน็ตน้ อ�างเกบ็ุน�ำ
มืลีกัษณะคุลา้ย์กบัุทะเลสาบุเห์มืาะสำห์รบัุการพ็กัผู้�อน
ห์ย์�อนใจของนกัท�องเที�ย์วี และเปน็จดุชมืวีวิีที�สวีย์ที�สดุ
ของอำเภัอเขาคุ้อ โดย์เฉพ็าะวีิวีทะเลห์มือกในฤดูฝน
และฤดหู์นาวีบุรเิวีณเห์นอือ�างเกบ็ุน�ำรตันยั์ นอกจากมืี
ทิวีทัศน์ที�สวีย์งามืแล้วี อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ย์ังเป็นแห์ล�ง
รองรบัุน�ำทิ�งจากคุรัวีเรอืนและรสีอรต์ที�อย์ู�โดย์รอบุอ�าง
รัตนัย์เช�นกัน

น�ำเป็นทรัพ็ย์ากรธ์รรมืชาติชนิดใช้แล้วีไมื�ห์มืด
ไป สามืารถเกิดขึ�นให์มื�ทดแทนได้เสมือ มืบีุทบุาทสำคัุญ
ต�อระบุบุนิเวีศ เป็นประโย์ชน์ต�อสิ�งมืีชีวีิต มืนุษย์์ใช้น�ำ
เพ็ื� อการอุปโภัคุบุริ โภัคุ เพ็ื� อการเกษตรกรรมื 
อุตสาห์กรรมื ชลประทาน ฯลฯ จากการใช้ประโย์ชน์ที�
ห์ลากห์ลาย์จึงจำเป็นต้องมืีการตรวีจสอบุคุุณภัาพ็น�ำ
ของแห์ล�งน�ำ ซ่ึ�งสามืารถทำไดทั้�งทางดา้นกาย์ภัาพ็ เคุมืี 
และชวีีภัาพ็ รวีมืถงึการจำแนกป้จจยั์ที�มืผีู้ลต�อคุณุภัาพ็น�ำ 
ได้แก� แพ็ลงก์ตอนพ็ืช ซ่ึ�งเป็นดัชนีบุ�งชี�ถึงคุุณภัาพ็น�ำ 
คุวีามืห์ลากห์ลาย์ทางพั็นธ์ุกรรมืของแพ็ลงก์ตอน
สามืารถสะท้อนถึงคุวีามือุดมืสมืบุูรณ์ของแห์ล�งน�ำ 
(Proongkiat, 1999) การขย์าย์ตัวีของแห์ล�งชุมืชนและ
การใช้สารเคุมีืในการทำการเกษตร ส�งผู้ลให์้มืีการ
ปล�อย์ของเสีย์ลงสู�แห์ล�งน�ำมืากขึ�น จงึอาจส�งผู้ลกระทบุ



ส.วก.ท.

343วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีีท่� 52  ฉบัับัท่� 3 กันยายน - ธัันวาคม 2564

ต�อสิ�งมืีชีวีิตนานาชนิดที�อาศัย์อย์ู�ในแห์ล�งน�ำ การใช้ 
สิ�งมืีชีวีิตโดย์เฉพ็าะแพ็ลงก์ตอนจึงถูกนำมืาใช้ในการ 
บุ�งบุอกระดับุคุวีามือุดมืสมืบุูรณ์ห์รือคุวีามืเสื�อมืโทรมื
ของแห์ล�งน�ำ และเป็นวีิธ์ีการห์นึ�งในการวีิเคุราะห์์
คุุณภัาพ็น�ำ (Kotchasenee, 1997) อย์�างไรกต็ามื การ
เปลี�ย์นแปลงของฤดูกาลสามืารถส�งผู้ลต�อคุุณภัาพ็น�ำ 
แพ็ลงก์ตอน และสิ�งมีืชีวีิตในน�ำได้ ทั�งนี� Jaisa-ard 
(2001) ศกึษาชนิดของโปรโตซ่วัีเพ็ื�อใชเ้ปน็ดัชนบีุ�งบุอก
คุุณภัาพ็น�ำในบุึงบุอระเพ็็ด จังห์วีัดนคุรสวีรรคุ์ โดย์
สำรวีจเดือนละคุรั�ง พ็บุ โปรโตซั่วีทั�งห์มืด 188 ชนิด 
และมีื 30 ชนิด ที�มืีคุวีามืถี�ในการสำรวีจพ็บุมืากที�สุด 
คุอื 6 คุรั�งขึ�นไป เมืื�อศกึษาคุวีามืสัมืพั็นธ์ร์ะห์วี�างคุุณภัาพ็
น�ำและโปรโตซั่วี พ็บุวี�า คุุณภัาพ็น�ำในบึุงบุอระเพ็็ด 
โดย์ทั�วีไปมืีสภัาพ็แบุบุ mesosaprobic เนื�องจากพ็บุ
โปรโตซ่วัีจำพ็วีกซ่ลิเิอทมืาก ปรมิืาณออกซ่เิจนปานกลาง 
จำนวีนแบุคุทีเรีย์มืาก ในบุางฤดูกาลสภัาพ็น�ำดีขึ�น  
แต�บุางฤดูกาลสภัาพ็น�ำลดต�ำลง ทั�งนี�เพ็ราะอย์ู�ใกล้
แห์ล�งชุมืชนจึงมีืปริมืาณของเสีย์ถูกทิ�งลงสู�แห์ล�งน�ำมืาก 
นอกจากนี� น�ำในบุึงบุอระเพ็็ดมืีการห์มืุนเวีีย์นของสาร
ในระบุบุนิเวีศตลอดปีทำให์้คุุณภัาพ็น�ำผู้ันแปรเช�นกัน 

การขย์าย์ตัวีของแห์ล� งชุมืชนและการ
พ็ฒันาการท�องเที�ย์วีส�งผู้ลให้์มืกีารสรา้งโรงแรมื รสีอรต์ 
และสิ�งก�อสร้างที�เป็นแห์ล�งท�องเที�ย์วีอย์�างรวีดเร็วี  
และมืนีกัท�องเที�ย์วีนำย์านพ็าห์นะส�วีนบุคุุคุลมืาท�องเที�ย์วี
กันเป็นจำนวีนมืาก ทั�งนี�รวีมืถึงการสะสมืของสารเคุมีื
ที�เปน็สารพ็ษิจากโลห์ะห์นกัจำพ็วีกแคุดเมืยี์มืและตะกั�วี
ในสภัาพ็แวีดล้อมื แคุดเมีืย์มืและตะกั�วีเป็นโลห์ะห์นัก
ที�อย์ู�ในผู้ลิตภััณฑ์การทำสีทาบุ้าน เป็นส�วีนผู้สมืใน
น�ำมืันเชื�อเพ็ลิง และย์าฆ�าแมืลง (Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, 2007) เมืื�อมืี
การสร้างโรงแรมื รีสอร์ต แห์ล�งท�องเที�ย์วีที�มืีนักท�อง
เที�ย์วีและการเกษตรที�มืีการใช้ย์าฆ�าแมืลงมืากขึ�น จึงมืี
โอกาสพ็บุแคุดเมีืย์มืและตะกั�วีสะสมืในแห์ล�งน�ำมืากขึ�น 
อย์�างไรก็ตามื ด้วีย์แคุดเมืีย์มืเป็นโลห์ะห์นักที�สามืารถ
ปนเป่�อนในน�ำ (Panapawutkul, 2006) และใน 
บุางคุรั�งสารตะกั�วีก็อาจเกิดขึ�นได้เองห์รือมืีอย์ู�ตามื

ธ์รรมืชาติภัาย์ในแห์ล�งน�ำ (Wongwilai, 2020)  
การตรวีจสอบุคุุณภัาพ็น�ำของแห์ล�งน�ำจึงจำเป็นต้อง
ประเมืินปริมืาณของโลห์ะห์นักจำพ็วีกแคุดเมืีย์มืและ
ตะกั�วีด้วีย์เช�นกัน

จากเห์ตุผู้ลข้างต้น การศึกษาคุรั�งนี�จึงมืี
วีัตถุประสงคุ์เพ็ื�อประเมืินคุุณภัาพ็น�ำและสำรวีจคุวีามื
ห์ลากห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนพื็ชในอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ 
อำเภัอเขาคุ้อ จังห์วีัดเพ็ชรบูุรณ์ เพ็ื�อให์้ทราบุถึง
อณุห์ภูัมื ิคุวีามืเปน็กรด-ด�าง ปรมิืาณออกซ่เิจนที�ละลาย์
ในน�ำ ปริมืาณแอมืโมืเนีย์ รวีมืถึงปริมืาณโลห์ะห์นัก 
จากการเป็นแห์ล�งรองรับุน�ำทิ�งจากพื็�นที�เกษตรกรรมื 
คุรัวีเรือน และรีสอร์ตที�อย์ู�โดย์รอบุ และคุวีามืห์ลาก
ห์ลาย์ของชนิดพ็ันธ์ุ์แพ็ลงก์ตอนพ็ืช โดย์เก็บุข้อมืูลใน
ช�วีงเดอืนที�เปน็ตวัีแทนของแต�ละฤดกูาลในรอบุป ีและ
คุวีามืเป็นไปได้ในการนำน�ำในอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ไปใช้
ประโย์ชน์ สำห์รับุนำมืาเป็นข้อมืูลพ็ื�นฐานในการวีาง
แนวีทางอนุรักษ์และฟื่่�นฟืู่คุวีามืสมืบุูรณ์ของแห์ล�งน�ำ
ต�อไป

อุปีกัรณ์และวิธั่กัาร

กัารสิำรวจพ้�นที่่�และกัำห์นดจุดเกั็บัต่ัวอย่าง
พ็ื�นที�โดย์รอบุของอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ อำเภัอ 

เขาคุ้อ จังห์วัีดเพ็ชรบูุรณ์ ซึ่�งเป็นโคุรงการชลประทาน
ขนาดเล็กตามืพ็ระราชดำริ เก็บุน�ำคุวีามืจุประมืาณ 
2,020,000 ลกูบุาศกเ์มืตร บุนเนื�อที� 1,600 ไร� มือีาคุาร
ระบุาย์น�ำล้นกวี้าง 15 เมืตร พ็ร้อมืทำนบุดินกวี้าง  
4 เมืตร ย์าวี 250 เมืตร และสูง 15 เมืตร ก�อสร้างเสร็จ
เมืื�อปี พ็.ศ. 2530 เพ็ื�อใช้ประโย์ชน์ในการอุปโภัคุ 
บุริโภัคุและเกษตรกรรมื (Ministry of Tourism and 
Sport, 2021) ถกูสำรวีจ กำห์นดจุดเก็บุตัวีอย์�างน�ำและ
แพ็ลงก์ตอนพ็ืช 3 สถานี โดย์ใช้ห์ลักในการกำห์นดจุด
เกบ็ุตวัีอย์�างตามื Wong-anurakchai (2017) ที�อธ์บิุาย์
วี�า การออกแบุบุจุดเก็บุตัวีอย์�างน�ำผิู้วีดินต้องดำเนิน
การสำรวีจพ็ื�นที�และกำห์นดจุดเก็บุตัวีอย์�างตามืสภัาพ็
แวีดลอ้มืทั�วีไปของแห์ล�งน�ำ ลกัษณะทางชลศาสตรข์อง
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น�ำ (สภัาพ็การขึ�น-ลงของแห์ล�งน�ำ ปรมิืาณ ทศิทาง และ
อตัราการไห์ล) แห์ล�งกำเนิดมืลพิ็ษและการใช้ประโย์ชน์
ของที�ดินในพ็ื�นที�แห์ล�งน�ำ ห์รือแผู้นที�แห์ล�งน�ำ (พ็ื�นที�
แห์ล�งน�ำที�ต้องการสำรวีจโดย์รวีมื แสดงให์้เห์็นสาย์น�ำ
และการเชื�อมืต�อ ที�ตั�งของแห์ล�งน�ำ พ็ื�นที�การใช้
ประโย์ชน์ ตลอดจนสิ�งก�อสร้างอื�น) ซ่ึ�งในที�นี�มืีการ
กำห์นดจุดเก็บุตัวีอย์�างตามืลักษณะของพ็ื�นที�ที�มืกีารใช้
ประโย์ชน ์และเปน็แห์ล�งรองรบัุน�ำทิ�งจากคุรัวีเรอืนและ
รีสอร์ต ทั�งนี� สถานีที� 1 (S1) คุือบุริเวีณที�มืีคุรัวีเรือนอย์ู�
อาศัย์และรีสอร์ตอยู์�มืาก ส�วีนสถานีที� 2 (S2) คุอืบุริเวีณ
กลางอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ และ สถานีที� 3 (S3) คุือบุริเวีณ
กลางน�ำใกล้กบัุสันเขื�อนของอ�างเก็บุน�ำ โดย์แต�ละสถานี 
(3 สถานี) เก็บุตัวีอย์�างน�ำและแพ็ลงก์ตอนพื็ชในทุก
ฤดูกาลในรอบุปี ฤดูกาลละ 2 คุรั�ง 3 ซ่�ำ ต�อคุรั�ง คุ�าต�ำ
สดุและคุ�าสงูสดุที�เกดิขึ�นในรอบุปถีกูราย์งาน ขอ้มืลูจาก
การวิีเคุราะห์์ผู้ลทางสถิติสำห์รับุแต�ละพ็ารามิืเตอร์ที�
ศึกษาถูกพ็ิจารณาและสรุปผู้ล ข้อมืูลคุวีามืห์ลากห์ลาย์
ทางชนิดพ็ันธ์ุ์และปริมืาณของแพ็ลงก์ตอนพื็ชถูกนำมืา

วีิเคุราะห์์และสรุปผู้ลในด้านชนิดพ็ันธ์ุ์ที�พ็บุทั�งห์มืด 
ปริมืาณที�พ็บุ นำข้อมืูลมืาห์าคุ�าช�วีงปริมืาณที�พ็บุ 
แพ็ลงก์ตอนพ็ืชชนิดนั�น 

ฤดูกาลถูกพิ็จารณาตามืการกำห์นดฤดูกาล
ของกรมือุตุนิย์มืวีิทย์า (Thai Meteorological 
Department, 2014) โดย์ฤดูร้อนเริ�มืต้นกลางเดือน
กุมืภัาพ็ันธ์์ไปจนถึงกลางเดือนพ็ฤษภัาคุมื (ช�วีงเปลี�ย์น
จากมืรสมุืตะวีนัออกเฉยี์งเห์นอืเปน็มืรสมุืตะวีนัตกเฉยี์ง
ใต้) ฤดูฝนเริ�มืต้นกลางเดือนพ็ฤษภัาคุมื (เมืื�อมืรสุมื
ตะวีนัตกเฉยี์งใตพ้็ดัปกคุลมุืประเทศไทย์) ไปจนถงึกลาง
เดอืนตลุาคุมื และฤดูห์นาวีเริ�มืตน้กลางเดือนตลุาคุมืถึง
กลางเดือนกุมืภัาพ็ันธ์์ (เมืื�อมืรสุมืตะวีันออกเฉีย์งเห์นือ
พ็ดัปกคุลุมืประเทศไทย์) ซ่ึ�งในการศึกษาคุรั�งนี� ตวัีอย์�าง
น�ำและแพ็ลงก์ตอนพ็ืชถูกจัดเก็บุในเดือนมืีนาคุมื  
พ็.ศ. 2562 (เป็นตัวีแทนช�วีงฤดูร้อน) เดือนกรกฎาคุมื 
พ็.ศ. 2562 (เป็นตัวีแทนช�วีงฤดูฝน) และเดือน
พ็ฤศจกิาย์น พ็.ศ. 2562 (เป็นตวัีแทนของช�วีงฤดูห์นาวี) 
จาก 3 สถานี ฤดูกาลละ 2 คุรั�ง (Figure 1)

Figure 1 Sampling station for water and phytoplankton in Rattanai Reservoir 
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กัารเกั็บัต่ัวอย่างน�ำ
ขวีดแก้วีห์ รือขวีดพ็ลาสติกที�มืี คุวีามืจุ 

ไมื�น้อย์กวี�า 4 ลิตร ถูกนำมืาใช้ในการเก็บุตัวีอย์�างน�ำ 
โดย์ห์ย์�อนขวีดเก็บุน�ำบุริเวีณกลางลำน�ำ ลึกจากผู้ิวีน�ำ
อย์�างน้อย์ 50 เซ่นติเมืตร แล้วีรอให์้สภัาพ็น�ำที�เกิดการ
เปลี�ย์นแปลงจากการห์ย์�อนขวีดเก็บุน�ำกลับุสู�สภัาพ็ 
เดมิืก�อน จงึเป่ดจุกขวีดให้์น�ำไห์ลเข้าขวีด เขีย์นราย์ละเอีย์ด 
ได้แก� บุริเวีณจุดเก็บุตัวีอย์�าง และวีัน/เดือน/ปี ที�เก็บุ
ตัวีอย์�าง ระบุุป่ดฉลากข้างขวีดเก็บุตัวีอย์�างน�ำ เพ็ื�อนำ
ไปส�งตรวีจวีิเคุราะห์์ตามืคุ�ามืาตรฐานน�ำผู้ิวีดิน ได้แก� 
คุ�าปริมืาณแอมืโมืเนีย์ ด้วีย์ชุดทดสอบุ (Ammonia 
Test Kit รุ�น HI3824) ส�วีนคุ�าสีของน�ำ คุ�าปริมืาณ
ของแข็งทั�งห์มืด (Total solids; TS) คุ�าคุวีามืเป็นด�าง 
(Alkalinity) และคุ�าคุวีามืขุ�นของน�ำ (Turbidity) 
วีิ เคุราะห์์คุ� าตามืวิีธ์ีของ APHA-AWWA-WEF 
(American Public Health Association, American 
Water Works Association, Water Environment 
Federation, 2005) คุ�าปริมืาณโคุลิฟื่อร์มืแบุคุทีเรีย์
ทั�งห์มืด (Total coliform bacteria) ตามืวีธิ์ ีMPN/100 
mL คุ�าปรมิืาณแคุดเมืยี์มื (Cd) และตะกั�วี (Pb) ดว้ีย์วีธิ์ี 
ICP-MS/OES (Feist et al., 2008) ส�วีนคุุณภัาพ็น�ำ
บุางประการที�สามืารถเก็บุข้อมืูลได้ทันทีผู้�านเคุรื�องมืือ
วีัดคุุณภัาพ็น�ำภัาคุสนามืแบุบุหั์วีโพ็รบุ เก็บุข้อมืูล 
โดย์การจุ�มืโพ็รบุของเคุรื�องมืือแล้วีอ�านคุ�า บุันทึกผู้ล  
ในห์นึ�งสถานีจุดเก็บุตัวีอย์�างข้อมืูลถูกจัดเก็บุ 3 ซ่�ำ  
ในแต�ละพ็ารามืิเตอร์ ฤดูกาลละ 2 คุรั�ง ได้แก� คุ�าคุวีามื
เปน็กรด-ด�างของน�ำ (pH) ดว้ีย์ pH meter ของ APERA 
รุ�น PH20 Value Pocket pH Tester Kit ส�วีนคุ�า
อุณห์ภูัมืิของน�ำ และคุ�าปริมืาณออกซิ่เจนที�ละลาย์ใน
น�ำ (Dissolved oxygen; DO) เก็บุข้อมืูลด้วีย์ DO 
meter ของ Horiba รุ�น DO210

กัารเกั็บัต่ัวอย่างและจัดจำแนกัชื้นิดแพลงกั์ต่อนพ้ชื้
ถุ งลากแพ็ลงก์ตอนขนาดคุวีามืถี�  20 

ไมืโคุรเมืตร ถกูนำมืาลากเก็บุตัวีอย์�างในระดับุคุวีามืลกึ
จากผู้ิวีน�ำประมืาณ 30 เซ่นติเมืตร กรองน�ำปริมืาณ 

เริ�มืต้น 20 ลิตร ปล�อย์ให้์น�ำไห์ลออกจากตาข�าย์จน
เห์ลือน�ำในตาข�าย์ประมืาณ 100 มืิลลิลิตร ถ�าย์ลงใน
ขวีดเก็บุตัวีอย์�างแพ็ลงก์ตอน นำตัวีอย์�างแพ็ลงก์ตอน
พ็ชื ที�เกบ็ุรวีบุรวีมืมืาจากการใชถ้งุลากแพ็ลงกต์อนและ
ขวีดเก็บุแพ็ลงก์ตอน มืาศึกษา จำแนกแย์กชนิดพ็ันธ์ุ์ 
ตามืลักษณะสัณฐานทางชีวีวีิทย์า รูปร�างลักษณะ
ภัาย์นอก จากการนำตัวีอย์�างแพ็ลงก์ตอนพ็ืชมืาใส�ลง
ในสไลดน์บัุแพ็ลงกต์อน (Sedgwick-Rafter) และนำไป
ส�องผู้�านใต้กล้องจุลทรรศน์ ดูลักษณะต�าง ๆ ของ
ตวัีอย์�างเทยี์บุกบัุห์นงัสอืจดัจำแนกแพ็ลงกต์อน บุนัทกึ
ภัาพ็ และเก็บุรักษาตัวีอย์�างแพ็ลงก์ตอนที�รวีบุรวีมืมืา
ได้ โดย์การใช้น�ำย์าฟื่อร์มืาลินเข้มืข้น 2–5 เปอร์เซ่็นต์ 
จำแนกห์มืวีดห์มืู�แพ็ลงก์ตอนตามืห์ลักเกณฑ์และวิีธ์กีาร
ของ Gajaseni (1996), Wongrat (1999; 2000), Bold 
and Wynne (1978), Peerapormpisal (2015), 
Desikachary (1959) และ Kelly and Haworth 
(2002)

กัารวิเคราะห์์ข้อมูล
ข้อมืูลที�วีิ เคุราะห์์ได้จากตัวีอย์�างน�ำและ 

แพ็ลงกต์อนพ็ชืที�จดัเกบ็ุและรวีบุรวีมืได้ในเดอืนมืนีาคุมื 
พ็.ศ. 2562 (ตัวีแทนช�วีงฤดูร้อน) เดือนกรกฎาคุมื  
พ็.ศ. 2562 (ตัวีแทนช�วีงฤดูฝน) และเดือนพ็ฤศจิกาย์น 
พ็.ศ. 2562 (ตัวีแทนของช�วีงฤดหู์นาวี) จากทั�ง 3 สถานี 
(จัดเก็บุ 2 คุรั�งต�อฤดูกาล 3 ซ่�ำต�อคุรั�ง) ถูกนำมืา
วีิเคุราะห์์คุวีามืผู้ันแปร (Analysis of variance; 
ANOVA) และเปรีย์บุเทีย์บุคุวีามืแตกต�างทางสถิต ิดว้ีย์
วีิธ์ี Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
ที�ระดบัุคุวีามืเชื�อมืั�น 95 เปอรเ์ซ่น็ต ์ขอ้มืลูคุ�าต�ำสดุและ
สูงสุดของแต�ละพ็ารามิืเตอร์ที�ศึกษาถูกนำมืาพิ็จารณา 
ชนิดพั็นธ์ุ์ของแพ็ลงก์ตอนพื็ชที�พ็บุถูกนำมืาวิีเคุราะห์์
และจำแนกห์มืวีดห์มูื� ข้อมืูลทั�งห์มืดถูกนำไปพ็ิจารณา
เชื�อมืโย์ง เพ็ื�อบุ�งชี�ถงึคุณุภัาพ็และคุวีามืเป็นไปไดใ้นการ
ใช้ประโย์ชน์จากน�ำในอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ อำเภัอเขาคุ้อ 
จังห์วีัดเพ็ชรบุูรณ์
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ผ่ลกัารที่ดลองและวิจารณ์

คุณภาพน�ำในอ่างเกั็บัน�ำรัต่นัย
ในช�วีงฤดูร้อน น�ำในอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์มืี

ปริมืาณออกซิ่เจนที�ละลาย์ในน�ำ (DO) อย์ู�ในช�วีง 
8.70–9.48 มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีอุณห์ภัูมืิของน�ำอย์ู�ใน
ช�วีง 26.4–27.7 องศาเซ่ลเซ่ีย์ส มืีคุวีามืเป็นกรด-ด�าง
ของน�ำ (pH) อย์ู�ในช�วีง 7.5–7.7 มืีแอมืโนเนีย์จากชุด
ทดสอบุภัาคุสนามืเท�ากับุ 0 มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีคุวีามื
เปน็ด�างของน�ำ (Alkalinity) อย์ู�ในช�วีง 41–44 มืลิลกิรมัื
ต�อลติรในรปูของแคุลเซ่ยี์มืคุารบ์ุอเนต มืสีขีองน�ำอย์ู�ใน
ช�วีง 17.03–17.34 แพ็ลทินัมื-โคุบุอลต์ มืีปริมืาณ
ของแข็งในน�ำ (Total solids) อย์ู�ในช�วีง 68–72 
มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีคุวีามืขุ�นของน�ำ (Turbidity) อย์ู�ใน
ช�วีง 10.86–11.24 เอ็นทีย์ู ส�วีนโคุลิฟื่อร์มืแบุคุทีเรีย์ 
อย์ู�ในช�วีง 165–175 เอ็มืพ็ีเอ็นต�อ 100 มืิลลิลิตร และ
ไมื�พ็บุปริมืาณแคุดเมีืย์มื (Cd) และตะกั�วี (Pb) ในแห์ล�ง
น�ำ (Table 1)

สำห์รับุในช�วีงฤดูฝน น�ำในอ�างเก็บุน�ำรัตนยั์ มืี
ปริมืาณออกซิ่เจนที�ละลาย์ในน�ำ (DO) อย์ู�ในช�วีง 
6.50–7.23 มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีอุณห์ภัูมืิของน�ำอย์ู�ใน
ช�วีง 25.4–26.8 องศาเซ่ลเซ่ีย์ส มืีคุวีามืเป็นกรด-ด�าง
ของน�ำ (pH) อย์ู�ในช�วีง 7.0–7.2 มืีแอมืโนเนีย์จากชุด
ทดสอบุภัาคุสนามืเท�ากับุ 0 มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีคุวีามื

เป็นด�างของน�ำ (Alkalinity) อย์ู�ในช�วีง 38–41 มืลิลกิรมัื
ต�อลติรในรปูของแคุลเซ่ยี์มืคุารบ์ุอเนต มืสีขีองน�ำอย์ู�ใน
ช�วีง 18.07–18.45 แพ็ลทินัมื-โคุบุอลต์ มืีปริมืาณ
ของแข็งในน�ำ (Total solids) อย์ู�ในช�วีง 70–76 
มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีคุวีามืขุ�นของน�ำ (Turbidity) อย์ู�ใน
ช�วีง 11.88–12.36 เอน็ทยี์ ูส�วีนโคุลฟิื่อรม์ืแบุคุทเีรยี์อย์ู�
ในช�วีง 155–167 เอ็มืพ็ีเอ็นต�อ 100 มืิลลิลิตร และไมื�
พ็บุปรมิืาณโลห์ะห์นกัจำพ็วีกแคุดเมืยี์มื (Cd) และตะกั�วี 
(Pb) ในแห์ล�งน�ำเช�นเดีย์วีกัน (Table 1)

ในช�วีงฤดูห์นาวี น�ำในอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์มืี
ปริมืาณออกซิ่เจนที�ละลาย์ในน�ำ (DO) อย์ู�ในช�วีง 
5.10–6.25 มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีอุณห์ภูัมืิของน�ำอย์ู�ใน
ช�วีง 24.2–25.3 องศาเซ่ลเซ่ีย์ส มืีคุวีามืเป็นกรด-ด�าง
ของน�ำ (pH) อย์ู�ในช�วีง 7.1–7.3 มืีแอมืโนเนีย์จากชุด
ทดสอบุภัาคุสนามืเท�ากับุ 0 มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีคุวีามื
เป็นด�างของน�ำ (Alkalinity) อย์ู�ในช�วีง 40–43 มืลิลกิรมัื
ต�อลติรในรปูของแคุลเซ่ยี์มืคุารบ์ุอเนต มืสีขีองน�ำอย์ู�ใน
ช�วีง 16.57–16.89 แพ็ลทินัมื-โคุบุอลต์ มืีปริมืาณ
ของแข็งในน�ำ (Total solids) อย์ู�ในช�วีง 55–70 
มืิลลิกรัมืต�อลิตร มืีคุวีามืขุ�นของน�ำ (Turbidity) อย์ู�ใน
ช�วีง 8.09–9.47 เอ็นทยี์ ูส�วีนคุ�าโคุลิฟื่อร์มืแบุคุทีเรยี์อย์ู�
ในช�วีง 140–175 เอ็มืพ็ีเอ็นต�อ 100 มืิลลิลิตร และไมื�
พ็บุแคุดเมีืย์มื (Cd) และตะกั�วี (Pb) ในแห์ล�งน�ำเช�น
เดีย์วีกัน (Table 1)
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Table 1  Water quality in Rattanai Reservoir

Water quality
parameters Unit

Summer
(March 2019)

Rainy
(July 2019)

Winter
(November 2019)

Water 
quality 
criteria*Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Dissolved oxygen mg/L 8.70 9.48 6.50 7.23 5.10 6.25 ≥ 6.0

Water 
temperature °C 26.4 27.7 25.4 26.8 24.2 25.3 –

pH – 7.5 7.7 7.0 7.2 7.1 7.3 5.0–9.0

Ammonia mg/L 0 0 0 0 0 0 ≤ 0.5

Alkalinity mg/L as CaCO
3

41 44 38 41 40 43 –

Color Pt-Co Unit 17.03 17.34 18.07 18.45 16.57 16.89 –

Total solids mg/L 68 72 70 76 55 70 –

Turbidity NTU 10.86 11.24 11.88 12.36 8.09 9.47 –

Coliform bacteria MPN/100 mL 165 175 155 167 140 150 –

Cadmium (Cd) mg/L Not detected Not detected Not detected –

Lead (Pb) mg/L Not detected Not detected Not detected –

* Water quality criteria for surface water quality class 2 (Pollution Control Department, 1995)

คุุณภัาพ็น�ำบุางประการโดย์รวีมืของน�ำใน 
อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์มืีคุุณภัาพ็น�ำอยู์�ในเกณฑ์มืาตรฐาน
คุุณภัาพ็น�ำผู้ิวีดิน ประเภัทที� 2 ได้แก� แห์ล�งน�ำที�ได้รับุ
น�ำทิ�งจากกิจกรรมืบุางประเภัท และสามืารถใช้น�ำเป็น
ประโย์ชน์เพ็ื�อการอุปโภัคุและบุริโภัคุโดย์ต้องผู้�านการ
ฆ�าเชื�อโรคุตามืปกติและผู้�านกระบุวีนการปรับุปรุง
คุุณภัาพ็น�ำทั�วีไปก�อน ห์รือนำไปใช้ประโย์ชน์ในการ
อนุรกัษส์ตัวีน์�ำ การประมืง การวี�าย์น�ำและกีฬาทางน�ำ 
รวีมืถึ งการท�อง เที� ย์วี  (Pol lut ion Control 
Department, 1994) ซ่ึ�งสอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ 
ของ Proongkiat (1999) ที�ศึกษาคุวีามืห์ลากห์ลาย์ 
ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชและคุุณภัาพ็น�ำในอ�างเก็บุน�ำ 
เขื�อนแมื�งดัสมืบุรูณ์ชล พ็บุวี�า คุณุภัาพ็น�ำในอ�างเกบ็ุน�ำ
เขื�อนแมื�งัดสมืบูุรณ์ชลจัดเป็นแห์ล�งน�ำที�มืีสารอาห์าร

น้อย์ถึงปานกลาง และจัดอย์ู�ในน�ำระดับุชั�นที� 1 และ 2 
มืีคุุณภัาพ็ดี สามืารถนำมืาใช้ในการอุปโภัคุ-บุริโภัคุได้ 
แต�ต้องผู้�านกระบุวีนฆ�าเชื�อ บุำบุัดทำเป็นน�ำประปา
ก�อน และสอดคุล้องกับุ Sanethaweesuk (2010) 
ที� ไ ด้ ศึ กษาคุวีามืห์ลากห์ลาย์ทางชี วีภัาพ็ของ 
แพ็ลงก์ตอนพ็ืชและคุุณภัาพ็น�ำของอ�างเ ก็บุน�ำ 
เขื�อนสิรินธ์ร จังห์วีัดอุบุลราชธ์านี ระห์วี�างเดือน
มืิถุนาย์น พ็.ศ. 2550 ถึงเดือนพ็ฤษภัาคุมื พ็.ศ. 2551 
โดย์เก็บุตัวีอย์�างจำนวีน 11 จดุ วีดัคุณุภัาพ็น�ำ พ็บุวี�า 
อุณห์ภัูมืิอากาศ และอุณห์ภัูมืิน�ำเฉลี�ย์เท�ากับุ 27.39  
และ 27.45 องศาเซ่ลเซี่ย์ส ตามืลำดับุ 

คุวีามืเป็นด�างของน�ำเท�ากับุ 10.38 มืิลลิกรัมื
ต�อลิตรในรูปของแคุลเซ่ีย์มืคุาร์บุอเนต คุวีามืเป็น 
กรด-ด�าง (pH) เท�ากบัุ 6.48 ปรมิืาณออกซ่เิจนที�ละลาย์ 
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ในน�ำ (DO) เท�ากับุ 6.69 มืิลลิกรัมืต�อลิตร และมืี
ปริมืาณโคุลิฟื่อร์มืแบุคุทีเรีย์ทั�งห์มืด (Total coliform 
bacteria) 19,217 เอ็มืพ็ีเอ็นต�อ 100 มืิลลิลิตร ซ่ึ�งจัด
เป็นแห์ล�งน�ำประเภัทที� 2 เทยี์บุไดก้บัุมืาตรฐานคุุณภัาพ็
น�ำในแห์ล�งน�ำผู้ิวีดินตามืประกาศคุณะกรรมืการสิ�ง
แวีดล้อมืแห์�งชาติ ปี พ็.ศ. 2537 แสดงวี�าน�ำในอ�างเก็บุ
น�ำเขื�อนสิรินธ์ร มืีคุุณภัาพ็น�ำดีถึงปานกลาง เช�นเดีย์วี
กับุงานวีิจัย์ของ Pichitkul (2006) ที�ศึกษาคุุณภัาพ็น�ำ
ในอ�างเกบ็ุน�ำห์นองปลาไห์ล ตั�งแต�เดอืนกรกฎาคุมื พ็.ศ. 
2547 ถึงเดือนมืิถุนาย์น พ็.ศ. 2548 แล้วี พ็บุวี�า คุวีามื
ขุ�นของน�ำอย์ู�ในช�วีง 6–100 เอ็นทีย์ู ซ่ึ�งคุวีามืขุ�น 
ส�วีนให์ญ�เกิดจากแพ็ลงก์ตอนพื็ช น�ำในอ�างเก็บุน�ำ
ห์นองปลาไห์ลเป็นน�ำอ�อน มืีคุวีามืเป็นด�างและคุวีามื
กระด้างของน�ำต�ำ โดย์มีืคุวีามืเป็นด�าง 40–64 มืลิลิกรัมื
ต�อลิตรในรูปแคุลเซี่ย์มืคุาร์บุอเนต และคุวีามืกระด้าง 
30–68 มืลิลกิรมัืต�อลติรในรปูแคุลเซ่ยี์มืคุารบ์ุอเนต น�ำ
มืีคุวีามืเป็นกรด-ด�างและปริมืาณออกซ่ิเจนละลาย์อย์ู�
ในช�วีงกว้ีาง (ระห์วี�าง 7.0–10.0 และ 3.8–13.4 
มืิลลิกรัมืต�อลิตร) โดย์พ็บุวี�า บุีโอดี ส�วีนให์ญ�เกินเกณฑ์
มืาตรฐานของแห์ล�งน�ำผู้ิวีดินประเภัท 2 (1.5 มืิลลิกรัมื
ต�อลิตร) ซ่ึ�งชี�ให์้เห์็นวี�า น�ำในอ�างเก็บุน�ำห์นองปลาไห์ล
มืีการปนเป่�อนของสารอินทรีย์์ แต�พ็บุวี�ามีืปริมืาณ
แอมืโมืเนีย์ไนเตรท และฟื่อสเฟื่ตต�ำ

ความห์ลากัห์ลายที่างชื้นิดพันธัุ์ของแพลงก์ัต่อนพ้ชื้
ในอ่างเกั็บัน�ำรัต่นัย

การสำรวีจแพ็ลงก์ตอนพ็ืชที�แพ็ร�กระจาย์อย์ู�
ในอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ (Tables 2–4) ชี�ให์้เห์็นวี�า  
แพ็ลงก์ตอนพ็ืชที�พ็บุแพ็ร�กระจาย์อย์ู�ในน�ำภัาย์ใน 
อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ มืีจำนวีน 4 ดิวีิชัน จำนวีน 19 สกุล 
ส�วีนมืากอย์ู�ในดวิีชัิน Chlorophyta มืากที�สดุ รองลงมืา 
คุือ  Cyanophyta ,  Bac i l la r iophyta และ 
Euglenophyta ตามืลำดับุ โดย์ในช�วีงฤดูร้อนพ็บุชนิด
ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชมืากที�สุด ช�วีงฤดูร้อนจึงน�าจะมีื
คุวีามืห์ลากห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชมืากที�สุด รอง
ลงมืา คุอื ฤดหู์นาวี และฤดฝูน ตามืลำดบัุ ซ่ึ�งสอดคุลอ้ง
กับุงานวีิจัย์ของ Yossan and Moonsin (2015) ที�
ศึกษาการใช้แพ็ลงก์ตอนพื็ชชนิดเด�นในการบุ�งชี�
คุุณภัาพ็น�ำในห์้วีย์สำราญ จังห์วีัดศรีสะเกษ โดย์เก็บุ
ตัวีอย์�างน�ำจาก 6 สถานี ในช�วีงเดือนธ์ันวีาคุมื  
พ็.ศ. 2556 ถึงเดือนสิงห์าคุมื พ็.ศ. 2557 โดย์กรองน�ำ
ตัวีอย์�างผู้�านถุงลากแพ็ลงก์ตอนขนาด 21 ไมืโคุรเมืตร 
พ็บุแพ็ลงก์ตอนพ็ืชทั�งห์มืด 5 ดิวีิชัน 104 ชนิด ดิวีิชัน
ที�พ็บุมืากที�สุด คุือ Chlorophyta พ็บุ 58 ชนิด รองลง
มืาคุือ ดิวีิชัน Euglenophyta พ็บุ 20 ชนิด และดิวีิชัน 
Chrysophyta พ็บุ 15 ชนิด ในฤดูร้อน พ็บุชนิดของ
แพ็ลงก์ตอนพ็ืชมืากที�สุด เท�ากับุ 72 ชนิด ซ่ึ�งมืากกวี�า
ฤดูห์นาวี 1.6 เท�า และฤดูฝน 2.2 เท�า ดังนั�น ช�วีงฤดู
ร้อนมืีคุวีามืห์ลากห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชมืากที�สุด 
โดย์แพ็ลงก์ตอนพ็ืชชนิดเด�น 3 ลำดับุแรก คุือ 
Closterium sp. รองลงมืาคุือ Ceratium furcoides 
(Levander) Langhans และ Navicula sp. ซึ่�งมีื
คุะแนน AARL-PP score เท�ากับุ 5.0 จัดได้วี�าห้์วีย์
สำราญอย์ู�ในระดับุ Mesotrophic สารอาห์ารปานกลาง 
มืคีุณุภัาพ็น�ำปานกลาง 
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Table 2 Phytoplankton found in Rattanai Reservoir at summer

Season Month Types of phytoplankton found
 Sampling station

1 2 3

Summer March 2019 Division Chlorophyta

- Ankistrodesmus sp.
- Chlamydomonas sp.
- Actinastrum hantzschii
- Chlorella sp.
- Closterium sp.
- Cosmarium nudum
- Oocystis sp.
- Tetraedron caudatum
- Scenedesmus sp.
- Eudorina sp.

++
–
–
+
++
+
++
–
–
–

–
+
–
+
–
–
–
+
++
–

+
–
+

+++
++
++
–
–

++
+

Division Bacillariophyta
- Cyclotella sp.
- Navicula sp.
- Surirella sp.

+
–
–

–
–
–

–
++
+

Division Cyanophyta

- Anabaena sp.
- Chroococcus turgidus
- Oscillatoria sp.
- Microcystis sp.

–
–

++
++

++
–

++
–

++
+

+++
–

Division Euglenophyta

- Euglena sp.
- Phacus sp.

++
++

–
–

+
–

– = not found, + = found 1–5 cells, ++ = found 6–15 cells, and +++ = found 15 cells up

เมืื�อศึกษาคุวีามืสัมืพั็นธ์์ระห์วี�างแพ็ลงก์ตอน
พ็ืชกับุคุุณภัาพ็น�ำพ็บุวี�า Closterium sp. มืีคุวีามื
สัมืพ็ันธ์์เชิงบุวีกกับุปริมืาณออกซ่ิเจนที�จุลินทรีย์์ใช้ใน
การย์�อย์สลาย์สารอินทรีย์์ (คุ�าบุีโอดี) C. furcoides 
(Levander) Langhans มืีคุวีามืสัมืพ็ันธ์์เชิงบุวีกกับุ
คุวีามืโปร�งแสง คุ�าคุวีามืเปน็กรดด�าง และคุ�าออกซ่เิจน
ที�ละลาย์ในน�ำ และ Navicula sp. มืีคุวีามืสัมืพ็ันธ์์ 

เชิงบุวีกกับุคุวีามืโปร�งแสง และมีืคุวีามืสัมืพั็นธ์์เชิงลบุ
กับุปริมืาณฟื่อสเฟื่ต โดย์มีืนัย์สำคุัญทางสถิติที�ระดับุ
คุวีามืเชื�อมืั�น 95 เปอร์เซ่็นต์ จากคุุณภัาพ็น�ำสามืารถ
สรปุไดว้ี�าคุณุภัาพ็น�ำห์ว้ีย์สำราญอย์ู�ในเกณฑม์ืาตรฐาน
คุุณภัาพ็น�ำในแห์ล�งน�ำผู้ิวีดิน ประเภัทที� 3 และย์ัง
สอดคุล้องกับุงานวิีจยั์ของ Proongkiat (1999) ที�ศกึษา
คุวีามืห์ลากห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชและคุุณภัาพ็น�ำ
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ในอ�างเก็บุน�ำเขื�อนแมื�งัดสมืบูุรณ์ชล ซ่ึ�งพ็บุชนิดของ 
แพ็ลงก์ตอนพ็ืชที�คุล้าย์คุลึงกันกับุที�พ็บุในอ�างเก็บุน�ำ 
รัตนัย์ ได้ผู้ลการศึกษาเช�นเดีย์วีกับุงานวีิจัย์ของ 
Thummikkaphong et al. (2007) ที�ศกึษาคุวีามืชกุชุมื
และคุวีามืห์ลากห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนในแมื�น�ำป่าสัก 
อำเภัอเมืือง จังห์วีัดเพ็ชรบูุรณ์ โดย์เก็บุตัวีอย์�างเดือน
พ็ฤศจิกาย์น พ็.ศ. 2550 กำห์นดจุดเก็บุตัวีอย์�าง  
5 บุริเวีณ ผู้ลการศึกษาพ็บุแพ็ลงก์ตอนพื็ชและ 
แพ็ลงก์ตอนสัตวี์ทั�งสิ�น 25 สกุล มืีคุวีามืชุกชุมืของ 

แพ็ลงก์ตอนอย์ู�ระห์วี�าง 38–3,617 ตัวีต�อลิตร และ
สอดคุล้องกับุงานวีิจัย์ของ Sanethaweesuk (2010) 
ที�ศึกษาคุวีามืห์ลากห์ลาย์ทางชีวีภัาพ็ของแพ็ลงก์ตอน
พ็ืชและคุุณภัาพ็น�ำของอ�างเก็บุน�ำเขื�อนสิรินธ์ร  
จงัห์วีดัอบุุลราชธ์าน ีระห์วี�างเดือนมิืถุนาย์น พ็.ศ. 2550 
ถงึเดอืนพ็ฤษภัาคุมื พ็.ศ. 2551 โดย์ทำการเกบ็ุตวัีอย์�าง
จำนวีน 11 จุด นำมืาตรวีจวีินิจฉัย์และถ�าย์ภัาพ็ภัาย์ใต้
กล้องจุลทรรศน์ พ็บุแพ็ลงก์ตอนพ็ืช 201 ชนิด จาก 
6 ดิวีิชัน

Table 3  Phytoplankton found in Rattanai Reservoir at rainy

Season Month Types of phytoplankton found
 Sampling station

1 2 3

Rainy July 2019 Division Chlorophyta
- Ankistrodesmus sp.
- Chlamydomonas sp.
- Chlorella sp.
- Closterium sp.
- Cosmarium nudum
- Oocystis sp.
- Tetraedron caudatum
- Scenedesmus sp.

+
–
–
–

++
+
–
–

–
+
–
–
–
+
+
+

–
–
+
+

+++
–
–
+

Division Bacillariophyta
- Cyclotella sp.
- Navicula sp.

+++
–

–
–

–
+

Division Cyanophyta
- Anabaena sp.
- Oscillatoria sp.
- Microcystis sp.

–
–
+

–
–
–

+
+
+

Division Euglenophyta
- Euglena sp.
- Phacus sp.

–
+

–
–

–
–

– = not found, + = found 1–5 cells, ++ = found 6–15 cells, and +++ = found 15 cells up 
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Table 4  Phytoplankton found in Rattanai Reservoir at winter

Season Month Types of phytoplankton found
 Sampling station

1 2 3

Winter November 2019 Division Chlorophyta

- Ankistrodesmus sp.
- Actinastrum hantzschii
- Chlorella sp.
- Closterium sp.
- Cosmarium nudum
- Oocystis sp.
- Tetraedron caudatum
- Scenedesmus sp.

+
–
+
+
–
+
–
–

–
–
–
–
–
–
+
+

+
+
++
++
+
–
–
–

Division Bacillariophyta
- Cyclotella sp.
- Navicula sp.
- Surirella sp.

++
–
–

–
–
–

–
+
+

Division Cyanophyta
- Anabaena sp.
- Chroococcus turgidus
- Oscillatoria sp.
- Microcystis sp.

–
–

++
++

+
–
+
–

+
+
++
–

Division Euglenophyta

- Euglena sp.
- Phacus sp.

+
–

–
–

–
–

– = not found, + = found 1–5 cells, ++ = found 6–15 cells, and +++ = found 15 cells up

ความสิัมพันธั์ระห์ว่างคุณภาพน�ำ แพลงกั์ต่อนพ้ชื้ 
และฤดูกัาล

ผู้ลการตรวีจสอบุคุุณภัาพ็น�ำบุางประการ 
และผู้ลการสำรวีจคุวีามืห์ลากห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนพื็ช
ทกุฤดกูาลในรอบุปขีองอ�างเกบ็ุน�ำรตันัย์ อำเภัอเขาคุอ้ 
จังห์วีัดเพ็ชรบุูรณ์ พ็บุวี�า คุุณภัาพ็น�ำในทุกฤดูกาลมืี
คุวีามืใกล้เคุีย์งกัน เมืื�อพิ็จารณาคุวีามืสัมืพ็ันธ์์ระห์วี�าง
คุุณภัาพ็น�ำ แพ็ลงก์ตอนพ็ืช และฤดูกาลนั�น พ็บุวี�า 
คุวีามืขุ�นและปริมืาณของแข็งทั�งห์มืดในน�ำมีืคุวีามื

สัมืพ็ันธ์์กับุคุวีามืห์ลากห์ลาย์และปริมืาณของ 
แพ็ลงก์ตอนพ็ืช รวีมืถึงฤดูกาล กล�าวีคุือ คุวีามืขุ�นของ
น�ำมีืมืากในช�วีงฤดูฝน ซ่ึ�งอ�างเก็บุน�ำรัตนัย์เป็นแห์ล�ง
รองรับุน�ำ ที�มืีการชะล้างและพ็ัดพ็าธ์าตุตะกอนต�าง ๆ 
จากผู้ิวีดินลงมืา ผู้�านบุริเวีณชุมืชน บุ้านเรือน รีสอร์ต 
พ็ื�นที�เกษตรกรรมื ส�งผู้ลต�อปริมืาณของแข็งทั�งห์มืดใน
น�ำด้วีย์ เมืื�อมืีการชะล้างสิ�งต�าง ๆ และพ็ัดพ็ามืากับุน�ำ
ในช�วีงฤดูฝน ทำให์้ปริมืาณของแข็งทั�งห์มืดในน�ำ เป็น
ปริมืาณของตะกอนดิน ทราย์ มืากกวี�าตะกอนของ 



คุุณภาพน้ำำ�าและแพลงก์์ตอน้ำพืชใน้ำอ่างเก์็บน้ำำ�า>>

352 Agricultural Sci. J. 2021 Vol. 52 (3) 

แพ็ลงก์ตอนพ็ืช ซ่ึ�งสัมืพ็ันธ์์กับุข้อมืูลคุวีามืห์ลากห์ลาย์
และปริมืาณแพ็ลงก์ตอนพ็ืชที�พ็บุต�ำที�สุดในช�วีงฤดูฝน 
เมืื�อเทยี์บุกบัุคุวีามืห์ลากห์ลาย์และปรมิืาณแพ็ลงกต์อน
พ็ชืในฤดกูาลอื�น ๆ  ส�วีนในช�วีงฤดรูอ้นมืคีุ�าคุวีามืขุ�นของ
น�ำและปรมิืาณของแขง็ทั�งห์มืดรองลงมืาจากฤดฝูน โดย์
ตะกอนห์รือสารแขวีนลอย์ที�เกิดขึ�น ไมื�ได้มืาจากการ
ชะล้างดงัเช�นในช�วีงฤดูฝน แต�เป็นคุวีามืขุ�นและปรมิืาณ
ของแข็งในน�ำที�เกิดจากตะกอนของแพ็ลงก์ตอนพื็ช  
ซึ่�งสัมืพั็นธ์์กับุข้อมืูลคุวีามืห์ลากห์ลาย์และปริมืาณ 
แพ็ลงก์ตอนพ็ืชที�พ็บุสูงที�สุดในช�วีงฤดูร้อน 

สิรุปี

อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ อำเภัอเขาคุ้อ จังห์วีัด
เพ็ชรบุูรณ์ (แห์ล�งรองรับุน�ำทิ�งจากคุรัวีเรือน รีสอร์ต 
และพ็ื�นที�เกษตรกรรมื) มืคีุณุภัาพ็น�ำใกล้เคีุย์งกันในทุก
ฤดูกาล จัดอย์ู�ในเกณฑ์มืาตรฐานคุุณภัาพ็น�ำผิู้วีดิน 
ประเภัทที� 2 และสามืารถนำมืาใช้ประโย์ชน์ในการ
อุปโภัคุบุริโภัคุได้ห์ากผู้�านการฆ�าเชื�อบุำบุัดแล้วี ไมื�พ็บุ
ปริมืาณของสารโลห์ะห์นักจำพ็วีกแคุดเมืีย์มืและตะกั�วี 
พ็บุแพ็ลงก์ตอนพ็ืชจำนวีน 4 ดิวีิชัน 19 สกุล ในแต�ละ
ฤดูกาลของแต�ละรอบุปีมืีการเปลี�ย์นแปลงไมื�มืากตามื
สภัาพ็แวีดล้อมืและคุณุภัาพ็น�ำ โดย์พ็บุคุวีามืห์ลากห์ลาย์
และปริมืาณของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชในฤดูร้อนมืากที�สุด  
รองลงมืา คุอื ฤดหู์นาวี และฤดฝูน ตามืลำดบัุ ชี�ให้์เห์น็ 
ถึงคุวีามืสัมืพ็ันธ์์ระห์วี�างคุุณภัาพ็น�ำ แพ็ลงก์ตอน  
และฤดูกาล ในฤดูฝน ซ่ึ� งมืีคุ�าคุวีามืขุ�นของน�ำ  

คุ�าปรมิืาณของแขง็ทั�งห์มืดสงูที�สดุ ซ่ึ�งมืาจากตะกอนดนิ
ที�ถูกชะล้างจากพ็ื�นที�โดย์รอบุ ส�งผู้ลทำให์้คุวีามืห์ลาก
ห์ลาย์ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืชต�ำที�สุด ห์ากเพ็ิ�มืการป้องกัน
การพั็งทลาย์ของห์น้าดิน ลดการชะล้างพั็งทลาย์ 
ห์น้าดินลงในช�วีงฤดูฝนจะช�วีย์ลดคุวีามืขุ�นของน�ำและ
ปริมืาณของแข็งในน�ำได้ และยั์งช�วีย์คุงคุวีามือุดมื
สมืบูุรณข์องแพ็ลงกต์อนพ็ชืให์อ้ย์ู�ไดต้ลอดป ีอ�างเกบ็ุน�ำ
รัตนัย์จึงเป็นแห์ล�งน�ำประเภัทแห์ล�งน�ำนิ�งและเป็นอ�าง
เก็บุน�ำขนาดเล็กที�มืีคุุณภัาพ็น�ำเห์มืาะสมื สามืารถนำ
น�ำมืาใช้ประโย์ชน์ในการอุปโภัคุบุริโภัคุและการ 
เกษตรกรรมืได ้และย์งัมืคีุวีามืห์ลากห์ลาย์ทางชนดิพ็นัธ์ุ์
ของแพ็ลงก์ตอนพ็ืช ส�งผู้ลต�อคุวีามือุดมืสมืบุูรณ์  
ระบุบุนิเวีศที�สมืดุล และคุวีามืสามืารถในการใช้ชีวีิต
ตามืวีิถีสืบุไปของชุมืชนโดย์รอบุ 

กัิต่ต่ิกัรรมปีระกัาศึ

คุณะผูู้้วีิจัย์ขอขอบุพ็ระคุุณมืห์าวีิทย์าลัย์
ราชภัฏัเพ็ชรบูุรณ์และสำนักงานคุณะกรรมืการวิีจยั์แห์�ง
ชาติ สำห์รับุการสนับุสนุนทุนวีิจัย์ โคุรงการวีิจัย์และ
นวีัตกรรมืเพ็ื�อสร้างองค์ุคุวีามืรู้พ็ื�นฐานของประเทศ 
(รห์ัสโคุรงการ PCRU_2562_KN009) และขอ
ขอบุพ็ระคุุณเจ้าห์น้าที�ภัาย์ในพ็ื�นที�อ�างเก็บุน�ำรัตนัย์ 
รวีมืถึงชาวีบุ้านในชุมืชนและรีสอร์ตโดย์รอบุสำห์รับุ
สถานที�และข้อมืูลอันเป็นประโย์ชน์ในการดำเนินงาน
ในคุรั�งนี�
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