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ความหลากหลายของโรติเฟอร์ ในพืน้ ทีช่ ุ มนา้ หนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
Diversity of Rotifers in Nong La Lerng Keng wetland, Khon Kaen Province
ว่าที่ร้อยตรี หญิงรัชนีกร แรมลี (Rachaneekorn Ramlee)* ละออศรี เสนาะเมือง (La-orsri Sanoamuang)**
บทคัดย่ อ
ศึกษาความหลากหลายของโรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ
และเชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ถุ งแพลงก์ต อนขนาดตา 27 ไมโครเมตร และเครื่ อ งมื อ เก็ บ ตัว อย่างน้ า (Schindler - Patalas
plankton trap) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2557 จานวน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (มกราคม) ฤดูร้อน (พฤษภาคม)
และฤดูฝน (กันยายน) พบโรติเฟอร์ท้ งั สิ้น 11 วงศ์ 22 สกุล 75 ชนิด ซึ่งจานวนชนิดที่พบในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) สาหรับความชุกชุมของโรติเฟอร์ พบว่ามีความชุกชุมสู งสุ ดในฤดูฝน (152.55 ตัวต่อลิตร)
รองลงมาคือ ฤดูร้อน (55.20 ตัวต่อลิตร) และ ฤดูหนาว (39.20 ตัวต่อลิตร) เมื่อคานวณค่าดัชนีความหลากชนิด (H’) และ
ดัชนี ความสม่าเสมอ (J’) ของโรติเฟอร์ พบว่าทั้งสองดัชนี มีค่าสู งสุ ดในฤดูหนาว (3.21และ 0.85) รองลงมาคือฤดูร้อน
(2.75 และ 0.73) และมีค่าต่ าสุ ดในฤดูฝน (2.52 และ 2.64) ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั พบว่า Lecane bulla เป็ นชนิ ดที่ พบ
บ่อย และมีความชุกชุมมากที่สุด เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิ ดของโรติเฟอร์ กบั ปั จจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน้ า พบว่าอุณหภูมิของน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการแพร่ กระจายของโรติเฟอร์พ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองละเลิงเค็ง
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.

คาสาคัญ: โรติเฟอร์ หนองละเลิงเค็ง พื้นที่ชุ่มน้ า
Keywords: Rotifers, Nong La Lerng Keng, Wetland
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BMP19-2
บทนา
โรติ เฟอร์ (rotifers) เป็ นสั ต ว์ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น
หลังขนาดเล็ก มีการดารงชีวติ เป็ นแพลงก์ตอนล่องลอย
ในกระแสน้ า พบมากในแหล่งน้ าจื ดโดยมี เพี ยงส่ ว น
น้อยที่พบในน้ ากร่ อย และน้ าทะเล ซึ่ งมีบทบาทสาคัญ
ยิ่ง ในระบบนิ เวศแหล่ งน้ าจื ด ท าหน้าที่ เป็ นตัวกลาง
ในการถ่ า ยทอดพลัง งานและสารอาหารจากผู ้ผ ลิ ต
ไปยังผูบ้ ริ โภคในลาดับการกินอาหารถัดไป (ละออศรี ,
2545; Wallace, Snell, 2001) ความห ลากหลายของ
โรติ เฟอร์ ท้ ังชนิ ด และปริ มาณ สามารถใช้เป็ นข้อมู ล
ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า รวมทั้ง
การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลงของชนิ ด และปริ มาณของ
โรติเฟอร์ยงั ใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินสภาพแหล่งน้ า
ได้ ทั้งนี้เพราะโรติเฟอร์เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่มีการตอบสนอง
ต่อสภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
รวดเร็ ว จึงสามารถใช้ตรวจสอบผลกระทบต่อแหล่งน้ า
นั้นๆได้ (สุเปญญา, 2551) นอกจากนี้ ประโชน์ของโรติ
เฟอร์ ทางด้านการประมง คือ นิ ยมนามาเพาะเลี้ยงเพื่อ
เป็ นอาหารของสัต ว์น้ าเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ หลากหลาย
ชนิด (ธิดา, 2530)
จั ง หวัด ขอนแก่ น มี พ้ื น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ ส าคั ญ อยู่
จานวนมาก อาทิเช่น แก่งละว้า อาเภอบ้านไผ่ และ ห้วย
เสื อเต้น อาเภอน้ าพอง ซึ่ งถูกจัดให้เป็ นพื้นที่ ชุมน้ าที่ มี
ความส าคั ญ ระดั บ ชาติ (ส านั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรณ์ ธรรมชาติ , 2542) อย่างไรก็ตาม ยังมีพ้ืนที่
ชุ่ ม น้ าอี กหนึ่ งแห่ งที่ มี ค วามโดดเด่ น ของระบบนิ เวศ
ได้แก่ หนองละเล็งเค็ง อาเภอหนองสองห้อง ซึ่ งเป็ น
แหล่ งน้ าธรรมชาติ ข นาดใหญ่ ลัก ษณะเป็ นพื้ น ที่ ลุ่ ม
มีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี มีเกาะกลางเป็ นป่ าที่มีท้ งั ไม้พ่มุ
ไม้ยืนต้น และพืชน้ าจานวนมาก ซึ่ งเป็ นแหล่งอาศัยที่
สาคัญของนกประจาถิ่น และนกอพยพมากกว่า 94 ชนิด
นอกจากนี้ พื้นที่ชุ่มน้ าดังกล่าวนี้ถูกใช้เป็ นพื้นที่สาหรับ
ศึ ก ษาความหลากหลายของนก และพั น ธุ์ ไ ม้ เป็ น
ระยะเวลายาวนาน (ศรั ณ , 2543; เอก, 2548) ปั จ จุ บัน
หนองละเลิ งเค็ง ถูกพัฒ นาให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น
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อย่างไรก็ตาม การศึ กษาด้านความหลากหลาย
ของสิ่ งมี ชีวิตในพื้ นที่ ชุ่มน้ าหนองละเลิ งเค็งที่ ผ่านมา
ส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการสารวจกลุ่มนก และพันธุ์ไม้
แต่ ยงั ไม่ เคยมี การสารวจสัตว์ไ ม่มี ก ระดู ก สัน หลังใน
พื้ น ที่ น้ ี มาก่ อ น ดัง นั้น ผูว้ ิจัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ความหลากหลายของกลุ่ ม โรติ เฟอร์ ใ นพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า
หนองละเลิงเค็ง เพื่อทราบข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชี วภาพในพื้นที่ แห่ งนี้ มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น อีกทั้ง
สามารถน าข้อ มู ล ที่ ได้ม าเป็ นแนวทางในการจัด การ
และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรแห ล่ ง น้ าให้ ส ามารถเอื้ อ
ประโยชน์ได้ยาวนานต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาความหลากชนิ ด ความชุ ก ชุ ม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรติเฟอร์ และปั จจัยทางกายภาพ
และเคมีบางประการของน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองละเลิง
เค็ง
วิธีการวิจยั
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้นที่ ชุ่มน้ าหนองละเลิงเค็ง ตาบลดงเค็ง อาเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้ อที่ประมาณ 684
ไร่ ตั้ง อยู่ร ะหว่างละติ จูด ที่ 15º39’17.27’’ เหนื อ และ
ลองจิ จู ด ที่ 102º46’56.84’’ ตะวัน ออก มี ค วามสู ง จาก
ระดั บ น้ าทะเลประมาณ 147 เมตร ก าหนดจุ ด เก็ บ
ตั ว อย่ า งให้ ค รอบคลุ ม แหล่ ง น้ าทั้ งหมดโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 สถานี (ภาพที่ 1)
การเก็บตัวอย่ างโรติเฟอร์
เก็บตัวอย่างโรติเฟอร์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
กัน ยายน 2557 โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ฤดู ก าล ได้แก่ ฤดู
หนาว (เดือนมกราคม) ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม) และ
ฤดูฝน (เดือนกันยายน) เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดยใช้
ถุงลากแพลงก์ต อนที่ มี ข นาดช่ อ งตา 27 ไมโครเมตร
ลากตัวอย่างบริ เวณริ มฝั่ง และบริ เวณผิวน้ า จานวน 10
ครั้ งต่ อ สถานี เพื่ อ ให้ ไ ด้ต ัว อย่า งมากที่ สุ ด และเก็ บ
ตัว อย่างเชิ งปริ ม าณโดยใช้เครื่ อ งมื อ เก็ บ ตัว อย่า งน้ า

BMP19-3
ความจุ 5 ลิ ต ร (Schindler - Patalas plankton trap) เก็ บ
น้ าปริ มาตร 20 ลิตรต่อสถานี กรองผ่านถุงแพลงก์ตอน
ที่มีขนาดตา 27 ไมโครเมตร จากนั้นนาตัวอย่างที่เก็บทั้ง
2 วิธีมารักษาสภาพตัวอย่างด้วยน้ ายาฟอร์ มาลีน ความ
เข้มข้นร้อยละ 4 พร้ อมทั้งตรวจวัดปั จจัยทางกายภาพ
และเคมี บ างประการของน้ า ระหว่ า งเก็ บ ตัว อย่ า ง
จานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ อุณภูมิน้ า ความเป็ นกรด - ด่าง
ปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ า ค่ า การน าไฟฟ้ า และ
ปริ มาณของแข็งละลายน้ าในทุกสถานี
จากนั้น น าตัวอย่างโรติ เฟอร์ ที่ ได้ม าระบุ ชนิ ด
ตามรู ป วิ ธ าน ของ Koste and Shiel (1987, 1990),
Segers (1995) และตรวจนั บ จ านวนตัว ภายใต้ก ล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ แ บบตาประกอบรุ่ น Nikon Eclipse E800
พร้ อ มทั้ง ถ่ ายภาพตัว อย่า งโรติ เฟอร์ ที่ พ บด้วยกล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ ติ ด กล้อ งถ่ ายรู ป ยี่ห้ อ Carl Zeiss 7.1.5 รุ่ น
Primo Star

การวิเคราะห์ ข้อมูล
คานวณหาค่าดัชนี ชีวภาพ จากข้อมูลชนิ ดและ
ปริ มาณของโรติ เ ฟอร์ ประกอบด้ ว ย ดั ช นี ความ
หลากหลาย Shannon-Weiner diversity index (H´) และ
ดั ช นี ค วาม ส ม่ าเส ม อ Pielou’s evenness index (J´)
วิเคราะห์ ความแตกต่างความหลากชนิ ด ความชุ กชุ ม
ของโรติ เฟอร์ และค่ าปั จ จัยทางกายภาพและเคมี บ าง
ประการของน้ าในแต่ละฤดู กาล โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ใน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 19.0 และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิ ดของโรติเฟอร์และปั จจัยทาง
กายภาพและเคมี บางประการของน้ า โดยใช้ วิ ธี
Canonical Correspondence Analysis (CCA) ด้ ว ย
โ ป ร แ ก ร ม R-Studio version 3 .1.3 (R Core Team,
2014)

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างและลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ าหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
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BMP19-4
โรติเฟอร์ที่พบบ่อย ได้แก่ Lecane bulla, L. crepida, L.
papauna, L. luna, L. hamata L. hornemanni, L.
signifera, Polyartha vugaris ซึ่งโรติเฟอร์ชนิดดังกล่าว
มีการกระจายกว้างสามารถพบได้ในทุกสถานี และพบ
ได้ท้ งั สามฤดูกาล (ภาพที่ 2)
เมื่อพิจารณาความหลากชนิดในแต่ละฤดูกาล
พบว่า มีจานวนชนิ ดอยูร่ ะหว่าง 50 - 64 ชนิ ด โดยฤดู
ฝนมีจานวนชนิ ดของโรติเฟอร์ มากที่ สุด พบ 64 ชนิ ด
(ร้ อ ยละ 85.33 ของจ าน วน ชนิ ดที่ พบทั้ งห มด)
รองลงมา คือ ฤดูร้อน พบ 56 ชนิด (ร้อยละ 74.67) และ
ฤดู ห นาว พบความหลากชนิ ดน้อยที่ สุด คื อ 50 ชนิ ด
(ร้ อ ยละ 66.67) เมื่ อ น าข้อ มู ล มาวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ
พบว่า มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (F = 3.893, P = 0.049)

ผลการวิจยั
ความหลากชนิดของโรติเฟอร์
จากการศึกษาความหลากชนิ ดของโรติเฟอร์ ใน
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าหนองละเลิ ง เค็ ง จัง หวัด ขอนแก่ น พบ
ทั้งสิ้ น 11 วงศ์ 22 สกุล 75 ชนิ ด (ตารางที่ 1) วงศ์ที่พบ
ความหลากชนิ ด มากที่ สุด คื อ วงศ์ Lecanidae พบ 30
ชนิ ด (ร้ อ ยละ 40 ของชนิ ด ที่ พ บทั้ง หมด) รองลงมา
ได้แก่ วงศ์ Brachionidae พบ 13 ชนิ ด (ร้อยละ 17.33)
และ วงศ์ Lepadellidae พ บ 9 ชนิ ด (ร้ อ ยล ะ 12 )
ตามลาดับ สกุลที่พบจานวนชนิ ดมากที่สุด ได้แก่ สกุล
Lecane พบ 30 ชนิ ด (ร้ อ ยละ 40 ของชนิ ดที่ พบ
ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สกุล Brachionus และ สกุล
Lepadella พบสกุลละ 7 ชนิ ด (ร้อยละ 9.33) สาหรับ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างของโรติเฟอร์ที่พบบ่อยในการศึกษาครั้งนี้
ก. Lecane bulla
ข. L. crepida ค. L. papauna
จ. L. hornemanni ฉ. L. unguitata ช. L. luna
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ง. L. signifera
ซ. Polyartha vugaris

BMP19-5
ตารางที่ 1 รายชื่อโรติเฟอร์ที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
ชื่ อวิทยาศาสตร์ ของโรติเฟอร์
Family Brachionidae
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) C
Brachionus angularis Gosse, 1851 A, B
B. bidentatus Anderson, 1889 C

L. furcata (Murray, 1913) *
L. hamata (Stokes, 1896) *
L. haliclysta Harring & Myers, 1926 *
L. hornemanni (Ehrenberg, 1834) *

Lep. ehrenbergi (Perty, 1890) A, B
Lep. patella (Müller, 1773) *
Lep. tritera Myers,1934 A, B
Squatinella lamellaris (Müller, 1786) A

B. caudatus Barrois and Daday, 1894 A, B
B. dichotomus Shephard, 1911 C
B. falcatus Zacharias, 1898 B, C
B. forficula Wierzejski, 1891 A

L. hastata (Murray, 1913) B, C
L. inopinata Harring & Myers, 1926 *
L. lateralis Sharma, 1978 *
L. leontina (Turner, 1892) *

Family Mytilinidae

B. quadridentatus Hermann, 1783 B, C
K. cochlearis (Gosse, 1951) A, C

L. ludwigii (Eckstein, 1883) *
L. luna (Müller, 1776) *

Family Scaridiidae

K. lenzi Hauer, 1953 *
K. tropica (Apstein, 1970) *

L. lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. nana (Murray, 1913) A

Plationus patulus (Müller, 1786) *
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) *

L. obtusa (Murray, 1913) *
L. papuana (Murray, 1913) *

Family Testudinellidae

Family Euchanidae

Family Trichocercidae

Dipleuchanis propatula (Goss,1886) A, C
Euchanis dilatata Ehrenberg, 1832 *
E. triquetra Ehrenberg, 1838 *

L. pyriformis (Daday, 1905) *
L. quadridentata (Ehrenberg, 1830) *
L. signifera (Jennings, 1896) *
L. stenroosi (Meissner, 1908) *
L. tenuiseta Harring, 1914 C

E. meneta Myers, 1930 *
Triplechanis plicata (Levander,1894) *

L. thalera (Harring & Myers, 1926) *
L. undulata Hauer, 1938 B

Family Trichotriidae

Family Lecanidae

L. unguitata (Fadeev, 1926) *
L. ungulata (Gosse, 1887) *

M. sericus (Thorpe, 1893) *
Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) *

Family Lepadellidae

Family Trochosphaeridae

Colurella uncinata (Müller, 1773) *

Filinia camasecla Myers, 1938 C
F. longiseta (Ehrenberg, 1834) *
F. opolensis (Zacharias, 1898) *
F. terminalis (Plate, 1886) *

A, C

Beauchampiella eudactylota (Gosse,1886)

Lecane arcula Harring, 1914 *
L. aculeata (Jakubski, 1912) *
L. batillifer (Murray, 1913) A, B
L. bulla (Gross, 1851) *
L. crepida Harring, 1914 *
L. curvicornis (Murray, 1913) *
L. elegans Harring, 1914 C

Lophocharis salpina (Ehrenberg, 1834) C
Mitilina ventralis (Ehrenberg, 1830) *
M. unguipes (Lucks,1912) C
Scaridium longicaudum (Müller, 1786) A

B, C

Lepadella acumminata (Ehrenberg, 1834)A,C

Lep. amphitropis Harring, 1916 B, C
Lep. discoidea Segers, 1993*
Lep. ovalis (Müller 1786) *

Family Synchaetidae
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 *
Testudinella patina (Hermann, 1783) *
Trichocerca bicristata ( Gosse, 1887) B,C
T. elongata (Gosse, 1886)C
T. abilio Segers,1993 C
T. similis (Wierzejski, 1893) *
Macrocheatus collinsii (Gosse, 1867) A

หมายเหตุ สัญลักษณ์ A, B, C หมายถึง โรติเฟอร์ที่พบใน ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ตามลาดับ
สัญลักษณ์ * หมายถึง โรติเฟอร์ที่พบทั้งสามฤดูกาล
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BMP19-6
ความชุกชุมของโรติเฟอร์
จากการศึ ก ษาโรติ เฟอร์ เชิ ง ปริ ม าณในครั้ งนี้
พบว่า ความชุกชุมในทุกฤดู กาลมีค่าอยู่ในช่วง 39.2 152.55 ตัวต่อลิตร โดยพบความชุกชุมมากที่ สุดในฤดู
ฝน รองลงมาคื อ ฤดู ร้ อ น และ ฤดู ห นาว ตามล าดับ
(ตารางที่ 2) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แต่ละฤดูกาล
มี ค วามชุ ก ชุ ม แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (F = 5.213, P =
0.023) ชนิ ดที่ พบความชุกชุมมาก ได้แก่ Lecane bulla
พบร้อยละ 34.64 ของจานวนที่ พบทั้งหมด รองลงมา
ไ ด้ แ ก่ Polyarthra vulgaris, L. ungulata, Colurella
uncinata, Plationus patulus และ L. hamata พบร้ อ ยละ
9.96, 4.90, 4.27, 4.01 และ 3.66 ตามลาดับ
เมื่ อ น าข้อ มู ล มาค านวนหาดัช นี ท างชี ว ภาพ
พบว่า ค่ าดัช นี ค วามหลากชนิ ด (H’) และดัชนี ค วาม
สม่าเสมอ (J’) มีค่าสู งสุ ดในฤดูหนาว รองลงมาคือ ฤดู
ร้อน และมีค่าต่าสุดในฤดูฝน (ตารางที่ 2)

ปัจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของนา้
จากการตรวจวัดปั จจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน้ า จานวน 5 ปั จจัยได้แก่ อุณหภูมิของน้ า
ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ า ค่าการ
นาไฟฟ้ า และปริ มาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด โดย
นาข้อมูลที่ได้มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
แต่ละปั จจัยในแต่ละฤดูกาล โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบว่า ปั จจัยทางกายภาพและเคมี
บางประการของน้ า ในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) จาก
การศึ ก ษาบ่ ง ชี้ ว่ า ปั จจั ย ทางกายภาพและเคมี บ าง
ประการของน้ ามีความผันแปรไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ อาจ
ขึ้นอยูก่ บั อีกหลายปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่างๆของแหล่งน้ า
เช่น ปริ มาณน้ า สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางเคมีของ
ดิน กิจกรรมของมนุษย์ เป็ นต้น

ตารางที่ 2 ความชุกชุมและดัชนีทางชีวภาพของโรติเฟอร์ท้ งั 3 ฤดูกาล ในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
H’
ฤดูกาล
ความชุกชุม (ตัว/ลิตร)
หนาว
39.20
3.209
ร้อน
55.20
2.753
ฝน
152.55
2.515
หมายเหตุ: H’ คือ Shannon-Weiner diversity index และ J’ คือ Pielou’s evenness index
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ า
ค่ าปัจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของนา้
ฤดูกาล
W.temp (˚C)
pH
DO (mg/L)
EC (µS/cm)
หนาว
23.52a ± 1.93
6.27a ± 0.11
5.52b ± 1.18 1223.80a ± 549.29

J’
0.853
0.728
0.640

TDS (mg/L)
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 สัญลักษณ์ W. temp คือ อุณหภูมิของน้ า, pH คือ ค่าความเป็ นกรด - ค่าง DO คือ ปริ มาณออกซิเจนละลายน้ า, EC คือ
ค่าการนาไฟฟ้ า, TDS คือ ค่าปริ มาณของแข็งละลายน้ า และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ เหมือนกันในสดมภ์เดี ยวกัน
แสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิต

- 537 -

BMP19-7
ปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ าที่ พ บ
โรติเฟอร์อาศัยอยูไ่ ด้เป็ น 4 กลุ่ม (ภาพที่ 3) ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 โรติ เฟอร์ ทบี่ พางประการของน
บแพร่ ก ระจายอยู
ปั จจัยทางกายภาพและเคมี
้ าที่ใพนบ
บริ
อุ ณยอยู
หภูไ่ มด้ิ ขเป็องน
า อุ ณ่ หภู
โรติเวณที
เฟอร์่ มอีาศั
น 4้ าสู
กลุงม่ กว่
(ภาพที
3) ดัมงิ นนี้ ้าเฉลี่ ย
(ตารางทีกลุ่ 3)่ ม ทีพบ
ชนิเฟอร์
ด ได้ทแี่ พก่ บแพร่
Brachionus
falcatus,
่ใ น
่ 1 10โรติ
ก ระจายอยู
Beauchampiella
Lecane
elegans,
บริ เวณที่ มี อุ ณ หภูeudactylota,
มิ ข องน้ าสู ง กว่
าอุ ณ หภู
มิ น้ าเฉลีL.่ ย
curvicornis,
L. 10bulla,
L. แก่ungulata
(ตารางที่ 3) พบ
ชนิ ด ได้
BrachionusLepadella
falcatus,
amphitropis,
Trichocerca
elongate,Lecane
Mitilinaelegans,
unguipesL.
Beauchampiella
eudactylota,
และ
Filinia opolensis
curvicornis,
L. bulla, L. ungulata Lepadella
่ใ น
กลุ่ ม ทีTrichocerca
่ 2 โรติ เฟอร์elongate,
ที่ พ บแพร่Mitilina
ก ระจายอยู
amphitropis,
unguipes
บริ
่ มี ค่opolensis
าความเป็ นกรด-ด่ างสู งกว่าค่าความเป็ น
และเวณที
Filinia
กรดด่างเฉลี
พบท8ี่ พชนิ
ด ได้กแระจายอยู
ก่ Anuropsis
่ใ น
กลุ่ ม่ยที(ตารางที
่ 2 โรติ่ เ3)ฟอร์
บแพร่
fissa,
Lophocharis
บริ เวณที
่ มี ค่ าความเป็salpina,
นกรด-ด่Trichocerca
างสู งกว่าค่ าbicristata,
ความเป็ น
Plationus
Lecane
leontina,
L.
กรดด่างเฉลีpatulus,
่ย (ตารางที
่ 3) พบ
8 ชนิ ด L.
ได้แungulata,
ก่ Anuropsis
obtusa
และ Euchanissalpina,
triquatraTrichocerca bicristata,
fissa, Lophocharis
กลุ่ มpatulus,
ที่ 3 โรติ
เฟอร์ ทleontina,
ี่ พ บแพร่L.ก ระจายอยู
Plationus
Lecane
ungulata,่ใ นL.
บริ
เวณทีและ
่ มีปริEuchanis
มาณออกซิ
เจนละลายน้ าสู งกว่าปริ มาณ
obtusa
triquatra
ออกซเจนละลายน
่ ย (ตารางที
พบ 9 ชนิ่ใดน
้ าเฉลี
กลุ่ ม ที่ 3 โรติ
เฟอร์
ที่ พ บแพร่่ 3)ก ระจายอยู
ได้
ก่ Lecane
lunalis, L.้ าhornemanii,
L.
บริ แเวณที
่ มีปริ มbatilifer,
าณออกซิL.เจนละลายน
สู งกว่าปริ มาณ
aculaeta,
L. inopinata,
Lep.ด
ออกซเจนละลายน
(ตารางที่ triptera,
3) พบ 9 ชนิ
้ าเฉลี่ ยLepadella
acumminata,
discoidae
และMitilina
ventralis L.
ได้ แ ก่ LecaneLep.batilifer,
L. lunalis,
L. hornemanii,
กลุ่มL.ที่ 4inopinata,
โรติเฟอร์ที่Lepadella
พบแพร่ กระจายอยู
วณ
aculaeta,
triptera,บ่ ริ เLep.
ทีacumminata,
่ ค่ า การน าไฟฟ้
และปริ มาณของแข็
ละลายน้ า
Lep.าdiscoidae
และMitilinaงventralis
ทั้งหมดสู
าการน
าไฟฟ้
าและปริ
มาณของแข็
ง
กลุง่มกว่
ที่ า4ค่โรติ
เฟอร์
ที่พบแพร่
กระจายอยู
บ่ ริ เวณ
ละลายน
หมดเฉลี
่ย (ตารางที
่ 3) พบทั้งสิง้นละลายน
12 ชนิ ด้ า
้ าทั้งาไฟฟ้
ที่ ค่ า การน
า และปริ
มาณของแข็
ไทั้ด้งหมดสู
แ ก่ Lecane
L. furcata,
L. มsignifera,
งกว่าค่ าthalela,
การน าไฟฟ้
าและปริ
าณของแข็L.ง
luna,
arcula,่ 3)L.พบทั
pyriformis,
ละลายนL.้ าทัstenroosi
้ งหมดเฉลี่ยL.(ตารางที
้ งสิ้ น 12 ชนิL.ด
clossterocerca,
L. ludwigii,
Lepadella
ehrenbergi,
ได้แก่ Lecane thalela,
L. furcata,
L. signifera,
L. luna,
Keratella
lenzi และ
L. stenroosi
L. Macrocheatus
arcula, L.serricus
pyriformis, L.
clossterocerca, L. ludwigii, Lepadella ehrenbergi,
Keratella lenzi และ Macrocheatus serricus

ความสั มพันธ์ ระหว่ างโรติเฟอร์ กับปั จจัยทาง
กายภาพและเคมีบางประการของนา้
จากการนาข้อมูลของชนิ ดและปริ มาณโรติ เฟอร์
ที่พบในการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปั จจัยทาง
กายภาพและเคมีบางประการของน้ า ทั้ง 5 ปั จจัย ด้วย
วิ ธี CCA (canonical correspondence analysis) ซึ่ งผล
ของปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ า ที่มี
ต่อโรติ เฟอร์ โดยตรง แสดงในรู ปของกราฟ join plot
ของแกนที่ 1 และแกนที่ 2 โดยชนิดโรติเฟอร์ แทนด้วย
อัก ษรสี แดง ส่ ว นปั จจั ย ทางกายภาพและเคมี บ าง
ประการของน้ าแทนด้วยลูกศรสี น้ าเงิ นที่ ออกจากจุ ด
ศูนย์กลางของกราฟ ความยาวของลูกศรแสดงให้เห็ น
ถึ ง ความส าคัญ ของปั จ จัย ทางกายภาพและเคมี บ าง
ประการของน้ าแต่ ล ะค่ าในกราฟ (ภาพที่ 3) และค่ า
eigenvalue บ่ ง บอกถึ ง ความสามารถในการอธิ บ าย
ความแปรปรวนของข้อมูล โดยแกนที่ 1 และแกนที่ 2
สามารถแสดงความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่ สุด
ซึ่ งพบว่าแกนที่ 1 สามารถอธิ บ ายข้อ มู ล ได้ ร้ อ ยละ
31.26 ในขณะที่ แกนที่ 2 สามารถอธิ บ ายข้อ มู ล ได้
ร้อยละ 16.48 (ตารางที่ 4) เมื่อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ของปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ ากับ
แกน (ตารางที่ 5) พบว่าปั จจัยทางกายภาพและเคมี บาง
ประการของน้ าทั้ง 5 ปั จจัย มี ผลต่ อความชุ กชุ ม และ
การแพร่ ก ระจายของโรติ เฟอร์ ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าหนอง
ละเลิงเค็งมากน้อยแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณภูมิ
ของน้ าเป็ นปั จจัยหลักที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการ
แพร่ กระจายของโรติเฟอร์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ข องชนิ ด
โรติ เฟอร์ กับ ปั จจัยทางกายภาพและเคมี บ างประการ
ของน้ าดัง กล่ าว สามารถจัด กลุ่ ม ของโรติ เฟอร์ ต าม
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ภาพที่ 3 CCA แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของโรติเฟอร์และปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ า
ตารางที่ 4 ค่ าค ว า ม สั ม พั น ธ์ linear combinations
ระหว่างค่า score ของแกนจากข้อมูลชนิ ด
โรติเฟอร์กบั ปั จจัยทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน้ า
Canonical axis
Importance of components
axis 1 axis 2
Eigenvalue
0.3126 0.1648
Proportion Explained
0.2039 0.1074
Cumulative Proportion
0.2039 0.3113
ตารางที่ 5 ความสัม พัน ธ์ข องปั จจัยทางกายภาพและ
เคมีบางประการของน้ ากับแกน
Canonical axis
Environmental
P-value
factors
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 เครื่ องหมาย ** หมายถึง มีความสาคัญอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.01)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ กษาความหลากหลายของโรติ เฟอร์
ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าหนองละเลิ ง เค็ ง จั ง หวัด ขอนแก่ น
พบทั้ งสิ้ น 11 วงศ์ 22 สกุ ล 75 ชนิ ด ซึ่ งชนิ ด ที่ พ บ
ทั้งหมดเคยมีรายงานแล้วในประเทศไทย (Sa-Ardrite
et al, 2013) โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.84 ของชนิ ด
ทั้งหมด วงศ์ที่พบความหลากชนิ ดมากที่ สุดเรี ยงจาก
มากไปน้ อ ย ดัง นี้ วงศ์ Lecanidae (ร้ อ ยละ 40) วงศ์
Brachionidae (ร้อยละ 17.33) วงศ์ Lepadellidae (ร้อยละ
12) ตามลาดับ จานวนชนิ ดของโรติเฟอร์ มีความแปร
ผันไปตามฤดูกาล โดยพบจานวนชนิ ดมากที่สุดในฤดู
ฝน รองลงมา คือ ฤดูร้อน และฤดูหนาว ตามลาดับ โรติ
เฟอร์ ที่พบส่วนใหญ่เป็ นชนิ ดที่แพร่ กระจายมากในเขต
ร้ อ น และมี ค วามสอดคล้อ งกับ ชนิ ด ที่ พ บในบริ เวณ
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าบริ เวณต่ างๆ ของประเทศไทย เช่ น บึ ง
กุด ทิ ง จังหวัด บึ งกาฬ (Sanoamuang, Savatenalinton,
2001) บึ งโขงหลง จังหวัดบึ งกาฬ และบึ งบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ (จิตรา, 2549) อย่างไรก็ตาม ความ
หลากชนิ ดของโรติเฟอร์ ในแต่ละแหล่งน้ าก็ยงั มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมภายใน
แหล่งน้ า เช่ น ลักษณะของพื้นที่ ลักษณะแหล่งอาศัย
ย่ อ ย ปั จจั ย ทางกายภาพและเคมี ข องน้ า เป็ นต้ น
(Wallace, Snell, 2001)
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ความชุกชุ มของโรติเฟอร์ มี การเปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดู กาล โดยพบความชุ กชุ มของโรติ เฟอร์ สูง
ที่ สุ ด ในฤดู ฝ น รองลงมาคื อ ฤดู ร้ อ น และฤดู ห นาว
ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากพื้นที่ ชุ่มน้ าหนองละเลิ ง
เค็งเป็ นแหล่งน้ าเปิ ด ได้รับน้ าฝนและน้ าจากลาห้วยเลิง
บักหนวด และลาห้วยแอก ในช่วงฤดูฝนปริ มาณน้ าจะ
ชะล้างสารสารอิ น ทรี ย ์ และสารอนิ นทรี ยต์ ่างๆ ลงสู่
แหล่งน้ า ส่ งผลให้แพลงก์ตอนพื ชมี การเจริ ญ เติ บ โต
มากขึ้น เมื่อแพลงก์ตอนพืชมีปริ มาณมากขึ้น จะทาให้
แพลงก์ตอนสัตว์รวมถึงโรติเฟอร์ ซ่ ึงมีบทบาทเป็ นผูล้ ่า
ค่อยๆเพิ่มจานวนขึ้นตามมาเช่นกัน (ลัดดา, 2530) จึ ง
อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พบความชุกชุมของโรติเฟอร์
สู งในช่ วงฤดู ฝน อย่างไรตาม หากปริ มาณอาหารใน
แหล่ ง น้ าลดน้ อ ยลงอาจส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณโรติ เฟอร์
ลดลงได้เช่นกัน (ลัดดา, 2530) สาหรับโรติเฟอร์ ที่พบ
ความชุ ก และการแพ ร่ กระจายมากที่ สุ ดตลอด
ระยะเวลาที่ ท าการศึ ก ษา คื อ Lecane bulla เนื่ อ งจาก
เป็ นชนิ ดที่ มี การแพร่ ก ระจายทั่วโลก (cosmopolitan)
พบได้บ่อยตามแหล่งน้ าจืด เกือบทุกประเภท และเป็ น
ชนิ ดที่มีช่วงความทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆได้กว้าง
(eurytopic species) (Segers, 1995) จึงอาจเป็ นสาเหตุที่
ทาให้พบโรติเฟอร์ชนิดนี้ได้ทุกช่วงระยะเวลาที่ศึกษา
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งชนิ ด กับ
ปั จจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ า สามารถ
จัดกลุ่มของสังคมโรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ าหนองละเลิง
เค็ง ได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เป็ นโรติเฟอร์ ที่
พบแพร่ กระจายในบริ เวณที่มีอุณหภูมิของน้ าค่อนข้าง
สู ง กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มของโรติเฟอร์ ที่พบแพร่ กระจาย
อยู่ใ นบริ เวณที่ มี ค่ าความเป็ นกรด - ด่ างค่ อ นข้างสู ง
กลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มของโรติเฟอร์ที่พบแพร่ กระจายอยูใ่ น
บริ เวณที่มีปริ มาณออกซิเจนละลายน้ าค่อนข้างสูง และ
กลุ่มที่ 4 เป็ นกลุ่มของโรติเฟอร์ ที่พบแพร่ กระจายใน
บริ เวณที่มีค่าการนาไฟฟ้า และปริ มาณของแข็งละลาย
น้ าทั้งหมดค่ อนข้างสู ง ซึ่ งการจัด กลุ่ม ของโรติ เฟอร์
ดัง กล่ าวนี้ สามารถบ่ ง ชี้ ได้ว่าโรติ เฟอร์ แ ต่ ล ะชนิ ด มี
ความสามารถในการปรั บ ตัว ความทนทาน และ

เหมาะสมกับ ปั จ จัย ทางกายภาพและเคมี ข องน้ าที่
แตกต่างกัน (Wallace, Snell, 2001) จึ งส่ งผลทาให้พบ
การแพร่ กระจายของสังคมโรติ เฟอร์ ในแต่ละบริ เวณ
หรื อแต่ ล ะช่ ว งเวลามี ค วามแตกต่ า งกั น โดยจาก
การศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่าปั จจัยด้านอุณหภูมิของน้ าเป็ น
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความชุกชุมและการ
แพร่ กระจายของโรติเฟอร์ 10 ชนิ ด ได้แก่ Brachionus
falcatus, Beauchampiella eudactylota, Lecane
elegans, L. curvicornis, L. bulla, L. ungulata
Lepadella amphitropis, Trichocerca elongate, Mitilina
unguipes และ Filinia opolensis เนื่ องจากบริ เวณหรื อ
ช่วงเวลาที่ มีอุณหภูมิ ของน้ าค่อนข้างสู งจะทาให้โรติ
เฟ อ ร์ ที่ พ บ ดั ง ก ล่ าวมี ค วาม ชุ ก ชุ ม สู งแ ล ะ พ บ
แพร่ ก ระจายมาก ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ Wallace, Snell,
(2001) รายงานว่าอุณภูมิของน้ าปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ อัตราการตาย และการเจริ ญเติบโต
ข อ งโ รติ เฟ อ ร์ น อ ก จ าก นี้ จ าก ก ารศึ ก ษ าข อ ง
Starkweather, Gilbert (1977) พบว่าเมื่ ออุณ ภูมิของน้ า
สูงขึ้น ทาให้ปริ มาณอาหาร (Euglena glutinis) ในน้ ามี
ความหนาแน่ นเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ส่ งผลให้ จ านวน
ประชากรของโรติ เฟอร์ (Brachionus calyciflorus) มี
ความชุกชุมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ความชุกชุม และการแพร่ กระจาย
ของโรติ เฟอร์ ไม่ ได้ข้ ึ น อยู่กับ ปั จจัยทางกายภาพและ
เคมี ข องน้ าเพี ยงอย่างเดี ยว ทั้งนี้ อาจขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย
สิ่ งแวดล้อมทางด้านต่างๆ เช่ น คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
อาหาร การแก่งแย่ง การถูกรบกวนจากผูล้ ่าหรื อปรสิ ต
เป็ นต้น (Wallace, Snell, 2001)
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