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บทคัดย่อ 

การศึกษาแพลงก์ตอนสัตวเ์พ่ือเป็นดชันีของการไหลเวียนน ้ าในศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ
ราชินี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในช่วงก่อน (เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559) และหลงั (เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  
2560) การขดุลอกร่องน ้ าซ่ึงด าเนินการในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือแกปั้ญหาการแลกเปล่ียนของมวลน ้ าในป่ากบัแม่น ้ า
ปราณบุรี โดยใชถุ้งลากแพลงก์ตอนขนาดตา 100 และ 330 ไมโครเมตร ลากในแนวระดบัในสถานีศึกษา 5 สถานี คือ ดา้น
ในของป่า (สถานี A และ B), คลองยอ่ยท่ีอยูร่อบป่า (สถานี C และ D) และบริเวณปากคลองติดกบัแม่น ้ าปราณบุรี (สถานี E) 
พบวา่ อุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด – เบสของน ้ าทะเลระหวา่งช่วงก่อนและหลงัการขุดลอกร่องน ้ าแตกต่างกนั  
(p < 0.05) และพบวา่ความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายระหวา่งสถานีแตกต่างกนั (p < 0.05) แต่ปริมาณแพลงก์ตอน
สัตวไ์ม่แตกต่างกนัทั้งระหวา่งช่วงเวลาและระหวา่งสถานี อยา่งไรก็ตาม ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตวใ์นช่วงหลงั
การขุดลอกร่องน ้ ามีค่าสูงกว่าช่วงก่อนการขุดลอกร่องน ้ าเล็กน้อย โดยเฉพาะสถานีดา้นในของป่าชายเลนช่วงหลงัการ 
ขุดลอกร่องน ้ าจะพบแพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่มท่ีชอบอาศยัอยู่ในทะเล เช่น กลุ่มไฮโดรเมดูซีและกลุ่มหนอนธนู เพ่ิมข้ึนกว่า 
ช่วงก่อนการขุดลอกร่องน ้ า สะทอ้นถึงการไหลเวียนของน ้ าจากดา้นนอกเขา้สู่พ้ืนท่ีป่าไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี การพบกลุ่ม 
ลูกสัตวน์ ้ าเช่น ลูกกุ้ง ลูกปู ลูกหอยและลูกปลา ในบริเวณศึกษาบ่งบอกถึงความส าคญัของป่าชายเลนในการเป็นแหล่ง
อนุบาลสตัวน์ ้ าวยัอ่อน 
ค าส าคญั: แพลงกต์อนสตัว ์คุณภาพน ้ า ป่าชายเลน ศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ปราณบุรี 
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ABSTRACT 
 Study on zooplankton as an indicator for water circulation in mangrove area of Sirinart Rajini Ecosystem 
Learning Center, Pranburi, Prachuab Khirikhan was carried out in pre- (September, 2016) and post- (February, 2017) 
dredge up for water circulation management plan which conducted in December, 2016. Zooplankton was collected by 
horizontal trawled using conical plankton nets mesh size of about 100 and 330 micrometers. Five sampling stations were 
assigned which located as following, the inner side of mangrove (station A and B), small creeks around the mangrove 
(station C and D), and the outer side of mangrove which is the canal that connect to the Pranburi River (station E). The 
results showed that water temperature, salinity and pH were significantly different between pre- and post- dredge up (p < 
0.05) and salinity and dissolved oxygen were different between sampling stations (p < 0.05). In contrast, zooplankton 
density showed a non-significant different between both spatial and temporal aspects. However, zooplankton density in 
post-dredge up period was slightly higher than that in pre-dredge up period especially for sampling stations located at the 
inner side of mangrove which can found the true marine zooplankton species such as, hydromedusae and chaetognaths. 
This result reveals that the water circulation in this mangrove area has been improved. In addition, shrimp larvae, crab 
larvae, mollusk larvae and fish larvae can be found in this study reflected the ecological roles of this mangrove area as 
nursing ground for further fishery resources. 

Keywords: zooplankton, water quality, mangrove, Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center, Pranburi. 
 
บทน า 

แพลงกต์อนสตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีอาศยัล่องลอยอยูใ่นมวลน ้ า ทั้งน ้ าจืด น ้ ากร่อย และน ้ าทะเล มีบทบาทส าคญั
ในการเป็นผูเ้ช่ือมโยงในสายใยอาหารในระบบนิเวศ โดยแพลงก์ตอนสัตวจ์ะกินแพลงก์ตอนพืชซ่ึงเป็นผูผ้ลิต (Producer)  
ท่ีส าคญัในระบบนิเวศ ในขณะท่ีตวัของแพลงกต์อนสตัวเ์องก็จะเป็นอาหารใหแ้ก่สตัวน์ ้ าอ่ืน ๆ  ต่อไป ท าใหเ้กิดการถ่ายทอด
พลงังานและสารอาหารหมุนเวยีนในระบบนิเวศ เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝ่ังได ้นอกจากน้ี แพลงก์ตอนสัตว์
ยงัสามารถใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ าและเป็นตวัช้ีวดัถึงทรัพยากรประมงในบริเวณต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย เช่น แพลงก์ตอนกลุ่ม 
Copepod สามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีคุณภาพน ้ าในเชิงบวก กล่าวคือ เป็นผูเ้ช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคล าดบัสูงข้ึนไป 
(ลดัดา วงศรั์ตน์, 2543) รวมทั้งการเล้ียงแพลงกต์อนกลุ่มไรน ้ าเพื่อใชเ้ป็นอาหารส าหรับเพาะเล้ียงและอนุบาลสตัวน์ ้ าวยัอ่อน
ชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกกุง้ และลูกปลา เป็นตน้ อีกทั้งบางชนิดยงัเป็นอาหารส าหรับมนุษย ์เช่น กลุ่มแมงกะพรุน หรือกลุ่มกุง้เคย
ท่ีคนไทยนิยมน ามาแปรรูปเป็นกะปิ ทั้ งน้ี แพลงก์ตอนสัตว์บางกลุ่มบางชนิดมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีจ ากัด เช่น  
กลุ่มโรติเฟอร์หรือไรน ้ าจืด ก็จะพบกระจายอยู่ในบริเวณแหล่งน ้ าจืด ในขณะท่ีแพลงก์ตอนสัตว์ กลุ่มหนอนธนู  
(Arrow worms หรือ Chaetognath) หรือกลุ่มไฮโดรเมดูซี (Hydromedusae) ซ่ึงไดแ้ก่ พวกแมงกะพรุนและหวีวุน้จะอาศยัอยู่
ในบริเวณน ้ าทะเลท่ีมีความเค็มค่อนขา้งสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ (ลดัดา วงศ์รัตน์, 2543) ซ่ึงแพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่มน้ีจึงสามารถใช้
เป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ าหรือการไหลเวียนของมวลน ้ าในระบบนิเวศชายฝ่ังไดเ้น่ืองจากแพลงก์ตอนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไม่
สามารถวา่ยทวนกระแสน ้ าไดแ้ต่จะสามารถเคล่ือนท่ีไปตามกระแสน ้ าท่ีพดัพาไป ดงันั้น การเปล่ียนแปลงการไหลเวยีนของ
มวลน ้ าในป่าชายเลนจึงส่งผลกระทบต่อแพลงกต์อนสตัวโ์ดยตรง ความเค็ม การแลกเปล่ียนมวลน ้ า และระดบัความสูงของ
น ้ าทะเลท่ีท่วมเขา้มาในป่าชายเลนลว้นส่งผลต่อองคป์ระกอบ ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว ์(Roberth and Blaber  
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1992 ; อิชฌิกา พรหมทอง, 2546; Krumme and Liang, 2004) ดงัเช่นการศึกษาของณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ (2552) 
พบวา่หากพ้ืนท่ีป่าชายเลนมีการแลกเปล่ียนของมวลน ้ าลดลงจนกระทัง่เกิดภาวะน ้ าขงัเป็นเวลานาน ปริมาณออกซิเจนจะลด
ต ่าลงและการสะสมปริมาณซลัไฟดใ์นดินซ่ึงเป็นพิษต่อสตัวน์ ้ า ในกลุ่มลูกปูแสมท่ีมีความไวต่อสภาพท่ีมีปริมาณออกซิเจน
ต ่ามาก มีอตัราการรอดลดต ่าลง และการศึกษาการเลือกดินตะกอนเพ่ือลงเกาะในระยะเมกาโลปา พบวา่ลูกปูเลือกลงเกาะ
และอยูใ่นดินเลนท่ีไม่มีซากใบไมต้กทบัถมมากและไม่มีกล่ินซลัไฟด ์ดงันั้น ถา้ลกัษณะดินตะกอนไม่เหมาะสมก็จะมีผลให้
มีโอกาสรอดของลูกปูลดลง เป็นตน้ 

ป่าชายเลนศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  มีเน้ือท่ีทั้งหมด 848 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
คลองเก่า – คลองคอย ต าบลปากน ้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีของโครงการปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวโรกาส
ทรงครองราชยปี์ท่ี 50  โดยบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กรมป่าไม ้และชุมชนปากน ้ าปราณ ร่วมมือร่วมใจฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี ในปี 
พ.ศ. 2539  จากเดิมท่ีเคยเป็นนากุง้ร้าง พลิกฟ้ืนกลายเป็นผืนป่าชายเลนอนัอุดมสมบูรณ์ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2557 ไดมี้การวิจยั
ประเมินสภาพความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี พบว่า การท่ีพ้ืนท่ียงัมีคนันากุ้งท่ีคงสภาพเดิม มีคลอง 
ท่ีเช่ือมต่อ และลอ้มรอบดว้ยปากแม่น ้ าปราณบุรี ท าให้กระแสน ้ ามีความเร็วต ่าส่งผลให้การแลกเปล่ียนมวลน ้ ากบัแม่น ้ า
ปราณบุรีต ่าตามไปดว้ย น ้ าในพ้ืนท่ีป่าจึงเป็นน ้ ากร่อยตลอดปี นอกจากน้ี ยงัเกิดปัญหาออกซิเจนในน ้ าต ่า ส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต
อ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนดว้ย (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2558) ดงันั้น ผูท่ี้รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีป่าชายเลนศูนยฯ์  
สิรินาถราชินี จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการขดุลอกร่องน ้ าในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมต่อระหวา่งในพ้ืนท่ี
ป่าด้วยกันเองและระหว่างพ้ืนท่ีป่าชายเลนกับแม่น ้ าปราณบุรี เพื่อเป็นการช่วยเพ่ิมอตัราการไหลเวียนของน ้ าในพ้ืนท่ี 
ป่าชายเลนดงักล่าวและจะเป็นการช่วยให้ระบบนิเวศสามารถรักษาเสถียรภาพและจะช่วยท าให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนแห่งน้ีมี
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนได ้ 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาองคป์ระกอบและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตวใ์นบริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลนศูนย ์ฯ 
สิรินาถราชินี โดยจะท าการเปรียบเทียบใน 2 ระยะ คือ ช่วงก่อนท่ีจะมีการขดุลอกร่องน ้ าและหลงัจากด าเนินการขดุลอกร่อง
เสร็จส้ินแลว้ (ประมาณ 2 เดือน) เพื่อประเมินผลส าเร็จของการแกไ้ขปัญหาการไหลเวียนของน ้ าในศูนยฯ์ สิรินาถราชินี 
โดยใชแ้พลงกต์อนสตัวเ์ป็นตวัช้ีวดั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นตน้แบบการจดัการบ ารุงรักษาและอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าชาย
เลนปลูกในประเทศไทยใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

วธีิการวจัิย 
บริเวณทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ท าการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษาความหนาแน่นและความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ านวนทั้งส้ิน  5 สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าชายเลนดา้นในและบริเวณคลองเลก็ซ่ึงเป็นทางเช่ือมจากแม่น ้ า
ปราณบุรี โดยมีพิกดัต าแหน่งและสภาพพ้ืนท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1  
ตารางที่ 1 พิกดัต าแหน่งและลกัษณะสภาพพ้ืนท่ีของสถานีเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนสัตวใ์นบริเวณป่าชายเลนศูนยศึ์กษา
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

สถาน ี
ละติจูด 

(องศาเหนือ) 
ลองจิจูด 

(องศาตะวนัออก) 
ลกัษณะพืน้ที่ 

A 12° 23.7394 99° 58.8798 ดา้นในของป่าชายเลนใกลก้บัท่ีตั้งของอาคารส านกังาน 
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B 12° 23.888 99° 58.8931 ดา้นในซ่ึงอยูบ่ริเวณกลางแปลงปลูกป่าชายเลน 
C 12° 24.0759 99° 58.8437 คลองขนาดเล็กซ่ึงจะมีทางน ้ าไหลเขา้พ้ืนท่ีป่าชายเลนทางดา้นทิศตะวนัตกของ

แปลงป่าชายเลน 
D 12° 23.8390 99° 59.1412 คลองขนาดเล็กซ่ึงจะมีทางน ้ าไหลเขา้พ้ืนท่ีป่าชายเลนทางดา้นทิศตะวนัออก

ของแปลงป่าชายเลน 
E 12° 24.1090 99° 58.9790 ปากคลองขนาดเล็กซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเช่ือมต่อกบักบัแม่น ้าปราณบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 1  สถานีเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัวแ์ละคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในบริเวณป่าชายเลนศูนยศึ์กษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 
อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
ระยะเวลาทีท่ าการศึกษา 

ท าการเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนสัตวแ์ละปัจจยัส่ิงแวดลอ้มจ านวน 2 คร้ัง คือ ช่วงเวลาก่อนขุดลอกร่องน ้ าในพ้ืนท่ี 
ป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และหลงัการขุดลอกร่องน ้ าไปแลว้เป็นเวลา 2 เดือน คือ  
ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
 
การศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์  

ท าการเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนสัตวด์ว้ยถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตาผา้กรอง 100 และ 300 ไมโครเมตร โดยติด
เคร่ืองวดัอตัราการไหลของน ้ า (Flow Meter) ไวท่ี้ปากถุงลากแพลงก์ตอนเพ่ือใชใ้นการค านวณปริมาตรของน ้ าท่ีไหลผ่าน 
ถุงกรองแพลงกต์อน ท าการลากในแนวระดบัท่ีความลึกประมาณ 0.500 เมตรจากผิวน ้ าเป็นเวลาประมาณ 1 นาที น าตวัอยา่ง
ท่ีไดใ้ส่ในขวดพลาสติกและท าการรักษาสภาพตวัอยา่งดว้ยสารละลายฟอร์มาลินท่ีท าให้เป็นกลางให้มีความเขม้ขน้สุดทา้ย
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ร้อยละ 4.00 – 6.00 จากนั้นท าการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตวห์้องปฏิบติัการโดยจ าแนกแพลงก์ตอนสัตว์
จนถึงระดบักลุ่มภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope; Olympus SZ40) นบัจ านวนแพลงก์ตอนสัตว ์และ
รายงานความหนาแน่นในหน่วยตวัต่อปริมาตรน ้ า 100 ลูกบาศก์เมตร นอกจากน้ี ยงัท าการตรวจวดัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของน ้ า
ก่อนท าการเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัวใ์นแต่ละสถานี ไดแ้ก่ ความลึกของน ้ าดว้ยเชือกผูกตุม้น ้ าหนกั ความโปร่งแสงของ
น ้ าดว้ยแผน่ Secchi disc ตรวจวดัอุณหภูมิและความเคม็ดว้ยเคร่ือง SCT Meter (ยีห่อ้ YSI รุ่น 30) วดัค่าความเป็นกรด – ด่าง 
(pH) ดว้ยเคร่ือง pH Meter (ยี่ห้อ YSI รุ่น 63) และปริมาณออกซิเจนละลายดว้ยเคร่ือง DO Meter (ยี่ห้อ YSI รุ่น 55) เพื่อท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (ANOVA) ของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตวร์ะหวา่งแต่ละ
สถานีและแต่ละช่วงเวลา (ก่อน – หลงัการขุดลอกร่องน ้ า) ตลอดจนความสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation) ของปัจจยัแวดลอ้มกบั
ความหนาแน่นของแพลงกต์อนสัตวโ์ดยใชโ้ปรแกรม SPSS Ver.22   

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
ปัจจยัส่ิงแวดล้อมในมวลน า้ 

จากการตรวจวดัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของน ้ าทะเลในแต่ละสถานีในช่วงก่อนและหลงัการขุดลอกร่องน ้ า  คือ ความลึก
ของน ้ า ความโปร่งแสงของน ้ า อุณหภูมิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และปริมาณออกซิเจนละลาย แสดงได ้
ดงัตารางท่ี 2 โดยพบวา่ ความลึกของน ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 0.900 – 2.100 เมตร โดยบริเวณดา้นนอกป่าชายเลนซ่ึงเป็นคลองท่ีจะ
เช่ือมต่อกบัแม่น ้ าปราณบุรี (สถานี C และ E) จะมีความลึกสูงกวา่บริเวณอ่ืน ๆ (p < 0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างอยา่ง 
มีนัยส าคญัทางสถิติระหว่างความลึกในช่วงก่อนและหลงัการขุดลอกร่องน ้ า (p > 0.05) แต่อย่างไรก็ดี ความลึกของน ้ า
ในช่วงหลงัการขดุลอกร่องน ้ าในบริเวณดา้นในของพ้ืนท่ีป่าชายเลน (สถานี A และ B) จะมีค่ามากกวา่ช่วงก่อนการขุดลอก
ร่องน ้ าเลก็นอ้ย ซ่ึงอาจเป็นผลจากการขดุลอกร่องน ้ าท่ีท าให้น ้ าทะเลจากภายนอกมีการไหลเวียนเขา้มาในพ้ืนท่ีดา้นในของ
ป่าชายเลนไดม้ากข้ึน ค่าความโปร่งแสงของน ้ าในแต่ละสถานีและระหวา่งช่วงก่อน – หลงัการขุดลอกร่องน ้ าไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p > 0.05) โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 0.800 – 1.300  เมตร (ภาพท่ี 2ก) อุณหภูมิของน ้ า 
ในช่วงก่อนขดุลอกร่องน ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 30.3 – 31.1 °C สูงกวา่ช่วงหลงัการขุดลอกร่องน ้ า 29.5 – 29.6°C อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุณหภูมิของอากาศท่ีจะมีค่าต ่าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ (หลงัการขุดลอกร่องน ้ า)  
ซ่ึงเป็นช่วงลมหนาว (ฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ) แต่ไม่พบความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิของน ้ าในช่วงก่อนและหลงั
การขดุลอกร่องน ้ า (p > 0.05) ส่วนความเคม็ของน ้ านั้นมีค่าแตกต่างกนัทั้งระหวา่งช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาและระหวา่งสถานี
ศึกษา (p < 0.05) โดยความเค็มของน ้ าในช่วงก่อนการขุดลอกร่องน ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 28.9 – 31.1 PSU ต ่ากวา่ช่วงหลงัการ 
ขุดลอกร่องน ้ าท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 30.1 – 32.4 PSU และพบวา่ บริเวณดา้นในของป่าชายเลน (สถานี A) จะมีความเค็มต ่ากวา่
บริเวณคลองขนาดเล็กท่ีอยูด่า้นนอก แต่จะเห็นไดว้า่ในช่วงหลงัการขุดลอกร่องน ้ าความเค็มของน ้ าในบริเวณกลางแปลง 
ป่าชายเลน (สถานี B) มีความเคม็ของน ้ าสูงข้ึนและใกลเ้คียงสถานีดา้นนอก ซ่ึงสะทอ้นถึงการไหลเวียนน ้ าจากดา้นนอกเขา้
มาในพ้ืนท่ีป่าชายเลนไดดี้ข้ึน (ภาพท่ี 2ข) ความเป็นกรด – เบส (pH) มีค่าอยูใ่นช่วง 7.20 – 7.94 โดยพบวา่ ช่วงก่อนการขุด
ลอกร่องน ้ าจะมีค่าสูงกวา่ช่วงหลงัการขุดลอกร่องน ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่ง
สถานีท่ีเก็บตวัอยา่ง ส่วนค่าของปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen; DO) ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งช่วงก่อน – 
หลงัการขุดลอกร่องน ้ าแต่มีความแตกต่างกนัระหว่างสถานีศึกษาโดยบริเวณดา้นในของป่าชายเลน (สถานี A) มีปริมาณ
ออกซิเจนละลายอยูใ่นช่วง 3.30 – 3.33 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงต ่ากวา่บริเวณอ่ืน ๆ ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 4.94 – 5.88 มิลลิกรัม/ลิตร 
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อยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05) ดงัภาพท่ี 2ค ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาในพ้ืนท่ีป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินี ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2556 พบวา่ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีตรวจวดัไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าอยูใ่นพิสัยเดียวกบัท่ีเคยรายงานไวโ้ดยความลึก
ของน ้ าอยูใ่นช่วง 0.650 – 2.00 เมตร ค่าความโปร่งแสงอยูใ่นช่วง 0.650 – 0.900 เมตร อุณหภูมิมีค่าอยูใ่นช่วง 26.47 – 
29.57°C ความเคม็มีค่าอยูใ่นช่วง 28.40 – 30.27 PSU ซ่ึงอุณหภูมิและความเคม็นั้นจะมีการผนัแปรตามฤดูกาล ส่วนค่าความ
เป็นกรด – เบสอยูใ่นช่วง 7.29 – 7.97 และปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าอยูใ่นช่วง 2.6 – 5.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ณิฏฐารัตน์ 
ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2558)  
 
ตารางที่ 2 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในบริเวณป่าชายเลนศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ าเภอปราณบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปัจจัยส่ิงแวดล้อม 
A B C D E 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

ความลกึ (m) 0.900 1.00 1.20 1.50 2.00 2.00 0.900 1.00 2.10 2.10 
ความโปร่งแสง (m) 0.800 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 0.900 1.00 1.30 0.900 
อุณหภูมิ (°C) 31.1 29.5 31.0 29.5 30.7 29.5 30.7 29.6 30.3 29.5 
ความเคม็ (PSU) 28.9 30.1 30.7 32.4 31.1 32.4 29.9 32.3 31.0 32.4 
DO (mg/l) 3.33 3.30 4.94 5.00 5.88 5.21 5.15 4.72 5.68 5.03 
pH 7.59 7.20 7.81 7.39 7.93 7.57 7.94 7.40 7.77 7.60 

 
ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนสัตว์ 

จากการเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัวโ์ดยใชถุ้งลากแพลงกต์อน 2 ขนาดตา คือ 100 ไมโครเมตร ซ่ึงพบจะแพลงก์ตอน
สตัวข์นาดเลก็ (Microzooplankton) เช่น กลุ่มโคพีพอด เป็นตน้ และขนาด 300 ไมโครเมตร ซ่ึงคาดวา่จะไดแ้พลงกต์อนสตัว์
ท่ีมีขนาดใหญ่ (Mesozooplankton) เช่น หนอนธนู (Chaetognaths) ไฮโดรเมดูซี (Hydromedusae) และกลุ่มตวัอ่อนของสัตว์
น ้ าชนิดต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี ความหลากหลายขององค์ประกอบชนิดหรือจ านวนกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว ์รวมทั้งปริมาณ
ความหนาแน่นของแพลงกต์อนสตัวท่ี์พบจะสามารถบ่งช้ีถึงการไหลเวียนของมวลน ้ าท่ีไหลเขา้มายงัพ้ืนท่ีป่าชายเลนศูนยฯ์ 
สิรินาถราชินีได ้โดยเฉพาะกลุ่มท่ีชอบอาศยัอยูใ่นทะเลซ่ึงมีความเค็มค่อนขา้งสูงซ่ึงคาดวา่น่าจะเขา้มากบัมวลน ้ าท่ีไหลเขา้
มาในผืนป่าชายเลน อีกทั้ งการพบแพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่มลูกสัตวน์ ้ าวยัอ่อนซ่ึงหลายชนิดเป็นลูกสัตว์น ้ าท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจจะสามารถบ่งบอกถึงสภาพของป่าชายเลนท่ีมีการไหลเวียนของน ้ าท่ีดีเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอนุบาลตวัอ่อน
ของสตัวน์ ้ าชนิดต่างๆ ได ้ซ่ึงถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัของป่าชายเลน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตวร์วมทั้งส้ิน 43 กลุ่ม จาก 12 ไฟลมั โดยแพลงก์ตอนสัตว์
กลุ่มหลกัท่ีพบในป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินี คือ แพลงกต์อนสตัวใ์น Phylum Arthropoda พบความหลากหลาย 21 กลุ่ม 
รองลงมา คือ Phylum Chordata พบ 5 กลุ่ม และ Phylum Echinodermata พบ  4 กลุ่ม แพลงก์ตอนสัตวข์นาดเล็ก (ขนาด
ใหญ่กวา่ 100 ไมโครเมตร) พบจ านวนกลุ่มทั้งส้ิน 20 – 29  กลุ่ม โดยความหลากหลายของจ านวนกลุ่มแพลงก์ตอนขนาด
เล็กมีแนวโนม้ลดลงในช่วงหลงัการขุดลอกร่องน ้ าซ่ึงสัมพนัธ์กบัการท่ีพบวา่จ านวนกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตวข์นาดใหญ่ 
(ใหญ่กวา่ 300 ไมโครเมตร) ในช่วงหลงัการขุดลอกร่องน ้ ามีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็น  25 – 33 จากเดิมท่ีก่อนขุดลอกร่องน ้ าพบ
จ านวน 21 – 27 กลุ่ม ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการท่ีมวลน ้ าในป่าชายเลนมีการแลกเปล่ียนกบัภายนอกไดม้ากข้ึนท าให้แพลงก์
ตอนสตัวข์นาดใหญ่รวมทั้งลูกสตัวน์ ้ าต่าง ๆ สามารถเขา้มาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าชายเลนไดม้ากข้ึน รวมทั้งการท่ีจ านวนกลุ่ม
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ของแพลงกต์อนสตัวข์นาดเลก็ท่ีพบลดลงในช่วงหลงัการขดุลอกร่องน ้ านั้นอาจกลายเป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตวข์นาด
ใหญ่ท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ลดัดา วงษรั์ตน์, 2543)  
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ภาพที่ 2  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในบริเวณป่าชายเลนศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ  าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(Before = กนัยายน พ.ศ. 2559 และ After = กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 

 
ปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตวท่ี์ท าการศึกษา พบวา่ แพลงก์ตอนสัตวข์นาดเล็กมีความหนาแน่นรวม

เฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.67 x 106 ถึง 2.64 x 107 ตวั/100 ลูกบาศกเ์มตร ส่วนความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตวข์นาดใหญ่มีค่าอยู่
ในช่วง 1.44 x 104 ถึง 1.28 x 105 ตวั/100 ลูกบาศกเ์มตร สูงกวา่ผลการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2556 โดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ 
และคณะ (2558) ท่ีเคยรายงานวา่ ความหนาแน่นรวมเฉล่ียของแพลงกต์อนสตัวท์ั้งขนาดเลก็ (> 100 ไมโครเมตร) และขนาด
ใหญ่ (>330 ไมโครเมตร) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.76 x 105 ถึง 9.64 x 106 ตวั/100 ลูกบาศก์เมตร ในฤดูแลง้ (กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2556) และ 1.64 x 105 ถึง 3.68 x 106 ตวั/100 ลูกบาศกเ์มตร ในฤดูฝน (มิถุนายน 2556) แพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มหลกัท่ีพบ 
คือ กลุ่ม Copepod ไดแ้ก่ Calanoid Copepod, Cyclopoid Copepod และ Harpacticoid Copepod รวมทั้งตวัอ่อนในระยะ 
นอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius Larvae) เช่นเดียวกบัท่ีเคยรายงานไวใ้นช่วงปี พ.ศ. 2556 (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และ
คณะ, 2558) และยงัเป็นแพลงกต์อนสตัวท่ี์มีรายงานวา่ สามารถพบเป็นกลุ่มเด่นไดใ้นบริเวณชายฝ่ังและปากแม่น ้ าของไทย 
เช่น บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนในฝ่ังตะวนัตก (พรเทพ พรรณรักษ ์และคณะ, 2556) ปากแม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2548) ปากแม่น ้ าท่าจีน จังหวดัสมุทรสาคร (ศิริลกัษณ์ ช่วยพนัง และคณะ, 2540)  
ป่าชายเลนบา้นคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม (บณัฑิต สิขณัฑกสมิต, 2545) จนถึงบริเวณปากแม่น ้ าเพชรบุรี จงัหวดั
เพชรบุรี (นาฏอนงค ์ พุทธา, 2546) ซ่ึงโคพีพอดนั้นจดัเป็นแพลงก์ตอนสัตวท่ี์มีบทบาทส าคญัในการเป็นผูเ้ช่ือมโยงใน
สายใยอาหารระหวา่งผูผ้ลิตขั้นตน้ (Primary Producer) คือ แพลงกต์อนพืช กบัผูบ้ริโภค (Consumer) ในล าดบัสูงข้ึนไป เช่น 
ลูกสัตวน์ ้ าอ่ืน ๆ เป็นตน้ (Raymont, 1983) โดยในช่วงก่อนการขุดลอกร่องน ้ าจะพบ Cyclopoid Copepod เป็นกลุ่มเด่นใน
สัดส่วนความหนาแน่นร้อยละ 29.0 – 43.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ (2558) ไดร้ายงานวา่ พบ 
Cyclopoid Copepod เป็นกลุ่มเด่นในบริเวณป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินีทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน แต่ในช่วงหลงัการขุด
ลอกร่องน ้ า กลบัพบว่า แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มหลักได้เปล่ียนไปเป็นกลุ่ม Calanoid Copepod โดยพบในสัดส่วน 
ความหนาแน่นสูงถึงร้อยละ 69.0 – 92.0 ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้พบจ านวนกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตวข์นาดเล็กลดลงใน
ช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย ส าหรับแพลงก์ตอนสัตวข์นาดใหญ่ท่ีพบเป็นกลุ่มเด่น ไดแ้ก่ Polychaete Larvae, Zoea of Crab และ 
Hydromedusae โดยพบในสัดส่วนความหนาแน่นร้อยละ 3.00 – 43.0,  7.00 – 38.0 และ 4.00 – 29.0 ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ในช่วงหลงัการขุดลอกร่องน ้ าจะพบแพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่ม Hydromedusae และ Chaetognaths ซ่ึงเป็น
แพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มท่ีชอบอาศยัอยูใ่นน ้ าทะเลท่ีมีความเค็มสูง (True Marines Species) (Graham et al., 2001; Haghi et al., 
2010) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในบริเวณดา้นในของป่าชายเลนใกลก้บัท่ีตั้งของอาคารส านกังาน (สถานี A) และบริเวณกลางแปลง
ปลูกป่าชายเลน (สถานี B) ดงัภาพท่ี 4 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การขุดลอกร่องน ้ าท าให้การไหลเวียนของระบบน ้ าในป่าชายเลน
ศูนยฯ์ สิรินาถราชินีมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี ยงัสามารถพบแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มลูกสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจเช่น ลูกหอย ลูกกุง้ 
ลูกปู และลูกปลา ไดใ้นพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงสะทอ้นถึงการท่ีป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินีสามารถเป็นแหล่งอนุบาลส าหรับ
ทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีปราณบุรีไดอี้กดว้ย 
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ภาพที่ 3  สดัส่วนความหนาแน่นของแพลงกต์อนสตัวใ์นบริเวณป่าชายเลนศูนยศึ์กษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ  าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Before  = กนัยายน พ.ศ. 2559 และ After = กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ภาพที่ 4  ความหนาแน่นของแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่ม Hydromedusae และ Chaetognaths ในบริเวณป่าชายเลนศูนยศึ์กษาระบบนิเวศ 
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ  าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Before = กนัยายน พ.ศ. 2559 และ After = กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบแพลงก์ตอนสัตว์รวมทั้ งส้ิน 43 กลุ่ม จาก 12 ไฟลมั โดยแพลงก์ตอนสัตวใ์น Phylum 
Arthropoda เป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายสูงท่ีสุด องคป์ระกอบหลกัของแพลงกต์อนสัตวท่ี์พบในป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถ
ราชินี คือ กลุ่มโคพีพอด ไดแ้ก่ Calanoid Copepod, Cyclopoid Copepod และ Harpacticoid Copepod รวมทั้งตวัอ่อน 
ในระยะนอเพลียสของโคพีพอด เช่นเดียวกบัผลการศึกษาในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2556 ปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอน
สัตวท่ี์พบในการศึกษาคร้ังน้ีสูงกว่าค่าท่ีเคยรายงานในอดีต อีกทั้งในช่วงหลงัจากการขุดลอกร่องน ้ าแลว้ พบแพลงก์ตอน
สัตว์ก ลุ่มท่ีชอบอาศัยอยู่ในทะเล เ ช่น หนอนธนูและไฮโดรเมดูซีได้มากข้ึนในพ้ืนท่ีด้านในของป่าชายเลน 
จึงอาจสรุปไดว้า่การด าเนินการขดุลอกร่องน ้ าในคร้ังน้ีช่วยใหก้ารไหลเวยีนของน ้ าในพ้ืนท่ีป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินีมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึน และยงัพบแพลงกต์อนสตัวก์ลุ่มลูกสตัวน์ ้ า เช่น ลูกหอย ลูกกุง้ ลูกปู และลูกปลา ในบริเวณท่ีศึกษาซ่ึงแสดง
ถึงบทบาทท่ีส าคญัของป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินี ในการเป็นแหล่งอนุบาลตวัอ่อนของสัตวน์ ้ าในบริเวณป่าและพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงกบัแม่น ้ าปราณบุรีซ่ึงจะสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรประมงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการดูแลและจดัการพ้ืนท่ีป่าชายเลนศูนยฯ์ สิรินาถราชินีสามารถน าผล
จากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจดัการพ้ืนท่ีป่าชายเลนแห่งน้ีให้ดีข้ึนใน
อนาคต แตอ่ยา่งไรก็ดี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาในช่วงสั้น ๆ หลงัจากการจดัการขดุลอกร่องน ้ าไดเ้พียงประมาณ 2 
เดือนเท่านั้น ซ่ึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศป่าชายเลนอาจจะยงัอยูใ่นช่วงของการปรับตวัเขา้สู่สมดุล ดงันั้น จึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นขององคป์ระกอบชนิดและความชุกชุมของ
แพลงกต์อนสตัว ์รวมทั้งควรมีการศึกษาใหค้รอบคลุมถึงส่ิงมีชีวติกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น แพลงก์ตอนพืช รวมทั้งสัตวท์ะเลหนา้ดิน
และทรัพยากรประมงอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงจะท าใหส้ามารถจดัการทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรประมง ตลอดจนการจดัการการ
ใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าชายเลนแห่งน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนืต่อไป 
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