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ความหลากหลายชนิดของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าและความสมัพันธกับ
คุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีหาดเลนแหลมผักเบ้ีย
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บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าและความสัมพันธกับคุณภาพนํ้าใตพ้ืน

ทองนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีหาดเลนแหลมผักเบ้ีย ในเขตตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการ
เก็บตัวอยางในระดับความลึก 30 เซนติเมตร จํานวน 2 ครั้ง คือฤดูฝน (เดือนกันยายน 2555) และฤดูรอน (เดือน
มีนาคม 2556) ผลการศึกษาพบวาแพลงกตอนพืชท้ังหมด 2 ดิวิชัน แบงออกเปนดิวิชัน Cyanophyta 3 สกุล
และดิวิชัน Chromophyta 18 สกุล รวม 21 สกุล โดยแพลงกตอนพืชท่ีเปนชนิดเดน ไดแก ไดอะตอมชนิด
Coscinodiscus sp. และ สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินชนิด Oscillatoria sp. คาดัชนีความสม่ําเสมอและคาดัชนี
ความหลากหลายของชนิดของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้ามีคาเทากับ 0.76 และ 2.17 ตามลําดับ. สวนการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้าใต พ้ืนทองนํ้ากับปริมาณแพลงกตอนพืชใต พ้ืนทองนํ้าพบวามี
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ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับคาออกซิเจนละลายในนํ้า คา TKN คาออรโธฟอสเฟต และคา
ไฮโดรเจนซัลไฟด (p<0.05) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกันกับคาความเค็ม (p<0.05)

ABSTRACT
Study on species diversity of benthic water phytoplankton and relationships between

benthic water qualities at mud flat area of Laem Phak Bia of Laem Phak Bia, Laem Phak Bia Sub
District, Ban Laem District, Phetchaburi Province. The samples were collected from underground
at the depth of 30 cm during rainy period (September-2012) and summer period (March-2013).
The results showed that benthic water phytoplankton was found in 21 genera of 2 Division, 3
genera in Cyanophyta and 18 genera in Chromophyta. The dominant species belong to species
Coscinodiscus sp. and Oscillatoria sp. The index of evenness index and species diversity of
benthic water phytoplankton were 0.76 and 2.17, respectively. The observed indices related to
benthic water phytoplankton exhibited significant positive correlations with that dissolved
oxygen, TKN, orthophosphate  and hydrogen sulfide (p<0.05), whilst they showed significant
negative correlations with that salinity of the water (p<0.05).

คําสําคัญ: แพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า คุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้า หาดเลนแหลมผักเบ้ีย
Keywords: Benthic Water Phytoplankton, Benthic Water Qualities,

Mud Flat Area of Laem Phak Bia

บทนํา
แพลงกตอนพืชในดินตะกอนใตพ้ืนทองนํ้า

นับวามีความสําคัญอยางยิ่งเพราะวาเปนผูผลิตข้ันตน
(primary producer) พบไดทุกแหงในแหลงนํ้า
ลักษณะของดินตะกอน เชน ความหนาแนน ความพรุน
นํ้าในดิน ขนาดของดินตะกอนมีความสัมพันธและสงผล
ตอชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชใตทองนํ้า
บริ เ วณพ้ืนท่ี น้ันๆ เพราะวาดินตะกอนท่ีมีความ
หนาแนนต่ํา ความพรุนนอย นํ้าในดินตะกอนนอย
ขนาดของดินตะกอนทําใหเกิดชองวางขนาดใหญ
(Macropores) มีขนาดมากกวา 50 ไมโครเมตร สงผล
ทําใหอากาศในดินตะกอนมีการเคลื่อนท่ีไดดีและแสง
จากดวงอาทิตยสามารถท่ีจะสองถึงทําใหมีออกซิเจน

ละลายอยูในชองระหวางเม็ดดินและแพลงกตอนพืชใต
พ้ืนทองนํ้าจะมีสวนในการเพ่ิมออกซิเจนแกแบคทีเรีย
นํ้าในดินตะกอนเชน Nitrosomonas Nitrosococus
Thiobacillus และ Nitrobacter สงผลทําใหเกิด
กระบวนการยอยสลายสารอินทรียในดินตะกอนเรยีกวา
Aerobic decomposition รวมถึงจะมีการเปลี่ยน
แอม โม เ นีย เ ป น ไ น ไ ต รท แ ละ ไน เ ต รท เ รี ย ก ว า
กระบวนการ Denitrification ทําใหนํ้าในดินตะกอนไม
เปนพิษมีปริมาณสารอินทรียวัตถุมากและสีดินตะกอน
เปนสีเหลือง สวนดินตะกอนท่ีมีความหนาแนนสูง
ความพรุนมาก นํ้าในดินมาก ขนาดของดินตะกอนทํา
ใหเกิดชองวางขนาดเล็ก (Micropores) มีขนาดนอย
กวา 50 ไมโครเมตร ทําใหอากาศในดินมีการเคลื่อนท่ี
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ไดไมดีประกอบกับแสงจากดวงอาทิตยไมสามารถท่ีจะ
สองถึงสงผลทําใหแพลงกตอนพืชใต พ้ืนทองนํ้าไม
สามารถสังเคราะหแสงไดและไมมีออกซิเจนอยูชอง
ระหว า ง เม็ ดดินส งผล ทํ า ให เ กิ ดการย อยสลาย
สารอินทรียในดินตะกอน เปนแบบไมใชออกซิเจน
Anaerobic decomposition แตจะใชซัลเฟต (SO4

-2)
เปนตัวรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแบคทีเรียกลุมน้ี
เรียกวา Sulfate reducing bacteria เชน Desulfo-
vibrio ปฏิกิริยาท่ีเกิดการยอยสลายของสารอินทรีย
เรียกวา Sulfate reduction และทําใหเกิดกาซไขเนามี
กลิ่นเหม็นแอมโมเนีย มีปริมาณสารอินทรียวัตถุต่ําและ
สีดินตะกอนเปนสีดํา (คณาจารยภาคปฐพีวิทยา, 2544;
จารุมาศ, 2552) ดังน้ันการศึกษาความหลากหลายชนิด
แพลงกตอนพืชใต พ้ืนทองนํ้าและความสัมพันธกับ
คุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้าจึงมีความสําคัญตอระบบนิเวศ
หาดเลน หวงโซอาหารและกําลังผลิตเบ้ืองตนของหาด
เลนแหลมผักเบ้ียชนิดของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า
จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางในการ
ประเมินความอุดมสมบรูณเปนดัชนีบงช้ีสภาพแวดลอม
ของหาดเลนรวมถึงสิ่งมีชีวิตและสัตวหนาดินท่ีอยูอาศัย
ในดินตะกอนบริเวณหาดเลนแหลมผักเบ้ียตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. พ้ืนท่ีศึกษา

ศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีหาดเลนแหลมผักเบ้ีย
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ีย
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูบนพิกัดละติจูด
14o42. 240/ เหนือ ถึง 14o43.480/ เหนือ และ

ลองจิจูด 06o17.780/ ตะวันออก ถึง 06o19.271/
ตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีจํานวน 1,250 ไร ดังรูปท่ี 1
2. ชวงเวลาและการกําหนดจุดเก็บตัวอยาง

ทําการเก็บตัวอยางในชวงเวลาท่ีนํ้าทะเลลง
ต่ําสุด 2 ครั้ งประกอบดวยฤดูฝน (เดือนกันยายน
2555) และฤดูรอน (เดือนมีนาคม 2556) โดยกําหนด
จุดเก็บตัวอยาง 2 ระยะ (A - B) แตละระยะมี 5 จุด
และแตละจุดหางกัน 200 เมตร คือ A: ระยะหางจาก
ชายฝง 200 เมตร (A1 - A5) B: ระยะหางจากชายฝง
60 เมตร (B1 -B5) ดังรูปท่ี 2
3. การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตพ้ืนทองน้ํา

เก็บตัวอยางนํ้าทะเลในชวงเวลาท่ีนํ้าทะเลลง
ต่ํา สุดโดยทําการปกทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8
น้ิว บริเวณหาดเลนจากน้ันตักดินตะกอนออกใหมีความ
ลึก 30 เซนติเมตร ปลอยใหดินตะกอนตกตะกอนเปน
เวลาครึ่งช่ัวโมงหลังจากน้ัน ดังรูปท่ี 3 ทําการเก็บ
ตัวอยางนํ้าทะเลไปวิเคราะหคุณภาพนํ้าตามวิธีการ
มาตรฐานท่ีกําหนดไวตามวิธี AOAC, (2005); APHA,
(2005) ดังตารางท่ี 1
4. การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองน้ํา

ทําการเก็บตัวอยางนํ้าทะเลตามขอ 2.3
จํานวน 10 ลิตร กรองดวยถุงกรองแพลงกตอนพืช
ขนาดชองตา 20 ไมครอน นําตัวอยางแพลงกตอนพืชท่ี
กรองไดมาใสในขวดเก็บตัวอยางแลวดองตัวอยางดวย
ฟอรมาลิน 4 เปอรเซ็นต ทําการเก็บตัวอยาง 2 ระยะ
จุดละ 1 ซ้ํา ดังรูปท่ี 3 การจําแนกชนิดตามเอกสารของ
ลัดดา (2544)
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้า
พารามิเตอร วิธีวิเคราะห

คาอุณหภูมิ (°C) Thermometer
คาความเปนกรดเปนดาง pH Meter
คาออกซิเจนที่ละลายน้ํา (mg/L) DO Meter
คาความเค็ม (psu) Salinity meter
คาความขุน (NUT) Dried at 103-105 °C
คา TKN (mg/L) Colorimetric method
คาไนเตรท(mg/L) Cadmium reduction method
คาออรโธฟอสเฟต (mg/L) Digestion method
คาไฮโดรเจนซัลไฟด (mg/L) Total sulfides method
คาบีโอดี (BOD)(mg/L) 5-day BOD test method
คาคลอโรฟลล เอ (mg/m3) Spectrophotometer  method

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาหาดเลนแหลมผักเบ้ีย ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พ้ืนที่ศึกษา

ปาชายเลน

อาวไทย
สถานีรวบรวมนํานํ้าเสียคลองยาง

18.5 km. of  40 cm HDPE Pipes

ทางของนํ้าเขา

จังหวัดเพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประเทศไทย
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รูปท่ี 2 การกําหนดจดุเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้าและแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า บริเวณหาดเลน
แหลมผักเบ้ีย ตาํบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4.1 ศึกษาปริมาณแพลงกตอนนับปริมาณตัว
อยางแพลงกตอนพืชโดยการสุมตัวอยางใสลงในสไลด
นับปริมาณแพลงกตอนปริมาตร 200 ไมโครลิตร นําไป
สองดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงในแตละตัวอยาง
จะทําการสุมนับ 3 ครั้ง แลวนําขอมูลหาคาเฉลี่ย
จากน้ันนําขอมูลท่ีนับไดมาคํานวณหาปริมาณแพลงก
ตอนพืชหนวยเปนหนวยตอลูกบาศกเมตรในการนับจะ
นับเซลลท่ีเปนเซลลเดี่ยวโคโลนีหรือสายนับคละกันไป
(โดย 1 เซลล = 1 หนวย, 1 โคโลนี/สาย = 1 หนวย)
(ลัดดาและ โสภณา, 2546) มีสูตรดังน้ี

ปริมาณแพลงกตอน (ลบ.ม.) = (AB/C) x 1000
โดยท่ี

A = ปริมาตรนํ้าในขวดตัวอยางแพลงกตอน (ml)
B = คาเฉลี่ยของแพลงกตอนท่ีนับไดตอ 1 ml
C = ปริมาตรของนํ้าท่ีผานถุงกรองแพลงกตอน (l)

4.2 การหาคาดัชนีความความสม่ําเสมอของ
ชนิด (Evenness index; E) โดยใช Shannon-

Wiener’s evenness ซึ่งคํานวณไดจากสูตร (Clarke
and Warwick, 1994) มีสูตรดังน้ี

E = H / ln S
โดยท่ี

H = ดัชนีความหลากหลายของแตละสถานี
S = จํานวนชนิดของแพลงกพืชในแตละสถานี

4.3 การหาคาดัชนีความหลากหลาย
(Diversity index; H/) นําขอมูลจากการศึกษาชนิด
และปริมาณแพลงกตอนพืชมาคํานวณหาคาดัชนีความ
หลากหลายของสิ่งมี ชีวิตตอหน่ึงหนวยพ้ืนท่ีโดยใช
Shannon-Wiener diversity index (Hurlbert,
1971) มีสูตรดังน้ี

H/ = ∑s i=l(pi) (log2pi)
เมื่อ S = จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช

Pi =จํานวนเซลลของแพลงกตอนพืชแตละ
ชนิดหาร ดวยจํานวนเซลลแพลงกตอนพืชรวม (i)
ท้ังหมด

อ่าวไทย

600 เมตร

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5
200 เมตร
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5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้า

ใตพ้ืนทองนํ้ากับปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า
โดยใชวิธีวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ
เพอรสัน (Person Correlation) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัย
1. ชนิดของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองน้ํา

แพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าพบท้ังหมด 21
สกุล (24 ชนิด) 2 ดิวิชัน คือดิวิชัน Cyanophyta พบ
ท้ังหมด 3 สกุล (3 ชนิด) และดิวิชัน Chromophyta
พบท้ังหมด 18 สกุล (21 ชนิด) แพลงกตอนพืชใตพ้ืน
ท อ ง นํ้ า เ ป น ช นิ ด ท่ี เ ด น ไ ด แ ก ไ ด อ ะ ต อ ม ช นิ ด
Coscinodiscus sp. และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
ชนิด Oscillatoria sp. ดังรูปท่ี 4A แพลงกตอนพืชใต

พ้ืนทอง นํ้ า ในช ว งฤดู ฝนพบดิ วิ ชัน Cyanophyta
จํานวน 2 สกุล (2 ชนิด) และดิวิชัน Chromophyta
จํานวน 12 สกุล (12 ชนิด) รวมท้ังหมด 14 สกุล (14
ชนิด) สวนแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าในชวงฤดูรอน
พบดิวิชัน Cyanophyta จํานวน 2 สกุล (2 ชนิด) ดิวิ
ชัน Chromophyta จํานวน 12 สกุล (13 ชนิด) รวม
ท้ังหมด 14 สกุล (15 ชนิด) ดังรูปท่ี 4B ดังตารางท่ี 2
2. ปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองน้ํา

ปริมาณแพลงกตอนพืชใต พ้ืนทองนํ้ารวม
ท้ังหมดมีคาเทากับ 2,210.50 เซลลตอลิตร และมี
คาเฉลี่ยเทากับ 110.53 เซลลตอลิตร จุดท่ีพบมากท่ีสุด
คือ A2 พบปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าเฉลี่ย
335.25 เซลลตอลิตรประกอบดวยแพลงกตอนพืช
Class Cyanophyceae รอยละ 38.83 Class Bacil-
lariophyceae รอยละ 61.17

รูปท่ี 3 การเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้าและแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าแพลงกตอนพืชใตทองนํ้า
บริเวณหาดเลนแหลมผักเบ้ีย ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

8
นิ้ว
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สวนในชวงฤดูฝนพบปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทอง
นํ้ารวมท้ังหมด 1,180.50 เซลลตอลิตร และมีคาเฉลี่ย
เทากับ 118.05 เซลลตอลิตร จุดท่ีพบมากท่ีสุด คือ B3
พบปริมาณแพลงกตอนพืชใต พ้ืนทองนํ้า ท้ังหมด
182.00 เซลลตอลิตร สวนในชวงฤดูรอนพบปริมาณ
ของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้ารวมท้ังหมด 1,030
เซลลตอลิตร และมีคาเฉลี่ยเทากับ 103.00 เซลลตอ
ลิตร จุดท่ีพบมากท่ีสุด คือ A2 พบปริมาณแพลงกตอน
พืชใตพ้ืนทองนํ้าท้ังหมด 543.00 เซลลตอลิตร ดังรูปท่ี
4C และ รูปท่ี 4D
3. การหาคาดัชนีความความสม่ําเสมอของชนิด
(Evenness index)

คาดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืชใต
พ้ืนทองนํ้าในชวงเวลานํ้าลงต่ําสุดมีคาเทากับ 0.76
ในชวงฤดูฝนมีคาเทากับ 0.85 และชวงฤดูรอนมีคา
เทากับ 0.55 ดังรูปท่ี 4E
4. การหาคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity
index)

คาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช
ใตพ้ืนทองนํ้าในชวงเวลานํ้าทะเลลงต่ําสุดพบวามีคา
เทากับ 2.17 ในชวงฤดูฝน มีเทากับ 2.25 และชวงฤดู
รอนมีคาเทากับ 1.08 ดังรูปท่ี 4F
5. คาคุณภาพน้ําใตพ้ืนทองน้ํา

คุณภาพนํ้าใต พ้ืนทองนํ้าบริ เวณหาดเลน
แหลมผักเบ้ียพบวาคาเฉลี่ยในฤดูฝน, ฤดูรอนและคา
เฉลี่ยรวมท้ังหมดอุณหภูมิมีคาเทากับ 30.76±0.42,
31.97±0.69 และ 31.26±0.74 °C ตามลําดับ, ความ
เปนกรด-ดาง มีคาเทากับ 7.97±0.11, 8.13±0.24
และ 8.05±0.21 ตามลําดับ, ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ามี
คาเทากับ 4.47±0.76, 3.41±0.71 และ 3.94±0.90

mg/L ตามลําดับ, ความเค็มมีคาเทากับ 27.94±1.93,
27.95±2.73 และ 27.95±2.30 psu ตามลําดับ, TKN
มีคาเทากับ 0.89±0.81, 0.38± 0.45 และ 0.63±0.69
mg/L ตามลําดับ, ไนเตรทมีคาเทากับ 0.079±0.019,
0.195±0.045 และ 0.137±0.025 mg/L ตามลําดับ,
ออรโธฟอสเฟตมีคาเทากับ 0.30±0.27, 0.11±0.06
และ 0.20±0.15 mg/L ตามลําดับ, ไฮโดรเจนซัลไฟดมี
คาเทากับ 0.08±0.01, 0.04±0.02 และ 0.06±0.03
mg/L ตามลําดับ, บีโอดีมีคาเทากับ 2.52± 0.97,
1.15±0.55 และ 1.84±0.63 mg/L ตามลําดับและ
คลอโรฟลล เอ มีคาเทากับ 8.72±7.06, 9.02±14.41
และ 8.87±5.44 mg/m3 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3
6. คาความสัมพันธระหวางคาคุณภาพน้ําใตพ้ืนทอง
น้ํากับปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองน้ํา

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพ
นํ้าใตพ้ืนทองนํ้ากับปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า
บรเิวณหาดเลนแหลมผักเบ้ียพบวามีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับคาออกซิเจนละลายในนํ้า, คาTKN,
คาออรโธฟอสเฟต และคาไฮโดรเจนซัลไฟด อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรง
ขามกันกับคาความเค็ม อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดัง
ตารางท่ี 3 กลาวไดวาถามีคาออกซิเจนละลายในนํ้า,
คา TKN, คาออรโธฟอสเฟตและคาไฮโดรเจนซัลไฟดมี
ปริมาณท่ีสูง คาความแนนของแพลงกตอนพืชใตพ้ืน
ทองนํ้าสูงแตในทางกลับกันคาออกซิเจนละลายในนํ้า,
คา TKN, คาออรโธฟอสเฟต และคาไฮโดรเจนซัลไฟดมี
ปริมาณท่ีต่ําคาความเค็มมีปริมาณท่ีสูงจะสงผลทําให
ปริมาณอัตราความหนาแนนของแพลงกตอนพืชใตพ้ืน
ทองนํ้าต่ํา ดังตารางท่ี 3
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รูปท่ี 4 A) แพลงกตอนพืชไดอะตอมสกุลชนิด Coscinodiscus sp. และ สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินชนิด
Oscillatoria sp. B) ชนิดของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า C) ปริมาณของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า
D) เปอรเซ็นตปริมาณของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า E) คาดัชนีความความสม่ําเสมอของชนิดแพลงก
ตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า F) การหาคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า

DA
Coscinodiscus
sp.

Oscillatoria
sp.

EB

จํานวนชนิด

C

เซลลตอลิตร

F
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ตารางท่ี 2 ชนิดของแพลงกตอนพืชใตทองนํ้า บริเวณหาดเลนแหลมผักเบ้ีย ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

วิจารณผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาพบวาแพลงกตอนพืชใตพ้ืน

ทองนํ้าบริเวณหาดเลนแหลมผักเบ้ียประกอบดวย 2
กลุมคือกลุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 3 สกุล และ
กลุมไดอะตอม 18 สกุล รวม 21 สกุล แพลงกตอนพืช
ชนิดท่ีเดน ไดแกไดอะตอมชนิด Coscinodiscus sp.
และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินชนิด Oscillatoria sp.
ซึ่งกลุมไดอะตอมเปนกลุมท่ีพบมากท่ีสุดมีจํานวนชนิด
และปริมาณ 85.71% และ 61.17% ตามลําดับ มี

ความแตกตางจากการศึกษาแพลงกตอนพืชผิวนํ้าพบ 2
กลุมคือกลุมสาหรายสีเขียแกมนํ้าเงิน 5 สกุลและกลุม
ไดอะตอม 47 สกุล รวม 52 สกุล โดยมีไดอะตอมชนิด
Coscinodiscus sp. และ Chaetoceros sp. เปนชนิด
ท่ีเดนและพบทุกสถานีพบมากท่ีสุดมีชนิดและปริมาณ
88% และ 84% ตามลําดับ (เสถียรพงษ และคณะ,
2558a) เพราะวาแพลงกตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
มากท่ีลองลอยอยูในนํ้าและเคลื่อนท่ีตามกระแสนํ้าข้ึน
นํ้าลง ประกอบกับการท่ีเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชใต
พ้ืนทองนํ้าท่ีดินตะกอนลึก 30 เซนติเมตร เปนการ

Division Class Order Family Specie ฤดูฝน ฤดูรอน
Cyanophyta Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp. √ √

Spirulina  platensis - √
Nostocaceae Anabaena sp. √ -

Chromophyta Bacillriophyceae Biddulphiales Thalassiosiraceae Cyclotella sp. √ √
Planktoniella  sol - √
Thalassiosira subtilis - √

Melosiraceae Paralia  sulcata - √
Coscinodiscaceae Coscinodiscus sp. √ √
Hemidiscaceae Actinocyclus sp. √ -

Rhizosolenia sp. √ -
Rhizosolenia  fragillissima - √
Rhizosolenia  imbricata - √

Chaetoceraceae Bacteriastrum sp. √ -
Chaetoceros sp. √ -
Chaetoceros  lorenzianus - √
Odontella  sinensis - √

Bacillariales Thalassionemataceae Thalassionema
frauenfeldii

- √

Thalassiothrix    subtilis - √
Thalassionema
nitzschioides

√ √

Mastogloiaceae Mastogloia sp. √ -
Naviculaceae Pleurosigma sp. √ √
Bacillariaceae Bacillaria  paxillifer √ -

Nitzschia sp. √ -
Surirella sp. √ -
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กําจัดชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช สงผลทําให
แพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้ามีชนิดและปริมาณนอย
กวาแพลงกตอนพืชผิวนํ้าตามไปดวย สวนไดอะตอม
เปนชนิดท่ีเดนเพราะวาหาดเลนแหลมผักเบ้ียมีลักษณะ
พิเศษไมวากระแสนํ้าจะไหลตามเข็มนาฬิกาหรือทวน
เข็มนาฬิกาจะมีการพัดพาธาตุอาหารจากแมนํ้าเพชรบุรี
ท่ีมีตนกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีมีแรซิลิคอน (SiO2)
มากกวา 63% ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด
เพชรบุรี (อนุกรณ, 2542; กรมทรัพยากรธรณี, 2551)
มีคาซิลิเกต (Si) ทําใหในแมนํ้าเพชรบุรีเทากับ 1.45
mg/l (พิชาศิษฐ, 2557) ปากแมนํ้าเพชรบุรีคาซิลิเกต
(Si) เทากับ 0.70 mg/l (ชยารัตน, 2550) ไหลมา
รวมกันหนาหาดเลนแหลมผักเบ้ียและเปนพ้ืนท่ีหาดเลน
ท่ีรองรับ นํ้า เสียชุมชนท่ีผ านการบําบัดแลวมีค า
ไนโตรเจน (N) มีคาเทากับ 0.12 mg/l และคา
ฟอสฟอรัส (P) มีคาเทากับ 0.25 mg/l เกิดจากการ
การซักผา ลางจาน อาบนํ้า และกิจกรรมของชุมชน
เปนตน มีคาสูงกวาบริเวณพ้ืนท่ีตามธรรมชาติท่ัวๆไป
(Sateinpong et al., 2014) จึงใหหาดเลนแหลม
ผักเบ้ียมีกลุมไดอะตอมเปนกลุมเดนพบทุกและสถานี
รวมถึงปริมาณแพลงกตอนพืชใตทองนํ้าในฤดูฝนมีคาสูง
กวาฤดูรอนตามไปดวยสอดคลองกับการศึกษาคุณภาพ
นํ้าคาไนโตรเจน, คาฟอสฟอรัส, คาซิลิคอนและคา
ความเค็มมีความสัมพันธกันมีในสัดสวนและปริมาณท่ี
เหมาะสมจะทําใหบริเวณพ้ืนท่ีน้ัน ๆ จะพบชนิดและ
ปริมาณแพลงกตอนพืชกลุมไดอะตอมเปนชนิดท่ีเดน
และมีปริมาณมากท่ีสุดตามไปดวย (Nishikawa and
Hori, 2004; Subrat et al, 2013) จากท่ีทําการเก็บ
ตัวอยางแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าท่ีขุดดินตะกอนท่ี

ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ทําใหแหลงนํ้าท่ีมีสภาพ
คอนข าง ท่ีจะเน า เสียและมีการฟุ งกระจายของ
ไฮโดรเจนซัลไฟดจึงทําใหพบสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
ชนิด Oscillatoria sp. เปนชนิดท่ีเดนและมักจะใช
เปนดัชน้ีช้ีวัดทางสิ่งแวดลอมท่ีคุณภาพนํ้าท่ีไมสะอาด
หรือมีความสกปรก (Round, 1984) สวนไดอะตอม
ชนิด Coscinodiscus sp. เปนชนิดท่ีเดน สามารถท่ีจะ
แพร (diffusion) เคลื่อนยายจากในดินตะกอนใตพ้ืน
ทองนํ้าสูบริเวณนํ้าเหนือดินได (overlying water)
สงผลทําใหแพลงกตอนพืชผิวนํ้าพบไดอะตอมชนิด
Coscinodiscus sp. ในปริมาณมากท่ีสุดตามไปดวย
ทําใหระบบนิเวศวิทยาหวงโซอาหารและเปนกําลังผลิต
เบ้ืองตนสมบูรณยิ่งข้ึนเพราะวาเปนแพลงกตอนพืชท่ี
พบในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (M. casta) บริเวณ
ชายฝงทะเลแหลมผักเบ้ียปริมาณมากท่ีสุด 70.46
(เสถียรพงษ  และคณะ 2558b) หอยตลับ
(M. meretrix) มีปริมาณมากท่ีสุด 58.88% (เสถียร-
พงษ และคณะ 2558d) เพราะวาไดอะตอมชนิด
Coscinodiscus sp. มีปริมาณคารโบไฮเดรตมากท่ีสุด
29% และมีกลู โคสในปริมาณมากท่ีสุดจากกลุม
ไดอะตอมท้ังหมดกลูโคสจะสะสมในรูปของไกลโคเจน
(เชษฐพงษ, 2558) เปนสารอาหารท่ีมีความจําเปนตอ
หอยสองฝาท่ีจะใชในกลไกลเมเทบอลิซึมการเติบโต
และการพัฒนาวงจรชีวิตการสืบพันธุ (เสถียรพงษและ
คณะ, 2558c; Zhuang and Wang, 2004; Tang et
al., 2006) สงผลทําใหพ้ืนท่ีหาดเลนแหลมผักเบ้ียพบ
หอยตลับเปนสัตวนํ้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจมีปริมาณ
มากท่ีสุด 186 ตันตอปและชาวประมงสามารถทํา
ประมงหอยตลับไดตลอดท้ังป (รณิดา, 2555)
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ตารางท่ี 3 คาคุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้าบริเวณหาดเลนแหลมผักเบ้ียและคาความสัมพันธระหวางคาคุณภาพนํ้าใต
พ้ืนทองนํ้ากับปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า บริเวณหาดเลนแหลมผักเบ้ีย ตาํบลแหลมผักเบ้ีย
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ความสัมพันธระหวางปริมาณแพลงกตอนพืช
ใตพ้ืนทองนํ้ากับคุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้าบริเวณหาด
เลนแหลมผักเบ้ียมีพบวามีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันกับคาออกซิเจนละลายในนํ้า, คา TKN, คาออร
โธฟอสเฟต และคาไฮโดรเจนซัลไฟด (p<0.05)
มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขามกันกับคาความเค็ม
(p<0.05) มีความแตกตางกับการศึกษาความสัมพันธ
ปริมาณแพลงกตอนพืชผิวนํ้ากับคุณภาพนํ้าผิวนํ้า
บริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบ้ียพบวาความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกันกับคาอุณหภูมิ, คาออกซิเจนละลาย
ในนํ้า, คา TKN, คาไนเตรท, คาออรโธฟอสเฟต และ
คาคลอโรฟลล เอ ความสัมพันธไปในทิศทางตรงขาม
กันกับคาความเค็ม, คาความเปนกรดเปนดาง, คาความ
ขุน, คาแอมโมเนีย, คาไฮโดรเจนซัลไฟดและคาบีโอดี
(BOD) (เสถียรพงษ และคณะ, 2558a) รวมถึงคุณ
ภาพนํ้าและคุณภาพดินตะกอนบริเวณชายหาดเลน
แหลมผักเบ้ียมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไม

เปนอันตรายตอสัตวหนาดินและสิ่งมีชีวิต ไมสงผล
กระทบตอระบบหวงโซอาหารและไมกอใหเกิดมลพิษ
ทางนํ้าของหาดเลนแหลมผักเบ้ีย (เสถียรพงษ และ
คณะ, 2556; กรมควบคุมมลพิษ, 2558; เสถียรพงษ
และคณะ, 2558e)

สรุปผลการวิจัย
แพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้าบริเวณหาดเลน

แหลมผักเบ้ียประกอบดวย 2 กลุมคือกลุมสาหรายสี
เขียวแกมนํ้าเงิน 3 สกุลและกลุมไดอะตอม 18 สกุล
รวม 21 สกุล แพลงกตอนพืชท่ีเปนชนิดเดน ไดแก ได
อะตอมชนิด Coscinodiscus sp. และสาหรายสีเขียว
แกมนํ้าเงินในชนิด Oscillatoria sp. คาดัชนีความ
สม่ําเสมอและคาดัชนีความหลากหลายของชนิดของ
แพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้ามีคาเทากับ 0.76 และ
2.17 ตามลําดับ สวนความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้า
ใตพ้ืนทองนํ้ากับปริมาณแพลงกตอนพืชใตพ้ืนทองนํ้า

คุณภาพนํ้า
คุณภาพนํ้า

P-value
ฤดูฝน ฤดูรอน คาเฉลี่ยทัง้หมด

คาอุณหภูมิ (°C) 31.61±0.69 31.42±1.00 31.51±0.66 0.165
คาความเปนกรดเปนดาง 7.99±0.13 8.14±0.24 8.06±0.13 0.192
คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (mg/L) 4.08±1.16 3.80±0.56 3.94±0.57 0.442*
คาความเค็ม (psu) 29.24±0.85 26.65±2.95 27.95±1.48 -0.515*
คาTKN (mg/L) 0.88±0.81 0.39±0.47 0.63±0.65 0.514*
คาไนเตรท (mg/L) 0.079± 0.019 0.195± 0.045 0.137± 0.025 -0.231
คาออรโธฟอสเฟต (mg/L) 0.20±0.31 0.20±0.05 0.20±0.15 0.353*
คาไฮโดรเจนซัลไฟด (mg/L) 0.08±0.01 0.04± 0.02 0.06± 0.02 0.437*
คาบีโอดี (BOD) (mg/L) 2.46±0.99 1.21±0.65 1.84±0.63 0.163
คาคลอโรฟลล เอ (mg/m3) 1.15±0.53 16.59±11.17 8.87±5.44 0.127
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พบวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับคา
ออกซิเจนละลายในนํ้า, คา TKN, คาออรโธฟอสเฟต
และคาไฮโดรเจนซัลไฟด (p<0.05) มีความสัมพันธไป
ในทิศทางตรงขามกับคาความเค็ม (p<0.05) และ
คุณภาพนํ้าใตพ้ืนทองนํ้ามีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีสนับสนุนเงินทุน

วิจัยและเจาหนาท่ีโครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลม
ผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีใหความ
ชวย เหลือในการเก็บตัวอยางในครั้งน้ี
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