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บทคัดยอ 
 ไบรโอซัวน้ําจืดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะตาง ๆ กันขึ้นอยูกับสายพันธุของไบรโอซัวน้ําจืด

เนื่องจากไมสามารถยายถิ่นฐานไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถเก็บรวบรวมไดงาย จึงมีความเปนไปไดในการใชไบร

โอซัวน้ําจืดเปนดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ํา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของการเจริญเติบโต

ของไบรโอซัวน้ําจืด กับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ และในสภาพจําลอง โดยจําแนกสายพันธุที่สามารถยึด

เกาะบนวัสดุ และเจริญเติบโตไดดี พบวาในระยะเวลา 8 สัปดาห มีไบรโอซัวน้ําจืด 3 สายพันธุ ยึดเกาะบนแผนตา

ขายพลาสติกคือ Hislopia malayensis, Plumatella casmiana และ Plumatella chulabhornae การ

เจริญเติบโตเริ่มอยางชา ๆ และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในสัปดาหที่ 4 และ 5 จากการแบงระดับความหนาแนนของ

ไบรโอซัวน้ําจืดที่ขยายพันธุบนวัสดุยึดเกาะออกเปน 3 ระดับ และนับจํานวนโซอิดของโคโลนี พบวาความ

หนาแนนทั้งสามระดับ มีจํานวนโซอิดของไบรโอซัวน้ําจืดสายพันธุ  H. malayensis มากกวาไบรโอซัวสายพันธุ 

P. casmiana และ P. chulabhornae ไบรโอซัวน้ําจืดสามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําธรรมชาติได เมื่อ

คาพารามิเตอรของคุณภาพน้ําเปล่ียนแปลงในชวงแคบ แตเมื่อจําลองสภาพแวดลอมท่ีมีการเพิ่มความเขมขนของ

สารอาหารในน้ําไดแก ความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟต พบวา H. malayensis มีความทนตอการ

เปล่ียนแปลงของไนเตรตและฟอสเฟตไดดีกวา P. casmiana และ P. chulabhornae  ไบรโอซัวน้ําจืดทั้ง 3 สาย

พันธุ ไดรับผลกระทบตอความอยูรอดที่คาความเขมขนเริ่มตายใกลเคียงกัน แตคาความเขมขนตายหมดตางกัน  
 
คําสําคัญ : ไบรโอซัวน้ําจืด  คุณภาพน้ํา  

 

ABSTRACT 
 According to un-free migration, easy to collect and living in wide range environments, 

freshwater bryozoans have possibility to use as bio-indicator for water quality. This study aimed to 

investigate the relationship of the growth of freshwater bryozoans and water quality in natural 

reservoir and simulated conditions. After eight weeks in the pond, species attached and grew on 

tested materials were classified. The results showed that freshwater bryozoans, Hislopia malayensis, 

Plumatella casmiana and Plumatella chulabhornae grew well on plastic net. The growth rate was slow 

in an initial stage and rapid during 4th and 5th weeks. Density of freshwater bryozoans covered on 

plastic net was classified to high, medium and low dense, and the zooids were counted H. 

malayensis had more zooids than P. casmiana and P. chulabhornae in all dense levels. Freshwater 
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bryozoans grew well in natural reservoir where parameters of water quality changed in the small 

ranges. However, in simulated conditions with the addition of nutrient, nitrate and phosphate. H. 

malayensis was more endurant than P. casmiana and P. chulabhornae. The nutrient concentration 

had an effect to the survival. The starting point of dead was similar to three species of bryozoans but 

the extermination point was different. 
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คํานํา 
ไบรโอซวั (Bryozoa) เปนไฟลัมหนึ่งในกลุมสัตวที่มีโลโฟฟอร (lophophore) หรือโลโฟฟอเรต 

(lophophorates) ซึ่งเปนอวยัวะสําหรับดักจับอาหาร มีทางเดินอาหารรูปตัว U เปนสวนใหญ จัดอยูใน Phylum 

Ectoprocta ในการตรวจวัดคุณภาพน้ํานิยมใชส่ิงมชีีวิตทีอ่าศัยอยูในแหลงน้ํา เชน แพลงกตอน พืชน้าํ ปลา และ

สัตวหนาดิน ในการใชเปนดัชนีตรวจวัดและ มีความเปนไปไดที่จะประยกุตใชไบรโอซวัเปนดัชนีตรวจวดัคุณภาพ

น้ํา เนื่องจากไมสามารถยายถิ่นฐานไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถเก็บรวบรวมไดงาย อาศัยอยูในสิ่งแวดลอม

ลักษณะตาง ๆ กันตามสายพนัธุของไบรโอซวัน้ําจืด งานวิจยันี้เปนการศึกษาการเตรียม และเลี้ยงไบรโอซัวน้ําจืด 

การยึดเกาะกับวัสดุและเจริญเติบโตของไบรโอซัวน้ําจืดบนวสัดุที่ไดคัดเลือกไว ประเมินระยะเวลา และความ

หนาแนนในการยึดเกาะ การขยายพันธุ และศึกษาการตอบสนองของไบรโอซัวน้ําจืดภายใตสภาวะการ

เปล่ียนแปลงของปริมาณธาตอุาหารในน้ํา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมและเลี้ยงไบรโอซัวน้ําจืด 
1.1  ศึกษาวัสดุที่เหมาะสมตอการยึดเกาะของไบรโอซวัน้ําจดื 

คัดเลือกวัสดุที่มีชองเพือ่ใหน้ําสามารถไหลผานได 2 ชนิดคือ แผนตาขายพลาสติกและแผนตาขาย

อะลูมิเนียม มพีื้นที่ 841 ตารางเซนติเมตร (29 x 29 เซนติเมตร) แขวนวัสดุดังกลาวไวที่ความลึกประมาณ 30 

เซนติเมตร จากผิวน้ําซึ่งเปนระดับความลึกทีไ่บรโอซวัน้ําจืดสามารถเจริญเติบโตไดดีในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เปนแหลงน้ําที่ Professor Dr. Timothy S. Wood ศึกษาแลววามีการ

เจริญเติบโตของไบรโอซวัน้ําจดืหลากหลายสายพันธุ) คัดแยกสายพันธุของไบรโอซวัที่มายดึเกาะ  

 1.2  ระยะเวลาในการเลี้ยงและการขยายพันธุ 

นําวัสดุที่เหมาะสมตอการยึดเกาะของไบรโอซัวน้ําจืด ที่ไดจาก 1.1 มาใชในการศึกษาระยะเวลาที่

เหมาะสม ซึ่งมีไบรโอซัวน้ําจืด 3 สายพันธุ มายึดเกาะและขยายพันธุ คือ Hislopia malayensis, Plumatella 

casmiana และ Plumatella chulabhornae โดยกําหนดเวลาเลี้ยงในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานาน 8 สัปดาห  

1.3  การศึกษาสายพันธุและความหนาแนนของไบรโอซัวน้ําจืด 

คัดแยกสายพันธุของไบรโอซัวน้ําจืดบนแผนตาขายพลาสติก จาก 1.2 และ นับจํานวนโซอิดดวยกลอง

จุลทรรศน (stereo microscope) โดยแบงพื้นที่ทั้งหมดบนแผนตาขายพลาสติกออกเปนพื้นที่ยอยพื้นที่ละ 4 ตาราง



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1692 

เซนติเมตร แบงความหนาแนนเปน 3 ระดับ คือ 1. ความหนาแนนมาก (พื้นที่ที่ถูกปกคลุมดวยไบรโอซัวน้ําจืดตั้งแต

รอยละ 75 ขึ้นไป) 2. ความหนาแนนปานกลาง (พื้นที่ที่ถูกปกคลุมดวยไบรโอซัวน้ําจืดตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไปแตไม

ถึงรอยละ 75) 3. ความหนาแนนนอย (พื้นที่ที่ถูกปกคลุมดวยไบรโอซัวน้ําจืดไมถึงรอยละ 25) 

 

ข้ันตอนที่ 2  การศึกษาการตอบสนองของไบรโอซัวน้ําจืดในสภาวะตาง ๆ  
 2.1  ตรวจวัดคุณภาพน้ําที่เปนแหลงอาศัยของไบรโอซัวน้ําจืดในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง 

    2.1.1  พารามิเตอรที่ตรวจวัดในภาคสนาม ไดแก คาความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใชเครื่อง pH meter 

(Ecoscan pH6) คาการนําไฟฟา (conductivity) คาความเค็ม (salinity) อุณหภูมิ (temperature) คาของแข็ง

ละลายทั้งหมด (TDS) โดยใชเครื่อง Conductivity meter (Ecoscan con 5) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 

(dissolved oxygen) โดยใชเครื่อง DO meter (YSI 550A) โดยตรวจวัดครั้งแรกเมื่อแขวนตัวอยาง และตรวจวัด

สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 8 สัปดาห 

     2.1.2  พารามิเตอรที่วิเคราะหในหองปฏิบัติการ ไดแก ปริมาณไนเตรต โดยวิธี Cadmium reduction (มั่น

สิน, 2540) และฟอสเฟต โดยวิธี Ascorbic acid (คณะกรรมการสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2540) 

2.2  ไบรโอซัวน้ําจืดกับการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟต 

เตรียมน้ําจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําปริมาณน้ํา 60 ลิตร ใสลงในตูปลาขนาด 30 x 60 x 40 เซนติเมตร 

จํานวน 4 ตู ปรับคาเริ่มตนโดยการเติมไนเตรตและฟอสเฟตในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ใหมีความเขมขน

ของไนเตรตและฟอสเฟตเปน (0.10,0.05),(0.10, 0.15),(0.15,0.25) และ (0.15,0.35) มิลลิกรัมตอลิตร

ตามลําดับ โดยใหชุดการทดลองที่ 1 เปนชุดควบคุม นําแผนตาขายพลาสติกขนาด 29 x 29 เซนติเมตร ที่มีไบรโอ

ซัวน้ําจืดยึดเกาะ และเลี้ยงใสลงในตูปลาตูละ 4 แผน วางแผนตาขายระยะหางแตละแผนประมาณ 10 เซนติเมตร

ใหตั้งฉากกับตูปลา เลือกใหมีพื้นที่ความหนาแนนของโซอิดไบรโอซัวใกลเคียงกัน เติมอากาศ โดยใชปมลมทุกชุด

การทดลอง ตลอดการทดลอง เพื่อใหมีคาออกซิเจนละลายน้ํามีคาใกลเคียงกับบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตรวจวัด

คุณภาพน้ําตลอด 14 วัน พารามิเตอรที่ตรวจวัดไดแก คาการนําไฟฟา อุณหภูมิ ความเค็ม ของแข็งละลาย

ทั้งหมด ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ความเปนกรด-ดาง ปริมาณไนเตรตและฟอสเฟต แลวนําคาปริมาณไนเตรต

และฟอสเฟตมาวิเคราะหรวมกับการเปลี่ยนแปลงของไบรโอซัวน้ําจืด 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การเตรียมและเลี้ยงไบรโอซัวน้ําจืดวัสดุที่เหมาะสมตอการยึดเกาะของไบรโอซวัน้ําจืด 
หลังจากแขวนวัสดุ 2 ชนิดไวที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวน้ําในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปน

เวลา 8 สัปดาห พบวาโคโลนีของไบรโอซัวน้ําจืดที่มายึดเกาะบนแผนตาขายพลาสติกมีมากกวาบนแผนตาขาย

อะลูมิเนียม ลักษณะของโคโลนีมีการแตกแขนงแผกระจายไปตามเสนตาขายพลาสติกไดดีกวาบนตาขาย

อะลูมิเนียม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Wood and Okamura (2005) ซึ่งไดทดสอบกับวัสดุที่มีลักษณะเปน

แผนทึบ พบวา ไบรโอซัวน้ําจืดสามารถยึดเกาะไดดี กับวัสดุที่เปนพลาสติก และมีผิวไมมัน สําหรับจํานวนไบรโอ

ซัวน้ําจืดที่มายึดเกาะ และเจริญเติบโต พบวา ตาขายพลาสติก มีการแผกระจายเต็มแผนอยางสม่ําเสมอ ยังมี
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ชองวางใหน้ําไหลผานได สวนแผนตาขายอะลูมิเนียมมีไบรโอซัวน้ําจืดมายึดเกาะและเจริญเติบโตมากเฉพาะ

บริเวณขอบของแผนตาขาย ไมแผกระจายไปทั่วแผน เกิดความหนาแนนสูงเฉพาะจุดทําใหน้ําไหลผานไดยาก                            
 

2. ระยะเวลาในการยึดเกาะและขยายพันธุ 
ผลจากการเลี้ยงไบรโอซัวน้ําจืด 3 สายพันธุคือ H. malayensis, P. casmiana และ P. chulabhornae 

พบวา 

- สัปดาหที่ 1-3 มีไบรโอซัวน้ําจืดมายึดเกาะ และขยายพันธุบนแผนพลาสติก 4 - 5 จุดโคโลนีขนาด 1 - 2 

เซนติเมตร แตกแขนงแผขยายไปตามแผนตาขายพลาสติก  

- สัปดาหที่ 4-5 มีไบรโอซัวน้ําจืดมายึดเกาะบนแผนพลาสติกเพิ่มอีก 2-3 จุด กระจายอยูทั่วแผน และจุด

เดิมที่มีโคโลนีแตกแขนงแผกวางออกไปอยางตอเนื่อง โคโลนีเร่ิมตนมีสีน้ําตาลเขม และสวนปลายโคโลนีมีสีน้ําตาล

ออน 

- สัปดาหที่ 6-8 ขนาดของโคโลนีมีการเพิ่มเพียงเล็กนอย และบริเวณกลางของโคโลนีมีการตายของโซอิด 

ทําใหโคโลนีบางสวนเกิดชองวาง 

การยึดเกาะ และการขยายพันธุของไบรโอซัวน้ําจืด ในสัปดาหที่ 1-3 เกิดขึ้นคอนขางชา เพราะเปนชวง

สรางโคโลนีขึ้นมา (Wood and Okamura, 2005) สัปดาหที่ 4-5 การขยายพันธุเกิดเร็วขึ้น โคโลนีจะแตกแขนงปก

คลุมพื้นผิวของตาขาย และสัปดาหที่ 6-8 ขนาดของโคโลนีเพิ่มไมมากนัก โซอิดเริ่มตนเกิดชองวาง เนื่องจากการ

ตายและเสื่อมสลายของโซอิดที่มีอายุมาก (Brusca and Brusca, 2003) 
 

3. การศึกษาสายพันธุและความหนาแนนของไบรโอซวัน้ําจืด 
การนับจํานวนโซอิดของไบรโอซัวน้ําจืดที่ยึดเกาะ และขยายพันธุบนแผนตาขาย 3 สายพันธุ คือ 

 H. malayensis, P. casmiana และ P. chulabhornae (Wood et al., 2006) พบวา H. malayensis มีจํานวน

โซอิดมากกวา P. casmiana และ P. chulabhornae ในทุกความหนาแนน (ตารางที่ 1) เนื่องจากโซอดิของ H. 

malayensis จะยึดเกาะกับตาขายกอน ทาํใหสามารถแตกหนอเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว สวนโซอิดของ P. 

casmiana และ P. chulabhornae มายึดเกาะหลังจาก H. malayensis ทําใหบางโซอิดเจริญบนโซอิดของ H. 

malayensis     
              

Table 1  Density and number of zooids on plastic net.  

Density 
Area attaching   and 
growing on material  

Species of freshwater bryozoans zooids 

H. malayensis More than 190 High More than 75% 

P.  casmiana and P.  chulabhornae More than 85 

H. malayensis 96-190 Medium 25 %  - 75 % 

P.  casmiana and P.  chulabhornae 46-85 

H. malayensis 1-95 Low Less 25 % 

P.  casmiana and P.  chulabhornae 1-45 
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การตอบสนองของไบรโอซัวน้ําจืดในสภาวะตาง ๆ  
1. คุณภาพน้ําที่เปนแหลงอาศัยของไบรโอซัวน้ําจืดตามธรรมชาติ 
การเจริญเติบโตของไบรโอซัวน้ําจืดขึ้นอยูกับคาพารามิเตอรตาง ๆ ของคุณภาพน้ําซึ่งมีผลตอการ

ดํารงชีวิต ไดแก อุณหภูมิน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา คาความเค็ม คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็งละลาย
ทั้งหมด ปริมาณไนเตรต และปริมาณฟอสเฟต จากการตรวจวัดในภาคสนามและการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
คุณภาพน้ําของบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีอุณหภูมิในชวง 30.40 ± 0.60 เซลเซียส คา pH มีคา 8.83 ± 0.04 
ออกซิเจนละลายน้ํา 6.96 ± 0.65 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณของไนเตรตและฟอสเฟตมีคาอยูในชวงที่คอนขาง
ต่ํา(ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Wood et al. (2547) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางดัชนีบงชี้
คุณภาพน้ําของ Hislopia spp. และดัชนีนี้มีผลตอชวงการเจริญเติบโตและชวงการตายของ Hislopia spp. 

คุณภาพน้ําที่ตรวจวัดและวิเคราะหในระหวางการแขวนแผนตาขายพลาสติกไวที่ความลึกประมาณ  
 30 เซนติเมตรจากผิวน้ําในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาตามตารางที่ 2  

 

Table 2   Water quality  during the growth study of freshwater bryozoans. 

Parameters of water quality  Analysis Value (unit) 

Temperature                                                 30.40 ± 0.60 (๐C) 

pH                                          8.83 ± 0.04 

Conductivity                                          1.64 ± 0.10 (mS) 

Salinity                                                       0.74 ± 0.03  (ppt) 
Dissolved Oxygen        6.96 ± 0.65 (mg/l) 

TDS (Total Dissolved Solids)                                      0.96 ± 0.04 (g/l) 
Hardness                                            306.33 ± 21.47 (mg/l) 

Alkalinity     140.17 ±  2.18 (mg/l) 
Nitrate                                                           0.04 ± 0.02 (mg/l) 

Total  phosphate phosphorous                     0.05 ± 0.00 (mg/l) 

 

2. ไบรโอซัวน้ําจืดกับการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟต 
 ความเขมขนเริ่มตนของไนเตรตและฟอสเฟตถึงแมจะแตกตางกันในวันที่ 1 แตเมื่อเวลาผานไป 2-3 วัน 
ความแตกตางนั้นเริ่มไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟตในระบบจําลองของทุกชุด
การทดลอง โดยมีแนวโนมที่ความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟตจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ภาพที่ 1และ 2) 

เมื่อนําน้ําตัวอยางและโคโลนีบางสวนมาตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน พบวาระยะเวลา 2 วันแรก มี
การตายของสิ่งมีชีวิตกลุมแพลงกตอน และภายในกระเพาะของไบรโอซัวมีอาหารคอนขางนอย เมื่อระยะเวลา
ผานไป 4 วัน ไบรโอซัวน้ําจืด เร่ิมตายที่คาเฉลี่ยความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟต 4.04±0.26 และ 
0.36±0.00 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่อระยะเวลาผานไป 9 วัน ไบรโอซัวน้ําจืด สายพันธุ P. casmiana และ P.  
chulabhornae ตายทั้งหมดในทุกชุดการทดลองที่คาเฉลี่ยความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟต 7.10±0.05 และ 
0.69±0.01 มิลลิกรัมตอลิตร แตเมื่อส้ินสุดการทดลองในวันที่ 14 ยังพบโซอิดของ H. malayensis บางโซอิด
สามารถมีชีวิตรอดอยูไดถึงแมจะมีจํานวนที่นอยมาก แสดงใหเห็นการตอบสนองที่แตกตางกันระหวางสายพันธุ
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ของไบรโอซัวน้ําจืด (ตารางที่ 3) การตรวจวัดพารามิเตอรตางๆ ระหวางการทดลอง ไดแก คาการนําไฟฟา 
อุณหภูมิ ความเค็ม ของแข็งละลายทั้งหมด ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ความเปนกรด-ดาง อยูในชวงที่ไบรโอซัว
สามารถเจริญเติบโตไดเชนเดียวกับในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

อยางไรก็ตาม การที่ความเขมขนของไนเตรตและฟอสเฟตสูงขึ้นนั้น จะเปนสาเหตุโดยตรงหรือเปน
ผลกระทบทางออมสูระบบที่อาศัยและแหลงอาหารของไบรโอซัวน้ําจืดหรือไมนั้น จําเปนตองศึกษาปจจัยอื่นเพื่อ
ยืนยัน ทั้งนี้พารามิเตอรอื่น ๆ ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา คาการนําไฟฟา คาความเค็ม คาของแข็งละลาย
ทั้งหมด ความเปนกรดเปนดางและอุณหภูมิ อยูในชวงที่ไบรโอซัวน้ําจืดสามารถดํารงชีวิตไดในธรรมชาติตาม
ตารางที่ 2 
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Figure 1  Change of nitrate to Bryozoans survival. 
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Figure 2  Change of phosphate to Bryozoans survival. 
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Table 3  Endurance of  freshwater bryozoans and nutrient concentration. 

Initial concentration 
 (mg/l) 

concentration 
Dead zone 

 (3 days) (mg/l) 

concentration 
Extermination zone 

 (9 days) (mg/l) 
Exempt  H. malayensis 

Treatments 

Nitrate   phosphate Nitrate  phosphate Nitrate  phosphate 

1 (control) 0.10 0.05 4.39 0.35 7.43 0.72 

2 0.10 0.15 4.74 0.36 6.39 0.73 

3 0.15 0.25 3.67 0.37 7.18 0.66 

4 0.15 0.35 3.35 0.36 7.01 0.66 
 

หมายเหตุ การเตรียมไบรโอซวัน้ําจืดในการทดลองใหมีจํานวนเทา ๆ กันทุกชุดการทดลองอาศัยระดับของความ

หนาแนน 3 ระดับคือ มาก ปานกลางและนอยตามขอมูลในตารางที่ 1 ในการเตรียมซึ่งเปนหนวยของพื้นที่ของ

แผนตาขายพลาสติก แตละชดุการทดลองมีแผนตาขายพลาสติกจํานวน 4 แผน มีพื้นทีร่วมเทากับ 3,364 ตาราง

เซนติเมตร แบงตามระดับความหนาแนนดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ระดับความหนาแนนมาก มีไบรโอซวัประมาณ 92,804 โซอิดตอพื้นที่ 337.47 ตาราง

เซนติเมตร ความหนาแนนปานกลาง มีไบรโอซัวประมาณ 588,395 โซอดิตอพื้นที่ 2,815.91 ตารางเซนติเมตร 

และความหนาแนนนอย มีไบรโอซวัประมาณ 14,954 โซอิดตอพื้นที่ 210.62 ตารางเซนติเมตร 

ชุดการทดลองที่ 2 ระดับความหนาแนนมาก มีไบรโอซัวประมาณ 422,647 โซอิดตอพื้นที่ 1,536.9 

ตารางเซนติเมตร ความหนาแนนปานกลางมีไบรโอซัวประมาณ 380,022 โซอิดตอพืน้ที่ 1,818.29 ตาราง

เซนติเมตร และความหนาแนนนอย มีไบรโอซัวประมาณ 625 โซอิดตอพื้นที่ 8.81 ตารางเซนติเมตร 

ชุดการทดลองที่ 3 ระดับความหนาแนนมาก มีไบรโอซวัประมาณ 174.468 โซอิดตอพื้นที่ 634.43 

ตารางเซนติเมตร ความหนาแนนปานกลาง มีไบรโอซัวประมาณ 513,790 โซอิดตอพืน้ที่ 2,458.33 ตาราง

เซนติเมตร และความหนาแนนนอย มีไบรโอซัวประมาณ 19,282 โซอิดตอพื้นที่ 271.58 ตารางเซนติเมตร 

ชุดการทดลองที่ 4 ระดับความหนาแนนมาก มีไบรโอซวัประมาณ 140,063 โซอิดตอพื้นที่ 509.32 

ตารางเซนติเมตร ความหนาแนนปานกลาง มีไบรโอซัวประมาณ 555,785 โซอิดตอพืน้ที่ 2,659.26 ตาราง

เซนติเมตร และความหนาแนนนอย มีไบรโอซัวประมาณ 13,874 โซอิดตอพื้นที่ 195.42 ตารางเซนติเมตร 
 

สรุปผลการทดลอง 
ไบรโอซวัน้ําจืดสามารถยึดเกาะและเจริญเติบโตบนแผนตาขายพลาสติกไดดีกวาแผนตาขายอะลูมิเนียม 

เมื่อแขวนแผนตาขายพลาสติกไวในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ความลึก 30 เซนติเมตร จากผิวน้ําเปนเวลา 8 สัปดาห 

มีโคโลนีของไบรโอซัวน้ําจืดมายึดเกาะ และแตกแขนงแผกระจายไปทั่วแผนตาขายพลาสติก แตมีความหนาแนน

ที่แตกตางกัน 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง และนอย โดยสปัดาหที่ 1-3 ไบรโอซวัน้ําจืดขยายพันธุอยางชา ๆ และ

เมื่อเขาสูสัปดาหที่ 4-5 การขยายพันธุเกิดเร็วขึ้น ซึ่งการเจรญิเติบโตตามธรรมชาติ ในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขึ้นอยู

กับพารามิเตอรของคุณภาพน้ําที่เหมาะสม เชน อุณหภมูิน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา คาความเค็ม คาการนํา
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ไฟฟา ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ปริมาณไนเตรตและปริมาณฟอสเฟต  หากคาพารามิเตอรเหลานี้

เปล่ียนแปลงไปจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไบรโอซวัน้ําจืด จากการศึกษาการตอบสนองของไบรโอซัว

น้ําจืด 3 สายพันธุคือ H. malayensis, P. casmiana และ P.  chulabhornae ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเขมขนของไนเตรต และฟอสเฟต พบวา H. malayensis มีความทนตอการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของ 

ไนเตรตและฟอสเฟตไดดีกวา P. casmiana และ P. chulabhornae แตทั้ง 3 สายพันธุมีเขตเริ่มตาย (dead 

zone)ใกลเคียงกัน ตางกันที่เขตสูญพันธุ (extermination zone) ของ H. malayensis ทั้งนี้พารามิเตอรอื่น ๆ 

ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา คาการนาํไฟฟา คาความเค็ม คาของแข็งละลายทั้งหมด คาความเปนกรดเปน

ดาง และอุณหภูมิ ในทุกชุดการทดลองอยูในชวงที่ไบรโอซวัน้ําจืดสามารถดํารงชีวิตไดในธรรมชาติ    
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