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บทคัดยอ 

ศึกษาปริมาณแพลงกตอนบริเวณเกาะคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอยาง 2 
ชวงเวลา คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545) และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
(เดือนกันยายน พ.ศ. 2546) โดยการกรองน้ําปริมาตร 100 ลิตร กรองผานถุงแพลงกตอนขนาดชองตา 
20 ไมโครเมตร จํานวน 9 สถานี สวนในแนวดิ่งใชกระบอกเก็บน้ํา เก็บน้ําปริมาตร 2 ลิตรที่ 3 ระดับ 
(ระดับตํ่ากวาผิวน้ํา ระดับความลึก 5 เมตร และระดับเหนือพื้นทะเล) จํานวน 2 สถานี และกรองน้ําผาน
ถุงแพลงกตอนขนาดชองตา 20 ไมโครเมตร  ปริมาณแพลงกตอนเฉลี่ยในแนวราบ มีคาในชวง 14,239 
ถึง 28,372 หนวยตอลิตร โดยปริมาณเฉลี่ยในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีคามากกวาในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต หรือเทากับ 19,875 และ 17,108 หนวยตอลิตรตามลําดับ ปริมาณแพลงกตอนเฉลี่ยใน
แนวดิ่งมีคามากสุดที่ระดับเหนือพื้นทะเล รองลงมา คือที่ระดับตํ่ากวาผิวน้ํา และที่ระดับความลึก 5 เมตร 
โดยมีคาเทากับ 10,275, 9,821 และ 8,476 หนวยตอลิตรตามลําดับ แพลงกตอนพืชที่มีการแพรกระจาย
ทุกระดับความลึก ชนิดเดน ไดแก Thalassionema nitzschiodes และ T. frauenfeldii สวนแพลงกตอน
สัตวมีการแพรกระจายไมสม่ําเสมอ กลุมเดนที่ระดับผิวน้ําและระดับความลึก 5 เมตร คือ Copepod 
nauplii ที่ระดับพื้นทะเลพบ Phylum Protozoa เปนกลุมเดน  
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Abstract  
Abundance of marine plankton at Ko Khram, Sattahip District, Chon Buri Province were 

analyzed during northeast monsoon season (December, 2001) and southwest monsoon season 
(September, 2002).  Plankton samples were collected at 9 stations using 2 sampling techniques; 
filtering 100 litres of seawater through plankton net with 20 µm mesh size, and a standard 
bottle was used to collect water samples for vertical distributions study at 3 levels (subsurface, 5 
m and above the bottom) of 2 stations. Then seawater was filtered through a 20 micrometers 
plankton net.  The average abundance of the northeast monsoon season was higher than that 
of the southwest monsoon season (19,876 and 17,016 unit l-1).  Average phytoplankton 
abundance was highest above the bottom follow by subsurface and 5 m depth with the values 
of 10,275, 9,821 and 8,476 unit l-1, respectively. Thalassionema nitzschiodes and T. frauenfeldii 
were dominant through the water column. Copepod nauplii was dominant at subsurface and 5 m 
depth, while Phylum Protozoa was dominant only above the bottom. 
 
 
บทนํา 

แพลงกตอนมีความสําคัญอยางยิ่งในระบบ
นิเวศวิทยาของแหลงน้ําประกอบดวยแพลงกตอน
พืชและแพลงกตอนสัตว  โดยแพลงกตอนพืชเปน
ผูผลิตขั้นตนที่ สําคัญที่ สุดของหวงโซอาหารใน
แหลงน้ํ าทุกแหลงตามธรรมชาติ  เนื่ องจากมี
คลอโรฟลลสามารถใชพลังงานแสงเปลี่ยนสารอนิ
นทรียใหเปนสารอินทรียไดโดยกระการสังเคราะห
ดวยแสง และถายทอดพลังงานในรูปสารอินทรียไป
ยังผูบริโภคลําดับตอไป ไดแก แพลงกตอนสัตวซึ่ง
เปนผูบริโภคลําดับแรกและเปนผูเชื่อมโยงการ
ถายทอดพลังงานจากแพลงกตอนพืชสูสัตวน้ําชนิด
อ่ืน ๆ ในลําดับตอไปของหวงโซอาหาร  แพลงก
ตอนจึงเปนอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําตั้งแตระยะวัย
ออนจนถึงตัวเต็มวัย (Raymont, 1963)  และไดถูก
นํ ามาใชประโยชน ในการ เพาะ เลี้ ยง สัตวน้ํ า 
นอกจากนี้แพลงกตอนบางชนิดสามารถนําไปใช
เปนดัชนีบงบอกความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา
ตรวจสอบมลพิษของแหลงน้ําและสามารถนําไป
ประยุกตใชประโยชนดานอุตสาหกรรมไดหลายดาน 
เชน ผลิตเปนอาหารเสริมสําหรับมนุษย  นําเซลล

ของไดอะตอมที่ทับถมบนพ้ืนทะเลมาผลิตเปน
ฉนวนกันความรอนภายในอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
เปนตน 

  
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพลงกตอนทะเลใน

อ า ว ไทย เริ่ มต นมา เปน เวลาร อยกว าป แล ว 
นักวิทยาศาสตรชาวตางชาติไดทําการสํารวจ
แพลงกตอนบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกของ
อาวไทย โดยเก็บตัวอยางบริเวณหมูเกาะชางและ
เกาะกูด (Schmidt, 1901; Ostenfeld, 1902)  
จากนั้นก็มีการศึกษาแพลงกตอนทะเลในอาวไทย
โดยนักชีววิทยาไทยที่ ศึกษาเพิ่มเติมจากนัก
ชีววิทยาชาวตางประเทศที่เปนผลงานศึกษาเฉพาะ
กลุม ไดแก ขนิษฐา ศีลธรวิสุทธิ์ (2530) ศึกษาได
อะตอม  Wongrat (1982) ศึกษาไดโนแฟละเจล
เลตสกุล Ceratium พรศิลป ผลพันธิน (2530) 
ศึกษาไดโนแฟละเจลเลตใน Family Dinophysia- 
ceae, Gonyaulaceae และ Peridiniaceae 
ผลงานวิจัยที่ศึกษาแพลงกตอนพืชทุกกลุมในอาว
ไทย ไดแก ลัดด (2522) ศึกษาชนิดและปริมาณ
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แ พ ล ง ก ต อ น บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝ ง อ า ว ศ รี ร า ช า 
Boonyapiwat (1996) ศึกษาชนิดและการ
แพรกระจายของแพลงกตอนพืชทุกกลุมในอาวไทย
เรื่อยไปจนถึงชายฝงทะเลดานตะวันออกของ
ประเทศมาเลเซีย และการศึกษาแพลงกตอนทะเล
จังหวัดชุมพรและตราดของ ลัดดา วงศรัตน และ
คณะ (2546) 

 
เกาะครามตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของ

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หางจากฝงทะเล
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,019  ไร  
เปนเกาะหนึ่งในหมูเกาะครามซึ่งประกอบดวย 
เกาะครามนอยและเกาะอีรา เกาะครามเปนพ้ืนที่มี
ความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรประมง เนื่อง
ดวยเปนแหลงที่มีเตาทะเลหลายชนิดใชเปนที่
วางไขมากที่สุดแหงหนึ่งในอาวไทย เชน เตาตะนุ
และเตากระขึ้นวางไขมากที่สุดบริเวณหาดกระทึง
และหาดขามของเกาะคราม (สหัส ปาณะศรี และ
คณะ, 2533)  บริเวณเกาะครามจึงไดรับการดูแล
จากฐานทัพเรือสัตหีบ  กองทัพเรือ และมีการ
ดํ า เนิ นการ เพาะ เลี้ ย งและอนุบาล เต าทะ เล 
นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังที่พัฒนาดีพบอยูบริเวณ
ทางดานตะวันออกและทิศเหนือของเกาะ  ใน
ปจจุบันขอมูลปริมาณของแพลงกตอนบริเวณเกาะ
มีอยูนอยมากดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปริมาณของแพลงกตอนบริเวณเกาะ
ค ร า ม  ใ น  2  ช ว ง เ ว ล า  ไ ด แ ก  ฤ ดู ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือและฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ซึ่ งมีความสําคัญเพราะเปนขอมูล พ้ืนฐานใน
การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศทาง
ทะเลบริเวณเกาะคราม เ พ่ือประโยชนในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณแพลงกตอนใน
อนาคต  อีกทั้ งยังเปนแนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลของเกาะครามให ได ใช
ประโยชนสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 
 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 

สถานที่เก็บตัวอยางบริเวณเกาะคราม อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 11 สถานี สถานีที่ 1-9 
อยูหางจากฝงประมาณ 200 เมตร และสถานีที่ 10-
11 อยูหางฝงประมาณ 400 เมตร (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1) โดยทําการเก็บตัวอยาง จํานวน 2 ครั้ง 
คือ ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2545 เปนตัวแทน
ของตัวอยางในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2546 เปนตัวแทนของ
ตัวอยางในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

 
วิธีการเก็บตัวอยาง  ทําการเก็บตัวอยาง

แพลงกตอน 2 วิธี คือ วิธีแรกในแนวราบเก็บ
ตัวอยางน้ําทะเลที่ระดับลึกใตผิวน้ําประมาณ 30 
เซนติเมตร ปริมาตร 100 ลิตร กรองผานถุงแพลงก
ตอนขนาดชองตา 20 ไมโครเมตร จํานวน 9 สถานี 
(สถานีที่ 1-9)  และวิธีที่ 2 ในแนวดิ่งโดยใชขวด
เก็บน้ํามาตรฐาน (Standard water bottle) ความจุ 
2 ลิตร เก็บตัวอยางน้ําทะเลปริมาตร 2 ลิตร ที่
ระดับความลึก 3 ระดับ คือ ระดับต่ํากวาผิวน้ํา 
ระดับความลึก 5 เมตร และระดับเหนือพ้ืนทะเล 2 
เมตร กรองผานถุงแพลงกตอนขนาดชองตา 20 
ไมโครเมตร จํานวน 2 สถานี (สถานีที่ 10-11) 
พาหนะที่ใชเก็บตัวอยางเปนเรือยางของหนวย
สงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)  กองเรือยุทธการ   

  
เก็บรักษาตั วอย างแพลงกตอนในน้ํ ายา

ฟอรมาลดีไฮดที่มีคุณสมบัติเปนกลางเขมขน 4 
เปอรเซ็นต แลวนําตัวอยางไปศึกษา ณ 
หองปฏิบัติการแพลงกตอนวิทยา  คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพ่ือนับจํานวนแพลงก-
ตอนท่ีพบ ในปริมาตร 1 มิลลิลิตร ภายใตกลอง
จุลทรรศนกําลังขยายสูง (Light Microscope: LM)  
โดยแพลงกตอนพืชใน ดิวิชั่น Cyanophyta นับเปน
สาย ไดแก Oscillatoria, Lyngbya, Richellia และ 
Unidentified cyanobacteria และดิวิชั่น 
Chromophyta ทุกชนิดนับเปนเซลล และแพลงก
ตอนสัตวทุกไฟลัมนับเปนตัว 
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ตารางที่ 1: รายละเอียดสถานีเก็บตัวอยางแพลงกตอนบริเวณเกาะคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
สถานีที ่ ที่ต้ังของสถาน ี ลักษณะพ้ืนทะเล ความลึก (เมตร) 

1 หาดเตยอยูทางทิศเหนือของเกาะคราม ทรายปนกรวด 6 
2 อาวพุดซาวันอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

คราม 
ทรายปนเปลื อกหอยและ
ปะการัง 

7 

3 แหลมออกเรืออยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ
คราม 

ปะการังปนหิน 21 

4 หาดกรวดอยูทางทิศตะวันตกของเกาะคราม ปะการังปนหิน 16 
5 หาดกระทึงอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะคราม ปะการังปนหิน 15 
6 หินตาอยูทางทิศใตของเกาะคราม ปะการังปนหิน 4 
7 หาดเจกอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคราม ปะการังปนหิน 10 
8 แหลมถ้ําพังอยูทางทิศตะวันออกของเกาะคราม ปะการังปนหิน 6 
9 แหลมไกติอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ

คราม 
ปะการังปนหิน 13 

10 แหลมออกเรืออยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ
คราม 

ทรายปนกรวด 22 

11 หาดหนาบานอยูทางทิศตะวันออกของเกาะคราม ทรายปนกรวด 12 
 
 

 
 
          =  สถานีเก็บตัวอยางในแนวราบ 
 
          =  สถานีเก็บตัวอยางในแนวดิ่ง 

 
                            มาตราสวน 1:50,000 

ภาพที ่1: สถานีเก็บตัวอยางบริเวณเกาะคราม  และเกาะใกลเคยีง  จ. ชลบุรี 
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ผลและวิจารณผลการศกึษา 
1. ปริมาณแพลงกตอนในแนวราบ 

จากการศึกษาพบปริมาณเฉลี่ยของแพลงก
ตอนในแนวราบทั้ง 9 สถานี มีคาอยูในชวง 
14,239-28,372   หนวยตอลิตร มีคาปริมาณเฉล่ีย
เทากับ 18,447 หนวยตอลิตร โดยปริมาณเฉล่ียใน
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (19,876 หนวยตอ
ลิตร) มีคามากกวาในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
(17,108 หนวยตอลิตร) ปริมาณแพลงกตอนใน
แนวราบทั้ง 9 สถานี พบวาปริมาณไมแตกตางกัน
อยางชัดเจนระหวางฤดูมรสุม  
 

1.1  ปริมาณในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ปริมาณเฉล่ียของแพลงกตอนในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาเทากับ 19,875 หนวย
ตอลิตร พบสถานีที่ 3  มีปริมาณมากที่สุด 
รองลงมา คือ สถานีที่ 1, 4, 8, 9, 2, 6, 5 และ 7   
มีคาเทากับ 23,483, 23,225, 21,922, 21,614, 
21,187, 19,424, 18,963, 16,530 และ 12,530 
หนวยตอลิตรตามลําดับ  พบแพลงกตอนพืชมี
ปริมาณเฉล่ียเทากับ 19,313 หนวยตอลิตร  กลุม
เดนสุด คือ ไดอะตอม (18,411 หนวยตอลิตร)  
รองลงมาคือ ไดโนแฟละเจลเลต (553 หนวยตอ
ลิตร)  ไซยาโนแบคทีเรีย (344 หนวยตอลิตร) และ
กลุมที่พบปริมาณนอยที่สุดคือ ซิลิโคแฟละเจลเลต 
(4 หนวยตอลิตร)  สําหรับแพลงกตอนสัตวพบ
ปริมาณนอยกวาแพลงกตอนพืชในทุกสถานีที่เก็บ
ตัวอยางและมีปริมาณเฉลี่ยเทากับ 562 หนวยตอ
ลิตร กลุมเดน คือ โปรโตซัว (278 หนวยตอลิตร) 
รองลงมาคือ    อารโธรพอดใน Class Crustacea 
(225 หนวยตอลิตร) และตัวออนหอย (43 หนวยตอ
ลิตร) (ตารางที่ 2)  
 

1.2  ปริมาณในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ปริมาณเฉล่ียของแพลงกตอนในฤดูมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต มีคาเทากับ 17,018 หนวยตอลิตร 

พบสถานีที่ 2 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมา คือ 
สถานีที่ 1, 4, 7, 3, 8, 5, 6 และ 9  มีคาเทากับ 
37,320, 17,649, 17,350, 15,948, 14,925, 
13,918, 12,922, 12,016 และ  11,116 หนวยตอ
ลิตรตามลําดับ  พบแพลงกตอนพืชมีปริมาณเฉล่ีย
เทากับ 16,557 หนวยตอลิตร  กลุมเดนสุดคือ ได
อะตอม (15,127 หนวยตอลิตร) รองลงมาคือ ไซยา
โน-แบคทีเรีย (1,030 หนวยตอลิตร) และไดโนแฟ
ละเจลเลต (383 หนวยตอลิตร) และกลุมที่พบ
ปริมาณนอยสุดคือ       ซิลิโคแฟละเจลเลต (22 
หนวยตอลิตร)  สําหรับแพลงกตอนสัตวพบปริมาณ
นอยกวาแพลงกตอนพืชในทุกสถานีที่เก็บตัวอยาง
เชนเดียวกับในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มีปริมาณเฉล่ียเทากับ 461 หนวยตอลิตร กลุมเดน
สุดคือ โปรโตซัว (209 หนวยตอลิตร) รองลงมาคือ 
อารโธรพอดใน Class Crustacea (171หนวยตอ
ลิตร) และตัวออนหอย ( 32 หนวยตอลิตร) (ตาราง
ที่ 2)  

 
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแพลงกตอนตาม

ชวงเวลาในทั้ง 2 ฤดูมรสุมที่ศึกษา พบวาใน 7 
สถานี (สถานีที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9) มีปริมาณ
แพลงกตอนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีคา
มากกวาในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต  เนื่องจากใน
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิอากาศ
คอนขางแหงแลงและหนาวเย็น  ประกอบกับ
ปริมาณความเขมแสงมากกวาในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใตซึ่งตรงกับฤดูฝนและมีความเขมของแสง
นอยกวา รวมทั้งชวงเวลานี้มีคล่ืนจัดและลมแรง ทํา
ใหปริมาณแพลงกตอนมีปริมาณนอยกวา ซึ่ง สุนีย 
สุวภีพันธ (2523) กลาววาปริมาณแพลงกตอน
โดยรวมแปรผันตามฤดูมรสุม และพบแพลงกตอน
ใ น อ า ว ไ ท ย อุ ด ม ส ม บู ร ณ ใ น ฤ ดู ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จากการศึกษาครั้งนี้มีเพียง
สถานีที่ 2 และ 7 มีปริมาณของแพลงกตอนในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีคามากกวาในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของ
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สถานีที่ 2 เปนอาวยื่นเขามาในฝงของเกาะ พ้ืน
ทะเลสวนใหญเปนทราย กระแสน้ําในอาวคอนขาง
นิ่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับสถานีอ่ืน ๆ ที่เก็บตัวอยางใน
เดือนนี้มีคล่ืนจัด และสถานีที่ 7 จากการสังเกตชวง
เก็บตัวอยางบริเวณนี้มีคล่ืนสงบและกระแสน้ํานิ่ง 
(ภาพท่ี 2) นอกจากนี้จากการสังเกตใน
หองปฏิบัติการเมื่อวิเคราะหตัวอยางในสถานีที่ 2 
พบวาโคโลนีที่เปนเสนสาย (chain) ของไดอะตอม
สกุล Bacteriastrum และ Chaetoceros ประกอบ 
ดวยเซลลจํานวนหลายเซลล ซึ่งแตกตางจากสถานี
อ่ืนที่มีจํานวนเซลลนอยกวา 

 
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแพลงกตอนพืชตาม

พ้ืนที่ พบวาปริมาณแพลงกตอนบริเวณเกาะคราม
กับการศึกษาปริมาณแพลงกตอนพืชบริ เวณ
เดียวกันในป พ.ศ. 2543 โดยมาลินี ฉัตรมงคลกุล 
และคณะ (2546)  พบวา ปริมาณของแพลงกตอน
พืช (3,808.56 หนวยตอลิตร) มีคานอยกวา
การศึกษาครั้งนี้ (18,447 หนวยตอลิตร)  เนื่องจาก
มีวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการนับแตกตางกัน 
โดย มาลินี และคณะ (2546) เก็บตัวอยางโดยใชถุง
แพลงกตอนขนาดชองตา 160 ไมโครเมตร และการ
นับ 1 เซลลเดี่ยว  1 โคโลนี 1 กลุมหรือสาย มีคา
เทากับ 1 หนวย แตกตางจากการศึกษาครั้งนี้จึง
สงผลใหปริมาณในการศึกษาครั้งนี้มีคามากกวา   
และถาเปรียบเทียบกับการศึกษาปริมาณแพลงก
ตอนพืชบริ เวณอื่นในอาวไทย  โดย  Piromnim 
(1985) ที่ศึกษาปริมาณแพลงกตอนพืชบริเวณอาว
ไทยตอนใน พบปริมาณแพลงกตอนพืช (196,200  
หนวยตอลิตร) มีคามากกวาบริเวณเกาะคราม 
(18,447 หนวยตอลิตร) เนื่องจากบริเวณอาวไทย
ตอนในพื้นทองทะเลสวนใหญเปนดินโคลนและดิน
ปนทราย มีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารมาก 
(สุนีย, 2534) เปนผลใหแพลงกตอนพืชมีปริมาณ
มากกวาบริเวณเกาะคราม ซึ่งมีพ้ืนทองทะเลเปน
กรวดและทราย  นอกจากนั้นปริมาณแพลงกตอน
พืชบริเวณเกาะครามมีคามากกวาจากการศึกษา

ของโสภณา บุญญาภิวัฒน (2529) ที่ศึกษาบริเวณ
อาวไทยโดยมีปริมาณมากที่สุดคือ 7,696 หนวยตอ
ลิตร ทั้งนี้เพราะบริเวณเกาะครามมีแนวปะการังที่
อุดมสมบูรณ รวมท้ังเปนพ้ืนที่ควบคุมไมใหมีการ
ทําการประมงและใชประโยชนจากการทองเที่ยว 
(หรรษา จรรยแสง และคณะ 2542) 

 
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแพลงกตอนสัตว

บริเวณเกาะครามกับการศึกษาของผู อ่ืน ไดแก     
สุรพล สุดารา และ อัจฉราภรณ อุดมกิจ (2527) 
ศึกษาบริเวณอาวไทยตอนใน  สุทธิชัย เตมียวณิชย 
(2527) ศึกษาบริเวณชายฝงตะวันออกของอาวไทย
ตอนใน  สาธิต โกวิทวที และคณะ (2531) ศึกษา
แพลงกตอนสัตวบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  จิตรา ตีระเมธี (2536) 
ศึกษาบริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและมาบตา
พุด จังหวัดระยอง รวมทั้งการศึกษาของ มาลินี 
ฉัตรมงคลกุล และคณะ (2546)  ที่ศึกษาบริเวณ
เกาะครามเชนเดียวกัน พบวาการศึกษาดังกลาวมี
คาปริมาณของแพลงกตอนนอยกวาการศึกษาครั้งนี้  
เนื่องจากการศึกษาของผูอ่ืนใชถุงแพลงกตอนที่มี
ขนาดชองตาใหญกวา แพลงกตอนสัตวกลุมเดนที่
พบจึงเปนครัสตาเซียน แตการศึกษาบริเวณเกาะ
ครามครั้งนี้ใชถุงแพลงกตอนมีขนาดชองตาเล็กกวา 
(20 ไมโครเมตร) สงผลใหแพลงกตอนสัตวกลุมโปร
โตซัวซึ่งมีขนาดเล็กในทะเลเปนกลุมเดน 
 
2.  ปรมิาณแพลงกตอนในแนวดิ่ง 

2.1  ปริมาณของแพลงกตอนในแนวดิ่งใน 
2 ฤดูมรสุม 

การศึกษาปริมาณของแพลงกตอนในแนวดิ่ง
จากการเก็บตัวอยาง 2 ฤดูมรสุม (มรสุมตะวันออก-
เฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต)  โดยเก็บ
ตัวอยาง 2 สถานี (สถานี10 และ 11) ที่ความลึก 3 
ระดับ (ระดับต่ํากวาผิวน้ํา ระดับความลึก 5 เมตร 
และระดับเหนือพ้ืนทะเล) แพลงกตอนมีการแพร 
กระจายทุกระดับความลึกที่ศึกษาปริมาณแพลงก- 
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ภาพที่ 2: เปรยีบเทียบปริมาณของแพลงกตอนใน 2 ชวงมรสุมบริเวณเกาะคราม 
 
ตอนในแนวดิ่ง ทั้ง 2 ฤดูมรสุมมีความแตกตางกัน  
ชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในสถานีที่ 10 มี
ปริมาณมากสุดที่ระดับต่ํากวาผิวน้ํา แตสถานีที่ 11  
มีปริมาณมากสุดที่ระดับเหนือพ้ืนทะเล  เนื่องจาก
สถานีที่ 10  เก็บตัวอยางชวงเวลาเที่ยงมีแสงแดด
จา   และบริเวณนี้ไดรับผลกระทบจากกระแสน้ํา
ดานทะเลเปดประกอบกับมีคล่ืนสูงสงผลใหแพลงก
ตอนพืชลอยอยูระดับผิวน้ําไดดี ซึ่งในสถานีที่ 11 
เก็บตัวอยางชวงเวลาเย็นและความลึกของน้ําเพียง 
12 เมตร กระแสน้ําคอนขางนิ่งและคล่ืนเรียบสงผล
ใหปริมาณแพลงกตอนมากที่ระดับเหนือพ้ืนทะเล  
ในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตพบปริมาณมาก
ที่ สุดของทุกสถานีอ ยูที่ ร ะดับ เหนือ พ้ืนทะเล 
เนื่องจากชวงนี้ ยังอยู ในฤดูฝนและขณะที่ เก็บ
ตัวอยางเปนชวงเวลาหลังฝนตก  มีแสงนอยและ
ลักษณะของกระแสน้ําและคล่ืนโดยรวมทั้ง 2 สถานี
เหมือนกัน คือ กระแสน้ํานิ่งและคล่ืนเรียบ 

  
จากการศึกษาพบว าแพลงกตอนสัตวมี

ปริมาณมากที่ระดับเหนือพ้ืนทะเลในทุกสถานีที่เก็บ
ตัวอยางตลอดการศึกษา  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
เก็บตัวอยางตรงกับชวงเวลากลางวันที่มีความเขม

แสงมาก  แพลงกตอนสัตวบางชนิดจึงมีการอพยพ
ลงสูที่ลึกเพ่ือหนีแสง ซึ่งลัดดา (2530) กลาววา 
แพลงกตอนสัตวบางชนิดมีการอพยพในแนวดิ่ง
เพ่ือไปสืบพันธุและวางไขในที่ลึก ดังนั้นแสงจึงเปน
ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการอพยพในแนวดิ่ง และ
สอดคลองกับการศึกษาการอพยพในรอบวันของโค
พีพอดบริเวณอาวไทย โดย Suwanrumpha (1978) 
พบวาคาลานอยดโคพีพอดจํานวนหลายชนิดมีการ
อพยพลงสูที่ลึกในเวลากลางวันและขึ้นสูผิวน้ําใน
เวลากลางคืน 
 

2.1.1  ฤดมูรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   
ปริมาณของแพลงกตอนพืช  พบวาใน

แตละระดับความลึกที่ศึกษา  ทั้ง 2 สถานีมีคา
แตกตางกัน คือ สถานีที่ 10 มีปริมาณของแพลงก
ตอนมากสุดที่ระดับต่ํากวาผิวน้ํา รองลงมาคือ 
ระดับเหนือพ้ืนทะเลและระดับความลึก 5 เมตร  มี
คาเทากับ 13,164, 11,838 และ 10,734 หนวยตอ
ลิตรตามลําดับ สวนสถานีที่ 11 พบปริมาณมากสุด
ที่ระดับเหนือพ้ืนทะเล รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาผิว
น้ําและระดับความลึก 5 เมตร โดยมีคาเทากับ 
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9,666, 8,652 และ 7,902  หนวยตอลิตรตามลําดับ 
(ภาพที่ 3) 

ปริมาณของแพลงกตอนสัตว  พบวามี
คานอยกวาแพลงกตอนพืชทุกระดับความลึก โดย
สถานีที่ 10 พบปริมาณมากสุดที่ระดับเหนือพ้ืน
ทะเล รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาผิวน้ํา และระดับ
ความลึก 5 เมตร  มีคาเทากับ 756, 312 และ 198  
หนวยตอลิตรตามลําดับ สวนสถานีที่ 11 พบ
ปริมาณมากสุดเหมือนกัน คือ ระดับเหนือพ้ืนทะเล 
รองลงมาคือ ระดับความลึก 5 เมตร และระดับ
เหนือพ้ืนทะเล  มีคาเทากับ 552, 258 และ 246 
หนวยตอลิตรตามลําดับ (ภาพที่ 4) 

 
2.1.2  ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ปริมาณของแพลงกตอนพืช  พบวา

สถานีที่ 10 มีคาปริมาณของแพลงกตอนมากสุดที่
ระดับเหนือพ้ืนทะเล รองลงมาคือ ระดับความลึก 5 
เมตรและระดับต่ํ ากวาผิวน้ํ า โดยมีคาเทากับ 
10,524, 8,741 และ 8356  หนวยตอลิตรตามลําดับ 
สําหรับสถานีที่ 11 พบปริมาณของแพลงกตอนมาก
สุดที่ระดับเหนือพ้ืนทะเลเชนเดียวกัน รองลงมาคือ 
ระดับต่ํากวาผิวน้ําและระดับความลึก 5 เมตร โดยมี
คาเทากับ 7,893, 7,766 และ 5,140  หนวยตอลิตร
ตามลําดับ (ภาพที่ 5) 

 
ปริมาณของแพลงกตอนสัตว  พบวามี

คานอยกวาแพลงกตอนพืชทุกระดับความลึก โดย
สถานีที่ 10 มีปริมาณมากสุดที่ระดับเหนือพ้ืนทะเล 
รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาผิวน้ํา และระดับความลึก 
5 เมตร มีคาเทากับ 281, 212 และ 120  หนวยตอ
ลิตรตามลําดับ สําหรับสถานีที่ 11 มีปริมาณมาก
สุดเหมือนกัน คือ ระดับเหนือพ้ืนทะเล รองลงมาคือ  
ระดับความลึก 5 เมตร และระดับเหนือพ้ืนทะเล  มี
คาเทากับ 189, 185 และ 176  หนวยตอลิตร
ตามลําดับ (ภาพที่ 6) 

 

2.2  คาเฉลี่ยปริมาณของแพลงกตอนที่ 3 
ระดับความลึก 

จากการศึกษาคาเฉล่ียปริมาณแพลงกตอนที่ 
3 ระดับความลึก มีคาแตกตางกันไมมาก พบวา 
ระดับเหนือพ้ืนทะเลมีคามากสุด (10,275 หนวยตอ
ลิตร)  รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาผิวน้ํา (9,821 
หนวยตอลิตร) และระดับความลึก 5 เมตร (8,476 
หนวยตอลิตร) แพลงกตอนพืชที่เปนกลุมเดนทุก
ระดับความลึกคือ Division Chromophyta, Class 
Bacillariophyceae (ไดอะตอม) และ Division 
Cyanophyta, Class Cyanophyceae (ไซยาโน
แบคทีเรีย) เปนกลุมเดนรองลงมา โดยมีชนิดเดน
ทุกระดับความลึกเหมือนกัน คือ ไดอะตอม จํานวน 
2 ชนิด (Thalassionema nitzschiodes และ T. 
frauenfeldii)  สําหรับแพลงกตอนสัตวกลุมเดนทุก
ระดับความลึก คือ ตัวออนระยะนอเพียสของโคพี
พอด   

 
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

แพรกระจายของแพลงกตอนพืชใน 2 ฤดูมรสุมใน 
4 ระดับความลึกบริเวณพ้ืนที่สํารวจไทย-เวียดนาม
ในอาวไทยของโสภณา บุญญาภิวัฒน และคณะ 
(2544)  พบวาผลการศึกษาคลายคลึงกัน คือ 
แพลงกตอนพืชมีปริมาณตั้งแตผิวน้ําจนถึงพ้ืนทะเล
แ ล ะ ช นิ ด เ ด น เ ห มื อ น กั น ใ น ฤ ดู ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ไดอะตอม 2 ชนิด 
(Thalassionema nitzschiodes และ T. frauenfel- 
dii) แตชนิดเดนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตตางกัน 
คือ มีปริมาณไซยาโนแบคทีเรียชนิด Oscillatoria 
erythraea มากกวาปริมาณของไดอะตอมทั้ง 2 
ชนิด  จากการศึกษาคาเฉล่ียปริมาณของแพลงก
ตอนในแตระดับความลึก ดังนี้ 

  
ระดับต่ํากวาผิวนํ้า  พบปริมาณเฉลี่ยของ

แพลงกตอนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีคา
เทากับ 11,193 หนวยตอลิตร ประกอบดวย แพลงก
ตอนพืช 10,902 หนวยตอลิตร และแพลงกตอน
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สัตว 291 หนวยตอลิตร สําหรับในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตมีคาเทากับ 8,448 หนวยตอลิตร 
ประกอบดวย แพลงกตอนพืช 8,254 หนวยตอลิตร 
และแพลงกตอนสัตว 194 หนวยตอลิตร  กลุมเดน
ของแพลงกตอนพืชที่ระดับต่ํากวาผิวน้ําเหมือนกัน
ทั้ง 2 มรสุม คือ Division Chromophyta, Class 
Bacillariophyceae รองลงมาคือ Division 
Cyanophyta, Class Cyanophyceae และ 
Division Chromophyta, Class Dinophyceae 
ต า ม ลํ า ดั บ  แพ ล ง ก ต อ น สั ต ว ใ น ฤ ดู ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบตัวออนระยะนอเพลียส
ของโคพีพอดเปนกลุมเดน รองลงมาคือ Phylum 
Protozoa และPhylum Chordata  สวนในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต พบ Phylum Protozoa เปนกลุม
เดน รองลงมาคือ Phylum Arthropoda และ 
Phylum Mollusca (ตารางที่ 2 ) 

  
ระดับความลึก 5 เมตร พบปริมาณเฉลี่ย

ของแพลงกตอนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมี
คาเทากับ 9,604 หนวยตอลิตร ประกอบดวย 
แพลงกตอนพืช 9,376 หนวยตอลิตร และแพลงก
ตอนสัตว 228 หนวยตอลิตร  สําหรับในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตมีคาเทากับ 7,347 หนวยตอลิตร 
ประกอบดวยแพลงกตอนพืช 7,194 หนวยตอลิตร 
และแพลงกตอนสัตว 153 หนวยตอลิตร  กลุมเดน
ของแพลงกตอนพืชที่ระดับความลึก 5 เมตร 
เหมือนกันทั้ง 2 ฤดูมรสุม และเหมือนกับที่ระดับต่ํา
ก ว า ผิ ว น้ํ า  แพ ล ง ก ต อ น สั ต ว ใ น ฤ ดู ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพบ Phylum Arthropoda ใน
ตัวออนระยะนอเพลียสของโคพีพอดเปนกลุมเดน 
รองลงมาคือ Phylum Protozoa และ Phylum 
Annelida  สําหรับในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พบ
แพลงกตอนสัตวเชนเดียวกับที่ระดับต่ํากวาผิวน้ํา  
(ตารางที่ 2 ) 

  
ระดับเหนือพื้นทะเล พบปริมาณเฉล่ียของ

แพลงกตอนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีคา

เทากับ 10,952 หนวยตอลิตร ประกอบดวย 
แพลงกตอนพืช 10,292 หนวยตอลิตร และแพลงก
ตอนสัตว 660 หนวยตอลิตร สําหรับในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตมีคาเทากับ 9,598 หนวยตอลิตร 
ประกอบดวยแพลงกตอนพืช 9,364 หนวยตอลิตร 
และแพลงก-ตอนสัตว 234 หนวยตอลิตร  กลุมเดน
ของแพลงกตอนพืชที่ระดับเหนือพ้ืนทะเลเหมือน 
กันทั้ง 2 ฤดูมรสุม และเหมือนกับที่ระดับต่ํากวาผิว
น้ําและระดับ 5 เมตร แพลงกตอนสัตวในฤดูมรสุม
ตะวันออก  เฉียงเหนือและในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต  พบกลุม เดน เหมือนกัน  คือ  Phylum 
Protozoa รองลงมาคือ Phylum Arthropoda ในตัว
ออนระยะนอเพลียสของโคพีพอด  (ตารางที่ 2)  
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ภาพที่ 3: ความชกุชุมของแพลงกตอนพืชในแตละระดับความลึก (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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ภาพที่ 4: ความชกุชุมของแพลงกตอนสัตวในแตละระดับความลึก (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: ความชกุชุมของแพลงกตอนพืชในแตละระดับความลึก (มรสุมตะวันตกเฉยีงใต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6: ความชกุชุมของแพลงกตอนสัตวในแตละระดับความลึก (มรสุมตะวันตกเฉยีงใต) 
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ตารางที่ 2: ปริมาณแพลงกตอนเฉล่ีย (หนวยตอลิตร) ตามระดับความลึก ในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ระดับต่ํากวาผิวนํ้า ระดับลึก 5 เมตร ระดับเหนือพื้นทะเล กลุมเดน NE SW NE SW NE SW 
Division Cyanophyta        
     Class Cyanophyceae 87 883 207 400 198 559 
Division Chromophyta       
    Class Bacillariophyceae 10,749 7,214 9,088 6,726 10,037 8,643 
    Class Dinophyceae 54 137 78 61 45 141 
    Class Silicoflagellates 2 20 3 7 12 21 

Total Phytoplankton 10,902 8,254 9,376 7,194 10,292 9,364 
Phylum Protozoa 129 101 63 84 372 119 
Phylum Chaetognatha 0 0 9 0 0 1 
Phylum Annelida 3 1 12 4 9 7 
Phylum Arthropoda 147 68 129 48 252 79 
Phylum Mollusca 0 20 3 9 9 15 
Phylum Echinodermata 0 1 6 1 9 4 
Phylum Chordata 12 4 6 6 9 9 

Total Zooplankton 291 194 228 153 660 234 
Total Plankton 11,193 8,448 9,604 7,347 10,952 9,598 

หมายเหต:ุ      NE  หมายถึงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ      
                   SW  หมายถึงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
 
 
สรุปผลการศกึษา 

การศึกษาปริมาณแพลงกตอนบริเวณเกาะ
ครามในแนวราบ จํานวน 9 สถานี พบปริมาณ
แพลงกตอนมีคาอยูใน ชวง 14,239-28,372 หนวย
ตอลิตร และปริมาณแพลงกตอนเฉล่ียเทากับ 
18,447 หนวยตอลิตร โดยพบวาสถานีที่ 3 มี
ปริมาณมากสุด (23,483 หนวยตอลิตร) ในฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และสถานีที่  2 มี
ปริมาณมากสุด (37,320 หนวยตอลิตร) ในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
แพลงกตอนเฉล่ียในทั้ง 2 ฤดูมรสุม พบวามีคาไม
แตกตางกันมาก โดยฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณแพลงกตอนเฉล่ีย (19,875 หนวยตอลิตร) 
มากกวาในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (17,018 
หนวยตอลิตร) สําหรับปริมาณแพลงกตอนพืชและ
แพลงกตอนสัตวก็เชนเดียวกัน โดยในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีคาเทากับ 19,313 และ 562  

 
หนวยตอลิตรตามลําดับ และในฤดูมรสุมตะวัตก
เฉียงใตมีคาเทากับ 16,557 และ 461 หนวยตอลิตร
ตามลําดับ  

 
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว กลุมที่มี

ความชุกชุมมากที่สุดเหมือนกันทั้ง 2 ฤดูมรสุม  
ประกอบดวย  แพลงกตอนพืช คือ ไดอะตอม 
(Class Bacillariophyceae) และแพลงกตอนสัตว 
คือ Phylum  Protozoa  

  
การศึกษาความชุกชุมของแพลงกตอนบริเวณ

เกาะครามในแนวดิ่ง จํานวน 2 สถานี ที่ 3 ระดับ
ความลึก (ระดับผิวน้ํา  ระดับความลึก 5 เมตรและ
ระดับเหนือพ้ืนทองน้ํา)  ความชุกชุมของแพลงก
ตอนทั้ง 2 ฤดูมรสุมมีความแตกตางกัน คือ ในฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวาสถานีที่ 10 
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(แหลมออกเรือ) มีความชุกชุมของแพลงกตอนมาก
สุดที่ระดับต่ํากวาผิวน้ํา แตสถานีที่ 11 (หาดหนา
บาน) พบความชุกชุมของแพลงกตอนมากสุดที่
บริเวณพ้ืนทองน้ํา  สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตทุกสถานีพบความชุกชุมของแพลงกตอนมากสุด
ที่บริเวณพ้ืนทองน้ํา   

 
คาเฉล่ียความชุกชุมของแพลงกตอนท่ี 3 

ระดับความลึก มีคาไมแตกตางกันมาก พบวาระดับ
เหนือพ้ืนทองน้ํามีคามากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ
ตํ่ากวาผิวน้ํา และระดับความลึก 5 เมตร  โดยมีคา
เทากับ 10,275 unit l-1, 9,821 unit l-1 และ8,476 
unit l-1 ตามลําดับ  แพลงกตอนพืชที่เปนกลุมเดน
ทุกระดับความลึก คือ Class Bacillariophyceae 
และ Class Cyanophyceae เปนกลุมเดนรองลงมา  
โดยมีชนิดเดนทุกระดับความลึกเหมือนกัน คือ ได
อะตอม จํานวน 2 ชนิด (Thalassionema 
nitzschiodes และ T. frauenfeldii)  สวนแพลงก
ตอนสัตวกลุมเดนทุกระดับความลึก คือ ตัวออน
ระยะ นอเพียสของโคพีพอด 

 
 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาดานความหลากหลาย  และปริมาณ

แพลงกตอนทะเล  ควรเก็บตัวอยางใหครบรอบใน 
1 ป  เพ่ือจะไดทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน  เนื่องจากแพลงกตอนเปนส่ิงมีชีวิตที่เพ่ิม
และลดจํานวนลงไดในเวลาเพียงไมกี่วัน  ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถเก็บตัวอยางไดครบ  
เนื่องจากบางเดือนมีมรสุมทําใหทะเลมีคล่ืนลมแรง
จึงเปนอุปสรรคในการเก็บตัวอยาง 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งบประมาณในการศึกษาความหลากหลายของ

ชนิดและการแพรกระจายของสิ่ งมีชี วิตในแนว
ปะการัง  บริเวณเกาะคราม และเกาะใกลเคียง 

จังหวัดชลบุรี   ไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  หนวยงานและบุคลากรที่
ไดสนับสนุนและใหความอนุเคราะหดานวิชาการ  
ไดแก กองทัพเรือ โดยหนวยสงครามพิเศษทางเรือ 
(นสร.) กองเรือยุทธการ  ฐานทัพเรือสัตหีบ  
สนับสนุนเรือยางพรอมบุคคลากรในการออกสํารวจ
เก็บตัวอยาง  รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการเขา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองทัพเรือ  หนวยตอสู
อากาศยานและรักษาฝง (สอ.รฝ.) เกาะคราม  
อํานวยความสะดวกเรื่องที่พักในการสํารวจเก็บ
ตัวอยาง  กรมพลาธิการทหารเรืออํานวยความ
สะดวกเรื่องอาหารของคณะผูวิจัยตลอดการสํารวจ
เก็บตัวอยางครั้งที่ 1  คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    สนับสนุนอุปกรณ   
การสํารวจและสถานที่ในการวิเคราะหตัวอยาง 
คณะผู วิจัยโครงการนี้ขอขอบคุณอยางสูงตอทุก
หนวยงานและบุคคลากรทุกทานที่กลาวมาแลว  ที่
กรุณาใหการสนับสนุนและใหความอนุเคราะหจน
การวิจัยครั้งนี้ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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