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ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในพืน้ทีชุ่มน า้หนองละเลงิเค็ง จังหวดัขอนแก่น 
Diversity of Rotifers in Nong La Lerng Keng wetland, Khon Kaen Province 

 
วา่ท่ีร้อยตรีหญิงรัชนีกร แรมลี (Rachaneekorn Ramlee)* ละออศรี เสนาะเมือง (La-orsri Sanoamuang)** 

 
บทคดัย่อ 

ศึกษาความหลากหลายของโรติเฟอร์ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเคง็ จงัหวดัขอนแก่น เก็บตวัอยา่งเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณโดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 27 ไมโครเมตร และเคร่ืองมือเก็บตัวอย่างน ้ า (Schindler - Patalas 
plankton trap) ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง กนัยายน 2557 จ านวน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (มกราคม) ฤดูร้อน (พฤษภาคม) 
และฤดูฝน (กนัยายน) พบโรติเฟอร์ทั้งส้ิน 11 วงศ ์22 สกลุ 75 ชนิด ซ่ึงจ านวนชนิดท่ีพบในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) ส าหรับความชุกชุมของโรติเฟอร์พบวา่มีความชุกชุมสูงสุดในฤดูฝน (152.55 ตวัต่อลิตร) 
รองลงมาคือ ฤดูร้อน (55.20 ตวัต่อลิตร) และ ฤดูหนาว (39.20 ตวัต่อลิตร) เม่ือค านวณค่าดชันีความหลากชนิด (H’) และ
ดชันีความสม ่าเสมอ (J’) ของโรติเฟอร์ พบวา่ทั้งสองดชันีมีค่าสูงสุดในฤดูหนาว (3.21และ 0.85) รองลงมาคือฤดูร้อน 
(2.75 และ 0.73) และมีค่าต ่าสุดในฤดูฝน (2.52 และ 2.64) ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ Lecane bulla เป็นชนิดท่ีพบ
บ่อย และมีความชุกชุมมากท่ีสุด เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของโรติเฟอร์กบัปัจจยัทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ า พบวา่อุณหภูมิของน ้ าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการแพร่กระจายของโรติเฟอร์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเคง็ 

 
ABSTRACT 

Diversity of rotifers in Nong La Lerng Keng wetland, Khon Kaen province was extensively investigated 
during January to September 2014. Rotifer samples were collected in three seasons; cold (January), hot (May) and the 
rainy season (September). The qualitative and quantitative methods were used for sampling, using plankton net with 
27 µm mesh size and a Schindler - Patalas plankton trap. A total of 75 rotifers species belonging to 22 genera and 11 
families were identified. The number of rotifers was significantly different in three seasons (P<0.05). The maximum 
abundance of rotifers were found in rainy season (152.55 ind.L-1), followed by hot and cold season (55.2 and 39.2 
ind.L-1), respectively. Additionally, Lecane bulla was the most frequently encountered and highly abundance species. 
Subsequently, Shannon-Weiner diversity index (H’) and Pielou’s evenness index (J´) showed the maximum value in 
cold season (2.75 and 0.73), followed by hot season (2.75 and 0.73) and the lowest in the rainy season (2.52 and 
0.64). Moreover, the relation between rotifers species and environmental factors showed that rotifer distribution 
depended on water temperature. 
 
 
 

ค าส าคญั: โรติเฟอร์ หนองละเลิงเคง็ พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
Keywords: Rotifers, Nong La Lerng Keng, Wetland 
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บทน า 
โรติเฟอร์ (rotifers) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลงัขนาดเล็ก มีการด ารงชีวติเป็นแพลงก์ตอนล่องลอย
ในกระแสน ้ า พบมากในแหล่งน ้ าจืดโดยมีเพียงส่วน
นอ้ยท่ีพบในน ้ ากร่อย และน ้ าทะเล ซ่ึงมีบทบาทส าคญั
ยิ่งในระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง   
ในการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารจากผู ้ผลิต      
ไปยงัผูบ้ริโภคในล าดบัการกินอาหารถดัไป (ละออศรี, 
2545; Wallace, Snell, 2001) ความหลากหลายของ         
โรติเฟอร์ทั้ งชนิด และปริมาณ สามารถใช้เป็นขอ้มูล   
ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ า รวมทั้ง
การเพ่ิม ข้ึนหรือลดลงของชนิด  และปริมาณของ          
โรติเฟอร์ยงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินสภาพแหล่งน ้ า
ได ้ทั้งน้ีเพราะโรติเฟอร์เป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีการตอบสนอง
ต่อสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่าง
รวดเร็ว จึงสามารถใชต้รวจสอบผลกระทบต่อแหล่งน ้ า
นั้นๆได ้(สุเปญญา, 2551) นอกจากน้ี ประโชน์ของโรติ
เฟอร์ทางด้านการประมง คือ นิยมน ามาเพาะเล้ียงเพ่ือ
เป็นอาหารของสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีส าคัญหลากหลาย
ชนิด (ธิดา, 2530) 

จังหวัดขอนแก่น มี พ้ืน ท่ี ชุ่มน ้ าท่ีส าคัญอยู่
จ  านวนมาก อาทิเช่น แก่งละวา้ อ าเภอบา้นไผ ่และ หว้ย
เสือเตน้ อ าเภอน ้ าพอง ซ่ึงถูกจดัให้เป็นพ้ืนท่ีชุมน ้ าท่ีมี
ความส าคัญระดับชาติ  (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ, 2542) อย่างไรก็ตาม ยงัมีพ้ืนท่ี
ชุ่มน ้ าอีกหน่ึงแห่งท่ีมีความโดดเด่นของระบบนิเวศ 
ได้แก่ หนองละเล็งเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง ซ่ึงเป็น
แหล่งน ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม     
มีน ้ าท่วมขงัตลอดทั้งปี มีเกาะกลางเป็นป่าท่ีมีทั้งไมพุ้่ม 
ไมย้ืนตน้ และพืชน ้ าจ านวนมาก ซ่ึงเป็นแหล่งอาศยัท่ี
ส าคญัของนกประจ าถ่ิน และนกอพยพมากกวา่ 94 ชนิด 
นอกจากน้ี พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าดงักล่าวน้ีถูกใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับ
ศึกษาความหลากหลายของนก  และพัน ธ์ุไม้เป็น
ระยะเวลายาวนาน (ศรัณ , 2543; เอก, 2548) ปัจจุบัน
หนองละเลิงเค็ง ถูกพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัขอนแก่น  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้านความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเค็งท่ีผ่านมา
ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ในการส ารวจกลุ่มนก และพนัธ์ุไม ้
แต่ยงัไม่เคยมีการส ารวจสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังใน
พ้ืนท่ีน้ีมาก่อน ดังนั้ นผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความหลากหลายของกลุ่มโรติเฟอร์ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า
หนองละเลิงเค็ง เพื่อทราบขอ้มูลดา้นความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน อีกทั้ง
สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการจัดการ 
และอนุ รักษ์ท รัพยากรแห ล่งน ้ าให้ ส ามารถเอ้ือ
ประโยชน์ไดย้าวนานต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม  และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรติเฟอร์และปัจจยัทางกายภาพ
และเคมีบางประการของน ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิง
เคง็ 

 
วธีิการวจิยั 

พื้นทีศึ่กษา 
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเค็ง ต าบลดงเค็ง อ าเภอ

หนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น มีเน้ือท่ีประมาณ 684 
ไร่ ตั้ งอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 15º39’17.27’’ เหนือ และ
ลองจิจูดท่ี 102º46’56.84’’ ตะวนัออก มีความสูงจาก
ระดับน ้ าทะเลประมาณ 147 เมตร ก าหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างให้ครอบคลุมแหล่งน ้ าทั้ งหมดโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 สถานี (ภาพท่ี 1) 

การเกบ็ตวัอย่างโรตเิฟอร์ 
เก็บตวัอยา่งโรติเฟอร์ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง 

กันยายน 2557 โดยแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู
หนาว (เดือนมกราคม) ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม) และ
ฤดูฝน (เดือนกนัยายน) เก็บตวัอยา่งเชิงคุณภาพ โดยใช้
ถุงลากแพลงก์ตอนท่ีมีขนาดช่องตา 27 ไมโครเมตร 
ลากตวัอยา่งบริเวณริมฝ่ัง และบริเวณผิวน ้ า จ านวน 10  
คร้ังต่อสถานี เพ่ือให้ได้ตัวอย่างมากท่ีสุด และเก็บ
ตัวอย่างเชิงปริมาณโดยใช้เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างน ้ า 
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ความจุ 5 ลิตร (Schindler - Patalas plankton trap) เก็บ
น ้ าปริมาตร 20 ลิตรต่อสถานี กรองผ่านถุงแพลงก์ตอน
ท่ีมีขนาดตา 27 ไมโครเมตร จากนั้นน าตวัอยา่งท่ีเก็บทั้ง 
2 วิธีมารักษาสภาพตวัอยา่งดว้ยน ้ ายาฟอร์มาลีน ความ
เขม้ขน้ร้อยละ 4 พร้อมทั้ งตรวจวดัปัจจยัทางกายภาพ
และเคมีบางประการของน ้ า ระหว่างเก็บตัวอย่าง 
จ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ อุณภูมิน ้ า ความเป็นกรด - ด่าง 
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ค่าการน าไฟฟ้า และ
ปริมาณของแขง็ละลายน ้ าในทุกสถานี 

จากนั้ นน าตัวอย่างโรติเฟอร์ท่ีได้มาระบุชนิด
ตาม รูปวิธานของ Koste and Shiel (1987 , 1990) , 
Segers (1995) และตรวจนับจ านวนตัวภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบตาประกอบรุ่น Nikon Eclipse E800 
พร้อมทั้ งถ่ายภาพตัวอย่างโรติเฟอร์ท่ีพบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ติดกลอ้งถ่ายรูป ยี่ห้อ Carl Zeiss 7.1.5 รุ่น 
Primo Star 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ค านวณหาค่าดชันีชีวภาพ จากขอ้มูลชนิดและ

ปริมาณของโรติ เฟอร์  ประกอบด้วย  ดัชนีความ
หลากหลาย Shannon-Weiner diversity index (H´) และ
ดัช นี ค วามสม ่ า เสมอ  Pielou’s evenness index (J´) 
วิเคราะห์ความแตกต่างความหลากชนิด ความชุกชุม
ของโรติเฟอร์ และค่าปัจจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ าในแต่ละฤดูกาล โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) ใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 19.0 และวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดของโรติเฟอร์และปัจจยัทาง
กายภาพและเค มีบางประการของน ้ า โดยใช้วิ ธี 
Canonical Correspondence Analysis (CCA) ด้ ว ย 
โป รแก รม  R-Studio version 3 .1 .3  (R Core Team, 
2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่1 สถานีเก็บตวัอยา่งและลกัษณะพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเคง็ จงัหวดัขอนแก่น 
 

1 
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ผลการวจิยั 
ความหลากชนิดของโรตเิฟอร์ 
จากการศึกษาความหลากชนิดของโรติเฟอร์ใน

พ้ืนท่ี ชุ่มน ้ าหนองละเลิงเค็ง จังหวดัขอนแก่น พบ
ทั้งส้ิน 11 วงศ์ 22 สกุล 75 ชนิด (ตารางท่ี 1) วงศ์ท่ีพบ
ความหลากชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์ Lecanidae พบ 30 
ชนิด (ร้อยละ 40 ของชนิดท่ีพบทั้ งหมด) รองลงมา 
ไดแ้ก่ วงศ์ Brachionidae พบ 13 ชนิด (ร้อยละ 17.33) 
และ  วงศ์  Lepadellidae พ บ  9  ช นิ ด  (ร้อ ยละ  12 ) 
ตามล าดบั สกุลท่ีพบจ านวนชนิดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สกุล 
Lecane พบ  30 ช นิ ด  (ร้อยละ 40 ของชนิด ท่ีพบ
ทั้งหมด) รองลงมา ไดแ้ก่ สกลุ Brachionus และ สกลุ  
Lepadella พบสกุลละ 7 ชนิด (ร้อยละ 9.33) ส าหรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรติเฟอร์ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ Lecane bulla, L. crepida, L.  
papauna, L. luna, L. hamata L. hornemanni, L. 
signifera, Polyartha vugaris ซ่ึงโรติเฟอร์ชนิดดงักล่าว 
มีการกระจายกวา้งสามารถพบไดใ้นทุกสถานี และพบ
ไดท้ั้งสามฤดูกาล (ภาพท่ี 2) 

เม่ือพิจารณาความหลากชนิดในแต่ละฤดูกาล
พบว่า มีจ านวนชนิดอยูร่ะหว่าง 50 - 64 ชนิด โดยฤดู
ฝนมีจ านวนชนิดของโรติเฟอร์มากท่ีสุด พบ 64 ชนิด      
(ร้อยละ  85.33  ของจ านวนชนิด ท่ีพบทั้ งหมด ) 
รองลงมา คือ ฤดูร้อน พบ 56 ชนิด (ร้อยละ 74.67) และ
ฤดูหนาว พบความหลากชนิดน้อยท่ีสุด คือ 50 ชนิด 
(ร้อยละ 66.67) เม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบวา่ มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ (F = 3.893, P = 0.049) 

 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที ่2  ตวัอยา่งของโรติเฟอร์ท่ีพบบ่อยในการศึกษาคร้ังน้ี 
ก. Lecane bulla          ข. L. crepida         ค. L. papauna         ง. L. signifera      
จ. L. hornemanni        ฉ. L. unguitata      ช. L. luna               ซ. Polyartha vugaris 
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BMP19-5 

ตารางที ่1 รายช่ือโรติเฟอร์ท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเคง็ จงัหวดัขอนแก่น 
 

ช่ือวทิยาศาสตร์ของโรตเิฟอร์ 

Family Brachionidae L. furcata (Murray, 1913) * Lep. ehrenbergi (Perty, 1890) A, B 
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) C L. hamata (Stokes, 1896) * Lep. patella (Müller, 1773) * 
Brachionus angularis Gosse, 1851 A, B L. haliclysta Harring & Myers, 1926 * Lep. tritera Myers,1934 A, B 
B. bidentatus Anderson, 1889 C L. hornemanni (Ehrenberg, 1834) * Squatinella lamellaris (Müller, 1786) A 

B. caudatus Barrois and Daday, 1894 A, B  L. hastata (Murray, 1913) B, C Family Mytilinidae 
B. dichotomus Shephard, 1911 C L. inopinata Harring & Myers, 1926 * Lophocharis salpina (Ehrenberg, 1834) C 
B. falcatus Zacharias, 1898 B, C L. lateralis Sharma, 1978 * Mitilina ventralis (Ehrenberg, 1830) * 
B. forficula Wierzejski, 1891 A L. leontina (Turner, 1892) * M. unguipes (Lucks,1912) C 

B. quadridentatus Hermann, 1783 B, C L. ludwigii (Eckstein, 1883) * Family Scaridiidae 
K. cochlearis (Gosse, 1951) A, C L. luna (Müller, 1776) * Scaridium longicaudum (Müller, 1786) A 

K. lenzi Hauer, 1953 * L. lunaris (Ehrenberg, 1832)  B, C Family Synchaetidae 
K. tropica (Apstein, 1970) * L. nana (Murray, 1913) A Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 * 

Plationus patulus (Müller, 1786) * L. obtusa (Murray, 1913) * Family Testudinellidae 
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) * L. papuana (Murray, 1913) * Testudinella patina (Hermann, 1783) * 

Family Euchanidae L. pyriformis (Daday, 1905) * Family Trichocercidae 
Beauchampiella eudactylota (Gosse,1886)A, C L. quadridentata (Ehrenberg, 1830) * Trichocerca bicristata ( Gosse, 1887) B,C 
Dipleuchanis propatula (Goss,1886) A, C L. signifera (Jennings, 1896) * T. elongata (Gosse, 1886)C 
Euchanis dilatata Ehrenberg, 1832 * L. stenroosi (Meissner, 1908) * T. abilio Segers,1993 C 
E. triquetra Ehrenberg, 1838 * L. tenuiseta Harring, 1914 C T. similis (Wierzejski, 1893) *  

E. meneta Myers, 1930 * L. thalera (Harring & Myers, 1926) * Family Trichotriidae 
Triplechanis plicata (Levander,1894) * L. undulata Hauer, 1938 B Macrocheatus collinsii (Gosse, 1867) A 

Family Lecanidae L. unguitata (Fadeev, 1926) * M. sericus (Thorpe, 1893) * 
Lecane arcula Harring, 1914 * L. ungulata (Gosse, 1887) * Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) * 

L. aculeata (Jakubski, 1912) * Family Lepadellidae Family Trochosphaeridae 
L. batillifer (Murray, 1913) A, B Colurella uncinata (Müller, 1773) * Filinia camasecla Myers, 1938 C 
L. bulla (Gross, 1851) * Lepadella acumminata (Ehrenberg, 1834)A,C F. longiseta (Ehrenberg, 1834) * 
L. crepida Harring, 1914 * Lep. amphitropis Harring, 1916 B, C F. opolensis (Zacharias, 1898) * 
L. curvicornis (Murray, 1913) * Lep. discoidea Segers, 1993* F. terminalis (Plate, 1886) * 
L. elegans Harring, 1914 C Lep. ovalis (Müller 1786) *  

 

หมายเหตุ  สญัลกัษณ์ A, B, C  หมายถึง โรติเฟอร์ท่ีพบใน ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ตามล าดบั 
สญัลกัษณ์ * หมายถึง โรติเฟอร์ท่ีพบทั้งสามฤดูกาล 
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BMP19-6 

ความชุกชุมของโรตเิฟอร์ 
จากการศึกษาโรติเฟอร์เชิงปริมาณในคร้ังน้ี 

พบว่า ความชุกชุมในทุกฤดูกาลมีค่าอยู่ในช่วง 39.2 - 
152.55 ตวัต่อลิตร โดยพบความชุกชุมมากท่ีสุดในฤดู
ฝน รองลงมาคือ ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 2) เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบวา่ แต่ละฤดูกาล
มีความชุกชุมแตกต่างกันทางสถิติ (F = 5.213 , P = 

0.023) ชนิดท่ีพบความชุกชุมมาก ไดแ้ก่ Lecane bulla 
พบร้อยละ 34.64 ของจ านวนท่ีพบทั้งหมด รองลงมา
ไ ด้ แ ก่  Polyarthra vulgaris, L. ungulata, Colurella 
uncinata, Plationus patulus และ L. hamata พบร้อยละ 
9.96, 4.90, 4.27, 4.01 และ 3.66 ตามล าดบั  

เม่ือน าข้อมูลมาค านวนหาดัชนีทางชีวภาพ 
พบว่า ค่าดัชนีความหลากชนิด (H’) และดัชนีความ
สม ่าเสมอ (J’) มีค่าสูงสุดในฤดูหนาว รองลงมาคือ ฤดู
ร้อน และมีค่าต ่าสุดในฤดูฝน (ตารางท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางกายภาพและเคมบีางประการของน า้ 
จากการตรวจวดัปัจจยัทางกายภาพและเคมีบาง

ประการของน ้ า จ านวน 5 ปัจจยัไดแ้ก่ อุณหภูมิของน ้ า 
ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ค่าการ
น าไฟฟ้า และปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้ งหมด โดย
น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
แต่ละปัจจยัในแต่ละฤดูกาล โดยใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัทางกายภาพและเคมี
บางประการของน ้ า ในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 3) จาก
การศึกษาบ่งช้ีว่า ปัจจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ ามีความผนัแปรไปตามฤดูกาล ทั้งน้ีอาจ
ข้ึนอยูก่บัอีกหลายปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆของแหล่งน ้ า 
เช่น ปริมาณน ้ า สภาพภูมิประเทศ ลกัษณะทางเคมีของ
ดิน กิจกรรมของมนุษย ์เป็นตน้  

ตารางที ่2  ความชุกชุมและดชันีทางชีวภาพของโรติเฟอร์ทั้ง 3 ฤดูกาล ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิงเคง็ จงัหวดัขอนแก่น 
 

ฤดูกาล ความชุกชุม (ตวั/ลติร) H’ J’ 
หนาว 39.20 3.209 0.853 
ร้อน 55.20 2.753 0.728 
ฝน 152.55 2.515 0.640 

หมายเหต:ุ H’ คือ Shannon-Weiner diversity index และ J’ คือ Pielou’s evenness index  
 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า 

ฤดูกาล 
ค่าปัจจยัทางกายภาพและเคมบีางประการของน า้ 

W.temp (˚C) pH DO (mg/L) EC (µS/cm) TDS (mg/L) 
หนาว 23.52a ± 1.93 6.27a ± 0.11 5.52b ± 1.18 1223.80a ± 549.29 782.80a ± 352.29 

ร้อน 32.00b ± 1.09 7.12b ± 0.08 4.62b ± 1.10 2034.00b ± 476.50 1300.80b ± 305.07 

ฝน 33.46b ± 0.85 6.77c ± 0.27 3.03a ± 0.87 1071.80a ± 129.86 535.80a ± 64.11 

หมายเหตุ  สญัลกัษณ์ W. temp คือ อุณหภูมิของน ้ า, pH คือ ค่าความเป็นกรด - ค่าง DO คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า, EC คือ 
ค่าการน าไฟฟ้า, TDS คือ ค่าปริมาณของแข็งละลายน ้ า และตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในสดมภ์เดียวกัน
แสดงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 
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BMP19-7 

ความสัมพันธ์ระหว่างโรติเฟอร์กับปัจจัยทาง
กายภาพและเคมบีางประการของน า้ 

จากการน าขอ้มูลของชนิดและปริมาณโรติเฟอร์
ท่ีพบในการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลปัจจยัทาง
กายภาพและเคมีบางประการของน ้ า ทั้ ง 5 ปัจจยั ดว้ย
วิธี  CCA (canonical correspondence analysis) ซ่ึ งผล
ของปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า ท่ีมี
ต่อโรติเฟอร์โดยตรง แสดงในรูปของกราฟ join plot 
ของแกนท่ี 1 และแกนท่ี 2 โดยชนิดโรติเฟอร์แทนดว้ย
อักษรสีแดง ส่วนปัจจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ าแทนด้วยลูกศรสีน ้ าเงินท่ีออกจากจุด
ศูนยก์ลางของกราฟ ความยาวของลูกศรแสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของปัจจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ าแต่ละค่าในกราฟ (ภาพท่ี 3) และค่า 
eigenvalue บ่งบอกถึงความสามารถในการอธิบาย
ความแปรปรวนของขอ้มูล โดยแกนท่ี 1 และแกนท่ี 2 
สามารถแสดงความแปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงพบว่าแกนท่ี 1 สามารถอธิบายข้อมูลได้ ร้อยละ 
31.26 ในขณะท่ี แกนท่ี 2 สามารถอธิบายข้อมูลได ้     
ร้อยละ 16.48 (ตารางท่ี 4) เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ ากบั
แกน (ตารางท่ี 5) พบวา่ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ าทั้ ง 5 ปัจจัย มีผลต่อความชุกชุมและ
การแพร่กระจายของโรติเฟอร์ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนอง
ละเลิงเค็งมากนอ้ยแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุณภูมิ
ของน ้ าเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการ
แพร่กระจายของโรติเฟอร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของชนิด 
โรติเฟอร์กับปัจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการ
ของน ้ าดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มของโรติเฟอร์ตาม

ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ าที่พบ
โรติเฟอร์อาศยัอยูไ่ดเ้ป็น 4 กลุ่ม (ภาพท่ี 3) ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี  1  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยู่ใน
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิของน ้ าสูงกว่าอุณหภูมิน ้ าเฉล่ีย 
(ตารางท่ี 3) พบ 10 ชนิด ได้แก่ Brachionus falcatus, 
Beauchampiella eudactylota, Lecane elegans, L. 
curvicornis, L. bulla, L. ungulata Lepadella 
amphitropis, Trichocerca elongate, Mitilina unguipes 
และ Filinia opolensis  

กลุ่มท่ี 2  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยู่ใน
บริเวณท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าค่าความเป็น
กรดด่างเฉล่ีย (ตารางท่ี 3) พบ 8 ชนิด ไดแ้ก่ Anuropsis 
fissa, Lophocharis salpina, Trichocerca bicristata, 
Plationus patulus, Lecane leontina, L. ungulata, L. 
obtusa และ Euchanis triquatra 

กลุ่มท่ี 3  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยู่ใน
บริเวณท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าสูงกว่าปริมาณ
ออกซเจนละลายน ้ าเฉล่ีย (ตารางท่ี  3) พบ 9 ชนิด 
ได้แ ก่  Lecane batilifer, L. lunalis, L. hornemanii, L. 
aculaeta, L. inopinata, Lepadella triptera, Lep. 
acumminata, Lep. discoidae และMitilina ventralis 

กลุ่มท่ี 4  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยูบ่ริเวณ
ท่ีค่ าการน าไฟฟ้าและปริมาณของแข็งละลายน ้ า
ทั้ งหมดสูงกว่าค่าการน าไฟฟ้าและปริมาณของแข็ง
ละลายน ้ าทั้งหมดเฉล่ีย (ตารางท่ี 3) พบทั้งส้ิน 12 ชนิด 
ไดแ้ก่ Lecane thalela, L. furcata, L. signifera, L. luna, 
L. stenroosi L. arcula, L. pyriformis, L. 
clossterocerca, L. ludwigii, Lepadella ehrenbergi, 
Keratella lenzi และ Macrocheatus serricus 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ าท่ีพบ
โรติเฟอร์อาศยัอยูไ่ดเ้ป็น 4 กลุ่ม (ภาพท่ี 3) ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยู่ใน
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิของน ้ าสูงกว่าอุณหภูมิน ้ าเฉล่ีย 
(ตารางท่ี 3) พบ 10 ชนิด ได้แก่ Brachionus falcatus, 
Beauchampiella eudactylota, Lecane elegans, L. 
curvicornis, L. bulla, L. ungulata Lepadella 
amphitropis, Trichocerca elongate, Mitilina unguipes 
และ Filinia opolensis  

กลุ่มท่ี 2  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยู่ใน
บริเวณท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าค่าความเป็น
กรดด่างเฉล่ีย (ตารางท่ี 3) พบ 8 ชนิด ไดแ้ก่ Anuropsis 
fissa, Lophocharis salpina, Trichocerca bicristata, 
Plationus patulus, Lecane leontina, L. ungulata, L. 
obtusa และ Euchanis triquatra 

กลุ่มท่ี 3  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยู่ใน
บริเวณท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าสูงกวา่ปริมาณ
ออกซเจนละลายน ้ าเฉล่ีย (ตารางท่ี  3) พบ 9 ชนิด 
ได้แ ก่  Lecane batilifer, L. lunalis, L. hornemanii, L. 
aculaeta, L. inopinata, Lepadella triptera, Lep. 
acumminata, Lep. discoidae และMitilina ventralis 

กลุ่มท่ี 4  โรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยูบ่ริเวณ
ท่ีค่าการน าไฟฟ้าและปริมาณของแข็งละลายน ้ า
ทั้ งหมดสูงกว่าค่าการน าไฟฟ้าและปริมาณของแข็ง
ละลายน ้ าทั้งหมดเฉล่ีย (ตารางท่ี 3) พบทั้งส้ิน 12 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  Lecane thalela, L. furcata, L. signifera, L. 
luna, L. stenroosi L. arcula, L. pyriformis, L. 
clossterocerca, L. ludwigii, Lepadella ehrenbergi, 
Keratella lenzi และ Macrocheatus serricus 
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BMP19-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4 ค่ า ค ว าม สั ม พั น ธ์  linear combinations 
ระหว่างค่า score ของแกนจากข้อมูลชนิด
โรติเฟอร์กบัปัจจยัทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ า 

Importance of components 
Canonical axis 

axis 1 axis 2 
Eigenvalue 0.3126 0.1648 
Proportion Explained 0.2039 0.1074 
Cumulative Proportion 0.2039  0.3113 

 
ตารางที ่5  ความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางกายภาพและ

เคมีบางประการของน ้ ากบัแกน 
Environmental 

factors 
Canonical axis 

P-value 
axis 1 axis 2 

Water temperature 0.8864 -0.07495 0.005** 
pH 0.5225   0.06209 0.694 
DO -0.6418   0.40962 0.742 
EC -0.3395 -0.46687 0.153 

TDS -0.4282 -0.47150 0.499 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย ** หมายถึง มีความส าคญัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.01) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาความหลากหลายของโรติเฟอร์    

ใน พ้ืนท่ี ชุ่มน ้ าหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น          
พบทั้ งส้ิน 11 วงศ์ 22  สกุล 75 ชนิด ซ่ึงชนิดท่ีพบ
ทั้งหมดเคยมีรายงานแลว้ในประเทศไทย (Sa-Ardrite 
et al, 2013)  โดยคิด เป็น ร้อยละ  18.84 ของชนิด
ทั้ งหมด วงศ์ท่ีพบความหลากชนิดมากท่ีสุดเรียงจาก
มากไปน้อย  ดังน้ี  วงศ์ Lecanidae (ร้อยละ 40) วงศ ์
Brachionidae  (ร้อยละ 17.33) วงศ์ Lepadellidae (ร้อยละ 
12) ตามล าดบั จ านวนชนิดของโรติเฟอร์มีความแปร
ผนัไปตามฤดูกาล โดยพบจ านวนชนิดมากท่ีสุดในฤดู
ฝน รองลงมา คือ ฤดูร้อน และฤดูหนาว ตามล าดบั โรติ
เฟอร์ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีแพร่กระจายมากในเขต
ร้อน และมีความสอดคล้องกับชนิดท่ีพบในบริเวณ
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าบริเวณต่างๆ ของประเทศไทย เช่น บึง
กุดทิง จังหวดับึงกาฬ (Sanoamuang, Savatenalinton, 
2001) บึงโขงหลง จังหวดับึงกาฬ และบึงบอระเพ็ด 
จงัหวดันครสวรรค์ (จิตรา, 2549) อยา่งไรก็ตาม ความ
หลากชนิดของโรติเฟอร์ในแต่ละแหล่งน ้ าก็ยงัมีความ
แตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มภายใน
แหล่งน ้ า เช่น ลกัษณะของพ้ืนท่ี ลกัษณะแหล่งอาศัย
ย่อย ปั จจัยทางกายภาพและเคมีของน ้ า  เป็นต้น 
(Wallace, Snell, 2001) 

ภาพที ่3  CCA แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดของโรติเฟอร์และปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า 
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ความชุกชุมของโรติเฟอร์ มีการเปล่ียนแปลง
ไปตามฤดูกาล โดยพบความชุกชุมของโรติเฟอร์สูง
ท่ีสุดในฤดูฝน รองลงมาคือ ฤดูร้อน และฤดูหนาว 
ตามล าดับ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิง
เคง็เป็นแหล่งน ้ าเปิด ไดรั้บน ้ าฝนและน ้ าจากล าหว้ยเลิง
บกัหนวด และล าห้วยแอก ในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ าจะ
ชะลา้งสารสารอินทรีย ์และสารอนินทรียต์่างๆ ลงสู่
แหล่งน ้ า ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญเติบโต
มากข้ึน เม่ือแพลงก์ตอนพืชมีปริมาณมากข้ึน จะท าให้
แพลงก์ตอนสัตวร์วมถึงโรติเฟอร์ซ่ึงมีบทบาทเป็นผูล่้า
ค่อยๆเพ่ิมจ านวนข้ึนตามมาเช่นกัน (ลดัดา, 2530) จึง
อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้บความชุกชุมของโรติเฟอร์
สูงในช่วงฤดูฝน อย่างไรตาม หากปริมาณอาหารใน
แหล่งน ้ าลดน้อยลงอาจส่งผลให้ปริมาณโรติเฟอร์
ลดลงไดเ้ช่นกนั (ลดัดา, 2530) ส าหรับโรติเฟอร์ท่ีพบ
ความ ชุก  และการแพ ร่กระจายมาก ท่ี สุดตลอด
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา คือ Lecane bulla เน่ืองจาก
เป็นชนิดท่ีมีการแพร่กระจายทั่วโลก (cosmopolitan) 
พบไดบ่้อยตามแหล่งน ้ าจืด เกือบทุกประเภท และเป็น
ชนิดท่ีมีช่วงความทนต่อสภาวะแวดลอ้มต่างๆไดก้วา้ง 
(eurytopic species) (Segers, 1995) จึงอาจเป็นสาเหตุท่ี
ท าใหพ้บโรติเฟอร์ชนิดน้ีไดทุ้กช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดกับ
ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า สามารถ
จดักลุ่มของสงัคมโรติเฟอร์ในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าหนองละเลิง
เคง็ ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี กลุ่มท่ี 1 เป็นโรติเฟอร์ท่ี
พบแพร่กระจายในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิของน ้ าค่อนขา้ง
สูง กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มของโรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจาย
อยู่ในบริเวณท่ีมีค่าความเป็นกรด - ด่างค่อนข้างสูง 
กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มของโรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายอยูใ่น
บริเวณท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าค่อนขา้งสูง และ
กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มของโรติเฟอร์ท่ีพบแพร่กระจายใน
บริเวณท่ีมีค่าการน าไฟฟ้า และปริมาณของแข็งละลาย
น ้ าทั้ งหมดค่อนขา้งสูง ซ่ึงการจัดกลุ่มของโรติเฟอร์
ดังกล่าวน้ีสามารถบ่งช้ีได้ว่าโรติเฟอร์แต่ละชนิดมี
ความสามารถในการปรับตัว ความทนทาน  และ

เหมาะสมกับปัจจัยทางกายภาพและเคมีของน ้ าท่ี
แตกต่างกนั (Wallace, Snell, 2001) จึงส่งผลท าให้พบ
การแพร่กระจายของสังคมโรติเฟอร์ในแต่ละบริเวณ
หรือแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่ างกัน  โดยจาก
การศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นอุณหภูมิของน ้ าเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อความชุกชุมและการ
แพร่กระจายของโรติเฟอร์ 10 ชนิด ไดแ้ก่ Brachionus 
falcatus, Beauchampiella eudactylota, Lecane 
elegans, L. curvicornis, L. bulla,   L. ungulata 
Lepadella amphitropis, Trichocerca elongate, Mitilina 
unguipes และ Filinia opolensis เน่ืองจากบริเวณหรือ
ช่วงเวลาท่ีมีอุณหภูมิของน ้ าค่อนขา้งสูงจะท าให้โรติ
เฟ อ ร์ ท่ี พ บ ดั งก ล่ าว มี ค ว าม ชุ ก ชุ ม สู งและพ บ
แพร่กระจายมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ  Wallace, Snell, 
(2001) รายงานว่าอุณภูมิของน ้ าปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ อตัราการตาย และการเจริญเติบโต
ขอ งโร ติ เฟ อ ร์  น อ กจ าก น้ี จ าก ก าร ศึ กษ าขอ ง 
Starkweather, Gilbert (1977) พบว่าเม่ืออุณภูมิของน ้ า
สูงข้ึน ท าให้ปริมาณอาหาร (Euglena glutinis) ในน ้ ามี
ความหนาแน่น เพ่ิม ข้ึน  รวมถึงส่งผลให้ จ านวน
ประชากรของโรติเฟอร์ (Brachionus calyciflorus) มี
ความชุกชุมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั   

อยา่งไรก็ตาม ความชุกชุม และการแพร่กระจาย
ของโรติเฟอร์ไม่ได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยทางกายภาพและ
เคมีของน ้ าเพียงอย่างเดียว ทั้ งน้ีอาจข้ึนอยู่กับปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมทางด้านต่างๆ เช่น คุณภาพและปริมาณ
อาหาร การแก่งแยง่ การถูกรบกวนจากผูล่้าหรือปรสิต 
เป็นตน้ (Wallace, Snell, 2001) 
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