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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมอืง (Pila spp.) และ

หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยใช้การประเมินทางนิเวศวิทยาโดยเกบ็ข้อมลูความ

หลากหลายของหอยและเก็บรวบรวมข้อมลูปจัจัยทางกายภาพเป็นระยะเวลาหนึง่ปี ระหว่างเดือน

มีนาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำเวฬุ จงัหวัดจันทบรุี เป็น

พื้นที่ในการศึกษา โดยทำการสุม่เกบ็ตัวอย่างหอยทุกเดือนจาก 10 สถานีโดยใช้ลอบดักปลา 1 ตัวใน

แต่ละสถานี ตอ่การสุ่มเกบ็ตัวอย่างหอยในแต่ละเดอืน พบหอยเชอรี่ทัง้หมด 227 ตัว และพบหอยโข่ง

พ้นธ์ุพื้นเมืองเพียง 1 ตัว เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โมเดลเชิงเส้นพบว่าทกุพารามเิตอร์ทางกายภาพ

มีความแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติกับเวลาที่ (p < 0.001)  

ข 
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     Abstract 

 This study was aimed to investigate status assessment of native apple snails 
(Pila spp.) and invasive apple snails (Pomacea canaliculata) by collect the the data 
of the snail diversity and physical parameters for 1 year in Welu River, Wetland, 
Chanthaburi Province between March 2019 and February 2020. Fish traps were used 
to collect the snails each month in 10 stations (1 trap/1 station) through the 
sampling period. It was found that there were a total of 227 individuals of the 
invasive apple snails where as there was ony 1 individuals of the native snail. When 
using linear model (ANOVA), it was found that All environmental variables varied 
significantly with time (p < 0.001).  
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สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทนำ 
 
ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศไทยมสีิ่งมีชีวิตชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน (alien species) ประกอบด้วยพืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ มากกว่า 3,500 ชนิด และยังมีการนำเข้าชนิดพันธ์ุต่างถ่ินใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาทั้งโดยตัง้ใจ

และไม่ได้ตัง้ใจ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2552) ชนิดพันธ์ุต่าง

ถ่ินบางชนิดมีประโยชน์ต่อประเทศในด้านเศรษฐกจิ การเกษตร และปศุสัตว์ อย่างไรก็ตามชนิดพันธ์ุ

ต่างถ่ินเหล่าน้ีบางชนิดถูกนำเข้ามาและสามารถปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในระบบนเิวศใหม่ 

สามารถอยูร่อดและสบืพันธ์ุได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นชนิดพนัธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien 

species) ทำให้เกิดการครอบครองพื้นที่โดยชนิดพันธ์ุเดียว และอาจทำให้ชนิดพันธ์ุพื้นเมือง (native 

species) สูญพันธ์ุ และสร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนำไปสู่ความสูญเสีย

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิและสังคม (สำนักวิจัยและพฒันาประมงน้ำจืด, 2553) 

 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (the International 

Union for conservation of Nature: IUCN) ได้จัดทำบัญชีรายการชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่รกุรานอย่าง

ร้ายแรงของโลก 100 ชนิด ซึ่งรวมถึงหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ด้วย (Lowe et al., 

2000) หอยเชอรี่ถูกจัดเป็นชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่รุกรานแล้วในประเทศไทย  เนื่องจากหอยเชอรี่มีอัตรา

การขยายพันธ์ุที่รวดเร็ว  การเจริญเติบโตเร็ว สามารถกินไดต้ลอดเวลา ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

หลายประเภท มีความสามารถในการแข่งขันสูง สง่ผลต่อการลดลงของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมือง (Pila 

spp.) และสง่ผลกระทบต่อสงัคมพืชน้ำทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสงัคมพืชในแหล่งน้ำ 

(สำนักวิจัยและพฒันาประมงน้ำจืด, 2553) นอกจากนั้นการขับถ่ายของหอยเชอรี่ยังส่งผลต่อการ

เพิ่มข้ึนของฟอสฟอรสัและไนโตรเจนในแหล่งน้ำนำไปสู่การเพิ่มชีวมวลของแพลงก์ตอนพืช และทำให้

คุณภาพน้ำลดลง (Carlsson et al., 2004)  

จากการศึกษาข้อมูลเชิงสำรวจรวมถึงการสมัภาษณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าหอยเชอรี่เริ่ม

เข้ามาระบาดในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรีเมื่อไม่นานไม่นี้ ซึง่บริเวณนี้เป็นพื้นที่

ชุ่มน้ำที่สำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม, 2542) และ

พบว่าหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมอืงไม่ถูกพบในการสำรวจครั้งดงักลา่ว (unpublished data) ในอนาคต
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สถานภาพของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมืองมีความเป็นไปได้ทีอ่าจสญูพันธ์ุเนื่องจากการระบาดของหอยเชอรี่

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนเิวศ  

สิ่งมีชีวิตที่ประกอบกันในระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดนอกจากประชากรหอยแล้ว พรรณไม้น้ำและ

แพลงก์ตอนพืชนับว่ามีบทบาทเป็นผูผ้ลิตของแหลง่น้ำ รวมทั้งแพลงก์ตอนสัตว์ที่ประกอบกันเป็นห่วง

โซ่อาหารลำดับต้นๆ จงึจำเป็นต้องศึกษาถึงความหลากหลายและปริมาณการแพร่กระจายของพรรณ

ไม้น้ำแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ไปในคราวเดียว เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ครบถ้วนและสามารถใช้

อธิบายการแพร่กระจายของประชากรหอยโข่งและหอยเชอรี่ได ้ดังนั้นการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยา 

พฤติกรรม และการประเมินสถานภาพของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมืองที่ถูกรุกรานโดยหอยเชอรีจ่ึงมีความ

จำเป็น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนีจ้ะเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพือ่ใช้ประโยชน์ในการ

อนุรักษ์และคุ้มครองทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษานิเวศวิทยา พฤติกรรม หอยโข่งพันธ์ุพื้นเมอืง (Pila spp.) และหอยเชอรี่ 
(Pomacea canaliculata) ทีพ่ื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบรุี (ปีงบประมาณ 2560-
2561) 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินสถานะหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมือง (Pila spp.) และหอยเชอรี่ (Pomacea 

canaliculata) โดยใช้การประเมินทางนิเวศวิทยาและพฤติกรรม ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมลูปจัจัย

ทางกายภาพและชีวภาพที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นระยะเวลาสองปี โดยกำหนดให้

พื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุร ีเป็นพื้นที่ในการศึกษา  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. ทราบนิเวศวิทยาของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมือง (Pila spp.) และหอยเชอรี่ (Pomacea 
 canaliculata) ที่พื้นที่ชุ่มน้ำบรเิวณแม่น้ำเวฬุหรือพื้นที่ใกลเ้คียง จังหวัดจันทบุร ี 
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3. นำผลการวิจัยเผยแพร่ตอ่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
4. ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่องที่อยู่ในฐาน ISI 
และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ (TCI: Q1) หรือ proceedings ของที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติในประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง  
5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน 1 คน คือ นสิิตปริญญาโท 1 คนคือ นายศุภกร ไทยมา 



4 
 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย  
 
อุปกรณ ์
 1. ลอบขนาดความยาว 90 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์ประมาณ 30 เซนติเมตร รูตาข่าย

ขนาด 1 เซนติเมตร 

 2. เวอร์เนียร์ (Vernier) 

 3. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ YSI Professional plus 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
พื้นที่ศึกษา 

 แม่น้ำเวฬุเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และเป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง ทำการสำรวจสถานที่โดยรอบก่อนเริ่มทดลองวางกับดัก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่

อยู่อาศัยในบริเวณนั้นในการเลือกจุดวางกับดักและให้ความรู้เกี่ยวกับระดับน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ดังภาพที่1  ทำการเก็บตัวอย่างเป็นจำนวน 10 สถานี สถานีแรกใกล้กับต้นน้ำที่สุด และ

สถานีสิบอยู่ใกล้กับบริเวณประตูกั้นน้ำ  โดยใช้ลอบจับปลาในการสุ่มเก็บตัวอย่างหอย (ภาพที่ 2) ทิ้ง

เอาไว้สี่คืนก่อนทำการเก็บและบันทึกตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่าง 1 ครั้งต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 

เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สำรวจพื้นที่ทั่วไปของบริเวณที่จะสำรวจ สภาพแวดล้อมที่อยู่ริมแม่น้ำเวฬุ คุณภาพน้ำ

และลักษณะทางกายภาพของน้ำ กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง  

 2. เริ่มเก็บตัวอย่างหอยโดยทำการวัดความกว้างและความสูงของเปลือกหอย ทำการศึกษา

ในเดือนมีนาคม 2562 โดยการวางกับดักด้วยลอบ และวัดระดับความลึกของลอบในน้ำ เป็นจำนวน

สิบจุด ทิ้งเอาไว้สี่คืนก่อนทำการเก็บข้อมูล 

 3. บันทึกปัจจัยทางกายภาพของน้ำทุกรอบการเก็บตัวอย่างในทุกสถานีเก็บตัวอย่าง โดย

ทำวัดด้วยเครื่อง YSI Professional plus บันทึกค่าอุณหภูมิของน้ำ ( ํC) ค่าการนำไฟฟ้า (µS/cm) 

ค่าความขุ่น (g/L) ค่าความเค็ม (Sal) ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (mg/L) และค่าความเป็นกรด-

ด่าง (pH) 



5 
 

 4. ทำการเก็บตัวอย่าง 1 ครั้งต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน เก็บตัวอย่างครั้งสุดท้ายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 

  5. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม R  (R Core Team, 2018)  
 

 

 
 

 ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาและพื้นที่สุม่ตัวอย่าง ณ แม่น้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

 (ที่มา: https://www.google.com/maps/place) 

 
 

 
 ภาพที่ 2  ลอบจับปลา เป็นทรงกระบอก ยาว 90 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

30 เซนติเมตร ตาข่ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 
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ผลการศึกษา 

 จากการเกบ็ข้อมลูความหลากหลายของหอยและเกบ็รวบรวมข้อมูลปัจจัยทางกายภาพเป็น
ระยะเวลาหนึง่ปี ระหว่างเดอืนมีนาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี 
โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยทุกเดือนจาก 10 สถานีโดยใช้ลอบดักปลา 1 ตัวในแต่ละสถานี ตอ่การ
สุ่มเก็บตัวอย่างหอยในแต่ละเดือน พบหอยเชอรี่ทัง้หมด 227 ตัว โดยมีรายละเอียดของแตล่ะเวลา
และแต่ละสถานีดังภาพที่ 3 และ 4 และพบหอยโข่งพ้นธ์ุพื้นเมืองเพียง 1 ตัว ดังนั้นในผลที่ได้จากการ
วิเคราะหท์างสถิตินำเสนอเฉพาะหอยเชอรี่ดังต่อไปนี้   

จากการหาความสมัพันธ์ระหว่างขนาดความกว้างและความสูงของหอยเชอรี่พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 97.455, df = 225, p-value  
< 2.2e-16, cor = 0.9883612) ดังภาพที่ 5 ซึ่งจากผลของการวิเคราะห์นีท้ำให้ใช้เฉพาะความกว้าง
ของหอยในการวิเคราะหส์ถิติอื่นที่สมัพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ  

จากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โมเดลเชิงเส้นพบว่าความกว้างของเปลือกหอยได้รบัอิทธิพล
จากเวลาในการเก็บตัวอย่างรวมทัง้อิทธิพลของสถานีด้วย (linear model (ANOVA): 1. df = 11 
(time), F value = 3.4485, p value = 0.0001999, 2. df = 9 (station) F value = 3.5295, p 
value = 0.0004326 ดังภาพที่ 6 - 9)  โดยที่ไมม่ี interaction อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตริะหว่าง
เวลากับสถานี ( F = 0.90, Df = 60, P = 0.678) นอกจากนีทุ้กเวลาพารามิเตอร์ทางกายภาพมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกบัเวลาที่ (p < 0.001) บางพารามเิตอร์แสดงดงัภาพที่ 10  
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ภาพที่ 3 แสดงจำนวนตัวของหอยเชอรี่ในแตล่ะเดือนทีจ่ับได้ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2562 (ครั้งที่ 1) ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 12)    
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ภาพที่ 4 แสดงจำนวนตัวของหอยเชอรี่ในแตล่ะสถานีทีร่วมตลอดทั้ง 12 ครั้งของการเก็บตัวอย่าง  
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ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความสูงของเปลือกหอยทั้งหมดทีสุ่่มเก็บตัวอย่าง
ได ้ 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแบบกลอ่ง (box plot) แสดงความสัมพันธ์ความกว้างของเปลือกหอยและสถานีที่
เก็บตัวอย่าง  
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ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงความการเปรียบเทียบเป็นคู่ของสถานีเพื่อแสดงความแตกต่างทางสถิติ  
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ภาพที่ 8 แผนภูมิแบบกลอ่ง (box plot) แสดงความสัมพันธ์ความกว้างของเปลือกหอยและเวลาทีสุ่่ม
เก็บตัวอย่างตลอดทัง้ปี ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
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ภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงความการเปรียบเทียบเป็นคู่ของเวลาที่สุ่มเก็บตัวอย่างเพือ่แสดงความแตกต่าง
ทางสถิติ  
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ภาพที่ 10 กราฟความสมัพันธ์ระหว่างความกว้างของเปลือกหอยเชอรีท่ั้งหมดที่ได้จากการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างตลอดทัง้ปีกบัค่า pH (กราฟซ้าย) และกบัค่าความเค็ม (กราฟขวา) 



15 
 

สรุปและวิจารณผ์ลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความหลากหลายของหอยเชอรี่และหอยโข่งในครั้งนีส้อดคล้องกบั

จากการศึกษาข้อมูลเชิงสำรวจรวมถึงการสมัภาษณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าหอยเชอรี่เริ่มเข้ามา

ระบาดในพื้นที่ชุ่มน้ำบรเิวณปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบรุี ซึง่อาจส่งผลทำใหห้อยโข่งพันธ์ุพื้นเมืองถูก

พบน้อยมากในการศึกษาครัง้นี้  ในอนาคตสถานภาพของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมืองมีความเป็นไปได้ทีอ่าจ

สูญพันธ์ุไปจากบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำน้ี เนือ่งจากการระบาดของหอยเชอรี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศทางน้ำในบรเิวณพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี ้เนือ่งมาจากหอยเชอรี่มี

อัตราการขยายพันธ์ุทีร่วดเร็ว  การเจริญเติบโตเร็ว สามารถกินได้ตลอดเวลา ทนทานต่อสภาวะ

แวดล้อมหลายประเภท มีความสามารถในการแข่งขันสงู ส่งผลต่อการลดลงของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมือง 

(Pila spp.) และส่งผลกระทบต่อสังคมพืชน้ำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสงัคมพืชในแหล่งน้ำ 

(สำนักวิจัยและพฒันาประมงน้ำจืด, 2553) นอกจากนั้นการขับถ่ายของหอยเชอรี่ยังส่งผลต่อการ

เพิ่มข้ึนของฟอสฟอรสัและไนโตรเจนในแหล่งน้ำนำไปสู่การเพิ่มชีวมวลของแพลงก์ตอนพืช และทำให้

คุณภาพน้ำลดลง (Carlsson et al., 2004)  

 จากการศึกษาของ Albrecht, Carreño and Castro-Vazquez (1999) พบว่ามี

ปัจจัยหลักสามประการทีส่่งผลตอ่ประสทิธิภาพในการรกุรานของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน ได้แก่ สภาพ

ภูมิอากาศ ความสามารถในการแพร่พันธ์ุ และความสามารถในการป้องกันตัวจากผูล้่า ที่ส่งเสริมตอ่

การแพรก่ระจายของสิ่งมีชีวิต เช่นในกรณีของหอยเชอรี่ กลา่วคือ สิ่งมีชีวิตชนดิน้ีมีถิน่กำเนิดในเขตชีว

ภูมิศาสตร์เดียวกันคือทวีปอเมรกิาใต้ (Bock, 1969; Martín, Estebenet, & Cazzaniga, 2001; 

Albrecht, Carreño, & Castro-Vazquez, 1999) ซึ่งมีสภาพชีวนิเวศโดยทั่วไปใกล้เคียงกบัประเทศ

ไทย ส่งผลให้ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินชนิดนี้สามารถสบืพันธ์ุและเพิม่จำนวนได้ดีในสิ่งแวดล้อมใหม่ จากผล

การศึกษาด้านนิเวศวิทยาและการประเมินสถานภาพของหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมอืงที่ถูกรุกรานโดยหอย

เชอรี่ในครัง้นี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้องค์ความรู้พื้นฐานที่ได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

อนุรักษ์และคุ้มครองหอยโข่งพันธ์ุพื้นเมืองเพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอยูอ่ยา่งยัง่ยืนต่อไป 
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ความหลากชนิดของแพลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสัตวใ์นแม่น า้เวฬุ จ.จันทบุรี 1 

Diversity of Phytoplankton and Zooplankton in Welu River in Chantaburi Province 2 

 3 

รชัดา ไชยเจรญิ*1 เบญจวรรณ ชิวปรชีา2และจนัทิมา ปิยะพงษ์ 2 4 

Rachada Chaicharoen*1 Benchawon Chiwapreecha2 and Chantima Piyapong2 5 
1 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ชลบรุ ี 6 

2 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 7 

บทคัดย่อ 8 

ศกึษาความหลากชนิดของแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัวใ์นแมน่ า้เวฬุ จ.จนัทบรุ ีทีป่ระตรูะบายน า้บอ่9 

เจรญิและปากแมน่ า้เวฬบุรเิวณทา่สอน โดยเก็บตวัอยา่ง 3 ครัง้ในเดือนมีนาคม สงิหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบ10 

แพลงกต์อนพืชทัง้หมด 44 ชนิด ไดแ้ก่ คลาส Chlorophyceae 20 ชนิด  Euglynophyceae  5 ชนิด Bacillariophyceae 11 

10 ชนิด Cyanophyceae 4 ชนิด Dinophyceae 4 ชนิด และ Chrysophyceae 1 ชนิด โดยที ่Chlorophyceae เป็นกลุม่12 

เดน่ที่ประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ  ทีบ่รเิวณปากแมน่ า้ทา่สอนพบแพลงกต์อนพืช คลาส  Bacillariophyceae เป็นกลุม่เดน่ 13 

สว่น แพลงกต์อนสตัวพ์บทัง้สิน้  36 ชนิด ไดแ้ก่ โรติเฟอร ์21  ชนิด คลาโดเซอรา 8 ชนิด โคพีพอด 7 โดยโรติเฟอรเ์ป็นกลุม่14 

เดน่ ที่ประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ สว่นปากแมน่ า้ทา่สอนพบวา่โคพีพอดเป็นกลุม่เดน่ในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน สว่น15 

เดือนสงิหาคมพบวา่โรติเฟอรเ์ป็นกลุม่เดน่  คณุภาพน า้ในช่วงเวลาที่ศกึษาบรเิวณประตรูะบายน า้และปากแมน่ า้บรเิวณ16 

ทา่สอนอยูใ่นเกณฑด์ ี 17 

 18 

ค าส าคัญ  :  ความหลากชนิด แพลงกต์อนพืช แพลงกต์อนสตัว ์ แมน่ า้เวฬ ุ 19 

 20 

Abstract 21 

 Diversity of phytoplankton and zooplankton in Welu River, Chantaburi Province, were studied at “Bo-22 

Charoen”floodgate and “Ta-sorn” estuary. Three samples were collected on March, August and November in 23 

2018. Phytoplanktons were identified to 38 taxa consisted of Chlorophyceae 20 species, Euglynophyceae 5 24 

species, Bacillariophyceae 5 species, Cyanophyceae 4 species, Dinophyceae 3 species and Chrysophyceae 25 

1 species.  Chlorophyceae was dominanted taxon at floodgate.  At estuary, Bacillariophyceae was 26 

dominanted taxon. Zooplankton  was identified to 36 taxon; rotifer 21 species, cladoceran 8 species, 27 

copepod 7 species and crustacean larva.  At floodgate, rotifer was dominated taxon. While estuary, copepod 28 

was dominated taxon in March and November and rotifer was dominated in August..  Water qualities during 29 

studied period of both areas were of an acceptable standard. 30 

 31 

Keywords :  Species diversity, Phytoplankton, Zooplankton, Welu river 32 
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 36 



 

บทน า 37 

แมน่ า้เวฬเุป็นแมน่ า้ที่ไหลผา่นระหวา่งจนัทบรุแีละตราด ตามประกาศจากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ38 

ฉบบัท่ี 8 จดัใหแ้มน่ า้เวฬเุป็นแหลง่น า้ผิวดินประเภทท่ี 2 สามารถใชป้ระโยชนเ์พื่ออปุโภค บรโิภค เป็นแหลง่รบัน า้ทิง้จาก39 

กิจกรรมบางประเภท การประมง และยงัเป็นบรเิวณเพื่ออนรุกัษ์สตัว ์ รวมทัง้บรเิวณปากแมน่ า้เวฬถุกูจดัใหเ้ป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้40 

ที่ส  าคญัระดบันานาชาติ (ONEP, 1999) ตลอดแมน่ า้เวฬมุกีารขยายของชมุชนซึง่เป็นการรุกล า้พืน้ท่ีชุ่มน า้ มีสิง่ก่อสรา้งที่41 

ขวางกัน้เสน้ทางน า้ จงึเป็นการรบกวนท าลายที่อยูอ่าศยัของสิง่มชีีวิต รวมทัง้การปลอ่ยของเสยีจากการอปุโภคและบรโิภค 42 

เช่น น า้ทิง้ ขยะมลูฝอย ตวัอยา่งจากการศกึษาของ Poldacho (2003) แสดงใหเ้ห็นวา่ชมุชนท่ีอยูบ่รเิวณแมน่ า้เวฬปุลอ่ย43 

ของเสยีจากการอปุโภคและบรโิภคสง่ผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงคณุภาพน า้ จากการศกึษาโดยการตรวจวดัคณุภาพน า้ใน44 

ดินตะกอนในแมน่ า้เวฬ ุ พบการแพรก่ระจายของสารอินทรยีร์ะดบัสงูใกลแ้หลง่ชมุชนและคลองสาขาอื่นๆ รวมทัง้45 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจนพบแพรก่ระจายตลอดทัง้ปีอยูใ่นช่วง 75.65 – 1,508.93 µM โดยการแพรก่ระจายเริม่จากบรเิวณ46 

ใกลฝ่ั้งและบรเิวณปากคลองสาขาแลว้แพรก่ระจายสูล่  าน า้และเคลือ่นยา้ยสูป่ากอา่ว  47 

แพลงกต์อนมกีารตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเรว็เนื่องจากมวีงชีวติสัน้ และใชร้ะยะเวลาสัน้ในการเพิม่48 

จ านวน (Jafari and Gunale, 2006)  การศกึษาแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัว ์จึงสามารถบง่ชีถ้งึคณุภาพของแหลง่49 

น า้ ความอดุมสมบรูณข์องแหลง่น า้ สภาวะธาตอุาหารในแหลง่น า้ รวมถงึเป็นดชันีการปนเป้ือนของสารพิษ เนื่องจากเมื่อ50 

เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ในแหลง่น า้ แพลงกต์อนบางชนิดอาจสญูหายไป และอาจมีบางชนิดเขา้มาแทนที่ หรอืมีปรมิาณ51 

เพิ่มขึน้-ลดลง ตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มของแหลง่น า้ แพลงกต์อนพืชมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูผ้ลติเบือ้งตน้ เป็น52 

อาหารใหแ้ก่แพลงกต์อนสตัว ์ และสตัวน์ า้ชนดิตา่งๆ ในขณะท่ีแพลงกต์อนสตัวม์ีบทบาทที่ส  าคญัคือเป็นตวักลางในการ53 

ถ่ายทอดสารอาหาร (intermediate trophic level) โดยเป็นอาหารใหแ้ก่สตัวน์  า้หลายชนดิทัง้ในระยะตวัออ่นและระยะเต็ม54 

วยั การกินอาหารของแพลงกต์อนสตัวจ์ึงเป็นการควบคมุการสะพรั่งของแพลงกต์อนพืช (algae bloom) หรอื การสะพรั่ง55 

ของแบคทีเรยี นอกจากนีก้ารเพิม่หรอืการลดจ านวนของแพลงกต์อนสตัวส์ามารถสะทอ้นสภาวะของแหลง่น า้ ดงัเช่น การ56 

เพิ่มจ านวนของแพลงกต์อนสตัวจ์ะเกิดขึน้อยา่งรวดเรว็หลงัจากแพลงกต์อนพืชและแบคทีเรยีเพิ่มจ านวนขึน้ (Kobayashi 57 

et al., 2009)  นอกจากแพลงกต์อนสตัวส์ามารถใชเ้ป็นดชันชีีว้ดัคณุภาพของน า้ ยงัสามารถใชเ้ป็นดชันีการปนเป้ือนของ58 

สารพิษ   ดงัเช่น โคพีพอด และคลาโดเซอราขนาดใหญ่จะมคีวามออ่นไหวสงู หรอืทนทานตอ่สารก าจดัวชัพืชไดน้อ้ยกวา่59 

แพลงกต์อนสตัวข์นาดเลก็ (Rissik et al., 2009)  60 

การศกึษาแพลงกต์อนพรอ้มกบัการตรวจวดัคณุภาพน า้จึงควรจดัท าขึน้เพื่อเฝา้ระวงัคณุภาพของแหลง่น า้ที่61 

ใกลชิ้ดกบัชมุชน ดงัเช่น แมน่ า้เวฬทุีม่ีความส าคญัดงักลา่วมาแลว้  62 

 63 

วิธีด าเนินการวิจัย 64 

สถานที่เก็บตัวอยา่ง 65 

ประตรูะบายน า้ บอ่เจรญิ  พิกดั UTM 1379856 ปากแมน่ า้เวฬ ุทา่สอน  พิกดั UTM 1368692 
1.1 หนา้ประตรูะบายน า้ 2.1 ปลายสะพาน (รา้นอาหารแพโชครุง่รตัน)์ 
1.2 หลงัประตรูะบายน า้ 2.2 ตน้สะพาน  

   66 

การศึกษาแพลงกต์อน 67 



 

เก็บตวัอยา่งแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัวจ์ากบรเิวณดา้นหนา้และดา้นหลงัประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ และ68 

ตน้สะพานและปลายสะพานทา่สอนปากแมน่ า้เวฬ ุ (ภาพท่ี 1) โดยเก็บตวัอยา่งจ านวน 3 ครัง้คอืเดือนมีนาคม (ชว่งฤดู69 

แลง้)  สงิหาคม (ช่วงฤดฝูน) และพฤศจิกายน (ชว่งฤดหูนาว)ปี พ.ศ. 2561 ตวัอยา่งเชิงคณุภาพเก็บโดยการกรองน า้70 

ปรมิาตร 50 ลติร ผา่นถงุเก็บแพลงกต์อนขนาดช่องตา 30 ไมครอนส าหรบัแพลงกต์อนพืช และขนาดช่องตา 60 ไมครอน71 

ส าหรบัแพลงกต์อนสตัว ์  ตวัอยา่งเชิงปรมิาณเก็บดว้ยกระบอกเก็บตวัอยา่งน า้ (ruttner sampler) ที่ระดบัความลกึ 50 72 

เซนตเิมตร โดยปรมิาตรน า้ที่ผา่นการกรองคือ 50 ลติร รกัษาสภาพแพลงกต์อนดว้ยสารละลายฟอรม์ลัดีไฮดค์วามเขม้ขน้73 

สดุทา้ย 4 - 5 เปอรเ์ซ็นต ์ น าไปจ าแนกชนิดและนบัจ านวนเซลลด์ว้ย Sedgewick rafter cell (code 02C00415) ดว้ย74 

กลอ้งจลุทรรศนแ์บบใชแ้สง (light microscope) รุน่ Zeiss Axioskop 2 plus บนัทกึภาพดว้ยชดุอปุกรณถ์่ายภาพดิจิตอล75 

รุน่ Zeiss Axio Cam MRc ระบชุนิดแพลงกต์อนพืชตามเอกสารของ Wongrat (1999) ; Peerapornpisar (2013) และ76 

ฐานขอ้มลู algaebase.org ระบชุนิดแพลงกต์อนสตัวต์ามเอกสารของ Sanoamuang (2002) ; Maiphae (2014)  77 

 78 

        79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 

 89 

 90 

 91 

ภาพที ่1  ต าแหนง่เก็บตวัอยา่ง  ประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ  และปากแมน่ า้เวฬ ุสะพานทา่สอน     92 

การตรวจวัดค่าคุณภาพน ้า 93 

 ตรวจวดัปรมิาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ การน าไฟฟา้ ความเป็นกรด-ดา่ง ปรมิาณของแข็งที่ละลายในน า้และ94 

ความเค็ม ดว้ยอปุกรณต์รวจสอบคณุภาพน า้ (waterproof portable meter) เครือ่งหมายการคา้ Eutech Instruments 95 

ผลติใน Singapore รุน่ Cyber Scan Series 600 96 

 97 

ผลการวิจัย 98 

แพลงกต์อนพืช 99 

จากการศกึษาแพลงกต์อนพืชที่บรเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ และปากแมน่ า้บรเิวณทา่สอนในเดือนมีนาคม 100 

สงิหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบแพลงกต์อนจ านวน 3 ดิวิชั่น 6 คลาส 44 ชนิด (ตารางที ่ 1) แพลงกต์อนพืชในกลุม่ 101 

Chlorophyceae มีความหลากหลายมากที่สดุจ านวน 20 ชนิด ในขณะท่ีกลุม่ Chrysophyceae พบเพียงชนดิเดยีวคือ 102 

Dinobryon sertularia  บรเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิพบแพลงกต์อนพืชทัง้หมด 37 ชนิด โดยกลุม่ Chlorophyceae 20  103 

ชนิด  Euglynophyceae  5 ชนิด Bacillariophyceae 5 ชนิด Cyanophyceae 4 ชนิด Dinophyceae 2 ชนิด และ 104 

Chrysophyceae 1 ชนิด สว่นปากแมน่ า้บริเวณทา่สอนพบแพลงกต์อนพืชทัง้หมด 17 ชนิด โดยกลุม่ Bacillariophyceae 105 

10 ชนิด Cyanophyceae 3 ชนิด Dinophyceae 3 ชนิด และ Chlorophyceae 1 ชนิด   106 

ทา่สอน ปากแมน่ า้เวฬ ุ

ประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ 

ท่าสอน ปากแม่น ้าเวฬุ 

ประตูระบายน ้าบ่อเจริญ 

2.2 

2.1 

1.1 

1.2 



 

รอ้ยละของแพลงกต์อนพืชในแตล่ะสถานีแสดงดงัภาพท่ี 2  พบวา่กลุม่ Chlorophyceae เป็นกลุม่เดน่บรเิวณ107 

ประตรูะบายน า้น า้บอ่เจรญิ ในขณะที่กลุม่ Bacillariophyceae เป็นกลุม่เดน่ทีป่ากแมน่ า้บรเิวณสะพานทา่สอน 108 

 109 

ตารางที ่1  แพลงกต์อนพชืที่พบบรเิวณประตกูัน้น า้บอ่เจรญิและปากแมน่ า้เวฬบุรเิวณสะพานทา่สอน 110 

แพลงกต์อน ประตูระบายน ้า ปากแม่น ้าท่าสอน 
Cyanophyceae   

Lyngbya C. Agardh ex Gomont 1892   
Merismopedia convoluta Brebisson in Kützing 1849   
Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846  - 
Oscillatoria Vaucher ex Gomont 1892   

Chlorophyceae   
Ankistrodesmus Corda 1838  - 
Coelastrum Nageli 1849  - 
Crucigenia Morren 1830  - 
Golenkinia radiata Chodat 1894  - 
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs 1848  - 
Cosmarium  O.Kirchner 1878  - 
Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood 1873  - 
Desmidiums wartzii C. Agardh ex Ralfs 1848  - 
Eudorina elegans Ehrenberg 1832  - 
Pediastrum duplex  Meyen 1829   
Scenedesmus acuminatus var. tetradesmoides Smith  - 
Scenedesmus pectinatus Meyen 1829  - 
Selenastrum bibraianum Reinsch 1866  - 
Spirogyra Kützing 1849  - 
Staurastrum gutwinski Ralfs 1848  - 
Staurastrum freemanii West & G.S.West  - 
Staurastrum longibrachiatum West & G.S.West 1905  - 
Staurodesmus convergens (Ehrenberg ex Ralfs) 
S.Lillieroth 1950 

                  - 

Tetraedron incus (Teiling) G.M.Smith 1926  - 
Volvox Linnaeus 1758  - 

Euglenophyceae   
Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg 1830  - 
Euglena caudata E.F.W.Hübner 1886  - 



 

แพลงกต์อน ประตูระบายน ้า ปากแม่น ้าท่าสอน 
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 1841  - 
Phacus ranula Pochmann 1942  - 
Trachelomonas armata (Ehrenberg) F.Stein 1878  - 

Chrysophyceae   
Dinobryon sertularia Ehrenberg 1834  - 

Bacillariophyceae   
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1979   
Chaetoceros Ehrenberg 1844 -  
Coscinodiscus Ehrenberg 1840 -  
Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) Cleve 1894   
Navicula Kützing 1844   
Nitzschia Ehrenberg) W. Smith 1853   
Odontella aurita C. Agardh 1832 -  
Odontella chinensis (Greville) Grunow 1884 -  
Proboscia alata (Brightwell) Sundström 1986 -  
Surirella Brébisson 1838   

Dinophyceae   
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & Lachmann 1859 -  
Ceratium hirundinella (O.F.Müller) Dujardin 1841  - 
Podolampas  bipes F. Stein 1883. -  
Protoperidinium (Gran) Balech 1974   

 111 

 112 
ภาพที ่2 รอ้ยละของแพลงกต์อนพืชบรเิวณประตรูะบายน า้ บอ่เจรญิ และปากแมน่ า้เวฬ ุทา่สอน 113 
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แพลงกต์อนสัตว ์116 

 ผลการศกึษาแพลงกต์อนสตัวท์ี่บรเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิและปากแมน่ า้เวฬบุรเิวณทา่สอนในเดือน117 

มีนาคม สงิหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบแพลงกต์อนทัง้หมด 41 ชนิด ไดแ้ก่ โรติเฟอร ์21 ชนิด คลาโดเซอรา 8 ชนิด 118 

คาลานอยดโ์คพีพอด 5 ชนิด ไซโคลพอยดโ์คพีพอด  2  ชนิด ตวัออ่นโคพีพอด และตวัออ่นสตัวน์ า้ ชนิดของแพลงกต์อน119 

สตัวแ์สดงดงัตารางที่ 2 โดยทีบ่รเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิโรติเฟอรเ์ป็นกลุม่เดน่ และไมพ่บตวัออ่นสตัวน์ า้ สว่นปาก120 

แมน่ า้บรเิวณทา่สอนพบวา่ตวัออ่นโคพีพอดเป็นกลุม่เดน่  รอ้ยละของแพลงกต์อนสตัวใ์นแตล่ะสถานีดงัภาพที่ 3   121 

 122 

ตารางที ่2 แพลงกต์อนสตัวท์ี่พบในบรเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิและปากแมน่ า้เวฬบุรเิวณทา่สอน 123 

zooplankton ประตรูะบายน ้า ปากแม่น ้าท่าสอน 
Rotifer   

Anureopsis sp. ⁄ - 
Ascomorpha ecaudis* Perty, 1850 
Asphanchna sp. 

⁄ 
⁄ 

⁄ 
- 

Brachionus angularis *  **Gosse, 1851 ⁄ - 
B. donneri  Brehm, 1951 ⁄ - 
B. falcatus * Zacharias, 1898 
B. forficular Wierzejskt 

⁄ 
⁄ 

- 
- 

Filinia camasecla  Myers, 1938 ⁄ ⁄ 
Filinia longiseta *  ** (Ehrenberg, 1834) 
Hexathra sp. 

⁄ 
⁄ 

- 
- 

Keratella cochlearis *  ** (Gosse, 1851) 
K. lenzi Hauer, 1953 

⁄ 
⁄ 

⁄ 
- 

K. tropica (Apstein, 1907)  
K. quadrata (O.F. Muller, 1786) 
Lecane bulla Gosse, 1951 
L. hornemanni Ehrenberg, 1834 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

⁄ 
- 
- 
- 

L. quadridentata  (Ehrenberg, 1830)  ⁄ - 
Plationus patulus (Müller, 1786) ⁄ - 
Polyarthra vulgaris *Carlin, 1943 ⁄ - 
Trichocerca longiseta Schrank, 1802 ⁄ - 
Tr. ruttneri * Donner, 1953 ⁄ - 

Cladoceran   
Bosmina longirostris (O.F. Müiier, 1785) ⁄ - 
Bosmina meridionalis Sars, 1904 ⁄ ⁄ 
Bosminopsis deitersi Richard, 1895 ⁄ ⁄ 
Ceriodaphnia cornulata Sars, 1885 ⁄ - 



 

zooplankton ประตรูะบายน ้า ปากแม่น ้าท่าสอน 
Cladoceran  (continue)   

Daphnia lumholtzi Sars, 1885 ⁄ - 

Diaphanosoma excicum (Sars) ⁄ - 

Macrothrix spinosa King, 1853 ⁄ - 

Moina micrura Kurz, 1874 ⁄ - 

Copepod   
Copepod larva 

Calanoid Copepod 
Eodiaptomus draconisignivomi Brehm,1952 

⁄ 
 
⁄ 

⁄ 
 
- 

Neodiaptomus yangtsekiangensis  Mashiko, 1951 
Mongolodiaptomus botulifer (Keifer, 1974) 
M. malaindosinensis (Lai &Fernando, 1978) 
Acartia tonsa Dana, 1848 

Cyclopoid Copepod 
Mesocyclops thermocyclopoides Harada, 1931 
Thermocyclops dicipiens Keifer, 1929 

Crustacean larva 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
- 
 
 
⁄ 
⁄ 
- 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

 
 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

* = brackish rotifer  Sarma et al. (2000) ** = high trophic level rotifer Gutkowska et al. (2013) 124 

 125 

 126 
ภาพที ่3   รอ้ยละของแพลงกต์อนสตัวบ์รเิวณประตรูะบายน า้ บอ่เจรญิ และปากแมน่ า้ ทา่สอน 127 

 128 

คุณภาพน ้า 129 

คา่คณุภาพน า้ทีป่ระตรูะบายน า้และปากแมน่ า้ทา่สอนแสดงดงัตารางที่ 3  คา่พีเอช  7.08 – 7.92 และ 7.11 – 130 

8.23 คา่ปรมิาณออกซเิจนละลายในน า้(D.O) 4.73 – 7.41 และ 5.33 – 7.67 mg/l คา่การน าไฟฟา้ (Conductivity) 35.83 131 

– 121.3 และ 34.05 - 720.9 µs/cm คา่ความเค็ม (Salinity)   0.113 – 0.693 ppt  และ 0.434 – 0.685 ppt  ปรมิาณ132 

ของแข็งทีล่ะลายในน า้ (TDS) 33.93 – 117.2 และ 31.81 – 673.65 ppt 133 
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 134 

ตารางที ่3   คา่เฉลีย่ของคณุภาพน า้บางประการบรเิวณประตรูะบายน า้ และปากแมน่ า้บรเิวณทา่สอน 135 

ช่วงเวลาเก็บตวัอยา่ง สถาน ี

 

pH 
 

D.O. 
(mg/l) 

Conductivity 
(µs/cm) 

Salinity 
(ppt) 

TDS 
(ppt) 

อณุหภมูิ 
(ºC) 

มีนาคม 2561 ประตรูะบายน า้ 7.92 7.41 121.3 0.113 117.2 28.5 
 ปากแมน่ า้ ทา่สอน 8.23 7.67 39.41 0.507 36.77 29.0 
สงิหาคม  2561 ประตรูะบายน า้ 7.08 4.73 35.83 0.387 33.93 27.7 
 ปากแมน่ า้ ทา่สอน 7.11 5.33 720.9 0.685 673.65 28.4 
พฤศจิกายน  2561 ประตรูะบายน า้ 7.17 5.72 73.49 0.693 68.57 29.3 
 ปากแมน่ า้ ทา่สอน   7.71 5.64 34.05 0.434 31.81 29.2 
 136 

วิจารณผ์ลการวิจัย   137 

แพลงกต์อนพืช 138 

แพลงกต์อนกลุม่ Chlorophyceae เกือบทัง้หมดพบในน า้จืดบรเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ ทัง้นีพ้บวา่ แพลงก์139 

ตอนพืชสเีขียวที่พบจดัอยูใ่นกลุม่เดสมิดส ์ (desmids) ถึง 9 ชนดิ ประกอบดว้ย Closterium ehrenbergi, Cosmarium 140 

spp., Desmidiums wartzii, Selenastrum bibrainum, Staurastrum gutwinski, Staurastrum freemanii, Staurastrum 141 

longibrachiatum, Staurodesmus convergen และ Tetraedron incus การพบเดสมิดสใ์นชว่งเวลาทีศ่กึษา (มีนาคม, 142 

สงิหาคม และพฤศจิกายน) จงึเป็นดชันีบง่บอกน า้ที่บรเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิมคีณุภาพคอ่นขา้งดถีึงดี มีสารอาหาร143 

ต ่า (Oligotrophic status) Peerapornpisar (2013) 144 

หากพิจารณาจากรอ้ยละของแพลงกต์อนที่ศกึษาในแตล่ะสถานดีงัภาพที่ 2 พบวา่ในแหลง่น า้จืด (ประตรูะบาย145 

น า้บอ่เจรญิ) มีแพลงกต์อน Chlorophyceae ปรมิาณสงูในทกุฤดกูาลที่เก็บตวัอยา่ง ซึง่นอกจากกลุม่เดสมดิสท์ี่พบหลาย146 

ชนิด ยงัพบแพลงกต์อนสกลุอื่น ๆ ไดแ้ก่ Ankistrodesmus sp., Scenedesmus spp. และ Spirogyra sp. ที่มีรายงานวา่147 

ใชเ้ป็นดชันีชีส้ภาพแหลง่น า้ที่มีสารอาหารสงู และมีมลภาวะปนเป้ือนของอินทรยีสาร (Onyema, 2016) ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุ148 

มาจากบรเิวณที่ตัง้ของประตรูะบายน า้บอ่เจรญิมีฟารม์ไกช่นอยูข่า้งเคียงแมน่ า้ อาจมีอินทรยีส์ารจากฟารม์ไก่ไหลลงไป149 

ปนเป้ือนในแหลง่น า้จึงพบแพลงกต์อนพืชสกลุดงักลา่วดงันัน้จึงควรเฝา้ระวงัการเกิดสภาวะแหลง่น า้มีแรธ่าตสุารอาหารสงู150 

ซึง่อาจเกิดขึน้ในฤดแูลง้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาคา่การน าไฟฟา้และคา่ปรมิาณของแขง็ละลายในน า้จากประตรูะบาย151 

น า้บอ่เจรญิทีม่ีคา่สงูในช่วงเดือนมีนาคนและพฤศจิกายน โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนพบการสะพรั่งของ Aulacoseira 152 

granulate (ไดอะตอมน า้จืด)  ทีบ่รเิวณประตรูะบายน า้บอ่เจรญิ โดยคา่ความเค็มทีว่ดัไดม้คีา่ 0.5 ppt ซึง่จดัเป็นน า้กรอ่ย 153 

สอดคลอ้งกบัรายงานของ Onyema กลา่ววา่ A. granulate เป็นแพลงกต์อนพืชที่พบไดท้ัง้ในน า้จืดถึงน า้กรอ่ย ซึง่มีความ154 

เป็นไปไดท้ี่บรเิวณดงักลา่วมีการรุกล า้ของน า้เคม็ที่หนนุเขา้มาจากปากแมน่ า้ในฤดหูนาว เนื่องจากไมม่ีฝนตกไปดนัน า้เคม็155 

ในช่วงดงักลา่ว จงึเป็นขอ้ควรระวงัถงึประตูระบายน า้ หากมีประสทิธิภาพกัน้น า้เค็มไดไ้มด่ีพอ อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบ156 

นิเวศน า้จืด และสตัวน์ า้ในบรเิวณดงักลา่ว  157 

 ส าหรบัปากแมน่ า้เวฬ ุจากภาพที ่2 พบวา่แพลงกต์อนพชืกลุม่เดน่คือ Bacillariophyceae สกลุ Coscinodiscus 158 

sp. (ภาพท่ี 3b ) ซึง่เป็นไดอะตอมที่มีขนาดใหญ่ (เสน้ผา่ศนูยก์ลางมากกวา่ 50 ไมครอน) พบไดท้กุฤดกูาล โดยมคีา่รอ้ย159 

ละมากกวา่รอ้ยละ 80 ในทกุครัง้ของการเขา้เก็บตวัอยา่ง  และพบการสะพรั่งในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของ Fukao 160 

et al. (2012) กลา่ววา่ อณุหภมูเิป็นปัจจยัส าคญัที่มอีิทธิพลตอ่อตัราการเจรญิของ Coscinodiscus sp. อณุหภมูิที่เจรญิ161 



 

ไดด้ีที่สดุคือ 30 OC ใกลเ้คยีงกบัอณุหภมูิน า้ที่วดัไดใ้นการศกึษา คือ 29.5 OC   จากการศกึษาส ารวจพบวา่ในช่วงเวลา162 

ดงักลา่วมีแมงกะพรุนถว้ยจ านวนมากเขา้มาหากินบรเิวณชายฝ่ังของปากแมน่ า้เวฬ ุ (ภาพท่ี 7b) สอดคลอ้งกบั Zamon 163 

(2002) ทีร่ายงานวา่ Coscinodiscus sp. เป็นผูผ้ลติขัน้ตน้ท่ีส  าคญัในหว่งโซอ่าหารของทะเล เนือ่งจากเซลลม์ีขนาดใหญ่164 

จึงเป็นอาหารส าคญัของแพลงกต์อนสตัวก์ลุม่ Copepod และยงัพบไดใ้นกระเพาะของปลา Sand lance และปลา 165 

Herring จึงมีความเป็นไปไดท้ี่แมงกะพรุนถว้ยเหลา่นัน้จะเขา้มาหากินแพลงกต์อนสตัวแ์ละสตัวน์ า้ที่เขา้มากินแพลงกต์อน166 

สตัวอ์ีกทอดหนึง่  167 

อยา่งไรก็ตามจากรายงานวิจยัของเสถียรพงษ์ และคณะ (2558) ท าการศกึษาองคป์ระกอบชนิดแพลงกต์อนพืช 168 

ที่สะสมในทอ่ทางเดินอาหารหอยตลบั พบ Coscinodiscus sp. มีปรมิาณสดัสว่นมากที่สดุถึง 70.46 % และมีสภาพท่ีถกู169 

ยอ่ยเป็นอาหารในระบบยอ่ยอาหารของหอยตลบั แสดงใหเ้ห็นวา่ Coscinodiscus sp. เป็นอาหารหลกัของหอย และอาจ170 

รวมถงึสตัวน์  า้ประเภทอื่น ๆ ที่ไดร้บัประโยชนจ์าก Coscinodiscus sp.  171 

แพลงกต์อนสัตว ์172 

แพลงกต์อนสตัวท์ี่บรเิวณประตรูะบายน า้ ประกอบดว้ย แพลงกต์อนชนิดน า้จืด 3 กลุม่ คือ โรติเฟอร ์ คลาโด173 

เซอรา และโคพีพอด (ภาพท่ี 2) โดยโรติเฟอรน์ า้จืดเป็นกลุม่เดน่ในชว่งฤดฝูนคือเดือนสงิหาคมและตอ่ไปจนถงึเดือน174 

พฤศจิกายน สว่นฤดแูลง้คือเดือนมีนาคมพบวา่โคพีพอดเป็นกลุม่เดน่  กลุม่โรติเฟอรน์ า้จืดพบ Brachionus falcatus,  175 

Keratella cochlearis,  Filinia longiseta ซึง่เป็นดชันีบง่บอกสภาวะแหลง่น า้ธาตอุาหารสงู (Sladecek, 1983, 176 

Gutkowska et al, 2013) ทัง้นีอ้าจเนื่องจากมีฟารม์ไก่ชนตัง้อยูบ่รเิวณขา้งแมน่ า้ สารอินทรยีจ์ากฟารม์ไก่ไหลลงไป177 

ปนเป้ือนในแหลง่น า้  พบ Ascomorpha ecaudis  (ภาพท่ี 4b) ซึง่เป็นโรติเฟอรน์ า้เคม็ (O'Reilly, 2001) และพบคาลา178 

นอยดน์ า้กรอ่ย Acartia tonsa อาจเป็นไปไดว้า่มกีารรุกล า้ของน า้เค็มแพรเ่ขา้มาในบรเิวณนีใ้นชว่งฤดหูนาว 179 

ที่บรเิวณปากแมน่ า้ ทา่สอน คา่ความเค็มพบวา่อยูใ่นชว่งน า้กรอ่ย (ตารางที่ 3) แพลงกต์อนสตัวก์ลุม่เดน่คือตวั180 

ออ่นโคพีพอด (ภาพท่ี 3) ในเดอืนมีนาคมและพฤศจิกายน สอดคลอ้งกบัการพบแพลงกต์อนพชืกลุม่ไดอะตอมเป็นกลุม่181 

เดน่ท่ีปากแมน่ า้ เหมาะที่จะเป็นอาหารส าหรบัโคพีพอด สว่นเดือนสงิหาคมซึง่เป็นชว่งฤดฝูน ปรมิาณน า้จืดทีเ่พิ่มมากขึน้182 
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ภาพท่ี 5  โรตเิฟอร์บางชนิดที่ส ารวจพบ  272 

 a) Brachionus falcatus b) Keratella cochlearis  c) Keratella tropica   273 
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