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บทคัดย่อ: จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช โดยท�าการส�ารวจ และเก็บ
ตัวอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมิถุนายน 2552 บริเวณป่าชายเลนหมู่บ้านบางสระเก้า อ.บางสระเก้า  
จ.จนัทบรุ ีโดยท�าการเกบ็ตวัอย่างทกุๆ 2 เดอืน แบ่งสถานเีกบ็ตวัอย่างออกเป็น 3 สถาน ีในการศกึษาครัง้นีพ้บแพลงก์ตอน 
พืชทั้งหมด 63 สกุล จากทั้งหมด 3 Division คือ Division Chromophyta, Division Chlorophyta และ Division  
Cyanophyta  เท่ากบั 49, 11 และ 3 สกลุ ตามล�าดบั และพบว่าตลอดการศกึษาพบแพลงก์ตอนใน Division Chromophyta 
เป็นกลุ่มเด่น มีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 98.55%  ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชต่อครั้งที่เก็บตัวอย่างเท่ากับ  
7.15 x 103 เซลล์/ลติร ดชันคีวามหลากหลายของแพลงก์ตอนพชือยูใ่นช่วง 2.12 – 1.20 ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่น 
และความเค็มมีค่า 0.426 
ค�ำส�ำคัญ: แพลงก์ตอนพืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, สิ่งแวดล้อมทางน�้า, จังหวัดจันทบุรี

ABSTRACT: Objective of this study was to study of phytoplankton diversity. Study site locate at Baan Bang Sa 
Kaow mangrove forest, Laem Sing District, Chantaburi Province during September 2008 to June 2009. Samples were 
carried out every 2 month. The study has been divided into 3 stations. Sixty – three genus of phytoplankton from 3 
Division found in mangrove area at Baan Bang Sa Kaow. The resulted show that the phytoplankton consisted of 49, 
11 and  3 genus of Division Chromophyta, Chlorophyta and Cyanophyta, respectively. Phytoplankton in Division 
Chromophyta was the dominance group and had the ratio as 98.55%.  Average density of phytoplankton was 7.15 
x 103 cell/l.  Range of phytoplankton diversity index was 2.12 – 1.20. Correlation between phytoplankton density 
and salinity was 0.426. 
Keywords:  Phytoplankton, Biodiversity Index, Aquatic Environment, Chanthaburi Province
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บทน�ำ

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช

นับว่ามีความส�าคัญในระบบนิเวศเนื่องจากแพลงก์

ตอนพืชสามารถใช้เป็นสิ่งมีชีวิตที่บ ่งชี้ทางสภาพ

แวดล้อมได้ว่า ระบบนิเวศน์นั้นๆ มีความอุดมสมบูรณ์

สงูหรอืต�า่เพยีงใด เนือ่งจากแพลงก์ตอนพชืเป็นอาหาร

ให้กับแพลงก์ตอนสัตว์และ สัตว์น�้าวัยอ่อน นอกจากนี้

แพลงก์ตอนพืชยังเป็นผู้ผลิตออกซิเจนที่ส�าคัญให้กับ

แหล่งน�้าโดยทั่วไปด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าแพลงก์ตอนพืช

เป็นผูผ้ลติเบือ้งต้นของระบบนเิวศน์ (Primary produc-

tivity)(Burford and Rothlisberg, 1999) ดังนั้นการ

ศึกษาแพลงก์ตอนพืชในประเด็นของทั้งสกุลของแพ

ลงก์ตอนพืช ความหนาแน่น และ ดัชนีความหลาก

หลายทางชวีภาพจงึมคีวามส�าคญั และ ความสมัพนัธ์

ต่อความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของสัตว์น�้า

ต่างๆ ในสายใยอาหาร (Food web) เมื่อประมาณ 20 

ปีทีแ่ล้วคนในหมูบ้่านบางสระเก้า และบรเิวณพืน้ทีใ่กล้

เคยีงมกีารเพาะเลีย้งกุง้ทะเลเป็นจ�านวนมาก ส่งผลต่อ

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนลดลงเพราะการ

ปล่อยน�้าเสยีลงในแหล่งน�้า แต่ในปัจจบุนัคนในชมุชน

และพืน้ทีใ่กล้เคยีงนัน้ร่วมกนัอนรุกัษ์แหล่งน�า้ จงึท�าให้

แนวโน้มแพลงก์ตอนน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ต่อสิ่งแวดล้อม

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Shannon – 

Weaver diversity index) ของแพลงก์ตอนพืชใน

บริเวณบ้านบางสระเก้า ซึ่งจะได้ทราบถึงฐานข้อมูล

ทรัพยากรแพลงก์ตอนพืช อันจะน�าไปสู่การจัดการ

ทรพัยากรอบหมูบ้่านทีเ่หมาะสมของคนในชมุชน และ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วิธีกำรศึกษำ

กำรก�ำหนดสถำนเีกบ็ตวัอย่ำง และ ระยะเวลำกำร

วิจัย

ส�ารวจพื้นที่เก็บตัวอย่างและก�าหนดสถานีเก็บ

ตวัอย่างน�า้และแพลงก์ตอนพชืในคลองบรเิวณหมูบ้่าน

บางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคลองดังกล่าวนี้อยู่เชื่อมติดกับปาก

แม่น�้าจันทบุรี สถานีในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 3 สถานี 

ในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 

ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 เก็บตัวอย่างทุกๆ 2 

เดือน สถานีเก็บตัวอย่างดัง Figure 1 สถานีที่ 1 ใกล้

กบัปากแม่น�า้จนัทบรุ ี(1; ละตจิดู N12° 31’16.3”,  ลอง

ตจิดู N102° 5’4.8”) สถานทีี ่2 ใกล้กบับรเิวณบ้านบาง

สระเก้า (2; ละติจูด N12° 31’14.4”,  ลองติจูด N102° 

6’6.6”) สถานีที่ 3  ใกล้กับตลาดสดเทศบาลของชุมชน

บ้านหนองบัว อ. แหลมสิงห์ (3; ละติจูด N12° 

31’12.6”,  ลองติจูด N102° 6’45.8”)

กำรเก็บตัวอย่ำงแพลงก์ตอนพืช และกำรจัด

จ�ำแนก

ท�าการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในแต่ละ

สถานีเก็บตัวอย่าง โดยการตักน�้าที่ผิวน�้าปริมาตร 70 

ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนพืช (Phytoplank-

ton net) ขนาดตา (Mesh size) 21 ไมโครเมตร ท�าการ

เก็บตัวอย่างน�้าที่กรองแล้วจากปลายกระบอกของถุง

กรองแพลงก์ตอนปริมาตร 120 มล. เทใส่ในขวด

พลาสตกิ เกบ็รกัษาด้วยฟอร์มาลนิ 4% แล้วน�ามาส่อง

ในห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้สไลด์

นบัแพลงก์ตอน (Sedgwick - Rafter Counting cham-

ber) ขนาดความจุ 1 มล. (ลัดดา และ โสภณา, 2546) 

จดัจ�าแนกแพลงก์ตอนพชืถงึสกลุ (Genus) ตามวธิขีอง

ลัดดา (2542) ค�านวณความหนาแน่น (Density) ค่า

ความหลากชนิด (Species richness) และ ค่าดัชนี

ความหลากหลาย (Shannon - Weaver diversity in-

dex, H’) ท�าการเก็บความเค็มของน�้าโดยใช้กล้องส่อง

ความเค็ม (refractometer)
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กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ

วิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช 

ค่าความหลากชนิด และดัชนีความหลากหลายของ 

แพลงก์ตอนพืช โดยการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี

วเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Dun-

can’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

อีกทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยวิธีสห

สัมพันธ์ (correlation analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95 % (Crawley, 2005)

ผลกำรศึกษำ และวิจำรณ์

การศกึษาครัง้นีพ้บค่าความหนาแน่นของแพลงก์

ตอนพืชเฉลี่ยต่อครั้งที่เก็บตัวอย่างเท่ากับ 7.15 x 103 

เซลล์/ลติร สดัส่วนแพลงก์ตอนพชืส่วนใหญ่ทีพ่บตลอด

ระยะการศึกษาได้แก่ Division Chromophyta, Chlo-

rophyta และ Cyanophyta เท่ากับ 98.55, 0.88 และ 

0.57 % ตามล�าดบั อกีทัง้ตลอดระยะการศกึษาพบสกลุ

แพลงก์ตอนพืช (Genus) ทั้งหมด 63 สกุล อยู่ใน Divi-

sion Chromophyta Chlorophyta และ Cyanophyta 

เท่ากบั 49, 11 และ 3 สกลุ ตามล�าดบั โดยแพลงก์ตอน

พืชสกุลเด่นที่พบได้ทุกเดือนและทุกสถานีที่ท�าการ

ส�ารวจตลอดการศกึษาม ี5 สกลุ ทัง้หมดอยูใ่น Division 

Chromophyta ได้แก่ Pleurosigma sp. Cyclotella 

sp. Coscinodiscus sp. Asterioncella sp. และ 

Nitzschia sp. ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอิชฌิ

กา และคณะ (2544) ท�าการศึกษาความหลากหลาย

ของแพลงก์ตอนพชืในบรเิวณปากแม่น�า้ท่าจนี จงัหวดั

สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนทั้งสิ้น 56 

สกลุ และกลุม่ไดอะตอม (Division Chromophyta) พบ

มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Naik et al. 

(2009) ที่พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่ม

เด่น เนือ่งจากแพลงก์ตอนพชืในดวิชิัน่ดงักล่าวสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลา 

ผลการวจิยัยงัพบว่า จ�านวนสกลุของแพลงก์ตอน

พชืในสถานทีี ่1 (ทีอ่ยูใ่กล้ปากแม่น�า้) มมีากกว่าสถานี

ที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ใน

ขณะที่สถานีที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดัง 

Figure 2 แต่เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลาของการเก็บ

ตัวอย่างพบว่า จ�านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชมีมาก

ที่สุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นตัวแทนของเดือนในฤดู

ฝน และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า 

3 

 

(Sedgwick - Rafter Counting chamber) ขนาดความจ ุ1 มล. (ลดัดา และ โสภณา, 2546) จดัจําแนกแพลงก์

ตอนพืชถงึสกลุ (Genus) ตามวิธีของลดัดา (2542) คํานวณความหนาแน่น (Density) ค่าความหลากชนิด 

 
Figure 1   Sampling site stations at Bann Bang Sa Kaow, Laem Sing District, Chanthaburi Province 

: (S1) near Chanthaburi river mouth, (S2) near Baan Bang Sa Kaow and (S3) near 

 Nong Bua market 

 

(Species richness) และ ค่าดชันีความหลากหลาย (Shannon - Weaver diversity index, H’) ทําการเก็บ

ความเค็มของนํ �าโดยใช้กล้องสอ่งความเค็ม (refractometer) 

การวิเคราะห์ทางสถติิ 

วิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ค่าความหลากชนิด และดัชนีความหลากหลายของ

แพลงก์ตอนพืช โดยการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range test ที�ระดับความเชื�อมั�น 95 % อีก

ทั �งวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของข้อมูลโดยวิธีสหสัมพันธ์ (correlation analysis) ที�ระดับความเชื�อมั�น 95 % 

(Crawley, 2005) 

ผลการศึกษา และวิจารณ์ 

การศึกษาครั �งนี �พบค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเฉลี�ยต่อครั �งที�เก็บตัวอย่างเท่ากับ 7.15 x 

103 เซลล์/ลิตร สดัส่วนแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่ที�พบตลอดระยะการศึกษาได้แก่ Division Chromophyta, 

Chlorophyta และ Cyanophyta เท่ากบั 98.55, 0.88 และ 0.57 % ตามลาํดบั อีกทั �งตลอดระยะการศึกษาพบ

สกุลแพลงก์ตอนพืช (Genus) ทั �งหมด 63 สกุล อยู่ใน Division Chromophyta Chlorophyta และ 

Cyanophyta เท่ากบั 49, 11 และ 3 สกลุ ตามลาํดบั โดยแพลงก์ตอนพืชสกลุเด่นที�พบได้ทกุเดือนและทุกสถานี

ที�ทําการสํารวจตลอดการศึกษามี 5 สกุล ทั �งหมดอยู่ใน Division Chromophyta ได้แก่ Pleurosigma sp. 

Cyclotella sp. Coscinodiscus sp. Asterioncella sp. และ Nitzschia sp. ซึ�งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของอิชฌิกา และคณะ (2544) ทําการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่นํ �าท่าจีน 

จงัหวดัสมทุรสาคร ผลการศกึษาพบแพลงก์ตอนทั �งสิ �น 56 สกุล และกลุ่มไดอะตอม (Division Chromophyta) 
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จ�านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละช่วงเวลามี

ความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)  ดัง Figure 3 

ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ให้ผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิริพร (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและ

ปรมิาณแพลงก์ตอนพชืบรเิวณปากแม่น�้าแม่กลอง พบ

ว่าปรมิาณของแพลงก์ตอนพชืมากทีส่ดุในบรเิวณปาก

แม่น�า้ ซึง่บรเิวณปากแม่น�า้นัน้เป็นบรเิวณทีต่ดิกบัทะเล

ท�าให้มอีทิธพิลของความเคม็มาก และสามารถพบชนดิ

และปริมาณแพลงก์ตอนได้มากเช่นกัน 

หากพจิารณาค่าดชันคีวามหลากชนดิของแพลงก์

ตอนพชื (Shannon – Weaver diversity index) พบว่า

ในสถานีที่ 1 มีค่ามากกว่าสถานีที่ 3 แตกต่างกันทาง

สถติ ิ(P < 0.05)  ในขณะทีใ่นสถานทีี ่1 และ 2 หรอื ใน

สถานทีี ่2 กบัสถานทีี ่3 มค่ีาไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P 

> 0.05) ดัง  Figure 4 เนื่องจากสถานีที่ 1 อยู่ใกล้กับ

ปากแม่น�้าจึงได้รับอิทธิพลจากน�้าทะเล ท�าให้พบแพ

ลงก์ตอนพชืมากกว่าในสถานทีี ่3 ซึง่ได้รบัอทิธพิลจาก

น�้าจืดมากว่าน�้าทะเล และแพลงก์ตอนที่พบเป็นแพ

ลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม (Division Chromophyta) 

ซึ่งแพลงก์ตอนกลุ่มนี้เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นที่พบ

การแพร่กระจายเป็นส่วนใหญ่ในทะเล ดังนั้นสถานี

บริเวณปากแม่น�้าที่อยู่ติดกับทะเลจึงพบค่า Shannon 

– Weaver diversity index ของแพลงก์ตอนพืชสูงกว่า

บรเิวณทีอ่ยูล่กึเข้าไปในแม่น�า้ จ�านวนสกลุทีม่ค่ีาลดลง

ในแม่น�้าเนื่องจากการลุกเข้าไปของน�้าทะเลที่น้อยลง

และการถูกเจือจางจากน�้าจืดที่ไหลมาจากแม่น�้า

เมื่อพิจารณาตามรายเดือนที่เก็บตัวอย่าง (ดัง 

Figure 5) พบว่าในเดือนสิงหาคม พบได้สูงกว่าใน

เดอืนธนัวาคม และกมุภาพนัธ์  อาจเกดิจากธาตอุาหาร

จากบ้านเรือนชุมชน และจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยง

สตัว์น�า้แล้วถกูชะล้างด้วยฝน จากนัน้ไหลลงสูแ่หล่งน�้า

ต่างๆ จึงท�าให้แพลงก์ตอนพืชมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

สอดคล้องกับพิมพ์วลัญช์ (2546) ศึกษาแพลงก์ตอน

พชืทีบ่รเิวณปากแม่น�า้เวฬ ุจงัหวดัตราด ซึง่พบแพลงก์

ตอนพชืกลุม่ไดอะตอมมปีรมิาณมากในฤดฝูนมากกว่า

หนาว และ ฤดูแล้ง และ การศึกษาของ Sithik et al. 

(2009) พบค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 3.99 

– 5.40  ซึ่งพบค่าดังกล่าวสูงสุดในฤดูฝนซึ่งแสดงให้

เห็นว่าในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการ

4 

 

พบมากที�สดุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Naik et al. (2009) ที�พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่ม

เด่น เนื�องจากแพลงก์ตอนพืชในดิวิชั�นดังกล่าวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป

ตลอดเวลา  

ผลการวิจัยยังพบว่า จํานวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชในสถานีที� 1 (ที�อยู่ใกล้ปากแม่นํ �า) มีมากกว่า

สถานีที� 2 และ 3 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.05) ในขณะที�สถานีที� 2 และ 3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดัง 

Figure 2 แต่เมื�อพิจารณาตามช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่างพบว่า จํานวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชมีมากที�สดุ

ในเดือนสงิหาคม ซึ�งเป็นตวัแทนของเดือนในฤดฝูน และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า จํานวนสกุล

ของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)  ดัง Figure 3 ซึ�งจากผลการวิจัย

นี �ให้ผลที�สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริพร (2549) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช

บริเวณปากแม่นํ �าแม่กลอง พบว่าปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมากที�สดุในบริเวณปากแม่นํ �า ซึ�งบริเวณปาก

แม่นํ �านั �นเป็นบริเวณที� ติดกับทะเลทําให้มีอิทธิพลของความเค็มมาก และสามารถพบชนิดและปริมาณ         

แพลงก์ตอนได้มากเช่นกนั  

 
Figure 2   Average species richness of phytoplankton at each sampling station.  

*The same letters on the bar are not significantly different at the 95% confidence level. 

 
Figure 3   Average species richness of phytoplankton at each sampling month.   

* The same letters on the bar are not significantly different at the 95% confidence level. 

 

หากพิจารณาค่าดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช (Shannon – Weaver diversity index) 

พบว่าในสถานีที� 1 มีค่ามากกว่าสถานทีี� 3 แตกต่างกนัทางสถิติ (P < 0.05)  ในขณะที�ในสถานีที� 1 และ 2 หรือ 

ในสถานีที� 2 กบัสถานีที� 3 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ดัง  Figure 4 เนื�องจากสถานีที� 1 อยู่ใกล้

กบัปากแม่นํ �าจงึได้รับอิทธิพลจากนํ �าทะเล ทําให้พบแพลงก์ตอนพืชมากกว่าในสถานีที� 3 ซึ�งได้รับอิทธิพลจาก

นํ �าจืดมากว่านํ �าทะเล และแพลงก์ตอนที�พบเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม (Division Chromophyta) ซึ�ง

แพลงก์ตอนกลุ่มนี �เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นที�พบการแพร่กระจายเป็นส่วนใหญ่ในทะเล ดังนั �นสถานีบริเวณ
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ปากแม่นํ �าที�อยู่ติดกบัทะเลจงึพบค่า Shannon – Weaver diversity index ของแพลงก์ตอนพืชสงูกว่าบริเวณที�

อยู่ลกึเข้าไปในแม่นํ �า จํานวนสกลุที�มีค่าลดลงในแม่นํ �าเนื�องจากการลกุเข้าไปของนํ �าทะเลที�น้อยลงและการถูก

เจือจางจากนํ �าจืดที�ไหลมาจากแม่นํ �า 

เมื�อพิจารณาตามรายเดือนที�เก็บตัวอย่าง (ดัง Figure 5) พบว่าในเดือนสิงหาคม พบได้สงูกว่าใน

เดือนธันวาคม และกุมภาพันธ์  อาจเกิดจากธาตุอาหารจากบ้านเรือนชุมชน และจากกิจกรรมการเพาะเลี �ยง

สตัว์นํ �าแล้วถูกชะล้างด้วยฝน จากนั �นไหลลงสู่แหล่งนํ �าต่างๆ จึงทําให้แพลงก์ตอนพืชมีจํานวนเพิ�มมากขึ �น 

สอดคล้องกับพิมพ์วลญัช์ (2546) ศึกษาแพลงก์ตอนพืชที�บริเวณปากแม่นํ �าเวฬุ จังหวัดตราด ซึ�งพบแพลงก์

ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมมีปริมาณมากในฤดูฝนมากกว่าหนาว และ ฤดูแล้ง และ การศึกษาของ Sithik et al. 

(2009) พบค่าดชันีความหลากหลายอยู่ในช่วง 3.99 – 5.40  ซึ�งพบค่าดงักลา่วสงูสดุในฤดฝูนซึ�งแสดงให้เห็นว่า

ในช่วงฤดฝูนเป็นช่วงเวลาที�เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช เนื�องจากธาตุอาหารที�ฝนชะล้าง

มาจากแผ่นดินมีมากทําให้แพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตได้ดี และในช่วงฤดูแล้ง เป็นช่วงเวลาที�ส่งผลให้ปัจจัย

ต่างๆ ไม่เอื �ออํานวยและไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช  

 
Figure 4   Average Shannon – Weaver diversity index of phytoplankton at each sampling station.  

*The same letters on the bar are not significantly different at the 95% confidence level. 

 
Figure 5   Average Shannon – Weaver diversity index of phytoplankton at each sampling month.  

* The same letters on the bar are not significantly different at the 95% confidence level. 

 

เมื�อทดสอบค่าสหสมัพันธ์ (correlation analysis) ระหว่างความเค็มกับความหนาแน่นแพลงก์ตอน

พืชพบว่า มีค่าสหสมัพนัธ์เท่ากับ 0.426 แสดงว่าความเค็มมีอิทธิพลปานกลางต่อความหนาแน่นของแพลงก์

ตอนพืช ความเค็มที�เพิ�มขึ �นทําให้ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเพิ�มมากขึ �นด้วย 

 

 

1.68, a*
1.52, ab 1.36, b

0.00

0.50

1.00

1.50
2.00

2.50

1 2 3

Sh
an

no
n 

-W
ea

ve
r 

di
ve

rs
ity

 in
de

x 
 (H

') 
   

Station

2.12, a*
1.32, bc 1.42, bc

1.20, c
1.53, b 1.53, b

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50

Aug Oct Dec Feb Apr Jun

Sh
an

no
n 

-W
ea

ve
r 

di
ve

rs
ity

 in
de

x 
 (H

') 
   

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

เจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากธาตุอาหาร

ทีฝ่นชะล้างมาจากแผ่นดนิมมีากท�าให้แพลงก์ตอนพชื

เจริญเติบโตได้ดี และในช่วงฤดูแล้ง เป็นช่วงเวลาที่ส่ง

ผลให้ปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออ�านวยและไม่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช 

เมือ่ทดสอบค่าสหสมัพนัธ์ (correlation analysis) 

ระหว่างความเคม็กบัความหนาแน่นแพลงก์ตอนพชืพบ

ว่า มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.426 แสดงว่าความเค็มมี

อิทธิพลปานกลางต่อความหนาแน่นของแพลงก์ตอน

พชื ความเคม็ทีเ่พิม่ขึน้ท�าให้ความหนาแน่นของแพลงก์

ตอนพืชเพิ่มมากขึ้นด้วย

สรุป

จากการศึกษาพบว่าแพลงก์ตอนพืชในดิวิชั่น 

Chromophyta เป็นกลุ่มที่เด่น บริเวณสถานีที่อยู่ใกล้

ปากแม่น�้าพบจ�านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชได้

มากกว่าสถานทีีอ่ยูใ่กล้กบัแหล่งน�้าจดื  และยงัพบการ

แพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชได้มากในช่วงฤดูฝน

เนื่องจากมีการชะเอาธาตุอาหารจากแหล่งต่างๆ ลงสู่

ทะเล และ ชายฝั่ง ท�าให้แพลงก์ตอนพืชมีการเพิ่ม

จ�านวนได้มากขึน้ นอกจากนีย้งัพบว่า ดชันคีวามหลาก

หลายของแพลงก์ตอนพืชในสถานีที่อยู่ใกล้กับปาก

แม่น�า้และในช่วงฤดฝูนมค่ีาสงูกว่าบรเิวณสถานทีีใ่กล้

น�้าจืดในช่วงฤดูร้อน 

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคณุสภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ทีไ่ด้จดัสรรงบ

ประมาณในการสนับสนุนงานวิ จั ยนี้  และขอ

ขอบพระคณุชาวบ้านชมุชนบ้านบางสระเก้าทีไ่ด้ให้การ

ช่วยเหลอื และให้ข้อมลูทีส่�าคญัต่างๆ ของชมุชนซึง่เป็น

ประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างมาก
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