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ความหลากหลายของหนอนแดงในเขตจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
Diversity of Chironomidae Larvae in
Prathumthani Province, Thailand
ภรณี อุทโยภาศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่ อ
การทดลองนี%ทาํ การสุ่มตัวอย่างหนอนแดงมาจากแหล่งนํ%าประเภทต่าง ๆ ในเขตอําเภอคลองหลวง และ
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยแหล่งนํ%าที.ปนเปื% อนมลพิษและแหล่งนํ%าธรรมชาติ เพื.อศึกษาสปี ชีส์
ของหนอนแดงที.พบในแหล่งนํ%าดังกล่าว และเพื.อศึกษาปั จจัยที.มีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายของหนอนแดงในแต่
ละแหล่งนํ%าประเภทต่างๆ ผลการทดลองพบหนอนแดงทั%งหมด 15 สกุล จํานวน 20 สปี ชีส์ การศึกษาสหสัมพันธ์
ระหว่างการแพร่ กระจายของหนอนแดงกับปั จจัยทางสิ. งแวดล้อมของแหล่งนํ%า พบความหนาแน่นของหนอนแดงมี
ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นดินตะกอนอย่างมีนยั สําคัญ (r = 0.922, P = 0.026) นอกจากนี% ยงั พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ กระจายของ Polypedilum sp. กับปริ มาณออกซิเจนที.ละลายนํ%าอย่างมีนยั สําคัญ (r =
0.792, P = 0.001) และการแพร่ กระจายของ Tanypus sp. 1 มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณไนเตรตในดิ นอย่างมี
นัยสําคัญ (r = 0.999, P = 0.000) ขณะที.การแพร่ กระจายของ Tanytarsus sp. 1 และ Chironomus sp. 1 มี
ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในนํ%าอย่างมีนยั สําคัญ (r = 0.989, P = 0.001 และ r = 0.996, P = 0.000
ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดงั กล่าวยังไม่สามารถสรุ ปได้ เนื. องจากเป็ นการเก็บตัวอย่างเพียงครั%งเดียว
จําเป็ นต้องมีการเก็บตัวอย่างเพิ.มเติมในการศึกษาครั%งต่อไป
คําสําคัญ: หนอนแดง การแพร่ กระจาย จังหวัดปทุมธานี Polypedilum sp. Tanypus sp. Tanytarsus sp.
Chironomus sp. 1

Abstract
Chironomid larvae were sampled from polluted and natural waterbodies in Samkook and Klonglong
Districts, Prathumthani Province. The objectives of this study were to investigate the species of chironomid
larvae distributed in these areas and factors that affect the dispersions of chironomid larvae among these
waterbodies. Twenty species within five genera of chironomid larvae were obtained. Correlation analyses
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revealed significant relationship between abundance of Chironomid larvae and amount of organic substances in
the sediments (r = 0.922, P = 0.026). The distribution Polypedilum sp. was found significantly related to
dissolved oxygen (r = 0.792, P = 0.001) while the distribution of Tanypus sp. 1 was significantly related to soil
nitrate. In addition, the dispersions of Tanytarsus sp. 1 and Chironomus sp. 1 among waterbodies were found
significantly related to Chlorophyll A at p = 0.001 (r = 0.989) and p= 0.000 (r = 0.996), respectively. However,
the conclusion could not be drawn since environmental factors were only once collected. Further study with
throughout the year sampling was recommended.
Keywords: chironomid larvae, Prathumthani Province, Polypedilum sp., Tanypus sp., Tanytarsus sp.,
Chironomus sp. 1
การศึกษาหนอนแดงในประเทศไทยนั%น Cranston ได้
ศึ กษาผลกระทบของสึ นามิที.มีต่อสัตว์ที.อาศัยในดิ น
ตะกอนท้อ งนํ%าในภาคใต้ข องประเทศไทย ตั%ง แต่
จังหวัดระนองถึงกระบี. ในช่วงระหว่าง พ.ค-มิย. ค.ศ.
2005 และเดื อนม.ค.และมิ .ย. ค.ศ. 2006 สํารวจพบ
หนอนแดง 29 สปี ชี ส์ อยู่ใ น 15 สกุล และ 3
subfamily [4]
การวิจยั นี% ทาํ การสุ่ มตัวอย่างหนอนแดงจาก
แหล่ ง นํ%าประเภทต่ า งๆ ในเขต อ. สามโคกและ อ.
คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื.อศึกษาสปี ชีส์ของหนอน
แดงที.พบในแหล่งนํ%าดังกล่าว สําหรับเป็ นข้อมูลความ
หลากหลายของหนอนแดงในประเทศไทย และเพื.อ
ศึกษาปั จจัยที.มีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายของหนอน
แดงในแหล่งนํ%าประเภทต่างๆ

1. บทนํา
หนอนแดงถู ก ใช้เ ป็ นตัว บ่ ง ชี% ท างชี ว วิท ยา
ของแหล่งนํ%ามาตั%งแต่ตน้ ยุค 1950s เนื. องจากหนอน
แดงสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้กว้างและทนต่อ
มลพิษได้หลายชนิ ดและหลายระดับ [1] หนอนแดง
อยู่ ใ น family Chironomidae
ซึ. งมี ท% ั งหมด 11
subfamily [2] แต่มีเพียง 4 subfamily เท่ านั%นที. พบ
แพร่ กระจายทัว. โลก ได้แก่ subfamily Tanypodinae
Orthocladiinae Chironominae และ Diamesinae ตัว
อ่อนของ subfamily Tanypodinae และ Chironominae
หลายสปี ชีส์สามารถทนต่ออุณหภูมิที.สูงและสภาวะที.
มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนตํ.า ได้ [3] ดัง นั%น จึ ง พบอุ ด ม
สมบู รณ์ ในแหล่งนํ%าในเขตร้อนชื% น ขณะที. หลายสปี
ชีส์ของ subfamily Orthocladiinae อ่อนแอต่อระดับ
อุณหภูมิสูงและปริ มาณออกซิเจนตํ.า ทําให้พบปริ มาณ
น้ อ ยในเขตร้ อ นชื% นและในเขตร้ อ นชื% นมี ค วาม
หลากหลายน้อยกว่าในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ ในเขต
ร้ อ นชื% นมั ก พบมากในแหล่ ง นํ% าไหลที. มี ป ริ มาณ
ออกซิเจนสู ง ขณะที. subfamily Diamesinae พบอยูใ่ น
เขตอากาศหนาว ซึ. งพบมากในเขตซี กโลกเหนื อและ
บริ เ วณที. สูง กว่าระดับ นํ%า ทะเลมาก [3] สํา หรั บ

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
ทําการสุ่ มตัวอย่างหนอนแดงจากแหล่งนํ%า
ประเภทต่างๆ ในเขตอําเภอคลองหลวง และอําเภอ
สามโคก จังหวัด ปทุ ม ธานี เมื. อวัน ที. 13-17 ตุ ลาคม
พ.ศ. 2551 จํานวน 5 แหล่งนํ%าดังนี%
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แหล่งนํ%าที. 1 ตั%งอยู่ที.บา้ นท่าโขลง ซอยจารุ
ศร ตํา บลคลองหนึ. ง อํา เภอคลองหลวง จั ง หวัด
ปทุมธานี มีพ%นื ที.ประมาณ 3 ไร่ มีความกว้างประมาณ
100 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร และความลึกเฉลี.ย
ประมาณ 50 เซนติเมตร ด้านซ้ายติดกับหอพักเบญจ
พร ด้านขวาติ ดบ้านพักอาศัย 2 หลัง ด้านหน้าและ
ด้านหลังเป็ นที. โล่ง พื%นที. ผิวมีตน้ บัวหลวง (Nelumbo
nucifera Gaertn.) ผักบุง้ (Ipomoea aquatica Forssk.)
และต้นธูปฤาษี (Typha angustifolia L.) ขึ%นปกคลุม
ประมาณ 20 % ของพื%นที. บริ เวณดังกล่าวเป็ นพื%นที.
ปลูกข้าว (ส.ค.–ก.ย. พ.ศ. 2551) ในขณะทําการสุ่ ม
ตัวอย่าง ข้าวถูกเกี.ยวหมดแล้ว ดังนั%นดินตะกอนใต้พ%นื
ท้องนํ%านี% จึงน่ าจะเป็ นดิ นตะกอนประเภทเดี ยวกับที.
พบในนาข้าวซึ. งหนอนแดงชอบอาศัยอยู่ นอกจากนี%
ระดับความลึกของนํ%าก็เป็ นระดับเดียวกับที. พบในนา
ข้าว
แหล่ งนํ%าที. 2 ตั%งอยู่บ้านเลขที. 40 หมู่ 1 ต.
บางพูด อ. สามโคก จ. ปทุมธานี บ่อมีขนาดกว้าง 18
เมตร ยาว 36 เมตร และลึ ก เฉลี. ย ประมาณ 28
เซนติ เ มตร เป็ นบ่ อ ปลู ก ผั ก กระเฉด (Neptunia
oleracea Lour.) เพื.อส่ งขาย มีการใช้สารเคมี ได้แก่
ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พื ช ฮอร์ โ มนพื ช และอาหารเสริ ม
สําหรับพืชตะกูลถัว. ประมาณ 2-3 อาทิตย์/ครั%ง แหล่ง
นํ%า นี% เป็ นแหล่ ง นํ%า ปิ ด ดัง นั%น จึ ง จัด ว่า ปนเปื% อนด้ว ย
มลพิษสู ง นอกจากนี% ยงั มีการปล่อยของเสี ยจากบ้าน
เจ้าของแหล่งนํ%าดังกล่าวซึ. งอยูร่ ิ มแหล่งนํ%าลงสู่ แหล่ง
นํ%านี%ดว้ ย
แหล่งนํ%าที. 3 ตั%งอยู่บา้ นเลขที. 3/2 หมู่ 1 ต.
เชี ย งรากใหญ่ อ. สามโคก จ. ปทุ มธานี บ่ อมี ข นาด
กว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร และลึ ก 1 เมตร มี บัว
สัตตบงกช (Nelumbo nucifera Gaertn.) ขึ%นปกคลุม
อยู่ประมาณ 1/3 ของพื%นที. แหล่งนํ%านี% เป็ นบ่อขุดจาก

ฝี มือมนุษย์ และเป็ นแหล่งนํ%าที.มีความลึก เมื.อเทียบกับ
แหล่งนํ%าอื.นอีก 4 แห่ งที. สุ่ มตัวอย่าง ซึ. งเป็ นแหล่งนํ%า
ตื%น
แหล่ ง นํ%าที. 4 เป็ นแปลงผัก ตั%ง อยู่ใ นซอย
คลองเกลือ ต. บางพูด อ. สามโคก จ. ปทุมธานี มี
พื%นที. 30 ไร่ ยาว 150 เมตร กว้าง 100 เมตร ภายในมี
แปลงผักยกร่ องขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 100
เมตร คัน. ด้วยร่ องนํ%ากว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 100
เมตร ลึกเฉลี.ยประมาณ 16 เซนติเมตร มีจาํ นวนแปลง
ผักทั%งหมด 15 แปลง ปลูกแตงกวา (Cucumis sativus
L.) ผัก กวางตุ ้ง [Brassica chinensis Jusl var
parachinensis (Bailey) Tsen & Lee] Ten & Lee]
ผักกาดหอม (Lactuca sativa Linn.) ผักบุง้ (Ipomoea
aquatica Forssk.) แมงลัก (Ocimum basilicum L. f.
citratum Back.) แหล่ ง นํ%านี% เป็ นแหล่ ง นํ%าที. ต%ื น
แ ส ง แ ด ด ส า ม า ร ถ ส่ อ ง ถึ ง บ ริ เ ว ณ ก้ น ท้ อ ง นํ% า
ขณะเดี ยวกันแหล่งนํ%านี% เป็ นแหล่งนํ%าที. ปนเปื% อนด้วย
สารเคมี ซึ. งได้แ ก่ ยาฆ่ าแมลง ปุ๋ ย และฮอร์ โมนพื ช
โดยฉี ดยาฆ่ าแมลงและฮอร์ โ มนพืช 3-4 วัน ต่อ ครั% ง
อย่างสมํ.าเสมอ และฉี ดปุ๋ ยประมาณ 2-4 อาทิ ตย์ต่ อ
ครั%ง
แ ห ล่ ง นํ% า ที. 5 ตั% ง อ ยู่ ใ น ม ห า วิ ท ย าลั ย
ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต เป็ นคู น% ํา ริ ม ถนนป๋ วย อึ% ง
ภากรณ์ เมื. อเข้าทางประตูพหลโยธิ น 4 จะอยู่ถดั จาก
คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ละการบัญชี ซึ. ง คู น% าํ นี% มีค วาม
ยาวจนถึงสี. แยกที.ตดั กับถนนพิทกั ษ์ธรรม ขนาดของ
บ่อมีความยาวประมาณ 100 เมตร กว้างประมาณ 10
เมตร และลึ ก ประมาณ 80 เซ็ น ติ เ มตร มี บั ว สาย
(Nymphaea lotus L.) บัวขาบ (Nymphaea cyanea
Roxb.) และบัวสุ ธาสิ โนบล (Nymphaea capensis
Thümb. var zanzilbariensis Casp.) ขึ% น ปกคลุ ม
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ความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ในหนอน
แดงบางสปี ชี ส์ เ ท่ า นั%น ได้แ ก่ Polypedilum sp. 1
Tanytarsus sp. 1 Chironomus sp. 1 และ Tanypus sp.
1 เนื. องจาก สปี ชี ส์อื.นๆนั%นมีจาํ นวนน้อยมาก ไม่
สามารถนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ได้

ประมาณ 70 % ของพื%นที. แหล่งนํ%านี% จดั เป็ นแหล่งนํ%า
ธรรมชาติที.ปนเปื% อนด้วยมลพิษน้อยมาก
ทําการเก็บตัวอย่างโดยใช้ Core sampler
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 10 เซนติ เ มตร และสู ง 20
เซนติเมตร เก็บดินตะกอนจํานวน 14 จุด กระจายทัว.
ทั%งบ่อ ขณะเก็บตัวอย่างได้ทาํ การวัดค่าปั จจัยทางเคมี
และกายภาพของนํ%า ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าการนําไฟฟ้ า
(Conductivity) ปริ มาณออกซิเจนที.ละลายในนํ%า (DO)
ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) โดยใช้ Multi-Probe
System รุ่ น YSI85 และวัดปริ มาณแสงส่ องผ่านนํ%า
โดยใช้ Secchi Disc
นอกจากนี% ทํ า การเก็ บ ตั ว อย่ า งนํ% า โดย
แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนํามาวิเคราะห์ หาปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ เอ ตามวิธีของ ธรรมรักษ์ ละอองนวล [5]
ส่ ว นที. 2 นํา ส่ ง ตรวจร่ ว มกับ ตัว อย่า งดิ น ตะกอนที.
ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี วิ ท ย า ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื.อวิเคราะห์หาปั จจัยทาง
ฟิ สิ กส์และเคมีของนํ%าและดินตะกอนท้องนํ%า สําหรับ
ค่าปั จจัยทางกายภาพของแหล่งนํ%าแสดงในตารางที. 1
หนอนแดงจะถูก แยกออกจากตัวอย่างดิ น
โดยการเติ มปู นขาวลงไป เพื.อให้หนอนแดงลอยตัว
ขึ%นมาเนื.องจากความถ่วงจําเพาะ จากนั%นหนอนแดงที.
แยกได้จะถูก ดองเก็บ ไว้ ใน 95% แอลกอฮอล์ และ
นํามาตัดหัวภายใต้กล้อง สเตอริ โอ หยด Permount
แล้ว ปิ ดด้ว ยกระจกปิ ดสไลด์ จากนั%น นํา ไปจํา แนก
ชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยจําแนกตาม Simpson
and Bode [6], Cranston [4], [7] และ Epler [8]
ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ส ห สั ม พั น ธ์
(Correlation Analysis) ระหว่างปั จจัยทางกายภาพ
ของแหล่งนํ%ากับความหนาแน่นของหนอนแดง ความ
หลากหลายของหนอนแดงและการแพร่ กระจายของ
หนอนแดง โดยใช้โ ปรแกรม SPSS 13.0 ซึ. ง

3. ผลการทดลอง
พบหนอนแดงจํา นวนทั% งหมด 15 สกุ ล
จํา นวน 20 สปี ชี ส์ ได้ แ ก่
Tanypus 2 สปี ชี ส์
Tanytarsus 2 สปี ชีส์ Chironomus 2 สปี ชีส์ Einfeldia
2 สปี ชี ส์
Kiefferulus Orthocladius Tribelose
Caldopelma Microchironomus Parachironomus
Microspectra Cryptochironomus Clinotanypus และ
Polypedilum อย่างละ 1 สปี ชีส์ (ตารางที. 2)
พบหนอนแดงหนาแน่ นที. สุดในแหล่งนํ%าที.
1 คื อพบจํานวน 7 สปี ชี ส์ มี จาํ นวนทั%งหมด 119 ตัว
แต่สปี ชี ส์ที.เด่นและพบมาก ได้แก่ Tanytarsus sp. 1
พบจํานวน 60 ตัวและ Chironomus sp. 1 พบจํานวน
54 ตัว สปี ชี ส์ อื. น พบเพี ย ง จํา นวน 1-2 ตัว ได้แ ก่
Polypedilum sp. Tanytarsus sp. 2 Einfeldia sp. 2
Caldopelma sp. และ Kiefferulus sp.
แหล่งนํ%าที. 2 พบ 5 สปี ชี ส์ จํานวนทั%งหมด
48 ตั ว สปี ชี ส์ ที. เ ด่ น และพบจํา นวนมากที. สุ ด คื อ
Polypedilum sp. พ บ 3 8 ตั ว ร อ ง ล ง ม า คื อ
Clinotanypus sp. พบ 7 ตั ว สปี ชี ส์ ที. เ ห ลื อ คื อ
Tanypus sp.1 Tanytarsus sp. 1 Chironomus sp. 2
พบสปี ชีส์ละ 1 ตัว
แหล่งนํ%าที. 3 พบจํานวนน้อยที. สุดคือ 3 ตัว
ได้แก่ Tanypus sp. 2 จํานวน 1 ตัวและ Chironomus
sp. 1 จํานวน 2 ตัว
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ตารางที 1 ค่าปั จจัยทางกายภาพของนํ%าและดินตะกอนท้องนํ%าในแหล่งนํ%าที.สุ่มตัวอย่าง
แหล่ ง ความลึก คลอโรฟิ ล เอ ปริมาณไน ฟอสฟอรั ปริมาณ ค่ าทีส ่ องผ่ าน
นําP
(เซนติเมตร) (ไมโครกรัม/ เตรตในนํPา สทีล ะลาย ออกซิเจน
นํPา
ลิตร)
(มิลลิกรั ม/
นําP
ทีล ะลายนําP (เซนติ
เซนติเมตร
มตร)
ลิตร)
(มิลลิกรัม/ (มิลลิกรัม/
ลิตร)
ลิตร)
1
50
33.105
1.5
0.1
2.45
24.1

ค่ าการนํา
ไฟฟ้ า (µs)

pH

อุณหภูมิ สารอินทรีย์ ฟอสฟอรัส ไนเตรตใน ประเภทของ
ในดิน
ดิน
ดินตะกอน
(°°C) ในดิน (%)
(มิลลิกรัม/ (มิลลิกรัม/
ท้ องนํPา
กิโลกรัม) กิโลกรัม)

3.3

7.76

32.5

3.8

13

0.1

ดินเหนี ยว

2

28

6.552

1.3

0.1

6.24

22.5

236.7

7.75

30.8

3

16

0.1

ดินเหนี ยว

3

100

10.029

1.5

0.1

4.52

46

293.9

7.56

31.7

1.9

32

0.1

4

16

7.128

1.5

0.1

2.15

7.5

1

7.25

31.1

2.3

49

2.8

ดินเหนี ยว
ปนร่ วน
ดินเหนี ยว

5

80

8.328

1.8

0.1

2

47

551

7.53

30.7

2

11

0.1

ดินเหนี ยว

รู ปที 1 ตัวอย่างภาพส่ วนหัวของหนอนแดงที.สุ่ มตัวอย่างได้ ก = Polypedilum sp. ข = Chironomus sp. 1 ค =
Einfeldia sp. 2 ง = Tanypus sp. 1
ก
ข

ค

ง

แหล่ ง นํ%าที. 4 พบหนอนแดงจํา นวนปาน
กลาง แต่มีความหลากหลายมากที. สุด คือพบทั%งหมด
12 สปี ชีส์ จํานวน 58 ตัว สปี ชีส์ที.เด่นและพบจํานวน
มากที. สุ ด คื อ Tanypus sp. 1 พบจํา นวน 28 ตัว
รองลงมาคือ Polypedilum sp. และ Caldopelma sp.
พบสปี ชีส์ละ 6 ตัว ถัดมาได้แก่ Microchironomus sp.
(5 ตัว) Tribelose sp. (4 ตัว) Tanytarsus sp. 1 (3 ตัว)
Kiefferulus sp. (2 ตัว ) ที. เ หลื อ พบสปี ชี ส์ ล ะ 1 ตัว

ได้แก่ Chironomus sp. 1 Orhocladius sp. Microspectra sp. และ Cryptochironomus sp.
แหล่ ง นํ% าที. 5 พบหนอนแดงเพี ย ง 5 ตัว
จํานวน 5 สปี ชส์ สปี ชีส์ละ 1 ตัวได้แก่ Tanytarsus sp.
1 Parachironomus sp. 1 Chironomus sp. 1 Einfeldia sp. 1 และ Einfeldia sp. 2
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
หนาแน่ น พบความหนาแน่ น ของหนอนแดงมี
22
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ความสัมพัน ธ์กับปริ มาณสารอิ นทรี ย ์ในดิ นตะกอน
อย่างมีนยั สําคัญ (r = 0.922, P = 0.026) (ตารางที. 3)
นอกจากนี% พบความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ กระจาย
ของ Polypedilum sp. กับปริ มาณออกซิ เจนที. ละลาย
นํ%าอย่างมีนยั สําคัญ (r = 0.792, P = 0.001) และการ
แพร่ กระจายของ Tanypus sp. 1 มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณไนเตรตในดินอย่างมีนยั สําคัญ (r = 0.999, P =

0.000) ขณะที.การแพร่ กระจายของ Tanytarsus sp. 1
มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในนํ%าอย่าง
มีนยั สําคัญ (r = 0.989, P = 0.001) และในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน Chironomus sp. 1 มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในนํ%าอย่างมี นัยสําคัญ (r =
0.996, P = 0.000)

ตารางที 2 จํานวนหนอนแดงและสกุลที.พบในแต่ละแหล่งนํ%า
Subfamily
สกุล
Chironominae
Polypedilum
Tribe Chironomini
Chironomus sp. 1
Chironomus sp. 2
Einfeldia sp. 1
Einfeldia sp. 2
Orhocladius sp.
Caldopelma sp.
Tribelose sp.
Kiefferulus sp.
Microchironomus sp.
Parachironomus sp.
Cryptochironomus sp.
Chironominae
Microspectra sp.
Tribe Tanytarsini
Tanytarsus sp. 1
Tanytarsus sp. 2
Tanypodinae
Tanypus sp. 1
Tanypus sp. 2
Clinotanypus sp.
รวม

23

1
1
54

แหล่ งนําP
2
3
4
38
6
2
1
1

5
1
1
1

2
1
6
4
2
5

1
1

1

60
1

1

1
1
3

1

28

1

1
119

7
48

3

58
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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น การแพร่ กระจายของหนอนแดงกับปั จจัยทาง
กายภาพของแหล่งนํ%า
ปัจจัยทีทดสอบ
ความหนาแน่นของ
หนอนแดง
ความหลากหลายของ
หนอนแดง
Polypedilum sp.
Tanypus sp. 1
Tanytarsus sp. 1
Chironomus sp. 1

ค่าสถิติ
Pearson
Correlation P
Pearson
Correlation P
Pearson
Correlation P
Pearson
Correlation P
Pearson
Correlation P
Pearson
Correlation P

ปริมาณ ไนเตรต ปริมาณ
คลอโรฟิ ลล์ ในนํPา ออกซิเจนที
เอ ในนําP
ละลายนําP
.794
-.376
-.198
.109
.533
.749
.047
-.045
-.527
.940
.942
.362
-.353
.724
.792
.561
.166
.001*
-.306
-.088
-.372
.617
.888
.537
.989
-.064
-.328
.001*
.919
.589
.996
-.051
-.318
.000*
.935
.602

การนํา
ไฟฟ้า

pH

อุณหภูมิ

-.808
.098
-.640
.245
.051
.935
-.530
.358
-.544
.343
-.519
.370

.316
.604
-.595
.290
.375
.534
-.851
.068
.484
.408
.501
.389

.645
.240
-.051
.936
-.443
.455
-.211
.733
.845
.071
.865
.058

ปริมาณ
ฟอสเฟตใน ไนเตรต
สารอินทรีย์ ดินตะกอน ในดิน
ในดินตะกอน
.922
-.108
.134
.026*
.863
.830
.203
.535
.876
.743
.353
.051
.279
-.164
-.102
.649
.792
.870
-.202
.856
.999
.744
.064
0.000*
.846
-.364
-.213
.071
.546
.713
.827
-.377
-.250
.084
.531
.685

ความลึก
ของนําP
-.582
.303
-.795
.108
-.552
.334
-.636
.249
-.113
.856
-.059
.925

ความลึกที
แสงส่ อง
ผ่านนําP
-.655
.230
-.855
.065
-.361
.551
-.740
.153
-.211
.734
-.161
.795

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ

ในทํานองเดียวกัน Chironomus มักพบในแหล่งนํ%าที.มี
อิ นทรี ยสารสู ง [4] Ebrahimnezhad and Fakhri
รายงานว่า Chironomus ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งนํ%าที.
ปนเปื% อนด้วยมลพิษและมีปริ มาณออกซิ เจนในนํ%าตํ.า
เนื.องจาก Chironomus มีฮีโมโกลบินปริ มาณสูง ทําให้
สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นบริ เวณที.มีออกซิเจนตํ.าได้ [9]
แหล่งนํ%าที. 3 และ 5 เป็ นแหล่งนํ%าธรรมชาติ
มีการปนเปื% อนมลพิษน้อย สปี ชีส์ที.พบเฉพาะในแหล่ง
นํ%านี% มกั ไม่พบในแหล่งนํ%าอื. นได้แก่ Einfeldia sp.1
Einfeldia sp.1 และ Parachironomus sp. หนอนแดงส
ปี ชีส์ดงั กล่าวจึงน่ าจะเป็ นสปี ชีส์ที.ทนต่อมลพิษได้ต. าํ
และพบในแหล่งนํ%าที. มีคุณภาพดี อย่างไรก็ตามผลที.
ได้ยงั ไม่ชดั เจน เนื. องจากพบหนอนแดงทั%ง 3 สปี ชี ส์
เพียงสปี ชีส์ละ 1 ตัว เท่านั%น ซึ. ง Ebrahimnezhad and
Fakhri และ Hudson et al. พบ Einfeldia ในแหล่งนํ%าที.
มี ส ารอาหารปริ มาณมากเล็ ก น้ อ ย ขณะที. พบ
Parachironomus

4.สรุ ปและวิจารณ์ การทดลอง
ในการศึ ก ษานี% เป็ นการสุ่ ม ตัว อย่า งแหล่ ง นํ%า
ขนาดเล็ก มีการไหลเวียนของนํ%าในแหล่งนํ%าน้อย จึงมี
การสะสมของสารอิ นทรี ยแ์ ละแร่ ธาตุสารอาหารสู ง
ทําให้พบแต่ สปี ชีส์ที.ทนต่อมลพิษได้ดีหรื อในแหล่ง
นํ%าที.มีคุณภาพนํ%าตํ.า ซึ.งผลการทดลองนี% สอดคล้องกับ
การศึกษาหลายฉบับ เช่น Cranston ศึกษาหนอนแดง
ภายหลัง การเกิ ด สึ น ามิ ในแหล่ ง นํ%า ในภาคใต้ข อง
ประเทศไทย ตั%งแต่ จัง หวัดระนองถึ งกระบี. ในช่ ว ง
พ.ค-มิย. ค.ศ. 2005 และม.ค.และมิ.ย. ค.ศ. 2006 และ
พบ Tanypus อยูใ่ นแหล่งนํ%าตื%นที.มีอุณหภูมิสูง และมี
ธาตุอาหารสู ง นอกจากนี% ยงั รายงานว่า Clinotanypus
สามารถทนต่ อ มลพิ ษ สารอิ น ทรี ย์ไ ด้ สู ง ขณะที.
Tanytarsus เป็ นสปี ชี ส์ที. ท นต่ อสภาพแวดล้อมได้
กว้าง พบทั%ง ในบ่ อที. ไ ด้รั บและไม่ไ ด้รับ ผลกระทบ
จากสึ นามิ และ Polypedilum เป็ นสปี ชีส์ที.พบมากใน
เขตร้อนชื%นทั%งในบ่อที.ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสึ นามิ ขณะที. Kiefferulus พบในดิ น
ตะกอนละเอียดโดยเฉพาะในบ่อ แอ่งนํ%า และนาข้าว
24
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เจริ ญ เติ บ โตของแพลงค์ตอนพืช ซึ. งเป็ นอาหารของ
หนอนแดง อย่างไรก็ตามปริ มาณคอลโรฟิ ลล์ เอ ใน
แหล่งนํ%าที. 4 มีปริ มาณน้อยใกล้เคี ยงกับแหล่งนํ%าอื. น
อีก 3 แห่ง ยกเว้นแหล่งนํ%าที. 1 จึงอาจเป็ นไปได้ที.ขณะ
สุ่มตัวอย่างแพลงค์ตอนพืชในแหล่งนํ%าที. 4 นั%นตรงกับ
ช่วงเวลาที. มีการเพิ.มจํานวนไม่มากของแพลงค์ตอน
พืช
ปริ มาณไนเตรตและฟอสฟอรัสที.ละลายนํ%า
ของแหล่ ง นํ% าที. 4 มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ แหล่ ง นํ% าอื. น
สันนิษฐานว่า ไนเตรตและฟอสเฟตในดินตะกอนอาจ
เป็ นอาหารของหนอนแดงโดยตรง หรื อไนเตรตและ
ฟอสเฟตในดิ นอาจค่อยๆถูกปล่อ ยออกมาจากดิ น ที.
ละลายในนํ%าและถูกใช้ในการเติบโตของแพลงค์ตอน
พืชอย่างสมํ.าเสมอ ขณะเดี ยวกันแพลงค์ตอนพืชถูก
กินโดนหนอนแดงอย่างต่อเนื. องจึงมีผลทําให้ปริ มาณ
ไนเตรต ฟอสฟอรั สที. ละลายนํ% าและปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ เอ ในนํ%าของแหล่งนํ%าที. 4 มีค่าใกล้เคียง
กับแหล่งนํ%าอื.น ๆ
การทดลองนี% ทาํ การสุ่ มตัว อย่า งนํ%าเป็ นจุ ด
และสุ่ มตัวอย่างเพียงครั%งเดียว ทําให้ไม่สามารถสรุ ป
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ทางกายภาพกับ การ
แพร่ กระจายของหนอนแดงได้ เนื. องจากปั จจัยทาง
กายภาพของแหล่งนํ%าไม่คงที. มีการเปลี.ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื. องอยู่ตลอดเวลา ดังนั%นการศึ กษาผลของปั จจัย
ทางกายภาพที.มีต่อหนอนแดงในแหล่งนํ%า ควรทําการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื. อง เพื.อดู การเปลี. ยนแปลงทาง
กายภาพของแหล่งนํ%าที.เกิดขึ%นอย่างต่อเนื. องตลอดทั%ง
ปี ซึ. ง Langdon et al. เสนอว่าการสุ่ มตัวอย่างนํ%าเป็ น
จุดๆตลอดทั%งปี ไม่ได้เป็ นตัวแทนสภาพในปั จจุ บัน
นอกจากนี%ปัจจัยอื.นๆ เช่น ชนิดของดินตะกอนใต้

abortivus ในลําธารและแม่น% าํ ใน North Carolina ที.
ปนเปื% อนด้ ว ยทั% งสารมลพิ ษ และของเสี ยที. เ ป็ น
สารอินทรี ย ์ [9], [10]
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ห สั ม พั น ธ์ พ บ
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญระหว่างความหนาแน่น
ของ Tanypus sp. 1 ในแหล่งนํ%าที. 4 กับปริ มาณไน
เตรตในดิ น แต่ เ นื. อ งจากจํา นวนแหล่ ง นํ%าที. นํา มา
เปรี ยบเทียบมีจาํ นวนน้อยเพียง 5 แหล่งนํ%าเท่านั%น และ
ปริ มาณไนเตรตในดิ นของทุกแหล่งนํ%ามีค่าน้อยมาก
(< 0.1) มีเพียงแหล่งนํ%าที. 4 เท่านั%น มีปริ มาณไนเตรต
สู ง (2.8 มก./ลิตร) ดังนั%นความสัมพันธ์ที.ได้จึงยังไม่
สามารถยืน ยัน ได้แ น่ น อน จํา เป็ นต้อ งมี ก ารสํา รวจ
แหล่งนํ%าในจํานวนที.มากกว่านี%
การพบความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
ระหว่างความหนาแน่ นของ Polypedilum sp. ใน
แหล่ ง นํ% าที. 2 กั บ ปริ มาณออกซิ เจนที. ล ะลายนํ% า
สันนิ ษฐานว่า Polypedilum sp. อาจชอบอยูใ่ นนํ%าที.มี
ปริ มาณออกซิเจนสูง
สําหรับแหล่งนํ%าที. 1 ซึ. งพบ Chironomus sp.
1 และ Tanytarsus sp. 1 เป็ นจํา นวนมาก และพบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญระหว่างทั%งสองสปี ชี ส์
กับปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในนํ%า สันนิ ษฐานว่าหนอน
แดงทั%ง 2 สปี ชี ส์อ าจกิ นแพลงค์ตอนพืชเป็ นอาหาร
อย่ ง ไรก็ ต าม ปริ มาณฟอสเฟตในดิ น ตะกอนและ
ปริ มาณไนเตรตที. ละลายนํ%าของแหล่งนํ%าทั%งสองมีค่า
ใกล้เ คี ย งกับ แหล่ ง นํ%าอื. น ๆ แพลงค์ ต อนพื ช ที. พ บ
จํานวนมากได้ใช้ธาตุอาหารเหล่านี%ในการเจริ ญเติบโต
จึ งทําให้ธาตุอาหารในนํ%าลดลง แหล่งนํ%าที. 4 จึ งพบ
หนอนแดงหลากหลายมากที. สุ ด มี ปริ มาณไนเตรต
และฟอสเฟตในดิ น สู ง กว่า แหล่ ง นํ%า อื. น มาก และมี
ระดับนํ%าตื%นที.สุด ดังนั%นปริ มาณไนเตรตและฟอสเฟต
ในดิ นร่ วมกับแสงที. ส่องผ่านได้มากอาจส่ งเสริ มการ
25
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paripes Edwards ชอบอยู่ใ นบริ เ วณแคบๆ ที. มี
สารอินทรี ยส์ ู ง (Humic) และส่ วนใหญ่เป็ นอนุ ภาค
ขนาด 1,100-1,700 µm [13]
โดยสรุ ป แหล่งนํ%าที. สุ่ มตัวอย่างมีขนาดเล็ก
มี ก ารไหลเวี ย นของนํ% าน้ อ ย ทํ า ให้ มี ก ารสะสม
สารอินทรี ยแ์ ละแร่ ธาตุในแหล่งนํ%าสูง จึงพบแต่สปี ชีส์
ที.ทนต่อมลพิษได้ดี หรื อชอบอยูใ่ นนํ%าที.มีสารอินทรี ย ์
ปริ มาณสู ง หนอนแดงชอบอาศัยอยู่ในแหล่งนํ%าที.ต%ืน
มาก และมี ส ารอิ น ทรี ย์ สู ง ปั จจั ย ที. อาจเป็ นตั ว
กําหนดการแพร่ กระจายของหนอนแดงในแหล่งนํ%า
คือ ความลึก ชนิ ดของดิ นตะกอนท้องนํ%า และอาหาร
ของหนอนแดง ซึ. งได้แก่ สารอินทรี ยใ์ นดิ นตะกอน
และแพลงค์ตอนพืชรวมทั%งสาหร่ าย

ท้องนํ%า พืชนํ%าและประชากรปลาก็อาจมี อิทธิ พลต่อ
หนอนแดงมากกว่าปริ มาณฟอสฟอรัสในนํ%า [11]
ในการศึ ก ษานี% พบความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งมี
นัยสําคัญระหว่างความหนาแน่ นของหนอนแดงกับ
ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นดิน ผลที.ได้อาจเกิดจากแพลงค์
ตอนพืชที.ตายตกลงสู่ ตะกอนก้นบ่อ ทําให้แหล่งนํ%าที.
มีแพลงค์ตอนพืชที.เป็ นอาหารของหนอนแดงจํานวน
มาก มีปริ มาณสารอินทรี ยม์ ากหรื อสารอินทรี ยใ์ นดิน
มาก ซึ.งสารอินทรี ยเ์ หล่านี%เป็ นอาหารของหนอนแดง
แหล่งนํ%าที.พบหนอนแดงหนาแน่นมากที.สุด
เป็ นแหล่ ง นํ% าที. มี ค วามตื% นมาก ลึ กไม่ เ กิ น 50
เซนติเมตร จึง อนุมาณได้วา่ หนอนแดงชอบอาศัยอยู่
ในแหล่งนํ%าตื% นมาก แสงส่ องถึ งก้นบ่ อ และแพลงค์
ตอนพืชสามารถเจริ ญเติบโตทัว. ทั%งบ่อ
แหล่งนํ%าที. 5 เป็ นแหล่งนํ%าที. มีความลึกน้อย
กว่าแหล่งนํ%าที. 3 และมีบวั สายปกคลุมพื%นผิวประมาณ
70% แต่พบหนอนแดงจํานวนน้อย อาจเนื. องจากบัว
สายที.ปกคลุมพื%นผิวนํ%ากั%นมิให้แสงอาทิตย์ส่องถึงก้น
บ่อ มีผลให้อาหารของหนอนแดงในบริ เวณท้องนํ%ามี
ปริ มาณน้อย
นอกจากความลึกแล้ว ปั จจัยที.คาดว่ามีผลทํา
ให้พบหนอนแดงจํานวนน้อยในแหล่งนํ%าที. 3 และ 4
คื อ ชนิ ดของดิ น ตะกอนท้องนํ%า แหล่ งนํ%า ที. 3 มี ดิ น
ตะกอนใต้ท้องนํ%าเป็ นดิ นเหนี ยวปนดิ นร่ วน ขณะที.
แหล่งนํ%าอื.นพบว่าดินตะกอนท้องนํ%าเป็ นดินเหนี ยว มี
การศึ กษาหลายฉบับรายงานว่า หนอนแดงมักแทรก
ลงไปในดิ นตะกอน ลึกไม่กี.เซนติเมตร และอนุ ภาค
ของดิ น ตะกอนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแพร่ ก ระจายของ
หนอนแดงบางสปี ชี ส์ [2]
เช่ น Kiefferuleus
brevibucca Freeman หลีกเลี.ยงทรายหยาบและชอบ
อนุ ภาคขนาดเล็ ก ในโคลนมากกว่ า ทรายหรื อ
ส่ วนผสมของอนุ ภาคหลายชนิ ด [12] Glytotendipes
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