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บทคัดย่อ 
การศกึษาความหลากหลายของยกูลนีอยด์ในแมน่ า้เพชรบรีุตอนลา่ง ตัง้แตเ่ดือนมถินุายน พ.ศ. 2557 

ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  โดยเก็บตวัอยา่งยกูลนีอยด์ในแมน่ า้เพชรบรีุตอนลา่ง ทัง้หมด 4 จดุเก็บตวัอยา่ง พบ
ยกูลนีอยด์ทัง้หมด 3อนัดบั 4 วงศ์ 8 สกลุ 36 ชนิด ได้แก่ สกลุ Phacus (12 ชนิด) Euglena (10 ชนิด) 
Lepocinclis (4 ชนิด) Heteronema (4 ชนดิ) Trachelomonas (3 ชนิด) Astasia (1 ชนดิ) Distigma (1 ชนิด) 
และ Strombomonas (1 ชนดิ) ซึง่พบยกูลนีอยด์ชนดิเดน่คือ Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzov และ 
Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg และยกูลนีอยด์ที่พบการแพร่กระจายน้อยที่สดุ 4 ชนดิ ได้แก่ Astasia 
variabilis Skvortzow, Distigma curvatum f. minor Pringsheim  Heteronema leptosomum  และ Skuja  
Skvortzv, Strombomonas sp. โดยจดุเก็บตวัอยา่งที่ 3 พบความหลากหลายของ  ยกูลนีอยด์มากที่สดุ 22 ชนิด 
นอกจากนีย้งัพบวา่ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 มีความหลากหลายของยกูลนีอยด์มากที่สดุจ านวน 23 ชนดิ 
และพบน้อยที่สดุ ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 เพียง 6 ชนิด 
ค าส าคัญ ความหลากหลาย การจดัจ าแนก ยกูลนีอยด์ 
 

Abstract 
The diversity of euglenoids in lower Phetchaburi River was studied during June 2014 to 

March 2015. The samples were collected from 4 sampling sites. The result showed that there were 3 
orders, 4 families, 8 genus and 36 species. They were identified as Phacus (12 species), Euglena (10 
species), Lepocinclis (4 species), Heteronema (4 species), Trachelomonas (3 species), Distigma (1 
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species), Astasia (1 species) and Strombomonas (1 species). The dominant species were Phacus 
tortus (Lemmermann) Skvortzow and Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg that could be found every 
months. A few individuals of euglenoids found were Astasia variabillis Skvortzow, Strombomonas sp., 
Distigma curvatum f. minor Pringsheim and Heteronema leptosomum Skuja. The highest diversity of 
euglenoids (22 species) was found at the third sampling site. Moreover, the result also showed that 
the highest diversity of euglenoids was found in August 2014 (23 species). In contrast, the lowest 
diversity was found in December 2014 (6 species). 
Key words Diversity, Classification, Euglenoid 
 
บทน า 

ยูกลีนอยด์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ใน
อาณาจักรโพรทิสตาส่วนมากที่พบในแหล่งน า้จืดจัด
อยู่ ในคลาส Euglenophyceae [1] เมื่ อพิ จารณ า
ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและขนาด พบว่ามีขนาด
เลก็ ไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ต้องศกึษาผา่น
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ [2] ยูกลีนอยด์เป็นทรัพยากร
ชีวภาพท่ีมีทัง้คุณค่าและความหลากหลายในตัวเอง 
[3] ซึ่งในด้านของระบบนิเวศวิทยา      ยูกลีนอยด์
จดัเป็นผู้ผลิตเบือ้งต้นที่มีความส าคญัต่อระบบนิเวศ
ท า ง น ้ า  น อ ก จ า ก นี ้ ยั ง ส า ม า ร ถ ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้บรรยากาศในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วย [4, 5] ยูกลีนอยด์จึงมี
ประโยชน์สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ชนิดของยู
กลีนอยด์ยังเป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพของแหล่งน า้และ
จ านวนชนิดสามารถใช้ตรวจความเน่าเสียของแหล่ง
น า้ ไ ด้  นอกจากนี ย้ั งมี ราย งานการส า รวจพบ 
ยูกลีนอยด์ที่สามารถผลิตน า้มันภายในเซลล์ เพื่อ
น ามาผลิตไบโอดีเซล [6]  จากการส ารวจยกูลีนอยด์
ใน ป ระ เท ศ ไท ย  ใน ค ล าส  Euglenophyceae มี

รายงานการศึกษาของ ธ ารง และ ศิ ริเพ็ญ  [7] ซึ่ง
ส ารวจความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและ
คุณภาพน า้ในอ่างเก็บน า้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พบ
แพลงก์ตอนพืช 6 ไฟลมั 24 สกุล และแพลงก์ตอนพืช
ที่พบมาก  ได้แก่  Cylindrospermopsis raciborski 
Wolsz., Staurastrum gracile Ralfs. Cyclotella sp., 
Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs., 
Cryptomonas sp., Euglena hemichromata Skuja. 
และ Perridinium sp. และในปีเดียวกัน ชัยศักดิ์ [8] 
ส ารวจความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณ
ป่าชายเลนแหลมผักเบีย้ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี พบแพลงก์ตอนพืชรวมทัง้สิน้ 5 ไฟลัม 27 
วงศ์ 56 สกุล 27 วงศ์ 56 สกุล โดยมีแพลงก์ตอนพืช
ในไฟลัม  Bacillariophyta 32 สกุล  Cyanophyta 9 
สกุล Chlorophyta 8 สกุล Pyrrophyta 4 สกุล และ 
Euglenophyta 3 สกลุ ในที่นีย้งัพบว่าแพลงค์ตอนพืช
ที่พบปริมาณมากที่สุดอยู่ในไฟลัม Bacillariophyta 
และ Cyanophyta [4] ต่อมา จารุศรี [9] ได้ส ารวจพบ
ความหลากหลายของสาหร่ายที่พบในแม่น า้เพชรบุรี
ตอนกลางและตอนลา่งพบทัง้สิน้ 3 ไฟลมั 8 คลาส 15 
อนัดบั 44 วงศ์ 98 สกุล 392 ชนิด โดยพบยูกลีนอยด์ 
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5 สกุล 38 ชนิด นอกจากนี ้ในปี  พ .ศ. 2555 ขจร
เกียรติ์ และคณะ [10] ได้ส ารวจความหลากหลาย
ชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน า้ในบ่อ
เลีย้งปลาบึกด้วยระบบการเลีย้งที่แตกต่างกนั พบว่า
แพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเดน่ในบ่อเลีย้งปลาทัง้ 3 บ่อ 
คือ Scenedesmus sp. และ Euglena sp.   
 ใน ระย ะ เวล า  10 ปี ที่ ผ่ า น ม า  ยั ง ไม่ มี
การศึกษายูกลีนอยด์ในแม่น า้เพชรบุรีตอนล่าง ซึ่ง
ปัจจุบันแม่น า้ เพชรบุรีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางด้านชีวภาพและกายภาพ ดังนัน้ทางผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาส ารวจพืน้ที่แม่น า้เพชรบุรีตอนลา่ง 
โดยเก็บตัวอย่างของยูกลีนอยด์และศึกษาในด้าน
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานในระดับสกุล  (genus) 
และระดับชนิด (species) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ความหลากหลายของยกูลีนอยด์และเพื่อเป็นพืน้ฐาน
ในการศกึษาค้นคว้าและพฒันาด้านยกูลนีอยด์ตอ่ไป 
 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

ก าหนดสถานีเก็บตวัอย่างโดยศึกษาแผนที่
ของจังหวัด เพชรบุ รี  ตามแผนที่ ลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังแม่น า้เพชรบุรีของกรมควบคุม
มลพิษที่ได้จดัท าไว้ เปรียบเทียบกบัจดุเก็บตวัอยา่งใน
รายงานของจารุศรี เสียงใส [4] ก าหนดสถานีแต่ละ
แหล่งที่จะเก็บตัวอย่างยูกลีนอยด์จ านวน  4 จุดเก็บ
ตวัอย่าง ดงันี ้จุดที่ 1 บริเวณสะพานถนนเพชรเกษม 
ที่อยู่สว่นต้นของแม่น า้ที่เข้าสูต่วั จงัหวดัเพชรบรีุ จุดที่ 
2 บริเวณสะพานเทศบาล จงัหวดัเพชรบรีุ อยูด้่านหลงั
จวนผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  จุดที่  3 บริเวณ
สะพานประชารัฐนิมิต หน้าวัดในกลางอ าเภอบ้าน

แหลม ซึ่งมีน า้ทะเลเข้าถึง จุดที่ 4 บริเวณปากแม่น า้
เพชรบรีุ บริเวณสะพานวดัต้นสน อ าเภอบ้านแหลมซึ่ง
มีน า้ทะเลเข้ามาถึงผู้ วิจัยได้ส ารวจเก็บตัวอย่าง
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ โดยเก็บตวัอย่างในช่วงเวลา 09.00 
– 12.00 น. ด้วยถุงเก็บแพลงก์ตอนพืชขนาดผ้ากรอง 
20 ไมโครเมตร ลากในแนวราบผิวน า้จากสถานีเก็บ
ตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าตัวอย่างเก็บในขวดเก็บ
แพลงก์ตอนขนาด 250 มิลลิลิตร โดยแยกตัวอย่าง
เป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งเติมน า้ยาลูกอล 1 มิลลิลิตร และ
ฟอร์มาลิน เข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ 0.5 มิลลิลิตร เพื่อ
รักษาสภาพ อีกชุดหนึ่งเก็บไว้ศึกษาในสภาพสด โดย
ไม่ต้องเติมลกูอลและฟอร์มาลิน เก็บในถงัน า้แข็ง น า
กลับไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ บันทึกลักษณะ
สณัฐานวิทยาพร้อมทัง้ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
(Leica รุ่น DM750 P) ท าการระบสุกลุและชนิดโดยใช้
รูปวิธานจ าแนกสกุลและชนิดของ Graham และ 
Wilcox [10]   
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาสาห ร่ายในกลุ่ม ยูกลีนอยด์ 
บริเวณแม่น า้เพชรบุรีตอนล่าง พบ 3 อนัดบั 4 วงศ์ 8 
สกุล 36 ชนิด โดยสกุลที่พบมาก ได้แก่ Phacus (12 
ชนิ ด ) Euglena (10 ชนิ ด ) Lepocinclis (4 ชนิ ด ) 
Heteronema (4 ชนิ ด ) Trachelomonas (3 ชนิ ด ) 
Distigma (1 ช นิ ด )  Astasia (1 ช นิ ด )  แ ล 
Strombomonas (1 ช นิ ด )  (Table1)  แ ล ะ  จ า ก
การศึกษาทัง้ 4 จุดเก็บตัวอย่างพบว่า ในจุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 3 Lepocinclis (4 ชนิด) Heteronema (4 
ชนิด) มีความหลากหลายของยกูลนีอยด์มากที่สดุ คือ 
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22 ชนิด รองลงมาคือ จุดเก็บตัวอย่างที่ 2, 4 และ 1  
โดยพบสาหร่ายกลุ่มยูกลีนอยด์ 14, 11 และ 9 ชนิด 
ตามล าดบั นอกจากนีพ้บว่า ในเดือนสิงหาคม 2557 
มีความหลากหลายมากท่ีสุด  คือพบถึง23 ชนิด 
รองลงมาได้แก่เดือนพฤศจิกายน 2557 พบ 20 ชนิด 
และพบเพียง 6 ชนิด ในเดือนธันวาคม ซึ่งสาหร่ายยู
กลนีอยด์ที่พบมากที่สดุในการศกึษาครัง้นีค้ือ Phacus 
tortus (Lemmermann) Skvortzov แ ล ะ  Euglena 
acus (O.F.Müller) Ehrenberg ตัวอย่างภาพของยู
กลนีอยด์ที่พบในการศกึษาครัง้นีแ้สดงใน Figure 1 
 
อภปิรายผล 

จากการศึกษายูกลีนอยด์ บริเวณแม่น า้
เพชรบุรีตอนล่าง จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง ตัง้แต่
เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 พบ 3 
อนัดบั 4 วงศ์ 8 สกุล 36 ชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกับ
รายงานของอาภารัตน์ [3] ที่ท าการศึกษาความ
หลากหลายของยกูลนีอยด์ในแมน่ า้เพชรบรีุตอนกลาง 
และตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยพบว่าพบอันดับ 
Euglenophyceae 5 สกลุ 38 ชนิด  โดยพบสกลุของยู
กลีนอยด์มากขึน้ จาก 10 ปีที่แล้ว เนื่องจากมีน า้เสีย

จากการใช้น า้อุปโภค บริโภคมาก ส่งผลให้แม่น า้
เพชรบรีุตอนลา่งมีคณุภาพน า้ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกรมควบคมุมลพิษ จดัอยู่ในคณุภาพน า้
เสื่อมโทรมพบอินทรีย์สารจ านวนมาก ซึ่งแหล่งน า้
ได้ รับน า้ เสี ยจากการระบายน า้ ทิ ง้จ ากชุม ชน 
เกษตรกรรม และการปศุสตัว์ มีรายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 ระบวุา่แม่น า้เพชรบรีุ
ตอนล่าง อ.บ้านแหลม และ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มี
ความเสื่อมโทรมมาก และมีการปนเปือ้นของแหลง่น า้ 
ทัง้จากแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria; FCB) และแบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มทัง้หมด 
( Total Coliform Bacteria; TCB) สู ง  [11] จ า ก
การศึกษาพบว่า ในจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 พบจ านวนยู
กลีนอยด์มากที่สดุ ถึง 22 ชนิด ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ
เป็นจุดที่มีการใช้น า้ในการอปุโภคมากท่ีสดุ จากการ
ตรวจวัดคุณภาพน า้ในปี 2557 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่า ในเดือนสิงหาคมมีปริมาณน า้ฝนน้อย 
[11] ท าให้แม่น า้เพชรบุรีตอนล่างมีปริมาณน า้ใน
แหล่งน า้น้อย ส่งผลให้ระดบัคุณภาพน า้อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม และพบยูกลีนอยด์มากที่สุด จ านวน 23 
ชนิด  

 
Table 1 Thirty-six euglenoid species found in lower Phetchaburi River from this study 

Order Family Genus Species Sampling sites 
Euglenales Euglenaceae Phacus Phacus anomalus F.E.Fritsch & M.F.Rich 2 
   P. curvicauda Svirenko 2 
   P. dangeardii Lemmermann 3 
   P. hamatus Pochmann 1 2 
   P. helikoides Pochmann  4 
   P. horridus Pochmann 2 
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Table 1 Thirty-six euglenoid species found in lower Phetchaburi River from this study (Cont.) 
Order Family Genus Species Sampling sites 
   P. longicauda (Ehrenberg) Dujardin 2 
   P. myersii Skvortzov 2 

P. pleuronectes (O.F.Müller) Nitzsch ex 
Dujardin 

2 

P. ranula Pochmann 1 
P. stokesii  Lemmermann  2  3 
P. tortus (Lemmermann) Skvortzov 2  4 

Euglena Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg  1  2  3  4 
E. caudata Hiibner 2  4 
E. ehrenbergii  Klebs 1  2  3 
E. mesnilii Deflandre & Dusi  1  3 
E. oxyuris Schmarda   2 
E. proxima P.A.Dangeard 2 
E. sanguinea Ehrenberg 3 
E.  splendens P.A.Dangeard 2  3 
E. subehrenbergii Skuja 1  2 
E. tripteris (Dujardin) Klebs 2  3 

Lepocinclis Lepocinclis acicularis France 2  3 
L. ovum (Ehrenberg) var. angustata 
(Deflandre) Conrad 

2 

L. ovum (Ehrenberg) var. gracilicauda 
Deflandre 

1 

L. salina Fritsch 1 
Trachelomonas Trachelomonas mirabilis Svirenko 2  3  4 

T. rugulosa F.Stein 1  3 
T. superba Svirenko 1  3 

Strombomonas Strombomonas sp. 4 
Cyclidiopsidaceae Astasia Astasia variabilis Skvortzov 4 

Eutreptales Eutreptiaceae Distigma  Distigma curvatum f. minor Pringsheim 2 
Heteronematales Peranemaceae Heteronema Heteronema leptosomum  Skuja. 3 

Heteronema  sp. 1 4 
Heteronema  sp. 2 1  2 
Heteronema  sp. 3 3  4 
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Figure 1. Example of six euglenoids from lower Phetchaburi River  A: Astasia variabilis Skvortzov, B: 
Distigma curvatum f. minor Pringsheim, C: Euglena acus O.F.Müller) Ehrenberg, D: Heteronema  
leptosomum  Skuja, E: Phacus helikoides Pochmann  F: Phacus  tortus (Lemmermann) Skvortzov 
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สรุปการวิจัย 

จากการศึกษายูกลีนอยด์  บ ริเวณแม่น า้
เพชรบุรีตอนล่างตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2558 พบ 3 อันดับ 4 วงศ์ 8 สกุล 36 ชนิด 
โดยสกุลที่พบมาก ได้แก่ สกุล Phacus (12 ชนิด) 
Euglena (10 ช นิ ด )  Lepocinclis  (4 ช นิ ด ) 
Heteronema (4 ชนิ ด )  Trachelomonas (3 ชนิ ด ) 
Distigma (1 ช นิ ด )  Astasia (1 ช นิ ด )  แ ล ะ 
Strombomonas (1 ชนิด) โดยจ าแนกชนิดของยูกลี
นอยด์ในแม่น า้เพชรบรีุตอนลา่ง พบการกระจายพนัธุ์
ม า ก ที่ สุ ด  มี  2 ช นิ ด  คื อ  Phacus tortus 
(Lemmermann) Skvortzow แ ล ะ  Euglena acus 
(O.F.Müller) Ehrenberg และสาหร่ายยูกลีนอยด์ที่
พบการแพร่กระจายน้อยที่สดุ 4 ชนิด ได้แก่ Astasia 
variabilis Skvortzv, Strombomonas sp., Distigma 
curvatum f. minor Pringsheim และ Heteronema  
leptosomum  Skuja  ใน เดื อนสิ งห าคม  2557 มี
ความหลากหลายมากที่สดุ 23 ชนิด รองลงมาได้แก่ 
เดือนพฤศจิกายน  2557 พบความหลากหลายของยู
กลีนอยด์ 20 ชนิด และในเดือนธันวาคม 2557 พบ
น้อยที่สุดเพียง 6 ชนิด และยังพบว่าในสถานี เก็บ
ตวัอย่างที่ 3 พบยกูลีนอยด์มากที่สดุ 22 ชนิด จากจุด
เก็บตวัอยา่งทัง้หมด 4 สถานี  
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