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การวัดผลผลิตเบื้องต้นของแพลงตอนพืชโดยใช้สารกัมมันฅภาพรังสีคาร์บอน 14
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บทคัดย่อ

ผลผล ิตเบ ื้องต ้นในทะเล ค ือการสร ้างสารอ ินทร ีย ์ของแพลงตอนพ ืช ช ึ๋ง เป ีนอาหารเบ ื้องต ้นแก ่
ส ัตว ์น าชน ิดอ ื่น ๆใน ท ะเล  การว ัดผลผลิตเบ ื้องต ้นในทะเลสามารถว ัดได ้หลายว ิธ ี แต ่ว ิธ ีใช ้สารร ังส ีคาร ์บอน  
14 เป ็นว ิธ ีหน ึ่งท ี่ใช ้ว ัดผลผล ิตเบ ื้องต ้นได ้ด ีในบร ิเวฌ ทะเลเป ิด การใช ้ว ิธ ีคาร ์บอน 14 ในการว ัดผลผล ิต
เบ ื้องต ้นในทะเลม ีหล ักการค ือ  ใช ้คาร ์บอน 14 ในรูปของ NaH14C 0 3 ใส ่ในต ัวอย ่างน ํ้าท ี่จะศ ึกษา แล้วนำ 
ต ัวอย ่างขวดน ํ้าไปบ'มไว ้ในทะเลหรือในต ู้บ ่มช ั่วระยะเวลาหน ึ่ง เพ ื่อให ้แพ ลงตอนพ ืชท ี่อย ู่ในขวดทดลองใช ้ 
คาร์บอน 14 ใน การส ังเคราะห ์แสง สารอ ินทร ีย ์ท ี่ถ ูกสร้างข ึ้นสามารถว ัดได ้จากการใช ้สารมม ันตภาพ รังส ี 
คาร์บอน 14

ทางสถาบ ันว ิจ ัยช ีว ิทยาและประงทะเล ไต ้นำว ิธ ีการว ัดผลผล ิตเบ ื้องต ้นโดยสารก ้มม ันตภาพรังส ี 
คาร์บอน 14 มาใช ้ว ัดอ ัตราเบ ื้องต ้นของทะเล ในทะเลอ ันดาม ัน  เพ ื่อต ้องการทราบความอ ุดมสมบ ุรณ ์ของ 
อาหารใน ทะเลม ีมากน ้อยอย ่างไร ค ่าผลผลิตเบ ื้องต ้นท ี่ว ัดไต ้ในทะเลอ ันดาม ันม ีค ่าเฉล ี่ย 850 m gC/nW d’1 
ซ ึ่งน ับว ่าเป ีนทะเลท ี่อ ุดมสมบ ุรฌ ์แห ่งหน ึ่ง
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ABSTRACT

Primary production in squads ecosystems is the organic production of  
phytoplankton which is the primary food source for others aquatic organisms. The 
measurement o f primary production in the sea can be measured by many methods but 
the use of 14C-method for measurement of primary production is very good . The 
principle o f  14C-technique is addition of 14C02  in the form o f NaH14C 02 to the water 
sample. Then incubate the bottle of water sample in the sea or in the incubator with light 
for a certain period. After incubation, the total organic production can be measured from 
algal uptake 14c .

Phuket Marine Biological Center has used the 14C-technique for measurement 
the primary production in the Andaman Sea in order to know how much o f the primary 
food source are available in this area. The average value o f primary production in the 
Andaman Sea was 850 mgC/m3/d \  It can be encountered as an important for marine 
food source with high primary production.



บทนำ

กล่าวไต้ว่าผลผลิตเบื้องต้นของทะเล ไต้จากการส!รงสารประกอบอินท'รย์ของแพลงตอนพืชจาก 
C 02, H20 , ปริมาณธาตุอาหาร( nutrients) โดยรแสงเป็นป็จจัยที่สำคัญ1ในการสังเคราะห์แสง การประเมิน 
ค่าผลผลิตเบื้องต้นดังกล่าวมิวิธีการหาด้วยกันหลายวิธี (Vollenweider A. 1971) เช่น

ประเมินจากปริมาณ 02 ที่ละลายในฟ้า อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงของแพลงตอนพืช 
ประเมินจาก มวลชึวภาพของแพลงตอนพืช 
ปริมาณธาตุอาหาร (nutrients) ที่ถูกใช้ไป 
c-14 technique
ซึ๋งวิธีสุดท้ายนี้ ถูกฟ้ามาเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1 9 5 2  และเป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา โดยถูกปรับเทคนิค 

การใช้ จนรความน่าเชื่อถือและถูกต้องมาเป็นลำดับ นอกจากนันยังมความสะดวกและคล่องตัวมากขึนสามารถที ่
จะเก็บตัวอย่างไต้ทีละมาก ๆ ถึงแมั,จะมีการพัฒนา วิธีการใช้ C - 1 4  ไปแบบหลากหลาย แตกยังคงมีหลักการขัน 
พื้นฐานดังน ี้คือ การเติม 14c o 2 ในรูปของ NaH14C03 ในตัวอย่างฟ้า เพื่อให้แพลงตอนพ ืช  

นำไปสังเคราะห์แสง แล้วไต้ผลผลิตของ C-14 ในรูปสารอินทริย์ ดังสมการ
C 0 2 + แ 20  + energy —>■ [ CHjO] + 0 2 

หากเราทราบปริมาณของ C-14 ที่เติมเข้าไปและ ทราบปริมาณที่มีอยู่ของCO2ในฟ้าทะเล ก็จะทำให้ทราบกำลัง 
การผลิตของแหล่งฟ้านั้นๆ

โดยธรรมชาติของสารกัมมันตภาพรังสี C-14 สลายตัวให้รังสีชนิดเบต้า
14c 6 —» 14n 7 + b '

ซึ่งมีพลังงานห้อย โดยแผ่รังสีสูงสุดไต้เพยง 0.156 MeV และมี half-life ถึง 5700 ปี 
เทคนิคการใช้ C-14 ในการหาผลผลิตขั้นต้น ยังพอแยกย่อยไปไต้อิก 3 วิธี คือ

1. In situ method โดยการ incubate ขวดตัวอย่างฟ้าท่ีเติม C-14 แล้วลงไปบ่มแสงในฟ้าตามความลึกและ 
ตำแหน่งเดิม มักใช้วิธีนี้กับทะเลบริเวณชายpiง

สำหรับวิธีที่ 1 คือ In situ method ทางหน่วยงานไต้นำมาใช้ในการวิจัยผลผลิตเบื้องต้นบริเวณชายฝืง 
ตั้งแต่ปี 2520 (Wium-Andasen, ร., 1977 และ 1979 และไต้ทำการวิจัยต่อมาเพื่อหาผลผลิตเบื้องต้นบริเวณอ่าว 
พังงา ("3ฒชัยและเพญศร, 2535) และ Sundstron, B., Janekam , V., Hylleberg, J. and Boonruang, p., 1987. 
และทำการวิจัยผลเบื้องต้นบริเวณชายสืงและใกล้ฝึง ในทะเลอันดามัน (V. Janekam และ J. Hylleberg 1989)
2. Simulated In situ method โดยการ incubate ขวดตัวอย่างท่ีเติม C-14 แล้วมา incubate บนชายฝืงหรือบนบก 
แต่ยังใช้แสงธรรมชาติอยู่
3. Artificial light incubator โดยการ incubateUวดตัวอย่างในถังบ่มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีหลอดไฟ่ที่ให้แสง 
สว่างเฉกเช่นเสืยวกับแสงแดด ทังยังสามารถควบคุมอุณหภูมิของฟ่าที่ทำการบ่มไต้ตามต้องการ
วิธีนี้นับว่าสะดวกในการควบคุม!]จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไต้ง่าย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานบริเวณทะเล 
เปิด ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงวิธีนี้เท่านั้น

สำหรับวิธีที่ 3 ซึ่งไต้ฟ้ามากล่าวในรายงานฉบับนี้นั้น เนื่องจากไต้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เดนมาร์กเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัยที่ทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และออกสำรวจบริเวณห่าพํ่เงออกไปมาก จึงจำเป็น 
ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นในการวิจัยผลผลิตเบื้องต้น



1. เครื่องนับก้มมันตภาพรังสีชนิด เบ ต ้า ( Liquid Scintillation Counter) model 2100 TR
2. เครื่องวัดแสง ( Light meter with deck and submarine sensor) Licor. Model Ll-1858
3. เครื่องบ่มแสง ( Light incubator)
4. กระบอกเก็บน่า ความชุ 8 ลิตร ( water sampler )
5. ขวดเก็บน่าใสแบบมีสเกลบอกปริมาตร ความจุ 500 ml จำนวน 5 ใบ
6. กล่องควบคุมอุณหภูมิแบบมีฝาปิดป้องกันแสง 1 ใบ
ๆ. ขวด purex ‘บนาด 25 ml แบบมฝาปิดสนิท ( purex bottle with glass stoppers )
8. หลอดแบ่งปริมาตร แบบมีฝาสวมกับขวด 500 ml จำนวน 1 อัน ( Dispenser Set ปริมาตร 10 ml )
9 .  ถังหรือตะกร้าพลาสติกใสสำหรับ incubate บนเรือ ( bowl or bucket for deck incubation )
10. ดิจิตอล เทอรโมมเตอร ( digital thermometer )
11. นาฬิกาจับเวลา ( alarm clock )
12. ปีมสูญญากาศ ( vacuum pump )
13. ชุดกรอง กรองได้ทละ 10 ตัวอย่าง ( ten place filtration unit with steel cylinders )
14. ดู้ควัน ( hood )
15. ออโต ้ ปีเปตแบบละเอียด ใช ้ rinse กระดาษกรองด้วยน่าทะเลตัวอย่าง ( Multipette )
16. CTD ( sea bird ) พร้อม Light probe

อุปกรณ์สิ้นเปลือง
1. แอมพูลของ C-14 ขนาดความเข้มข้นของก้มมันตภาพ 20 uCi ปริมาตร 1 ml/ampoule 

( 14-C ampoules with 20 uCi in 1 ml )
2. กระดาษกรองชนด cellulose nitrate pore size 0.45 um หรือ 0.2 um
3. สารดะลายผสมของ 0.1 N HCL + formalin 25% โดยเตรียมจาก ( 4 ml conc. HCL 

in 80 ml demin. water, add 20 ml 25% formalin )
4. ประมาณ 20 % conc. HCL สำหรับชำระสัางขวด purex ขนาด 25 ml ( HCL for soaking bottle )
5. ขวดพลาสติกทเนขนาด 6 ml แบบมีฝาปิด ( Plast pony vials )
6. ขวดพลาสติกทเนขนาด 20 ml แบบมีฝาปิด ( Plast vials )
7. ปลายหลอดของ Multipette tips
8. หลอดฉีดยาพร้อมเข็ม ปริมาตร 1.25 ml ( Hypodermic needles )
9 .  สารเรืองแสงสำหรับนับกัมมันตภาพรังสี ( Cocktail )

10. อลูมิเนียมฟรอย์ ( Aluminium foil )



2.1 การวัดแสง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แสัวว่า แสงเป็นปิจจัยขั้นพื้นฐานของการสังเคราะห์แสงของพืช 
การวัดแสงจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นตัวแปรอันหนึ่ง เนื่องจากปริมาณหรือความเข้มของแสงในแต่ละวันแต ่
ละฤดูกาล มีความแตกต่างกัน เวลาใช้ปริมาณแสงในการคำนวณหาผลผลิตเบื้องต้น จึงมีความสำคัญในการ 
รายงานสภาพอากาศของแต่ละชั่วโมงหรือทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ในที,นทำการวัดแสงทุกๆหนึ่งชั่วโมง 
ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน ต้วยเครื่องวัดแสงของสถาบันฯ ในหน่วยยอง uEm’V 1 ชึ่งมีค่าตอบ 
สนอง quantum อยู่ในช่วง 400-700 nm
ตัวอย่าง รายงานการวัดแสง บริเวณท้ายเรือสำรวจสมุทรศาสตร์ จักรทอง ทองใหญ่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2539

เวลา ความเข้มของแสง ( uEm’V 1 ) รายงานสภาพอากาศ
7:15 77 เมฆบาง คลื่นลมปานกลาง
8:05 450 ไม่มีเมฆ คลื่นลมสงบ
9:05 1050 ท้องฟ้าแจ่มใส คลื่นลมสงบ
10:00 1270 เมฆบาง มีลมบางเล็กน้อย
10:50 1350 มีเมฆบดบัง ลมเล็กน้อย
12:08 1500 มีเมฆบดบัง ลมปานกลาง
12:53 1550 มีเมฆบดบัง ลมปานกลาง
14:00 1400 เมฆมากขึ้น ลมปานกลาง
15:00 1200 มีเมฆบดบัง ลมปานกลาง
15:55 1025 มีเมฆบดบัง ลมปานกลาง
17:00 440 เมฆบาง ลมอ่อนตัว
18:10 83 เมฆบาง ลมสงบ คลื่นเรียบ

2.2 การเตรียมความพเ'อมของ Incubator ก่อนการเก็บตัวอย่าง Incubator มีส่วนประกอบที่สำคัญ 
ดังต่อไปนี้คือ

- หลอดฟ่ถูออเรสเซนต์ ชนิดที่ใช้สำหรบเพาะเลี้ยงสาหร่ายหรือแพลงตอน จำนวน 14 หลอด
- ตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ( thermostat)
- จานหมุนสำหรับติดขวดตัวอย่าง purex 25 ml พ!'อมมอเตอร์ควบคุมการหมุน เพื่อ!]องกันการ 

ตกตะกอนของแพลงตอนพืช และให้ขวดตัวอย่างไต้รับแสงในบริเวณต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
- ปมตังอุณหภูมิ

'  1 -- อ่างบรรธุนำใส่กระจกทังสต้าน เพอให้แสงผ่านไปได้
- กระจกกรองแสง ( filter ) ทำหน้าที่ลดความเข้มของแสงให้เหลือ 5,10,15,25,50 % ตามลำดับ
ทำการวัดความเข้มของแสงในถัง Incubator ก่อนและหลังจากจบ Cruise ทุกครั้ง โดยวัด 5 ตำแหน่ง 

คือ ด้านบน ด้านล่าง ตรงกลาง ด้านซ้ายและต้านขวา แสัวนำมาหาค่าเฉลี่ย หากตํ่ากว่า 300 uEm 2ร 1 หลอดไฟ 
ควรจะต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ใช้หัววัดใต้นำ โดยหันหัววัดเข้าหาหลอดไฟในตำแหน่งที่ติดขวด purex

ก่อนการเก็บตัวอย่างควรเติมนำในถัง Incubator และตังอุณหภูมิตามอุณหภูมิจริงของชันผิวนำในแต่ละ 
สถานเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ ดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของ CTD



2.3 การเก็บตัวอย่าง ในแต่•ละสอานึเก็บตัวอย่าง ความลึกที่จะฟ้าการเก็บป้าทะเ•ลตัวอย่างทังหมด 6 
ความลึก โดยพิจารณา จาก ความเข้มของแสงที่ลคลงตามความลึกคังนึ ที่ความลึกที่ 95%, 75%, 50%, 25%, 
10%, และ 1% ของความเข้มแสงบนผิวนำ ตัวอย่างที่นำมาแสดงในตารางข้างล่าง เก็บที่ 4 ระดับ คือ 5, 15, 40 
และ 80 เมตร ตามลำดับ

2.3.1 หลังจากเก็บตัวอย่างนํ้าจากกระบอกเก็บนำ นำขวดใส 500 ml ท่ีเต'ริยม"B rinse ภายในขวดด้วย 
นาทะเลตัวอย่างที่ความลึกนั้น 2 คร้ัง ก่อนถ่ายนํ้าทะเลตัวอย่าง บรรจในขวดให้ได้ประมาณ 500 ml แสัวนำเข้า 
ห้องปฏิบัติการโดยทันทึ อย่าปล่อยให้ถูกแสงเป็นอันขาด

0 L , . , 1 _ รุ  ร , *2.3.2 นำตัวอย่าง 500 ml นำมาถ่ายใส่ขวด purex 25 ml ด้วย Dispenser โดย rinse ทิง 2 ครังเช่นกัน 
ก่อนจะฟ้าการถ่ายผ่าน Dispenser ลงในขวด purex ให้ได้ประมาณ 25 ml หรือประมาณคอขวด เมื่อปิดฝาแสัว 
ให้เหลือช่องว่างหรือให้มฟองอากาศประมาณ 1 ฟอง เพื่อให้มิที่ว่างสำหรับ inject C-14 ในรูเปสารละลายของ 
เหลวของ NaH14C 03 ปริมาตร 100 ul/25 ml of sea water

2.4 การบ่มขวดตัวอย่างในดู้บ่ม

ความลึก % ความเข้มของแสงใน Incubator ON DECK TOTAL
(เมตร) dark 5 10 15 25 50 100

5 2 1 1 1 1 1 3 2 10
15 1 2 3
40 2 1 1 1 1 1 3 10
80 1 2 3

หมายเหตุ ะ dark หมายถึง นำขวดดังกล่าวไปไ'ทนต่าแหน'งอับแสง คือ ด้านหลังของจานหมุนใน incubator 
โดยห่อด้วย aluminium foil อก1ชั้นหน๋ึง เพื่อไม่ให้แสงลอดผ่านได้

100 % หมายถึง ให้ขวดตัวอย่าง ถูกแสงโดยตรง มิได้ถูกครอบด้วย filter แต่อย่างใด 
on deck หมายถึง ให้ขวดตัวอย่าง ถูกบ่มด้วยแสงแดด ในถังนำจืดใส เพื่อให้แสงผ่านได้ โดยควบ 

คุมอุณหภูมิ ให้เท่ากับอุณหภูมิใน incubator ฟ้าการวัดปริมาณแสงในนำ ที่ใส่ไ'?สูงเท่าคอขวด หา % ความเข้ม 
แสง/ความเข้ม1ของแสงบนผิวนำ

2.5 การ Inject C-14 , Incubation และการกรองตัวอย่าง
หลังจากถ่ายนำใส่ขวด purex 25 ml เป็นท่ีเ'ริยบร้อยแสัว ขั้นตอนต่อไปเปีนการ Inject C-14 โดยใข้ 

multipette syringe ปริมาตร 1.25 ml ตัดปลายออกเพื่อที่จะต่อ ปลายเข็มฉีดยา ( hypodermic needle ) ต่อให้ 
สนิท ไล่ฟ่องอากาศออกให้หมดก่อนการ Inject 100 น1 ของ C-14 หรือ 2 uCi เข้าไปในขวด purex เมื่อฉึดเสร็จ 
ให้รบปิดฝาให้แน่น เพื่อกันไม่ให้นั้าเข้าหรือออกได้ สำหรับขวดมืด ( dark bottle ) ถูกห่อด้วย foil ขั้นตอนนี้ 
ทำในตู้ดูดควัน ( hood ) และในสภาพห้องแลบที่มืดหรือสลัว ๆ



หลังจากที่ Inject C-14 เสร็จ รีบนำเข้าดู้บ่มแสง ที่ได้ทำการปรับอุณหภูมิ ก่อนหห้านี้แลัว ติดขวด 
ตัวอย่างตามต่าแหน'งที่ต้องการที่จานหมุน จากนันเล่ือนจานหมุนลงจุ่ม'ป้า เดินเครื่องมอเตอร์ เปิดหลอดไฟทัง 14 
หลอด และเริ่มจับเวลาทันทื ทิ้งไว้ 2 ชม, ส่วน 2 ขวดที่เหลือของระดับความลึก 5 เมตร นำไปวางไว้ท้ายเรือให้ 
ถูกแสงแดด ปล่อยทิงไว้ 2 ชม,เช่นเดียวกับใน!ทcubator

เมื่อครบกำหนด 2 ชม. ปิด ไฟ,มอเตอร์จานหมุน เช่นเสืยวกันไฟในห้องปฏิบัติการ อยู่ในสภาพมืด 
หรือสลัว ๆ ขวด purex ถูก'ป้าออกมาจากจานหมุนเพื่อ'ป้ามากรองโดยทันที ใช้กระดาษกรอง cellulose nitrate 
pore size 0.45 um หลังจากกรองเสร็จ rinse ด้วยนำทะเลตัวอย่างประมาณ 1.5 ml โดยใช้ออโต้ปีเปต (
Multipette ) เพื่อความรวดเร็ว หลังจาก'น้ันปิด vacuum pump หยด 1 หยดของสารละลายผสมของ 0.1 N HCL 
กับ 25% formalin ลงบนกระดาษกรอง เพื่อหยุดกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชืวิตและสงวนรักษาเซลของ 
Phytoplankton ให้คงสภาพ จากนันใช้ forcep หยิบกระดาษกรองไ'f lu  Pony plast vials ขนาด 6 ml ซ่ึงเขืยน 
เบอร์หรือทำเครื่องหมายไว้แลัว นำเข้าเก็บในดู้เย็น ขบวนการกรองจากตัวอย่างแรกจนถึงตัวอย่างสุดท้าย ไม่ควร 
จะใช้เวลาเกินกว่า 60 นาทื เพื่อกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

3. กระบวนการนับก้มมันตภาพรังสี ด้วยเคร่ือง Liquid Scintillation Counter (LSC)

เติม 4 ml scintillation cocktail ในขวด pony vial ขนาด 6 ml ที่เก็บตัวอย่างกระดาษกรอง ทิงไว้ 8 
ชม. - 3 วัน cocktail จะย่อยสลายกระดาษกรองที่เป็น cellulose nitrate ก่อนนำมาเข้าเครื่อง'นบกัมมันตภาพรังสี 
ทำการเขย่าก่อนด้วยเครื่องเขย่า เพื่อให้กระดาษกรองและ cocktail ละลายเป็นเนือเดียวกัน จึงนำขวดตัวอย่าง 
pony vial มาใส่ในขวดเปล่า plast vial ขนาด 20 ml เรียงใส่ไว้ใน Protocol หรือ Rack ของเครื่อง LSC จึงทำ 
การนับในหน่วยของ DPM ( disintegrate per minute ) ซึ่งจะมค่าสูงกว่า CPM ( count per minute ) อยู่เสมอ 
เนื่องจากค่า cpm เป็นการนับเฉพาะการสลายตัวของ C-14 ที่มีสัญญาณสูงพอเท่านั้น ทำการนับครั้งที่ 2 หลัง 
จากการนับครั้งแรก 1-2 วัน

4. การคำนวณ

4.1 การคำนวณหาค่า C-14 uptake (P,) หรือตามสูตรดังต่อไปนี้
p, = DPMc|ear - DPM 1 k X D ie ............ สูตรการคำนวณที่ 1

DPM X 2h 
= C-14 uptake ที่เวลานั้น รหน่วยเป็น ug C l'V ’
= ค่าจากการนับเป็น DPM ของขวดที่ได้รับแสง 
= ค่าจากการนับเป็น DPM ของขวดที่ไม่ได้รับแสง (background)
= dissolve inorganic carbon หรือ tatal co2 in the experimental water

มีหน่วยเป็น ug Cl’1 การหาค่า 12co2 ที่มีในนำทะเลธรรมชาตินั้นมีอยู่หลายวิธ ี
เช่น วิธืของ Strickland & Parsons (1972) ชึ่งเปีนการหาด้วยการวิเคราะห์ 
ทางเคมีเป็นส่วนใหญ่ อีกวิธืหนึ่งหาจากเครื่อง gas analyzer ซึ่งที่สถาบัน ฯ

เม่ือ Pt
™ c , e a r  
DPM da*
D ie



เพิ่งไต้มีใช้โดยปกติในนำทะเลจะมึ l2co2 อยู่มากเกินพอสำหรับการ 
สังเคราะห์แสง ของแพลงตอนพืชพบว่าค่านี้ในนำทะเลจะมีอยู่ประมาณ 
30-40 ugCl1 ซึ่งในที่นี้จะขออนุโลมใช้ค่าดังกล่าวในการคำนวณ เนื่องจาก 
ไม่ไต้มีการวัดค่า total co2 ขณะเก็บตัวอย่าง 

DPMadd = ค่าท่ีไต้'0'เกใบ certificate หรือ specific โดยปกติทางสถาบัน ฯ จัดซ้ือ C-14
ในรูป ampoule ของสารละลาย NaHl4C03 จากตัวแทนจำหน่ายจากประเทศ 
เดนมาร์ก สินค้าแต่ละ Lot จะระบุรายละเอึยดคุณสมบัติของสินค้าแต่ละครั้ง 
การผลิต เช่น dpm per ampoule 

ในการหาผลผลิตขันต้นในตัวอย่างปิใช้ Batch number E 97-1 รค่า Activity 46,597,847 dpm per ampoule 
ในตัวอย่างนี้ฉึด C-14 ปริมาตร 100 น1 จาก ampoule ท่ีมี activity 21.04 uCi/ml

ดังนํน DPM„,

21.04 uCi
2.1 uCi

2h
ตัวอย่างการคำนวณ ค่า Cj4 - uptake (Pt) ของ station 15 วันที่ 18 มีนาคม 2539 
ที่ความลึก 40 m.(FM) ที่ความเข้มแสง 5%

100 น1 * 21.04 uCi 
1 ml 

46,597,847 dpm
4,650,925 dpm
incubate time

2.1 uCi

Pt = dPmctear - dPmdark*DIC

dpinadd*2h

= 91.56-62.45 *36000 
4650925 * 2

0.11 ugCl’V i

ตัวอย่างการคำนวณของ Station 15 ที่ความลึกต่าง ๆ

ความลึก % ความ เข้มของแสง
(เมตร) 5% 10% 15% 25% 50% 100% on deck

5 0.01 0.06 0.19 0.57 0.07
15 0.58

40 (FM) 0.11 0.26 0.50 0.74 0.88 0.84
80 0.21

4.2 การคำนวณหาศักย์การผลิต (potential production) เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีตังไ-^ใน incubator กับอุณหภูมิจริง 
ของนี้าแต่ละระดับความลึกไม่เท่ากัน จึงจำเปีนต้องใช้ค่าสัมประสิทธิของความถูกต้องของอุณหภูมิมาคูณ เป็นไป 
ตามสมการดังต่อไปนึ



Temp. Correction factor = exp.(ln2 * (t2_ti ) ............สูตรการคำนวณท 2

10
โดย t, = อุณหภูมิที่ตงไว้ใน incubator

t2 = อุณหภูมิที่ความลึกที่แท้จริง

ตารางแสดงค่า temp.corr.potent. prod, (mg c m h ) ‘ของ station ท 15 ทความลก 40 m. (FM) 
อุณหภูม incubator = 29.1 c

ความลึก Water temp. Temp. corr. % ความเข้มของแสง on deck
(เมตร) in situ c factor 5 10 15 25 50 100

5 29.1 1.0 0.01 0.06 0.19 0.57 0.07
15 29.1 1.0 0.58
40 26.3 1.2 0.132 0.312 0.6 0.888 1.056 1.008
80 23 1.6 0.336

4.3 การคำนวณหาค่า actual primary production ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
4.3.1 การสร้าง PI-CURVE หรือ production-Irradiance curve โดยให้แกน X เป็น Incubate

Irradiance มีหน่วยเป็น uEm 2ร 1 แกน Y เป็น potential production ข้อมูลที่นำมาสร้างกราฟจะนำมาจากหัวข้อ 
การคำนวณที่ 4.2 การสร้าง PI ส่วนมากจะเลือกดูจากระดับนี้าและเสํ,น pynocline หากเป็นที่'เทลึก มักจะสร้าง 
Pl-cure 2 กราฟ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของนำที่อยู่เหนือเส์,น pynocline และใด้เสํ'น pynocline อีก 1 รูป ในท ี่น ี้ 
เลือกระดับ 5 ทา และ 40 ทา เพื่อใช้เป็นตัวแทนนำที่อยู่เหนือและใต้เสํ,น pynocline เพื่อสร้างกราฟดังรูปต่อ 
ไปน ี้



IRRADIANCE uEmV

กราฟรูปที่ 1. แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มของแสงต่ออัตราผลผลิตที่ระดับนั้าเหนือเสัน 
pynocline

PI-CURVE 4-96-15  40  METERS[FM]
y = 0.2752Ln(x) - 0.6334

IRRADIANCE [ iE mV]

กราฟรูปที่ 2. แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มของแสงต่ออัตราผลผลิตที่ระดับนำใต ้
pynocline

ให ้ 365 uEm V ' เป็น 100% ของแสง (ได้จากการวัดแสงใน inclubator ในตอนเริ่มแรก) เนื่องจากว่า สมการที่ 
ได้จากกราฟจะสามารถหาค่า actual potential production ได้ หากแต่ต้องทราบค่าที่ความลึกของนำชันนัน 
ปริมาณแสงในขณะนันด้วยจึงจะสามารถนำมาใช้ความสัมพันธ์ของ PI-curve ที่เราสร้างขึ้น มาทำการหาผลผลิต 
ขันต้นที่ระดับความลึกนั้น

4.3.2 การคำนวณหา surface Irradiance ในแต่ละวัน จากการวัดแสงในแต่ละวันสามารถนำมาหา 
ความสัมพันธ์ของเวลากับความเข้มของแสงที่ฝึงนำในแต่ละวัน นำมาเขึยนกราฟรูป parabola แสั'วหาสมการ 
ความสัมพันธ์จากตัวอย่างที่ St. 15 ได้กราฟดังต่อไปนี้



day time (hour)

รูปท่ี 3. กราฟแสดงปริมาณความเข้มของแสงในแต่ละช่วงเวลาของวัน 
ในเวลาวัดแสงที่เวลาที่เก็บตัวอย่าง เช่นที่เวลา 8.32 น. ก็อาศัยความสัมพันธ์ของปริมาณแสงในแต่ละวันโดยใช ้
สมการดังกล่าว เมื่อเราทราบความเข้มของแสงที่ผิวนี้าในเวลาifน เราจำเป็นต้องทราบปริมาณของแสงใต้นำที่ 
ระดับความลึกนั้น ๆ เพื่อที่จะทำให้เราทราบผลผลิตจริงที่ความลึกนั้น ณ เวลานั้น

4.3.3 การคำนวณหาความบรรเทาเบาบางของแสง ที่ความลึกที่ต้องการในเมื่อเราใช้ค่าที่อ่านได้จาก 
light probe ของ CTD (sea bird) มาเป็นตัววัดแสงใต้นั้าผลที่ไต้นำมาเขึยนกราฟ จะได้ extinction curve ความ 
สัมพันธ์ของแสงและความบรรเทาเบาบาง ณ ระดับความลึกนั้นและสภาพแสงขณะนั้นในรูปของสมการ

Y ะ= Si e*  ......................  สมการการคำนวณที่ 5

Extinction, C4-96-15

Depth [ทา]



เม่ือ X เปีนระดับความลึก (เฑ)
Y เปีนความเข้มของแสงซึ่งต้องแปลสัญญาณทางไฟฟ้าดังกล่าวให้เปีนหน่วยของ uEm 2ร 1 

เมื่อต้องการทราบว่า ความลึกที่เราเก็บตัวอย่างนี้าเหลือปริมาณแสงมากน้อยแค่ไหน ก็สามารถหาได้ 
จากความสัมพันธ์ของสมการของเสันกราฟดังกล่าว

ตัวอย่าง actual primary production ท station no. 15 ระดับน่าลก 5 m. เวลา 17.45 น. มขันตอน 
ดังนี้
ใช้ความสัมพันธ์ของกราฟรูปที่ 3 แทนค่า X = 17.45 จะได้ค่าแสงที่ผิวในขณะนั้นเปีน 

Y = -27244 X2 + 28715 X -6046.1
surface irradiance = -27244 (17.45)2 + 28715(17.45) - 6046.1

= 289.02 uEm ร 
โดยค่า 17.45 ดังกล่าว ทำงานใน Excel เปีน time format 
ที่ความลึก 5m เราต้องการหาปริมาณความเข้มของแสงได้จากกราฟ extinction 
จาก Y = 0.212 e °°83*
โดยให ้ X = ความลึกที่ต้องการหา

Y = ความเข้มของแสงที่ความลึกนั้นในหน่วย uEn 2ร 1
-0.086 = สัมประสิทธิของการสูญหาย (extinction coefficient) ได้จากกราฟ extinction

ดังนัน ความเข้มของแสงที่เหลืออยู่ที่ความลึก 5 m. เวลา 17.45 น.
Y = 289 exp (-0.086*5)

= 188 uEm ร

4.3.4 การคำนวณหา actual primary production
จากกราฟความสัมพันธ์ของ PI - curve ท่ี St. 15 ความลึก 5 เฑ. จะได้สมการดังนี้

Y = 0.2312 Ln (x) - 0.934
โดย Y = actual production มหน่วยเปน ug Cl h หรอ mgCm h

X = ความเข้มของแสงใต้นั้าที่ความลึกนั้น

5 . ก ารรายงาน ผล

ผลจากการคำนวณหากจะให้มองเห็นความสำคัญของผลของข้อ?5]ลให้เปีนที่น่าสนใจ ยังต้องมีการ
ดำเนินการคำนวณดังต่อไปนี้

5.1 specific primary production (SPP) หรือ Assimilation number หรอ gross production น,นเอง ท
ระดับความลึกและเวลานัน

SPP = max production 
chlorophyll



Example = 3 ug Cl h = 6 ugC(ugChl) h
0.5 ugChll1

5.2 In situ primary production at 35 m (st.2)
day time Submarine Irradiance actual primary production

(h) (uEn ร ) (ug Cl h ) หรือ (mg Cm h
7-8 25 0.4
8-9 75 1.4
9-10 125 2.9
10-11 150 3.0
11-12 160 3.0
12-13 160 3.0
13.14 160 3.0
14-15 150 3.0
15-16 125 2.9
16-17 75 1.4
17-18 25 0.4
18-19 0 £LQ
daily prod. 24.4 (mg Cm d )

5.3 daily production คอผลรวมของ in situ primary production ทระดับความลก’นนทังวัน 
มีหน่วยเป็น mg Cm’V '

5.4 Water column production คือผลผลิตที่ได้ทัง column ของนำมีหน่วยเป็น mgC/m2 เนื่องจาก 
การเก็บตัวอย่างในครังนีไม่ได้ครอบคลุมทุก ๆ ความลึก จำเป็นอยู่เองที่เมื่อต้องการทราบผลผลิตเบืองต้นทัง 
column ซึ่งหาได้โดยทาง Integrate specific production ตามความลึกตามรูปต่อไปนี้

ขอมูล chlorophyll ไดจาก CTD [ seabird ]



จากการดำเนินการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 34 สถานี ตัวอย่างโดยแบ่งเปีน 3 แนวจากใกสัส่งสู่ทะเดนอกส่ง 
อกไปทางทิศตะวันออกของส่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่แนวเกาะภูเก็ตไปจนถึงแนวส่งของจังหวัดพังงา

ผดที่จะแสดงต่อไปนีแสดงผดผลิตเบืองต้นเฉพาะแนว (transect ท0.2 ) แนวใต้เกาะสิมิลัน เฉพาะ 3 
สถานี เก็บตัวอย่าง คือ

St.10 นอกส่งบริเวณ shelf break นำดึกราว 460 m.
St. 16 นอกส่งบริเวณ shelf นาลึกราว 86 m.
St.21 ใกส์ส่ง นาลึกราว 40 m.

ตารางแสดงค่า actual primary production เปรยบเทยบ 3 สถานตัวอย่าง ทความดก fluorescence maximum เวลา 
12.00 น. และค่าที่สำคัญในการคำนวณบางค่า
Station ะ 10 16 21
Depth of FM(m) 40 33 38
C-14 uptake (ugCl h ) จาก Pl-curve 1.2 2.55 2.45
Irradiance at 12:00 จาก Parabolic curve 1500 1500 1500
Extinction coeffcient จาก extinction curve -0.0534 -0.0664 -0.0649
Ambient light at FM depth (uEm ร ) 177.19 167.67 1084.33
จาก extinction - curve
Actual primary production 0.97 1.98 5.43
(mg Cm h )

7. ส,เปและวิจารณ์ผล

ผลการวิจัยผดผลิตเบื้องต้นในทะเลอันดามันเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริเวณใก้ลส่งและ 
ไกดส่ง พบว่า ผลผลิตเบืองต้นบริเวณชายส่งมีค่าสูงที่สุด คือ 5.43 mgCm'V* แดะบริเวณห่างส่งค่าผลผลิตมีค่า 
ลดลง คือ 0.97 mgCm 3เ11 ผลจากการคำนวณนีเปีนค่าแสดงอัตราผลผลิตเบืองต้นแต่ละสถานีซึ่งอยู่ห่างกัน ดัง 
นันจึงไม่สามารถนำมาหาค่าเฉลี่ยทังพื้นที่ไต้ สำหรับค่าผดผลิตเบืองต้นบริเวณพื้นที่ชายส่ง เช่น อ่าวพังงามีค่าผล 
ผลิตเบื้องต้นค่อนข้างสูง โดยมีค่าเฉลี่ยตดอดปี 384 gCm'V 1 (Sundstrom et al 1987) แต่ผลผลิตเบื้องต้นที ่
คำนวณได้จากบริเวณชายส่งจาก จ.ระนอง ถึง สตูด มีค่าเฉลี่ย 850 rngCinV’ หรือ 300 gCm’2yr 1 (Janekam & 
Hylleberg 1989)
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