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ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบ้านบางสระเก้า
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
Phytoplankton diversity at Baan Bang Sa Kaow,
Laem Sing District, Chanthaburi Province

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล1*, ลภัสลดา ไกรสินธุ1์ , ศศิฬา ฉิมพลี1 และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล1
Benjamas Chantapa Paibulkichakul1*, Lapatrada Kraisin1 Sasila Chimphe1
and Chalee Paibulkichakul1

บทคัดย่อ: จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช โดยท�ำการส�ำรวจ และเก็บ
ตัวอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมิถุนายน 2552 บริเวณป่าชายเลนหมู่บ้านบางสระเก้า อ.บางสระเก้า
จ.จันทบุรี โดยท�ำการเก็บตัวอย่างทุกๆ 2 เดือน แบ่งสถานีเก็บตัวอย่างออกเป็น 3 สถานี ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บแพลงก์ตอน
พืชทั้งหมด 63 สกุล จากทั้งหมด 3 Division คือ Division Chromophyta, Division Chlorophyta และ Division
Cyanophyta เท่ากับ 49, 11 และ 3 สกุล ตามล�ำดับ และพบว่าตลอดการศึกษาพบแพลงก์ตอนใน Division Chromophyta
เป็นกลุ่มเด่น มีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ 98.55% ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชต่อครั้งที่เก็บตัวอย่างเท่ากับ
7.15 x 103 เซลล์/ลิตร ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชอยูใ่ นช่วง 2.12 – 1.20 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น
และความเค็มมีค่า 0.426
ค�ำส�ำคัญ: แพลงก์ตอนพืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, สิ่งแวดล้อมทางน�้ำ, 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

วิธีการศึกษา

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
นับว่ามีความส�ำคัญในระบบนิเวศเนื่องจากแพลงก์
ตอนพื ช สามารถใช้ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ บ ่ ง ชี้ ท างสภาพ
แวดล้อมได้ว่า ระบบนิเวศน์นั้นๆ มีความอุดมสมบูรณ์
สูงหรือต�ำ่ เพียงใด เนือ่ งจากแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร
ให้กับแพลงก์ตอนสัตว์และ สัตว์น�้ำวัยอ่อน นอกจากนี้
แพลงก์ตอนพืชยังเป็นผู้ผลิตออกซิเจนที่ส�ำคัญให้กับ
แหล่งน�้ำโดยทั่วไปด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าแพลงก์ตอนพืช
เป็นผูผ้ ลิตเบือ้ งต้นของระบบนิเวศน์ (Primary productivity)(Burford and Rothlisberg, 1999) ดังนั้นการ
ศึกษาแพลงก์ตอนพืชในประเด็นของทั้งสกุลของแพ
ลงก์ตอนพืช ความหนาแน่น และ ดัชนีความหลาก
หลายทางชีวภาพจึงมีความส�ำคัญ และ ความสัมพันธ์
ต่อความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของสัตว์น�้ำ
ต่างๆ ในสายใยอาหาร (Food web) เมื่อประมาณ 20
ปีทแี่ ล้วคนในหมูบ่ า้ นบางสระเก้า และบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้
เคียงมีการเพาะเลีย้ งกุง้ ทะเลเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลต่อ
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนลดลงเพราะการ
ปล่อยน�ำ้ เสียลงในแหล่งน�้ำ แต่ในปัจจุบนั คนในชุมชน
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงนัน้ ร่วมกันอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ จึงท�ำให้
แนวโน้มแพลงก์ตอนน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อม
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Shannon –
Weaver diversity index) ของแพลงก์ตอนพืชใน
บริเวณบ้านบางสระเก้า ซึ่งจะได้ทราบถึงฐานข้อมูล
ทรัพยากรแพลงก์ตอนพืช อันจะน�ำไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรอบหมูบ่ า้ นทีเ่ หมาะสมของคนในชุมชน และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

การก�ำหนดสถานีเก็บตัวอย่าง และ ระยะเวลาการ
วิจัย
ส�ำรวจพื้นที่เก็บตัวอย่างและก�ำหนดสถานีเก็บ
ตัวอย่างน�ำ้ และแพลงก์ตอนพืชในคลองบริเวณหมูบ่ า้ น
บางสระเก้ า ต�ำ บลบางสระเก้ า อ�ำ เภอแหลมสิ ง ห์
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคลองดังกล่าวนี้อยู่เชื่อมติดกับปาก
แม่น�้ำจันทบุรี สถานีในการวิจัยครั้งนี้จ�ำนวน 3 สถานี
ในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 เก็บตัวอย่างทุกๆ 2
เดือน สถานีเก็บตัวอย่างดัง Figure 1 สถานีที่ 1 ใกล้
กับปากแม่นำ�้ จันทบุรี (1; ละติจดู N12° 31’16.3”, ลอง
ติจดู N102° 5’4.8”) สถานีที่ 2 ใกล้กบั บริเวณบ้านบาง
สระเก้า (2; ละติจูด N12° 31’14.4”, ลองติจูด N102°
6’6.6”) สถานีที่ 3 ใกล้กับตลาดสดเทศบาลของชุมชน
บ้ า นหนองบั ว อ. แหลมสิ ง ห์ (3; ละติ จู ด N12°
31’12.6”, ลองติจูด N102° 6’45.8”)
การเก็ บ ตั ว อย่ า งแพลงก์ ต อนพื ช และการจั ด
จ�ำแนก
ท�ำการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในแต่ละ
สถานีเก็บตัวอย่าง โดยการตักน�้ำที่ผิวน�้ำปริมาตร 70
ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton net) ขนาดตา (Mesh size) 21 ไมโครเมตร ท�ำการ
เก็บตัวอย่างน�้ำที่กรองแล้วจากปลายกระบอกของถุง
กรองแพลงก์ ต อนปริ ม าตร 120 มล. เทใส่ ใ นขวด
พลาสติก เก็บรักษาด้วยฟอร์มาลิน 4% แล้วน�ำมาส่อง
ในห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้สไลด์
นับแพลงก์ตอน (Sedgwick - Rafter Counting chamber) ขนาดความจุ 1 มล. (ลัดดา และ โสภณา, 2546)
จัดจ�ำแนกแพลงก์ตอนพืชถึงสกุล (Genus) ตามวิธขี อง
ลัดดา (2542) ค�ำนวณความหนาแน่น (Density) ค่า
ความหลากชนิด (Species richness) และ ค่าดัชนี
ความหลากหลาย (Shannon - Weaver diversity index, H’) ท�ำการเก็บความเค็มของน�้ำโดยใช้กล้องส่อง
ความเค็ม (refractometer)

3
แก่นเกษตร
1 : (2558).
(Sedgwick
- Rafter Counting chamber) ขนาดความจุ 1 มล. (ลัดดา และ โสภณา,
2546)43 จัฉบัดบจํพิาเศษ
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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
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เท่ากับ 49, 11 และ 3 สกุล ตามล�ำดับ โดยแพลงก์ตอน ฝน และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Species richness

ตลอดเวลา
ผลการวิจัยยังพบว่า จํานวนสกุลของแพลงก์ ตอนพืชในสถานีที� 1 (ที�อยู่ใกล้ ป ากแม่นํ �า) มีมากกว่ า
สถานีที� 2 และ 3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในขณะที�สถานีที� 2 และ 3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดัง
KHON KAEN AGR. J. 43 SUPPL. 1 : (2015).
571
Figure 2 แต่เมื�อพิจารณาตามช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่างพบว่า จํานวนสกุลของแพลงก์ ตอนพืชมีมากที�สดุ
ในเดือนสิงหาคม ซึง� เป็ นตัวแทนของเดือนในฤดูฝน และจากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติพบว่า จํานวนสกุล
จ�ำนวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละช่วงเวลามี ว่าปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมากทีส่ ดุ ในบริเวณปาก
ของแพลงก์
ในแต่ลตะช่
0.05) ดังนFigure
จากผลการวิ
จัย
ความแตกต่ตาอนพื
งกันชทางสถิ
ิ (Pว<งเวลามี
0.05)ความแตกต่
ดัง Figureางกั
3 นทางสถิ
แม่นำ�้ ตซึิ ง่ (Pบริ<เวณปากแม่
ำ�้ นัน้ เป็น3บริซึเ�งวณที
ต่ ดิ กับทะเล
นีซึ�ให้
ผลที�สอดคล้จอัยงกั
ยั ของ อศิงกั
ริพบรงานวิ
(2549)
ศึกษาความสั
างชนิดและปริ
าณแพลงก์ ตอนพืดช
่งจากผลการวิ
นี้ใบห้งานวิ
ผลที่สจอดคล้
จัยของ
ท�ำให้มมอีพัทิ นธิธ์พระหว่
ลของความเค็
มมากมและสามารถพบชนิ
บริ
ก ลอง พบว่
มาณของแพลงก์
ชมากที
�สดุ ในบริตอนได้
เวณปากแม่
ศิรเิพวณปากแม่
ร (2549) นศึํ าก� แม่
ษาความสั
มพันาธ์ปริ
ระหว่
างชนิดและ ตอนพื
และปริ
มาณแพลงก์
มากเช่นนกัํ �านซึ�ง บริ เวณปาก
ปรินมําณแพลงก์
ชบริ
แม่มกี อลอง
แม่
า� นัน� เป็ นบริตอนพื
เ วณที
� ติ ดเวณปากแม่
กั บ ทะเลทํนา�้ำให้
ิ ท ธิพบ
พ ลของความเค็ ม มาก และสามารถพบชนิ ด และปริ ม าณ
แพลงก์ตอนได้ มากเช่นกัน
13.61,a*

20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00

1

11.42, b

Station

9.78, b

2

3

Species richness

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.
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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.
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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.
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.12, a*

Aug

1.32, bc

1.42, bc

Oct

Dec

1.20, c

Feb

1.53, b

1.53, b

Apr

Jun

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.
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