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บทคดัย่อ 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงเชิงฤดูกาลและพ้ืนท่ีของประชาคมแพลงก์ตอนสัตวบ์ริเวณเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี 
ในช่วงมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดูแลง้) และช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ฤดูฝน)โดยท าการเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อน
สัตวข์นาด microplankton และ mesoplankton รอบเกาะสีชงัรวมทั้งหมด 6 สถานี พบวา่ฤดูแลง้มีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนสัตวม์ากกว่าฤดูฝน แต่ฤดูฝนมีความหนาแน่นเฉล่ีย (4.42 x 106 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร) มากกว่าฤดูแลง้ 
(2.34 x 105 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร) โดยแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นท่ีพบได้ทั้ งฤดูแล้งและฤดูฝน คือ copepods, 
larvaceans, cirripedia nauplii และ chaetognaths ส าหรับความคลา้ยคลึงของโครงสร้างประชาคมแพลงกต์อนสตัวท่ี์ร้อย
ละ 75 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของฤดูแลง้ (SC1-SC6) กลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกและบางส่วน
ของดา้นตะวนัตก (SC1-SC4) และกลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัตก (SC5-SC6)  
 

ABSTRACT 
 Study on seasonal and spatial variations in zooplankton communities around Sichang Island, Chonburi province 
in the northeast monsoon (dry season) and in southwest monsoon (wet season). Samples of microzooplankton and 
mesozooplankton were collected at 6 stations around Sichang Island. The results showed higher diversity and abundance of 
zooplankton in the wet season (4.42 x 106 individual/100 m3) in comparison with the dry season (2.34 x 105 individual/100 
m3). Copepods, larvaceans, cirripedia nauplii and chaetognaths were the dominant groups in both seasons. Analysis of 
zooplankton communities indicated three distinct groups at 75% similarity due to different diversity and abundance. The 
community in dry season (SC1-SC6) was separate from two groups of zooplankton communities in wet season; the east-
coast (SC1-SC4) and the west-coast groups (SC5-SC6).  
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บทน า 
 แพลงก์ตอนสัตวเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศยัอยูใ่นมวลน ้ าและเป็นองคป์ระกอบหลกัของระบบนิเวศทาง
ทะเลโดยมีบทบาทส าคญัในการเป็นอาหารให้แก่สัตวน์ ้ าและเป็นตวัเช่ือมโยงในการถ่ายทอดพลงังานจากแพลงก์ตอน
พืชไปสู่สัตวน์ ้ าในล าดบัขั้นการกินท่ีสูงข้ึนในสายใยอาหาร อีกทั้งปริมาณของแพลงก์ตอนสัตวโ์ดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็น 
ลูกสตัวน์ ้ าวยัอ่อนยงัเป็นตวับ่งช้ีความอุดมสมบูรณ์ทางการประมงและสภาพแวดลอ้มทางทะเล (Harris et al., 2000) 

เกาะสีชงัตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดัชลบุรีและมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะกลาง
ทะเลโดยมีเกาะบริวารรวม 8 เกาะ เกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย เกาะปรง เกาะร้านดอกไม ้(อยูท่างทิศตะวนัออกของ
เกาะสีชงั) เกาะสัมปันยื้อ (อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะสีชงั) เกาะยายทา้ว เกาะทา้ยตาหม่ืน และเกาะทา้ย
คา้งคาว (อยู่ทางทิศใตข้องเกาะสีชงั) (กระทรวงมหาดไทย, 2552) เกาะสีชงัเป็นบริเวณท่ีไดรั้บอิทธิพลจากธรรมชาติ
และมนุษย ์เช่น น ้ าจืดจากปากแม่น ้ าบางปะกงท่ีไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งการขยายตวัของชุมชนตลอดแนวชายฝ่ังตั้งแต่ 
อ่างศิลา อ่าวอุดม แหลมแท่น ศรีราชา แหลมฉบงัฯ ท าให้เกาะสีชงัอยูใ่นเส้นทางเดินเรือและจอดเรือเพ่ือขนถ่ายสินคา้ 
ทั้งน้ีประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะสีชงัแต่มีประชากรแฝง ไดแ้ก่ กลุ่มคนรับจา้งท่ีมากบัเรือ
ขนส่งสินคา้ กลุ่มคนท่ีมาท างานโดยไปกลบัทุกวนั ขา้ราชการของหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2559) ท าให้ประชากรบนเกาะสีชงัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนรวมทั้งการท่องเท่ียวและการท าประมงท่ีผิดวิธี ลว้นท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อประชาคมแพลงก์ตอนสัตว ์(Stachowicz et al., 2007) ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึง
มุ่งเนน้ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาหรือฤดูกาลและการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีในประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์
บริเวณเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรีซ่ึงอาจไดรั้บอิทธิพลจากทั้งการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย ์ 
ซ่ึงจะช่วยเติมเต็มขอ้มูลของประชาคมแพลงก์ตอนสัตวท่ี์มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนและใชเ้ป็นขอ้มูลบ่งช้ีความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝ่ังของไทยโดยเฉพาะบริเวณเกาะสีชงัต่อไป 
 

วธีิการวจิยั 
 ท าการศึกษาและเก็บตวัอยา่งบริเวณรอบเกาะสีชงั 4 สถานี (SC1, SC2, SC5 และ SC6) และเกาะทา้ยคา้งคาว  
2 สถานี (SC3 และ SC4) ดงัภาพท่ี 1 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นตวัแทนของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดู
แลง้) และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นตวัแทนของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(ฤดูฝน) ตรวจวดัปัจจยัทางกายภาพ คือ 
อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน ้ า และความเป็นกรด-เบสของน ้ าทะเลตั้งแต่ความลึก 0.5 เมตร ลงไปถึงความลึก  
1 เมตร เหนือพ้ืนทะเล ดว้ยเคร่ือง multiprobe รุ่น YSI model XL600  จากนั้นเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนสัตวโ์ดยการลาก
ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 103 และ 330 ไมโครเมตร ท่ีติดมาตรวดักระแสน ้ า (flow meter) ท่ีปากถุง ในแนวเฉียงโดย
จากความลึกเหนือพ้ืนทะเลประมาณ 1 เมตร รักษาสภาพตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัวท่ี์เก็บไดด้ว้ยสารละลายฟอร์มาลินโดย
ค่อยๆ หยดฟอร์มาลินทีละนอ้ยลงในตวัอยา่งท่ีอยูใ่นน ้ าทะเลจนมีความเขม้ขน้สุดทา้ยของฟอร์มาลินร้อยละ 4-5  

จ าแนกกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตวภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ แลว้ค านวณความหนาแน่นของ 
แพลงก์ตอนสตัวแ์ต่ละกลุ่ม แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาดชันีความหลากหลาย (Diversity index) ดว้ย Shannon-Wiener 
Diversity Index ดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness index) ดว้ย Pielou’s evenness และโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน
สตัว ์ดว้ยโปรแกรม PRIMER version 6 ของ Plymouth Marine Laboratory (Clarke, Warwick, 2001)  
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ภาพที ่1 สถานีเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัวท์ั้ง 6 สถานี ในบริเวณรอบเกาะสีชงั (สถานี SC1, SC2, SC5 และ SC6) 
และเกาะทา้ยคา้งคาว (สถานี SC3 และ SC4) จงัหวดัชลบุรี  

 

ผลการวจิยั 

ปัจจยัทางกายภาพ 

 อุณหภูมิ ความเคม็ ความเป็นกรด-เบสในฤดูแลง้มีค่าต ่ากวา่ฤดูฝน ยกเวน้ออกซิเจนละลายน ้ าในฤดูแลง้มีค่าสูง
กว่าฤ ดูฝน  โดยอุณห ภู มิ ในฤดูแล้ง มีค่ าเฉ ล่ีย เท่ ากับ  29.36±0.10 °C มี ค่ าต ่ ากว่าฤ ดูฝน ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  
30.13±0.13 °C ความเค็มในฤดูแลง้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 31.58±0.02 psu มีค่าต ่ากว่าฤดูฝนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 33±0.11 psu 
ออกซิเจนละลายน ้ าในฤดูแลง้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.34±0.09 mg/l มีค่าสูงกว่าฤดูฝนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.28±1.19 mg/l  
ความเป็นกรด-เบสในฤดูแลง้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.38±0.05 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ฤดูฝนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.55±0.10 และความ
โปร่งแสงในฤดูแลง้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.13±0.41 m ซ่ึงมีค่าสูงกวา่ฤดูฝนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71±0.06 m (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที ่1 ปัจจยัทางกายภาพบริเวณเกาะสีชงัในฤดูแลง้ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)  

สถานี 
อุณหภูมิ (°C ) ความเค็ม (psu) ออกซิเจนละลายน ้า (mg/l) ความเป็นกรด-เบส ความโปร่งแสง (m) 

ฤดูแล้ง  ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

SC1 29.27±0.03 30.20±0.08 31.60±0.00 32.91±0.03 6.48±0.15 3.60±0.01 8.27±0.09 8.48±0.04 5.50±0.71 2.50±0.00 

SC2 29.49±0.27 29.87±0.00 31.58±0.00 32.87±0.02 6.35±0.17 5.79±0.01 8.39±0.02 8.55±0.19 4.75±0.35 2.75±0.35 

SC3 29.48±0.24 30.13±0.01 31.61±0.01 33.01±0.01 6.41±0.26 7.33±0.03 8.38±0.02 8.61±.039 6.25±0.35 3.50±0.00 

SC4 29.39±0.10 30.09±0.03 31.56±0.01 33.21±0.19 6.22±0.20 4.18±0.12 8.40±0.02 8.37±0.11 4.25±0.35 3.50±0.00 

SC5 29.30±0.05 30.25±0.01 31.57±0.01 33.06±0.02 6.34±0.19 5.37±0.02 8.44±0.02 8.65±0.20 5.50±0.71 3.00±0.00 

SC6 29.23±0.01 30.23±0.17 31.56±0.01 32.96±0.14 6.25±0.14 5.42±0.10 8.41±0.00 8.63±1.01 4.50±0.00 1.00±0.00 

เฉลี่ย 29.36±0.20 30.14±0.16 31.58±0.02 32.99±0.14 6.34±0.21 5.31±1.20 8.39±0.06 8.57±0.11 5.13±0.41 2.71±0.06 
 

ตารางที ่2 ค่าสถิติของปัจจยัทางกายภาพบริเวณเกาะสีชงั  
อุณหภูมิ  SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 1.771008 1 1.771008 111.186 9.75737E-07 4.964603 
Within Groups 0.159283 10 0.015928 

   
       Total 1.930292 11 

     
 
 

สถานีท่ี ละติจูด (N) ลองจิจูด (E) 
SC1 13° 09' 53.10" 100° 08' 47.16" 
SC2 13° 09' 08.64" 100° 49' 17.04" 
SC3 13° 06' 59.34" 100° 48' 47.28" 
SC4 13° 06' 53.76" 100° 48' 14.64" 
SC5 13° 08' 43.08" 100° 48' 06.72" 
SC6 13° 09' 39.00" 100° 47' 54.12" 
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ความเคม็  SS df MS F P-value F crit 
Between Groups  6.077633 1 6.077633 794.1158537 7.35817E-11 4.964603 
Within Groups  0.076533 10 0.007653 

   
 

 
      Total  6.154167 11 

     

ความเป็นกรด-เบส SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 0.083333 1 0.083333 11.20573734 0.00739646 4.964603 
Within Groups 0.074367 10 0.007437 

   
       Total 0.1577 11 

     

ความโปร่งแสง SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 17.52083 1 17.52083 24.51895 0.000577112 4.964603 
Within Groups 7.145833 10 0.714583 

   
       Total 24.66667 11 

     

ออกซิเจนละลายน ้า SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 3.3708 1 3.3708 3.933363 0.075460983 4.964603 
Within Groups 8.569767 10 0.856977 

   
       Total 11.94057 11 

     

จากการวิเคราะห์สิถิติดว้ย Anova ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์พบวา่อุณหภูมิระหวา่งฤดูแลง้และฤดู
ฝนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 9.75E-07) ความเค็มระหวา่งฤดูแลง้และฤดูฝนมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 7.35E-11) ความเป็นกรด-เบสระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.00739) ความโปร่งแสงระหวา่งฤดูแลง้และฤดูฝนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p = 0.00057) ยกเวน้ออกซิเจนละลายน ้ าระหวา่งฤดูแลง้และฤดูฝนไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p = 0.07546) ตาราง
ท่ี 2 
 

ความหลากหลาย องค์ประกอบ และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ 
 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณเกาะสีชัง จังหวดัชลบุรีในฤดูแล้งและฤดูฝน  
พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้ งหมด 43 กลุ่ม จาก 13 ไฟลัม ได้แก่ Protozoa, Cnidaria, Ctenophora, Nemertea, Annelida, 
Sipuncula, Arthropoda, Chaetognatha, Mollusca, Echinodermata, Bryozoa, Phoronida และ Chordata โดยฤดูแล้งพบ
แพลงก์ตอนสัตว์ 33 กลุ่ม จาก 11 ไฟลัม และฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์ 26 กลุ่ม จาก 11 ไฟลัม ซ่ึงทั้ งสองฤดูมี 
แพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มเด่นคลา้ยกนั คือ copepods, larvaceans, cirripedia nauplii และ chaetognaths  
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ตารางที ่3  ความหนาแน่นของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มเด่น (ตวั/100ลูกบาศก์เมตร) บริเวณเกาะสีชงัในฤดูแลง้  
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

  SC 1 SC 2 SC 3 

  ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

Noctiluca scintillans 374,571 126,233,008 170,102 354,760,366 147,204 150,947,587 
Copepods 27,104 2,874,689 22,392 2,539,374 98,757 598,377 
Larvaceans 92,594 590,190 47,242 329,165 102,265 395,512 
Cirripedia nauplii 73,756 2,649,189 65,588 2,126,653 132,769 497,549 
Chaetognaths 29,866 463,663 38,262 193,521 71,736 229,589 
Others 12,440 589,388 5,638 403,506 7,575 320,882 

 

  SC 4 SC 5 SC 6 

  ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

 Noctiluca scintillans  184,610 22,679,602 355,311 3,723,177,115 234,044 1,236,220,686 
 Copepods  47,202 1,321,201 268,170 3,201,472 31,501 12,813,493 
 Larvaceans  5,451 95,481 31,668 1,607,688 7,025 369,407 
 Cirripedia nauplii  35,806 251,174 55,266 181,613 21,993 59,733 
 Chaetognaths  56,312 202,281 86,373 1,011,334 34,283 119,946 
 Others  7,541 128,770 13,391 2,793,305 9,437 1,840,502 

 

 การศึกษาในคร้ังน้ีพบปรากฎการณ์น ้ าเปลียนสีจากการเพ่ิมจ านวนของ Noctiluca scintillans ในฤดูฝน แต่ไม่
พบในฤดูแลง้ โดยการเกิดปรากฎการณ์น ้ าเปลียนสีของ N. scintillans จะตอ้งมีจ านวนเซลล์มากกว่า 106 (Turkoglu, 
2013) ส่วนความหนาแน่นเฉล่ียของแพลงกต์อนสตัวท์ั้งหมดพบวา่ในฤดูฝน (4.42 x 106 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าสูง
กวา่ฤดูแลง้  (2.34 x 105 ตวั/100 ลูกบาศกเ์มตร) ตารางท่ี 3 
 เม่ือพิจารณาความหนาแน่นเฉล่ียของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มเด่นพบวา่ในฤดูแลง้ สถานีท่ี SC5 มีความหนาแน่น
เฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.80 x 105 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร โดยมี copepods เป็นกลุ่มเด่น มีความหนาแน่นเป็นร้อยละ 59 
ของแพลงก์ตอนสัตวท์ั้งหมด ส่วนสถานีท่ี SC6 มีความหนาแน่นเฉล่ียต ่าท่ีสุด 1.13 x 105 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร โดยมี 
chaetognaths เป็นกลุ่มเด่นร้อยละ 33 (ดงัภาพท่ี 2) ในฤดูฝนพบวา่สถานีท่ี SC6 มีความหนาแน่นเฉล่ียมากท่ีสุด 1.57 x 
107 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร โดยมี copepods เป็นกลุ่มเด่นร้อยละ 84 ส่วนสถานีท่ี SC3 มีความหนาแน่นเฉล่ียมากท่ีสุด
1.98 x 106 ตวั/100 ลูกบาศกเ์มตร โดยมี copepods เป็นกลุ่มเด่นร้อยละ 29 (ดงัภาพท่ี 3) 
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BMP14-6 

 
ภาพที ่2  สดัส่วนความหนาแน่นเฉล่ียของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มเด่นบริเวณเกาะสีชงัในฤดูแลง้ (SC1-SC6 หมายถึง 

สถานีเก็บตวัอยา่งจุดท่ี 1-6) 
 

 
ภาพที ่3  สดัส่วนความหนาแน่นเฉล่ียของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มเด่นบริเวณเกาะสีชงัในฤดูฝน (SC1-SC6 หมายถึง 

สถานีเก็บตวัอยา่งจุดท่ี 1-6) 
 

ตารางที ่4  ดชันีความหลากหลายและดชันีความสม ่าเสมอของแพลงกต์อนสตัวบ์ริเวณเกาะสีชงัในฤดูแลง้  
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)  

 

สถานีท่ี 
ดชันีความหลากหลาย ดชันีความสม ่าเสมอ 
ฤดูแลง้ ฤดูฝน ฤดูแลง้ ฤดูฝน 

SC1 1.858 1.289 0.552 0.417 
SC2 1.814 0.634 0.539 0.229 
SC3 1.908 1.618 0.551 0.531 
SC4 2.184 1.596 0.642 0.552 
SC5 2.079 1.722 0.631 0.608 
SC6 2.391 1.849 0.696 0.628 
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เม่ือเปรียบเทียบความหลากหลายและองคป์ระกอบของแพลงก์ตอนสัตวโ์ดยวิเคราะห์ดชันีความหลากหลาย 
(Diversity index) ในระดับไฟลัมพบว่าในฤดูแล้งมีค่าอยู่ในช่วง 1.814 – 2.391 ซ่ึงสูงกว่าฤดูฝนท่ีมีค่าอยู่ในช่วง  
0.6337 – 1.849 ส าหรับดชันีความสม ่าเสมอ (Evenness index) พบวา่ในฤดูแลง้มีค่าอยูใ่นช่วง 0.539 – 0.696 ซ่ึงมีความ
สม ่าเสมอมากกว่าในฤดูฝนท่ีมีค่าอยู่ในช่วง 0.229 – 0.628 โดยสถานีท่ี SC2 ทั้ งในฤดูแลง้และฤดูฝนพบว่ามีความ
หลากหลายและความสม ่าเสมอต ่าท่ีสุด ส่วนสถานีท่ี SC6 ทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝนพบวา่มีความหลากหลายและความ
สม ่าเสมอสูงท่ีสุด (ตารางท่ี 4)   
 

โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ 
 วิเคราะห์ความคลา้ยคลึงของในประชาคมแพลงก์ตอนสัตว ์พบว่าท่ีความคลา้ยคลึงร้อยละ 75 (ดงัภาพท่ี 4) 
สามารถจดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของฤดูแลง้ (Jan SC1-SC6) กลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกและ
บางส่วนของด้านตะวันตก (July SC1-SC4) และกลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังด้านตะวันตก (July SC5-SC6)  
เม่ือเปรียบเทียบความหนาแน่นเฉล่ียของแพลงก์ตอนสัตวท์ั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ประชาคมแพลงก์ตอนสตัวใ์นฤดูฝนบริเวณ
ชายฝ่ังดา้นตะวนัตก (July SC 5 และ July SC6) มีความหนาแน่นสูงสุด (2.73 x 105ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือ 
กลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกและตะวนัตก (9.56 x 104 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร) และต ่าสุดคือ กลุ่มของ
แพลงกต์อนสตัวใ์นฤดูแลง้ (7.27 x 103 ตวั/100 ลูกบาศกเ์มตร)  
 

 
 

ภาพที ่4  ความคลา้ยคลึงของประชาคมแพลงกต์อนสตัวบ์ริเวณเกาะสีชงั ในฤดูแลง้และฤดูฝน (SC1 - SC6 หมายถึง 
สถานีเก็บตวัอยา่งจุดท่ี 1 - 6) 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 น ้าทะเลบริเวณรอบเกาะสีชงัและเกาะทา้ยคา้งคาวในฤดูฝนมีความเค็ม อุณหภูมิและความเป็นกรด-เบสสูงกวา่
ฤดูแลง้ เน่ืองจากการช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาในฤดูฝนระหวา่ง วนัท่ี 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นั้น เป็นช่วงท่ีไม่มีฝน 
โดยปริมาณน ้ าฝนตั้งแต่วนัท่ี 1–12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีค่าเฉล่ียเพียง 6.88 มิลลิเมตร จดัอยูใ่นเกณฑ์ฝนน้อย (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2559) ซ่ึงช่วงท่ีท าการเก็บตวัอยา่งในเดือนมกราคมพ.ศ. 2559 มีค่า 0.00 มิลลิเมตร จดัอยูใ่นเกณฑฝ์นไม่
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ตก  ส าหรับออกซิเจนละลายน ้ าในฤดูฝนมีค่าต ่ากว่าฤดูแลง้ยกเวน้บริเวณฝ่ังตะวนัออกของเกาะท้ายคา้งคาว (สถานี 
SC3) เน่ืองจากในฤดูฝนตรงกบัช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงมรสุมน้ีจะพดัความช้ืนเขา้ปกคลุมท าให้เกิดฝนตกหนัก 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมมีฝนตกหนกัก่อนการเก็บตวัอยา่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงปริมาณน ้ าฝนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 48 มิลลิเมตร และปริมาณน ้ าฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 46.75 มิลลิเมตร ซ่ึงอยูใ่นเกณฑฝ์น
ตกหนกัทั้งสองเดือน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) ท าให้น ้ าจืดจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลจึงเกิดปรากฎการณ์น ้ าเปล่ียนสี 
แพลงก์ตอนท่ีเพ่ิมจ านวนมากข้ึนจึงใชอ้อกซิเจนในน้ามากข้ึนดว้ย อีกทั้ งเม่ือแพลงก์ตอนตายลงจะถูกย่อยสลายโดย
แบคทีเรียท่ีใชอ้อกซิเจน (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2558)  ส่งผลให้ค่า
ออกซิเจนละลายน ้ าในฤดูฝนต ่ากวา่ฤดูแลง้ 
 ความหลากหลายของแพลงกต์อนสตัวใ์นฤดูแลง้ (33 กลุ่ม) พบหลากหลายมากกวา่ฤดูฝน (26 กลุ่ม) เน่ืองจาก
ฤดูแลง้ ไม่พบปรากฎการณ์น ้ าเปล่ียนสี แสงจึงสามารถส่องลงไปในน ้ าไดดี้กวา่ฤดูฝน (ตารางท่ี 1) ท าให้แพลงก์ตอน
พืชทั้งกลุ่ม microphytoplankton และ pico-nanoplankton ท่ีเป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตวส์ามารถสงัเคราะห์แสงและ
เติบโตไดดี้มีผลใหแ้พลงก์ตอนสตัวมี์ความหลากหลายตามไปดว้ย ต่างจากฤดูฝนท่ีเกิดปรากฎการณ์น ้ าเปลียนสีจากการ
เพ่ิมจ านวนของ Noctiluca scintillans จึงบดบงัแสงท่ีส่องลงไปในน ้ า (ตารางท่ี 1) เม่ือแสงส่องลงไปในน ้ าไดน้อ้ยท าให้
แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม pico-nanoplankton ท่ีมีขนาดตวัเล็ก แต่มีพ้ืนท่ีผิวต่อปริมาตรสูงสามารถดูดกลืนแสงไดดี้กวา่กว่า
แพลงก์ตอนพืชขนาดใหญ่ หรือ microphytoplankton (Agawin et al., 2000) และส่งผลต่อโครงสร้างประชาคมแพลงก์
ตอนสัตว ์โดยเอ้ือให้แพลงก์ตอนสัตวข์นาดเล็กและแพลงก์ตอนสัตวท่ี์กินอาหารแบบ mucus-net feeders คือ ตวัอ่อน
ของเพรียง (cirripedia nauplii) และ Larvaceans เพ่ิมจ านวนไดดี้กว่าแพลงก์ตอนสัตวท่ี์กรองกินแพลงก์ตอนพืชขนาด
ใหญ่ คือกลุ่ม โคพีพอด  (ภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3) โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวนัออกของเกาะสีชงัและเกาะทา้ยคา้งคาว (สถานี 
SC1 – SC3) เช่นเดียวกบั สมภพ รุ่งสภา (2555) ไดร้ายงานไวจ้ากบริเวณรอบเกาะสีชงั นอกจากน้ีแพลงกต์อนสตัวข์นาด
ใหญ่ยงัต้องใช้พลังงานมากข้ึนในการกินอาหารท่ีมีขนาดเล็กลงให้เพียงพอต่อความตอ้งการ (Turner et al., 2000) 
ประกอบกบัช่วงเวลาท่ีเกิดน ้ าเปล่ียนสีเม่ือมีการเพ่ิมจ านวนของเซลล์ของ N. scintillans ก็ตอ้งมีเซลล์ท่ีตายลงโดยมี
แบคทีเรียเขา้มาช่วยยอ่ยสลายเซลลแ์ละใชอ้อกซิเจนในน ้ า ส่ิงมีชีวติท่ีใชอ้อกซิเจนเพ่ือด ารงชีวติรวมถึงแพลงกต์อนสตัว์
ยอ่มขาดออกซิเจนไปดว้ย (สถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2558) นัน่คือเม่ือเกิด
ปรากฏการณ์น ้ าเปล่ียนสีท าให้สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวติแพลงกต์อนสตัวข์นาดใหญ่ มีผลให้แพลงก์
ตอนสัตวข์นาดเล็กไดเ้ปรียบกวา่และสามารถเพ่ิมจ านวนไดม้ากข้ึน เป็นผลให้ในฤดูฝนพบความหลากหลายน้อยแต่มี
ความหนาแน่นสูง ทั้งน้ีแพลงก์ตอนสัตวใ์นฤดูแลง้มีการกระจายของจ านวนตวัของแพลงก์ตอนสัตวแ์ต่ละชนิดอยา่ง
สม ่าเสมอกว่าในฤดูฝน เน่ืองจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เกิดพายุฝนและการเปล่ียนแปลงกระแสน ้ ามีผลต่อการ
กระจายของแพลงก์ตอนสัตว ์(Schalk, 1987) โดยพบสัตวท์ะเลกลุ่ม Amphioxus ท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนดินติดมากับ
ตวัอยา่งเฉพาะในฤดูฝน แสดงให้เห็นวา่ลมมรสุมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระแสน ้ าและกวนตะกอนดินข้ึนมาผสม
กบัมวลน ้ าดา้นบน ซ่ึงมีผลต่อความสม ่าเสมอของแพลงก์ตอนสัตว ์ ในการศึกษาคร้ังน้ี สถานีท่ี SC2 ทั้งในฤดูแลง้และ
ฤดูฝนพบวา่มีความหลากหลายและความสม ่าเสมอต ่าท่ีสุด เน่ืองจากสถานีท่ี SC2 ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกซ่ึง
เป็นบริเวณท่ีมีประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู ่รวมทั้งมีท่าจอดเรือเพ่ือรับ-ส่งนกัท่องเท่ียวและขนส่งสินคา้ จึงมีการปล่อย
ของเสียและการปนเป้ือนของน ้ ามนัในน ้ าทะเลชายฝ่ังตะวนัออกมากกว่าชายฝ่ังดา้นตะวนัตก (กลัยา วฒันยากร และ
คณะ, 2553) ซ่ึงมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ยและไม่มีท่าเรือ ซ่ึงคราบน ้ ามนัท่ีลอยบนผิวน ้ ามีผลใหอ้อกซิเจนละลายลงไปใน
น ้ าไดล้ดลง แพลงก์ตอนสัตวท่ี์สามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีเหมาะสมน้ีไดจึ้งเพ่ิมจ านวนประชากรไดม้ากกว่า
แพลงก์ตอนกลุ่มอ่ืน นัน่ท าให้ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตวแ์ละความสม ่าเสมอต ่าลง ต่างจากสถานีท่ี SC6 ทั้ง
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ในฤดูแลง้และฤดูฝนพบว่ามีความหลากหลายและความสม ่าเสมอสูงท่ีสุด เน่ืองจากสถานีท่ี SC6 ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง
ดา้นตะวนัตกซ่ึงไดรั้บอิทธิผลจากมนุษยน์้อยกวา่ดา้นตะวนัออก ท าให้มีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตวแ์ละ
ความสม ่าเสมอสูง (Harris et al., 2000)  
 กลุ่มเด่นของแพลงก์ตอนสัตวท่ี์พบไดท้ั้ งฤดูแลง้และฤดูฝน ไดแ้ก่  copepods, larvaceans, chaetognaths และ 
cirripedia nauplii สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขวญัเรือน (2549) ศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงกต์อน
สัตว์บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก พบแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม copepods, arthropods, annelids, chordate และ 
chaetognaths เป็นกลุ่มเด่น จีรวรรณ (2546) ศึกษาความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตวบ์ริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก
ตั้งแต่ปากแม่น ้ าบางปะกงถึงศรีราชา พบ copepods เป็นกลุ่มเด่น ทั้งน้ีแพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่ม copepods สามารถทนต่อ
ความเค็มได้ในช่วงกวา้งเท่ากับ 12-40 psu (Svetlichny, Hubareva, 2014) ท าให้ copepods สามารถเติบโตและเพ่ิม
จ านวนไดดี้กวา่แพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มท่ีทนต่อความเคม็ไดใ้นช่วงแคบ  
 ความคลา้ยคลึงของโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนสัตวท่ี์ร้อยละ 75 สามารถจดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มของฤดูแลง้ (Jan SC1-SC6) กลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกและบางส่วนของดา้นตะวนัตก (July SC1-
SC4) และกลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัตก (July SC5-SC6) ดงัภาพท่ี 4 พบวา่แพลงกต์อนสตัวท่ี์พบเฉพาะฤดู
แลง้ ไดแ้ก่ salps, megalopa of crabs, alima larvae และ phyllosoma larvae ส่วนสัตวท่ี์พบเฉพาะฤดูฝน คือ amphioxus 
ช้ีใหเ้ห็นวา่โครงสร้างประชาคมแพลงกต์อนสตัวใ์นฤดูแลง้และฤดูฝนมีองคป์ระกอบของแพลงกต์อนสตัวท่ี์แตกต่างกนั 
เม่ือเปรียบเทียบความหนาแน่นเฉล่ียทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัตกมีค่ามากท่ีสุด (July 
SC5-SC6) รองลงมาคือ กลุ่มของฤดูฝนบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกและบางส่วนของฝ่ังตะวนัตก (July SC1-SC4) 
ความหนาแน่นของแพลงกต์อนสัตวใ์นฤดูแลง้มีค่าต ่าสุด (Jan SC1-SC6) โดยบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออก (SC1-SC3) 
นอกจากจะไดรั้บอิทธิพลทางธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน ้ า และความเป็นกรด-เบส ยงัไดรั้บ
อิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การจอดเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้า การท่องเท่ียวและการท าประมง เป็นต้น  
ท่ีมากกว่าชายฝ่ังด้านตะวนัตก ซ่ึงกิจกรรมของมนุษยล์ว้นปล่อยของเสียลงสู่ทะเล เป็นการเพ่ิมสารอาหารในทะเล 
(Calbet, 2007) มีผลใหแ้พลงกต์อนสตัวบ์ริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกมีความหนาแน่นมากกวา่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตก 
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