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บทคดัย่อ 
ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝ่ังเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี ในช่วงฤดู

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดูแลง้) และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ฤดูฝน) เก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืชพร้อมทั้งตรวจวดั
ปัจจัยส่ิงแวดล้อมและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารอาหารอนินทรีย ์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงประชาคมของ           
แพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาล พบวา่สามารถแบ่งประชาคมแพลงก์ตอนพืชออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาคมในฤดูแลง้และ
ฤดูฝนท่ีระดบัความคลา้ยคลึง 75% โดยพบไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่น ยกเวน้ในช่วงฤดูฝนท่ีพบไดโนแฟลกเจลเลตชนิด 
Noctiluca scintillans ชุกชุมจนท าใหเ้กิดน ้ าทะเลเปล่ียนสีทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะสีชงั สอดคลอ้งกบัปริมาณสารอาหาร
ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งแอมโมเนียไนโตรเจน แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นท่ีพบตลอดการศึกษาไดแ้ก่ Chaetoceros, 
Pseudonitzschia และ Trichodesmium ซ่ึงเป็นสกลุท่ีสามารถก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียนสีไดเ้ช่นกนั  

 

ABSTRACT 
 Diversity and abundance of phytoplankton at Sichang Island were investigated during north-east monsoon 
(dry season) and south-west monsoon (wet season). Physio-chemical parameters of seawater were measured in order 
to study seasonal variation of phytoplankton communities. Phytoplankton communities were separated into 2 groups 
of dry and wet season at 75% similarity. Diatom was the dominant phytoplankton group except in wet season where 
Noctiluca scintillans was in high density and turned water in the west coast of Sichang island into greenish color. 
This bloom related with high concentration of ammonia-nitrogen. Chaetoceros, Pseudonitzschia and Trichodesmium 
were dominant genera through the study. 

.  
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บทน า 
แพลงก์ตอนพืชเป็นส่ิงมีชีวติขนาดเลก็มีบทบาททางนิเวศวทิยาท่ีส าคญัในการเป็นผูผ้ลิตในสายใยอาหาร สามารถ

ถ่ายทอดพลงังานและสารอินทรียโ์ดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและส่งต่อไปยงัส่ิงมีชีวิตอ่ืนผ่านการกินโดย
แพลงก์ตอนสัตว ์ลูกปลา และสัตวน์ ้ า (Miller, Wheeler, 2012) การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มและคุณภาพน ้ าท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัในการเติบโตและเพ่ิมจ านวนของแพลงก์ตอนพืช ไดแ้ก่ สารอาหาร แสง อุณหภูมิ และผูล่้า ส่งผลต่อความ
หลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละพ้ืนท่ีและในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน (Henriksen, 2009) ซ่ึง
แพลงก์ตอนพืชเป็นผูผ้ลิตท่ีถือว่าเป็นตวัก าหนดความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตของระบบนิเวศในทะเล นอกจากน้ี
แพลงก์ตอนพืชบางชนิดยงัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของน ้ าทะเลได ้เน่ืองจากแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดสามารถ
เจริญไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป  

เกาะสีชัง จังหวดัชลบุรี เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญตั้ งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทยตอนใน 
สภาพแวดลอ้มบริเวณเกาะสีชงัไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเรียก
ไดว้า่เป็นช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน ตามล าดบั นอกจากน้ี ทะเลรอบเกาะสีชงัยงัไดรั้บสารอาหารจากมวลน ้ าชายฝ่ังร่วมกบั
ปัจจยัอ่ืน เช่น แสง ท่ีมีอยูเ่พียงพอตลอดปี จนเกิดสภาวะท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมจ านวนอยา่งรวดเร็วของแพลงกต์อนพืชในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ท าใหบ้ริเวณนั้นมีความหนาแน่นของ แพลงก์ตอนพืชสูงจนท าใหสี้ของน ้ าทะเลเปล่ียนไป ท่ีเรียกกนัวา่ 
ปรากฏการณ์น ้ าทะเลเปล่ียนสี หรือปรากฏการณ์ข้ึปลาวาฬ (อจัฉราภรณ์, 2546) ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและ
สตัวน์ ้ าหลายประการ เน่ืองมาจากคุณภาพน ้ าท่ีต  ่าลง เช่น แพลงก์ตอนพืชปริมาณมากมีความตอ้งการออกซิเจนเพ่ิมข้ึน
ในช่วงกลางคืนเน่ืองจากไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง จนท าให้ปริมาณออกซิเจนละลายลดลง ส่งผลท าให้สตัว์
น ้ าอ่ืนๆน าไปใชไ้ม่เพียงพอและไม่สามารถอยูร่อดได ้นอกจากน้ี แพลงกต์อนพืชบางกลุ่ม เช่น ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด 
Dinophysis caudata และไดอะตอมบางชนิด เช่น Pseudonitzschia spp. และ Nitzschia spp. สามารถสร้างสารชีวพิษซ่ึง
อาจเป็นอนัตรายต่อสตัวน์ ้ าโดยตรง หรือมีการสะสมต่อไปยงัส่ิงมีชีวติในล าดบัการกินข้ึนท่ีสูงข้ึนไป ท าใหส่ิ้งมีชีวตินั้น
ตายได ้(Berdalet et al., 2016) ดงันั้น การติดตามเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบชนิดไปจนถึงประชาคมของแพลงก์ตอนพืช
ในแต่ละพ้ืนท่ีจึงสามารถน ามาคาดคะเนถึงการเปล่ียนแปลงประชาคมของส่ิงมีชีวิตอ่ืนในระบบนิเวศทางทะเลได้
เช่นกนั รวมทั้งสามารถเฝ้าระวงัถึงปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียนสีท่ีอาจส่งผลเสียต่อสตัวน์ ้ าไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพื่อ ศึกษาการเป ล่ียนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพืชจากอิทธิพลของฤดูกาล (ระหว่างฤดูมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือและฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต)้ บริเวณชายฝ่ังเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี  

วธีิการวจิยั 
พื้นทีศึ่กษา 
        เก็บตวัอยา่งบริเวณชายฝ่ังเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นตวัแทนของฤดู
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดูแล้ง) และฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) ตามล าดับ โดยแบ่งจุดเก็บตวัอย่าง
ออกเป็นสองฝ่ัง ฝ่ังละ 3 จุด (ภาพท่ี 1) คือ ทางฝ่ังตะวนัออก (SC 1 ถึง SC 3) และทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะสีชงั (SC 4 
ถึง SC 6) ซ่ึงพ้ืนท่ีในแต่ละฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน ทั้ งจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดูแลง้) และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ฤดูฝน) รวมถึงอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย ์โดย
สถานี SC 1 และ SC 2 เป็นสถานีท่ีใกลก้บัแผ่นดินใหญ่มากท่ีสุด และไดรั้บอิทธิพลจากน ้ าจืดจากปากแม่น ้ าบางปะกง
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และทางฝ่ังศรีราชา ในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นบริเวณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนและมีท่าเทียบเรืออยูห่นาแน่น รวมทั้ง
กระชงัเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ท าให้ไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษยค์่อนขา้งมาก บริเวณสถานี SC 5 และ SC 6 เป็น
บริเวณชายฝ่ังท่ีมีลกัษณะเป็นอ่าวโคง้ติดกบัหาดทรายขนาดเล็ก (หาดถ ้ าพงั) และหน้าผาชนั (ช่องเขาขาด) ตามล าดบั 
และสถานี SC 3 และ SC 4  เป็นสถานีดา้นตะวนัออกและตะวนัตกของเกาะคา้งคาว ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเกาะสีชงั โดย
สถานี SC 3 ถึง SC 6 ไดรั้บอิทธิพลจากมนุษยน์อ้ยกวา่สถานี SC 1 และ SC 2  

 

 

สถานี ละติจูด (N) ลองจิจูด (E) 
SC 1 13° 09' 53.10" 100° 08' 47.16" 
SC 2 13° 09' 08.64" 100° 49' 17.04" 
SC 3 13° 06' 59.34" 100° 48' 47.28" 
SC 4 13° 06' 53.76" 100° 48' 14.64" 
SC 5 13° 08' 43.08" 100° 48' 06.72" 
SC 6 13° 09' 39.00" 100° 47' 54.12" 

ภาพที ่1 จุดเก็บตวัอยา่งบริเวณเกาะสีชงั 

การเกบ็ตวัอย่างภาคสนาม 
1. แพลงกต์อนพืช 
      เก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืช โดยเก็บตวัอยา่งน ้ าทะเลปริมาตร 20 ลิตร ท่ีระดบัความลึก 2 ระดบั คือ ระดบัต ่าลง

ไปจากผิวน ้ า 0.5 เมตรและระดบักลางน ้ าโดยข้ึนอยูก่บัความลึกในแต่ละสถานี เพ่ือให้ครอบคลุมการกระจายตวัของ
แพลงกต์อนพืชในแนวด่ิง น าน ้ ามากรองผา่นถุงกรองแพลงกต์อนขนาดตา 20 ไมครอน ตวัอยา่งท่ีผา่นการกรองถูกรักษา
สภาพตัวอย่างด้วยสารละลายผสม Lugol’s solution : Formalin: Sodium thiosulfate ตามวิธีของ F. Rassoulzadegan 
(Sherr, Sherr, 1993) 

2. คุณภาพน ้ าและขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
 ในแต่ละสถานี ตรวจวดัปัจจยัทางกายภาพของน ้ าทะเล ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลาย ค่า
ความเป็นกรดเบสของน ้ าทะเล และปริมาณตะกอนแขวนลอยด้วย multiprobe รุ่น YSI XL600 และตรวจวดัความ
โปร่งใสของน ้ า ดว้ย secchi disc เก็บตวัอยา่งน ้ าทะเลโดยใชก้ระบอกเก็บน ้ า ปริมาตร 1 ลิตร ท่ีระดบัความลึก 2 ระดบั 
คือ ระดบัต ่าลงไปจากผิวน ้ า 0.5 เมตรและระดบักลางน ้ าโดยข้ึนอยูก่บัความลึก ระดบัละ 2 ซ ้ า ในแต่ละสถานี เพ่ือน าไป
วเิคราะห์ปริมาณสารอาหารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย ไนไตร์ท ไนเตรต ฟอสเฟต และซิลิเกต 
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การวเิคราะห์ตวัอย่าง 
1. แพลงกต์อนพืช 

 จ าแนกแพลงก์ตอนพืชโดยสุ่มอยา่งไปจ าแนกสกุลและนบัจ านวนเซลลด์ว้ย Sedwidge-Rafter slide จ านวน 2 
ซ ้ า น าไปส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบและจ าแนกในระดบัสกลุโดยใชล้กัษณะทางสณัฐานวทิยาตาม
เอกสารของ Round et al., 1990 และ Tomás, 1996 แสดงผลความหนาแน่นในหน่วยเซลลต์่อลิตร  

2. คุณภาพน ้ า 
 วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอนินทรียไ์ดแ้ก่ สารอาหารอนินทรียไ์นโตรเจนในรูปของ แอมโมเนีย ไนไตร์ท 
ไนเตรต สารอาหารฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และซิลิเกต-ซิลิกอน ดว้ยวธีิ Colorimetric method (Parsons et al., 1984) 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 ศึกษาความหลากหลายและความสม ่าเสมอของแพลงกต์อนพืชโดยน าขอ้มูลความหนาแน่นของแพลงก์ตอน
พืชแต่ละสกุลมาวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Weiner diversity index) และดัชนีความสม ่ าเสมอ     
(Pielou’s evenness) รวมทั้งวเิคราะห์การจดักลุ่มเพื่อดูความคลา้ยคลึง (Similarity) ตามลกัษณะโครงสร้างประชากรโดย
วธีิ Cluster analysis เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งสถานีและระหวา่งฤดูกาลดว้ยโปรแกรม PRIMER 6 ของ Plymouth 
Marine Laboratory (Clarke, Warwick, 2001) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่ิงแวดลอ้มกบัความหนาแน่น
ของแพลงกต์อนพืช โดยการหาค่าสหสมัพนัธ์ (Pearson correlation) 

ผลการวจิยั 
1. สกลุและความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืช 
       ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทั้ งหมด 70 สกุล จากทั้ งหมด 4 กลุ่ม (Class) ประกอบด้วยกลุ่มสาหร่ายสีเขียว    
แกมน ้ าเงินหรือไซยาโนแบคทีเรีย (Class Cyanophyceae) ไดโนแฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae) ซิลิโคแฟลกเจลเลต 
(Class Dictyochophyceae) และไดอะตอม (Class Bacillariophyceae) ในสองฤดูมีจ านวนสกุลและสกุลท่ีใกลเ้คียงกัน 
โดยในฤดูแลง้พบแพลงกต์อนพืชทั้งหมด 61 สกุล มากกวา่ในฤดูฝนท่ีพบเพียง 59 สกุล แพลงก์ตอนพืชท่ีพบเฉพาะฤดู
แล้ งได้ แ ก่  ได อ ะตอมสกุ ล  Podolampas, Gambridiscus, Actinoptychus, Hemidiscus, Skeletonema, Triceratium, 
Proboscia, Bellerochea, Helicotheca, Lioloma, Tabellaria, Fragillaria  และ  Haslea แต่ความหนาแน่น เฉ ล่ียของ
แพลงก์ตอนพืชในฤดูแลง้ (2.51 x 104 เซลล์ต่อลิตร)  มีค่าต ่ากว่าในฤดูฝนเล็กน้อย (2.57 x 104 เซลล์ต่อลิตร)  ความ
หนาแน่นเฉล่ียทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะ (สถานี SC 4 ถึง SC 6) มีค่ามากกว่าทางฝ่ังตะวนัออก(สถานี SC 1 ถึง SC 3) 
ส่วนในฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชทั้ ง 4 ก ลุ่ม เช่นกันโดยแพลงก์ตอนพืชสกุลท่ีพบเฉพาะในฤดูฝนได้แก่                         
ไ ซ ย า โ น แ บ ค ที เ รี ย  Chroococcus แ ล ะ ไ ด อ ะ ต อ ม  Ornithocercus, Peridinium, Pyrodinium, Asteromphalus, 
Thalassiothrix, Cocconeis และ Achnanthes ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในสถานี SC 1 ถึง  SC 3 มีค่าใกลเ้คียง
กนั  (1.25 x 104 – 2.09 x 104) ยกเวน้สถานี SC  4 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าสถานีอ่ืนๆ (9.53 x 103 เซลล์ต่อลิตร)  และใน
สถานี SC  6 และ 7 มีความหนาแน่นเฉล่ียของแพลงก์ตอนพืชสูง (5.62 x 104 และ 2.83 x 104 เซลล์ต่อลิตร ตามล าดบั) 
อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ท่ีคิดเป็นสดัส่วน 51 และ 68 เปอร์เซ็นตจ์ากความหนาแน่นเฉล่ีย
ของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด ตามล าดบั แพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นซ่ึงมีความหนาแน่นเฉล่ียและจ านวนสกุลเป็นสัดส่วน
สูงสุดเกือบทุกสถานีในทั้งสองฤดู (ยกเวน้สถานี SC 6 และ SC 7) ไดแ้ก่ ไดอะตอม ดงัภาพท่ี 2   
 
 

- 533 -



 

 BMP13-5 

       แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไซยาโนแบคที เรีย ท่ีพบตลอดการศึกษามี เพียง 3  สกุล  ได้แก่  Trichodesmium, 
Pseudanabaena และ Chroococcus ซ่ึงสองสกุลแรกมีความหนาแน่นเฉล่ียสูงในฤดูฝน กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต พบ
เพียง 1 สกุล คือ Dictyocha โดยในฤดูแลง้พบไดใ้นทุกสถานีและมีความหนาแน่นเฉล่ียสูงกวา่ในฤดูฝนท่ีพบไดเ้ฉพาะ
ในสถานี SC 3 และ SC 5 เท่านั้น และมีความหนาแน่นนอ้ย 

 

ภาพที ่2 ความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืชบริเวณเกาะสีชงัในเดือนมกราคม (ฤดูแลง้) และเดือนกรกฎาคม (ฤดูฝน) 

            ไดโนแฟลกเจลเลตท่ีพบในสองฤดูมีการเปล่ียนแปลงสกุลเด่น ในฤดูแล้ง พบไดโนแฟลกเจลเลตสกุล
Protoperidinium และ Ceratium เป็นสกุลเด่น ส่วนในฤดูฝน ไดโนแฟลกเจลเลตชนิดเด่น ไดแ้ก่  Noctiluca scintillans             
และสกุล Dinophysis, Protoperidinium และ Ceratium และมีความหนาแน่นสูงข้ึน โดยในสถานี SC 5 และ SC 6                      
พบไดโนแฟลกเจลเลตชนิด N. scintillans หนาแน่นถึง 3.72 x 104 และ 1.24 x 104 เซลล์ต่อลิตร ตามล าดบั ซ่ึงท าให้น ้ า
ทะเลบริเวณน้ีเปล่ียนเป็นสีเขียว ไดอะตอมสกุลเด่นท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ี ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่  Chaetoceros 
Pseudonitzschia และ Eucampia ส่วนไดอะตอมสกุลเด่นท่ีพบในช่วงฤดูฝน ไดแ้ก่ Pseudonitzschia, Chaetoceros, และ 
Lauderia ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แพลงกต์อนพืชสกลุเด่นแต่ละกลุ่มในฤดูแลง้และฤดูฝน 

กลุ่ม ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

Class Cyanophyceae Trichodesmium 
Pseudanabaena  

Trichodesmium 
Pseudanabaena  

Class Dinophyceae Protoperidinum  
Ceratium  

Noctiluca scintillans 
Dinophysis  

Protoperidinium  
Ceratium  

Class Bacillariophyceae Chaetoceros  
Pseudonitzschia  

Eucampia  

Eucampia  
Chaetoceros  

Lauderia  

ความหนาแน่นเฉลีย่ (เซลล์ต่อลติร) 1.54 x 104 – 4.44 x 104 9.53 x 103 – 5.61 x 104 

2. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพน ้ าทะเล 
       ในเดือนมกราคม (ฤดูแลง้) ปัจจยักายภาพของน ้ าทะเลทั้งอุณหภูมิ ความเคม็ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นกรด
เบส และปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัในแต่ละสถานี (ตารางท่ี 2) โดยอุณหภูมิน ้ าทะเลมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 29.36 ± 0.20 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าเท่ากับ 31.58 ± 0.02 psu ปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าเท่ากับ         
6.34 ± 0.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเบสมีค่าเท่ากับ 8.39 ± 0.06 ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน ้ ามีค่าเท่ากับ 
31.57 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และความโปร่งใส 5.13 ± 0.41 เมตรส่วนในเดือนกรกฎาคม (ฤดูฝน) อุณหภูมิ ความเค็ม 
ความเป็นกรดเบส และปริมาณตะกอนแขวนลอยในน ้ าทะเลมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ในฤดูแลง้ ยกเวน้ปริมาณออกซิเจนละลาย
ท่ีมีค่าต ่ากวา่และมีความแปรผนัมากในแต่ละสถานี ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 5.31 ± 1.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเพียงสถานี SC 1 ท่ีมีค่า 
3.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงต ่ ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลประเภทท่ี 1 เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ปัจจยัอ่ืนๆในแต่ละสถานีมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั  ไดแ้ก่ อุณหภูมิน ้ าทะเล
มีค่าเท่ากับ  30.13 ± 0.16 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าเท่ากับ 32.99 ± 0.14 psu ความเป็นกรดเบสมีค่าเท่ากับ             
8.57 ± 0.11 ค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยในน ้ ามีค่าเท่ากับ  32.85 ± 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร และความโปร่งใส                   
2.71 ±  0.06 เมตรโดยรวมคุณภาพน ้ าทะเลรอบชายฝ่ังเกาะสีชงัอยูใ่นสภาพดี 
       การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอนินทรียใ์นน ้ าทะเลพบว่าค่าเฉล่ียของสารอาหารทั้ งหมด ได้แก่ แอมโมเนีย        
ไนไตร์ท ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกตในช่วงฤดูฝนมีค่ามากกว่าในฤดูแลง้ อาจเป็นผลมาจากการชะลา้งจากแผ่นดิน
และไหลลงสู่ทะเลเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝน เม่ือพิจารณาในแต่ละสถานีพบว่า ปริมาณสารอาหารในแต่ละฤดูเม่ือ
เปรียบเทียบกนัมีค่าใกลเ้คียงกนั ยกเวน้ปริมาณไนเตรทในฤดูแลง้บริเวณสถานี SC 2 (ติดกบัชุมชนและท่าเทียบเรือ) มี
ค่า 0.61 µg-at N/l ซ่ึงสูงกว่าสถานีอ่ืน และปริมาณแอมโมเนียในฤดูฝนบริเวณสถานี SC 2 (ติดกบัชุมชนและท่าเทียบ
เรือ) และ SC 6  (ช่องเขาขาด) มีค่า 4.01 และ 6.49 µg-at N/l ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าสูงกวา่สถานีอ่ืนเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลของแพลงก์ตอนพืชพบว่า สถานี SC 6 มีความหนาแน่นของ Noctiluca scintillans สูง ท าให้อาจเกิดการขบั
ของเสียออกจากเซลลห์รือมีการตายลง ท าให้ปริมาณแอมโมเนียสูงได ้โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้มและปริมาณสารอาหาร 
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและปริมาณสารอาหารแต่ละสถานีบริเวณเกาะสีชงัในเดือนฤดูแลง้และฤดูฝน 

ฤดู  

สถ
าน

 ี

อ ุณ
หภู

ม ิ
(°C

) 

คว
าม
เค
ม็ 
(p

su
) 

ปริ
มา
ณอ

อก
ซิเ
จน

ละ
ลา
ย (

มก
./ล
) 

คว
าม
เป็
นก

รด
เบ
ส 

ปริ
มา
ณต

ะก
อน

แข
วน

ลอ
ย (

มก
./ล
) 

คว
าม
โป
ร่ง
ใส
ขอ

งน
 า้ (
ม.
) 

แอ
มโ
มเ
นีย

 (µ
g-a

t N
/l)

 

ไน
ไต
ร์ท

 (µ
g-a

t N
/l)

 

ไน
เต
รท

 (µ
g-a

t N
/l)

 

ฟอ
สเ
ฟต

 (µ
g-a

t P
/l)

 

ซิล
เิกต

 (µ
g-a

t S
i/l)

 

ฤดูแลง้ 

SC 1 29.27 31.60 6.48 8.27 31.59 5.50 0.34 0.09 0.30 0.03 4.94 
SC 2 29.49 31.58 6.35 8.39 31.58 4.75 0.28 0.09 0.61 0.07 4.95 
SC 3 29.48 31.61 6.41 8.38 31.60 6.25 0.20 0.10 0.16 0.10 5.04 
SC 4 29.39 31.56 6.22 8.40 31.56 4.25 0.33 0.07 0.27 0.26 4.96 
SC 5 29.30 31.57 6.34 8.44 31.51 5.50 0.27 0.07 0.07 0.19 4.94 
SC 6 29.23 31.56 6.25 8.41 31.56 4.50 0.23 0.07 0.24 0.12 4.95 

เฉล่ีย 
29.36 
±0.20 

31.58 
±0.02 

6.34 
±0.21 

8.39 
±0.06 

31.57 
±0.03 

5.13 
±0.41 

0.27 
±0.05 

0.08 
±0.01 

0.27 
±0.19 

0.13 
±0.08 

4.96 
±0.04 

ฤดูฝน 

SC 1 30.20 32.91 3.60 8.48 32.78 2.50 2.41 0.23 0.69 0.89 19.22 
SC 2 29.87 32.87 5.79 8.55 32.74 2.75 4.01 0.29 0.78 1.37 19.03 
SC 3 30.13 33.01 7.33 8.61 32.87 3.50 1.86 0.12 0.19 1.01 17.16 
SC 4 30.09 33.21 4.18 8.37 32.97 3.50 1.78 0.22 0.43 1.21 17.39 
SC 5 30.25 33.06 5.37 8.65 32.92 3.00 2.31 0.13 0.24 1.43 17.23 
SC 6 30.23 32.96 5.42 8.63 32.82 1.00 6.49 0.20 0.62 2.51 18.18 

เฉล่ีย 
30.13 
±0.16 

32.99 
±0.14 

5.31 
±1.20 

8.57 
±0.11 

32.85 
±0.09 

2.71 
±0.06 

3.14 
±1.83 

0.20 
±0.06 

0.49 
±0.24 

1.40 
±0.58 

18.03 
±0.92 

 
3. ความหลากหลาย ความสม ่าเสมอและโครงสร้างประชาคมของแพลงกต์อนพืช 
       ดชันีความหลากหลายในระดบัสกลุของแพลงกต์อนพืชมีความแตกต่างกนัระหวา่งฤดูกาล แต่ในแต่ละสถานีในช่วง
ฤดูเดียวกนัมีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 3) ในฤดูแลง้ดชันีความหลากหลายอยูใ่นช่วง 2.02 – 2.44 และในฤดูฝนอยูใ่นช่วง 
1.32 – 1.80 ส่วนดชันีความสม ่าเสมอของแพลงก์ตอนพืชในฤดูแลง้มีค่าอยูใ่นช่วง 0.61 – 0.64 และในฤดูฝนอยูใ่นช่วง 
0.36 – 0.49 ถึงแมจ้ านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชระหวา่งสองฤดูมีค่าใกลเ้คียงกนัแต่ในฤดูแลง้ดชันีความหลากหลาย
และความสม ่าเสมอในฤดูแลง้มีค่าสูงกวา่ในฤดูฝน เน่ืองจากในฤดูฝนพบ N. scintillans ซ่ึงมี Pedinomonas noctilucae 
เป็น symbiotic green algae ท่ีสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงไดอ้าศยัอยูภ่ายในเซลล ์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็นชนิดเด่น และท า
ใหน้ ้ าทะเลเปล่ียนสี ส่งผลท าใหค้วามหลากหลายและความสม ่าเสมอของแพลงกต์อนในบริเวณนั้นลดลง 
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 BMP13-8 

ตารางที ่3  ดชันีความหลากหลาย (H’) และความสม ่าเสมอ (J’) ของแพลงกต์อนพืชท่ีพบบริเวณเกาะสีชงัในฤดูแลง้ 
และฤดูฝน 

สถาน ี ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

 H' J' H' J' 
SC 1 2.30 0.63 1.32 0.36 
SC 2 2.27 0.61 1.80 0.48 
SC 3 2.33 0.64 1.46 0.40 
SC 4 2.42 0.64 1.80 0.49 
SC 5 2.44 0.63 1.34 0.36 
SC 6 2.03 0.53 1.69 0.44 

       โครงสร้างประชาคมของแพลงก์ตอนพืชจากการจดักลุ่มดว้ย Clustering analysis สามารถแบ่งประชากรแพลงก์
ตอนพืชออกเป็น 2 กลุ่ม ท่ีระดบัความคลา้ยคลึง (similarity) 75% โดยกลุ่มแรกประกอบดว้ยประชาคมแพลงก์ตอนพืช
ในทุกสถานีในฤดูแลง้ และกลุ่มท่ีสองประกอบดว้ยแพลงก์ตอนพืชในสถานีทั้งหมดในฤดูฝน จะเห็นไดว้า่มีการแบ่ง
โครงสร้างประชากรกนัอยา่งชดัเจนในระหวา่งสองฤดูน้ี ดงัภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่3  Dendogram แสดงโครงสร้างประชากรของแพลงกต์อนพืชบริเวณเกาะสีชงั ในแต่ละฤดูและสถานี  
 (Jan และ July แทนฤดูแลง้และฤดูฝน ตามล าดบั และ SC 1 – SC 6 แทนสถานีเก็บตวัอยา่ง) 

       จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ในฤดูแลง้
ความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืชมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัความเป็นกรดเบสและปริมาณฟอสเฟต ส่วนใน
ฤดูฝนพบความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นกรดเบส ปริมาณตะกอน
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แขวนลอย รวมทั้ งปริมาณแอมโมเนียและฟอสเฟต (ตารางท่ี 4) แต่ทุกปัจจยัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัความ
หนาแน่นของแพลงกต์อนพืช (p>0.05)  

ตารางที่  4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกับปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มและปริมาณสารอาหารบริเวณเกาะสีชงัในฤดูแลง้และฤดูฝน  

ปัจจยัส่ิงแวดล้อมและปริมาณสารอาหาร ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
อุณหภูมิ -0.595 0.597 
ความเคม็ -0.765 -0.009 

ปริมาณออกซิเจนละลาย -0.746 0.149 
ความเป็นกรดเบส 0.566 0.718 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย -0.500 0.198 
แอมโมเนีย -0.301 0.028 
ไนไตร์ท -0.668 -0.588 
ไนเตรท -0.308 -0.459 
ฟอสเฟต 0.405 0.221 
ซิลิเกต -0.257 -0.336 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชระหวา่งฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดูแลง้) และฤดูมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้(ฤดูฝน) มีจ านวนสกลุทั้งส้ิน 70 สกุล จาก 4 กลุ่ม ซ่ึงเป็นสกลุท่ีมีรายงานวา่พบไดท้ัว่ไปในอ่าวไทยตอนในและ
ชายฝ่ังทะเลเกาะสีชัง โดยมีไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่นมีการกระจายและมีความหนาแน่นเป็นสัดส่วนสูงสุดตลอดปี     
(พิชยั และคณะ, 2549; จิตรา, 2552) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่นในฤดูแลง้และทางฝ่ังตะวนัออกของ
เกาะสีชงัรวมถึงเกาะคา้งคาว (สถานี SC 1 ถึง SC 4) ในฤดูฝน ไดอะตอมสกลุท่ีพบวา่มีความหนาแน่นเฉล่ียสูง (มากกวา่ 
1,000 เซลล์ต่อลิตร) ในฤดูแล้งเรียงล าดับตามความหนาแน่นมากไปน้อยได้แก่ Chaetoceros, Pseudonitzschia, 
Eucampia, Guinardia, Bacteriastrum, Dactyliosolen, Lauderia และ  Hemiaulus ส่ วน ในฤดูฝน มี เพี ยง Eucampia, 
Chaetoceros, และ Lauderia โดยความหนาแน่นของไดอะตอมทั้งหมดไม่อยูใ่นช่วงท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียน
สี (อัจฉราภรณ์, ณิฏฐารัตน์,  2546) ไดอะตอมสองสกุล คือ  Chaetoceros และ Pseudonitzschia ท่ีพบหนาแน่นใน
การศึกษารอบเกาะสีชงัในคร้ังน้ีถูกรายงานว่าเป็นสกุล/ชนิดท่ีสามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียนสีไดแ้ละเป็น  
ไดอะตอมสกลุเด่นท่ีเคยมีรายงานในบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทยตอนใน (หมัน่, อจัฉรา, 2527)  และบริเวณหมู่
เกาะแสมสาร (เอกพล, 2550)  
       กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตมีความหนาแน่นเพ่ิมสูงข้ึนมากในช่วงฤดูฝนและเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์น ้ า
เปล่ียนสีระหวา่งการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ไดโนเฟลกเจลเลตชนิด N. scintillans ซ่ึงเป็นชนิดท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์
น ้ าเปล่ียนสีไดบ่้อยคร้ังในบริเวณชายฝ่ังทะเลตั้งแต่ปากแม่น ้ าบางปะกงจนถึงชายฝ่ังทะเลจังหวดัชลบุรีและระยอง 
(สมภพ และคณะ, 2546; พิชัย และคณะ, 2549)  ความหนาแน่นท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของไดโนแฟลกเจลเลตสอดคลอ้งกับ
ปริมาณสารอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนท่ีมีการชะลา้งสารอาหารลงจากแผ่นดิน โดยสถานีท่ีพบวา่มีความ
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หนาแน่นมากท่ีสุดไดแ้ก่สถานีท่ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของเกาะสีชงั (SC 5 และ SC 6) ซ่ึงในช่วงฤดูฝนไดรั้บอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหมี้การพดักระแสน ้ าผิวหนา้ข้ึนไปทางทิศเหนือ (อนุกลู, 2551) และดว้ยบริเวณน้ีเป็น
อ่าวโคง้ (หาดถ ้าพงัและช่องเขาขาด) อาจท าให้มีการพดัสารอาหารเขา้มาสะสมประกอบกบัมวลน ้ าน่ิงใกลช้ายฝ่ัง เกิด
สภาวะท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมจ านวนของแพลงก์ตอนพืช นอกจากน้ียงัพบวา่ ปริมาณแอมโมเนียในบริเวณดงักล่าวมีความ
เขม้ขน้สูงข้ึนและมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัความหนาแน่นของ N. scintillans อาจกล่าวไดว้า่หลงัจาก
การเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วของ N. scintillans แลว้ มีการตายลงจึงมีการปล่อยของเสียจากเซลล์ของ N. scintillans 
ออกมา ซ่ึงพบวา่มีรายงานการตายของปลาและสัตวน์ ้ าหนา้ดินบางชนิดในบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัชลบุรีในปี พ.ศ. 2528, 
2534, 2535 และ 2543 ซ่ึงเป็นช่วงเดียวกนักบัท่ีมีการ bloom ของไดโนแฟลกเจลเลตชนิดน้ี (อจัฉราภรณ์, ณิฏฐารัตน์, 
2546) นอกจากน้ีในช่วงฤดูฝนยงัพบสัดส่วนความหนาแน่นท่ีเพ่ิมข้ึนของไดโนแฟลกเจลเลตสกุลอ่ืนท่ีมีรายงานว่า
สามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียนสีไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ Ceratium และ Dinophysis รวมทั้งไซยาโนแบคทีเรีย สกุล 
Trichodesmium แต่มีความหนาแน่นไม่มากนกั  
       เม่ือวเิคราะห์โครงสร้างประชากรของแพลงกต์อนพืชระหวา่งสถานีและฤดูกาล ท่ีความคลา้ยคลึงท่ี 75 % สามารถ
แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่มตามฤดู คือฤดูแลง้และฤดูฝน โดยแต่ละสถานีในฤดูเดียวกนัไม่มีความแตกต่างกนั 
เน่ืองมากจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่มีการแบ่งแยกลกัษณะตามฤดูกาลค่อนขา้งชดัเจน ถึงแม้
การวิเคราะห์ทางสถิติจะไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัของความหนาแน่นเฉล่ียของประชาคมแพลงก์ตอนพืช
ระหว่างฤดูกาลรวมทั้ งความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและปริมาณสารอาหาร แต่เม่ือน ามาวิเคราะห์โครงสร้าง
ประชากรดว้ย clustering analysis แลว้ พบวา่มีการแบ่งประชากรอยา่งชดัเจน น่าจะเป็นสาเหตุมาจากมีการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละกลุ่ม ดังภาพท่ี 2 ข้างต้น จึงแยกกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนในแต่ละฤดูกาล และพบว่า ความหนาแน่นของไซยาโนแบคทีเรียและซิลิโคแฟลกเจลเลตมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) รวมทั้ งมีการเปล่ียนแปลงแพลงก์ตอนชนิดเด่น คือ N. scintillans ท่ีพบความ
หนาแน่นสูงถึง 227 – 3.72 x 104 เซลล์ต่อลิตรในช่วงฤดูฝน แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 5 เซลล์ต่อลิตรในฤดูแลง้ 
สอดคลอ้งกบัค่าดชันีความหลากหลายและความสม ่าเสมอท่ีพบวา่มีค่าต ่าลงในฤดูฝนจากสาเหตุเดียวกนั คือมีแพลงก์
ตอนชนิดใดชนิดหน่ึงเด่นข้ึนมาและมีความหนาแน่นสูง ซ่ึงก็คือ N. scintillans นอกจากน้ี ปริมาณแอมโมเนียและ
ฟอสเฟตซ่ึงเป็นสารอาหารจ าเป็นและแอมโมเนียถือเป็นรูปแบบหน่ึงของไนโตรเจนท่ีแพลงก์ตอนพืชมกัน าไปใชก่้อน
สารอาหารอนินทรียไ์นโตรเจนรูปอ่ืนมีค่าสูงข้ึนในฤดูฝนและมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความหนาแน่น
ของแพลงกต์อนพืช  
       คุณภาพน ้ าบริเวณเกาะสีชังโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลประเภทท่ี 1 เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ยกเวน้สถานี SC 1 ในฤดูฝนซ่ึงมีปริมาณออกซิเจนละลายเท่ากบั 3.60 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงต ่ากวา่มาตรฐาน 4 มิลลิกรัมต่อลิตรเลก็นอ้ย เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีชุมชนอยูห่นาแน่นและเป็นท่า
เทียบเรือหลกัของเกาะสีชงั ทั้งกิจกรรมของมนุษยป์ระกอบกบัเป็นช่วงฤดูฝน ท าให้มีการชะลา้งธาตุอาหารลงสู่ทะเล 
เห็นไดจ้ากปริมาณสารอาหารรวมถึงค่าตะกอนแขวนลอยท่ีเพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบกบัในฤดูแลง้ รวมทั้งสารอินทรียต์่างๆ
ซ่ึงท าเกิดการใชอ้อกซิเจนในน ้ าเน่ืองจากกระบวนการยอ่ยสลาย ท าให้ปริมาณออกซิเจนละลายต ่าลงกวา่ ถึงแมปั้จจยั
ส่ิงแวดลอ้มในฤดูฝนทั้งอุณหภูมิและความเคม็ควรจะมีค่าต ่ากวา่ในฤดูแลง้เน่ืองมาจากน ้ าฝนและปริมาณน ้ าจืดท่ีไหลลง
สู่ทะเล แต่ในการเก็บตวัอย่างเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย (ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 12 กรกฎาคม) 
เท่ากบั 6.88 มิลลิเมตรซ่ึงอยูใ่นเกณฑฝ์นตกเลก็นอ้ย (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2559) ประกอบกบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนท าใหค้วาม
เคม็เพ่ิมข้ึนจากการระเหยของน ้ าได ้
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       การเปล่ียนแปลงฤดูกาลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้รวมทั้ ง
กิจกรรมของมนุษย ์ท าให้มีการเปล่ียนแปลงปัจจยัสภาพแวดลอ้มและคุณภาพน ้ าซ่ึงอาจส่งผลต่อชนิด ความหนาแน่น 
และการกระจายของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละพ้ืนท่ีได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชนิดท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียนสีดงัท่ี
พบในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ N. scintillans และท าให้ปริมาณแอมโมเนียในน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนถึงแมว้า่จะยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ 
แต่หากมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชชนิดน้ีมากข้ึนและฝนตกเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้เกิดการสะสมของ
สารอาหารและเกิดการเพ่ิมจ านวนอย่างต่อเน่ืองของแพลงก์ตอนจนส่งผลเสียต่อคุณภาพน ้ าในระยะยาวรวมทั้ งการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณแอมโมเนียในระดบัท่ีเป็นพิษต่อสัตวน์ ้ าได ้นอกจากน้ีแพลงก์ตอนพืชบางชนิดท่ีมีการสร้างสาร    
ชีวพิษ เช่น ไดอะตอมสกุล Pseudonitzshia พบเป็นสาเหตุท าให้เกิดน ้ าทะเลเปล่ียนสีร่วมกบั N. scintillans บริเวณอ่าว
ไทยตอนบนบริเวณปากแม่น ้ าท่าจีนและปากแม่น ้ าเจา้พระยา ในเดือนพฤศจิกายน  2546 (รวมทรัพย,์ 2549) ไดเ้ช่นกนั 
รวมทั้งไดโนแฟลกเจลเลตสกลุ Dinophysis  ท่ีพบหนาแน่นเพ่ิมข้ึนในฤดูฝนเม่ือปริมาณสารอาหารเพ่ิมข้ึนในการศึกษา
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คุณภาพน ้ าทะเลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงประชาคมของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสามารถประเมินความสมบูรณ์ของระบบ
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