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แพลงกตอนสัตวและคุณภาพน้ําในหวยหญาเครือและหวยพรมแลง 

อุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

Zooplankton and Water Quality in Yakruea and Phromlaeng 

Streams of Nam Nao National Park, Phetchabun Province 
ศุจีภรณ อธิบาย1 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาความหลากชนิดของโรติเฟอร คลาโดเซอรา และไซโคลพอยโคพีพอดในลําธารตนนํ้าของอุทยาน

แหงชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ โดยเก็บตัวอยางเชิงคุณภาพในเดือนพฤษภาคม 2555 เดือนมกราคม และ

เมษายน 2556 ในหวยหญาเครือ 3 สถานี และหวยพรมแลง 1 สถานี พรอมทั้งตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของนํ้าจํานวน 12 ปจจัย ไดแก ความลึกและความกวางของลําธาร ความเร็วกระแสนํ้า ความเขมแสง 

อุณหภูมินํ้า ความขุนของนํ้า คาออกซิเจนที่ละลายในนํ้า คาการนําไฟฟา คาของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด คาความ

เปนกรด-ดาง ปริมาณไนเตรท และปริมาณออรโธฟอสเฟต ไดพบแพลงกตอนสัตวรวมทั้งส้ิน 21 ชนิด แยกเปนโรติ

เฟอร 11 ชนิด คลาโดเซอรา 6 ชนิด และไซโคลพอยโคพีพอด 4 ชนิด โดยแพลงกตอนสัตวที่พบทั้ง 4 สถานี ไดแก 

Platyias quadricornis (Ehrenberg) ชนิดที่พบทั้ง 2 ลําธาร ไดแก Dipleuchnis propatula (Gosse), Lecane 

bulla (Gosse), Lepadella costatoides (Segers), Platyias quadricornis (Ehrenberg), Trichotria 

tetractis (Ehrenberg), Camptocercus australis Sars, Eucyclops sp. และ Tropocyclops sp. แพลงก

ตอนสัตวที่พบเฉพาะในหวยหญาเครือมี 9 ชนิด และในหวยพรมแลงมี 4 ชนิด 
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ABSTRACT 

Species diversity of rotifers, cladocerans, and cyclopoid copepods in headwater streams 

of Nam Nao National Park, Phetchabun Province was investigated. Samples were qualitatively 

collected in May 2012, January and April 2013 using 60 µm mesh size plankton net from three 

sampling sites in Yakruea Stream and one sampling site in Phromlaeng Stream. In addition, the 

twelve physico-chemical parameters, including water depth, stream width, velocity, light 

intensity, water temperature, turbidity, dissolved oxygen, electrical conductivity, total dissolved 

solid, pH, nitrate content and orthophosphate content were measured. Eleven species of 

rotifers, 6 species of cladocerans, and 4 species of cyclopoid copepods were identified. Platyias 

quadricornis (Ehrenberg) was collected from all 4 sampling sites. Eight species including 

Dipleuchnis propatula (Gosse), Lecane bulla (Gosse), Lepadella costatoides (Segers), Platyias 

quadricornis (Ehrenberg), Trichotria tetractis (Ehrenberg), Camptocercus australis Sars, Eucyclops 

sp., and Tropocyclops sp. were encountered in both streams. Nine species of zooplanktons 

appeared only in Yakruea Stream, whereas 4 species occurred in Phromlaeng Stream. 

 

คําสําคัญ: ความหลากชนิด  แพลงกตอนสัตว  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี  ลําธารตนนํ้า 

Keywords: Species diversity, Zooplankton, Physico-chemical parameters, Head water stream 
 

บทนํา 

แพลงกตอนสัตว คือ กลุมส่ิงมีชีวิตที่ดํารงชีวิต

ลองลอยไปตามกระแสนํ้า มักมีลําตัวขนาดเล็ก มองไม

เห็นดวยตาเปลา (microscopic animals) แต มี

บทบาทสําคัญยิ่งในเชิงนิเวศวิทยา เพราะเปนผูบริโภค

ลําดับที่ 1 (primary consumer) ทําหนาท่ีถายทอด

พลังงานจากผูผลิต (producer) ไปสู ผูบริ โภคขั้ น 

ทุติยภูมิ (secondary consumer) เปนแหลงอาหาร

สําคัญของ สัตว นํ้ า  โดย เฉพาะ สัตว นํ้ า วัยอ อนที่

จําเปนตองกินอาหารที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับขนาด

ของปาก นอกจากน้ัน ยังสามารถใชแพลงกตอนพืชและ

แพลงกตอนสัตวเปนดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณของ

แหลงนํ้า (Duggan et al., 2001) 

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอน

สัตวในแหลงนํ้าจืดของประเทศไทย สวนใหญศึกษาใน

แหลงนํ้าน่ิงที่ราบลุมนํ้าทวมถึง ผลงานวิจัยที่ไดรายงาน

ชนิดของแพลงกตอนสัตวที่พบในประเทศไทย ไดแก 

กลุมโรติเฟอร (Sanoamuang et al., 1995; Athibai 

et al., 2013; Sa-ardrit et al., 2013) กลุมคลาโด-

เซอรา (Sanoamuang, 1998; Maiphae et al., 

2008) รวมทั้งกลุมคาลานอย และไซโคลพอยโคพีพอด 

(Sanoamuang, 1999) คงมีเพียงบางรายงานวิจัย เชน 

การศึกษาความหลากชนิดของโรติเฟอรบริเวณนํ้าตก

ภราดร ในอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัด

พิษณุโลก ไดพบโรติเฟอร 12 ชนิด เปนชนิดใหมของ

โลก 1 ชนิด คือ Lecane martensi (Savatenalinton 

and Segers, 2008) และชนิดใหมของประเทศไทย 2 

ชนิด คือ Lepadella minuta (Weber and Montet, 

1918) และ Lecane agilis (Bryce, 1892) 

(Savatenalinton and Segers, 2008) นอกจากน้ี ยัง
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ไดมีรายงานการพบไซโคลพอยโคพีพอดชนิดใหมสกุล 

Afrocyclops Sars, G.O. (1927) และ Fierscyclops 

Karanovic (2004) ในลําธารตนนํ้า จังหวัดเพชรบูรณ 

และจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีรายงานท่ัวโลกเพียง 8 และ 

1 ชนิด ตามลําดับ (Alekseev and Sanoamuang, 

2006; Boonyanusith et al., 2013) เปนการยืนยัน

วายังมีแพลงกตอนสัตวที่ไมถูกคนพบในแหลงตนนํ้า 

ลําธารของประเทศไทย จึงสมควรทําการศึกษาความ

หลากชนิดของสัตวกลุมน้ีในลําธารตนนํ้า เพื่อใหได

ขอมูลความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวครบถวน

สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

อุทย านแห งช าติ นํ้ าหนาวตั้ งอยู ใน เขต

เ ทื อ ก เ ข า เ พ ช ร บู ร ณ ที่ ก้ั น ร ะ ห ว า ง ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไป

เปนเทือกเขาสูงทอดยาวผานจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด

เพชรบูรณ มีลําธารตนนํ้าของแมนํ้าสําคัญหลายสาย 

เชน แมนํ้าปาสัก แมนํ้าพอง แมนํ้าเลย หวยขอนแกน 

หวยนํ้าเชิญ ซ่ึงไหลลงสูเขื่อนอุบลรัตน และเขื่อนจุฬา

ภรณ สภาพธรรมชาติประกอบดวยปาหลายประเภท 

เปนเขตพื้นที่อาศัยของสัตวปาหลายชนิด มีนกมากกวา 

200 ชนิด และผีเส้ือมากกวา 340 ชนิด เปนตน (สุวัฒน

, 2541) แตยังขาดขอมูลความหลากชนิดของแพลงก

ตอนสัตว ฉะน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อสํารวจชนิดของแพลงกตอนสัตว 3 กลุมที่มีความ

หลากหลายในแหลงนํ้าจืด และมีขอมูลรายช่ือชนิดที่

พบในประเทศไทย ไดแก โรติเฟอร คลาโดเซอรา และ

โคพีพอด 

 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง 

ลําธารท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ หวยหญา

เครือและหวยพรมแลง (รูปที่ 1) หวยหญาเครือเปนลํา

ธารลําดับที่ 2 ของลํานํ้าเชิญ มีตนกําเนิดจากผืนปาดิบ

ทางทิศเหนือของอุทยานแหงชาตินํ้าหนาว นํ้าไหลไป

รวมกับหวยมดและหวยจากกอนจะไหลรวมกันเปนลํา

นํ้าเชิญ พื้นลําธารประกอบดวยกรวด (gravel) ลานหิน 

(bed rock) หินขนาดใหญกวา 25 เซนติ เมตร 

(boulder) หินขนาด 5-25 เซนติเมตร (cobble) หิน

ขนาดเล็กกวา 5 เซนติเมตร (pebble) และทราย 

(sand) บางบริเวณมีการสะสมของเศษซากพืช สองขาง

ลําธารเปนปาดงดิบ 

หวยพรมแลงเปนลําธารลําดับที่ 3 ของลํานํ้า

พรม มีตนกําเนิดจากสวนสนดงแปก นํ้าไหลผานปาดง

ดิบและปาเบญจพรรณ ลําหวยน้ีถูกแบงเปนสองตอน

โดยฝายก้ันนํ้าคอนกรีต พื้นลําธารประกอบดวยลานหิน

รอยละ 85 อีกรอยละ 5 เปนหินขนาดใหญ ที่เหลืออีก

รอยละ 10 เปนหินขนาดกลาง หินขนาดเล็ก กรวด 

และทรายอยูคละกันไป บางบริเวณมีการสะสมของเศษ

ซากใบไม 

การเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว 

ไดเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวดวยถุงกรอง

แพลงกตอนขนาดตา 60 ไมโครเมตร จาก 3 สถานี ใน

หวยหญาเครือ และ 1 สถานีในหวยพรมแลง ในเดือน

พฤษภาคม 2555 เดือนมกราคมและเมษายน 2556 

โดยกําหนดใหเปนตัวแทนของฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดู

รอน ตามลําดับ ไดรักษาสภาพแพลงกตอนสัตวดวย

ฟอรมาลินความเขมขนรอยละ 4 

กอนเก็บตัวอยางทุกครั้ง ไดจดบันทึกลักษณะ

กายภาพของแหลงนํ้า และตรวจวัดคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของนํ้า รวมทั้งส้ิน 12 ปจจัย ไดแก 

ความลึก ความกวางลําธาร ความเร็วกระแสนํ้า ความ

เขมแสง อุณหภูมินํ้า ความขุนของนํ้า ออกซิเจนที่

ละลายในนํ้า การนําไฟฟา ของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด 

ความเปนกรด-ดาง ปริมาณไนเตรท และปริมาณออรโธ

ฟอสเฟต 
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การระบุชนิดแพลงกตอน 

การคนหาแพลงกตอนจากตัวอยางภาคสนาม

ดวยกลองสเตอริโอ เตรียมสไลดแพลงกตอนสัตวดวยวิธี

โฮลเมาท (whole mount) สําหรับโคพีพอดกอนการ

เตรียมสไลด ใชเข็มตัดยูโรโซม (urosome) ออกจาก 

โปรโซม (prosome) ตัดแอนเทนนุล รยางคปาก และ

ขาออกจากรางกาย ทําการศึกษาสัณฐานวิทยาของ

แพลงกตอนสัตวภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง การ

ระบุชนิดโดยใชหนังสือ รูปวิธาน และบทความวิจัย เชน 

ลัดดา (2543), Koste (1978), Sanoamuang (1999) 

เปนตน 

การวิเคราะหขอมูล 

การเปรียบเทียบคาคุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีดวยสถิติ แบบไม มีพารา เมทริ กซ  (non-

parametic statistic) ดวยวิธี Kruskal-Wallis test 

โดยใชโปรแกรม SPSS การวิเคราะหความสัมพันธของ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีกับการกระจายตัวของ

แพลงกตอนสัตวดวยการจัดอันดับ (ordination) ดวย

เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐาน (principle 

component analysis) โดยเลือกใชเมทริกซของคา

สหสัมพันธ (correlation matrix) ในการจัดอันดับ 

โดยใชโปรแกรม PC-ORD นอกจากน้ันคํานวณหาดัชนี

ความคลายคลึง (similarity index) ของแพลงกตอน

สัตวระหวางสถานี โดยใชวิธีการวิเคราะห Sørensen 

index 

 

ผลการวิจัย 

อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา 

ขอมูลอุณหภูมิอากาศและปริมาณนํ้าฝน

ในชวงที่เก็บตัวอยาง ไดรับความอนุเคราะหจากอุทยาน

แหงชาติ นํ้าหนาว โดยเปนการตรวจวัดของสถานี

อุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ (หลมสัก) แสดงใหเห็นความ

ผันแปรของปจจัยทั้งสอง กลาวคือ อุณหภูมิมีคาต่ําที่สุด

ในเดือนมกราคมของป พ.ศ. 2555 และ 2556 และมี

อุณหภู มิสูงที่ สุดในชวงเดือนพฤษภาคมและเดือน

มิถุนายนโดยอุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุดอยูในชวง 18.9–25.0 

และอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดอยูในชวง 31.6–38.1 องศา

เซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนในชวงฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดู

รอน มีค าเทากับ 0–215.8 มิลลิเมตร 0–49.9 

มิลลิเมตร และ 0–20.7 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทั้ง น้ี

ในชวงที่ เ ก็บตัวอยางมีปริมาณนํ้าฝน รวมทั้ ง ส้ิน 

1,215.8 มิลลิเมตร 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้า 

คาเฉ ล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีทั้ง 12 ปจจัย ของทั้ง 4 

สถานี ซ่ึงเปนสถานีในหวยหญาเครือ 3 สถานี และหวย

พรมแลง 1 สถานี แสดงในตารางที่  1 ผลจากการ

วิเคราะห  Kruskal-Wallis test พบวาความเร็ว

กระแสนํ้า ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และการนํา

ไฟฟาของนํ้าทั้ง 4 สถานีมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P<0.05) 

เม่ือพิจารณาขอมูลคาเฉล่ียของปจจัยทั้งหมด

จากทั้ง 4 สถานี ในแตละฤดูกาล และผลการวิเคราะห 

Kruskal-Wallis test พบวาคุณสมบัติทางกายภาพและ

เคมีสวนใหญมีความผันแปรตามฤดูกาล ในชวงฤดูฝน

ปจจัยสวนใหญมีคาเฉล่ียต่ําที่สุด แตคาความกวางของ

ลําธารมีคาสูงที่สุด ในชวงฤดูหนาวปจจัยที่มีคาเฉล่ียสูง

ที่สุด ไดแก ความเร็วกระแสนํ้า ความเขมแสง ปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้าปริมาณไนเตรต และปริมาณออรโธ

ฟอสเฟต แตอุณหภูมินํ้ามีคาต่ําที่สุด ปจจัยที่มีคาเฉล่ีย

สูงที่สุดในฤดูรอน ไดแก การนําไฟฟาของนํ้า ของแข็ง

ละลายนํ้าทั้งหมด ความเปนกรด-ดาง และอุณหภูมินํ้า 

แตความกวางของลําธาร ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามี

คาต่ําสุด 
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รูปท่ี 1 แผนที่แสดงหวยหญาเครือและหวยพรมแลง (ที่มา: ดัดแปลงจากบุญเสฐียร, 2544) 

 

ความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตว 

ไดพบแพลงกตอนสัตวท้ังส้ิน 21 ชนิด เปน 

โรติเฟอร 11 ชนิด คลาโดเซอรา 6 ชนิด และ 

ไซโคลพอยโคพีพอด 4 ชนิด (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2) 

หวยหญาเครือและหวยพรมแลง มีแพลงกตอนสัตวรวม

ทั้งส้ิน 17 ชนิด และ 12 ชนิด ตามลําดับ แพลงกตอน

สัตวที่พบไดทั้งในหวยหญาเครือและหวยพรมแลงมี 8 

ชนิด เปนโรติเฟอร 5 ชนิด คลาโดเซอรา 1 ชนิด และ

โคพีพอด 2 ชนิด ในจํานวนน้ีมีเพียง Platyias 

quadricornis ชนิดเดียวที่พบในทุกสถานี แพลงกตอน

สัตวที่พบเฉพาะในหวยหญาเครือมี 9 ชนิด เปน 

โรติเฟอร 3 ชนิด คือ Anuraeopsis fissa, Lecane 

hamata และ Squatinella lamellaris คลาโด

เซอรา 4 ชนิด คือ Bosmina meridionalis, Moina 

micrura, Pseudochydorus sp. และ 

Simocephalus serrulatus และโคพีพอด 2 ชนิด คือ 

Macrocyclops sp. และ Paracyclops sp. ซ่ึงหวย-

หญาเครือสถานีที่ 1 พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 14 

ชนิด สวนสถานีที่ 2 และ 3 พบแพลงกตอนสัตว 5 

ชนิด เทากัน โดยสถานีที่  2 พบโรติเฟอร  4 ชนิด  

คลาโดเซอรา 1 ชนิด ในสถานีที่ 3 พบโรติเฟอร 3 ชนิด 

คลาโดเซอรา 1 ชนิด และโคพีพอด 1 ชนิด แพลงก

ตอนสัตวที่พบเฉพาะในหวยพรมแลงมี 4 ชนิด เปน 

โรติเฟอร 3 ชนิด คือ Keratella tropica, Lecane 

ludwigii และ L. stenroosi และคลาโดเซอรา 1 ชนิด 

คือ Anthalona verrucosa 

เม่ือพิจารณาจํานวนชนิดของแพลงกตอนสัตว

ที่พบทั้ง 2 ลําธาร พบวาในชวงฤดูหนาวมีความหลาก

ชนิดมากที่สุด 15 ชนิด ชนิดที่พบเฉพาะในฤดูหนาวมี 4 

ชนิด เปนคลาโดเซอราทั้ งหมด  ได แก  Bosmina 

meridionalis และ Moina micrura พบเฉพาะใน

หวยหญาเครือ แต Anthalona verrucosa พบเฉพาะ
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ในหวยพรมแลง และ Camptocercus australis พบ

ทั้ง 2 ลําธาร ในฤดูรอนพบ 12 ชนิด เปนชนิดที่พบ

เฉพาะในฤดูรอน 6 ชนิด คือ Anuraeopsis fissa, 

Lecane hamata, Squatinella lamellaris พบ

เฉพาะในหวยหญาเครือ แต Keratella tropica และ 

L. ludwigii พบเฉพาะในหวยพรมแลง และ Trichotria 

tetractis พบทั้ง 2 ลําธาร ในฤดูฝนพบ 7 ชนิด ไมมี

แพลงกตอนสัตวชนิดใดที่พบเฉพาะในฤดูฝน 

เม่ือพิจารณาจํานวนชนิดแพลงกตอนสัตวใน

แตละสถานีเก็บตัวอยางรวมกับฤดูกาล พบวาหวยหญา

เครือในฤดูรอนมีความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตว

มากที่สุด คือ 10 ชนิด เปนโรติเฟอร 7 ชนิด คลาโด-

เซอรา 1 ชนิด และโคพีพอด 2 ชนิด โดยสถานีที่ 1 

และ 3 พบ 5 ชนิด สวนสถานีที่ 2 พบ 4 ชนิด ไมมีชนิด

ใดที่พบทั้ง 3 สถานี ในฤดูหนาวพบแพลงกตอนสัตว 9 

ชนิด เปนโรติเฟอร 1 ชนิด คลาโดเซอรา 5 ชนิด และ

โคพีพอด 3 ชนิด ซ่ึงทุกชนิดพบในสถานีที่ 1 แตสถานีที่ 

2 และ 3 ไมพบแพลงกตอนสัตว ในฤดูฝนมีความหลาก

ชนิดนอยที่ สุดเพียง 6 ชนิด เปนโรติเฟอร 2 ชนิด  

คลาโดเซอรา 1 ชนิด และโคพีพอด 3 ชนิด ไดพบใน

สถานีที่ 1 จํานวน 6 ชนิด, สถานีที่ 2 จํานวน 1 ชนิด 

และสถานีที่ 3 ไมพบแพลงกตอนสัตว แพลงกตอนสัตว

ในหวยพรมแลง ในชวงฤดูหนาวมีความหลากชนิดมาก

ที่สุด พบ 9 ชนิด เปนโรติเฟอร 5 ชนิด, คลาโดเซอรา 2 

ชนิด และโคพีพอด 2 ชนิดในฤดูรอนพบ 3 ชนิด เปน

คลาโดเซอราทั้งหมด สวนในฤดูฝนพบ 2 ชนิด เปน 

คลาโดเซอรา 1 ชนิด และโคพีพอด 1 ชนิด 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้า 

พารามิเตอร 

หวยหญาเครือ  
หวยพรมแลง 

สถานีที่ 1  สถานีที่ 2  สถานีที่ 3  

ฤดู 

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู 

รอน 

p-

value 
 

ฤดู 

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู 

รอน 

p-

value 
 

ฤดู 

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู 

รอน 

p-

value 
 

ฤดู 

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู 

รอน 

p-

value 

ความลึก (cm) 
11.00 

(3.60) 

20.00 

(10.00) 

10.70 

(4.90) 
0.361  

9.30 

(1.50) 

20.00 

(5.00) 

19.00 

(14.40) 
0.225  

10.00 

(5.00) 

20.00 

(5.00) 

17.30 

(13.80) 
0.258  

14.00 

(6.10) 

10.00 

(5.00) 

12.30 

(6.50) 
0.561 

ความกวางลําธาร 

(m) 

4.20 

(0.90) 

3.50 

(1.30) 

3.00 

(1.00) 
0.270  

4.40 

(1.00) 

3.80 

(0.80) 

3.10 

(0.30) 
0.120  

10.00 

(0) 

1.70 

(0.30) 

2.00 

(0.50) 
0.045  

15.0 

(0) 

3.10 

(0.40) 

2.20 

(1.00) 
0.035 

ความเร็วกระแสน้ํา 

(m/s) 

0.04 

(0.01) 

0.05 

(0.01) 

0 

 
0.188  

0.08 

(0.02) 

0.07 

(0.01) 

0.08 

(0.03) 
0.921  

0.12 

(0.06) 

0.13 

(0.02) 

0.08 

(0.05) 
0.488  

0.13 

(0.02) 

0.18 

(0.02) 

0.10 

(0.02) 
0.295 

ความเขมแสง 

(Lux) 

41,200 

(32.10) 

62,600 

(23.50) 

3,200 

(0.70) 
0.051  

400 

(0.10) 

19,600 

(6.10) 

8,400 

(6.20) 
0.038  

2,300 

(0.50) 

134,000 

(37.20) 

47,500 

(3.10) 
0.027  

30,500 

(1.40) 

83,700 

(30.60) 

17,300 

(5.70) 
0.027 

อุณหภูมิน้ํา (°C) 
24.30 

(0.20) 

18.80 

(0.10) 

25.40 

(0.60) 
0.026  

24.20 

(0.30) 

18.40 

(0.10) 

24.30 

(1.40) 
0.061  

24.00 

(0.10) 

18.30 

(0.10) 

23.00 

(0.20) 
0.027  

24.50 

(0.10) 

20.30 

(0.10) 

26.60 

(0.20) 
0.027 

ความขุนของน้ํา 

(FAU) 

2.70 

(2.90) 

11.00 

(1.70) 

8.30 

(0.60) 
0.025  

1.70 

(1.50) 

5.30 

(0.60) 

20.00 

(7.80) 
0.027  

4.70 

(3.10) 

7.7 

(0.60) 

3.30 

(0.60) 
0.149  

16.30 

(4.20) 

7.00 

(2.60) 

9.30 

(3.10) 
0.048 

ปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ํา (mg/L) 

5.07 

(0.44) 

5.63 

(0.06) 

3.63 

(1.18) 
0.050  

7.58  

(0.31) 

7.27 

(0.15) 

5.97 

(0.68) 
0.051  

3.09 

(0.16) 

5.63 

(0.21) 

5.30 

(0.26) 
0.038  

6.53 

(0.53) 

8.70 

(0.20) 

4.43 

(0.49) 
0.027 

การนําไฟฟาของน้ํา 

(µS/cm) 

371.70 

(4.00) 

361.30 

(1.50) 

549.70 

(3.20) 
0.027  

357.00 

(4.40) 

444.00 

(3.6) 

531.00 

(1.70) 
0.027  

324.30 

(4.00) 

459.30 

(5.70) 

530.00 

(1.50) 
0.027  

141.30 

(0.60) 

339.70 

(4.70) 

398.30 

(4.60) 
0.026 

ของแข็งละลายน้ํา

ท้ังหมด (mg/L) 

185.30 

(2.50) 

180.50 

(1.30) 

274.70 

(1.50) 
0.027  

178.70 

(2.30) 

222.00 

(2.00) 

265.30 

(0.60) 
0.026  

162.00 

(2.00) 

230.20 

(3.30) 

264.30 

(0.60) 
0.027  

70.30 

(0.60) 

169.50 

(2.90) 

198.70 

(2.30) 
0.026 

คาความเปนกรด-

ดาง 

7.80 

(0.10) 

7.50 

(0) 

8.70 

(0.10) 
0.027 

 7.60 

(0) 

7.60 

(0) 

8.80 

(0) 
0.057 

 7.30 

(0.10) 

7.50 

(0.10) 

8.60 

(0) 
0.027 

 7.40 

(0.10) 

7.70 

(0) 

8.80 

(0.10) 
0.026 

ปริมาณไนโตรเจน 

(mg/L) 

0.30 

(0.20) 

1.57 

(0.15) 

0.70 

(0.30) 
0.039 

 0.23  

(0.15) 

1.20  

(0.10) 

0.27 

(0.29) 
0.061 

 0.30 

(0.35) 

1.80 

(0.40) 

0.27 

(0.12) 
0.058 

 0.57 

(0.06) 

0.57 

(0.06) 

0.30 

(0.00) 
0.046 

ปริมาณฟอสฟอรัส 

(mg/L) 

0.05 

(0.03) 

0.58 

(0.03) 

0.49 

(0.06) 
0.032 

 0.04 

(0.01) 

0.59 

(0.11) 

0.48 

(0.14) 
0.059 

 0.03 

(0.02) 

0.75 

(0.04) 

0.58 

(0.06) 
0.027 

 0.10 

(0.01) 

0.44 

(0.10) 

0.45 

(0.09) 
0.061 
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ตารางท่ี 2 รายช่ือแพลงกตอนสัตวและสถานีที่พบในการศึกษาครั้งน้ี 

แพลงกตอนสัตว 

หวยหญาเครือ 
หวยพรมแลง 

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 

ฤดู

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู

รอน 

ฤดู

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู

รอน 

ฤดู

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู

รอน 

ฤดู

ฝน 

ฤดู

หนาว 

ฤดู

รอน 

กลุมโรติเฟอร             

Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851)   /   /       

Dipleuchnis propatula (Gosse, 1886)         / / /  

Keratella tropica (Apstein, 1907)            / 

Lecane bulla (Gosse, 1851) /  /      /  /  

Lecane hamata (Stokes, 1896)      /       

Lecane ludwigii (Eckstein, 1883)            / 

Lecane stenroosi (Meissner, 1908)           /  

Lepadella costatoides (Segers, 1992) /   /       /  

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)  /    /   /  /  

Squatinella mutica (Ehrenberg, 1832)   /          

Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)   /         / 

กลุมคลาโดเซอรา             

Anthalona verrucosa (Sars, 1901)             

Bosmina meridionalis Sars, 1904  /           

Camptocercus australis Sars, 1896  /           

Moina micrura Kurz, 1874  /           

Pseudochydorus sp. / /           

Simocephalus serrulatus (Koch, 1841)  / /      /    

กลุมโคพีพอด             

Eucyclops sp. / /           

Macrocyclops sp. / /    /       

Paracyclops sp. / /           

Tropocyclops sp.         /    

จํานวนชนิดท่ีพบ 6 9 5 1 0 4 0 0 5 2 9 3 

จํานวนชนิดท่ีพบท้ังหมดในแตละสถานี 14 5 5 
12 

จํานวนชนิดท่ีพบท้ังหมดในแตละลําธาร 17 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย / หมายถึง พบ 
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รูปท่ี 2 ตัวอยางแพลงกตอนสัตวท่ีพบในการศึกษาครั้งน้ี (ก) Dipleuchnis propatula (ข) Keratella tropica 

(ค) Lecane stenroosi (ง) Lepadella costatoides (จ) Platyias quadricornis (ฉ) Eucyclops sp. 

(ช) Pseudochydorus sp. (ซ) Simocephalus serrulatus 
 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ 
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การวิเคราะหการจัดอันดับเพื่อศึกษาแนวโนมการ

กระจายตัวของสัตว 

การจัดอันดับโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

องคประกอบพื้นฐาน (PCA) ดวยขอมูลพบและไมพบ

แพลงกตอนสัตวในแตละจุดเก็บตัวอยางรวมกับขอมูล

คาเฉล่ียของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแตละ

จุดเก็บตัวอยางในแตละฤดูกาล โดยเลือกใชเมทริกซ

ของคาสหสัมพันธ (correlation matrix) ในการจัด

อันดับ การวิเคราะหขอมูลไมไดนําขอมูลคาเฉล่ียของ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของหวยหญาเครือ

สถานีที่ 2 ฤดูหนาว (winter 2) และหวยหญาเครือ

สถานีที่ 3 ฤดูฝนและฤดูหนาว (rain 3 และ winter 3) 

มาวิเคราะหดวยเน่ืองจากไมพบแพลงกตอนสัตว 

สามารถแบงกลุมสัตวไดเปน 3 กลุม ทั้ง น้ีในการ

วิเคราะหขอมูลไดเลือกใชเมทริกซของคาสหสัมพันธ 

(correlation matrix) ในการจัดอันดับ ซ่ึงใหผลดัง

ภาพที่ 3 โดยพบวาแกนที่ 1 (axis 1) และแกนที่ 2 

(axis 2) ของการวิเคราะหสามารถอธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 49.74 เม่ือพิจารณา tri-plot ตาม

ภาพที่ 3 สามารถแบงกลุมสถานีไดเปน 3 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1 ประกอบดวยหวยหญาเครือสถานีที่ 

1 ฤดูรอน (hot 1) หวยหญาเครือสถานีท่ี 2 ฤดูรอน 

(hot 2) และหวยพรมแลงฤดูรอน (hot 4) ซ่ึง ปริมาณ

ฟอสเฟต และความเปนกรด-ดางมีคาคอนขางสูง และ

สมาชิกแพลงกตอนสัตวที่พบในกลุมน้ี มี 6 ชนิด เปน 

โรติเฟอรทั้งหมด คือ Anuraeopsis fissa, Keratella 

tropica, Lecane hamata, L. ludwigii, 

Squatinella lamellaris และ Trichotria tetractis 

กลุมที่ 2 ประกอบดวยหวยหญาเครือสถานี

ที่ 3 ฤดูรอน (hot 3) หวยหญาเครือสถานีท่ี 2 ฤดูฝน 

(rain 2) หวยพรมแลงฤดูฝน (rain 4) และหวยพรมแลง

ฤดูหนาว (winter 4) ซ่ึงมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า

คอนขางสูง และกระแสนํ้าไหลคอนขางเร็ว โดย 

แพลงกตอนสัตวที่พบในกลุมน้ี มี 6 ชนิด ประกอบดวย

โรติ เฟอร  4 ชนิด คือ Dipleuchnis propatula, 

Lecane bulla, L. stenroosi, Lepadella 

costatoides คลาโดเซอรา 1 ชนิด คือ Anthalona 

verrucosa และโคพีพอด 1 ชนิด คือ Tropocyclops 

sp. 

กลุมที่ 3 ประกอบดวยหวยหญาเครือสถานีที่ 

1 ฤดูฝน (rain 1) และหวยหญาเครือสถานีที่ 1 ฤดู

หนาว (winter 1) ซ่ึงมีระดับนํ้าคอนขางลึก และมี

ปริมาณไนเตรทคอนขางสูง โดยแพลงกตอนสัตวที่พบ

ในกลุมน้ี ประกอบดวยคลาโดเซอรา 4 ชนิด คือ 

Bosmina meridionalis,  Moina micrura, 

Pseudochydorus sp. และ  Simocephalus 

serrulatus และโคพีพอด 2 ชนิด คือ Macrocyclops 

sp. และ Paracyclops sp. 

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ค ล า ย ค ลึ ง ข อ ง

องคประกอบชนิดของแพลงกตอนสัตวที่พบในแตละ

สถานีที่เก็บตัวอยาง พบวาแพลงกตอนสัตวในหวยหญา

เครือสถานีที่ 3 กับหวยพรมแลงมีความคลายคลึงกัน

มากที่ สุด มีคา similarity index เทากับ 0.47 

รองลงมาคือ หวยหญาเครือสถานีที่ 1 กับหวยพรมแลง 

มีคา similarity index เทากับ 0.46  ในทางตรงกัน

ขาม หวยหญาเครือสถานีที่ 2 และหวยหญาเครือสถานี

ที่ 3 มีความคลายคลึงกันนอยที่สุด มีคา similarity 

index เทากับ 0.20 
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รูปท่ี 3 Tri-plot ของผลการวิเคราะหองคประกอบหลักดวยเมทริกซสหสัมพันธจากขอมูลสัตวและขอมูลคาเฉล่ีย

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแตละจุดเก็บตัวอยางในแตละฤดูกาล 
 

วิจารณและสรุปผลการวิจัย 

ความผันแปรของปริมาณนํ้าฝนในอุทยาน

แหงชาตินํ้าหนาวมีความสอดคลองกับฤดูมรสุมของ

ประเทศไทย ซ่ึงแบงไดเปน 2 ชวง คือ ฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือและฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดย

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหมีฝนตกชุก

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

ของทุ กป  ส วน ในฤดู หนาวอยู ใ นช ว งฤดู ม ร สุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธมีฝนตกลดลงเปนลําดับ 

และปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนมีฝนตก

ประปราย อันเน่ืองมาจากความผันแปรของสภาพ

อากาศ (วรรณี , 2546) การเก็บตัวอยางใน เดือน

พฤษภาคม มกราคม และเมษายน จึงสอดคลองกับ

ฤดูกาลของประเทศไทย โดยเปนการเก็บตัวอยางในชวง

ตนฤดูฝน กลางฤดูหนาว และกลางฤดูรอน ตามลําดับ 
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คาเฉล่ียของแตละขอมูลทางกายภาพและเคมี

ของนํ้าจะมีความผันแปรอันเน่ืองมาจากความแตกตาง

ของจุดเก็บตัวอยาง และฤดูกาล หวยพรมแลง มี

ความเร็วกระแสนํ้า สูงกวาหวยหญาเครือ ในขณะที่

หวยหญาเครือมีคาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และ

การนําไฟฟาสูงกวาหวยพรมแลง ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของนฤมลและวิโรจน (2541) ซ่ึงพบวาหวย

หญาเครือมีของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด และการนําไฟฟา

สูงกวาหวยพรมแลง แนวโนมความเปล่ียนแปลงของ

คุณภาพ นํ้า เปนไป ในทิศทาง เดี ยว กัน กล าวคื อ 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่มักมีคาเฉล่ียสูงที่สุดใน

ฤดูฝน ไดแก ความกวางของลําธาร คุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีที่มักมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดในฤดูหนาว 

ไดแก ความลึก ความเร็วกระแสนํ้า ความเขมแสง 

ความขุน ปริมาณออรโธฟอสเฟต ปริมาณไนเตรต และ

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ซ่ึงอาจเปนผลกระทบจาก

กิจกรรมของมนุษยที่เขามาเที่ยวชมอุทยานมากกวา

ในชวงฤดูรอนและฤดูฝน โดยเฉพาะหวยหญาเครือเปน

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ คุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีที่มักมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดในฤดูรอน ไดแก การนํา

ไฟฟาของนํ้า ของแข็งละลายนํ้า ความเปนกรด-ดาง 

อุณหภูมินํ้า และอุณหภูมิอากาศ ขอมูลดังกลาวสะทอน

ใหเห็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและ

ปริมาณนํ้าในลําธารตอคาคุณสมบัติทางกายภาพและ

เคมีของนํ้า คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเกือบ

ทั้งหมดที่ตรวจวัดในครั้งน้ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดในชวงฤดูฝน 

เชน การนําไฟฟาของนํ้า และความขุนของนํ้า แสดงให

เห็นถึงผลของปริมาณนํ้าที่ เจือจางความเขมขนของ

ไอออนในนํ้า สวนปริมาตรนํ้าที่ลดลงในชวงฤดูรอนอาจ

เปนสาเหตุสําคัญทําใหความกวางลําธาร และความเร็ว

กระแสนํ้าลดลง จากการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐาน 

(PCA) พบวาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่มีผลตอ

การกระจายตัวของแพลงกตอนสัตว ไดแก กระแสนํ้า 

ความลึก ความเปนกรด-ดาง ปริมาณออรโธฟอสเฟต 

ปริมาณไนเตรท และปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 

จากการเก็บตัวอยางฤดูกาลละ 1 ครั้ ง 

จํานวน 4 สถานี ไดแก หวยหญาเครือ 3 สถานี และ

หวยพรมแลง 1 สถานี พบแพลงกตอนสัตวทั้งส้ิน 21 

ชนิด แบงเปนโรติเฟอร 11 ชนิด คลาโดเซอรา 6 ชนิด 

และโคพีพอด 4 ชนิด สถานีที่มีความหลากชนิดของ

แพลงกตอนสัตวมากที่สุด คือ หวยหญาเครือสถานีที่ 1 

รองลงมาคือ หวยพรมแลง หวยหญาเครือสถานีที่ 2 

และ 3 โดยพบแพลงกตอนสัตว 14 12 และ 5 ชนิด 

ตามลําดับ สาเหตุที่หวยหญาเครือสถานีที่ 1 และหวย

พรมแลง มีความหลากชนิดของแพลงกตอนสัตว

มากกวาหวยหญาเครือสถานีที่ 2 และหวยหญาเครือ

สถานีที่ 3 อาจมีสาเหตุมาจากสภาพทางกายภาพของ

แหลงนํ้ามากกวาคุณสมบัติทางเคมีของนํ้า กลาวคือ

หวยหญาเครือสถานีที่  1 และหวยพรมแลง มีฝาย

คอนกรีต ก้ันลํานํ้า เ กิด เปนแอง นํ้า น่ิง จึงมีความ

เห ม า ะส ม กั บ กา ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ขอ ง แ พ ลง ก ต อ น 

นอกจากน้ันความเร็วกระแสนํ้าอาจมีสวนสําคัญยิ่งที่ทํา

ใหไมสามารถเก็บตัวอยางสัตวในสถานีที่ 2 และสถานีที่ 

3 ไดในบางฤดูกาล จํานวนชนิดของแพลงกตอนสัตวมี

ความผันแปรเชิงเวลา ฤดูหนาวพบจํานวนชนิดมาก

ที่สุด คือ 15 ชนิด รองลงมาคือฤดูรอน และฤดูฝน พบ 

12 และ 7 ชนิด ตามลําดับ การที่ฤดูฝนพบจํานวนชนิด

นอยที่ สุดอาจเน่ืองจากการเกิดภาวะนํ้าหลากซ่ีงมี

ผลกระทบตอสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ทําใหสัตวถูกพัด

พาไปกับกระแสนํ้า จึงมี จํานวนชนิดนอยกวาใน

ชวงเวลาอ่ืน (นฤมลและวิโรจน, 2541) 

โรติเฟอร คลาโดเซอรา และโคพีพอดทุกชนิด

ที่พบในการศึกษาครั้งน้ีเปนชนิดที่มีรายงานการคนพบ

แลวในประเทศไทย (สุปยนิตย, 2551; Boonyanusith, 

2013; Sa-ardrit et al., 2013) ยกเวนคลาโดเซอรา 1 

ชนิด คือ Pseudochydorus sp. ที่คาดวาจะเปนชนิด
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ใหมของโลก (new species) แพลงกตอนสัตวท่ีเปน

ชนิดเดน (dominant species) คือ โรติเฟอรชนิด 

Platyias quadricornis มีการกระจายตัวกวางพบได

ในทุกสถานีที่เก็บตัวอยาง การศึกษาครั้งน้ีเปนรายงาน

ครั้ งแรกของแพลงกตอนสัตวกลุมโรติ เฟอร และ 

คลาโดเซอราในอุทยานแหงชาตินํ้าหนาว ซ่ึงทุกชนิดที่

พบเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าผิวดินในเขตที่ราบ

ลุมนํ้าทวมถึง เม่ือเปรียบเทียบชนิดโรติเฟอร และ 

คลาโดเซอราที่พบในหวยหญาเครือและหวยพรมแลง

กับชนิดที่พบในเขื่อนอุบลรัตน และแมนํ้าพองตอนลาง 

ซ่ึงเปนบริเวณที่รองรับนํ้าจากลําธารทั้งสอง พบวารอย

ละ 90 ของโรติ เฟอรและคลาโดเซอราที่พบใน

การศึกษาครั้งน้ีเปนชนิดท่ีพบอาศัยในเขื่อนอุบลรัตน 

แ ล ะ แ ม นํ้ า พ อ ง ต อ น ล า ง ด ว ย เ ช น กั น  ย ก เ ว น 

Squatinella lamellaris และ  Camptocercus 

australis ซ่ึ ง เ ป น โ ร ติ เ ฟอร  แ ละคลา โ ด เ ซอร า 

ตามลําดับ (ละออศรี, 2548; ศุจีภรณ, 2555) ซ่ึงทั้ง 2 

ชนิดดังกลาวเปนชนิดที่พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าผิวดิน

หลายประเภท เชน ทะเลสาบ บอนํ้า ปาพรุ นาขาว 

เปนตน 

ไซโคลพอยโคพีพอดทุกชนิดท่ีพบครั้งน้ี เปน

ชนิดที่ มีรายงานการคนพบแลวในลําธารในอุทยาน

แหงชาติ นํ้าหนาว แตผลการศึกษาครั้ง น้ีไมพบสกุล 

Afrocyclops และ Paracyclop ซ่ึงไดถูกคนพบโดย 

Alekseev and Sanoamuang (2006) ซ่ึงไมไดระบุ

ช่ือของลําธารที่ทําการเก็บตัวอยาง การที่ไมพบทั้ง 2 

สกุลดังกลาว อาจเน่ืองจากไมไดเก็บตัวอยางในลําธาร

เ ดี ย ว กัน  ห รื ออ าจ เ กิ ด กา ร เ ป ล่ี ย นแ ปล งข อ ง

สภาพแวดลอมของแหลงอาศัยทําใหโคพีพอด 2 สกุลน้ี 

อาจไมสามารถดํารงชีวิตได เพราะชวงเวลาท่ีเก็บ

ตัวอยางมีความหางกันประมาณ 8 ป 

โคพีพอดที่พบทั้งหมดครั้งน้ีจัดอยูในวงศยอย 

Eucyclopinae พบไดบอยในแหลงนํ้าที่ตั้งอยูในเขต

เทือกเขา (Boonyanusith, 2013) ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาความหลากหลายของโคพีพอดกอนหนาน้ี 

พบวาโคพีพอดหลายชนิดในวงศยอยน้ีไมปรากฏใน

แหล ง นํ้า ในที่ ราบลุ มที่ มั กมีความหลากชนิดของ 

โคพีพอดในวงศยอย Cyclopinae มากกวา (Alekseev 

and Sanoamuang, 2006) แนวโนมดังกลาวน้ียัง

ปรากฏใหเห็นเม่ือทําการเปรียบเทียบความหลากชนิด

ของฮารแพคทิคอยและคาลานอยโคพีพอดระหวาง

แหลงนํ้าในเขตเทือกเขาและพื้นที่ราบลุม สําหรับเขต

เทือกเขามักพบความหลากชนิดของฮารแพคทิคอย- 

โคพีพอดมากกวา แตมีความหลากชนิดของคาลานอย-

โคพีพอดนอยกวา อยางไรก็ตาม ยังไมมีคําอธิบายที่

ชัดเจนวาอะไรเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดแนวโนม

ดังกลาว แตลักษณะสําคัญของแหลงนํ้าในเขตเทือกเขา

ที่ตางจากแหลงนํ้าในที่ราบลุมอยางชัดเจน เชน ความ

ลึก ความเร็วกระแสนํ้า และมีความผันแปรตามฤดูกาล 

ของคุณสมบัติทางกายภาพเหลาน้ันสูง นอกจากน้ี 

อนุภาคที่เปนองคประกอบของพื้นทองนํ้าสวนใหญเปน

กอนหินขนาดใหญขณะที่แหลงนํ้าในที่ราบลุมมักเปน

อนุภาคขนาดเล็ก เชน ทราย เลน โคลน แหลงนํ้า

ลักษณะเชนน้ีอาจเหมาะกับสัตวที่มีอุปนิสัยเปนสัตว

หนาดิน (benthos) ที่ดํารงชีวิตตามพื้นทองนํ้ามากกวา

สัตวที่มีอุปนิสัยเปนแพลงกตอนมักลองลอยอยูในมวล

นํ้า 
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