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บทคัดย่ อ
การศึ กษาชนิ ดและการกระจายซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต ในบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบนจังหวัด
จันทบุรีโดยการเก็บตัวอย่างทีผิวตะกอนดินจํานวน 13 สถานี ภายในบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบนจํานวน 9
สถานี และบริ เวณชายฝั งนอกอ่าวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนจํานวน 4 สถานี ระหว่างวันที
17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เพื อศึ กษาการกระจายซี สต์ในช่ วงต้นของฤดูฝน และระหว่างวันที 9-12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เพือศึกษาการกระจายซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลตในช่ วงปลายของฤดูฝน ผล
การศึ กษาพบเฉพาะซี สต์ในกลุ่ม Dinoflagellate เพียงกลุ่มเดี ยว ซึ งมีท5 งั สิ5 น 12 ชนิ ด แบ่งออกเป็ น
อันดับ Gonyaulacales, Peridiniales, Gymnodiniales และไม่สามารถจําแนกชนิ ดได้ 1 ชนิ ด ซี สต์
ชนิ ดเด่นทีพบ ได้แก่ Protoperidinium sp.1 ซี สต์ของไดโนแฟลกเจลเลตทีพบบ่อยในการศึกษาครั5งนี5
ได้แก่ Protoperidinium sp.1, Protoperidinium sp.2, Lingulodinium polyedrum, Pheoplykrikos
hartmannii, Spiniferites bulloideus และ Spiniferites mirabilis ซี สต์ของไดโนแฟลกเจลเลตมีการ
กระจายและความชุ กชุ มแตกต่างกันตามช่วงของฤดูกาลและสถานี ศึกษา พบในช่ วงปลายของฤดูฝนมี
ความชุ กชุ มมากกว่าในช่ วงต้นของฤดูฝน ทั5งจํานวนชนิ ดและความชุ กชุ ม ซึ งพบเฉพาะบริ เวณสถานี
ชายฝังนอกอ่าว
Abstract
Species composition and distribution of phytoflagellate cysts in the surface soil
sediment were investigated at 13 stations around Kungkraban Bay. Nine stations were
located inside the bay and the other four outside. Two cruises were operated in this study.
The first cruise was conducted during 17-19 July, 2005 which represented the early rainy
season samples. The second cruise was conducted during 9-12 November, 2005 which
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represented the late rainy season samples. Twelve types of cysts were found and all were
Dinoflagellate cysts of which belong to the orders of Gonyaulacales, Peridiniales and
Gymnodiniales and one unclssified cyst type. The dominant species were cyst of
Protoperidinium sp.1 and the most common species were Protoperidinium sp.1,
Protoperidinium sp.2, Lingulodinium polyedrum, Pheopolykrikos hartmannii, Spiniferites
bulloideus and S. mirabilis. Dinoflagellate cysts were widely found in almost all stations. The
abundance and diversity of dinoflagellate cysts during in late rainy season were higher
than the early rainy season. This observation was clearly observed in the samples collected
from the outside bay stations.

คําสํ าคัญ: ซี สต์ ไฟโตแฟลกเจลเลต อ่าวคุง้ กระเบน
Keywords: cyst, phytoflagellate, Kungkraban Bay
1. บทนํา

ไฟโตแฟลกเจลเลตเป็ นสาหร่ ายเซลล์เดี ยวที
มีความสําคัญมากต่อระบบนิ เวศหลายประการ ทั5ง
ในด้ า นของการเป็ นผู ้ ผ ลิ ต ขั5 นต้ น (primary
ให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคขนาดเล็ก ไปถึ ง
production)
ผู ้บ ริ โภคที มี ข นาดใหญ่ นอกจากนี5 ยัง ได้ รั บ
อิทธิ พลทางด้านสิ งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริ เวณ
ชายฝั งซึ งส่ งผลกระทบต่ อมนุ ษย์ท5 งั ทางตรงและ
ทางอ้อ ม พบใน Order Dinophyceae และ
Order Raphidophyceae เป็ นต้นเหตุทาํ ให้เกิ ด
ปรากฏการณ์ น5 าํ เปลียนสี (red tide) ส่ งผลให้
คุ ณภาพนํ5าบริ เ วณดังกล่า วเสื อมโทรม เนื องจาก
สภาวะการขาดออกซิ เจนซึ งเป็ นผลเสี ยต่อสัตว์น5 าํ
ที อ าศั ย อยู่ ใ นบริ เวณนั5 น รวมทั5 งปั ญหาการ
ปนเปื5 อนของชี ว พิ ษ ในสั ต ว์ น5 ําที มี ส าเหตุ จ าก
แพลงก์ตอนพืชทีสร้างพิษในบางชนิ ดอาจมีความ
รุ นแรงทําให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยชีวิต
นอกจากนี5 ย งั พบว่ า แพลงก์ต อนพื ช ทั5ง สอง
กลุ่มสามารถสร้างซี สต์ (resting cyst) ได้ในช่วง
การสื บพันธุ์แ บบอาศัยเพศ ซึ งจะเกิ ดเมื อสภาวะ
แวดล้อมไม่เหมาะสมกับการดํารงชี วิต (1) ซึ งมี
บทบาทสํ า คัญ หลายประการทั5ง ในแง่ ก ารเป็ น
กลไกการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมของแพลงก์ตอน
พื ช บทบาทการกระจายไปยังบริ เวณต่ าง ๆ และ
เป็ นกลไกการหลบหลีกต่อสภาวะไม่เหมาะสมกับ

การดํา รงชี วิ ต เพื อ ให้ส ามารถมี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้น าน
จนกว่า จะถูกกระตุ ้นด้วยสภาวะที เหมาะสมแล้ว
เจริ ญเป็ นเซลล์ใหม่ออกมา ซึ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิด
ปรากฏการณ์น5 าํ เปลียนสี ซ5 าํ แล้วซํ5าอีกในบริ เวณที
มีการสะสมของซี สต์ (cyst bed) นอกจากเป็ น
สาเหตุของปรากฏการณ์น5 าํ เปลียนสี แล้วยังรวมถึง
การปนเปื5 อนพิ ษ ในสั ต ว์ท ะเลในบริ เ วณที มี ก าร
สะสมซี สต์ ไ ด้ แม้ ว่ า ในบริ เวณนั5 นจะไม่ มี
ปรากฏการณ์ น5 ํา เปลี ย นสี เ กิ ด ขึ5 น เลยก็ ต าม โดย
พบว่ า ซี ส ต์จ ะมี ค วามเป็ นพิ ษ มากกว่า เซลล์ป กติ
ประมาณ 10 เท่ า (2) Lirdwitayaprasit (3)
รายงานว่ า มี ก ารเพิ ม จํา นวนอย่ า งรวดเร็ ว ของ
Chattonella sp. และ Heterosigma sp. ในบางบ่อ
ของพื5 นที การเพาะเลี5ยงกุง้ กุลาดํา จังหวัดจันทบุ รี
ส่ งผลให้ เ กิ ด ปรากฎการณ์ น5 ํ าเปลี ย นสี การ
เกิ ดปรากฎการณ์น5 าํ เปลี ยนสี ส่งผลต่ อกุง้ ทําให้กุง้
เครี ย ดและไม่ กิ นอาหาร ผูเ้ ลี5 ย งกุ้ง แก้ปัญ หาโดย
การระบายนํ5า เปลี ย นสี อ อกและสู บ นํ5า ทะเลจาก
ช่องจ่ายนํ5าเพือทําการเจื อจางเซลล์แพลงก์ตอนพืช
ในบ่ อ การจัด การดัง กล่ า วเป็ นการจัด การที ผิ ด
เพราะแพลงก์ตอนทั5งสองชนิ ดสามารถสร้างซี สต์
และสะสมในผิวตะกอนดิ นในพื5 นที ดงั กล่าวแล้ว
กลับมางอกเป็ นเซลล์ใหม่ (germinate) ล่องลอย
อยู่ในนํ5า เมือเจอสภาวะที เหมาะสมและทําให้เกิ ด
ปรากฏการณ์น5 าํ เปลียนสี กระจายไปหลาย ๆ พื5นที
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ที มี ก ารนํานํ5า จากคลองชลประทานมาใช้ใ นการ
เพาะเลี5ยง ซึ งอาจเป็ นสาเหตุหนึ งของการกระจาย
ของแพลงก์ ต อนพื ช ที ส ามารถสร้ า งซี สต์ ไ ด้
นอกจากนี5 มีรายงานว่าทั5ง Chattonella sp. และ
Heterosigma sp. เป็ นแพลงก์ต อนพื ช ที เ ป็ น
อันตรายมากในประเทศญี ปุ่น ทําให้ปลาตายเป็ น
จํานวนมาก เมือเกิ ดการเพิมจํานวนอย่างรวดเร็ ว
ของแพลงก์ตอนพืชทั5งสองชนิ ด (4) ดังนั5นจึงควร
มีการศึกษาชนิ ดและการกระจายของซี สต์แพลงก์
ตอนพืชบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบน เพือเป็ นตัวประเมิน
สภาพพื5นทีทีมีความเสี ยงต่อการเกิ ดปรากฏการณ์
นํ5าเปลียนสี
2. วิธีการวิจย
ั
2.1 การเก็บตัวอย่ างตะกอนดิน
เก็บ ตัว อย่า งตะกอนดิ น ในบริ เ วณสถานี ใ น
อ่าวคุง้ กระเบนจํานวน 13 สถานี (รู ปที 1) โดย
อุปกรณ์เก็บตะกอนดิ นแบบ TFO gravity core
กว้าง 2.2 เซนติเมตร ยาว 141 เซนติเมตร ทีมีท่อ

เก็บ ตัว อย่า งดิ น ทํา จากพลาสติ ก polycarbonate
ขนาดเส้นผ่านศูน ย์ก ลาง 1 เซนติ เ มตร ยาว 30
เซนติเมตร ทําการเก็บตัวอย่างโดยเลือกเดือนทีเป็ น
ตัวแทนของฤดูฝน 2 ครั5ง เดื อนกรกฎาคม 2548
ตัวแทนในช่วงต้นของฤดูฝนและเดือนพฤศจิกายน
2548 ตัว แทนในช่ ว งปลายของฤดู ฝ น เก็ บ รั ก ษา
ตั ว อย่ า งไว้ ใ นฟอร์ มาลิ น ที ความเข้ ม ข้ น 10
เปอร์ เซ็ นต์ ทุ กสถานี เก็บตัวอย่างทําการตรวจวัด
ปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของแหล่ง
นํ5า ได้แก่ ความลึก อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
และความเค็ม
2.2 การรวบรวมตัวอย่ างของซี สต์ ของแพลงก์ ตอน
พืช
ทําการรวบรวมตัวอย่างของซี สต์ของแพลงก์
ต อ น พื ช จ า ก ต ะ ก อ น ดิ น โ ด ย ใ ช้ sieving
technique ดัดแปลงจากวิธีของ Matsuoka et al.
(5) โดยเตรี ย มตะแกรงร่ อ นต่ อ เนื อ ง 2 ชั5น นํา
ตะกอนที ย ั ง คงตกค้ า งบนตะแกรงขนาด 20

รู ปที 1. ตําแหน่งเก็บตัวอย่างในบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี
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ตารางที 1. ชนิดของซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลตทังหมดทีพบบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบน
Scientific name

Palaeontological name

Synonym

Order Gonyaulacales
Gonyaulax scrippsae Kofoid

Spiniferiferites bulloideus

Gonyaulax cf. spiniferita

Spiniferiferites ramosus

Gonyaulax Spiniferites mirabilis (Rossignal) Sarjeant

Spiniferites mirabillis

Lingulodinium polyedrum (Stein) Dodge

L. machaerophorum

G. polyedra

Order Peridiniales
Protoperidinium sp.1

Brigantedinium majusculum

Protoperidinium sp.2
Protoperidinium compressum

Stelladinium stellatum

P. compressum

Protoperidinium oblongum (Aurivillius) Parke et Dodge

Votadinium calvum

P. oblongum

Protoperidinium subinerme (Paulsen) Loeblich

Selenopemphix alticinctum

P. subinerme

Protoperidinium divaricatum (Meunier) Matsuoka et al.

Xandarodinium variabile

Order Gymnodiniales
Pheopolykrikos hartmannii (Zimmerman) Matsuoka and
Fukuyo
Uncertain Family
Phytoflagellate cyst Type A

ไมโครเมตร มาทํา panning รวมตะกอนหนัก
แล้ว ดูด เอาส่ ว นนํ5าใสๆ มาใส่ ใ น conical tube
ปรับปริ มาตรสุ ดท้ายให้ได้ 10 มิลลิลิตร เพือนําไป
สังเกตศึ กษาลักษณะทางสัณฐานของซี สต์ของไฟ
โตแฟลกเจลเลตที พ บภายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์
กําลังขยายสูง พร้อมทั5งบันทึกภาพเพือเปรี ยบเทียบ
กับ เอกสารและจํา แนกชนิ ด โดยอาศัย หลัก การ
จํา แนกชนิ ด ของ (5-8) โดยลัก ษณะที น ํา มา
พิจารณา ได้แก่ รู ปร่ างของสี และโครงสร้างต่างๆ
ที ปรากฏบนผนังซี สต์ และตําแหน่ งของช่ องเปิ ด
(archeopyte) ที เกิ ดจากการสร้ างเซลล์ใหม่จากที
ซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต
3. ผลการวิจย
ั และอภิปราย
การศึ กษาชนิ ดและการกระจายซี สต์ของไฟ
โตแฟลกเจลเลตในบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัด
จัน ทบุ รี พบซี ส ต์ ข องไฟโตแฟลกเจลเลตของ
ทั5งสิ5 น 12 ชนิ ด (ตารางที 1 และรู ปที 2-3) ซึ งพบ
เฉพาะในกลุ่มของไดโนแฟลกเจลเลตเท่านั5น ซี สต์
ของไดโนแฟลกเจลเลต ทีพบในช่วงต้นฤดูฝน พบ

ทั5งสิ5 น 8 ชนิด พบกระจายโดยทัว ไปบริ เวณชายฝัง
นอกอ่าวและภายในอ่าว ยกเว้นสถานี Kkb 1, Kkb
5 และ Kkb 6 ซึ งไม่พบซี สต์ของไดโนแฟลกเจล
เลตเลย ความชุ กชุ ม ของซี สต์ในบริ เวณนี5 มี ค่าตํา
มากระหว่าง 0-39 ซี สต์/ตะกอน 1 กรัม บริ เวณที
พบความชุ ก ชุ ม ซี ส ต์ข องไดโนแฟลกเจลเลตสู ง
ได้แก่ บริ เวณสถานี ชายฝั งนอกอ่าว ซึ งมีความลึก
มากกว่า 4 เมตร ได้แก่ Bac 1, Bac 3 และ Bac 4
โดยมีความชุกชุม 39, 32 และ 35 ซี สต์/ตะกอน 1
กรัม ตามลําดับ นอกจากนี5พบว่าภายในอ่าวมีความ
ชุ กชุ มสู ง ได้แก่ Kkb 9 โดยมี ความชุ กชุ ม 23
ซี สต์/ตะกอน 1 กรัม และบริ เวณที มีความชุ กชุ ม
ซี สต์ของไดโนแฟลกเจลเลตตํา ได้แก่ สถานี ส่วน
ใหญ่ภายในอ่าว ได้แก่ Kkb 2, Kkb 3, Kkb 4 และ
Kkb 7 ซึ งแต่ละสถานี พบซี สต์ ระหว่าง 1-6 ซี สต์/
ตะกอน 1 กรั ม และไม่พ บซี สต์ของไฟโตแฟลก
เจลเลตใน Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 6 (รู ปที 4)โดย
ตัว อย่ า งซี ส ต์ ที พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเปลื อ กเปล่ า
ในขณะที ต ัว อย่ า งซี ส ต์ มี ชี วิ ต พบจํา นวนน้ อ ย
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บริ เวณสถานี Bac 1, Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4
Kkb 7 ซึ งแต่ละสถานี พบซี สต์ ระหว่าง 1-6 ซี สต์/
ตะกอน 1 กรั ม และไม่พ บซี สต์ของไฟโตแฟลก
เจลเลตใน Kkb 1, Kkb 5 และKkb 6 (รู ปที 4)
โดยตัวอย่างซี สต์ทีพบส่ วนใหญ่เป็ นเปลือกเปล่า
ในขณะที ต ัว อย่ า งซี ส ต์ มี ชี วิ ต พบจํา นวนน้ อ ย
บริ เวณสถานี Bac 1, Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4
ซี สต์มีชีวิต พบจํานวนน้อยบริ เวณสถานี Bac 1,
Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4 ซี สต์มีชีวิตที พบได้แก่
Protoperidinium sp.1 และ Lingulodinium polyedrum เป็ นซี ส ต์ชนิ ด เด่ น (dominant species)

KKU Res. J. 2011; 16(5)

ชนิ ดและการกระจายซี สต์ของไดโนแฟลกเจลเลต
ทีพบในบริ เวณช่ วงปลายของฤดูฝน ชนิ ดและการ
กระจายซี สต์ของไดโนแฟลกเจลเลตพบทั5งสิ5 น 10
ชนิ ด โดยพบกระจายทั5 ง ชายฝั ง นอกอ่ า วและ
ภายในอ่าว ยกเว้นสถานี Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb
6 ทีไม่พบซี สต์เลย ความชุ กชุ มของซี สต์ของไดโน
แฟลกเจลเลตในบริ เวณนี5 มีค่าระหว่าง 0-80 ซี สต์/
ตะกอน 1 กรั ม โดยบริ เวณที พบความชุ กชุ มของ
ซี ส ต์ข องไดโนแฟลกเจลเลตสู ง ได้แ ก่ บริ เ วณ
สถานีชายฝังนอกอ่าวซึ งมีความลึกมากกว่า 4 เมตร
ได้แก่ Bac 1, Bac 2 และ Bac 4 โดยมีความชุกชุม
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รู ปที 3. จํานวนชนิดซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตทีพบในช่วงต้นฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝน

รู ปที 4. จํานวนรวมของซีสต์ไดโนแฟลกเจลเลตทีพบช่วงต้นฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝน

และ 68 ซี สต์/ตะกอน 1 กรัม ตามลําดับ
นอกจากนี5 พบว่าภายในอ่าวบริ เวณที พบความชุ ก
ชุมตํา ได้แก่ สถานี ส่วนใหญ่ภายในอ่าว Kkb 1,
Kkb 3, Kkb 4 และ Kkb 7 มีความชุ กชุ มอยู่
ระหว่าง 4-11 ซี สต์/ตะกอน 1 กรัม ตามลําดับ (รู ป
ที 4) โดยตัวอย่างซี สต์ทีพบส่ วนใหญ่เป็ นเปลือก
เปล่า ในขณะทีตวั อย่างซี สต์มีชีวิตของไดโนแฟลก
เจลเลต พบในจํานวนน้อยบริ เวณสถานี Kkb 2
เท่านั5นและไม่พบในสถานี อืนๆ ซี สต์มีชีวิตได้แก่
Gonyaulax spinifera และ G. scrippsae ชนิ ดของ
ซี สต์ของไดโนแฟลกเจลเลตมีการกระจายและพบ
บ่ อ ยในเกื อ บทุ ก สถานี ได้ แ ก่ Lingulodinium
polyedrum, Protoperi-dinium sp. 1 และ Pheopolykrikos hartmannii เป็ นชนิ ดเด่ น เพราะมี ความ
ชุกชุมสูงสุ ดเมือเทียบกับซี สต์ชนิดอืน
77, 80

จากผลการศึ กษาปั จจัยแวดล้อมทางกายภาพ
และเคมีบางประการพบว่า อุณหภูมิของนํ5าตลอด
การศึกษามีค่าอยูร่ ะหว่าง 30.0-30.5 องศาเซลเซี ยส
ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานี ระหว่างช่ วง
ของการเก็บตัวอย่าง แต่พบว่าในเดือนพฤศจิกายน
ซึ ง เป็ นช่ ว งปลายของฤดู ฝ นมี ก ารกระจายของซี
สต์มากกว่าในช่ วงเดือนกรกฎาคม ซึ งเป็ นช่ วงต้น
ของฤดู ฝ น โดยการศึ ก ษาในครั5 งนี5 เห็ น ความ
แตกต่างได้ชดั เจนในสถานี บริ เวณชายฝั งทั5งในแง่
ชนิ ด และความชุ ก ชุ ม ส่ ว นภายในอ่ า วมี ค วาม
แตกต่ า งกัน ในแง่ ข องความชุ ก ชุ ม โดยพบว่ า มี
ความชุกชุมมากทีสถานี Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9
อาจเนื องมาจากลั ก ษณะการไหลเวี ย นของ
กระแสนํ5าภายในอ่าวทีมีการไหลตามและทวนเข็ม
นาฬิกา จึงทําให้เกิดการทับถมของอนุภาคตะกอน
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เบาบริ เ วณด้า นในอ่ า วคุ ้ง กระเบนบริ เ วณสถานี
Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 และมี การกระจาย
มากกว่ า บริ เวณสถานี อื น ๆ ภายในอ่ า ว ยกเว้น
สถานี ที Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 6 ซึ งไม่พบการ
กระจายของซี สต์ในการศึ กษาในครั5 งนี5 เลย ส่ ว น
ด้านความหลากหลายของชนิ ดจะมีความแตกต่าง
กันตามสถานี โดยในสถานี ที Kkb 2, Kkb 3 และ
Kkb 4 พบว่าในช่ วงเดื อนกรกฎาคมมีความหลาก
หลายของชนิ ด น้อยกว่าในช่ วงเดื อนพฤศจิ กายน
ในขณะทีสถานี Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 พบว่า
ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีความหลากหลายของชนิ ด
มากกว่าในช่ วงเดื อนพฤศจิ กายน ส่ วนในสถานี ที
Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 6 ไม่พบว่ามีการกระจาย
ของซี สต์เลย ทั5งสองช่วงของการเก็บตัวอย่าง อาจ
เนื อ งจากลัก ษณะการไหลเวี ย นของกระแสนํ5า
รวมถึงการเก็บตัวอย่างในช่ วงเวลาการขึ5 นลงของ
นํ5าทะเล โดยในการเก็บตัวอย่างครั5งแรกเป็ นการ
เก็บ ในช่ วงนํ5าลงตอนกลางวัน และนํ5าขึ5 น ในช่ ว ง
กลางคื น จึ ง ทํา ให้อ นุ ภ าคเข้า มาเกิ ด การสะสมที
ส่ วนบริ เวณสถานี Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9
มากกว่าบริ เวณอื นๆ ภายในอ่าว ส่ วนในช่ วงการ
เก็บตัวอย่างครั5งที 2 เป็ นการเก็บในช่วงนํ5าลงตอน
กลางคืนและนํ5าขึ5 นในช่ วงกลางวันโดยมีมวลของ
กระแสนํ5าจากนอกอ่าวเข้ามาทําให้เกิ ดการนําพา
ตะกอนกระจาย จึงทําให้พบซี สต์ในบริ เวณสถานี
Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4 บ้างแต่มีความชุ กชุ ม
น้อย
การศึ ก ษาครั5 งนี5 พบว่ า มี ก ารกระจายของ
ซี สต์บริ เวณชายฝังนอกอ่าวมากกว่าภายในอ่าวทั5ง
สองของช่ ว งการศึ ก ษาอาจเนื อ งจากลัก ษณะภู มิ
ประเทศของอ่าว ซึ งอ่าวคุง้ กระเบนมีลกั ษณะเป็ น
อ่าวกึ งปิ ดทําให้มีขอ้ จํากัดในเรื องการแลกเปลียน
มวลนํ5า ระหว่ า งภายในอ่ า วและชายฝั ง ที บ ริ เ วณ
ปากอ่ า ว รวมภายในอ่า วเวลานํ5าลงก็จ ะลงจนถึ ง
ปากอ่ า วจึ ง ทํา ให้มี การนํา เอาอนุ ภ าคตะกอนเบา
ออกสู่ นอกอ่าวได้มาก ส่ วนบริ เวณภายนอกอ่าวมี
ลักษณะเป็ นทะเลเปิ ด จึงได้รับอิทธิ พลจากการพัด
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พาของตะกอนมากับ มวลนํ5า โดยตรง ที อ าจจะมี
การพัดพาอนุภาคตะกอนเบามาด้วย เช่น การศึกษา
ของ Joyce et al. (9) ทําการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
ความชุกชุมของซี สต์ บริ เวณชายฝังทะเลนอกอ่าว
Lambert ใกล้ระบบ upwelling กับภายในอ่าว
Saldanha โดยสถานี นอกอ่าว Lambert ทําการ
เก็บตัวอย่าง 3 สถานี จําแนกได้ 32 ชนิ ด มีความ
ชุ กชุ มระหว่าง 1,726-1,863 ซี สต์/มิลลิลิตรของ
ตะกอนรวม ในขณะทีสถานี ภายในอ่าว Saldanha
ทําการเก็บตัวอย่าง 32 สถานี จําแนกซี สต์ได้ 21
ชนิ ด ซึ งมี ค วามชุ ก ชุ ม ค่ อ นข้า งตํา ในอัต รา 116
ซี สต์/มิลลิลิตรของตะกอนรวม ซึ งสอดคล้องกับ
การศึกษาในครั5งนี5ทีพบการกระจายบริ เวณชายฝัง
นอกอ่ า วมากกว่า ภายในอ่ า วนอกจากนี5 ย งั พบว่ า
ลัก ษณะของดิ น ตะกอนมี ผ ลต่ อ การกระจายของ
ซี สต์ของการศึ กษาในครั5 งนี5 โดยพบว่ามีความชุ ก
ชุ ม ของซี ส ต์ส่ ว นใหญ่ ใ นสถานี ที มี ล ัก ษณะดิ น
ตะกอนเป็ นดินโคลนหรื อโคลนปนทรายเล็กน้อย
ซึ งเป็ นสถานี ส่วนใหญ่ของชายฝั งนอกอ่าวและใน
สถานี ที Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 ทั5งสองช่วง
ของการเก็บตัวอย่าง และมีการกระจายในบริ เวณที
มี ล ัก ษณะดิ น เป็ นดิ น ร่ ว นเหนี ย วปนทรายและ
เปลื อ กหอยเป็ นสถานี ส่ ว นใหญ่ ภ ายในอ่ า ว แต่
พบว่ามี ความชุ กชุ มในปริ มาณที น้อยทั5งชนิ ดและ
ค ว า ม ชุ ก ชุ ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร า ย ง า น ข อ ง
Lirdwitayaprasit (3) ที ร ายงานว่า ลัก ษณะพื5 น
ท้อ งทะเลที เ ป็ นดิ น โคลนหรื อโคลนปนทราย
เล็กน้อยจะมีความชุ กชุ มมากกว่าบริ เวณที มีขนาด
อนุ ภาคใหญ่ เช่ น ทรายหรื อทรายปนเปลือกหอย
ส่ วนปั จจัยอืนๆ เช่ น ความเค็มและความเป็ นกรดด่ า ง และระดับ ความลึ ก โดยพบว่ า บริ เ วณที
ทําการศึ กษามีความเค็มอยู่ทีระหว่าง 28-30 psu
(practical salinity unit) ความเป็ นกรด-ด่าง อยู่
ระหว่ า ง 7.90-8.22 และระดับ ความลึ ก ตลอด
การศึ ก ษาระหว่า ง 1.35-5.94 เมตร โดยพบว่ า
ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมจะมี ค วามเค็ ม ตํา และค่ า
ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด -ด่ า ง จ ะ สู ง ใ น ข ณ ะ เ ดื อ น
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พฤศจิกายนมีค่าความเค็มสู งและค่าความเป็ นกรดด่างตํา เนื องจากในเดือนกรกฎาคม ซึ งเป็ นช่วงต้น
ของฤดูฝนทําให้ได้รับอิ ทธิ พลจากนํ5าฝนที ถูกชะ
ล้างเอาตะกอนและแร่ ธาตุบนฝังลงมาด้วย ในขณะ
ที เ ดื อ นพฤศจิ ก ายนจะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากนํ5า ด้า น
นอกอ่าวอย่างเดียว
ชนิ ดและความชุ ก ชุ มซี ส ต์ข องไฟโตแฟลก
เจลเลต ที บริ เวณอ่าวคุ ง้ กระเบนในครั5 งนี5 ทําการ
จํา แนกชนิ ด ซี ส ต์ ข องไฟโตแฟลกเจลเลต ใน
บริ เ วณอ่ า วคุ ้ง กระเบน พบซี ส ต์ข องไฟโตแฟล
กเจลเลตทั5งหมดบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบนมีท5 งั สิ5 น 12
ชนิ ด แบ่งออกในอันดับ Gonyaulacales 4 ชนิ ด
อันดับ Peridiniales 6 ชนิ ด และอันดับ Gymnodiniales 1 ชนิ ด โดยจําแนกในระดับชนิ ดได้ 8
ชนิด จําแนกในระดับสกุล 3 ชนิ ด และไม่สามารถ
จําแนกชนิ ดได้ 1 ชนิ ด โดยพบว่าซี สต์จะมี การ
กระจายแตกต่ างกัน ตามสถานี แ ละช่ วงเวลาของ
การเก็บตัวอย่าง โดยพบว่าสถานี ชายฝังมีแนวโน้ม
ความชุ กชุ ม สู ง กว่า สถานี ภ ายในอ่ า วทั5งสองช่ ว ง
การศึ กษา และพบว่าในเดื อนพฤศจิ กายนซึ งเป็ น
ช่ ว งปลายของฤดู ฝ น มี ค วามชุ ก ชุ ม มากกว่ า ใน
เดื อนกรกฎาคมซึ งเป็ นช่วงต้นของฤดูฝนทั5งในแง่
ของชนิ ดและความชุ กชุ ม โดยซี สต์ทีพบเป็ นชนิ ด
เด่นการศึกษาในครั5งนี5 คือ Protoperidinium sp.1
ซี สต์ทีพบเสมอทั5ง 2 ครั5 ง ของการศึ กษา ได้แ ก่
Spiniferites bulloideus, Spiniferites mirabillis,
Lingulodinium

polyedrum,

Protoperidinium

และ Pheopolykrikos
hartmannii นอกจากนี5 ยงั มี ชนิ ดที สามารถพบได้
ในบางช่ ว งของการศึ ก ษา ได้ แ ก่ Spiniferites
sp.1, Protoperidinium sp.2

ramosus, Protoperidinium compressum, Protoperidinium oblongum, Protoperidinium subi-

และ
Phytoflagellate Type A โดยเป็ นซี ส ต์ข อง
Phytoflagellate ในกลุ่ ม Dinoflagellate เป็ น
ส่ วนใหญ่ ซึ งในบริ เวณทีทาํ การศึ กษาไม่พบซี สต์
ของ Raphidophyceae (Chattonella sp. และ
nerme,

Protoperidinium

divaricatum

เช่น Lirdwitayaprasit เมือปี
ค.ศ. 1993 (3) ทําการศึกษาบริ เวณอ่างศิลาศรี ราชา
และแหลมฉบัง พบซี สต์ท5 งั สิ5 น 30 ชนิ ด ตรงกับ
การศึ ก ษาในครั5 งนี5 มี 7 ชนิ ด ได้แก่ Spiniferites
Heterosigma sp.)

bulloideus, Spiniferites mirabillis, Lingulodinium polyedrum, Protoperidinium sp.1, Protoperidinium sp.2, Pheopolykrikos hartmannii,

และ Protoperidinium subinerme โดยมีความชุ กชุ มทั5ง 2 ฤดูกาล ที
ระดับ ความลึ ก มากกว่ า 10 เมตรในขณะที
การศึกษาของ Lirdwitayaprasit เมือปี ค.ศ. 1997
(10) พบซี ส ต์ข องไดโนแฟลกเจลเลตทั5ง สิ5 น 20
ชนิ ด และตรงกับการศึ กษาครั5 งนี5 3 ชนิ ด ได้แก่

Protoperidinium oblongum

Spiniferites bulloideus, Spiniferites ramosum

และ Lingulodinium polyedrum ทั5งนี5 พ5ืนที เก็บ
ตัวอย่างอยู่ห่างไกลจากชายฝั งซึ งมีระดับความลึก
มากกว่า 30 เมตร ซึ งพบว่ามีความชุ กชุ มมากกว่า
การศึ ก ษาในครั5 งนี5 อาจเนื องจากมี ระดับ นํ5า ที ลึ ก
กว่า ทํา ให้พ5ื น ที ด ัง กล่ า วมี อุ ณ หภู มิ ต าํ ออกซิ เ จน
น้อย จากการได้รับอิทธิ พลของความเข้มแสงน้อย
ที มีผลต่ อการงอกของซี สต์ ตลอดจนช่ วยลดการ
รบกวนทีผิวหน้าตะกอนดิน จากอิทธิ พลของคลืน
ลมและกิ จ กรรมการประมง รวมทั5 งลั ก ษณะ
โครงสร้ า งอาจมี ผ ลต่ อ การลอยตัว อยู่ใ นมวลนํ5า
นานจึ ง มี โ อกาสในการถูก พัด พาออกห่ างชายฝั ง
มากกว่ า ซี ส ต์ที ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง เช่ น เดี ย วกับ ผล
การศึกษาของ Anderson et al. (11)
การกระจายซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต ใน
บริ เวณอ่าวคุง้ กระเบนพบว่ามีจาํ นวนระหว่าง 0-80
ซี สต์ต่อตะกอน 1 กรัม ความชุ กชุมของซี สต์เฉลีย
18 ซี สต์ต่อตะกอน 1 กรั ม ในช่ ว งต้นของฤดูฝ น
และ 33 ซี สต์ต่อตะกอน 1 กรัม ในช่ วงปลายของ
ฤดู ฝ น ซึ ง มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับ ความชุ กชุ ม ของซี ส ต์
ของไดโนแฟลกเจลเลตในเขตนี5 เช่ น การศึ ก ษา
ของ Srivilai เมือปี ค.ศ. 2002 (6) ทีศึกษาชนิดและ
ความชุ ก ชุ ม ของซี ส ต์ ข องไดโน-แฟลกเจลเลต
บริ เวณอ่างศิ ลา ศรี ราชา และแหลมฉบัง พบว่า มี
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ความชุกชุ มของซี สต์เท่ากับ 0-128 ซี สต์/ตะกอน
1 กรัม ความชุ กชุ มเฉลีย 43 ซี สต์/ตะกอน 1กรั ม
ในฤดูแล้ง และ 21 ซี สต์/ตะกอน 1 กรัม ในฤดูฝน
และ Lirdwitayaprasit (10) ศึกษาการกระจาย
ซี สต์ข องโดโนแฟลกเจลเลตในน่ านนํ5าไทยและ
มาเลเซี ยในปี ค.ศ. 1997 พบว่ามีความชุ กชุ มซี สต์
เท่ากับ 12-56 ซี สต์/ตะกอน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
และเมือเที ยบความชุ กชุ มของซี สต์ของไดโนแฟล
กเจลเลตที พบในเขตอบอุ่นและเขตหนาว พบว่า
บริ เวณที ศึ ก ษาครั5 งนี5 มี ค วามชุ ก ชุ ม ของซี สต์
ค่ อ นข้า งตํา มากกว่า เช่ น จากการศึ ก ษาของ Lee
and Matsuoka (12) ที ทาํ การศึ กษาในประเทศ
เกาหลี แ ละญี ปุ่ น พบว่า ซี ส ต์มี ค่ า ความชุ ก ชุ ม
500 ซี ส ต์ /ตะกอน 1 ลู ก บาศก์เ ซนติ เ มตร แต่
การศึ ก ษาในครั5 งนี5 สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Matsuoka et al. (5) พบว่าในชายฝั งเขตร้อนจะมี
ค่าความชุกชุมของซี สต์ตาํ กว่าในชายฝังเขตอบอุ่น
และเขตหนาว เนื องจากมีอตั ราการตกตะกอนสู ง
กว่าจึงทําให้มีการสะสมทีผิวตะกอน
4. สรุ ป
ความชุกชุมของซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต
ที พบในบริ เวณนี5 จะมี ค่าสู งในบริ เวณที มีลกั ษณะ
ตะกอนดิ น เป็ นโคลนหรื อโคลนปนทรายและ
ความชุกชุมของซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลตสู ง มี
แนวโน้มพบในบริ เวณสถานี ชายฝังมากกว่าสถานี
ภายในอ่ า ว ผลการศึ ก ษาชี5 ให้ เ ห็ น ว่ า ฤดู ก าลมี
อิ ท ธิ พลต่ อทั5ง ความหลากหลายความชุ ก ชุ ม และ
การกระจายของซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลตทีพบ
ในบริ เวณนี5 เฉพาะในบริ เวณชายฝั งนอกอ่าว โดย
พบเฉพาะซี ส ต์ข องไฟโตแฟลกเจลเลตในกลุ่ ม
ไ ด โ น แ ฟ ล ก เ จ ล เ ล ต อั น ดั บ Peridinisles,
Gonyaulacales และ Gymnodiniales มี ก าร
กระจายอยู่ในบริ เวณกว้างทั5งบริ เ วณชายฝั งนอก
อ่าวและภายในอ่าว การกระจายไม่แตกต่างกันทั5ง
2 ช่ วงของฤดูฝน แต่ปริ มาณความชุ กชุ มช่ วงปลาย
ของฤดูฝนค่อนข้างสู งกว่า และเมือพิจารณาจาก
ชนิ ดและความชุกชุ มซี สต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต
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ที พบในบริ เวณอ่าวคุง้ กระเบนในการศึ กษาครั5งนี5
พบว่ามีความชุ กชุ มค่อนตําเมือเที ยบกับการศึ กษา
ในเขตที มีปรากฏการณ์น5 าํ เปลียนสี เสมอๆ ดังนั5น
อ่ า วคุ ้ ง กระเบนจึ ง ไม่ เ ป็ นแหล่ ง สะสมซี ส ต์ ที
ก่อให้เกิ ดปรากฏการณ์น5 าํ เปลี ยนสี ทีมีสาเหตุจาก
ไฟโตแฟลกเจลเลตชนิดทีสร้างซี สต์ได้
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