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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายชนิด ของแพลงก์ตอนพืช ในแหล่งน้้าจืด บริเวณ พื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร พบทั้งสิ้น 3 division
จ้านวน 51 สกุล 92 ชนิด ประกอบด้วย Division Chlorophyta (33 สกุล 71 ชนิด) มากที่สุด รองลงมา คือ Division
Chromophyta (11 สกุล 22 ชนิด ) และ Division Cyanophyta (7 สกุล 9 ชนิด) ตามล้าดับ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่
พบทุกสถานี ได้แก่ Euglena sp. , Trachelomonas sp., Phacus sp. and Closterium sp.
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Abstract
Study of phytoplankton diversity was conducted in freshwater at the area of Plant Genetic
Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Htighness Princess Maha Chakri Sirindhorn,
Rambhai Barni Rajabhat University from October 2010 to March 2011 using plankton net with mesh size 20
micrometer. Physical factors were also collected. Three divisions of phytoplankton were found i.e.
Cyanophyta, Chlorophyta and Chromophyta. The highest number of species was in Division Chlorophyta
which include 33 genus and 71 species, followed by Chromophyta for 11 genus and 12 species and
Cyanophyta 7 genus and 9 species. The dominant species of phytoplankton were Euglena sp. ,
Trachelomonas sp., Phacus sp. and Closterium sp. which were found in all stations.
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บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี มี พื้นที่ ป่า
ในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ทางมหาวิทยาลัยได้สนองพระราชด้าริ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2542
นับเป็นป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แห่ง เดียวที่ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัย
ซึ่งสภาพป่าเต็มไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้มี
ความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี เนื่องจากลักษณะเป็นป่า
ดิบชื้นผสมป่าพรุ ท้าให้ภายในบริเวณป่าและพื้นที่รอบ
ข้างได้รับความชุ่มชื้นของน้้าที่ซึมจากพรุที่มีน้าท่วมขัง
อยู่ตลอด บริเวณป่าพรุมีซากอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัว
ทับถมกันอย่างหนาแน่น เรียกว่า Peat Bog ซึ่งมี
ลักษณะเป็นดินหยุ่น ๆ ที่มีความเป็นกรดสูง ส่งผลให้
น้้าภายในป่าพรุกลายเป็นกรด ส่วนน้้าที่ขังในแอ่ง
คล้ายหยุดนิ่งนั้นแท้จริงแล้วยังมีการไหลอย่างช้า ๆ อยู่

ตลอด ท้าให้มีปริมาณอ ากาศเพียงพอต่อรากไม้และ
สัตว์น้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งแหล่งที่
รองรับน้้าจากป่า เกิดเป็นระบบนิเวศย่อยที่ต่างกัน คือ
ระบบนิเวศบกและระบบนิเวศแหล่งน้้า ซึ่ง เหมาะแก่
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส้าหรับ
ระบบนิเวศแหล่งน้้าของป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในน้้าที่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ปู ปลา หอย พืชน้้า เฟิร์น
ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีความชื้นสูง และ
สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่าที่อาศัยอยู่ในน้้า คือ แพลงก์ตอน อันประกอบไป
ด้วย แพลงก์ตอ นพืช (Phytoplankton) และแพลงก์
ตอนสัตว์ (Zooplankton) ซึ่ง แบ่งจากลักษณะ ของ
ความสามารถในการสังเคราะห์แสง โดยเป็น สิ่งมีชีวิต
ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้้ามาก
โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) ซึ่งเป็น
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ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) ของห่วงโซ่อาหาร
(นันทนา , 2539) นับเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่
การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชมี
การศึกษากันอย่างแพร่หลายทั่วโลก การ ศึกษาถึง
แพลงก์ตอนพืชจะช่วยให้ ทราบถึง ความอุดมสมบูรณ์
หรือผลผลิตของแหล่งน้้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเข้าใจโครงสร้างสังคมของแพลงก์ตอนพืชใน
แหล่งน้้า ที่ช่วยให้เกิดการมองเห็น องค์รวมของระบบ
นิเวศ เพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการวางแผนการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าให้เกิดคุณค่าสูงสุด
ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศ ให้น้อย
ที่สุด (Salm, 2009) นอกจากนี้ การปรากฏของแพลงก์
ตอนพืชบางชนิดในแหล่งน้้า ยังเป็นตัวชี้วัดถึง คุณภาพ
ของแหล่งน้้านั้น อีกด้วย ตัว อย่างเช่นแพลงก์ตอนพืช
พวกไดอะตอมสกุล
Thalassiosira
และ
Coscinodiscus ถ้ามีอยู่มากในแหล่งน้้าใดแสดงว่า
แหล่งน้้าบริเวณนั้นมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้ามี
ไดอะตอมสกุล Rhizosolenia และ Planktoniella มาก
แสดงว่าแหล่งน้้าบริเวณนั้นมีธาตุอาหารต่้า
(Peerapornpisal et al., 2004). ส่วนการศึกษาความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้้าใน
เขื่อนน้้างึม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบแพลงก์ตอนพืช ชนิดเด่น ได้แก่
Staurastrum tetracerum, S. freemanii และ S.
crenulatum โดยแพลงก์ตอนพืชกลุ่มนี้บ่งชี้ว่า
สถานภาพของแหล่งน้้ามีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
(mesotrophic) และมีความสะอาดเพียงพอสามารถ
ใช้บริโภคและอุปโภคได้
(Malaiwan
and
Peerapornpisal, 2009) เป็นต้น
ส้าหรับ การศึกษาความหลากหลายของ
แพลงตอนพืชในประเทศไทยนั้น มีการศึกษากันอย่าง
แพร่หลายทั้งในทะเลและแหล่งน้้าจืดที่ส้าคัญทั่ว
ประเทศ รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการอนุ รักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาทิ ไมตรี และสันทนา (2535) ท้าการศึกษา
ทรัพยากรและสภาวะการประ มงในแม่น้ามูล ในช่วง
ต้นและปลายแม่น้ามูล พบแพลงก์ตอนพืชจ้านวน 19
ชนิด ส่วนใหญ่พบสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน สาหร่าย
สีเขียว และไดอะตอม วรญา ไขว้พันธุ์ (2547) ศึกษา
ความหลากหลายและความชุก ชุมของแพลงก์ตอน
พืช บริ เวณปากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 4 division โดยกลุ่ม
ไดอะตอมเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงสุด สกุล
เด่น ได้แก่ Thalassiosira และ Oscillatoria
ศิริพร บุญดาว (2548 ) ท้าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของแพลงก์
ตอนพืชกับแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณปากแม่

น้้า

แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม พบแพลงก์ตอนพืช
259 ชนิด โดย แพลงก์ตอนพืช

Class

Bacillariophyceae เป็นกลุ่มที่มีจ้านวนชนิดมากที่สุด
และพบเป็นกลุ่มเด่นตลอดทั้งปี รองลงมา คือ Class
Chlorophyceae โดยพบแพลงก์ตอนพืช

Class

Bacillariophyceae มีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดทั้งปีที่ระดับ
ต่้ากว่าผิวน้้าและเหนือพื้นท้องน้้า
ส่วนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณีนั้น มีการศึกษาความ
หลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม
โคพี พอดและกลุ่มคลาโดเซอราเท่านั้น (มุทิดาและ
คณะ, 2554; ภัทราวดีและคณะ , 2554) แต่ยังไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายของแพลงก์
ตอนพืชในพื้นที่โครงการ จึงเป็นที่มาของการศึกษา
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานของโครงการฯ รวมไปถึงการน้าไปใช้ประโยชน์
ในด้านการเรียนการสอนรายวิชา

อนุกรมวิธาน

นิเวศวิทยาและชีววิทยาพื้นฐาน อีกทั้งรวบรวม เพื่อ
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เป็นข้อมูลพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตในป่าอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี เพื่อน้าไป

สู่

การบูรณาการและพัฒนาโครงการ ในด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง
ก้าหนดจุดเก็บตัวอย่าง ทั้งหมด 6 สถานี ใน
พื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ตารางที่ 1)
สถานที่
1
2
3
4
5
6
7

ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา
ทางเข้าป่าอนุรักษ์ฯ
บริเวณอุโมงค์ไม้เลื้อย
โค้งน้้า
ท่าเรือ 2
บ้านพอเพียง
ฝายน้้าล้น
ทางออกป่าอนุรักษ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์
P0185715 1401586
P0185783 1401608
P0185809 1401687
P0185819 1401622
P0185898 1401557
P0185959 1401515
P0185921 1401431

เก็บตัวอย่างโดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20

แต่ละชนิดที่พบ ในการเก็ บตัวอย่างแต่ละครั้ง พร้อม
กับ ตรวจเอกลั กษณ์ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่ได้
โดยใช้ หนังสือแพลงก์ตอนพืช ต่างๆ (ลัดดา วงศ์รัตน์ ,
2542; Scott, 1961; Prescott and Vinyard, 1984)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาพบชนิดของแพลงก์ตอนพืช
ทั้งหมดจ้านวน 51 สกุล 92 ชนิด โดยพบทั้งหมด 3
division ได้แก่ Division Chlorophyta (33 สกุล 71
ชนิด) มากที่สุด รองลงมา คือ Division Chromophyta
(11 สกุล 12 ชนิด) และ Division Cyanophyta (7
สกุล 9 ชนิด) ตามล้าดับ (ตารางผนวกที่ 1)
ส่วนความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอน
พืชในแต่ละเดือนนั้น พบว่า เดือนพฤศจิกายน มีความ
หลากชนิดมากที่สุดในสถานีที่ 1 ส่วนในเดือนธันวาคม
และมกราคมพบความหลาก หลาย ชนิด มากที่สุดใน
สถานีที่ 7 (ดังภาพที่ 1) การพบความหลากชนิดของ
แพลงก์ตอนพืชในสถานีที่ 1 และที่ 7 มากกว่าสถานี
อื่น ๆ นั้นเนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ป่า และระดับของแหล่ง
น้้าต่้า กว่าระดับของพื้นที่ป่า เมื่อฝนตก และเกิดการ
ชะล้าง จึงท้าให้ได้รับสารอาหารมากกว่าบริเวณอื่น

ตัวอย่างในขวดความจุ 200 มิลลิลิตร เติมน้้ายา
ฟอร์มาลิน 2 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาเก็บตัวอย่างตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 พร้อมทั้ง
ท้าการวัดค่าปัจจัยทางกายภาพต่าง

ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย
อุณหภูมิ และค่าความขุ่น ส้าหรับตัวอย่างน้้า จะน้า
กลับมาศึกษาแพลงก์ตอนพืชภายในห้องปฎิบัติการ

จ้านวนชนิด

ไมโครเมตร ลากทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่ง เก็บ
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สถานีที่

ภาพที่ 1 จ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละ
สถานี

การจัดจ้าแนกแพลงก์ตอนพืช
ศึกษาแพลงก์ตอนพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ที่ ติด
กล้องถ่ายภาพ ไว้ โดยการ ถ่ายภาพแพลงก์ตอนพืช
4

Chanthaburi

ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี

ภาพที่ 2 ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี
แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ได้แก่
Euglena sp .,
Trachelomonas sp., Phacus sp. และ Closterium
sp. ซึ่งพบในทุกสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euglena
sp . นั้น พบการบลูมในแหล่งน้้าค่อนข้างสูง
ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาค่าปัจจัยทางกายภาพในแหล่ง
น้้า โดยพบว่าในทุกสถานีที่ท้าการศึกษา นั้นมีปริมาณ
ออกซิเจนค่อนข้างต่้า โดยเฉลี่ย 2.84±2.76 มิลลิกรัม /
ลิตร (ภาพที่ 3ก) ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่
ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี แม้กระทั่งในฤดูแล้ง ท้าให้เกิด
การชะล้างเอาแร่ธาตุจากหน้าดินบริเวณพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ไหลลงสู่แหล่งน้้าจืด ประกอบกับช่วงอุณหภูมิ
และค่า pH ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
แพลงก์ตอนพืช ~28 .6±0.25 และ 6.45 ±0.12
ตามล้าดับ (ภาพที่ 3ข และ 3ค) จึงท้าให้แพลงก์ตอน
สังเคราะห์แสง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปกคลุม
ผิวหน้าน้้า ดังนั้นเมื่อมีปริมาณแพลงก์ตอนมาก ก็ยิ่ง
ท้าให้มีการใช้ออกซิเจนในการหายใจมากตามไปด้วย
ออกซิเจนที่อยู่ในน้้าจึงลดลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาที่
ผ่านมา พบว่ าแพลงก์ตอนพืชหลายชนิด อาทิ
Euglena viridis, Trachelomonas sp., Phacus sp.,
Oscillatoria sp., Scenedesmus quadricauda ต่าง
เป็นแพลงก์ตอนที่เป็นดัชนี (Index)

ซึ่งแสดงว่าเกิดมลภาวะจากสารอินทรีย์ในแหล่งน้้า
(Palmer, 1969) การศึกษาของบานเย็นและคณะ
(2530) พบว่า แพลงก์ตอนพืชหลายสกุล เช่น
Euglena, Phacus และ Trachelomonas มีปริมาณ
มากในน้้าที่มีมลพิษสูง เนื่องจากแพลงก์ตอนพืช
เหล่านี้มีคุณสมบัติทนต่อมลพิษได้เป็นอย่างดี อย่างไร
ก็ตามถ้า มีปริมาณสูงเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางน้้าได้เช่นกัน
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า แหล่งน้้าใน
บริเวณ ป่าอนุรักษ์ ฯ นั้นมีความหลาก ชนิด ของ
แพลงก์ตอนพืชค่อนข้างสูง เนื่องจากมีปัจจัยทาง
กายภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการ
สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจ้านวน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
การเพิ่มขึ้นของชนิดหรือความหลากหลายทางชีวภาพ
นั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสารอาหาร
(nutrient) ซึ่งเกิดขึ้นภาย ในสภาพแวดล้อมนั่นเอง
(Dodson et al., 2000; Dudgeon et al., 2006)
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คาขอบคุณ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี ประจ้าปีงบประมาณ
2554 ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
เอกสารอ้างอิง
ภัทราวดี ฤาชัย , เตือนตา คองผล และกรรณิการ์
มังคลา. 2554. ความหลากชนิดและความชุก
ชุมของคลาโดเซอราในแหล่งน้าจืดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี . ปัญหาพิเศษ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี
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สรุปผลการทดลอง
ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบ ทั้งสิ้น 51 สกุล
92 ชนิด โดยพบ Division Chlorophyta (33 สกุล 71
ชนิด) มากที่สุด รองลงมาคือ Division Chromophyta
พบ 11 สกุล 12 ชนิด และ Division Cyanophyta พบ
7 สกุล 9 ชนิด แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นได้แก่ Euglena
sp., Trachelomonas sp., Phacus sp. และ
Closterium
sp. ความหลาก หลาย ชนิด ของ
แพลงก์ตอนพืชนั้น เป็นผลจากความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งน้้า สารอาหารจากระบบนิเวศข้างเคียง และ
ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน
ค่า pH ที่ได้เกื้อหนุนให้เกิดความหลากหลายของ
โครงสร้างสังคมของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณนี้
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ภาพที่ 3 ค่าปัจจัยทางกายภาพบางประการในสถานีเก็บตัวอย่าง
ก: ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/L);
ข: ค่าอุณหภูมิ (ºC);
ค: ค่า pH
6

C: ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
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