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บทคัดย่อ 
การศกึษาความหลากหลายของยกูลนีอยด์ในแมน่ า้เพชรบรีุตอนลา่ง ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2558  โดยเก็บตวัอยา่งยกูลนีอยด์ในแมน่ า้เพชรบรีุตอนลา่ง ทัง้หมด 4 จดุเก็บตวัอยา่ง พบ ยกูลนีอยด์ทัง้หมด 3
อนัดบั 4 วงศ์ 8 สกลุ 36 ชนิด ได้แก่ สกลุ Phacus (12 ชนิด) Euglena (10 ชนิด) Lepocinclis (4 ชนิด) Heteronema (4 ชนิด) 
Trachelomonas (3 ชนิด) Astasia (1 ชนิด) Distigma (1 ชนิด) และ Strombomonas (1 ชนิด) ซึง่พบยกูลนีอยด์ชนิดเดน่คือ 
Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzov และ Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg และยกูลนีอยด์ที่พบการ
แพร่กระจายน้อยที่สดุ 4 ชนิด ได้แก่ Astasia variabilis Skvortzow, Disticma curvafum f. minor Pringsheim  
Heteronema leptosomum  และ Skuja  Skvortzv, Strombomonas sp. โดยจดุเก็บตวัอยา่งที ่3 พบความหลากหลายของยู
กลนีอยด์มากที่สดุ 22 ชนิด นอกจากนีย้งัพบวา่ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 มีความหลากหลายของยกูลนีอยด์มากที่สดุถงึ 23 
ชนิด 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 oders, 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 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 individual number of euglenoids found were 
Astasia variabillis Skvortzow, Strombomonas sp., Disticma curvafum f. minor Pringsheim and Heteronema 
leptosomum Skuja. The highest diversity of euglenoids (22 species) was found at the third sampling site. 
Moreovere, the result also showed that the highest diversity of euglenoids was found in August 2014 (23 species). 
In contrast, the least diversity was found in December 2014 (6 species). 
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บทน า 

ยูกลี นอย ด์ เป็ นสิ่ งมี ชี วิ ต เซล ล์ เดี ย วที่ อ ยู่ ใน
อาณาจักรโพรทิสตาส่วนมากที่พบในแหล่งน า้จืดจัดอยู่ใน
คลาส Euglenophyceae [1] เมื่อพิจารณาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและขนาด พบว่ามีขนาดเล็ก ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ต้องศึกษาผ่านด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
[2] และยูกลีนอยด์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีทัง้คุณค่าและ
ความหลากหลายในตัว เอง [3] ซึ่ งใน ด้านของระบบ
นิเวศวิทยายูกลีนอยด์จดัเป็นผู้ผลิตเบือ้งต้นที่มีความส าคญั
ต่อระบบนิเวศทางน า้ นอกจากนีย้งัสามารถดูดซบัคาร์บอน
ไดออกไซต์จากชัน้บรรยากาศในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วย
แสงอีกด้วย [4,5] ยูกลีนอยด์จึงมีประโยชน์สามารถช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้ ชนิดของยูกลีนอยด์ยงัเป็นตวับ่งชีคุ้ณภาพ
ของแหล่งน า้และจ านวนชนิดสามารถใช้ตรวจความเน่าเสีย
ของแหล่งน า้ได้  นอกจากนี ย้ังมีรายงานการส ารวจพบ 
ยูกลีนอยด์ที่สามารถผลิตน า้มันภายในเซลล์ เพื่อน ามา
ผลติไบโอดีเซล [6]  จากการส ารวจยกูลนีอยด์ในประเทศไทย 
ในคลาส Euglenophyceae มีรายงานการศึกษาของ ธ ารง 
ปรงเกียรติ์ และ ศิริเพ็ญ อารัยไชยาพร [7] ซึ่งส ารวจความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคณุภาพน า้ในอา่งเก็บน า้
เขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล พบแพลงก์ตอนพืช 6 ไฟลมั 24 สกุล 
และแพลงก์ตอนพืชที่พบมาก ได้แก่ Cylindrospermopsis 
raciborski Wolsz., Staurastrum gracile Ralfs. Cyclotella 
sp., Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs., 
Cryptomonas sp., Euglena hemichromata Skuja. แ ล ะ 
Perridinium sp. [7] และในปีเดียวกนั ชยัศกัดิ์ รินเกลือ่น [8] 
ส ารวจความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณป่าชาย
เลนแหลมผักเบีย้ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบ
แพลงก์ตอนพืชรวมทัง้สิน้ 5 ไฟลมั 27 วงศ์ 56 สกุล 27 วงศ์ 
56 สกุล โดยมีแพลงก์ตอนพืชในไฟลมั Bacillariophyta 32 
ส กุ ล , Cyanophyta 9 ส กุ ล , Chlorophyta 8 ส กุ ล , 
Pyrrophyta 4 สกุล และ Euglenophyta 3 สกลุ แพลงค์ตอน
พืชที่พบปริมาณมากที่สดุอยู่ในไฟลมั Bacillariophyta และ 

Cyanophyta [4] ต่อมา จารุศรี เสยีงใส [9] ได้ส ารวจพบ 
ความหลากหลายของสาหร่ายที่พบในแม่น า้ เพชรบุ รี
ตอนกลางและตอนลา่งพบทัง้สิน้ 3 ไฟลมั 8 คลาส 15 อนัดบั 
44 วงศ์  98 สกุล 392 ชนิด  โดยพบยูกลีนอยด์ 5 สกุล 38 
ชนิด นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2555 ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม 
[10] และคณะ ได้ส ารวจความหลากหลายชนิด ปริมาณ
แพลงก์ตอนพืช และคณุภาพน า้ในบอ่เลีย้งปลาบกึด้วยระบบ
การเลีย้งที่แตกต่างกัน พบว่าแพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเด่น
ในบ่ อ เลี ย้ งปลาทั ง้  3 บ่ อ  คื อ  Scenedesmus sp. และ 
Euglena sp.   
 ในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา ยงัไมม่ีการศกึษา 
ยูกลีนอยด์ในแม่น า้เพชรบุรีตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันแม่น า้
เพชรบุรีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางด้านชีวภาพและ
กายภาพ ดงันัน้ทางผู้วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาส ารวจพืน้ที่
แม่น า้เพชรบุรีตอนลา่ง โดยเก็บตวัอย่างของยกูลีนอยด์และ
ศึกษาในด้านสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานในระดับสกุล 
(genus) และ ระดบัชนิด (species) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ความหลากหลายของยูกลีนอยด์และเพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การศกึษาค้นคว้าและพฒันาด้านยกูลนีอยด์ตอ่ไป 

 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

ก าหนดสถานีเก็บตัวอย่างโดยศึกษาแผนที่ของ
จงัหวดัเพชรบุรี ตามแผนที่ลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินริม
ฝ่ังแม่น า้ เพชรบุ รีของกรมควบคุมมลพิษที่ ได้จัดท าไว้ 
เปรียบเทียบกบัจดุเก็บตวัอยา่งในรายงานของจารุศรี เสยีงใส 
[4] ก าหนดสถานีแต่ละแหล่งที่จะเก็บตัวอย่างยูกลีนอยด์
จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่างดังนี ้จุดที่ 1 บริเวณสะพานถนน
เพชรเกษม ที่อยู่สว่นต้นของแม่น า้ที่เข้าสูต่วั จังหวดัเพชรบุรี 
จุดที่ 2 บริเวณสะพานเทศบาล จังหวดัเพชรบุรี อยู่ด้านหลงั
จวนผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  จุดที่  3 บริเวณสะพาน
ประชารัฐนิมิต อ าเภอบ้านแหลม บริเวณวดัในกลางซึ่งมีน า้
ทะเลเข้าถึง จดุที่ 4 บริเวณปากแม่น า้เพชรบรีุ บริเวณสะพาน
วัด ต้นสน  อ า เภอ บ้ านแหลม ซึ่ งมี น า้ท ะ เล เข้ ามาถึ ง 



ผู้ วิจัยได้ส ารวจเก็บตัวอย่างสัปดาห์ละ 2 ครัง้ โดยเก็บ
ตวัอยา่งในช่วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ด้วยถงุเก็บแพลงก์
ตอนพืชขนาดผ้ากรอง 20 ไมโครเมตร ลากในแนวราบผิวน า้
จากสถานีเก็บตวัอย่างที่ก าหนด แล้วน าตวัอย่างเก็บในขวด
เก็บแพลงก์ตอนขนาด 250 มิลลลิิตร โดยแยกตวัอยา่งเป็น 2 
ชุด ชุดหนึ่งเติมน า้ยาลูกอล 1 มิลลิลิตร และฟอร์มาลิน 
เข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ 0.5 มิลลิลิตร เพื่อรักษาสภาพ อีกชุด
หนึ่งเก็บไว้ศึกษาในสภาพสด  โดยไม่ต้องเติมลูกอลและ
ฟ อ ร์ม าลิ น  เก็ บ ใน ถั งน ้า แ ข็ ง  น า ก ลับ ไป ศึ ก ษ า ใน
ห้องปฏิบัติการ บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาพร้อมทัง้
ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Leica รุ่น DM750 P) ท าการ
ระบุสกุลและชนิดโดยใช้รูปวิธานจ าแนกสกุลและชนิดของ 
Graham และ Wilcox [10]   
 

ผลการวิจัย 

การศกึษาสาหร่ายในกลุม่ยกูลนีอยด์ บริเวณแม่น า้
เพชรบุรีตอนล่าง พบ 3 อันดับ 4 วงศ์ 8 สกุล 36 ชนิด โดย
สกุลที่พบมาก ได้แก่ Phacus (12 ชนิด) Euglena (10 ชนิด) 
Lepocinclis (4 ช นิ ด )  Heteronema (4 ช นิ ด ) 
Trachelomonas (3 ชนิด) Distigma (1 ชนิด) Astasia (1 
ชนิด) แล Strombomonas (1 ชนิด) (Table1) และ จาก
การศึกษาทัง้ 4 จุดเก็บตวัอย่างพบว่า ในจุดเก็บตวัอย่างที่ 3 
Lepocinclis (4 ช นิ ด )  Heteronema (4 ช นิ ด )  มี ค ว า ม
หลากหลายของยูกลีนอยด์มากที่สดุ คือ 22 ชนิด รองลงมา
คือ จุดเก็บตวัอย่างที่ 2, 4 และ 1  โดยพบสาหร่ายกลุ่มยูกลี
นอยด์ 14, 11 และ 9 ชนิด ตามล าดับ นอกจากนีพ้บว่า ใน
เดือนสิงหาคม 2557 มีความหลากหลายมากที่สดุ คือพบถึง
23 ชนิด รองลงมาได้แก่เดือนพฤศจิกายน 2557 พบ 20 ชนิด 
และพบเพียง 6 ชนิด ในเดือนธนัวาคม ซึง่สาหร่ายยกูลีนอยด์
ที่ พ บมากที่ สุด ในการศึ กษ าค รั ง้นี ้คื อ  Phacus tortus 
(Lemmermann) Skvortzov แ ล ะ  Euglena acus 
(O.F.Müller) Ehrenberg ตวัอย่างภาพของยูกลีนอยด์ที่พบ
ในการศกึษาครัง้นีแ้สดงใน Figure 1. 

 
 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษายูกลีนอยด์ บริเวณแม่น า้เพชรบุรี
ตอนล่าง จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 
2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 พบ 3 อนัดบั 4 วงศ์ 8 สกุล 36 
ชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกบัรายงานของอาภารัตน์ มหาขนัธ์ 
[3] ที่ท าการศึกษาความหลากหลายของยกูลีนอยด์ในแม่น า้
เพชรบุรีตอนกลาง และตอนล่าง จังหวดัเพชรบุรี โดยพบว่า
พบอันดับ Euglenophyceae 5 สกุล 38 ชนิด  โดยพบสกุล
ของยูกลีนอยด์มากขึน้ จาก 10 ปีที่แล้ว เนื่องจากมีน า้เสีย
จากการใช้น า้อุปโภค บริโภคมาก ส่งผลให้แม่น า้เพชรบุรี
ตอนล่างมีคุณภาพน า้ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ จัดอยู่ในคุณภาพน า้เสื่อมโทรมพบ
อินทรีย์สารจ านวนมาก ซึ่งแหล่งน า้ได้รับน า้เสียจากการ
ระบายน า้ทิง้จากชุมชน เกษตรกรรม และการปศุสัตว์ มี
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 ระบุว่า
แม่น า้เพชรบรีุตอนลา่ง อ.บ้านแหลม และ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 
มีความเสื่อมโทรมมาก และมีการปนเปือ้นของแหล่งน า้ ทัง้
จากแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria ; 
FCB) แบคที เรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด (Total Coliform 
Bacteria ; TCB) สูง  [1] จากการศึกษาพบว่า ในจุดเก็บ
ตวัอยา่งที่ 3 พบจ านวนยกูลนีอยด์มากที่สดุ ถึง 22 ชนิด ทัง้นี ้
อาจจะเป็นเพราะเป็นจดุที่มีการใช้น า้ในการอปุโภคมากที่สดุ 
จากการตรวจวัดคุณภาพน า้ในปี 2557 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่า ในเดือนสิงหาคม มีปริมาณน า้ฝนน้อย [1] ท า
ให้แมน่ า้เพชรบรีุตอนลา่งมีปริมาณน า้ในแหลง่น า้น้อย สง่ผล
ให้ระดับคุณภาพน า้อยู่ ใน เกณ ฑ์ เสื่อมโทรม  และพบ 
ยกูลนีอยด์มากที่สดุ จ านวน 23 ชนิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 1 Thirty-six euglenoid specie 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 
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 
  
 
สรุปการวิจัย 
 

จากการศึกษายูกลีนอยด์ บริเวณแม่น า้เพชรบุรี
ตอนล่างตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
พบ 3 อนัดบั 4 วงศ์ 8 สกุล 36 ชนิด โดยสกลุที่พบมาก ได้แก่ 

สกุล Phacus (12 ชนิด) Euglena (10 ชนิด) Lepocinclis  
(4 ชนิด) Heteronema (4 ชนิด) Trachelomonas (3 ชนิด) 
Distigma (1 ชนิด) Astasia (1 ชนิด) และ Strombomonas 
(1 ชนิด) โดยจ าแนกชนิดของยูกลีนอยด์ในแม่น า้เพชรบุรี
ตอนล่าง พบการกระจายพันธุ์ มากที่สุด  มี  2 ชนิด  คือ 
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Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzow และ Euglena 
acus (O.F.Müller) Ehrenberg และสาหร่ายยกูลนีอยด์ที่พบ
การแพร่กระจายน้อยที่สุด 4 ชนิด ได้แก่ Astasia variabilis 
Skvortzv, Strombomonas sp., Disticma curvafum f. 
minor Pringsheim แ ล ะ  Heteronema  leptosomum  
Skuja  พบว่าในเดือนสิงหาคม 2557 มีความหลากหลาย
มากที่สดุ 23 ชนิด รองลงมาได้แก่ เดือนพฤศจิกายน  2557 
พบความหลากหลายของยูกลีนอยด์ 20 ชนิด และในเดือน
ธันวาคม 2557 พบน้อยที่สุดเพียง 6 ชนิด และยังพบว่าใน
สถานีเก็บตวัอย่างที่ 3 พบยกูลีนอยด์มากที่สดุ 22 ชนิด จาก
จดุเก็บตวัอยา่งทัง้หมด 4 สถานี  
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