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บทคัดย่อ 

 การศึกษาชนิดและการกระจายซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต ในบริเวณอ่าวคุง้กระเบนจงัหวดั
จนัทบุรีโดยการเก็บตวัอย่างที�ผิวตะกอนดินจาํนวน 13 สถานี ภายในบริเวณอ่าวคุง้กระเบนจาํนวน 9 

สถานี และบริเวณชายฝั�งนอกอ่าวหนา้ศูนยศึ์กษาพฒันาอ่าวคุง้กระเบนจาํนวน 4 สถานี ระหว่างวนัที� 
17-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เพื�อศึกษาการกระจายซีสต์ในช่วงตน้ของฤดูฝน และระหว่างวนัที� 9-12 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เพื�อศึกษาการกระจายซีสตข์องไฟโตแฟลกเจลเลตในช่วงปลายของฤดูฝน ผล
การศึกษาพบเฉพาะซีสต์ในกลุ่ม Dinoflagellate เพียงกลุ่มเดียว ซึ� งมีทั5งสิ5น 12 ชนิด แบ่งออกเป็น
อนัดบั Gonyaulacales, Peridiniales, Gymnodiniales และไม่สามารถจาํแนกชนิดได ้1 ชนิด ซีสต์
ชนิดเด่นที�พบ ไดแ้ก่ Protoperidinium sp.1 ซีสตข์องไดโนแฟลกเจลเลตที�พบบ่อยในการศึกษาครั5 งนี5  
ไดแ้ก่ Protoperidinium sp.1, Protoperidinium sp.2, Lingulodinium polyedrum, Pheoplykrikos 

hartmannii, Spiniferites bulloideus และ Spiniferites mirabilis ซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตมีการ
กระจายและความชุกชุมแตกต่างกนัตามช่วงของฤดูกาลและสถานีศึกษา พบในช่วงปลายของฤดูฝนมี
ความชุกชุมมากกว่าในช่วงตน้ของฤดูฝน ทั5งจาํนวนชนิดและความชุกชุม ซึ� งพบเฉพาะบริเวณสถานี
ชายฝั�งนอกอ่าว  

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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1. บทนํา 

 ไฟโตแฟลกเจลเลตเป็นสาหร่ายเซลลเ์ดียวที�
มีความสาํคญัมากต่อระบบนิเวศหลายประการ ทั5ง
ใ น ด้า น ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู ้ผ ลิ ต ขั5 น ต้น  (primary 

production) ให้แก่ผูบ้ริโภคขนาดเล็กไปถึง
ผู ้บ ริโภคที� มีขนาดใหญ่  นอกจากนี5 ย ังได้รับ
อิทธิพลทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะในบริเวณ
ชายฝั�งซึ� งส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ั5งทางตรงและ
ทางออ้ม พบใน Order Dinophyceae และ 
Order Raphidophyceae เป็นตน้เหตุทาํให้เกิด
ปรากฏการณ์นํ5 าเปลี�ยนสี (red tide) ส่งผลให้
คุณภาพนํ5 าบริเวณดงักล่าวเสื�อมโทรม เนื�องจาก
สภาวะการขาดออกซิเจนซึ� งเป็นผลเสียต่อสัตวน์ํ5 า
ที� อา ศัยอ ยู่ ใ นบริ เว ณนั5 น  ร วมทั5 ง ปั ญหา กา ร
ปนเปื5 อนของชีวพิษในสัตว์นํ5 า ที� มีสาเหตุจาก
แพลงก์ตอนพืชที�สร้างพิษในบางชนิดอาจมีความ
รุนแรงทาํใหผู้บ้ริโภคเสียชีวิต  

นอกจากนี5 ยงัพบว่าแพลงก์ตอนพืชทั5 งสอง
กลุ่มสามารถสร้างซีสต ์(resting cyst) ไดใ้นช่วง
การสืบพนัธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ� งจะเกิดเมื�อสภาวะ
แวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิต (1) ซึ� งมี
บทบาทสําคัญหลายประการทั5 งในแง่การเป็น
กลไกการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของแพลงกต์อน
พืช บทบาทการกระจายไปยงับริเวณต่าง ๆ และ
เป็นกลไกการหลบหลีกต่อสภาวะไม่เหมาะสมกบั

การดํารงชีวิต เพื�อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน
จนกว่าจะถูกกระตุ้นด้วยสภาวะที� เหมาะสมแลว้
เจริญเป็นเซลลใ์หม่ออกมา ซึ�งเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิด
ปรากฏการณ์นํ5าเปลี�ยนสีซํ5 าแลว้ซํ5 าอีกในบริเวณที�
มีการสะสมของซีสต์ (cyst bed) นอกจากเป็น
สาเหตุของปรากฏการณ์นํ5าเปลี�ยนสีแลว้ยงัรวมถึง
การปนเปื5 อนพิษในสัตว์ทะเลในบริเวณที� มีการ
ส ะ ส ม ซี ส ต์ไ ด้  แ ม้ว่ า ใ น บ ริ เ ว ณ นั5 น จ ะ ไ ม่ มี
ปรากฏการณ์นํ5 าเปลี�ยนสีเกิดขึ5 นเลยก็ตาม โดย
พบว่าซีสต์จะมีความเป็นพิษมากกว่าเซลล์ปกติ
ประมาณ 10 เท่า (2) Lirdwitayaprasit (3) 

รายงานว่ามีการเพิ�มจํานวนอย่างรวดเร็วของ 
Chattonella sp. และ Heterosigma sp. ในบางบ่อ
ของพื5นที�การเพาะเลี5ยงกุง้กุลาดาํ จงัหวดัจนัทบุรี 
ส่ งผลให้ เ กิดปรากฎก ารณ์นํ5 า เป ลี� ยนสี  กา ร
เกิดปรากฎการณ์นํ5 าเปลี�ยนสีส่งผลต่อกุง้ทาํให้กุง้
เครียดและไม่กินอาหาร ผูเ้ลี5 ยงกุ ้งแก้ปัญหาโดย
การระบายนํ5 าเปลี�ยนสีออกและสูบนํ5 าทะเลจาก
ช่องจ่ายนํ5าเพื�อทาํการเจือจางเซลลแ์พลงกต์อนพืช
ในบ่อ การจัดการดังกล่าวเป็นการจัดการที� ผิด 
เพราะแพลงก์ตอนทั5งสองชนิดสามารถสร้างซีสต์
และสะสมในผิวตะกอนดินในพื5นที�ดงักล่าวแลว้
กลบัมางอกเป็นเซลลใ์หม่ (germinate) ล่องลอย
อยู่ในนํ5 า เมื�อเจอสภาวะที�เหมาะสมและทาํให้เกิด
ปรากฏการณ์นํ5าเปลี�ยนสีกระจายไปหลาย ๆ พื5นที�

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. 

คําสําคัญ: ซีสต ์ไฟโตแฟลกเจลเลต อ่าวคุง้กระเบน 

Keywords: cyst, phytoflagellate, Kungkraban Bay 
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รูปที� 1. ตาํแหน่งเก็บตวัอยา่งในบริเวณอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ที�มีการนํานํ5 าจากคลองชลประทานมาใช้ในการ
เพาะเลี5ยง ซึ�งอาจเป็นสาเหตุหนึ� งของการกระจาย
ของแพลงก์ตอนพืชที� สามารถสร้างซีสต์ได ้
นอกจากนี5 มีรายงานว่าทั5ง Chattonella sp. และ 
Heterosigma sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชที� เป็น
อนัตรายมากในประเทศญี�ปุ่น ทาํให้ปลาตายเป็น
จาํนวนมาก เมื�อเกิดการเพิ�มจาํนวนอย่างรวดเร็ว
ของแพลงกต์อนพืชทั5งสองชนิด (4) ดงันั5นจึงควร
มีการศึกษาชนิดและการกระจายของซีสตแ์พลงก์
ตอนพืชบริเวณอ่าวคุง้กระเบน เพื�อเป็นตวัประเมิน
สภาพพื5นที�ที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดปรากฏการณ์
นํ5าเปลี�ยนสี 

2. วธีิการวจิยั 

2.1 การเกบ็ตวัอย่างตะกอนดนิ 
เก็บตัวอย่างตะกอนดินในบริเวณสถานีใน

อ่าวคุง้กระเบนจาํนวน 13 สถานี (รูปที� 1) โดย
อุปกรณ์เก็บตะกอนดินแบบ TFO gravity core 

กวา้ง 2.2 เซนติเมตร ยาว 141 เซนติเมตร ที�มีท่อ

เก็บตัวอย่างดินทําจากพลาสติก polycarbonate 

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 เซนติเมตร ยาว 30 

เซนติเมตร ทาํการเกบ็ตวัอยา่งโดยเลือกเดือนที�เป็น
ตวัแทนของฤดูฝน 2 ครั5 ง เดือนกรกฎาคม 2548 

ตวัแทนในช่วงตน้ของฤดูฝนและเดือนพฤศจิกายน 
2548 ตัวแทนในช่วงปลายของฤดูฝน เก็บรักษา
ตัว อย่ าง ไว้ใน ฟอ ร์ม า ลิ นที� คว าม เข้มข้น  10 

เปอร์เซ็นต์ ทุกสถานีเก็บตวัอย่างทาํการตรวจวดั
ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของแหล่ง
นํ5า ไดแ้ก่ ความลึก อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
และความเคม็ 

2.2 การรวบรวมตวัอย่างของซีสต์ของแพลงก์ตอน
พชื 

ทาํการรวบรวมตวัอย่างของซีสตข์องแพลงก์
ต อ น พื ช จ า ก ต ะ ก อ น ดิ น  โ ด ย ใ ช้  sieving 

technique ดดัแปลงจากวิธีของ Matsuoka et al. 

(5) โดยเตรียมตะแกรงร่อนต่อเนื�อง 2 ชั5น นาํ
ตะกอนที� ย ังคงตกค้างบนตะแกรงขนาด 20 
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ตารางที� 1. ชนิดของซีสตข์องไฟโตแฟลกเจลเลตทั�งหมดที�พบบริเวณอ่าวคุง้กระเบน 

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 มาทาํ panning รวมตะกอนหนัก 
แลว้ดูดเอาส่วนนํ5 าใสๆ มาใส่ใน conical tube 

ปรับปริมาตรสุดทา้ยใหไ้ด ้10 มิลลิลิตร เพื�อนาํไป
สังเกตศึกษาลกัษณะทางสัณฐานของซีสต์ของไฟ
โตแฟลกเจลเลตที�พบภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กาํลงัขยายสูง พร้อมทั5งบนัทึกภาพเพื�อเปรียบเทียบ
กับเอกสารและจําแนกชนิดโดยอาศัยหลักการ
จําแนกชนิดของ (5-8) โดยลักษณะที�นํามา
พิจารณา ไดแ้ก่ รูปร่างของสี และโครงสร้างต่างๆ 

ที�ปรากฏบนผนังซีสต์ และตาํแหน่งของช่องเปิด 
(archeopyte) ที�เกิดจากการสร้างเซลลใ์หม่จากที�
ซีสตข์องไฟโตแฟลกเจลเลต   

3. ผลการวจิยัและอภิปราย 

การศึกษาชนิดและการกระจายซีสต์ของไฟ
โตแฟลกเจลเลตในบริเวณอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดั
จันทบุรี พบซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลตของ
ทั5งสิ5น 12 ชนิด (ตารางที� 1 และรูปที� 2-3) ซึ� งพบ
เฉพาะในกลุ่มของไดโนแฟลกเจลเลตเท่านั5น ซีสต์
ของไดโนแฟลกเจลเลต ที�พบในช่วงตน้ฤดูฝน พบ

ทั5งสิ5น 8 ชนิด พบกระจายโดยทั�วไปบริเวณชายฝั�ง
นอกอ่าวและภายในอ่าว ยกเวน้สถานี Kkb 1, Kkb 

5 และ Kkb 6 ซึ� งไม่พบซีสตข์องไดโนแฟลกเจล
เลตเลย ความชุกชุมของซีสต์ในบริเวณนี5 มีค่าตํ�า
มากระหว่าง 0-39 ซีสต/์ตะกอน 1 กรัม บริเวณที�
พบความชุกชุมซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตสูง 
ไดแ้ก่ บริเวณสถานีชายฝั�งนอกอ่าว ซึ� งมีความลึก
มากกว่า 4 เมตร ไดแ้ก่ Bac 1, Bac 3 และ Bac 4 

โดยมีความชุกชุม 39, 32 และ 35 ซีสต/์ตะกอน 1 
กรัม ตามลาํดบั นอกจากนี5พบวา่ภายในอ่าวมีความ 

ชุกชุมสูง ไดแ้ก่ Kkb 9 โดยมีความชุกชุม 23 

ซีสต์/ตะกอน 1 กรัม และบริเวณที�มีความชุกชุม
ซีสตข์องไดโนแฟลกเจลเลตตํ�า ไดแ้ก่ สถานีส่วน
ใหญ่ภายในอ่าว ไดแ้ก่ Kkb 2, Kkb 3, Kkb 4 และ 

Kkb 7 ซึ� งแต่ละสถานีพบซีสต ์ระหว่าง 1-6 ซีสต/์

ตะกอน 1 กรัม และไม่พบซีสต์ของไฟโตแฟลก 

เจลเลตใน Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 6 (รูปที� 4)โดย
ตัวอย่างซีสต์ที�พบส่วนใหญ่ เ ป็นเปลือกเปล่า 
ในขณะที�ตัวอย่างซีสต์มีชีวิต พบจํานวนน้อย
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บริเวณสถานี Bac 1, Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4 

Kkb 7 ซึ� งแต่ละสถานีพบซีสต ์ระหว่าง 1-6 ซีสต/์

ตะกอน 1 กรัม และไม่พบซีสต์ของไฟโตแฟลก 

เจลเลตใน Kkb 1, Kkb 5 และKkb 6 (รูปที� 4)   
โดยตวัอย่างซีสต์ที�พบส่วนใหญ่เป็นเปลือกเปล่า
ในขณะที�ตัวอย่างซีสต์มีชีวิต พบจํานวนน้อย
บริเวณสถานี Bac 1, Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4   
ซีสต์มีชีวิต พบจาํนวนนอ้ยบริเวณสถานี Bac 1, 

Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4 ซีสตมี์ชีวิตที�พบไดแ้ก่ 

Protoperidinium sp.1 และ Lingulodinium polye-

drum เป็นซีสต์ชนิดเด่น (dominant species) 

ชนิดและการกระจายซีสตข์องไดโนแฟลกเจลเลต
ที�พบในบริเวณช่วงปลายของฤดูฝน ชนิดและการ
กระจายซีสตข์องไดโนแฟลกเจลเลตพบทั5งสิ5น 10 

ชนิด โดยพบกระจายทั5 งชายฝั� งนอกอ่าวและ
ภายในอ่าว ยกเวน้สถานี Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 

6 ที�ไม่พบซีสตเ์ลย ความชุกชุมของซีสตข์องไดโน
แฟลกเจลเลตในบริเวณนี5 มีค่าระหว่าง 0-80 ซีสต/์

ตะกอน 1 กรัม โดยบริเวณที�พบความชุกชุมของ
ซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตสูง ได้แก่ บริเวณ
สถานีชายฝั�งนอกอ่าวซึ�งมีความลึกมากกว่า 4 เมตร 
ไดแ้ก่ Bac 1, Bac 2 และ Bac 4 โดยมีความชุกชุม 
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รูปที� 3. จาํนวนชนิดซีสตข์องไดโนแฟลกเจลเลตที�พบในช่วงตน้ฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝน 

 

 
รูปที� 4. จาํนวนรวมของซีสตไ์ดโนแฟลกเจลเลตที�พบช่วงตน้ฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝน 

 
77, 80 และ 68 ซีสต/์ตะกอน 1 กรัม ตามลาํดบั 
นอกจากนี5พบว่าภายในอ่าวบริเวณที�พบความชุก
ชุมตํ�า ไดแ้ก่ สถานีส่วนใหญ่ภายในอ่าว  Kkb 1, 

Kkb 3, Kkb 4 และ Kkb 7 มีความชุกชุมอยู่
ระหวา่ง 4-11 ซีสต/์ตะกอน 1 กรัม ตามลาํดบั (รูป
ที� 4) โดยตวัอย่างซีสตที์�พบส่วนใหญ่เป็นเปลือก
เปล่า ในขณะที�ตวัอยา่งซีสตมี์ชีวิตของไดโนแฟลก 

เจลเลต พบในจาํนวนนอ้ยบริเวณสถานี Kkb 2 

เท่านั5นและไม่พบในสถานีอื�นๆ ซีสต์มีชีวิตไดแ้ก่ 
Gonyaulax spinifera และ G. scrippsae ชนิดของ
ซีสตข์องไดโนแฟลกเจลเลตมีการกระจายและพบ
บ่อยในเ กือบทุกสถานี  ได้แ ก่  Lingulodinium 

polyedrum, Protoperi-dinium sp. 1 และ Pheopo-

lykrikos hartmannii เป็นชนิดเด่น เพราะมีความ
ชุกชุมสูงสุดเมื�อเทียบกบัซีสตช์นิดอื�น  

จากผลการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ
และเคมีบางประการพบว่า อุณหภูมิของนํ5 าตลอด
การศึกษามีค่าอยูร่ะหวา่ง 30.0-30.5 องศาเซลเซียส 
ไม่มีความแตกต่างกนัในแต่ละสถานีระหว่างช่วง
ของการเก็บตวัอย่าง แต่พบว่าในเดือนพฤศจิกายน
ซึ� งเป็นช่วงปลายของฤดูฝนมีการกระจายของซี
สต์มากกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ� งเป็นช่วงตน้
ของฤดูฝน โดยการศึกษาในครั5 งนี5 เห็นความ
แตกต่างไดช้ดัเจนในสถานีบริเวณชายฝั�งทั5งในแง่
ชนิดและความชุกชุม ส่วนภายในอ่าวมีความ
แตกต่างกันในแง่ของความชุกชุม โดยพบว่ามี
ความชุกชุมมากที�สถานี Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 

อาจ เ นื� องมาจ ากลักษ ณะการ ไหลเ วี ยนขอ ง
กระแสนํ5าภายในอ่าวที�มีการไหลตามและทวนเข็ม
นาฬิกา จึงทาํใหเ้กิดการทบัถมของอนุภาคตะกอน
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เบาบริเวณด้านในอ่าวคุ้งกระเบนบริเวณสถานี 

Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 และมีการกระจาย
มากกว่าบริเวณสถานีอื�นๆ ภายในอ่าว ยกเว ้น
สถานีที� Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 6 ซึ� งไม่พบการ
กระจายของซีสต์ในการศึกษาในครั5 งนี5 เลย ส่วน
ดา้นความหลากหลายของชนิดจะมีความแตกต่าง
กนัตามสถานี โดยในสถานีที� Kkb 2, Kkb 3 และ 
Kkb 4 พบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมมีความหลาก 

หลายของชนิดน้อยกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ในขณะที�สถานี Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 พบว่า
ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีความหลากหลายของชนิด
มากกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน ส่วนในสถานีที� 
Kkb 1, Kkb 5 และ Kkb 6 ไม่พบว่ามีการกระจาย
ของซีสตเ์ลย ทั5งสองช่วงของการเก็บตวัอย่าง อาจ
เนื�องจากลักษณะการไหลเวียนของกระแสนํ5 า 
รวมถึงการเก็บตวัอย่างในช่วงเวลาการขึ5นลงของ
นํ5 าทะเล โดยในการเก็บตวัอย่างครั5 งแรกเป็นการ
เก็บในช่วงนํ5 าลงตอนกลางวนัและนํ5 าขึ5 นในช่วง
กลางคืน จึงทาํให้อนุภาคเข้ามาเกิดการสะสมที�
ส่วนบริเวณสถานี Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 
มากกว่าบริเวณอื�นๆ ภายในอ่าว ส่วนในช่วงการ
เก็บตวัอย่างครั5 งที� 2 เป็นการเก็บในช่วงนํ5าลงตอน
กลางคืนและนํ5าขึ5นในช่วงกลางวนัโดยมีมวลของ
กระแสนํ5 าจากนอกอ่าวเขา้มาทาํให้เกิดการนาํพา
ตะกอนกระจาย จึงทาํให้พบซีสต์ในบริเวณสถานี 
Kkb 2, Kkb 3 และ Kkb 4 บา้งแต่มีความชุกชุม
นอ้ย 

การศึกษาครั5 งนี5 พบว่ามีการกระจายของ       
ซีสตบ์ริเวณชายฝั�งนอกอ่าวมากกว่าภายในอ่าวทั5ง
สองของช่วงการศึกษาอาจเนื�องจากลกัษณะภูมิ
ประเทศของอ่าว ซึ� งอ่าวคุง้กระเบนมีลกัษณะเป็น
อ่าวกึ�งปิดทาํให้มีขอ้จาํกดัในเรื�องการแลกเปลี�ยน
มวลนํ5 าระหว่างภายในอ่าวและชายฝั�งที�บริเวณ
ปากอ่าว รวมภายในอ่าวเวลานํ5 าลงก็จะลงจนถึง
ปากอ่าวจึงทาํให้มีการนําเอาอนุภาคตะกอนเบา
ออกสู่นอกอ่าวไดม้าก ส่วนบริเวณภายนอกอ่าวมี
ลกัษณะเป็นทะเลเปิด จึงไดรั้บอิทธิพลจากการพดั

พาของตะกอนมากับมวลนํ5 าโดยตรง ที�อาจจะมี
การพดัพาอนุภาคตะกอนเบามาดว้ย เช่น การศึกษา
ของ Joyce et al. (9) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
ความชุกชุมของซีสต ์บริเวณชายฝั�งทะเลนอกอ่าว 
Lambert ใกลร้ะบบ upwelling กบัภายในอ่าว 
Saldanha โดยสถานีนอกอ่าว Lambert ทาํการ
เก็บตวัอย่าง 3 สถานี จาํแนกได ้32 ชนิด มีความ
ชุกชุมระหว่าง 1,726-1,863 ซีสต์/มิลลิลิตรของ
ตะกอนรวม ในขณะที�สถานีภายในอ่าว Saldanha 

ทาํการเก็บตวัอย่าง 32 สถานี จาํแนกซีสต์ได ้21 

ชนิด ซึ� งมีความชุกชุมค่อนข้างตํ� าในอัตรา 116 

ซีสต์/มิลลิลิตรของตะกอนรวม ซึ� งสอดคลอ้งกบั
การศึกษาในครั5 งนี5 ที�พบการกระจายบริเวณชายฝั�ง 

นอกอ่าวมากกว่าภายในอ่าวนอกจากนี5 ยงัพบว่า
ลกัษณะของดินตะกอนมีผลต่อการกระจายของ
ซีสต์ของการศึกษาในครั5 งนี5  โดยพบว่ามีความชุก
ชุมของซีสต์ส่วนใหญ่ในสถานีที� มีลักษณะดิน
ตะกอนเป็นดินโคลนหรือโคลนปนทรายเลก็นอ้ย 
ซึ� งเป็นสถานีส่วนใหญ่ของชายฝั�งนอกอ่าวและใน
สถานีที� Kkb 7, Kkb 8 และ Kkb 9 ทั5งสองช่วง
ของการเกบ็ตวัอยา่ง และมีการกระจายในบริเวณที�
มีลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและ
เปลือกหอยเป็นสถานีส่วนใหญ่ภายในอ่าว แต่
พบว่ามีความชุกชุมในปริมาณที�น้อยทั5งชนิดและ
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�รายงานว่าลกัษณะพื5น
ท้องทะเลที� เป็นดินโคลนหรือโคลนปนทราย
เล็กนอ้ยจะมีความชุกชุมมากกว่าบริเวณที�มีขนาด
อนุภาคใหญ่ เช่น ทรายหรือทรายปนเปลือกหอย 
ส่วนปัจจยัอื�นๆ เช่น ความเค็มและความเป็นกรด-

ด่าง และระดับความลึก โดยพบว่าบริเวณที�
ทาํการศึกษามีความเค็มอยู่ที�ระหว่าง 28-30 psu 

(practical salinity unit) ความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ระหว่าง 7.90-8.22 และระดับความลึกตลอด
การศึกษาระหว่าง 1.35-5.94 เมตร โดยพบว่า
ในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีความเค็มตํ�าและค่า
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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พฤศจิกายนมีค่าความเคม็สูงและค่าความเป็นกรด-

ด่างตํ�า เนื�องจากในเดือนกรกฎาคม ซึ� งเป็นช่วงตน้
ของฤดูฝนทาํให้ไดรั้บอิทธิพลจากนํ5 าฝนที�ถูกชะ
ลา้งเอาตะกอนและแร่ธาตุบนฝั�งลงมาดว้ย ในขณะ
ที�เดือนพฤศจิกายนจะได้รับอิทธิพลจากนํ5 าด้าน
นอกอ่าวอยา่งเดียว 

ชนิดและความชุกชุมซีสต์ของไฟโตแฟลก 

เจลเลต ที�บริเวณอ่าวคุง้กระเบนในครั5 งนี5  ทาํการ
จําแนกชนิดซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต ใน
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน พบซีสต์ของไฟโตแฟล
กเจลเลตทั5งหมดบริเวณอ่าวคุง้กระเบนมีทั5งสิ5น 12 

ชนิด แบ่งออกในอนัดบั Gonyaulacales 4 ชนิด 
อนัดบั Peridiniales 6 ชนิด และอนัดบั Gymno-

diniales 1 ชนิด โดยจาํแนกในระดบัชนิดได ้8 

ชนิด จาํแนกในระดบัสกุล 3 ชนิด และไม่สามารถ
จาํแนกชนิดได ้1 ชนิด โดยพบว่าซีสต์จะมีการ
กระจายแตกต่างกนัตามสถานีและช่วงเวลาของ
การเกบ็ตวัอยา่ง โดยพบว่าสถานีชายฝั�งมีแนวโนม้
ความชุกชุมสูงกว่าสถานีภายในอ่าวทั5 งสองช่วง
การศึกษา และพบว่าในเดือนพฤศจิกายนซึ� งเป็น
ช่วงปลายของฤดูฝน มีความชุกชุมมากกว่าใน
เดือนกรกฎาคมซึ� งเป็นช่วงตน้ของฤดูฝนทั5งในแง่
ของชนิดและความชุกชุม โดยซีสตที์�พบเป็นชนิด
เด่นการศึกษาในครั5 งนี5  คือ Protoperidinium sp.1 

ซีสต์ที�พบเสมอทั5ง 2 ครั5 งของการศึกษา ไดแ้ก่ 
Spiniferites bulloideus, Spiniferites mirabillis, 

Lingulodinium polyedrum, Protoperidinium 

sp.1, Protoperidinium sp.2 และ Pheopolykrikos 

hartmannii นอกจากนี5 ยงัมีชนิดที�สามารถพบได้
ในบาง ช่วงของการศึกษา ได้แ ก่  Spiniferites 

ramosus, Protoperidinium compressum, Proto-

peridinium oblongum, Protoperidinium subi-

nerme, Protoperidinium divaricatum และ 
Phytoflagellate Type A โดยเป็นซีสต์ของ 
Phytoflagellate ในกลุ่ม Dinoflagellate เป็น
ส่วนใหญ่ ซึ� งในบริเวณที�ทาํการศึกษาไม่พบซีสต์
ของ Raphidophyceae (Chattonella sp. และ 

Heterosigma sp.) เช่น Lirdwitayaprasit เมื�อปี 
ค.ศ. 1993 (3) ทาํการศึกษาบริเวณอ่างศิลาศรีราชา 
และแหลมฉบงั พบซีสต์ทั5งสิ5น 30 ชนิด ตรงกบั
การศึกษาในครั5 งนี5 มี 7 ชนิด ไดแ้ก่ Spiniferites 

bulloideus, Spiniferites mirabillis, Lingulodi-

nium polyedrum, Protoperidinium sp.1, Proto-

peridinium sp.2, Pheopolykrikos hartmannii, 

Protoperidinium oblongum และ Protoperidi-

nium subinerme โดยมีความชุกชุมทั5ง 2 ฤดูกาล ที�
ระดับความลึกมากกว่า 10 เมตรในขณะที�
การศึกษาของ Lirdwitayaprasit เมื�อปี ค.ศ. 1997 
(10) พบซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตทั5งสิ5น 20 

ชนิด และตรงกบัการศึกษาครั5 งนี5  3 ชนิด ไดแ้ก่ 
Spiniferites bulloideus, Spiniferites ramosum 

และ Lingulodinium polyedrum ทั5งนี5 พื5นที�เก็บ
ตวัอย่างอยู่ห่างไกลจากชายฝั�งซึ� งมีระดบัความลึก
มากกว่า 30 เมตร ซึ� งพบว่ามีความชุกชุมมากกว่า
การศึกษาในครั5 งนี5  อาจเนื�องจากมีระดบันํ5 าที�ลึก
กว่าทาํให้พื5นที�ดังกล่าวมีอุณหภูมิตํ� า ออกซิเจน
นอ้ย จากการไดรั้บอิทธิพลของความเขม้แสงนอ้ย
ที�มีผลต่อการงอกของซีสต์ ตลอดจนช่วยลดการ
รบกวนที�ผิวหนา้ตะกอนดิน จากอิทธิพลของคลื�น
ลมและกิจกรรมการประมง รวมทั5 งลักษณะ
โครงสร้างอาจมีผลต่อการลอยตัวอยู่ในมวลนํ5 า
นานจึงมีโอกาสในการถูกพดัพาออกห่างชายฝั�ง
มากกว่าซีสต์ที�ไม่มีโครงสร้าง เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ Anderson et al. (11) 

การกระจายซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต ใน
บริเวณอ่าวคุง้กระเบนพบวา่มีจาํนวนระหว่าง 0-80 

ซีสต์ต่อตะกอน 1 กรัม ความชุกชุมของซีสตเ์ฉลี�ย 
18 ซีสต์ต่อตะกอน 1 กรัม ในช่วงตน้ของฤดูฝน 
และ 33 ซีสตต่์อตะกอน 1 กรัม ในช่วงปลายของ
ฤดูฝน ซึ� งมีค่าใกลเ้คียงกบัความชุกชุมของซีสต์
ของไดโนแฟลกเจลเลตในเขตนี5  เช่น การศึกษา
ของ Srivilai เมื�อปี ค.ศ. 2002 (6) ที�ศึกษาชนิดและ
ความชุกชุมของซีสต์ของไดโน-แฟลกเจลเลต
บริเวณอ่างศิลา ศรีราชา และแหลมฉบงั พบว่ามี
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ความชุกชุมของซีสต์เท่ากบั 0-128 ซีสต/์ตะกอน 
1 กรัม ความชุกชุมเฉลี�ย 43 ซีสต/์ตะกอน 1กรัม 
ในฤดูแลง้ และ 21 ซีสต/์ตะกอน 1 กรัม ในฤดูฝน 
และ Lirdwitayaprasit (10) ศึกษาการกระจาย
ซีสต์ของโดโนแฟลกเจลเลตในน่านนํ5 าไทยและ
มาเลเซียในปี ค.ศ. 1997 พบว่ามีความชุกชุมซีสต์
เท่ากบั 12-56 ซีสต/์ตะกอน 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
และเมื�อเทียบความชุกชุมของซีสต์ของไดโนแฟล
กเจลเลตที�พบในเขตอบอุ่นและเขตหนาว พบว่า
บริ เวณที� ศึกษาครั5 ง นี5 มีความชุกชุมของซีสต์
ค่อนข้างตํ�ามากกว่า เช่นจากการศึกษาของ Lee 

and Matsuoka (12) ที�ทาํการศึกษาในประเทศ
เกาหลีและญี� ปุ่น พบว่า    ซีสต์มีค่าความชุกชุม 
500 ซีสต์/ตะกอน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่
การศึกษาในครั5 งนี5 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Matsuoka et al. (5) พบว่าในชายฝั�งเขตร้อนจะมี
ค่าความชุกชุมของซีสตต์ ํ�ากว่าในชายฝั�งเขตอบอุ่น
และเขตหนาว เนื�องจากมีอตัราการตกตะกอนสูง
กวา่จึงทาํใหมี้การสะสมที�ผิวตะกอน  
4. สรุป 

ความชุกชุมของซีสตข์องไฟโตแฟลกเจลเลต
ที�พบในบริเวณนี5 จะมีค่าสูงในบริเวณที�มีลกัษณะ
ตะกอนดินเป็นโคลนหรือโคลนปนทรายและ
ความชุกชุมของซีสตข์องไฟโตแฟลกเจลเลตสูง มี
แนวโนม้พบในบริเวณสถานีชายฝั�งมากกว่าสถานี
ภายในอ่าว ผลการศึกษาชี5 ให้เห็นว่าฤดูกาลมี
อิทธิพลต่อทั5 งความหลากหลายความชุกชุมและ
การกระจายของซีสตข์องไฟโตแฟลกเจลเลตที�พบ
ในบริเวณนี5 เฉพาะในบริเวณชายฝั�งนอกอ่าว โดย
พบเฉพาะซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลตในกลุ่ม   
ไ ด โ น แ ฟ ล ก เ จ ล เ ล ต  อั น ดั บ  Peridinisles, 

Gonyaulacales และ Gymnodiniales มีการ
กระจายอยู่ในบริเวณกวา้งทั5 งบริเวณชายฝั�งนอก
อ่าวและภายในอ่าว การกระจายไม่แตกต่างกนัทั5ง 
2 ช่วงของฤดูฝน แต่ปริมาณความชุกชุมช่วงปลาย
ของฤดูฝนค่อนขา้งสูงกว่า และเมื�อพิจารณาจาก
ชนิดและความชุกชุมซีสต์ของไฟโตแฟลกเจลเลต

ที�พบในบริเวณอ่าวคุง้กระเบนในการศึกษาครั5 งนี5  
พบว่ามีความชุกชุมค่อนตํ�าเมื�อเทียบกบัการศึกษา
ในเขตที�มีปรากฏการณ์นํ5 าเปลี�ยนสีเสมอๆ ดงันั5น
อ่าวคุ้งกระเบนจึงไม่ เ ป็นแหล่งสะสมซีสต์ที�
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นํ5 าเปลี�ยนสีที�มีสาเหตุจาก
ไฟโตแฟลกเจลเลตชนิดที�สร้างซีสตไ์ด ้ 
5. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คุณอิงอร ทองคําดี เจ้าหน้าที�
หอ้งปฎิบติัการเพาะเลี5ยงแพลงก์ตอนพืช ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เ จ้า ห น้า ที� ส า ขา วิ ช า เท ค โ น โล ยี ก า รป ร ะ ม ง 
มหาวิทยาลยัราชมงคล ภาคตะวนัออก เจา้หน้าที�
ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จนัทบุรี และเจ้าหน้าที�คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลยับูรพา ที�ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และ
อาํนวยความสะดวกระหวา่งการทาํวิจยั 
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