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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ 

เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 2548 เก็บตัวอย่าง

แพลงก์ตอนพืชจำานวน 10 สถานี โดยกรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร พบแพลงก์ตอนพืชทั้งสิ้น 

4 คลาส 57 สกุล ได้แก่ Cyanophyceae 4 สกุล Bacillariophyceae 39 สกุล Dinophyceae 13 สกุล 

และ Dictyochophyceae 1 สกุล สกุลที่มีความหนาแน่นสูง คือ Cylindrotheca,  Nitzschia, Pleurosigma, 

Pseudo-nitzschia, Paralia, Chaetoceros และ Thalassiosira โดยพบว่าไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่น 

ความหลากหลายในระดบัสกลุของแพลงกพ์ชืตอนทัง้ 2 เดอืนมคีา่ใกลเ้คยีงกนั โดยพบวา่อา่วโละ๊โปะ๊ใหญพ่บไดอะตอม 

Cylindrotheca และ Nitzschia เป็นสกุลที่มีความหนาแน่นสูงกว่าแพลงก์ตอนพืชสกุลอื่นๆ มาก ผลการวิเคราะห์

ค่าดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความสมำ่าเสมอ และดัชนีความมากชนิด พบค่าอยู่ในช่วง 0.89 – 1.39, 0.56 – 0.91 

และ 2.51 – 4.94 ตามลำาดบั ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสิง่แวดลอ้มทางนำา้กบัปรมิาณแพลงกต์อนพชืในเดอืนมกราคม

มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณความเป็นกรดเบส และมีความสัมพันธ์ของปริมาณแพลงก์ตอน

พืชในทิศทางเดียวกันกับคลอโรฟิลล์ เอ โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ABSTRACT
 A Phytoplankton community survey was carried out in the seagrass beds of Ao Lo Pa Lai 

and Ao Lo Po Yai, Ko Yao Yai, Phangnga Province. Sampling was conducted in January and July 

2005. Water samples were filtered through a nylon net with mesh size 20 micrometers. A total of 4 

classes with 57 genera were identified as Cyanophyceae (4 genera), Bacillariophyceae (39 genera), 

Dinophyceae (13 genera) and Dictyochophyceae (1 genera). The dominant genera consisted of 
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Cylindrotheca, Nitzschia, Pleurosigma, Pseudo-nitzschia, Paralia, Chaetoceros and Thalassiosira. 
Diatom was the dominant group from both study areas. Cylindrotheca and Nitzschia were found in 
high abundance at Ao Lopoyai. Species diversity index, similarity index and richness index ranged 
between 0.89 – 1.39, 0.56 – 0.91 and 2.51 – 4.94, respectively. The relationships between environ-
mental factors and phytoplankton abundance demonstrated that the phytoplankton abundance 
negatively correlated with pH and positively correlated with chlorophyll a concentrations.

คำาสำาคัญ:  แพลงก์ตอนพืช หญ้าทะเล เกาะยาวใหญ่
Keyword: Phytoplankton, Seagrass Beds, Ko Yao Yai

บทนำา
หญ้าทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พบ

แพร่กระจายตามชายฝั่งทะเลอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับ
การยอมรบัวา่เปน็ระบบนเิวศทีม่คีวามสำาคญัมากทัว่ภาค
พื้นอินโด-แปซิฟิก เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารอันอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์ทะเลโดยเฉพาะพวกที่มีความสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ กุ้ง หอย ปู และปลา หญ้าทะเล
ยังเป็นอาหารสำาคัญของพะยูนและเต่าทะเล เป็นแหล่ง
วางไข่แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และที่อยู่อาศัยของปลา กุ้ง 
ปมูา้ หอยชนดิตา่งๆ ไสเ้ดอืนทะเล ตลอดจนสตัวต์วัเลก็ๆ 
นานาชนิด (สมบัติ ภู่วชิรานนท์ และคณะ, 2549) ทั้งนี้
เคยมีรายงานว่าประชากรสัตว์นำ้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
แหลง่หญา้ทะเล เปน็สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัถงึ 364 ชนดิ
 และปลา 150 ชนิด (หรรษา จรรย์แสง และอดิสรณ์ 
มนตว์เิศษ, 2546) ในประเทศไทยพบหญา้ทะเล 12 ชนดิ
ส่วนหญ้าทะเลฝั่งอันดามันพบเพียง 11 ชนิด ดังนี้ 
Halophila ovalis (R. Brown) Hooker f., H. bec-
carii Ascherson, H. decipiens Ostenfeld, H. mi-
nor (Zollinger) den Hartog, Halodule uninervis
(Forsskal) Ascherson, H. pinifolia (miki) den 
Hartog, Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle, 
Cymodocea rotundata Ehrenberg et Hemprich, 
ex Ascherson, C. serrulata (R.Brown) Ascherson 
and Magnus, Syringodium  isoetifolium (Ascher-
son) Dandy และ Thalassia hemprichii (Ehrenberg) 
Ascherson ส่วนชนิด Ruppia maritima Linnaeus 
พบเฉพาะฝั่งอ่าวไทย (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง และคณะ, 2548) เกาะยาวใหญ่เป็นบริเวณ
ส่วนหนึ่งของอ่าวพังงา ซึ่งเป็นอ่าวกึ่งปิดล้อมรอบด้วย
แผ่นดิน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
ทัง้ระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ (ประวณี 
ลิมปสายชล, 2546) สภาพหญ้าทะเลบริเวณเกาะยาว
ใหญ่ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยพบการแพร่กระจายอยู่
บริเวณต่างๆ หลายแห่ง ได้แก่ อ่าวโล๊ะปาไล้ อ่าวโล๊ะ
โป๊ะใหญ่ แหลมหาด บ้านท่ามาเนาะ แหลมหาดหอย 
พบหญ้าทะเล 8 ชนิด (สมบัติ ภู่วชิรานนท์ และคณะ, 
2549) ในปัจจุบันมีการสร้างที่อยู่อาศัย สถานประกอบ
การท่องเที่ยว การทำาประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ส่งผล
ให้สภาพแวดล้อมในหญ้าทะเลเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
และส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย ความชุกชุมของ
สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชซึ่งมีบทบาทสำาคัญ
ในแง่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นนอกเหนือจากหญ้าทะเล เป็นสิ่ง
มีชีวิตที่สำาคัญในห่วงโซ่อาหารของสัตว์นำ้า และเป็นดัชนี
บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพนำ้าของแหล่ง
นำ้านั้นๆ
 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอน
พืชแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดและความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ 
และความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของแพลงก์ตอน
พืชกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
หญ้าทะเลได้ 
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สถานที่เก็บตัวอย่าง
สถานทีีเ่กบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนพชืและคณุภา

พนำ้าในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้และอ่าวโล๊ะ

โป๊ะใหญ่ เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ในเดือนมกราคม

และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดู

แล้งและฤดูฝนตามลำาดับ สภาพแวดล้อมในบริเวณอ่าว

โล๊ะปาไล้เป็นอ่าวทางตอนใต้ของเกาะ ตอนบนของอ่าว

มีป่าชายเลนพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีคลอง

นำา้ไหลลงสูอ่า่ว 2 คลอง พืน้ทอ้งทะเลโดยทัว่ไปเปน็ทราย

ละเอียด พบหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

มีพื้นที่ 1.4 ตารางกิโลเมตร ปกคลุม 50% โดยเฉลี่ย 

ส่วนในบริเวณอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่เป็นอ่าวตอนกลางฝั่ง

ตะวันตกของเกาะ ก้นอ่าวมีป่าชายเลนพื้นที่ประมาณ 

1.5 ตารางกิโลเมตร พื้นท้องทะเลบริเวณปากคลองใกล้

ป่าชายเลนเป็นทรายละเอียดมากปนโคลนละเอียด 

พบหญา้ทะเลทีม่คีวามอดุมสมบรูณม์พีืน้ที ่0.433 ตาราง

กิโลเมตร ปกคลุม 75% โดยเฉลี่ยโดยมี Halophila 

ovalis เป็นชนิดเด่นอยู่ด้านในอ่าวและ Enhalus 

acoroides ด้านนอกอ่าว (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง และคณะ, 2548)

1. อ่าวโล๊ะปาไล้ ที่ละติจูด 7º53´95´´ ถึง 7º 

54´18´´ เหนอื และลองตจิดู 98º35´61´´ ถงึ 98º35´18´´ 

ตะวันออก แบ่งออกเป็น 5 สถานี สถานีที่ 1 – 5 (ดัง

รูปที่ 1)

2. อ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ ที่ละติจูด 7º59´30´´ 

ถึง 7º59´86´´ เหนือ และลองติจูด 98º34´73´´ ถึง 

98035´21´´ ตะวันออก แบ่งออกเป็น 5 สถานี สถานีท่ี 

6 – 10 (ดังรูปท่ี 1)
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อุปกรณ์และวิธีการ
 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในช่วงนำ้าขึ้น 
ใชก้ระบอกเกบ็นำา้ความจ ุ5 ลติร โดยเกบ็ตามระดบัความ
ลึกที่ระดับ 0.5, 1.5, 2.5 และ 3.5 เมตรขึ้นอยู่กับความ
ลึก ณ จุดเก็บตัวอย่าง ซึ่งเก็บนำ้าปริมาตร 20 ลิตรต่อ
ระดับความลึกในทุกสถานี แล้วกรองนำ้าแต่ละระดับด้วย
ผ้ากรองขนาดตา 20 ไมโครเมตร นำานำ้าที่กรองใส่ขวด
สชีาและเกบ็รกัษาตวัอยา่งแพลงกต์อนพชืดว้ยสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์ให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 1–2% บันทึก
ปริมาตรนำ้าสุดท้ายของตัวอย่างในขวดสีชา หลังจากนั้น
นำาตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชดังกล่าวไปจำาแนกถึงระดับ
สกุลด้วยกล้องจุลทรรศน์กำาลังขยายสูง (compound 
microscope) ถ่ายภาพ และนับจำานวนเซลล์ด้วย 
Sedgewick Rafter Counting Cell ขนาดความจุ
1 มิลลิลิตร แล้วหาค่าเฉลี่ยปริมาณแพลงก์ตอนพืช
มหีนว่ยเปน็เซลลต์อ่ลติร การจำาแนกสกลุของแพลงกต์อน
พืชใช้เอกสารอ้างอิงของ ลัดดา วงศ์รัตน์ (2542), 
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ และคณะ (2545), Cupp 
(1943), Fukuyo et al. (1990), Tomas (1996) และ 
Yamaji (1984)
 ตรวจวัดปั จจั ยสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณที่
เก็บตัวอย่างขณะที่เก็บตัวอย่าง คือ ความโปร่งแสง 
วัดปริมาณแสงที่ส่องลงไปในนำ้าโดยแผ่น secchi disc 
ความลึกนำ้าโดยเครื่องวัดความลึกแบบพกพา (Depth 
sounder) อุณหภูมิของนำ้าด้วย Thermometer 
ความเป็นกรดเบสด้วย pH meter และความเค็มด้วย 
Refractometer สว่นปจัจยัสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ในวเิคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ คือ ออกซิเจนที่ละลายในนำ้าโดยวิธี 
Azide Modification ปรมิาณสารแขวนลอยทัง้หมดตาม
วิธี Standard Method for Examination of Water 
and Wastewater (APHA, AWWA and WPCF, 1975) 
คลอโรฟิลล์ เอ แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไนไตรท์และไน
เตรท-ไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส โดย
วิธีของ Strickland and Parson (1972) ทำาการเก็บตัว
อย่างนำ้าที่ระดับความลึก 0.5 – 1.0 เมตรในแต่ละสถานี 

การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน
พืช โดยการนำาชนิด และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมา
ศึกษาการแพร่กระจาย โดยคำานวณค่าดัชนีต่างๆ คือ 

ดัชนีความสมำ่าเสมอ (Evenness index) ดัชนีความ
หลากหลายของชนิด (Diversity index) และดัชนีความ
มากชนิด (Richness index) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อาศัยหลักการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน (Multivariate 
analysis) ได้แก่ ดัชนีความสมำ่าเสมอด้วย Shannon-
Wiener diversity index โดยแปลงข้อมูลความหนา
แน่นด้วย Log 10 ดัชนีความสมำ่าเสมอด้วย Pielou’s 
evenness ดัชนีความมากชนิดด้วย Margalef’s index 
โดยโปรแกรม PRIMER 5 version 5.2.9 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางนำ้า กำาหนดให้
คณุภาพนำา้เปน็ตวัแปรอสิระ (x) และปรมิาณแพลงกต์อน
พืชเป็นตัวแปรตาม (y) โดยนำาข้อมูลมาตรวจสอบการ
แจกแจง ทำาการทดสอบทางสถิติแล้ว พบว่า ชุดข้อมูล
มีการแจกแจงแบบปกต ิจะนำาขอ้มลูมาวเิคราะหห์าระดบั
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางนำา้ และแพลงก์ตอน
พืชโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pear-
son’s correlation coefficient) หากชดุขอ้มลูมกีารกระ
จายแบบไม่ปกติ จะนำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาระดับความ
สัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางนำ้า และแพลงก์ตอน
พืชโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน 
(Spearman’s correlation coefficient)

ผลการศึกษา
แพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้และ

อ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงามีทั้งหมด 
4 คลาส ได้แก่ Cyanophyceae, Bacillariophyceae, 
Dinophyceae และ Dictyochophyceae รวม 57 สกลุ 
แบง่ไดเ้ปน็ Cyanophyceae 4 สกลุ Bacillariophyceae 
39 สกุล Dinophyceae 13 สกุล และ Dictyocho-
phyceae 1 สกุล (รูปที่ 2) โดยแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม
ไดอะตอม (Bacillariophyceae) เป็นกลุ่มหลักทั้งชนิด
และปริมาณในทุกสถานีและทั้งสองฤดูกาล พบสกุล
ที่หนาแน่นและมีความสมำ่าเสมอในทุกๆ สถานีเรียงจาก
มากไปหาน้อยในเดือนมกราคม 2548 คือ Nitzschia, 
Pleurosigma, Pseudo-nitzschia, Cylindrotheca, 
Paralia, Chaetoceros, Thalassiosira และ Ditylum 
ตามลำาดับ ส่วนเดือนกรกฎาคม 2548 คือ Cylindrotheca, 
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Nitzschia, Pleurosigma, Bacillaria, Paralia, 
Thalassiosira, Rhizosolenia และ Chaetoceros 
ตามลำาดับ

ความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชใน
อ่าวโล๊ะปาไล้ในเดือนมกราคมตัวแทนฤดูแล้ง มีค่าอยู่
ระหว่าง 395 – 772 เซลล์ต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 600 
± 144 เซลล์ต่อลิตร โดยแพลงก์ตอนพืชจะมีความหนา
แน่นที่สุดในสถานีที่ 1 (772 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล
Pleurosigma, Nitzchia และ Cylindrotheca 
มากที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 3 (688 เซลล์ต่อลิตร) 
พบสกุล Alexandrium, Gonyaulax และ Nitzchia 
มากทีส่ดุ สถานทีี ่4 (540 เซลลต์อ่ลติร) พบสกลุ Thalas-
siosira, Pleurosigma และ Ditylum มากที่สุด สถานี
ที่ 5 (605 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Pleurosigma, 
Pseudo-nitzchia และ Nitzschia มากที่สุด และสถานี
ที ่2 (395 เซลลต์อ่ลติร) พบสกลุ Paralia, Pleurosigma 
และ Protoperidinium มากที่สุด เดือนกรกฎาคม
ตัวแทนฤดูฝน มีค่าอยู่ระหว่าง 434 – 601 เซลล์ต่อลิตร 
โดยมคีา่เฉลีย่ 505 ± 75 เซลลต์อ่ลติร โดยแพลงกต์อนพชื
จะมคีวามหนาแนน่ทีส่ดุในสถานทีี ่1 (601 เซลลต์อ่ลติร) 
พบสกุล Pleurosigma, Cossinodiscus และ Nitzchia 
มากที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 5 (567 เซลล์ต่อลิตร) 
พบสกุล Paralia, Thalassiosira และ Pleurosigma 
มากที่สุด สถานีที่ 2 (486 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล 
Nitzchia, Pleurosigma และ Paralia มากทีส่ดุ สถานทีี ่
3 (440 เซลลต์อ่ลติร) พบสกลุ Nitzchia, Thalassiosira
และ Pleurosigma มากที่สุด และสถานีที่ 4 (434 
เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Streptotheca, Paralia และ 
Thalassiosira มากที่สุด

ความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชใน
อ่าวโล๊ะโปะใหญ่ในเดือนมกราคมตัวอย่างฤดูแล้ง มีค่า
อยู่ระหว่าง 1,523 – 3,431 เซลล์ต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 
2,298 ± 767 เซลล์ต่อลิตร โดยแพลงก์ตอนพืชจะมี
ความหนาแน่นที่สุดในสถานีที่ 10 (3,431 เซลล์ต่อลิตร) 
พบสกุล Pseudo-nitzchia ,  Nitzschia  และ 
Chaetoceros มากที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 7 (2,605 
เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, Pleurosigma 

และ Thalassiosira มากที่สุด สถานีที่ 8 (2,243 เซลล์
ต่อลิตร) พบสกุล Nitzchia, Thalassiosira และ 
Pleurosigma มากทีส่ดุ สถานทีี ่9 (1,688 เซลลต์อ่ลติร) 
พบสกลุ Nitzchia, Chaetoceros และ Cylindrotheca
และสถานีที่  6 (1 ,523 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล 
Pleurosigma, Nitzchia และ Thalassiosira มากทีส่ดุ 
เดือนกรกฎาคมตัวอย่างฤดูฝน มีค่าอยู่ระหว่าง 1,377 – 
3,667 เซลล์ต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 2,758 ± 955 เซลล์
ต่อลิตร โดยแพลงก์ตอนพืชจะมีความหนาแน่นที่สุดใน
สถานีท่ี 10 (3,667 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, 
Nitzchia และ Chaetoceros มากที่สุด รองลงมาคือ
สถานีท่ี 7 (3,662 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, 
Pleurosigma และ Bacillaria มากที่สุด สถานีที่ 8 
(2,601 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, Bacillaria 
และ Nitzchia มากทีส่ดุ สถานทีี ่9 (2,476 เซลลต์อ่ลติร) 
พบสกลุ Cylindrotheca, Nitzchia และ Pleurosigma 
มากที่สุด และสถานีที่ 6 (1,377 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล 
Cylindrotheca, Nitzchia และ Bacillaria มากที่สุด 
และพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในเดือน
มกราคมตัวแทนฤดูแล้ง (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 
พบความหนาแน่นในทุกสถานีเฉลี่ย 1,449 ± 1,035 
เซลลต์อ่ลติร สว่นในเดอืนกรกฎาคมตวัแทนฤดฝูน (มรสมุ
ตะวันตกเฉียงใต้) พบความหนาแน่นในทุกสถานีเฉลี่ย 
1,632 ± 1,348 เซลล์ต่อลิตร 

การศึกษาดัชนีความหลากหลายของชนิด 
(Diversity index) ในเดือนมกราคมมีค่าระหว่าง 1.08 
– 1.34 สว่นในเดอืนกรกฎาคมมคีา่ระหวา่ง 0.89 – 1.39 
โดยพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
ในเดือนมกราคมจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าดัชนีความหลาก
หลายเฉลี่ยจากการศึกษาในเดือนกรกฎาคม ค่าดัชนี
ความสมำ่าเสมอ (Evenness index) ในเดือนมกราคม
มีค่าระหว่าง 0.79 – 0.91 ส่วนในเดือนกรกฎาคม
มีค่าระหว่าง 0.56 – 0.91 พบว่าค่าดัชนีความมาก
ชนิด (Richness index) ในเดือนมกราคมมีค่าระหว่าง 
2.51 – 4.37 ส่วนในเดือนกรกฎาคมมีค่าระหว่าง 2.70 
– 4.94 ดังแสดงในรูปที่ 3
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ความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวโล๊ะโปะใหญ่ในเดือนมกราคมตัวอย่างฤดูแล้ง มีค่าอยู่ระหว่าง 1,523 – 
3,431 เซลล์ต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 2,298 ± 767 เซลล์ต่อลิตร โดยแพลงก์ตอนพืชจะมีความหนาแน่นที่สุดในสถานีที่ 10 
(3,431 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Pseudo-nitzchia, Nitzschia และ Chaetoceros มากที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 7 (2,605 
เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, Pleurosigma และ Thalassiosira มากที่สุด สถานีที่ 8 (2,243 เซลล์ต่อลิตร) พบ
สกุล Nitzchia, Thalassiosira และ Pleurosigma มากที่สุด สถานีที่ 9 (1,688 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Nitzchia, 
Chaetoceros และ Cylindrotheca และสถานีที่ 6 (1,523 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Pleurosigma, Nitzchia และ 
Thalassiosira มากที่สุด เดือนกรกฎาคมตัวอย่างฤดูฝน มีค่าอยู่ระหว่าง 1,377 – 3,667 เซลล์ต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 2,758 
± 955 เซลล์ต่อลิตร โดยแพลงก์ตอนพืชจะมีความหนาแน่นที่สุดในสถานีที่ 10 (3,667 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล 
Cylindrotheca, Nitzchia และ Chaetoceros มากที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 7 (3,662 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล 
Cylindrotheca, Pleurosigma และ Bacillaria มากที่สุด สถานีที่ 8 (2,601 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, 
Bacillaria และ Nitzchia มากที่สุด สถานีที่ 9 (2,476 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, Nitzchia และ 
Pleurosigma มากที่สุด และสถานีท่ี 6 (1,377 เซลล์ต่อลิตร) พบสกุล Cylindrotheca, Nitzchia และ Bacillaria มากที่สุด 
และพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในเดือนมกราคมตัวแทนฤดูแล้ง (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) พบความหนาแน่น
ในทุกสถานีเฉลี่ย 1,449 ± 1,035 เซลล์ต่อลิตร ส่วนในเดือนกรกฎาคมตัวแทนฤดูฝน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) พบความ
หนาแน่นในทุกสถานีเฉลี่ย 1,632 ± 1,348 เซลล์ต่อลิตร  

การศึกษาดัชนีความหลากหลายของชนิด (Diversity index) ในเดือนมกราคมมีค่าระหว่าง 1.08 – 1.34 ส่วนใน
เดือนกรกฎาคมมีค่าระหว่าง 0.89 – 1.39 โดยพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในเดือนมกราคมจะมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยจากการศึกษาในเดือนกรกฎาคม ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) ในเดือน
มกราคมมีค่าระหว่าง 0.79 – 0.91 ส่วนในเดือนกรกฎาคมมีค่าระหว่าง 0.56 – 0.91 พบว่าค่าดัชนีความมากชนิด (Richness 
index) ในเดือนมกราคมมีค่าระหว่าง 2.51 – 4.37 ส่วนในเดือนกรกฎาคมมีค่าระหว่าง 2.70 – 4.94 ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 2 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/ลิตร) บริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้ (สถานี 1 – 5) และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ (สถานี 6 – 

10) เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000
Jan

uar
y

Jul
y

Jan
uar

y
Jul

y
Jan

uar
y

Jul
y

Jan
uar

y
Jul

y
Jan

uar
y

Jul
y

Jan
uar

y
Jul

y
Jan

uar
y

Jul
y

Jan
uar

y
Jul

y
Jan

uar
y

Jul
y

Jan
uar

y
Jul

y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     

  
  

  
   

   (
   

  / 
   

)

Dinophyceae
Dictyochophyceae
Cyanophyceae
Bacillariophyceae

รูปที่ 2  ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/ลิตร) บริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้ (สถานี 1 – 5) และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่

   (สถานี 6 – 10) เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

 
รูปที่ 3 จ านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชและค่าดัชนีความหลากหลาย บริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้ (สถานี 1 – 5) และอ่าวโล๊ะโป๊ะ

ใหญ่ (สถานี 6 – 10) เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าเฉลี่ยบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ ในเดือนมกราคม 2548 เกาะยาวใหญ่ 

จังหวัดพังงา 
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1 27.4 32 7.95 6.53 0.73 9.78 0.0200 ND 0.0070 0.0898 

2 28.1 32 8.04 6.66 0.15 9.00 0.0200 ND 0.0001 0.0425 

3 29.0 32 8.00 6.75 0.34 10.50 0.3574 ND 0.0266 0.4908 

4 28.3 32 8.04 6.20 ND 12.00 0.2157 ND 0.0400 0.4622 

5 28.4 33 7.92 6.71 0.51 13.22 0.7768 0.3466 0.0178 0.3947 

6 28.6 31 7.96 6.34 1.27 8.78 0.0200 ND 0.0650 0.1842 

7 28.7 31 7.76 6.29 1.43 13.89 0.1633 ND 0.0190 0.4123 

8 28.9 31 7.81 6.37 1.13 11.44 0.1633 ND 0.0190 0.4123 

9 28.9 32 7.73 6.17 1.30 10.56 0.3648 0.0788 0.0167 0.1121 

10 28.4 32 7.76 6.44 0.97 8.50 0.0935 ND 0.0001 0.2090 

รูปที่ 3  จำานวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชและค่าดัชนีความหลากหลาย บริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้ (สถานี 1 – 5) และอ่าว

  โล๊ะโป๊ะใหญ่ (สถานี 6 – 10) เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
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ตารางที่ 1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางนำ้าเฉลี่ยบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ ในเดือนมกราคม 2548 

  เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

 
รูปที่ 3 จ านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชและค่าดัชนีความหลากหลาย บริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้ (สถานี 1 – 5) และอ่าวโล๊ะโป๊ะ

ใหญ่ (สถานี 6 – 10) เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าเฉลี่ยบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ ในเดือนมกราคม 2548 เกาะยาวใหญ่ 

จังหวัดพังงา 
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1 27.4 32 7.95 6.53 0.73 9.78 0.0200 ND 0.0070 0.0898 

2 28.1 32 8.04 6.66 0.15 9.00 0.0200 ND 0.0001 0.0425 

3 29.0 32 8.00 6.75 0.34 10.50 0.3574 ND 0.0266 0.4908 

4 28.3 32 8.04 6.20 ND 12.00 0.2157 ND 0.0400 0.4622 

5 28.4 33 7.92 6.71 0.51 13.22 0.7768 0.3466 0.0178 0.3947 

6 28.6 31 7.96 6.34 1.27 8.78 0.0200 ND 0.0650 0.1842 

7 28.7 31 7.76 6.29 1.43 13.89 0.1633 ND 0.0190 0.4123 

8 28.9 31 7.81 6.37 1.13 11.44 0.1633 ND 0.0190 0.4123 

9 28.9 32 7.73 6.17 1.30 10.56 0.3648 0.0788 0.0167 0.1121 

10 28.4 32 7.76 6.44 0.97 8.50 0.0935 ND 0.0001 0.2090 

 คณุภาพนำา้ทะเลทีร่ะดบัผวินำา้ในอา่วโละ๊ปาไล้

และอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ในเดือนมกราคม อุณหภูมินำ้ามีค่า

ในช่วง 27.4 – 29.0 องศาเซลเซียล ความเค็มมีค่าในช่วง 

31 – 33 psu ความเปน็กรดเบสมคีา่ในชว่ง 7.73 – 8.04 

ปริมาณออกซิเจนละลายนำา้มีค่าในช่วง 6.17 – 6.75 mg/L

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าในช่วง ND – 1.43 mg/m3 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมดมีค่าในช่วง 8.50 

–13.89 mg/L ปริมาณแอมโมเนียมีค่าในช่วง 0.0200 

– 0.7768 µg-atom N-NH
3
/L ปริมาณไนเตรทมีค่า

ในช่วง ND – 0.3466 µg-atom N-NO
3
/L  ปริมาณไน

ไตรทม์คีา่ในชว่ง 0.0001 – 0.0650 µg-atom N-NO
2
/L 

ปรมิาณฟอสเฟตมคีา่ในชว่ง 0.0425 – 0.4908 µg-atom 

P-PO
4
/L ดงัแสดงในตารางที ่1 ซึง่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพนำ้าทะเลชายฝั่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางนำ้ากับ

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด พบว่า ในเดือนมกราคม

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับปริมาณความเป็นกรดเบสซึ่งมีค่าระหว่าง 

7.73 – 8.04 ส่วนความสัมพันธ์ของปริมาณแพลงก์ตอน

พืชเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคลอโรฟิลล์ เอ โดย

ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนค่าตะกอน

แขวนลอย ไนเตรท-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน 

ความเค็ม อุณหภูมินำ้า ออกซิเจนละลายนำ้า แอมโมเนีย-

ไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสไม่มีความ

สัมพันธ์กันทางสถิติกับปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด
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สรุปและวิจารณ์ผล
การศึกษาในครั้งนี้พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม

ไดอะตอม (Bacillariophyceae) 39 สกุล จาก 57 สกุล 

ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นในแหล่งหญ้าทะเลแห่งนี้

พบจำานวนทีม่ากสกลุและในปรมิาณทีส่งูกวา่แพลงกต์อน

พืชกลุ่มอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 90 ของแพลงก์ตอนพืช

ทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของวุฒิชัย และคณะ 

(2545) พบว่าแพลงก์ตอนพืชในอ่าวพังงาถึง 143 ชนิด 

60 สกุล พบไดอะตอมมากที่สุด และเช่นเดียวกันกับ

การศึกษาแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเล เกาะ ป่า

ชายเลนทั้งในอ่าวไทยและอันดามัน (ณิศรา ถาวรโสตร์, 

2550; อภญิญา ปานโชต,ิ 2548; บณัฑติา ทองบอ่, 2547; 

อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ และคณะ, 2546; วิชญา กัน

บัว และคณะ, 2546) โดยชนิดของไดอะตอมที่เป็นสกุล

เด่นคือ Cylindrotheca   และ Nitzschia ทั้งในด้าน

ความถี่ของการปรากฏและความหนาแน่น เนื่องจาก 

Cylindrotheca เปน็สกลุทีพ่บเกาะอยูบ่นสาหรา่ยทะเล 

(Tomas, 1997 และลัดดา วงศ์รัตน์, 2542) ความหนา

แน่นของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงในฤดูฝนและลดตำ่าใน

ฤดูแล้ง เช่นเดียวกับการศึกษาแพลงก์ตอนพืชบริเวณ

ปากแมน่ำา้เวฬ ุจงัหวดัจนัทบรุแีละจงัหวดัตราดของพมิพ์

วลัญช์ สังข์จำาปา (2546) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ของอภิญญา ปานโชติ (2548) เนื่องมาจากปริมาณธาตุ

อาหารในฤดูฝนที่มากกว่าฤดูแล้ง ซึ่งเกิดจากการชะล้าง

จากพื้นดินลงสู่แหล่งนำ้าทำาให้มีปริมาณแพลงก์ตอนพืช

มาก ส่วนจำานวนสกุลของแพลงก์ตอนพืช 2 ฤดูไม่แตก

ต่างกันมาก (52 และ 51 สกุล)

ผลการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของ

แพลงก์ตอนพืช มีค่าระหว่าง 0.89 – 1.39 ดัชนีความ

สมำ่าเสมอมีค่าระหว่าง 0.56 – 0.91 และดัชนีความมาก

ชนิดมีค่าระหว่าง 2.51 – 4.37 พบว่าดัชนีความหลากหลาย

และดัชนีความสมำ่าเสมอตำ่ากว่าการศึกษาแพลงก์ตอน

พืชชายฝั่งทะเลอันดามันของ ณิศรา ถาวรโสตร์ (2550) 

แต่ดัชนีความมากชนิดสูงกว่า และพบว่าค่าดัชนีความ

หลากหลายและความมากชนิดที่มีค่าสูงสุดอยู่ในสถานี

เก็บตัวอย่างในอ่าวพังงา จังหวัดพังงา และพบว่า ดัชนี

ความหลากหลายในแหลง่หญา้ทะเลบรเิวณเกาะยาวใหญ่

มีค่าสูงกว่ากับค่าดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช

ในปา่ชายเลน คลองสเิกา จงัหวดัตรงั (วชิญา กนับวั และ

คณะ, 2546) แต่พบว่าเดือนกรกฎาคม ค่าดัชนีความ

สมำ่าเสมอตำ่า คือ 0.56 และ 0.58  ค่าดัชนีความหลาก

หลาย คือ 0.89 และ 0.92 ในอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่สถานีที่ 7 

และ 9 เนื่องจากมีแพลงก์ตอนพืชสกุล Cylindrotheca 

มีความหนาแน่นสูง คือ 3,713 และ 6,924 เซลล์ต่อลิตร 

ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ จิตติมา อายุตตะกะ (2544) 

กล่าวว่าค่าความสมำ่าเสมอมีค่าลดลงเมื่อตัวอย่างนั้น

มสีตัวเ์พยีงไมก่ีช่นดิทีม่จีำานวนเปน็จำานวนมาก จดัวา่ชนดิ

ของสัตว์เหล่านั้นเป็นชนิดเด่น ก็จะทำาให้ค่าความหลาก

หลายทางชนิดลดลงถึงแม้ว่าจะมีชนิดที่พบมากก็ตาม

ความเป็นกรดเบสมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

แพลงก์ตอนพืชในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือในสถานี

ทีม่คีวามเปน็กรดเบสตำา่จะพบวา่ปรมิาณแพลงกต์อนพชื

มีความหนาแน่นมาก อาจจะเกิดจากการย่อยสลายของ

อินทรีย์สาร ซึ่งเกิดจากการพัดพาอินทรีย์สารลงสู่ทะเล

ในฤดูฝน การที่ความเป็นกรดเบสมีค่าตำ่าไม่ได้ส่งผลโดย

ให้ปริมาณแพลงก์ตอนพืชมาก แต่อาจเกิดปริมาณธาตุ

อาหารทีถ่กูพดัพาอนิทรยีส์ารลงสูท่ะเลในฤดฝูนจงึสง่ผล

ใหป้รมิาณแพลงกต์อนมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของ ณิศรา ถาวรโสตร์ (2550) บัณฑิตา ทองบ่อ (2547) 

และพิมพ์วลัญช์ สังข์จำาปา (2546) ซึ่งศึกษาแพลงก์ตอน

พืชบริเวณชายฝั่งทะเลและปากแม่นำ้า ส่วนคลอโรฟิลล์ 

เอ มีความสัมพันธ์กับปริมาณแพลงก์ตอนพืชในทิศทาง

เดียวกัน กล่าวคือเมื่อปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพิ่มขึ้น

จะทำาใหป้รมิาณคลอโรฟลิล ์เอ เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ ณิศรา ถาวรโสตร์ (2550) บัณฑิตา 

ทองบ่อ (2547) และพิมพ์วลัญช์ สังข์จำาปา (2546) เช่น

เดียวกัน พบว่าบริเวณที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มาก

นัน้ จะเปน็บรเิวณทีพ่บวา่ปรมิาณแพลงกต์อนพชืมคีวาม

หนาแน่นมาก เนื่องจากคลอโรฟิลล์ เอ เป็นรงควัตถุ

ที่พบอยู่ในเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชทุกชนิด ดังนั้น 

เมื่อมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชมากจึงทำาให้ปริมาณ

คลอโรฟิลล์ เอ มากตามไปด้วย การศึกษาครั้งนี้พบว่า 
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ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ระดับผิวนำ้าอยู่ในช่วง 0.15 – 

1.73 mg/ m3 ซึง่เปน็ปรมิาณทีต่ำา่เมือ่เทยีบกบัการศกึษา

แพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของณิศรา 

ถาวรโสตร์ (2550)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณความหนาแน่นของ

แพลงก์ตอนพืช พบว่าการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน

พืชไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เนื่องจากปริมาณ

ธาตุอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการของแพลงก์ตอน

พืชในทุกฤดูกาล แต่เมื่อพิจารณาในสถานีพบว่า สถานี

ที่อยู่ในอ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่จะมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูง

กว่าสถานีท่ีอยู่ในอ่าวโล๊ะปาไล้มาก เน่ืองจากมีแพลงก์ตอน

พืชสกุล Cylindrotheca จำานวนมากซึ่งเป็นสกุลที่พบ

ในนำ้ากร่อยหรือทะเลทั่วโลก โดยเฉพาะพบเกาะอยู่บน

สาหร่ายทะเล (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2542) แต่ในการศึกษา

ครั้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในมวลนำ้า

เทา่นัน้ ไมไ่ดเ้กบ็ตวัอยา่งอพิไิฟตกิไดอะตอม (Epiphytic 

Diatoms) บนใบหญ้าทะเล รวมทั้งกระแสนำ้าในบริเวณ

ที่ทำาการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการศึกษาสิ่งมี

ชีวิตในมวลนำ้า ดังนั้นควรศึกษาอิพิไฟติกไดอะตอมและ

กระแสนำ้าเพื่อใช้ประกอบการอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่  รวมทั้งสามารถนำาข้อมูลในการจัดการ

ทรัพยากรในพื้นที่ต่อไป
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