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ความหลากหลายของโรติเฟอร์ ในคลองส่ งนํา* เข้ าสู่ นาข้ าว
ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี
Rotifer Diversity in Irrigation Canals at Muang and Lad-LhumKaew Districts of Pathum Thani Province
สุ เปญญา จิตตพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

บทคัดย่อ
ศึกษาชนิด ความหลากหลาย และโครงสร้างสังคมของโรติเฟอร์ในคลองส่งนํ.าเข้าสู่นาข้าวเขตอําเภอ
เมือง (สถานี 1) และอําเภอลาดหลุมแก้ว (สถานี 2 และ 3) จังหวัดปทุมธานี โดยกรองนํ.าปริ มาตร 15 ลิตร ผ่านถุง
แพลงก์ตอนขนาดตา 65 ไมโครเมตร พบโรติเฟอร์ท. งั สิ.น 30 ชนิด โดยสกุลที;มีความหลากชนิดมากที;สุดได้แก่
สกุล Brachionus (26.67 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาได้แก่ สกุล Lecane (16.67 เปอร์เซ็นต์) และสกุล Filinia (13.33
เปอร์เซ็นต์) ตามลําดับ พื.นที;ที;มีความหลากชนิดมากที;สุดได้แก่สถานีที; 2 พบโรติเฟอร์ท. งั สิ.น 22 ชนิด รองลงมา
ได้แก่สถานีที; 3 (15 ชนิด) และสถานีที; 1 (10 ชนิด) ตามลําดับ พื.นที;ที;มีคา่ ดัชนีความหลากหลายสูงสุดได้แก่ สถานี
ที; 2 (2.34) รองลงมาได้แก่ สถานี ที; 1 (1.85) และสถานีที; 3 (1.78) ตามลําดับ พื.นที;ที;มีคา่ ดัชนีความสมํ;าเสมอสูงสุด
ได้แก่ สถานีที; 1 (0.80) รองลงมาได้แก่สถานีที; 2 (0.76) และสถานีที; 3 (0.66) ตามลําดับ สังคมโรติเฟอร์ในคลอง
ส่งนํ.ามีความคล้ายคลึงกับในพื.นที;นาข้าวเท่ากับ 58 เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ: โรติเฟอร์ คลองส่งนํ.า นาข้าว ดัชนีความหลากหลาย และโครงสร้างสังคม

Abstract
Species, diversity and community structure of Rotifera in irrigated canals to rice fields at Muang
(station 1) and Lad-Lhum-Kaew (station 2 and 3) district of Pathum Thani province were examined. Sampling
was carried out by filtering water 15 liters volume through a 65 µm plankton net. Thirty rotifer species were
identified. Of these, the most speciose genus was Brachionus (26.67%), followed by Lecane (16.67%) and
Filinia (13.33%). The highest species richness belonged to station 2 (22 species), followed by station 3 (15
species) and station 1 (10 species). Maximum diversity index was reported from site 2 (2.34), followed by site 1
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(1.85) and site 3 (1.78) respectively. Maximum evenness was reported from site 1 (0.80), followed by site 2
(0.76) and site 3 (0.66) respectively. Rotifer community in irrigated canals was 58 % similar to the community
in rice fields.
Keywords: Rotifera, irrigation canals, rice fields, diversity index and community structure
ระบบนิ เวศนาข้าวย่อมมีค่าสู งด้วยเช่ นกัน อย่างไรก็
ตามการศึ กษาความหลากหลายทางชี วภาพในพื.นที;
เกษตรกรรมยังมีอยูน่ อ้ ย เมื;อเทียบกับการศึกษาความ
หลากหลายทางชี วภาพในพื.นที; ธรรมชาติ อื;นๆ โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการสํ า รวจความหลากหลายของ
สาหร่ ายและแพลงก์ตอนสัตว์ในพื.นที;นาข้าว [2, 3, 4,
5] ซึ; งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชี วภาพที;
เที ยบเท่ากับพื.นที; ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามข้อมูลด้าน
ความหลากหลายเบื.องต้นจากคลองส่ งนํ.ายังมีอยูน่ อ้ ย
ฉะนั.นงานวิจยั ชิ.นนี. จึงมุ่งเน้นศึ กษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในคลองส่งนํ.าเข้าสู่นาข้าวโดยใช้โรติเฟอร์
เป็ นตัวแทนสิ; งมีชีวติ ในการศึกษาวิจยั

1. บทนํา
โรติ เ ฟอร์ เ ป็ นแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ที; มี ก าร
กระจายอย่างแพร่ หลายสามารถพบได้ท. งั ในนํ.าจืด นํ.า
กร่ อย และนํ.าเค็ม แต่มีความหลากหลายมากที;สุดใน
แหล่งนํ.าจื ด โรติ เฟอร์ เป็ นสัตว์ที;เป็ นองค์ประกอบ
หลัก และมีความหลากหลายมากที;สุดในระบบนิ เวศ
แหล่งนํ.า อี กทั.งยังมี บ ทบาทสําคัญต่ อระบบนิ เวศ
แหล่งนํ.าหลายประการดังนี. เป็ นผูบ้ ริ โภคขั.นต้นใน
ห่ วงโซ่ อาหาร ช่ วยในการหมุ นเวียนสารอาหารใน
แหล่งนํ.าให้เกิดขึ.นได้อย่างรวดเร็ ว นิ ยมนํามาใช้เป็ น
อาหารสําหรับเลี.ยงตัวอ่อนสัตว์น. าํ ที;มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และนิยมนํามาใช้ทดสอบความเป็ นพิษของ
สารต่าง ๆ ทั.งแบบพิษเรื. อรัง (chronic toxic) และพิษ
เฉี ยบพลัน (acute toxic) รวมทั.งนิ ยมใช้เป็ นดัชนี ช. ีวดั
และดัชนี ประเมิ นความสมบู รณ์ ของแหล่งนํ.าได้อี ก
ด้วย [1]
จัง หวัด ปทุ ม ธานี เ ป็ นพื. น ที; เ กษตรกรรม
สํ า คั ญ แห่ งหนึ; งของประเทศไทย สามารถทํ า
เกษตรกรรมได้ท. งั ปี เนื; องจากมี ท. งั คลองธรรมชาติ
และคลองชลประทานไหลผ่ า น การทํ า นาข้ า ว
เกษตรกรจะผันนํ.าจากคลองเข้าสู่ พ.ืนที;นาทั.งก่อนและ
ระหว่างการเพาะปลูก ซึ; งสิ; งมีชีวิตที; อาศัยอยูใ่ นนํ.าที;
ถู ก ผัน เข้า สู่ พ.ื น ที; น า ถื อ เป็ นจุ ด เริ; มต้น ของความ
หลากหลายของสิ; งมีชีวติ ในระบบนิเวศนาข้าว ดังนั.น
หากความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนํ.าที;ผนั เข้า
สู่ พ.ืนที; นามี ค่า สู ง ความหลากหลายทางชี วภาพของ

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
ศึ ก ษ า ช นิ ด ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
โครงสร้างสังคมของโรติเฟอร์ที;พบในคลองส่ งนํ.าเข้า
สู่ นาข้าว ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

3. พืน* ทีศ ึกษา
คลองส่งนํ.าเข้าสู่นาข้าวที;ต. งั อยูใ่ นเขตอําเภอ
เมือง และอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
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4. วิธีการศึกษา
เก็บตัวอย่างนํ.าเชิงปริ มาณในคลองส่ งนํ.าเข้า
นาข้าวที;ต. งั อยูใ่ นเขตอําเภอเมือง 1 สถานี (สถานี 1)
และอําเภอลาดหลุ มแก้ว 2 สถานี (สถานี 2 และ 3)
ในวันที; 27 เมษายน 2550 โดยกรองนํ.าปริ มาตร 15
ลิ ต ร ผ่า นถุ ง แพลงก์ ต อนขนาดตา 65 ไมโครเมตร
และเก็บรักษาสภาพด้วยการเติมสารละลายฟอร์ มาลิน
เข้ ม ข้ น ลงไปทั น ที ใ ห้ มี ค วามเข้ ม ข้ น สุ ดท้ า ย 5
เปอร์เซ็นต์ จากนั.นนําตัวอย่างที;ได้ไปตรวจสอบหา
ชนิ ดของโรติเฟอร์ ตามรู ปวิธานของ Koste (1978)
Koste and Shiel (1987) Koste and Shiel (1989)
Shiel and Koste (1992) Nogrady and Pourriot
(1995) Segers (1995) และ De Smet and Pourriot
(1997) และนับ จํา นวนตัว ในแต่ ล ะชนิ ด นั.น ภายใต้
กล้อ งจุ ล ทรรศ์แ บบตาประกอบ ข้อ มู ล ที; ไ ด้นํา ไป
วิเคราะห์หาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้ดชั นี
ของ Shannon Weiner diversity index (Shannon and
Weaver 1963) และตรวจสอบความสมํ;าเสมอของการ
แพร่ กระจายโดย Shannon-Wiener’s evenness
(Hurlbert 1971) รวมทั.งตรวจสอบความคล้ายคลึ ง
ของสังคมโรติเฟอร์ ระหว่างในคลองส่ งนํ.าและในนา
ข้า วที; เ คยรายงานมาก่ อนโดยใช้ Sφrensen index
(Sorensen 1948)
Shannon-Wiener diversity index (H)
S

= - ∑ pi ln pi
i =1

Shannon-Wiener’s evenness (J)
=

H
ln S
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เมื;อ
i = ชนิดของสิ; งมีชีวติ
pi = สัดส่วนจํานวนตัวของสิ; งมีชีวิตชนิ ด i ต่อจํานวน
ตัวทั.งหมดของสิ; งมีชีวติ ที;พบในแหล่งนั.นๆ
S = จํานวนชนิดที;พบทั.งหมดในแหล่งนั.นๆ
Sφrensen index (Cs)
= 2a/2a+b+c
เมื;อ
a= จํานวนชนิดที;พบทั.งสองบริ เวณ
b= จํานวนชนิดที;พบเฉพาะในพื.นที;ที; 1
c= จํานวนชนิดที;พบเฉพาะในพื.นที;ที; 2
ระหว่ า งเก็ บ ตั ว อย่ า งได้ ต รวจวัด ปั จจั ย
สิ; งแวดล้อมบางประการได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ค่า
pH ค่าการนําไฟฟ้ า และปริ มาณออกซิ เจนที;ละลายใน
นํ.า โดยใช้เครื; องตรวจวัดหลายตัวแปร YSI รุ่ น 85/10
FT

5. ผลการศึกษา
5.1 ปัจจัยสิงแวดล้ อม
ค่าปั จจัยสิ; งแวดล้อมที;วดั ได้ระหว่างการเก็บ
ตัว อย่า งทั.ง สามสถานี แ สดงไว้ใ นตารางที; 1 โดย
คลองส่งนํ.าในเขตอําเภอเมืองและอําเภอลาดหลุมแก้ว
มีอุณหภูมิ 31.0-33.5 องศาเซลเซี ยส
pH 7.428.00 ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ.า 3.36-5.53 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ความเค็ม 3 psu และค่าการนําไฟฟ้ า 5.988.07 ไมโครซีเมนต์
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ตารางที 1 ค่าปั จจัยสิ; งแวดล้อมในคลองส่งนํ.าเขตอําเภอเมืองและอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พืน* ทีค ลองส่ งนํา*
อุณหภูมิ
pH
ปริมาณออกซิเจนละลายนํา* ความเค็ม ค่ าการนํา
(mgL-1)
(psu)
ไฟฟ้า (µS)
(°°C)
สถานีที;1
33.5
8.00
5.53
3
8.07
เขตอําเภอเมือง
สถานีที; 2
33.0
7.42
4.49
3
5.98
เขตอําเภอลาดหลุม
แก้ว
สถานีที; 3
31.0
7.59
3.36
3
5.99
เขตอําเภอลาดหลุม
แก้ว
พื. น ที; ที; มี ค วามหลากชนิ ด มากที; สุ ด ได้แ ก่
สถานี ที; 2 พบโรติ เ ฟอร์ ท. ัง สิ. น 22 ชนิ ด รองลงมา
ได้แก่สถานีที; 3 พบจํานวน 15 ชนิด และสถานีที;1 พบ
10 ชนิ ดตามลําดับ และพื.นที; ที;มีโรติเฟอร์ หนาแน่ น
มากที; สุดได้แก่ สถานี ที; 3 มีค่าเท่ากับ 775 ตัวต่อลิตร
รองลงมาได้แ ก่ สถานี ที; 2 เท่ า กับ 310 ตัว ต่ อ ลิ ต ร
และสถานี ที; 1 เท่ากับ 55.87 ตัวต่อลิตร ส่ วนพื.นที;ที;มี
ความหลากหลายของโรติเฟอร์ มากที;สุดได้แก่ สถานี
ที; 2 มีคา่ H เท่ากับ 2.34 รองลงมาได้แก่สถานี ที; 1 มี
ค่ า เท่ า กับ 1.85 และสถานี ที; 3 มี ค่ า เท่ า กับ 1.78
ตามลําดับ พื.นที;ที;มี J มากที;สุดได้แก่ สถานีที; 1 มีค่า
เท่ ากับ 0.80 รองลงมาได้แก่ สถานี ที; 2 มีค่าเท่ ากับ
0.76 และสถานีที; 3 มีคา่ เท่ากับ 0.66 ตามลําดับ

5.2 ชนิด ความหลากหลาย และองค์ ประกอบสั งคม
ของโรติเฟอร์
จากการศึ กษาพบโรติเฟอร์ ท. งั สิ. น 30 ชนิ ด
(ตารางที; 2) โดยองค์ประกอบชนิ ดของโรติเฟอร์ ใน
คลองส่ งนํ.าเขตอําเภอเมื องและอําเภอลาดหลุมแก้ว
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรติ เ ฟอร์ ใ นสกุ ล
Brachionus ซึ; งมีจาํ นวน 8 ชนิ ด คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์มี
ค่า เท่ า กับ 26.67 เปอร์ เ ซ็ นต์ รองลงมาได้แ ก่ ส กุล
Lecane จํานวน 5 ชนิ ด คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ
16.67 เปอร์ เซ็นต์ สกุล Filinia จํานวน 4 ชนิ ด คิด
เป็ นเปอร์ เซ็นต์มีค่าเท่ากับ 13.33 เปอร์ เซ็ นต์ และ
สกุล Keratella จํานวน 2 ชนิ ด คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์มีค่า
เท่ากับ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (รู ปที; 1)
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ตารางที 2 ชนิ ดของโรติเฟอร์ ที;พบในคลองส่ งนํ.าเขตอําเภอเมืองและอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (1:
สถานีที; 1 2: สถานีที; 2 และ 3: สถานีที; 3)
Anuraeopsis fissa (Gosse) 1, 2
F. novaezealandiae Shiel & Sanoamuang 1, 2, 3
Asplanchna sieboldi (Leydig) 1, 3
F. opoliensis (Zacharias) 2, 3
Brachionus angularis Gosse 2, 3
Hexarthra sp. 2
B. calyciflorus Pallas 2, 3
Keratella lenzi Hauer 2
B. caudatus Barrois & Daday 2, 3
K. tropica (Apstein) 2, 3
B. falcatus Zacharias 2, 3
Lecane bulla (Gosse) 1
B. forficula Wierzejski 3
L. curvicornis (Murray) 2
B. quadridentatus Hermann 1
L. hamata (Stokes) 3
B. rotundiformis Tschugunoff 2
L. luna (Müller) 3
B. urceolaris (Müller) 1, 2, 3
L. papuana (Murray), 1
Cephalodella sp. 2
Notommata sp. 2
Dicranophorus epicharis Harring & Myers 1, 2
Plationus patulus (Müller) 3
Epiphanes sp. 2
Polyarthra vulgaris Carlin 2, 3
Filinia camasecla Myers 2
Synchaeta sp. 1, 2
F. longiseta (Ehrenberg) 1, 2, 3
Trichocerca pusilla (Lauterborn) 2

Brachionus
26.67%
Lecane
16.67%

Keratella
6.67%
Filinia
13.33%

รู ปที 1 องค์ประกอบชนิดของโรติเฟอร์ ที;พบในคลอง
ส่ ง นํ.า อํา เภอเมื อ งและอํา เภอลาดหลุ ม แก้ว
จังหวัดปทุมธานี
เมื;อพิจารณาโครงสร้างของสังคมโรติเฟอร์
ในสถานีที;เก็บตัวอย่างทั.งสามสถานี พบว่า สถานี ที; 1
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พบ Synchaeta sp. เป็ นชนิ ดที;มีจาํ นวนตัวมากที;สุด
คิดเป็ น 36 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนตัวอย่างโรติเฟอร์
ที; พ บทั.ง หมด รองลงมาได้แ ก่ B. quadridentatus
และ F. longista ซึ; งคิดเป็ น 20 และ 16 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ (รู ปที; 2 A)
สถานี ที; 2 พบ Polyarthra vulgaris เป็ น
ชนิ ดที; มี ความหนาแน่ นมากที; สุ ด คิ ดเป็ น 23
เปอร์ เซ็ น ต์ ข องจํ า นวนโรติ เ ฟอร์ ที; พ บทั. งหมด
รองลงมาได้แก่ B. angularis และ K. tropica ซึ; งคิด
เป็ น 17 และ 13 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (รู ปที; 2B) และ
สถานี ที; 3 พบ B. angularis เป็ นชนิ ดเด่น ซึ; งคิดเป็ น
39 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องจํา นวนโรติ เ ฟอร์ ที; พ บทั.ง หมด
รองลงมาได้แก่ B. falcatus และ B. caudatus ซึ; งคิด
เป็ น 22 และ 12 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ (รู ปที; 2C)
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ผลการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของสังคม
โรติเฟอร์ ที;รายงานจากคลองส่ งนํ.าครั.งนี. เปรี ยบเทียบ
กับที;เคยมีรายงานจากในนาข้าว [5] ของทั.งสองอําเภอ
มีคา่ เท่ากับ 0.58

A
Brachionus
quadridentatus
20%

Synchaeta sp.
36%

6. วิจารณ์ผลการศึกษา

Filinia logiseta
16%

โรติ เ ฟอร์ ที; พ บในการศึ ก ษาครั. งนี. ทั.ง 30
ชนิ ด เป็ นชนิ ดที; พบได้ทว;ั ไป และเคยมี รายงานจาก
แหล่งนํ.าประเภทต่างๆ ทัว; ประเทศไทย เช่น อ่างเก็บ
นํ.า คลอง แม่น. าํ นาข้าว และพื.นที;ป่าพรุ [5, 6, 7, 8, 9]
และโครงสร้ า งของสั ง คมโรติ เ ฟอร์ ที; พ บสกุ ล
Brachionus เป็ นสกุลเด่ นนั.น สอดคล้อ งกับ รายงาน
สํารวจชนิดของโรติเฟอร์ในคลองข้างถนนและบึง [6]
แต่แตกต่างจากการศึกษาในพื.นที; ป่าพรุ ซ; ึ งรายงานว่า
สกุล Lecane เป็ นสกุลเด่น [7, 8, 9] นอกจากนี. ยงั
พบว่าการพบสกุล Brachionus เป็ นสกุลเด่นในนาข้าว
ยัง แตกต่ า งจากการศึ ก ษาในประเทศลาว[10] ซึ; ง
รายงานว่ า พบ Lecane เป็ นสกุ ล เด่ น ทั.ง นี. อาจ
เนื; องมาจากพฤติ ก รรมการทํา นาของเกษตรกรจาก
สองประเทศที; แ ตกต่ า งกัน เนื; อ งจากการพบสกุ ล
Brachionus เป็ นสกุลเด่น สามารถบอกถึงสภาวะของ
แหล่ ง นํ. าได้ ว่ า มี ก ารปนเปื. อนของธาตุ อ าหารใน
ปริ มาณสูง [11] ซึ;งอาจเป็ นผลเนื; องจากการชะล้างปุ๋ ย
ที; เ กษตกรใช้ ร ะหว่ า งการเพาะปลู ก ลงสู่ คลอง
ชลประทาน นัน; คื อนาข้าวในประเทศไทยมีการใช้
สารเคมีมากกว่านาข้าวในประเทศลาวนัน; เอง
เมื;อพิจารณาโครงสร้างสังคมโรติเฟอร์ ที;พบ
ทั.งสามสถานี มีความแตกต่างกันกัน โดยในสถานี ที; 1
พบ Synchaeta sp. เป็ นกลุ่ ม เด่ น สถานี ที; 2 พบ
Polyarthra sp. เป็ นกลุ่มเด่น และในสถานี ที; 3 พบ B.
angularis เป็ นกลุ่มเด่น เมื;อพิจารณาความหนาแน่ น
และความหลากชนิ ดของโรติเฟอร์ พบว่าคลองส่ งนํ.า

B
Brachionus
angularis
17%

Polyarthra sp.
23%

Keratella tropica
13%

C

Brachionus
falcatus
22%

Brachionus
angularis
39%

Brachionus
caudatus
12%

รู ปที 2 องค์ประกอบสังคมโรติเฟอร์ที;พบในคลองส่ ง
นํ. าอํ า เภอเมื อ งและอํ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว
จังหวัดปทุมธานี (A: สถานี ที; 1 B: สถานี ที; 2
และ C: สถานีที; 3)
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เขตอําเภอลาดหลุมแก้วมีความหลากหลายของโรติ
เฟอร์ ม ากกว่ า ในคลองส่ ง นํ. าเขตอํา เภอเมื อ ง ซึ; ง
สอดคล้องกับรายงานของ [5] ที;รายงานไว้วา่ แพลงก์
ตอนสัตว์ในนาข้าว ซึ; งตั.งอยูใ่ นอําเภอลาดหลุมแก้วมี
ความหลากหลายมากกว่านาข้าวที;ต. งั อยูใ่ นเขตอําเภอ
เมือง นอกจากนี. จากค่าความคล้ายคลึงของสังคมโรติ
เฟอร์ ที;คาํ นวณได้เท่ากับ 0.58 ชี.ให้วา่ สังคมโรติเฟอร์
ที; พบในคลองส่ งนํ.าและในนาข้าวมี ความคล้ายคลึ ง
กันมากถึง 58 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั.นจากการทดลองครั.งนี.
สนั บ สนุ น สม มติ ฐ านข้ า ง ต้ น ที; ว่ า ห ากค วาม
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนํ.าที;ถูกผันเข้าสู่ พ.ืนที;
นามี สูง ส่ งผลให้ระบบนิ เวศนาข้าวในบริ เวณนั.น มี
ความสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสู ง
ด้วยเช่นกัน
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