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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแพลงกตอนพืชและคุณภาพนํ้าบริเวณอาวนก จังหวัดจันทบุรี ระหวางเดือน

ธันวาคม 2555 ถึง เดือนสิงหาคม 2556 ทําการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและคุณภาพนํ้าทุก 3 เดือน ใน 7 สถานี พบแพลงกตอนพืช
จํานวน 165 สกุล 4 division ประกอบดวยแพลงกตอนพืช Division Cyanophyta 9 สกุล, Division Chlorophyta 37 สกุล
Division Pyrrophyta 3 สกุล และ Division Chromophyta 116 สกุล แพลงกตอนพืชสกุลเดนพบในกลุมไดอะตอม Class
Bacillariophyceae แพลงกตอนพืชสกุลเดนประกอบดวย Bacteriastrum sp., Ceratium sp., Chaetoceros sp., Coscinodiscus
sp., Nitzschia sp., Odontella sp., Pleurosigma sp., Rhizosolenia sp., Surirella sp., Thalassionema sp., และ
Thalassiothrix sp. กลุมแพลงกตอนพืชเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ความหนาแนนเฉลี่ยของแพลงกตอนพืชเทากับ 4.04x104 unit/l
สถานีท่ีใกลปากแมนํ้าแขมหนูชวงฤดูหนาวจะพบความหนาแนนของแพลงกตอนพืชสูง เน่ืองจากมีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธ
ฟอสเฟตสูง

A ฺBSTRACT
The purpose of this study was to investigate the relationship between phytoplankton and water qualities

at Ao Nok, Chanthaburi Province from December 2012 to August 2013. Phytoplankton and water qualities were
collected every three months in 7 stations. The result of this study illustrated that 165 species of phytoplankton
in 4 divisions had been found composed of 9 genera of Division Cyanophyta, 37 genera of Division Chlorophyta, 3
genera of Division Pyrrophyta and 116 genera of Division Chromophyta. Phytoplankton in Class Bacillariophyceae
was the dominant species. The dominant genera of this study were Bacteriastrum sp., Ceratium sp., Chaetoceros
sp., Coscinodiscus sp., Nitzschia sp., Odontella sp., Pleurosigma sp., Rhizosolenia sp., Surirella sp., Thalassionema
sp., and Thalassiothrix sp. Phytoplankton division changed by season. Average phytoplankton density was
4.04x104 unit/l. The high density of phytoplankton had been found the station near the river mouth in winter
because of the high concentration of total ammonia and orthophosphate.
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คําสําคัญ: แพลงกตอนพืช คุณภาพนํ้า อาวนก ความชุกชุม จังหวัดจันทบุรี
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บทนํา
แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) เปนสิ่งมีชีวิตท่ี

ลองลอยอยูในแหลงนํ้า ตามกระแสคลื่นลมท่ีพัดพาไป โดย
แพลงกตอนพืชน้ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศแหลงนํ้าหลาย
ประการ เปนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า เชน เปน
ตัวช้ี (indicator) ระดับความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า เปนตัวช้ี
กระแสนํ้าในทะเลและมหาสมุทร รวมถึงชนิดและปริมาณของ
แพลงกตอนใชตรวจสอบมลภาวะของแหลงนํ้า และยังเปน
องคประกอบเบื้องตนของโซอาหาร (ลัดดา, 2552) ในแหลงนํ้า
ธรรมชาติ เน่ืองจากเปนผูผลิตข้ันตนของระบบนิเวศ สามารถ
สังเคราะหอาหารเองได ภายในมีรงควัตถุ (Pigment) ทําหนาท่ี
ในการสรางอาหาร โดยอาศัยธาตุอาหารในนํ้า คารบอนได-
ออกไซด และพลังงานจากแสงอาทิตย (สมถวิล, 2540) ถาใน
แหลงนํ้าบริเวณใดมีการแพรกระจายของชนิดพันธุแพลงกตอน
พืชมาก แหลงนํ้าน้ันจะมีผลผลิตเบื้องตนสูง และมีผลผลิตสัตวนํ้า
สูง แสดงใหเห็นวาความหลากหลาย และความหนาแนนของ
แพลงกตอนพืชบงบอกถึงความอุดมสมบูรณในแหลงนํ้าได

อาวนกมีลักษณะเปนอาวก่ึงปด ตั้งอยูในเขต อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี มีพ้ืนท่ีบางสวนติดกับปาชายเลนและทะเลอาวไทย ใน
อดีตเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน มีความอุดมสมบูรณ ปจจุบันพ้ืนท่ี
บริเวณอาวนกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการใชประโยชน
ของพ้ืนท่ี โดยมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปาชายเลนบางสวน เปน
บอดิน สําหรับการเพาะเลี้ยงกุง และสวนท่ีเปนแหลงนํ้าใชเพ่ือ
การทําประมงขนาดเล็กของชาวบานในบริเวณพ้ืนท่ี เพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน (แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบล
คลองขุด, 2553) จากการสัมภาษณชาวบานรอบบริเวณอาวนก

พบวาในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะปลอยนํ้าเสียจากบอเพาะเลี้ยง
ลงสูแหลงนํ้าของอาวนกโดยตรงโดยไมมีการบําบัด สงผลกระทบ
ตอปริมาณอินทรียวัตถุ และความหลายหลายของสัตวหนาดิน
(เบ็ญจมาศ และคณะ, 2555) ตลอดจนใชเปนพ้ืนท่ีรับนํ้าจาก
เข่ือนชลประทานท่ีอยูดานบน สภาพปจจุบันของอาวนกมีความ
ตื้นเขินเน่ืองจากการทับถมของตะกอน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สงผลตอสภาพแวดลอมบริ เวณอาวนก โดยเฉพาะความ
หลากหลาย และความชุกชุมของแพลงกตอนพืชบริเวณอาวนก
จังหวัดจันทบุรี และคุณภาพนํ้า แพลงกตอนพืชท่ีถือเปนผูผลิต
ข้ันตนของระบบนิเวศ อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความอุดม
สมบูรณของแหลงนํ้า ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ความสัมพันธระหวางแพลงกตอนพืช และคุณภาพนํ้าบริเวณอาว
นก จังหวัดจันทบุรี เพ่ือบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแพลงกตอน
พืชท่ีเกิดข้ึน บริเวณอาวนก และสามารถเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางทะเล และชายฝงบริเวณอาวนก
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดในอนาคต

วิธีการดําเนินการวิจัย
สถานท่ีทําการศึกษา ไดแก อาวนก อําเภอทาใหม

จังหวัดจันทบุรี (รูปท่ี 1) กําหนดจุดเก็บตัวอยางเปน 7 สถานี
การเลือกจุดเก็บตัวอยางพิจารณาจากแนวรองนํ้าของอาวนก
กําหนดพิกัดทางภูมิศาสตรจากเครื่อง GPS (Global Positioning
System) ดังตารางท่ี 1 ทําการเก็บตัวอยาง 3 ครั้ง ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตัวแทนฤดูหนาว เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
ตัวแทนฤดูรอน และ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตัวแทนฤดูฝน
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รูปท่ี 1 สถานีการเก็บตัวอยางบริเวณ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

ตารางท่ี 1 พิกัดภูมิศาสตรของสถานีเก็บตัวอยาง
Location Latitude Longitude

St 1 บริเวณที่อยูใกลปาชายเลน
St 2 บริเวณที่อยูใกลปาชายเลน
St 3 บริเวณปาชายเลนและใกลแหลงชุมชน
St 4 บริเวณใกลแหลงชุมชน
St 5 บริเวณที่อยูระหวางปาชายเลนและแหลงชุมชน
St 6 บริเวณใกลแหลงชุมชนและทาเทียบเรือประมง
St 7 บริเวณปากแมน้ําแขมหนู

N 12º35'55''
N 12º35' 3''
N 12º34'44''
N 12º34'20''
N 12º33' 6''
N 12º32'37''
N 12º32'13''

E 101º56'51''
E 101º56'59''
E 101º56'48''
E 101º56'55''
E 101º56'51''
E 101º56'52''
E 101º56'58''

การเก็บตัวอยาง และการจําแนกสกุล เก็บตัวอยาง
แพลงกตอนพืช สถานีละ 2 ซ้ํ า  ตัก นํ้าลึกจากผิว นํ้า 30
เซนติเมตร ปริมาตร 100 ลิตร กรองผานถุงกรองแพลงกตอนพืช
(Phytoplankton net) ขนาดตา 21 ไมโครเมตร เก็บตัวอยาง
แพลงกตอนพืชท่ีกรองไดใสขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 120
มิลลิลิตร รักษาตัวอยางดวยฟอรมาลีน 10% ทําการตรวจวัด
คุณภาพนํ้า ณ สถานีเก็บตัวอยาง ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH)
ความเค็ม (Salinity) อุณหภูมิ (Temperature) และปริมาณ
ออกซิเจนละลายท่ีละลายนํ้า (DO) ดวยเครื่องมือตรวจวัดท่ีผาน
การปรับคาความเท่ียงตรง และทําการเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือ
วิเคราะหปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia) ไนไตรท
(Nitrite) ไนเตรท (Nitrate) และออรโธฟอสเฟต (Ortho-
phosphate) พรอมกับตัวอยางแพลงกตอนพืช ตามวิธีของ

Strickland and Parsons (1972) นําตัวอยางไปศึกษาสกุลและ
ปริมาณแพลงกตอนพืชภายใตกลองจุลทรรศน โดยใชสไลดนับ
แพลงกตอน (Sedgwick Rafter counting chamber slide)
นับจํานวนเซลลและจําแนกสกุลของแพลงกตอนพืชถึงระดับสกุล
(Genus) ตามวิธีของ ลัดดา (2542) คํานวณความหนาแนนของ
แพลงกตอนพืช ความมากชนิด (Spesies richness) ดัชนีความ
หลากหลาย (Shannon – Weaver diversity index) และดัชนี
ความสม่ําเสมอ (Evenness index) (Tomas, 1997)

การวิเคราะหขอมูล รวมสกุลแพลงกตอนพืชตาม
Division วิเคราะหความสัมพันธระหวาง Division ของแพลงก
ตอนพืช คุณภาพนํ้า สถานี และฤดูกาลดวยการวิเคราะห
Canonical correlation analysis (Borcard et al., 2011)
วิเคราะหความสัมพันธของจํานวนแพลงกตอนพืชกับคุณภาพนํ้า
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โดยวิธี Correlation analysis ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % และ
วิเคราะหความแตกตางคุณภาพนํ้าตามฤดูกาลดวยวิธี Analysis
of varience และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย
วิธี Duncan's New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น
95 %

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึ กษาองค ประกอบของส กุล  และกา ร

แพรกระจายของแพลงกตอนพืช บริเวณอาวนก อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี ทําการศึกษาตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือน
มิถุนายน 2556 จํานวน 7 สถานี ตลอดระยะเวลาการศึกษา พบ
แพลงกตอนพืชท้ังหมด 4 Division คือ Division Cyanophyta
(สาหรายสี เ ขียวแกมนํ้า เ งิน ) จํ านวน 9 สกุล , D iv i s ion
Chlorophyta (สาหรายสีเขียว) จํานวน 37 สกุล, Division
Pyrrophyta (ไดโนแฟลกเจลเลต) จํานวน 3 สกุล และ Division
Chromophyta (ไดอะตอม) จํานวน 116 สกุล รวมท้ังหมด 165
สกุล แพลงกตอน Division Chromophyta เปนแพลงกตอนพืช
กลุมเดนตลอดการศึกษา สอดคลองกับรายงานของอิชฌิกา และ
คณะ (2544) มิถิลา และคณะ (2557) เบ็ญจมาศ และคณะ
(2558) และ เบ็ญจมาศ และคณะ (2560) พบวาแพลงกตอนพืช
Division Chromophyta เปนแพลงกตอนกลุมเดนท่ีพบในระบบ
นิเวศชายฝงทะเล เน่ืองจากแพลงกตอนในกลุมน้ี มีความโดดเดน
ในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชเฉลี่ยเทากับ 4.04x104 unit/l
สถานีท่ี 7 บริเวณปากแม นํ้าแขมหนู มีความหนาแนนของ
แพลงกตอนพืชเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 5.46x104 unit/l และพบวา
สถานีท่ี 2 มีความหนาแนนของแพลงกตอนพืชเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
เทากับ 2.59x104 unit/l เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางกลุม
แพลงกตอนพืชและปจจัยคุณภาพนํ้า พบวาท้ังกลุมแพลงกตอน
พืชเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (รูปท่ี 2a) แตไมมีความแตกตางกัน
ตามสถานีเก็บตวัอยาง (รูปท่ี 2b) กลุมแพลงกตอนพืชในฤดูหนาว
และฤดูรอนมีความคลายคลึงกันและแตกตางจากกลุมแพลงก
ตอนพืชในฤดูฝน องคประกอบหลักของแพลงกตอนพืชท่ีพบ
ไดแก แพลงกตอนพืชใน Division Chromophyta ในฤดูหนาว
และฤดูรอนจะพบแพลงกตอนพืช Division Pyrrophyta เพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีฤดูฝนจะพบแพลงกตอนพืชใน Division
Chlorophyta มีสัดสวนท่ีมากข้ึน (ตารางท่ี 2) เน่ืองจากความ
เค็มนํ้าในฤดูฝนลดลง (ตารางท่ี 3) จากปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลลงสู
อาวนก ทําใหแพลงกตอนพืช Division Chlorophyta มีการเพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพนํ้าเมื่อพิจารณาตามฤดูกาล (รูป
ท่ี 3a) พบวาคุณภาพนํ้าหลายปจจัย ไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ความเปนกรด-ดาง และ ปริมาณ
แอมโมเนียรวม (ตารางท่ี 3) ในฤดูฝนและฤดูหนาวแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ (P<0.05) เมื่อพิจารณาคุณภาพแยกตามสถานีเก็บ
ตัวอยาง (รูปท่ี 3b) คุณภาพนํ้าระหวางสถานีไมแตกตางกัน

รูปท่ี 2 ความสัมพันธของกลุมแพลงกตอนพืช (a) แยกตามฤดูกาล และ (b) ตามสถานีเก็บตัวอยาง
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โดยวิธี Correlation analysis ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % และ
วิเคราะหความแตกตางคุณภาพนํ้าตามฤดูกาลดวยวิธี Analysis
of varience และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย
วิธี Duncan's New Multiple Range Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น
95 %

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึ กษาองค ประกอบของส กุล  และกา ร

แพรกระจายของแพลงกตอนพืช บริเวณอาวนก อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี ทําการศึกษาตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือน
มิถุนายน 2556 จํานวน 7 สถานี ตลอดระยะเวลาการศึกษา พบ
แพลงกตอนพืชท้ังหมด 4 Division คือ Division Cyanophyta
(สาหรายสี เ ขียวแกมนํ้า เ งิน ) จํ านวน 9 สกุล , D iv i s ion
Chlorophyta (สาหรายสีเขียว) จํานวน 37 สกุล, Division
Pyrrophyta (ไดโนแฟลกเจลเลต) จํานวน 3 สกุล และ Division
Chromophyta (ไดอะตอม) จํานวน 116 สกุล รวมท้ังหมด 165
สกุล แพลงกตอน Division Chromophyta เปนแพลงกตอนพืช
กลุมเดนตลอดการศึกษา สอดคลองกับรายงานของอิชฌิกา และ
คณะ (2544) มิถิลา และคณะ (2557) เบ็ญจมาศ และคณะ
(2558) และ เบ็ญจมาศ และคณะ (2560) พบวาแพลงกตอนพืช
Division Chromophyta เปนแพลงกตอนกลุมเดนท่ีพบในระบบ
นิเวศชายฝงทะเล เน่ืองจากแพลงกตอนในกลุมน้ี มีความโดดเดน
ในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชเฉลี่ยเทากับ 4.04x104 unit/l
สถานีท่ี 7 บริเวณปากแม นํ้าแขมหนู มีความหนาแนนของ
แพลงกตอนพืชเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 5.46x104 unit/l และพบวา
สถานีท่ี 2 มีความหนาแนนของแพลงกตอนพืชเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
เทากับ 2.59x104 unit/l เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางกลุม
แพลงกตอนพืชและปจจัยคุณภาพนํ้า พบวาท้ังกลุมแพลงกตอน
พืชเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (รูปท่ี 2a) แตไมมีความแตกตางกัน
ตามสถานีเก็บตวัอยาง (รูปท่ี 2b) กลุมแพลงกตอนพืชในฤดูหนาว
และฤดูรอนมีความคลายคลึงกันและแตกตางจากกลุมแพลงก
ตอนพืชในฤดูฝน องคประกอบหลักของแพลงกตอนพืชท่ีพบ
ไดแก แพลงกตอนพืชใน Division Chromophyta ในฤดูหนาว
และฤดูรอนจะพบแพลงกตอนพืช Division Pyrrophyta เพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีฤดูฝนจะพบแพลงกตอนพืชใน Division
Chlorophyta มีสัดสวนท่ีมากข้ึน (ตารางท่ี 2) เน่ืองจากความ
เค็มนํ้าในฤดูฝนลดลง (ตารางท่ี 3) จากปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลลงสู
อาวนก ทําใหแพลงกตอนพืช Division Chlorophyta มีการเพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพนํ้าเมื่อพิจารณาตามฤดูกาล (รูป
ท่ี 3a) พบวาคุณภาพนํ้าหลายปจจัย ไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ความเปนกรด-ดาง และ ปริมาณ
แอมโมเนียรวม (ตารางท่ี 3) ในฤดูฝนและฤดูหนาวแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ (P<0.05) เมื่อพิจารณาคุณภาพแยกตามสถานีเก็บ
ตัวอยาง (รูปท่ี 3b) คุณภาพนํ้าระหวางสถานีไมแตกตางกัน

รูปท่ี 2 ความสัมพันธของกลุมแพลงกตอนพืช (a) แยกตามฤดูกาล และ (b) ตามสถานีเก็บตัวอยาง
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ตอนพืชในฤดูฝน องคประกอบหลักของแพลงกตอนพืชท่ีพบ
ไดแก แพลงกตอนพืชใน Division Chromophyta ในฤดูหนาว
และฤดูรอนจะพบแพลงกตอนพืช Division Pyrrophyta เพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีฤดูฝนจะพบแพลงกตอนพืชใน Division
Chlorophyta มีสัดสวนท่ีมากข้ึน (ตารางท่ี 2) เน่ืองจากความ
เค็มนํ้าในฤดูฝนลดลง (ตารางท่ี 3) จากปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลลงสู
อาวนก ทําใหแพลงกตอนพืช Division Chlorophyta มีการเพ่ิม
จํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพนํ้าเมื่อพิจารณาตามฤดูกาล (รูป
ท่ี 3a) พบวาคุณภาพนํ้าหลายปจจัย ไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ความเปนกรด-ดาง และ ปริมาณ
แอมโมเนียรวม (ตารางท่ี 3) ในฤดูฝนและฤดูหนาวแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ (P<0.05) เมื่อพิจารณาคุณภาพแยกตามสถานีเก็บ
ตัวอยาง (รูปท่ี 3b) คุณภาพนํ้าระหวางสถานีไมแตกตางกัน
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รูปท่ี 3 ความสัมพันธของคุณภาพนํ้า (a) แยกตามฤดูกาล และ (b) ตามสถานีเก็บตัวอยาง

ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชแยกตามฤดูกาล
พบวาฤดูหนาวมีแพลงกตอนพืชหนาแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ
6.15x104 unit/l และฤดูฝนมีความหนาแนนเฉลี่ยของแพลงก
ตอนพืชต่ําท่ีสุดเทากับ 2.71x104 unit/l (ตารางท่ี 3) ความ
หนาแนนของแพลงกตอนพืชฤดูหนาวสูงกวาความหนาแนนของ
แพลงกตอนพืชในฤดูรอนและฝนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
แพลงกตอนพืชสกุลเดนท่ีพบทุกฤดูกาลตลอดระยะเวลา
การศึกษา สวนใหญอยูในกลุมไดอะตอม ไดแก Bacteriastrum
sp., Ceratium sp., Chaetoceros sp., Coscinodiscus sp.,
Nitzschia sp. , Odontella sp. , Pleurosigma sp. ,
Rhizosolenia sp., Surirella sp., Thalassionema sp., และ
Thalassiothrix sp. สวนแพลงกตอนพืชสกุลเดนท่ีพบใน
Division อ่ืน ไดแก Ceratium sp., Gonyaulax sp.,

Dinophysis sp., Peridinium sp., Trachelomonas sp.,
Hyalotheca sp . , Ulot r i x sp. , Chroococcus sp. ,
Oscillatoria sp., และ Anabaena sp. สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เบ็ญจมาศ และคณะ (2558) และ เบ็ญจมาศ และคณะ
(2560) ท่ีพบวา Coscinodiscus sp., Nitzschia sp. และ
Pleurosigma sp. เปนแพลงกตอนพืชสกุลเดนในการศึกษา
ความหลากหลายแพลงกตอนพืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี ความมากชนิดของแพลงกตอนพืชในฤดูหนาว
และฤดูรอนมีคามากกวาความมากชนิดของแพลงกตอนพืชในฤดู
ฝนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะท่ีดัชนีความหลากหลาย
และดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืชท้ังสามฤดูกาลไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2 องคประกอบของแพลงกตอนพืชท่ีพบในแตละฤดูกาล
Division ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน

Cyanophyta 193* (0.32**) 3 (0.01) 7 (0.03)

Chlorophyta 887 (1.44) 459 (1.40) 1,096 (4.05)

Pyrrophyta 2,397 (3.90) 1,170 (3.58) 203 (0.75)

Chromophyta 58,004 (94.34) 31,089 (95.01) 25,749 (95.17)
*ความหนาแนนแพลงกตอนพืช (unit/l)
**เปอรเซ็นตความหนาแนนแพลงกตอนพืชแตละ Division ตอความหนาแนนทั้งหมด

เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าพบวาอุณหภูมิ ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และความเปนกรดดางของนํ้า พบวา
มีความแตกตางกันตามฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ดัง
ตารางท่ี 3 ในขณะท่ีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธฟอสเฟต
ในฤดูหนาวมีคาสูงกวาอีกสองฤดูอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และ
ปริมาณไนเตรทในฤดูรอนมีคามากกวาอีกสองฤดู อยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) การศึกษาครั้งน้ีพบวาความหนาแนนของ

แพลงกตอนพืชในฤดูหนาว มีความหนาแนนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ในฤดูหนาวมีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธฟอสเฟต ซึ่งธาตุ
อาหารสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชมากกวาใน
ฤดูกาลอ่ืน และถาสภาพการไหลเวียนของนํ้าในอาวนกไมมีการ
หมุนเวียน หรือหมุนเวียนไดนอย อาจเปนปจจัยสงเสริมใหเกิด
ปรากฏการณสาหรายเบงบาน (Eutrophication) ได (เบ็ญจมาศ,
2560) และสอดคลองกับคาสหสัมพันธระหวางความหนาแนน
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แพลงกตอนพืชในฤดูรอนและฝนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
แพลงกตอนพืชสกุลเดนท่ีพบทุกฤดูกาลตลอดระยะเวลา
การศึกษา สวนใหญอยูในกลุมไดอะตอม ไดแก Bacteriastrum
sp., Ceratium sp., Chaetoceros sp., Coscinodiscus sp.,
Nitzschia sp. , Odontella sp. , Pleurosigma sp. ,
Rhizosolenia sp., Surirella sp., Thalassionema sp., และ
Thalassiothrix sp. สวนแพลงกตอนพืชสกุลเดนท่ีพบใน
Division อ่ืน ไดแก Ceratium sp., Gonyaulax sp.,

Dinophysis sp., Peridinium sp., Trachelomonas sp.,
Hyalotheca sp . , Ulot r i x sp. , Chroococcus sp. ,
Oscillatoria sp., และ Anabaena sp. สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เบ็ญจมาศ และคณะ (2558) และ เบ็ญจมาศ และคณะ
(2560) ท่ีพบวา Coscinodiscus sp., Nitzschia sp. และ
Pleurosigma sp. เปนแพลงกตอนพืชสกุลเดนในการศึกษา
ความหลากหลายแพลงกตอนพืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี ความมากชนิดของแพลงกตอนพืชในฤดูหนาว
และฤดูรอนมีคามากกวาความมากชนิดของแพลงกตอนพืชในฤดู
ฝนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะท่ีดัชนีความหลากหลาย
และดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืชท้ังสามฤดูกาลไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2 องคประกอบของแพลงกตอนพืชท่ีพบในแตละฤดูกาล
Division ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน

Cyanophyta 193* (0.32**) 3 (0.01) 7 (0.03)

Chlorophyta 887 (1.44) 459 (1.40) 1,096 (4.05)

Pyrrophyta 2,397 (3.90) 1,170 (3.58) 203 (0.75)

Chromophyta 58,004 (94.34) 31,089 (95.01) 25,749 (95.17)
*ความหนาแนนแพลงกตอนพืช (unit/l)
**เปอรเซ็นตความหนาแนนแพลงกตอนพืชแตละ Division ตอความหนาแนนทั้งหมด

เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าพบวาอุณหภูมิ ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และความเปนกรดดางของนํ้า พบวา
มีความแตกตางกันตามฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ดัง
ตารางท่ี 3 ในขณะท่ีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธฟอสเฟต
ในฤดูหนาวมีคาสูงกวาอีกสองฤดูอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และ
ปริมาณไนเตรทในฤดูรอนมีคามากกวาอีกสองฤดู อยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) การศึกษาครั้งน้ีพบวาความหนาแนนของ

แพลงกตอนพืชในฤดูหนาว มีความหนาแนนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ในฤดูหนาวมีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธฟอสเฟต ซึ่งธาตุ
อาหารสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชมากกวาใน
ฤดูกาลอ่ืน และถาสภาพการไหลเวียนของนํ้าในอาวนกไมมีการ
หมุนเวียน หรือหมุนเวียนไดนอย อาจเปนปจจัยสงเสริมใหเกิด
ปรากฏการณสาหรายเบงบาน (Eutrophication) ได (เบ็ญจมาศ,
2560) และสอดคลองกับคาสหสัมพันธระหวางความหนาแนน
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รูปท่ี 3 ความสัมพันธของคุณภาพนํ้า (a) แยกตามฤดูกาล และ (b) ตามสถานีเก็บตัวอยาง

ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชแยกตามฤดูกาล
พบวาฤดูหนาวมีแพลงกตอนพืชหนาแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ
6.15x104 unit/l และฤดูฝนมีความหนาแนนเฉลี่ยของแพลงก
ตอนพืชต่ําท่ีสุดเทากับ 2.71x104 unit/l (ตารางท่ี 3) ความ
หนาแนนของแพลงกตอนพืชฤดูหนาวสูงกวาความหนาแนนของ
แพลงกตอนพืชในฤดูรอนและฝนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
แพลงกตอนพืชสกุลเดนท่ีพบทุกฤดูกาลตลอดระยะเวลา
การศึกษา สวนใหญอยูในกลุมไดอะตอม ไดแก Bacteriastrum
sp., Ceratium sp., Chaetoceros sp., Coscinodiscus sp.,
Nitzschia sp. , Odontella sp. , Pleurosigma sp. ,
Rhizosolenia sp., Surirella sp., Thalassionema sp., และ
Thalassiothrix sp. สวนแพลงกตอนพืชสกุลเดนท่ีพบใน
Division อ่ืน ไดแก Ceratium sp., Gonyaulax sp.,

Dinophysis sp., Peridinium sp., Trachelomonas sp.,
Hyalotheca sp . , Ulot r i x sp. , Chroococcus sp. ,
Oscillatoria sp., และ Anabaena sp. สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เบ็ญจมาศ และคณะ (2558) และ เบ็ญจมาศ และคณะ
(2560) ท่ีพบวา Coscinodiscus sp., Nitzschia sp. และ
Pleurosigma sp. เปนแพลงกตอนพืชสกุลเดนในการศึกษา
ความหลากหลายแพลงกตอนพืชบริเวณชายหาดแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี ความมากชนิดของแพลงกตอนพืชในฤดูหนาว
และฤดูรอนมีคามากกวาความมากชนิดของแพลงกตอนพืชในฤดู
ฝนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะท่ีดัชนีความหลากหลาย
และดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืชท้ังสามฤดูกาลไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2 องคประกอบของแพลงกตอนพืชท่ีพบในแตละฤดูกาล
Division ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน

Cyanophyta 193* (0.32**) 3 (0.01) 7 (0.03)

Chlorophyta 887 (1.44) 459 (1.40) 1,096 (4.05)

Pyrrophyta 2,397 (3.90) 1,170 (3.58) 203 (0.75)

Chromophyta 58,004 (94.34) 31,089 (95.01) 25,749 (95.17)
*ความหนาแนนแพลงกตอนพืช (unit/l)
**เปอรเซ็นตความหนาแนนแพลงกตอนพืชแตละ Division ตอความหนาแนนทั้งหมด

เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าพบวาอุณหภูมิ ความเค็ม
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และความเปนกรดดางของนํ้า พบวา
มีความแตกตางกันตามฤดูกาลอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ดัง
ตารางท่ี 3 ในขณะท่ีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธฟอสเฟต
ในฤดูหนาวมีคาสูงกวาอีกสองฤดูอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และ
ปริมาณไนเตรทในฤดูรอนมีคามากกวาอีกสองฤดู อยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) การศึกษาครั้งน้ีพบวาความหนาแนนของ

แพลงกตอนพืชในฤดูหนาว มีความหนาแนนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ในฤดูหนาวมีปริมาณแอมโมเนียรวม และออรโธฟอสเฟต ซึ่งธาตุ
อาหารสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชมากกวาใน
ฤดูกาลอ่ืน และถาสภาพการไหลเวียนของนํ้าในอาวนกไมมีการ
หมุนเวียน หรือหมุนเวียนไดนอย อาจเปนปจจัยสงเสริมใหเกิด
ปรากฏการณสาหรายเบงบาน (Eutrophication) ได (เบ็ญจมาศ,
2560) และสอดคลองกับคาสหสัมพันธระหวางความหนาแนน
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แพลงกตอนพืชสัมพันธ กับปริมาณแอมโมเนียรวม และปริมาณ
ออรโธฟอสเฟตในทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.29 และ 0.45
ตามลําดับ ในขณะท่ี พิมพวลัญช (2546) และเบ็ญจมาศ และ
คณะ (2560) พบวาความหนาแนนของแพลงกตอนพืชในฤดูฝน
มีความหนาแนนมากกวาในฤดูอ่ืน เน่ืองจากการพัดพาธาตุอาหาร
มากับนํ้าในฤดูฝนทําใหแพลงกตอนพืชเจริญเติบโตไดดี

คาสหสัมพันธของความหนาแนนแพลงกตอนพืชกับ
คุณภาพนํ้า พบวาความหนาแนนแพลงกตอนพืชสัมพันธกับความ

เค็ม และความเปนกรด-ดางในทางบวกเทากับ 0.46 และ 0.68
ตามลําดับ ในขณะท่ีคุณภาพนํ้าปจจัยอ่ืน มีความสัมพันธกับ
ความหนาแนนแพลงกตอนพืชคอนขางต่ํา แสดงใหเห็นวาแพลงก
ตอนพืชกลุมใหญเปนแพลงกตอนพืชท่ีพบในทะเล สอดคลองกับ
รายงานของ เบ็ญจมาศ และคณะ (2558) พบวาคาสหสัมพันธ
ระหวางความหนาแนนของแพลงกตอนพืช กับความเค็มใน
ทางบวกเทากับ 0.426 และแพลงกตอนกลุมหลักท่ีพบเปน
แพลงกตอนกลุมไดอะตอมท่ีอาศัยในทะเล

ตารางท่ี 3 ดัชนีทางนิเวศของแพลงกตอนพืช และคุณภาพนํ้าในแตละฤดูกาล (n=14)
ปจจัย ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน

ความหนาแนนแพลงกตอนพืช (unit/l) 6.15x104a*±2.33x104 3.27x104b±3.27x104 2.71x104b±1.57x104

ความมากชนิด 39.29a±7.09 39.29a±4.14 33.71b±6.59

ดัชนีความหลากหลาย 1.97a±0.37 1.86a±0.46 1.84a±0.46

ดัชนีความสม่ําเสมอ 0.53a±0.10 0.51a±0.13 0.52a±0.12

อุณหภูมิ (°C) 29.85b±0.28 31.06a±0.33 29.33c±0.48

ความเค็ม (ppt) 2.80b±0.04 3.00a±0.04 0.03c±0.01

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (mg/l) 6.64b±0.57 5.99c±0.52 9.76a±0.66

ความเปนกรด-ดาง 7.94a±0.07 7.07b±0.23 6.46c±0.16

แอมโมเนียรวม (mg/l) 0.0314a±0.0206 0.0173b±0.0039 0.0185b±0.0046

ไนไตรท (mg/l) 0.0005a±0.0031 0.0037a±0.0061 0.0015a±0.0018

ไนเตรท (mg/l) 0.0021b±0.0023 0.0659a±0.0296 0.0022b±0.0036

ออรโธฟอสเฟต (mg/l) 0.0310a±0.0025 0.0235b±0.0047 0.0213b±0.0092

*ตัวอักษรที่อยูบนคาเฉลี่ยในแนวนอนที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางแพลงกตอนพืช

และคุณภาพนํ้าบริเวณอาวนก จังหวัดจันทบุรี พบวาความ
หนาแนนเฉลี่ยของแพลงกตอนพืช เทากับ 4.04x104 unit/l
แพลงกตอนพืชใน Division Chromophyta เปนแพลงกตอนพืช
กลุมเดน สัดสวนแพลงกตอนพืชในฤดูฝนมีความแตกตางจากฤดู
อ่ืน เน่ืองจากฤดูฝนพบแพลงกตอนพืช Division Chlorophyta
เพ่ิมจํานวนมากข้ึน พบความหนาแนนของแพลงกตอนพืชสูง
ในชวงฤดูหนาวบริเวณอาวนก เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารมี
ปริมาณสูง
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