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ความหลากหลายของโรติเฟอร์ ในแหล่ งนํ้ารอบอาคาร SME ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
ระหว่ างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
Rotifer diversity in inland water around SME building at
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during June and September 2008
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บทคัดย่อ

ศึกษาความหลากหลายของโรติเฟอร์ ในแหล่งนํ้ารอบอาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ระหว่างเดื อนมิ ถุนายนถึงเดื อนกันยายน พ.ศ. 2551 พบโรติเฟอร์ ท้ งั สิ้ น 34 ชนิ ด ซึ่ ง Lecane เป็ นสกุลเด่ น
(41.2 เปอร์ เซ็ นต์) ของสังคมโรติเฟอร์ รองลงมาได้แก่ Brachionus (17.7 เปอร์ เซ็ นต์) และ Lepadella (14.7
เปอร์เซ็นต์) ตามลําดับ โรติเฟอร์มีความหนาแน่นมากที่สุดในเดือนมิถนุ ายน (269.6 ตัวต่อลิตร) รองลงมาคือเดือน
สิ งหาคม (180 ตัวต่อลิตร) เดือนกรกฎาคม (130.6 ตัวต่อลิตร) และเดือนกันยายน (128.8 ตัวต่อลิตร) ตามลําดับ D
มีค่าสู งสุ ดในเดือนกันยายน (6.07) รองลงมาคือเดือนกรกฎาคม (5.89) เดือนสิ งหาคม (4.86) และเดื อนมิถุนายน
(4.85) ตามลําดับ และ H’ มีค่าสู งสุ ดในเดือนกันยายน (2.19) รองลงมาคือเดือนกรกฎาคม (2.07) เดือนมิถุนายน
(2.04) และเดือนสิ งหาคม (1.90) ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ DCA และ CCA พบว่าลักษณะของพื้นที่มีผลต่อ
สังคมโรติเฟอร์ ส่วนปั จจัยสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการแพร่ กระจายของโรติเฟอร์

คําสําคัญ: โรติเฟอร์ ความหลากหลาย ความชุกชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Diversity of rotifers in inland water surrounding SME building at Thammasat University, Rangsit
Campus during June and September 2008 was examined. The total number of 34 rotifer species was identified.
The most speciose genus was found to be Lecane (41.2%), followed by Brachionus (17.7%) and Lepadella
1
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(14.7%). The maximum abundance of rotifers was occurred in June (269.6 ind.L-1), followed by in August, July
and September (180, 130.6 and 128.8 ind.L-1) respectively. The highest D was calculated for the samples in
September (6.07), followed by in July, August and June (5.89, 4.86 and 4.85 respectively). The highest H’ was
calculated for the samples in September (2.19), followed by in July, June and August (2.07, 2.04 and 1.90
respectively). DCA and CCA showed that microhabitat influences on rotifer community. No important
environmental variables resulting rotifer community were observed.
Keywords: Rotifera, diversity, abundance, Thammasat University

1. บทนํา

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ ว [1] การศึ กษาความ
หลากหลายของโรติเฟอร์ ยงั ใช้ตรวจสอบผลกระทบ
ต่อแหล่งนํ้านั้น ๆ ได้อีกด้วย [1]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ตั้งอยู่
ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี เป็ นพื้ น ที ่ร าบลุ่ ม มี น้ ําท่ ว มถึ ง
ปั จจุบนั ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อใช้ในการเรี ยน
การสอน โดยการขุดคูน้ าํ เพือ่ ระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า
ท่วมในช่วงฤดูฝน แหล่งนํ้าบริ เวณรอบอาคาร SME
เป็ นแหล่งนํ้าที่ถูกขุดเพื่อกักเก็บนํ้าและปรับเปลี่ยนภูมิ
ทัศน์ ให้มีทัศนี ยภาพที่ส วยงาม พื้ นที่ส่ว นใหญ่ เป็ น
แหล่งนํ้าโล่ง มีพืชนํ้า เช่น บัว และหญ้าขึ้นปะปนอยู่
บ้า ง มี น้ ําขัง ตลอดทั้ง ปี จัด เป็ นแหล่ ง นํ้าถาวรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอน
สัตว์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอยู่น้อยมาก โดย
เป็ นการศึ กษาในเขตบริ เ วณรอบหอพักและอาคาร
เรี ย น แต่ ย งั ไม่ มี ก ารศึ ก ษาในแหล่ ง นํ้ารอบอาคาร
SME ซึ่งตั้งอยูห่ ่างไกลจากอิทธิพลของนํ้าทิ้ง งานวิจยั
ชิ้นนี้ จึงมุ่งเน้นศึ กษาความหลากหลายของโรติเฟอร์
ในบริ เวณแหล่งนํ้าโดยรอบอาคาร SME ช่วงฤดูฝน
คือตั้งแต่เดื อนมิ ถุนายนถึงเดื อนกันยายน พ.ศ. 2551
เพื ่อ เพิ่ มข้ อมู ล แพลงก์ต อนสัต ว์ ในมหาวิทยาลั ยให้
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

โรติ เ ฟอร์ เป็ นกลุ่ ม ของสั ต ว์ไ ม่ มี ก ระดู ก
สั น หลัง ขนาดเล็ ก กิ น สาหร่ า ยและแบคที เ รี ย เป็ น
อาหาร พบได้ท้ งั แหล่งนํ้าชัว่ คราวและถาวร มีบทบาท
สําคัญในระบบนิ เวศนํ้าจื ด เนื่องจากอัตราการกรอง
กิ นสู งและวงชี วิตสั้น จึ งเป็ นผูถ้ ่ายทอดพลังงานและ
สารอาหารที่สาํ คัญในระบบนิ เวศ และยังนิ ยมใช้เป็ น
อาหารสําหรับสัตว์น้ าํ วัยอ่อนหลายชนิ ด เช่น ลูกกุ้ง
ลูกปลา [1]
ความหลากหลายของโรติเฟอร์ ท้ งั ชนิ ดและ
จํานวน สามารถบอกถึงสถานะของแหล่งนํ้าได้ว่ามี
ความซับซ้อนของห่วงโซ่อาหารมากหรื อน้อยอย่างไร
เนื่องจากโรติเฟอร์ เป็ นหนึ่ งในกลุ่มของแพลงก์ตอน
สัตว์ที่มีบทบาทสําคัญคือเป็ นผูบ้ ริ โภคลําดับต้นของ
ห่ วงโซ่ อาหาร ซึ่ งจะส่ งถ่ายพลังงานและสารอาหาร
ไปยังผูบ้ ริ โภคลําดับถัดไป [1] ดังนั้นหากในระบบ
นิ เวศนั้นมีความหลากหลายของโรติเฟอร์ มาก แสดง
ว่าฐานของห่วงโซ่อาหารมีมากพอสําหรับผูบ้ ริ โภคใน
ลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป ส่ งผลให้ระบบนิ เวศนั้นมีความ
เสถียรของห่ วงโซ่ อาหาร นอกจากนี้ การศึ กษาความ
หลากหลายของโรติ เ ฟอร์ ย ั งใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการ
ประเมินสภาพแหล่งนํ้าเพือ่ การใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ และเพราะโรติ เ ฟอร์ ตอบสนองต่อ สภาวะที่
2
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2. วิธีการศึกษา

ตรวจสอบชนิ ดและนับจํานวนด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบตาประกอบ รุ่ น Olympus CX31 ตามคู่มือการ
จําแนกชนิ ดโรตเฟอร์ ของ Koste & Shiel (1987,
1989a, 1989b, 1992) และ Segers (1995) [2-6]
พร้อมทั้งตรวจวัดปั จจัยต่าง ๆ ของแหล่งนํ้า
ในขณะเก็บตัวอย่าง ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ pH ความเค็ม
ค่าการนําไฟฟ้ า ค่าการส่ องทะลุผ่านของแสง และ
ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายนํ้า และวิเ คราะห์ ป ริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์เอตามวิธี ใน Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater [7] รวมทั้ง
บันทึกปริ มาณนํ้าฝนจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
(http://www.tmd.go.th/climate/climate.php)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลชนิ ดและจํานวนของโรติเฟอร์ นาํ มา
คํานวณหาความหลากหลายของโรติเฟอร์ โดยใช้ดชั นี
Simpson’s diversity index (D) และ Shannon-Wiener
diversity index (H’) วิเคราะห์ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมที่มี
ผ ล ต่ อ สั ง ค ม โ ร ติ เ ฟ อ ร์ โ ด ย ใ ช้ detrended
correspondence analysis (DCA) และ canonical
correspondence analysis (CCA) ด้วยโปรแกรม PCORD version 3.1

พืน้ ทีศ่ ึกษา
บริ เวณแหล่ ง นํ้ าโดยรอบอาคารSME
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยกําหนดจุด
เก็บตัวอย่างทั้งสิ้ น 5 สถานี ดัง นี้ สถานี ท่ี 1 เป็ น
แหล่งนํ้าที่มีพืชนํ้าขึ้นอยูอ่ ย่างหนาแน่น และสถานี ที่
2-5 เป็ นแหล่งนํ้าโล่ง มีบวั ขึ้นกระจายเบาบาง (รู ปที่
1)
การเก็บตัวอย่ าง
เก็ บ ตัว อย่า งโรติ เ ฟอร์ ท้ ัง เชิ ง คุ ณภาพและ
ปริ มาณจาก 5 สถานีในแหล่งนํ้ารอบอาคาร SME ของ
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เดื อ นละครั้ งตั้งแต่เ ดื อ น
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 การเก็บตัวอย่าง
เชิงปริ มาณโดยตักนํ้าในแต่ละสถานี ปริ มาตร 20 ลิตร
กรองผ่านถุ ง แพลงก์ต อนขนาดตา 60 ไมโครเมตร
และการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพโดยใช้ถุงแพลงก์ตอน
ขนาดตา 60 ไมโครเมตรลากระดับผิวนํ้าทั้งแนวนอน
และแนวเฉี ยงเป็ นระยะ 10 เมตร เพื่อให้ได้ตวั อย่าง
มากที่สุด จากนั้นนําตัวอย่างที่เก็บได้ท้ งั สองแบบมา
เติ มสารละลายฟอร์ ม าลิ น ให้มีค วามเข้มข้นสุ ดท้า ย
ประมาณ 4 เปอร์ เซ็ นต์ ตัวอย่างโรติเฟอร์ ที่ได้นาํ ไป

N

รู ปที่ 1 สถานีท่ีเก็บตัวอย่างจากแหล่งนํ้ารอบอาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3. ผลการศึกษาและวิจารณ์ ผล

แล้วในประเทศไทย [9-13] สกุลที่มีจาํ นวนชนิ ดมาก
ที่ สุดคือสกุล Lecane (41.18 เปอร์ เซ็นต์) รองลงมา
ได้แก่ Brachionus (17.65 เปอร์ เซ็นต์) และ Lepadella
(14.71 เปอร์ เซ็นต์) ตามลําดับ สกุล Lecane เป็ นสกุล
เด่ นของสังคมโรติ เฟอร์ สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของโรติ เ ฟอร์ ในหลายพื้ น ที ่ข องประเทศไทย
[9,12,13]
ช่ วงเวลาที ่มีโ รติ เฟอร์ ชุกชุ มที ่สุดคื อเดื อ น
มิ ถุ น ายน (269.6 ตัว ต่ อ ลิ ต ร) รองลงมาคื อ เดื อ น
สิ งหาคม (180.0 ตัวต่อลิตร) เดื อนกรกฎาคม (130.6
ตัวต่อลิตร) และเดื อนกันยายน (128.8 ตัวต่อลิ ตร)
ตามลําดับ ค่าดัชนี ความหลากหลาย D มีค่าสู งสุ ดใน
เดื อ นกัน ยายน (6.07) รองลงมาคื อเดื อนกรกฎาคม
(5.89) เดื อ นสิ ง หาคม (4.86) และเดื อ นมิ ถุ น ายน
(4.85) ตามลําดับ ส่ วนดัชนี ความหลากหลาย H’ มี
ค่าสู งสุ ดในเดื อนกันยายน (2.19) รองลงมาคือเดื อน
กรกฎาคม (2.07) เดื อ นมิ ถุน ายน (2.04) และเดื อ น
สิ งหาคม (1.90) ตามลําดับ (ตารางที่ 3)

ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ ตรวจวัดได้ในระหว่าง
การเก็ บ ตัว อย่า งโรติ เ ฟอร์ ใ นแหล่ ง นํ้า บริ เ วณรอบ
อาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2551 (ตารางที่ 1) แสดงให้
เห็นว่า แหล่งนํ้าดังกล่าวเป็ นแหล่งนํ้าจืด มีสภาพเป็ น
ด่ า งเล็ ก น้อ ย และเป็ นแหล่ ง นํ้าคุ ณ ภาพปานกลาง
ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล ปั จจัยที่มีแนวโน้มมีความสัมพันธ์
กัน ได้แ ก่ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เ อและปริ มาณนํ้า ฝน
(ตารางที่ 1) ซึ่ ง เมื่ อ มี ปริ ม าณนํ้า ฝนเพิ่ ม ขึ้ นปริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์เอเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากนํ้าฝน
เป็ นตัวชะล้างสารอาหารและแร่ ธาตุต่าง ๆ ลงสู่ แหล่ง
นํ้า [8] ส่ งผลให้แพลงก์ตอนพืชเจริ ญเติบโตมากขึ้น
ค่าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอที่สกัดได้จากแพลงก์ตอนพืช
จึงมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย
จากการศึ กษาแหล่ง นํ้าบริ เ วณรอบอาคาร
SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิ ต ระหว่าง
เดื อนมิถุนายนถึงกันยายน 2551 พบโรติเฟอร์ ท้ งั สิ้ น
33 ชนิ ด (ตารางที่ 2) โรติ เฟอร์ ทุกชนิ ดเคยมีรายงาน

ตารางที่ 1 ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมของแหล่งนํ้าบริ เวณรอบอาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดื อน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2551
เดือน
อุณหภูมิ
ปริ มาณ
ปริ มาณ
pH
ความ ค่าการนํา ปริ มาณ
ปริ มาณ
(°C)
ออกซิเจน
เค็ม
ไฟฟ้ า
แสง คลอโรฟิ ลล์เอ นํ้าฝน
-1
ละลายนํ้า
(mgL-1)
(ppt) (µScm ) ส่อง
(mm)
-1
(mgL )
ผ่าน
(cm)
มิถนุ ายน 28.7-29.7 3.71-5.70 7.5-7.7 0-0.2 165-397 30-45 0.021-0.044 224.9
กรกฎาคม 31.3-31.6 4.08-6.18 7.7-7.8 0.1-0.2 302-377 40-55 0.020-0.025 117.0
สิ งหาคม 27.8-29.5 3.40-6.43 8.2-8.5 0.1-0.2 284-338 40-50 0.031-0.048 252.4
กันยายน 29.0-31.2 4.38-8.50 7.8-8.3 0.1
204-273 40-50 0.016-0.045 207.7
4
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การจัด กลุ่ ม โดยใช้ DCA สามารถอธิ บ าย
ข้อมูลได้ท้ งั สิ้ น 80 เปอร์ เซ็นต์ (รู ปที่ 2) พบว่าสังคม
โรติเฟอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่ม
ทางด้า นขวาที ่พ บแพร่ ก ระจายในสถานี ที ่ 1 ซึ่ งมี
สภาพเป็ นแหล่งนํ้าที่มีพืชนํ้าและบัวขึ้นอยู่หนาแน่ น
ได้แก่ A. coelata A. fissa B. forficula B.
quadridentatus C. obtusa D. propatula L. aculeate
L. batillifer L. crepida L. hornemanni L. luna L.
lunaris L. ludwigii L. quadridentata L. tenuiseta L.
discoidea L. heterostyla L. ovalis L. patella และ M.
ventralis และกลุ่ ม ทางซ้า ยที ่พ บแพร่ ก ระจายใน
สถานที่ 2 ถึง 5 ซึ่งมีสภาพเป็ นแหล่งนํ้าเปิ ดมีบวั ขึ้นอยู่
อย่างกระจาย ได้แก่ B. angularis B. caudatus B.

diversicornis B. falcatus Conochilus sp. K. tropica
L. bulla L. curvicornis L. hastata L. segersi L.
rhomboids Polyarthra sp. และ Trichocerca sp. จาก
กลุ่มที่พ บแพร่ ก ระจายในบริ เวณที่มี พืชนํ้าขึ้ นอย่า ง
หนาแน่ น พบโรติ เ ฟอร์ ใ นสกุ ล Lecane และ
Lepadella เป็ นสกุลเด่น ซึ่ งโรติเฟอร์ สองสกุลนี้ เคยมี
รายงานว่ามักอาศัยตามบริ เวณที่เป็ นขอบตลิ่ง (littoral
zone) ที่มีพืชนํ้าขึ้นอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก [10] ส่ วนสกุล
Brachionus และ Keratella เป็ นสกุลที่มี ลกั ษณะ
เหมาะสมในการดํา รงชี วิ ต ในมวลนํ้า เนื ่ อ งจากมี
เปลื อ กที ่หุ้ ม ลํา ตัว มัก มี ห นามแหลมยื น่ ยาว เพื ่อ
ป้ องกันศัตรู ท่ีอาศัยอยูใ่ นมวลนํ้า [2]

ตารางที่ 2 ชนิ ดของโรติเฟอร์ ที่พบในแหล่งนํ้าบริ เวณรอบอาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2551
Anuraeopsis coelata
Keratella tropica
L. segersi
A. fissa
Lecane aculeata
L. tenuiseta
Brachionus angularis
L. batillifer
Lepadella discoidea
B. caudatus
L. bulla
L. heterostyla
B. diversicornis
L. crepida
L. ovalis
B. falcatus
L. curvicornis
L. patella
B. forficula
L. hastata
L. rhomboides
B. quadridentatus
L. hornemanni
Mytilina ventralis
Collurella obtusa
L. luna
Polyarthra sp.
Conochilus sp.
L. lunaris
Trichocerca sp.
L. lugwigii
Dipleuchlanis propatula
L. quadridentata

5
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ตารางที่ 3 ความชุกชุม ค่า Shannon-Wiener diversity index (H’) และค่า Simpsons diversity index (D)ของ
โรติเฟอร์ในแหล่งนํ้ารอบอาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
เดือน (พ.ศ.2551)
ความชุกชุม (ตัวต่อลิตร)
H’
D
มิถนุ ายน
269.6
2.042
4.847
กรกฎาคม
130.6
2.070
5.892
สิ งหาคม
180
1.898
4.861
กันยายน
128.8
2.192
6.073

DCA
sp.29
sp.23

sp.16

sp.5

sp.14

Axis 2

sp.4 sp.6
sp.11

St2/3

sp.28

St2/1

sp.24
sp.13

sp.33

St2/2 St4/1
St2/4

St3/1
St5/2
St5/1
St4/2
St4/3
St4/4 St5/3
St3/3
sp.32

St3/4

sp.8

St3/2
St5/4

sp.1
sp.20

St1/1

sp.18
sp.25
sp.7

St1/2

St1/4

sp.19
sp.15 sp.10
sp.30
sp.21
sp.26
St1/3
sp.22

sp.9
sp.12

sp.2
sp.27

sp.3

sp.17
sp.31

Axis 1

รู ปที่ 2 การจัดกลุ่มของโรติเฟอร์ โดยใช้ DCA (st*/*: สถานี ท่ี /เดือนที่เก็บตัวอย่าง และ sp: ชนิ ดของโรติเฟอร์
(ตัวเลขแทนชนิดตามตารางที่ 2 เรี ยงตามตัวอักษร))
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จากการวิเคราะห์ CCA ผลปรากฏว่าไม่พบ
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมใดที่มีผลต่อการแพร่ กระจายของ
โรติ เ ฟอร์ ในแหล่ ง นํ้ารอบอาคาร SME ซึ่ ง อาจ
เนื่องมาจากการวิจยั ครั้งนี้ เก็บตัวอย่างเฉพาะในช่วง
ฤดู ฝ นเท่ า นั้น ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อมที ่ต รวจวัด ได้มี ค่ า
ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์จึงไม่มีปัจจัยใด
เป็ นปั จจั ย หลัก ที ่ส่ ง ผลต่ อ การแพร่ กระจายของ
โรติ เฟอร์ อย่างชัดเจน ดังนั้นหากสามารถศึ กษาได้
ครอบคลุมทุ กฤดู กาลตลอดทั้งปี น่ าจะช่ วยให้ได้ผล
การศึกษาที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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