การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีของประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีของประเทศไทย
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี เป็นผลมาจากการที่แพลงก์ตอนพืชบางชนิดได้รับธาตุอาหารและ
ปริ มาณแสงในปริ มาณมากกว่าปกติ จึ งเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนขึ นอย่างรวดเร็ว ท้าให้ น้าทะเลมีสี ที่
เปลี่ยนไปตามสีรงควัตถุของแพลงก์ตอนพืชที่เพิ่มมากขึน มีลักษณะเป็นตะกอนแขวนลอยในน้า เป็นหย่อมหรือ
เป็นแถบยาวมีแนวตามทิศทางของกระแสลมและคลื่น ส่วนมากมักมีกลิ่นเมื่อแพลงก์ตอนเหล่านีตายลง การ
เกิด เหตุก ารณ์น้ า ทะเลเปลี่ ย นสี ใ นประเทศไทยเริ่ม มีร ายงานตังแต่ ปี พ.ศ. 2495 โดยเกือ บทั งหมดเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดในพืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะในพืนที่ อ่าวไทยตอนบน แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุ
หลักของการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย คือ ไดโนแฟกเจลเลท ไดอะตอม และสาหร่าย
สีเขียวแกมน้าเงิน โดยไดโนแฟลกเจลเลตเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในแง่ของการวิจัยและการเฝ้า
ระวัง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสารชีวพิษที่สามารถสะสมในสัตว์กลุ่มที่กรองกินแพลงก์ตอน
เป็ นอาหารและถ่ายทอดผ่านการกินต่อ ๆ กันในระบบห่ วงโซ่อาหาร โดยก่อให้เกิดผลกระทบได้ถึงแม้จะ
แพร่กระจายในระดับความหนาแน่นต่้า
การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีนับว่าเป็นเรื่องส้าคัญที่ทั่วโลกให้ ความสนใจ เนื่องจากส่งผล
กระทบทังทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ทังด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้าชายฝั่ง
ส้าหรับประเทศไทย แม้ว่าในปี พ.ศ. 2526 จะพบการปนเปื้อนในหอยแมลงภู่ แต่จากรายงานยังไม่พบว่ามี
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากแพลงก์ต อนพืชที่สร้างสารพิษ อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังแพลงก์ตอน
พืชกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสารพิษในแหล่งน้าธรรมชาติ ก็ยังมีความจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีการรายงานชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุของน้าเปลี่ยนสี ประมาณ 300 ชนิด (Taxonomic
Reference List of Harmful Micro-algae, http://www.marinespecies.org/hab/ index.php) ซึ่งเกือบ
1 ใน 4 สามารถสร้างสารชีวพิษได้ มีการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตที่ท้าให้เกิด HABs (Harmful Algal Blooms)
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่เพิ่มปริมาณมากอย่างรวดเร็วในมวลน้า ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนและส่งผล
กระทบต่อสัตว์น้า
2. กลุ่มที่สร้างสารชีวพิษ ซึ่งสะสมในอาหารทะเลและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือเป็นสาเหตุ
ให้ปลาตาย สารชีวพิษที่พบว่าสร้างโดยแพลงก์ตอนพืช มี 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
- พิษอัมพาต (Paralytic Shellfish Poisoning: PSP) ออกฤทธิ์ต่อปลายประสาท ระบบกล้ามเนือ
และระบบทางเดินหายใจ
- พิษท้องร่วง (Diarrhetic Shellfish Poisoning: DSP): มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
- พิษที่ท้าให้ความจ้าเสื่อม (Amnesic Shellfish Poisoning: ASP) ออกฤทธิ์รบกวนการส่งสัญญาณ
ในสมอง อาจส่งผลให้สูญเสียความทรงจ้า
- พิษต่อระบบประสาทรับความรู้สึก (Neurotoxic Shellfish Poisoniing: NSP) ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ทางเดินหายใจ
- พิษซิกัวเทอร่า (Ciguatera Fish Poisoning: CFP) ท้าให้เกิดอาการทางระบบประสาทและระบบ
ทางเดินอาหาร
การเกิดปรากฎการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558

จากสถิติในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีเกิดทังฝั่งทะเลอันดามันและอ่าว
ไทย แต่มักเกิดบริเวณฝั่งอ่าวไทยเป็น ส่วนใหญ่ โดยพืนที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดบางแสน หาดจอมเทียน
จังหวัดชลบุรี จะพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca scintillans และกลุ่มไดอะตอม
Chaetoceros spp. ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี
ตารางที่ 1 พืนที่ที่พบการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
สถานที่เกิด
หาดหน้าโรงแรมกะ
ตะธาน หาดกะตะ
น้อย จังหวัดภูเก็ต

ปริมาณแพลงก์ตอนที่พบ
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลท
ชนิด Noctiluca scintillans ความ
หนาแน่นประมาณ ๖๖,๐๐๐ เซลล์/
ลิตร ไม่มีรายงานสัตว์น้าตายเนื่องจาก
เป็นการสะพรั่งในพืนที่แคบและใน
ช่วงเวลาสัน
บริเวณแหลมหนัน แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจล
อ้าเภอเกาะสมุย แลตชนิด Noctiluca scintilans ซึง่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชนิดที่ท้าให้น้าทะเลเปลี่ยนเป็นสี
เขียว ความหนาแน่นเฉลี่ย 3,491
เซลล์/ลิตร
บริเวณชายฝั่งท่าเรือ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ได้แก่
แหลมฉบังถึงหาด แพลงก์ตอนกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต
พัทยาใต้ จังหวัด Noctiluca scintillans ความหนาแน่น
ชลบุรี
ประมาณ 23,400 เซลล์ต่อลิตร,
Ceratium furca ความหนาแน่น
ประมาณ 18,533 เซลล์ต่อลิตร และ
แพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอม Pseudonitzschia spp. ความหนาแน่น
ประมาณ 17,316 เซลล์ต่อลิตร
ลานหินขาว หาดแม่ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นได้แก่ สาหร่าย
ร้าพึง จ.ระยอง
สีเขียวแกมน้าเงินชนิด
Trichodesmium erythraeum ความ
หนาแน่นประมาณ 55,154เซลล์/ลิตร
Chaetoceros pseudosurvisetus
ความหนาแน่นประมาณ 80,939
เซลล์/ลิตร และ Odontella sinensis
ความหนาแน่นประมาณ 55,154
เซลล์/ลิตร

คุณภาพน้าโดยสรุป
คุณภาพน้าโดยทั่วไป
พบว่าอยู่ในเกณฑ์
ปกติ

วันที่เก็บข้อมูล
ม.ค.-57

ก.พ.-57

11-12 กันยายน
2557

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเล
ประเภทที่ 1 เพื่อ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(กรมควบคุมมลพิษ
,2549)

19 เมษายน
2558

สถานที่เกิด
ชายฝั่งจังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร
ชายฝั่งจังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร

ปริมาณแพลงก์ตอนที่พบ
คุณภาพน้าโดยสรุป วันที่เก็บข้อมูล
แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดโนแฟลกเจล
20-21 เมษายน
เลตเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้า
2558
ทะเลเปลี่ยนสีในครังนีได้แก่ Noctiluca
scintillans
แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดโนแฟลกเจล อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 22-24 เมษายน
เลตเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้า
คุณภาพน้าทะเล
2558
ทะเลเปลี่ยนสีในครังนีได้แก่ Noctiluca (กรมควบคุมมลพิษ
scintillans
,2549) คือไม่น้อย
กว่า 4 มิลลิกรัม/
ลิตร
ชายหาดสอ ฐาน แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นได้แก่ สาหร่าย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 28 พฤษภาคม
ทัพเรือสัตหีบ
สีเขียวแกมน้าเงินชนิด
คุณภาพน้าทะเล
2558
แสมสาร จ.ชลบุรี Trichodesmium erythraeum
ประเภทที่ 4 เพื่อ
การนันทนาการ(กรม
ควบคุมมลพิษ
,2549)
ชายหาดหน้าศูนย์ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นได้แก่ สาหร่าย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 30 พฤษภาคม
อนุรักษ์พันธุ์เต่า ฐาน สีเขียวแกมน้าเงินชนิด
คุณภาพน้าทะเล
2558
ทัพเรือสัตหีบ จ. Trichodesmium erythraeum มี
ประเภทที่ 4 เพื่อ
ชลบุรี
ความหนาแน่น 1,660,812,860
การนันทนาการ(กรม
เซลล์/ลิตร (เกินความหนาแน่นที่ควร
ควบคุมมลพิษ
เฝ้าระวัง10,000เซลล์/ลิตร)
,2549)
ชายหาดจอมเทียน จ. พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น คือ ได
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2 มิถุนายน
ชลบุรี
อะตอมชนิด Chaetoceros spp. (เกิน คุณภาพน้าทะเล
2558
ความหนาแน่นที่ควรเฝ้าระวัง10,000 ประเภทที่ 4 เพื่อ
เซลล์/ลิตร) นอกจากนันยังพบสิ่งมีชีวิต การนันทนาการ(กรม
เซลล์เดียวกลุ่ม Ciliate protozoa สกุล
ควบคุมมลพิษ
Chlamydodon sp. เป็นจ้านวนมาก
,2549)
ชายหาดบางแสน จ. พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ สาหร่าย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 6 กรกฎาคม
ชลบุรี
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca
คุณภาพน้าทะเล
2558
scintillans 2,244-183,714 เซลล์/ ประเภทที่ 4 เพื่อ
ลิตร พบสาหร่ายกลุ่มไดอะตอม
การนันทนาการ(กรม
Chaetoceros spp.เป็นชนิดเด่นความ
ควบคุมมลพิษ
หนาแน่น 160,449 เซลล์/ลิตร
,2549)

สถานที่เกิด
ปริมาณแพลงก์ตอนที่พบ
ชายหาดบางแสน จ. พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ สาหร่าย
ชลบุรี
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca
scintillans 2,147-732,000
เซลล์/ลิตร พบสาหร่ายกลุ่มไดอะตอม
Chaetoceros spp.เป็นชนิดเด่นความ
หนาแน่น 481,500 เซลล์/ลิตร
เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ สาหร่าย
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca
scintillans 0-2,261เซลล์/ลิตร พบ
สาหร่ายกลุ่มไดอะตอม Chaetoceros
spp.เป็นชนิดเด่นความหนาแน่น
1,297- 4,915 เซลล์/ลิตร
หาดทุ่งวัวแล่น จ. พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ สาหร่าย
ชุมพร
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca
scintillans 27,291 เซลล์/ลิตร

คุณภาพน้าโดยสรุป
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเล
ประเภทที่ 4 เพื่อ
การนันทนาการ(กรม
ควบคุมมลพิษ
,2549)
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเล
ประเภทที่ 4 เพื่อ
การนันทนาการ(กรม
ควบคุมมลพิษ
,2549)
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเล
ประเภทที่ 1 เพื่อ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(กรมควบคุมมลพิษ
,2549)

วันที่เก็บข้อมูล
9 สิงหาคม
2558

28 สิงหาคม
2558

12 ตุลาคม
2558

ที่มา: รวบรวมจากการรายงานของศูนย์วิจัยฯ ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
สาเหตุและผลกระทบ
1. การตังถิ่นฐานบ้านเรือนและชุมชนบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ร้านอาหารและสถาน
ประกอบการตามแนวชายฝั่งบริเวณแม่น้าล้าคลอง กิจกรรมการประมง แพปลา การเพาะเลียงสัตว์น้า โดย
ก่อให้เกิดมลพิษลงสู่ชายฝั่งทะเล ปริมาณสารอาหาร รวมถึงปริมาณแบคทีเรีย
2. การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช (Plankton bloom) หรือเรียกว่าปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี เช่น
สีเขียวของสกุล Noctiluca และ สีน้าตาลของสกุล Chaetoceros เป็นต้น ปริมาณออกซิเจนจะลดลงอย่าง
มากก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้าตามธรรมชาติและแหล่งเพาะเลียงชายฝั่งตาย
ผลกระทบของปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
1. สร้างความเสียหายต่อการเพาะเลียงสัตว์น้า และทรัพยากรสัตว์น้าชายฝั่งโดยเฉพาะปลาหน้าดินและ
สัตว์น้าหน้าดินได้รับอันตรายถึงตายได้
2. เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสัตว์น้าที่ปนเปื้อนพิษ ในกรณีเกิดการเพิ่มปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่สร้าง
ชีวพิษ
3. ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการประมง กล่าวคือสัตว์น้าที่จับได้ในบริเวณที่เกิดน้าเปลี่ยนสีไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อการส่งออกสัตว์น้าหากมีการปนเปื้อนเกินระดับมาตรฐาน

4. ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อแพลงก์ตอนตายแล้วถูกพัดเข้าฝั่งจะมีกลิ่นคาว สีและกลิ่น
ท้าให้ทัศนียภาพชายหาดเสื่อมโทรม และนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้าอาจเกิดอาการคันและระคายเคือง
ข้อควรระวังเวลาเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
1. เกษตรกรที่เลี ยงปลาหรื อสั ตว์น้ าอื่น ๆ ในกระชังที่ใกล้ บริเวณที่เกิดน้าทะเลเปลี่ ยนสี ควรเฝ้าดูแล
ระมัดระวังสัตว์น้าที่เลียงอย่างใกล้ชิด หรือควรจับสัตว์น้าเลย เพราะบริเวณที่เกิดน้าทะเลเปลี่ยนสีปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้าจะต่้ามาก
2. ควรงดรับประทานสัตว์น้าที่จับจากบริเวณที่เกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับพิษ
3. นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มีอาการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนัง ควรงดกิจกรรมทางน้า เช่น เล่นน้าทะเล
ด้าน้า เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ก้าหนดมาตรการควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษจากแผ่นดินบริเวณแนวชายฝั่งทะเล ที่มีแนวโน้มการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์พืนที่ชายฝั่งเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
2. ก้าหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้าเสียได้แก่ สารอาหาร ปริมาณอินทรีย์สาร ตะกอน และ
การปนเปื้ อ นของแบคที เ รี ย ลงสู่ ท ะเลจะเพิ่ ม ปริ ม าณขึ น โดยเฉพาะการขยายตั ว ของชุ ม ชน ตลอดจ น
อุตสาหกรรม
3. เคร่งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
4. การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้าในระบบลุ่มน้า
เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. 2549. มาตรฐานคุณภาพน้าทะเล. ส้านักจัดการคุณภาพน้าทะเล กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 6 หน้า.
ส้ า นั ก อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง . 2557. คั ม ภี ร์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง .
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม. กรุง เทพฯ.
97 หน้า.

