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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความหลากชนิดของสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิในเขตอุทยาน

แห่งชาตนิ ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ เกบ็ตวัอย่างสตัว์ไมม่กีระดูกสนัหลงัหน้าดนิเชงิคุณภาพดว้ยสวงิปากรปูตวัด ี
(D-frame dip net) และ Surber sampler ในหว้ยหญ้าเครอืและหว้ยพรมแลง้ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 พร้อมทัง้วดัปจัจยัทางกายภาพและเคมขีองน ้าโดยใช้เครื่องวดัมอืในภาคสนาม             
ผลการศกึษาพบสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิจ านวน 3 ไฟลมั 18 อนัดบั 85 วงศ์ และ 174 ชนิด อนัดบัที่พบ
มากที่สุดคือ อันดับ Trichoptera (19%) อันดับ Odonata (15%)  อันดับ Ephemeroptera (13%) และอันดับ 
Hemiptera (13%) ตามล าดบั  

การจดักลุ่มสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิตามลกัษณะการกนิอาหาร พบว่า กลุ่มกนิอาหารโดยการเกบ็
สะสม มคีวามชุกชุมมากที่สุด (45.48%) รองลงมาคือ กลุ่มกินอาหารโดยการกรองกิน (31.28%) และกลุ่มกิน
อาหารโดยการขดูกนิ (8.57%) ตามล าดบั ปจัจยัทางกายภาพและเคมขีองน ้าในห้วยหญ้าเครอืและหว้ยพรมแล้ง 
ไดแ้ก่ ความเรว็กระแสน ้า ปรมิาณไนเตรทไนโตรเจน ค่าการน าไฟฟ้าของน ้า และความขุน่ของน ้า มคี่าแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญั (p<0.05) การวเิคราะห์การแบ่งกลุ่มดว้ย Clustering analysis สามารถแบ่งสถานีเกบ็ตวัอย่างได ้
2 กลุ่ม และจากการวเิคราะห์ Canonical correspondence analysis พบว่าปจัจยัทางกายภาพและเคมขีองน ้ามี
ความสมัพนัธก์บัโครงสรา้งชุมชนสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิ 

 

ค าส าคญั : สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิ โครงสรา้งชุมชน อุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว 
 

Abstract 
The study was aimed to investigate the benthic macroinvertebrate diversity in the Nam Nao 

National Park, Phetchabun Province. Benthic macroinvertebrate samples were collected from Yakruea 
and Phromlaeng streams between May 2012 and April 2013. They were retrieved from each sampling 
site using D-frame dip net and Surber sampler. Physico-chemical parameters were measured using the 
water quality equipment. Benthic macroinvertebrates were composed of 3 phyla, 18 orders, 85 families 
and 174 species. Trichoptera (19%), Odonata (15%), Ephemeroptera (13%) and Hemiptera (13%) were 
the predominant groups. Gathering collectors were more abundant (45.48%) than filtering collectors 
(31.28%) and scrapers (8.57%). Physico-chemical parameters such as water velocity, nitrate nitrogen, 
electrical conductivity and turbidity were significantly different between sampling sites ( p<0.05) . The 
cluster analysis could organize the sampling sites into 2 groups and the results of Canonical 
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Correspondence Analysis showed that the physico-chemical parameters were correlated with the benthic 
macroinvertebrates community structure. 
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บทน า 

ประเทศไทยมทีรพัยากรความหลากหลาย
ทางชีวรูปที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
หลากหลายของทรัพยากรสัตว์ แต่ในทางตรงข้าม
พบว่าขอ้มลูองค์ความรูพ้ ื้นฐานทัง้ในดา้นจ านวนชนิด
หรือความหลากชนิดของสัตว์ยังไม่มากนัก อีกทัง้
ปจัจุบนัความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยกีา้วไปอย่าง
รวดเรว็ และมกีารเพิม่ขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลใหม้คีวามต้องการใชท้รพัยากรมากขึน้ เกดิการ
บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและมีการใช้ทรพัยากรชีวภาพ
อย่างไม่ถูกต้อง โดยไม่ได้ตัง้อยู่บนพื้นฐานความรู้
ความเข้าใจถึ งความหลากหลาย จนก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศต่างๆ และ
อาจจะน าไปสู่การสูญ เสียความหลากหลายของ
สิง่มชีวีติได ้ดงันัน้การศกึษาวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรู้
พื้นฐานของทรพัยากรที่มอียู่ เช่น ความหลากหลาย
ทางด้านจ านวนชนิด การแพร่กระจาย นิเวศวิทยา 
ฯลฯ จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ เพื่อแสดงให้
เหน็ถงึความส าคญัของทรพัยากรชวีรูปที่มแีละการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างถูกตอ้งเหมาะสม รวมทัง้
แนวทางในการอนุรกัษ์ทรพัยากรชวีภาพเหล่านัน้  

การศึกษาความหลากหลายของสตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่ งของ
สิง่มชีวีติทัง้หมดบนพื้นที ่เพื่อจะไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบหรือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจดัการพื้นที่
ต่อไป ดงัเช่น เขตอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว มพีื้นที่
ครอบคลุมอยู่ในท้องทีอ่ าเภอน ้าหนาว อ าเภอหล่มสกั 
อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ และอ าเภอคอนสาน 
จงัหวดัชยัภูม  ิ มีพื้นที่ทัง้หมด 966 ตารางกิโลเมตร 
หรอื 603,750 ไร่  ป่าน ้าหนาวเปรยีบเสมอืนแนวเขต
กัน้แดนทางธรรมชาตริะหว่างภาคอสีานและภาคเหนือ 
สภาพพื้นทีท่ ัว่ไปเป็นเทอืกเขาสูงทอดยาวผ่านจงัหวดั
ชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะภูผาจิตร            
ภกูุ่มขา้ว และเทอืกเขาโดยรอบประกอบขึน้เป็นปา่ต้น

น ้าล าธาร ต้นก าเนิดของล าธารส าคญัหลายสาย เช่น 
แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าพอง แม่น ้าเลย หว้ยขอนแก่น และ
ห้วยน ้าเชญิ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง
เร่งศึกษาหาความรู้เบื้องต้นของพื้นที่ดังกล่าวตาม
แหล่งน ้าธรรมชาตทิี่ยงัไม่ไดร้บัการศกึษาดูแลหรอืท า
การอนุรกัษ์เท่าทีค่วร  

การศึกษาครัง้นี้ มุ่ งเน้นศึกษาสัตว์ไม่มี
กระดกูสนัหลงัหน้าดนิในเขตอุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว 
จงัหวัดเพชรบูรณ์  เพราะเป็นแหล่งต้นน ้ าที่ส าคัญ
หลายสายในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และเป็นพืน้ทีท่ี่
มกีารศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัความหลากชนิดของตวัอ่อน
แมลงน ้าหลายอนัดบั รวมถึงขอ้มูลเชงินิเวศในแหล่ง
น ้าไหลตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2541 จนถงึปจัจุบนั เช่น นฤมล 
แสงประดับ และวิโรจน์ หนักแน่น  [1], ศุภลักษณ์ 
ระดมสุข  [2], นิศารัตน์ คล้ายทอง [3], บุญเสถียร              
บุญสูง [4], ประสาท เนืองเฉลิม  [5], วิไลลักษ ณ์               
ไชยปะ [6], อลงกรณ์ ผาผง [7], ประทุม ฉายเสมแสง 
[8], ศุ ภ ลั ก ษ ณ์  ส า วิ ภ า ค  [9] แ ล ะ ช า ย ฉั ต ร ์                
บุญญานุสิทธิ ์[10] โดยส่วนมากงานวจิยัดังกล่าวจะ
ศกึษาเจาะจงเฉพาะสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดิน
บ างก ลุ่ ม เท่ านั ้น  ดั งนั ้น งาน วิจัย ใน ค รั ้งนี้ จึ งมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความหลากชนิดของสตัว์ไม่มี
กระดูกสนัหลงัหน้าดนิและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งชุมชนของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิ 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
1. การศึกษาภาคสนาม  
เก็บตัวอย่ างภาคสนามระหว่างเดือน

พฤษภาคม พ .ศ. 2555 ถึง เดือนเมษายน พ .ศ .         
2556 ในอุทยานแห่งชาติน ้ าหนาวจ านวน 2 ล าธาร 
ได้แก่ ห้วยหญ้าเครือ ซึ่งเป็นล าธารล าดับที่ 2 ของ        
ล า น ้ า เ ชิ ญ  (16º44'21.60"N, 101º34'28.84"E) ม ี        
ต้นก าเนิดจากผืนป่าดิบทางทิศเหนือของที่ท าการ
อุทยานแห่งชาต ิน ้าหนาว มคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเล 
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840 เมตร พืชริมฝ ัง่ที่พบ ได้แก่  มอส ลิเวอร์เวิต 
(Liverworts) ตีนตุ๊กแก (Selaginella sp.) หญ้าถอด
ปล้อง (Equisetum sp.) และต้นไผ่  (Bambusa sp.) 
เป็นต้น และห้วยพรมแล้ง เป็นล าธารอันดับที่  3 
(16º38'24.02"N, 101º34'52.9"E)  มี ค ว าม สู ง จ า ก
ระดบัน ้าทะเล 740 เมตร เหนือสถานีเก็บตัวอย่างมี
การสร้างฝายกัน้น ้ า พืชริมฝ ัง่ที่พบ ได้แก่ ต้นหว้า 
(Syzygium niwutii) เขม็ (Ixora sp. และ Pavetta sp.) 
และตน้ไผ่ (Bambusa sp.) เป็นตน้ (รปูที ่1)  

การเก็บขอ้มูลได้เก็บตวัอย่างในห้วยหญ้า
เครือทัง้หมด 4 สถานี  (1-4) และห้วยพรมแล้ง 1 
สถานี (5) เนื่ องจากการเข้าถึงสถานีเก็บตัวอย่าง
ค่อนขา้งล าบากจงึสามารถลงเก็บตวัอย่างไดเ้พยีงจุด
เดยีว พรอ้มทัง้การวดัปจัจยัทางกายภาพและเคมขีอง
น ้าทัง้หมด 11 พารามเิตอร์ ไดแ้ก่ ความลกึของล าธาร
โดยใช้ไม้บรรทดั ความกว้างของล าธารโดยใช้ตลับ
เมตร ความเร็วกระแสน ้าโดยใช้ Flow meter Gurley 
precision instruments 1 1 0 0  ค ว า ม ขุ่ น ข อ งน ้ า 
ปริม าณ ออร์โธฟ อสเฟต  และปริม าณ ไน เต รท
ไ น โ ต ร เ จ น โ ด ย ใ ช้  Spectrophotometer Hach 
DR/2 0 1 0  ป ริม าณ อ อ ก ซิ เจ น ล ะ ล าย น ้ า แ ล ะ                  
อุณหภูมิน ้าโดยใช้ Dissolved oxygen meter Hanna 
instruments HI 9147 ค่ าก า รน า ไฟ ฟ้ า  ป ริม าณ
ของแข็งละลายน ้ า และค่าความเป็นกรดด่างของน ้ า
โดยใช้ pH/EC/TDS Waterproof Hanna instruments 
HI 98129  

นอกจากนี้  มีการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มี
กระดูกสนัหลงัหน้าดนิเชงิคุณภาพโดยใชส้วงิปากรูป
ตวัดี (D-flame net) ขนาดรูตาข่าย 450 ไมครอน ใน
แต่ละสถานี สถานีละ 20 นาที เก็บให้ครอบคลุมทุก
แหล่งอาศัยย่อยในล าธารรวมเป็น 1 ถุง และเก็บ
ตวัอย่างสตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลงัหน้าดนิโดยใช ้Surber 
sampler (0.30 × 0.30 เมตร) ขนาดรูต าข่ าย  500 
ไมครอน โดยวาง Surber sampler ราบกบัพื้นล าธาร 
ให้ปากถุงอยู่ ในทิศทวนกระแสน ้ า จากนั ้นใช้มือ          
กวนตะกอนในพืน้ทีก่รอบสีเ่หลีย่มเพือ่ใหส้ตัวห์ลุดลอย

จากพื้นอาศัยเข้าไปในถุง เก็บตัวอย่างสถานีละ          
3 ซ ้ า จากนั ้นดองตัวอย่างเพื่ อร ักษาสภาพด้วย
แอลกอฮอล์ 80% น าตวัอย่างสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั
ห น้ าดิ น ก ลับ ม ายั งห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รชี ว วิท ย า              
แหล่งน ้ าจืด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. การศึกษาในห้องปฏิบติัการชีววิทยา
แหล่งน ้าจืด  

คดัแยกสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิออก
จากตะกอนโดยน ามาร่อนผ่านตะแกรงร่อนที่มขีนาดรู
ตาข่าย 500 ไมโครเมตร เปิดน ้าผ่านเพื่อล้างตะกอน
ขนาดเล็กออกจากตัวอย่าง จากนัน้เทตะกอนลงใน
ถาดขาว คดัแยกตวัอย่างสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้า
ดนิออกจากตะกอน เกบ็รกัษาสภาพตวัอย่างสตัว์ไม่มี
กระดกูสนัหลงัหน้าดนิในแอลกอฮอล ์80%  

เมื่อด าเนินการเก็บรกัษาตวัอย่างสตัว์แล้ว
จึงตรวจเอกลกัษณ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ภายใต้กลอ้งสเตอรโิอใหไ้ดร้ะดบัต ่าทีสุ่ดเท่าที่จะท าได ้
โดยใช้เอกสารหลักของ Dudgeon [11], McCafferty 
[12], Sangpradub and Boonsoong [13] และ Merritt 
et al. [14] จดัจ าแนกสตัว์ไม่มกีระดูกสันหลงัหน้าดิน
ตามลกัษณะการกินอาหาร [15]  วเิคราะห์ค่าตัวแปร
ทางกายภาพและเคมีของน ้ า โดยใช้สถิติทดสอบ 
Independent-sample T Test โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
ส า เร็ จ รู ป  SPSS for Window version 16.0 ก า ร
วเิคราะห์การแบ่งกลุ่มด้วย Clustering analysis โดย
การวดัระยะความห่างดว้ย Bray-Curtis similarity เพื่อ
อธบิายโครงสร้างชุมชนสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้า
ดนิด้วยรูปแบบการกระจายตวัของสถานีเก็บตวัอย่าง
และอิทธพิลจากฤดูกาลที่แตกต่างกนัที่มผีลต่อความ
ผนัแปรที่เกดิขึ้นกบัโครงสร้างชุมชนสตัว์ไม่มกีระดูก
สนัหลงัหน้าดิน และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง
ชุมชนสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิและปจัจยัทาง
ก า ย ภ าพ แ ล ะ เค มี ข อ งน ้ า  โ ด ย ใช้  Canonical 
correspondence analysis (CCA)  
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รปูท่ี 1 แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของล าธารเกบ็ตวัอย่างสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิในเขตอุทยานแห่งชาตนิ ้าหนาว 
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ผลการวิจยัและการอภิปรายผลการวิจยั 
1. ปัจจยัทางกายภาพและเคมีของน ้า  
จากการวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางกายภาพ

และเคมขีองน ้า ทัง้หมด 11 พารามเิตอร ์ระหว่างเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
ในหว้ยหญ้าเครอืและหว้ยพรมแลง้ โดยใชส้ถติทิดสอบ 
Independent-samples T-Test พ บ ว่ า  ป ัจ จั ย ท า ง
กายภาพและเคมีของน ้ า ได้แก่ ความเร็วกระแสน ้ า 
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ค่าการน าไฟฟ้าของน ้ า 
และความขุ่นของน ้า มคี่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 
(p<0.05) (ตารางที ่1) ความเรว็กระแสน ้าและความขุ่น
ของน ้ าในห้วยพรมแล้งสูงกว่าในห้วยหญ้ าเครือ            
อาจเนื่องมาจากกระแสน ้าในหว้ยพรมแลง้ไหลเรว็ จงึมี
การพัดพาตะกอนท าให้ความขุ่นในแหล่งน ้ าสูงขึ้น 
แตกต่างจากหว้ยหญ้าเครอืทีก่ระแสน ้าไหลชา้กว่า และ
บางจุดน ้ าค่อนข้างนิ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ห้วย
พรมแล้งเกดิภาวะน ้าหลากและตะกอนในน ้าเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถสงัเกตจากหลงัน ้ าหลาก ตะกอนจ านวน
มาก ปกคลุมตามพื้นล าธาร โดยเฉพาะก้อนหินในล า
ธารทีเ่ป็นแหล่งทีอ่าศยัของสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้า
ดนิหลายชนิด เช่น ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้าหวัยาว 
Stenopsyche sp.  

นอกจากตะกอนทีถู่กพดัพามากบักระแสน ้า
แล้วยงัได้พัดพาอนุภาคอาหารมาด้วย ตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกน ้าวงศ ์Philopotamidae มกัสรา้งรงัเป็นรูป
ถุงกาแฟแขวนอยู่ตามพื้นหิน เศษซากใบไม้บริเวณ
น ้าตกหรอืน ้าไหล เพื่อกรองอนุภาคอาหารที่พดัพามา
กบักระแสน ้า [11], [16] ปรมิาณออกซเิจนละลายน ้าใน
ทัง้สองล าธารมคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งสูง ค่าต ่าสุดอยู่ที่ 4.43 
มลิลกิรมัต่อลติร เพยีงพอต่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติ
ในแหล่งน ้ า ทัง้นี้ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าในห้วย
พรมแล้งมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าห้วยหญ้าเครอืในฤดูฝนและ
ฤดูหนาว อาจเนื่องมาจากมกีระแสน ้าไหลเรว็กว่า เกดิ
การเตมิออกซเิจนไดด้กีว่า สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
วิไลลักษณ์  ไชยปะ [6] ที่พบว่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้ าในห้วยพรมแล้งสูงกว่าห้วยหญ้ าเครือ 
เนื่ องจากกระแสน ้ าที่ไหลเร็วในห้วยพรมแล้งช่วย
หมุน เวียน เติมออกซิ เจนลงไปในน ้ าได้มากกว่ า          

ส่วนหว้ยหญ้าเครอืกระแสน ้าไหลชา้ ปรมิาณออกซเิจน
ละลายน ้ าจึงมีปริมาณน้อยกว่า ปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้าในฤดูร้อน ห้วยพรมแล้งมคี่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ห้วยหญ้าเครือ เนื่องจากปริมาณน ้ าในห้วยพรมแล้ง
ลดลงมาก กระแสน ้าไหลชา้ลง บางจุดกลายเป็นแอ่งน ้า
นิ่งส่งผลใหก้ารเตมิออกซเิจนลงไปในน ้าไดน้้อยลง ทัง้นี้
ความเร็วกระแสน ้าและปริมาณออกซิเจนละลายน ้ามี
ความสมัพนัธก์นั [14]  

ปริมาณของแข็งละลายน ้ าและค่าการน า
ไฟ ฟ้ าในห้วยหญ้ าเครือสู งกว่ าในห้วยพ รมแล้ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล แสงประดบั และ
วิโรจน์ หนักแน่น [1], ศุภลักษณ์ ระดมสุข  [2], บุญ
เสถียร บุญสูง [4] และประสาท เนืองเฉลิม [5] พบว่า 
ปรมิาณของแขง็ละลายน ้า ค่าการน าไฟฟ้า และปรมิาณ
ไนเตรตไนโตรเจนของน ้าในห้วยหญ้าเครอืสูงกว่าใน
ห้วยพรมแล้ง อาจเนื่ องจากห้วยหญ้าเครืออยู่ ใกล้
บริเวณแหล่งกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ร้านค้า และ
บริเวณลานกางเต็นท์ส าหรับนักท่ องเที่ ยว และ
กระแสน ้ าที่ ไหลช้า ท าให้ เกิดการ ชะและสะสม
สารอนิทรยีม์ากกว่าหว้ยพรมแลง้ 

2. การศึกษาความหลากชนิดของสตัวไ์ม่
มีกระดกูสนัหลงัหน้าดิน 

การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ไม่มี
ก ระดู ก สัน ห ลังห น้ าดิน ในห้ วยหญ้ าเค รือ  และ            
หว้ยพรมแลง้ในครัง้นี้ พบความหลากชนิดของสตัวไ์ม่มี
กระดูกสนัหลงัหน้าดนิทัง้หมด 3 ไฟลมั 18 อนัดบั 85 
วงศ์ 174 ชนิด (รูปที ่2) ความหลากชนิดของสตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดิน ในห้วยหญ้าเครือ  พบสัตว์
ทัง้หมด 3 ไฟลมั 17 อนัดบั 82 วงศ์ 152 ชนิด ในขณะ
ทีห่ว้ยพรมแลง้พบความหลากชนิดของสตัว์ไมม่กีระดูก
สันหลังหน้าดินทัง้หมด 3 ไฟลัม 16 อันดับ 53 วงศ ์
101 ชนิด (รปูที ่3) สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ     นฤ
มล แสงประดบั และวิโรจน์ หนักแน่น [1] ที่พบความ
หลากชนิดของสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิในห้วย
หญ้าเครือมากกว่าห้วยพรมแล้ง โดยพบทัง้หมด 15 
อนัดบั 52 วงศ์ 84 ชนิด และความหลากชนิดของสตัว์
ไมม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิในหว้ยพรมแลง้ทัง้หมด  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของปจัจยัทางกายภาพและเคมขีองน ้า 
 

 
 
 

ฤดกูาล 

 

 
ล าธาร 

ค่าเฉล่ียปัจจยัทางกายภาพและเคมีของน ้า 
(ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

Water 
Depth 
(cm) 

Width of  
Stream 

(m) 

Water 
Velocity  

(m/s) 

Turbidity 
(FAU) 

Orthophosphates 
(PO4

3-) 
(mg/l) 

Nitrate-Nitrogen 
(NO3-N-) 

(mg/) 

Dissolved 
Oxygen 
(mg/l) 

Electric 
Conductivity 

(µS/cm) 

Tota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dissolved 

Solid 
(ppm) 

pH Water 
Temperature 

(°C) 

ฤดฝูน 
หญ้าเครอื 

10.83 
±4.15 

5.57 
±2.67 

0.13 
±0.14 

3.58 
±2.61 

0.13 
±0.16 

0.49 
±0.43 

5.38 
±1.70 

311.25 
±74.17 

156.08 
±38.35 

7.60 
±0.20 

24.23 
±0.23 

พรมแลง้ 
14.00 
±6.08 

15.00 
±0.00 

0.43 
±0.16 

16.33 
±4.16 

0.10 
±0.01 

0.57 
±0.06 

6.53 
±0.53 

141.33 
±0.58 

70.33 
±0.58 

7.41 
±0.11 

24.50 
±0.10 

ฤดหูนาว 
หญ้าเครอื 

20.00 
±5.64 

3.13 
±1.17 

0.13 
±0.10 

7.17 
±2.79 

0.66 
±0.10 

1.67 
±0.39 

6.79 
±1.61 

428.58 
±41.11 

266.50 
±24.37 

7.64 
±0.17 

18.38 
±0.33 

พรมแลง้ 
10.00 
±5.00 

3.07 
±0.42 

0.45 
±0.09 

7.00 
±2.65 

0.44 
±0.10 

0.57 
±0.06 

8.70 
±0.20 

339.67 
±4.73 

211.00 
±5.20 

7.70 
±0.02 

20.27 
±0.06 

ฤดรูอ้น 
หญ้าเครอื 

16.25 
±10.25 

2.84 
±0.72 

0.06 
±0.05 

8.75 
±7.93 

0.53 
±0.15 

0.49 
±0.33 

5.18 
±1.14 

531.58 
±12.63 

265.58 
±6.26 

8.75 
±0.12 

23.32 
±2.02 

พรมแลง้ 
12.33 
±6.51 

2.17 
±1.04 

0.26 
±0.21 

9.33 
±3.06 

0.45 
±0.09 

0.30 
±0.00 

4.43 
±0.49 

398.33 
±4.62 

198.67 
±2.31 

8.80 
±0.08 

26.57 
±0.21 
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12 อนัดบั 43 วงศ์ 77 ชนิด เนื่องจากห้วยหญ้าเครอืมี
พื้นอาศัยและแหล่งอาศัยย่อยหลากหลายรูปแบบ 
(Heterogeneous micro-habitats) เช่น บริเวณที่เป็น
หนิขนาดใหญ่ (Boulder) หนิขนาดกลาง (Cobble) หนิ
ขนาดเลก็ (Pebble) กรวด (Gravel) ทราย (Sand) คละ
กนัไป รวมทัง้พชืน ้าและบรเิวณที่มกีารสะสมของเศษ
ซากใบไม้ มมีากกว่าในห้วยพรมแล้งที่ส่วนใหญ่เป็น
ลานหินร้อยละ 80 และก้อนหินขนาดต่างๆ คละกัน 
ส่งผลให้มคีวามหลากชนิดของสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั
ห น้ าดิน ในห้ วยหญ้ าเค รือ สู งกว่ าห้ วยพ รมแล้ ง 
ตวัอย่างเช่น กลุ่มแมลงหนอนปลอกน ้าเป็นแมลงกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของแมลงน ้า มกัพบในแหล่งอาศยั
ต่างๆ ทัง้นี้ เนื่องจากความสามารถในการสร้างรงัด้วย
เส้นใยและวสัดุธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ในแหล่งอาศัย
นั ่น เอ ง  เช่ น  ตั ว อ่ อ น แ ม ล งห น อ น ป ล อ ก น ้ า 
Anisocentropus sp. สร้างรงัโดยการกดัใบไมเ้ป็นสอง
ชิ้นประกบกนัดว้ยเสน้ใย ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้า 
Ganonema sp. ใชเ้ศษกิง่ไมท้ีก่ลวงขนาดเลก็เพื่อสรา้ง
เป็นปลอกอาศัย และตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้ า 
Marilia sp. สรา้งปลอกจากกอ้นกรวด เป็นตน้ [16]  

นอกจากนี้ยงัเกีย่วขอ้งกบัแหล่งอาหาร (Food 
sources) ในล าธารอกีดว้ย [17] กล่าวคอื แหล่งอาหาร
ในหว้ยหญ้าเครอื อาจมคีวามหลากหลายของอาหารสูง
กว่ าห้วยพ รมแล้ง ได้แก่  พืชน ้ า  สาห ร่าย  มอส          
ไดอะตอมที่เกาะอยู่ตามก้อนหนิ รวมไปถงึใบไมท้ี่ร่วง
หล่นลงสู่ล าธาร และสตัว์น ้าขนาดเลก็ทีเ่ป็นอาหารของ
กลุ่มผูล้่า  

เมื่อพจิารณาชุมชนของแมลงน ้า พบแมลงน ้า
ในอันดบัแมลงหนอนปลอกน ้า (Trichoptera) มคีวาม
หลากชนิดมากทีสุ่ด โดยวงศท์ีพ่บมากทีสุ่ด คอื ตวัอ่อน
แมลงหนอนปลอกน ้ าวงศ์ Hydropsychidae พบ 10 
ชนิด พบมากกว่าการศกึษาของศุภลกัษณ์ ระดมสุข [2] 
ที่พบ 9 ชนิด ในห้วยพรมแล้งพบตวัอ่อนแมลงหนอน
ปลอกน ้า Setodes sp. เป็นจ านวนมาก ตัวอ่อนสร้าง
ปลอกใต้ก้อนหินขนาดกลางและขนาดเล็กในบรเิวณ  
น ้าไหล เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ ประสาท เนืองเฉลมิ 
[5] ที่พบ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้ า Setodes sp. 
เป็นจ านวนมากในห้วยพรมแล้ง ตัวอ่อนสร้างปลอก

 

 

รปูท่ี 2 สดัส่วนความหลากชนิดของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิ 
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รปูท่ี 3 สดัส่วนความหลากชนิดของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิในหว้ยหญา้เครอืและหว้ยพรมแลง้ 
 

จากทรายขนาดเลก็มาก ปลอกมลีกัษณะเป็นรูปกรวย
เรยีวยาว ตวัอ่อนมกัอาศยัอยู่ตามใตก้อ้นหนิขนาดกลาง
และขนาดเล็ก การศึกษาครัง้นี้ย ังพบ ตัวอ่อนแมลง
ห น อน ป ลอ ก น ้ าหั ว ย าว  Stenopsyche sp. (ว งศ ์
Stenopsychidae) พ บ ที่ ห้ ว ย พ ร ม แ ล้ ง เท่ า นั ้ น 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ นฤมล แสงประดับและ
วโิรจน์ หนักแน่น [1] และ นิศารตัน์ คล้ายทอง [3] ที่
พบตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้าหวัยาวมกีารกระจาย
ตัวอย่างจ ากัดในล าธารของจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ 
ชยัภูม ิและขอนแก่น โดยพบเฉพาะที่ล าธารในหน่วย
พทิกัษ์ภหูนิเหลก็ไฟและทีห่ว้ยพรมแลง้เท่านัน้  

ตั ว อ่ อ น แ ม ล ง ป อ เข็ ม ห า ง โป่ ง  (ว ง ศ ์
Euphaeidae) ในอันดับ Odonata เป็นกลุ่มที่มีความ 
ชุกชุมในทัง้สองล าธาร ตวัอ่อนมกัอาศยัอยู่ใตห้นิขนาด
กลาง บริเวณน ้ าไหล ตัวอ่อนมีลักษณะเด่น คือ มี
เหงือกด้านข้างท้อง (Lateral abdominal gills) ตัง้แต่
ปลอ้งทอ้งที ่2-8 และมเีหงอืกทา้ยล าตวั (Caudal gills) 
จ านวน 3 เส้น มลีกัษณะพองบวมขนาดใหญ่ มวีงจร
ชีวิต 1 ปี (Univoltine) [11], [18] จากการศึกษาครัง้นี้ 
ยังพบตัว อ่อนแมลงชีปะขาวสกุล Kangella (วงศ ์
Ephemerellidae) ที่พบเฉพาะที่ห้วยพรมแล้งเท่านัน้ 
ตวัอ่อนสกุลนี้มกัพบในบรเิวณน ้าไหล เกาะอยู่ตามกอ้น

หนิ จากรายงานพบว่า Kangella sp. มกีารกระจายตวั
ใน ป ระ เท ศ ไต้ ห วัน  (Kangella brocha) [19] แ ล ะ
ประเทศไทย (Kangella sp.) โดยพบทีอุ่ทยานแห่งชาติ
แม่วงศ์  และอุทยานแห่ งชาติคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร [20] แต่คาดว่าน่าจะเป็นคนละชนิดกับ
ประเทศไต้หวัน และจากรายงานการพบสกุลนี้ ใน
ประเทศไทยนัน้ ยงัไม่มีการระบุชนิดที่แน่ชัด ดังนัน้
จ าเป็นต้องศกึษาชวีวทิยาและตรวจเอกลกัษณ์เพิม่เตมิ
ต่อไป  

นอกจากนี้ ย ังพบตัว อ่อนแมลงชีปะขาว 
Prosopistoma sp. (ว ง ศ์  Prosopistomatidae) เ ป็ น
แมลงชีปะขาวที่มีขนาดเล็กมาก อาศยัอยู่ในตะกอน
กรวดทรายบรเิวณน ้าไหลแรง ทัว่โลกมเีพยีงสกุลเดยีว 
[21] และตัวอ่อนแมลงสองปีกวงศ์ Chironomidae มี
ความชุกชุมมากในทัง้สองล าธาร ซึ่งแตกต่างจาก
จ านวนตวัที่พบในรายงานของนฤมล แสงประดบัและ
วโิรจน์ หนักแน่น [1] เนื่องจากปจัจุบนัแหล่งน ้ามกีาร
ปนเป้ือน หรือถูกรบกวนมากขึ้น  และเช่นเดียวกับ  
บุญเสฐยีร บุญสูง และคณะ [22] และ จนัดา วงศส์มบตั ิ
[23] พบว่า แมลงสองปีกวงศ์ Chironomidae มจี านวน
เพิม่ขึน้ในล าธารบรเิวณทีถู่กรบกวนจากกจิกรรมต่างๆ 
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เช่น พื้นที่การเกษตรกรรม   บริเวณที่มีการถางป่า    รมิฝ ัง่ล าธาร เป็นตน้ (รปูที ่4) 
 

    
               Caenoculis sp.          Class Oligochaeta             Eoophyla sp.               Etrocorema sp.  
                           

    
            Eubrianax sp.               F. Euphaeidae              Heleocoris sp.      Indoplanorbis sp.    
 

    
         Macrobrachium sp.           Protohermes sp.                  Setodes sp.                    Simulium sp. 

 
รปูท่ี 4 ตวัอย่างสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิทีพ่บในหว้ยหญา้เครอืและหว้ยพรมแลง้ 

 
 3. การแบ่ งสัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลัง     
หน้าดินตามลักษณะการกินอาหาร (Functional 
Feeding Groups) 
 จากขอ้มลูสตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงัหน้าดนิใน
หว้ยหญ้าเครอืและห้วยพรมแล้งสามารถแบ่งสตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินตามลักษณะการกินอาหาร

ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูล้่า (Predators) กลุ่มกนิ
อาหารโดยการเก็บสะสม (Gathering collectors) กลุ่ม
กนิอาหารโดยการกรองกนิ (Filtering collectors) กลุ่ม
กนิอาหารโดยการขูดกนิ (Scrapers) กลุ่มกดักนิใบไม ้
(Shredders) กลุ่มกนิเศษซาก (Scavengers) และกลุ่ม
ทีไ่ม่สามารถระบุได้ (Unidentified) ผลการศกึษาพบว่า  
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กลุ่มสตัว์ที่พบมากที่สุดคอื กลุ่มกนิอาหารโดยการเก็บ
สะสม (45.48%)  สอดคล้องกบัการศกึษาของ Hoang 
and Bae [17] ที่พบกลุ่มกินอาหารโดยการเก็บสะสม
เป็นกลุ่มเด่นในล าธาร Dak Pri ประเทศเวียดนาม 
ลกัษณะของล าธารที่ศกึษาในครัง้นี้มลีกัษณะคลา้ยกบั
ล าธาร Dak Pri กล่าวคอื ล าธารปกคลุมดว้ยพืน้ทีป่่า มี
พืน้อาศยัทีห่ลากหลาย เช่น ลานหนิ กอ้นหนิขนาดใหญ่
ไปจนถึงก้อนหินขนาดเล็ก ทราย รวมไปถึงเศษซาก
ใบไมท้ี่ทบัถมกนั และรากไม ้กล่าวคอืลกัษณะการกนิ
อาหารของสตัว์ในล าธารเขตร้อนในเอเชียตะวนัออก
เฉี ย ง ใต้ ได้ ร ับ อิ ท ธิพ ล จ ากพื้ น ที่ ป่ า ริม ฝ ัง่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในล าธาร ได้แก่ องค์ประกอบของพื้น
อาศยัและพชืรมิฝ ัง่ [24] สตัว์ในกลุ่มกนิอาหารโดยการ
เก็บสะสม เช่น ตวัอ่อนแมลงชปีะขาว Caenoculis sp. 
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว Baetis sp. และตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกน ้า Setodes sp. เป็นตน้  

กลุ่มเด่นรองลงมา คอื กลุ่มกนิอาหารโดยการ
กรองกนิ (31.28%) สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจนัทดิา 
ศรจีนัทร์ [25] ส่วนใหญ่เป็นแมลงหนอนปลอกน ้า ซึ่ง
เป็นแมลงกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของแมลงน ้าและมี
ความหลากหลายสูงในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
[11], [16] ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้าทีก่นิอาหารโดย
การกรองกนิ ไดแ้ก่ ตวัอ่อนกลุ่มแมลงหนอนปลอกน ้าที่
สานใยไหมเป็นตาข่ายดักจับอนุภาคอาหาร (Net-

spinner caddisflies) และกลุ่มที่ใช้ขนหรอืหนามบนขา
ช่วยในการกรองอนุภาคอาหารทีพ่ดัพามากบักระแสน ้า 
[11] เช่น ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้า  Amphipsyche 
sp. ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้ า Stenopsyche sp. 
และตัว อ่อนแมลงหนอนปลอกน ้ า  Chimarra sp.          
เป็นตน้  

กลุ่มต่อมา คือ กลุ่มกินอาหารโดยการขูดกิน 
(8.57%) กลุ่มนี้จะขูดกนิเพอรไิฟตอนและสาหร่ายบน
ท่อนไม้ที่จมน ้ าหรือตามก้อนหิน  Jung et al. [24] 
ศกึษาชุมชนสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิในล าธาร 
Muonghoa ประเทศเวยีดนาม พบว่าล าธารมลีกัษณะ
เปิด แสงแดดส่องถึงพื้นล าธาร ส่งผลให้สาหร่ายและ   
เพอริไฟตอนเจริญเติบโตได้ดี ท าให้พบสัตว์กลุ่ม         
กินอาหารโดยการขูดกินมีความชุกชุมมากที่สุด 
แตกต่างจากการศึกษาครัง้นี้ กล่าวคือ ลักษณะห้วย
หญ้าเครอืและห้วยพรมแล้งถูกปกคลุมด้วยร่มเงาจาก
พชืรมิฝ ัง่ ท าให้แสงแดดส่องลงสู่พื้นล าธารได้น้อย จงึ
พบความชุกชุมของสตัว์กลุ่มกนิอาหารโดยการขูดกนิ
น้อยตามไปด้วย เนื่องจากปรมิาณแสงแดดที่ส่องลงสู่ 
ล าธารมีผลต่อการเจริญ เติบโตของสาหร่าย และ          
เพอริไฟตอน ตัวอย่างสตัว์ในกลุ่มกินอาหารโดยการ 
ขูด กิน  เช่ น  ห อยสองฝ า Corbicula sp. ตัว อ่ อน         
เหรียญน ้ า Eubrianax sp. และตัวอ่อนแมลงชีปะขาว 
Habrophlebiodes sp. เป็นตน้ (รปูที ่5) 

 
 

รปูท่ี 5 รอ้ยละของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิตามลกัษณะการกนิอาหาร ในหว้ยหญา้เครอืและหว้ยพรมแลง้ 
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 4. ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทาง
กายภาพและเคมีของน ้าและฤดูกาลต่อโครงสร้าง
ชมุชนสตัวไ์ม่มีกระดกูหน้าดิน 
 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate 
analysis) ด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม 
(Clustering analysis) โด ย ใช้ ข้ อ มู ล ตั ว แ ป รท า ง
กายภาพและเคมขีองน ้าและขอ้มลูโครงสรา้งชุมชนของ
สตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิ แสดงในรูปที ่6 และ 7 
ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถแบ่งกลุ่มสถานีศกึษา
ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ที่แยกจากกันอย่างชดัเจนที่ดัชนี
ความแตกต่าง (Bray-Curtis similarity index) ที ่100%  

กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเป็นสถานีที่ 1, 2, 3 และ 4 
ของห้วยหญ้าเครอื ในฤดูฝน (R1, R2, R3, R4) และ
สถานีที่ 1 ของห้วยหญ้าเครือ ในฤดูร้อน (H1) ซึ่ง
เหตุผลหลกัของการแบ่งกลุ่มสถานีกลุ่มนี้  อาจเกดิจาก
ลักษณะโครงสร้างของพื้นล าธารห้วยหญ้าเครือที่
เหมอืนกนัท าใหโ้ครงสรา้งของสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั
หน้าดนิทีค่ลา้ยกนัจงึจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั แมว้่าจะ
มสีถานีที ่1 ในฤดูรอ้นเขา้มาร่วมในกลุ่มเดยีวกนักต็าม
ถอืไดว้่าเกดิจากลกัษณะโครงสรา้งของล าธารหว้ยหญ้า
เครือที่ เหมือนกัน  กลุ่มใหญ่กลุ่มที่  1 ยังสามารถ

แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย ซึ่งแยกจากกันที่ดัชนีความ
แตกต่างประมาณ 87% แบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มแรก 
ได้แก่ สถานีที่ 1, 2 และ 3 ของห้วยหญ้าเครอื ในฤดู
ฝน (R1, R2, R3) ส่วนกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 2 ได้แก่ สถานี
ที ่4 ของห้วยหญ้าเครอื ในฤดูฝน (R4) และสถานีที่ 1 
ของหว้ยหญ้าเครอื ในฤดูรอ้น (H1) และกลุ่มใหญ่กลุ่ม
ที่ 2 เป็นสถานีในห้วยพรมแล้งในฤดูฝน หนาว และ
รอ้น (R5, C5, H5) และสถานีที ่1, 2 3 และ 4 ของหว้ย
หญ้าเครอื ในฤดูหนาวและรอ้น (C1, C2, C3, C4, H2, 
H3, H4)  

เหตุผลหลกัของการแบ่งกลุ่มสถานีกลุ่มที่ 2 นี้ 
อาจเกิดจากอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของพื้น           
ล าธารหว้ยหญา้เครอื และฤดกูาลร่วมกนั กลุ่มใหญ่กลุ่ม
ที ่2 ยงัสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย ซึ่งแยกจากกนัที่
ดชันีความแตกต่าง ประมาณ 68% แบ่งเป็นกลุ่มย่อย
กลุ่มแรกคอื สถานีในหว้ยพรมแลง้ในฤดูฝน หนาวและ
รอ้น (R5, C5, H5) และกลุ่มย่อยกลุ่มที ่2 ไดแ้ก่ สถานี
ที่ 1, 2, 3 และ 4 ของห้วยหญ้าเครอื ในฤดูหนาวและ
รอ้น ยกเวน้ สถานีที่ 1 ของห้วยหญ้าเครอื ในฤดูร้อน 
(H1) 

 

 
 
รปูท่ี 6 แผนภาพเดนโดรแกรมการจดักลุ่มสถานีของหว้ยหญา้เครอื (สถานี 1-4) และหว้ยพรมแลง้ (สถานี 5) จาก

ข้อมูลสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินทัง้ 3 ฤดู (R= ฤดูฝน, C=หนาว, H=ร้อน) (Percent chaining =   
6.67)
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 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate 
analysis) ด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร จัด อั น ดั บ 
( Ordination analysis) โ ด ย Canonical 
correspondence Analysis (CCA) แสด งให้ เห็ น ถึ ง
โครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่
ตอบสนองต่อค่าปจัจยัทางกายภาพและเคมขีองน ้า เช่น 
กลุ่มสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัหน้าดนิที่มกีารตอบสนอง
ต่อความเร็วกระแสน ้ าไหลเร็ว ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกน ้ า Polymorphanisus sp., Stenopsyche 
sp. และ Setodes sp. มักอาศัยหรือสร้างรังอยู่ ใต ้        
กอ้นหนิในบรเิวณทีน่ ้าไหลเรว็ แมลงหนอนปลอกน ้าทัง้ 
3 ชนิดพบเฉพาะในห้วยพรมแล้งทีม่กีระแสน ้าไหลเร็ว 
กลุ่มแมลงน ้าที่ตอบสนองต่อปรมิาณออกซิเจนละลาย
น ้าน้อยและความเรว็ของกระแสน ้าที่ไหลเอื่อยหรอืน ้า
ค่อนขา้งนิ่ง บรเิวณนี้จะมกีารทบัถมของใบไม้กิง่ไม้ที่
ล่วงหล่นลงสู่ล าธาร เช่น ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้า 
Ganonema sp. และ Anisocentropus sp. มกัอาศยัอยู่
ตามกองเศษซากใบไม้กิ่งไม้ในล าธาร เนื่ องจาก           
แมลงน ้าจะน าเศษซากเหล่านี้มาสร้างเป็นรงัและเป็น
แหล่งอาหาร ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว Ephemera sp.  
มกัขุดรอูยู่ภายใตต้ะกอนละเอยีดหรอืพืน้ทรายละเอยีด
ในบรเิวณน ้าไหลชา้ เป็นตน้  

กลุ่ ม สัต ว์ ไม่ มีก ระดู ก สัน ห ลังห น้ าดิน ที่
ตอบสนองต่อปริมาณออกซิเจนละลายในน ้ าสูงเช่น   
ตัวอ่อนแมลงสโตนฟลาย Neoperla sp. มกัอาศัยอยู่
ตามกอ้นหนิหรอืตามกองเศษซากใบไมใ้นล าธารต้นน ้า 
และกลุ่มที่ตอบสนองต่อปริมาณออร์โธฟอสเฟต 
ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน ความลึกของแหล่งน ้ า 
ปรมิาณของแขง็ละลายน ้า และค่าการน าไฟฟ้าของน ้า 
เช่น ตวัอ่อนแมลงชปีะขาว Kangella sp. อาศยัอยู่ตาม
ก้อนหินหรือเศษซากใบไม้ ในแหล่งน ้ าไหล ตัวอ่อน
แมลงชีปะขาว Cinygmina sp. และ Afronurus sp. 
อาศยัอยู่ตามพื้นอาศยัทีม่หีนิขนาดคละกนัในล าธารทีม่ ี

คุณภาพน ้ าดี บริเวณน ้ าไหลช้าถึงไหลแรง ตัวอ่อน
แมลงสโตนฟลาย Etrocorema sp. และ Nemoura sp. 
อาศยัอยู่ใต้ก้อนหนิหรอืในกองเศษซากใบไม้ในล าธาร
ตน้น ้าทีคุ่ณภาพน ้าด ีเป็นตน้ ทัง้นี้การพบแมลงน ้ากลุ่ม
ที่มีความทนทานน้อยต่อสภาพแวดล้อมที่มีการ
ปนเป้ือน อาจเนื่องมาจากล าธารที่ท าการเก็บตวัอย่าง
เป็นล าธารต้นน ้า การปนเป้ือนของมลพษิลงสู่แหล่งน ้า
ค่อนขา้งน้อย รวมถงึผลกระทบจากกจิกรรมรมิฝ ัง่ยงัมี
น้อยเช่นกัน ดังนั ้นคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์ดีพอที่
สิง่มชีวีติเหล่านี้สามารถด ารงชวีติอยู่ได ้[12], [16], [26] 
(รปูที ่8) 
  
สรปุและเสนอแนะ  
 จากการศกึษาครัง้นี้พบความหลากชนิดของ
สตัว์ไม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินทัง้หมด 3 ไฟลัม 18 
อั น ดั บ  85 ว งศ์  174 ช นิ ด  แ ม ล งน ้ า ใน อั น ดั บ 
Trichoptera มีความหลากชนิดมากที่สุ ดในทัง้สอง         
ล าธาร การแบ่งสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินตาม
ลกัษณะการกนิอาหาร กลุ่มทีพ่บมากที่สุดคอื กลุ่มกนิ
อาหารโดยการเก็บสะสม โดยส่วนใหญ่เป็นแมลงใน
อนัดบัแมลงชปีะขาว  

ปจัจัยทางกายภาพและเคมีของน ้ า  เช่น 
ความเร็วกระแสน ้ า ความขุ่นของน ้ า และปริมาณ
ออกซเิจนละลายในน ้า ลกัษณะพื้นล าธาร เช่น ลานหนิ 
กอ้นหนิขนาดต่างๆ และพชืน ้า รวมไปถึงฤดูกาล มผีล
ต่อความหลากชนิดและโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มี
กระดูกสนัหลงัหน้าดิน อย่างไรก็ตามการศกึษาครัง้นี้ 
ศกึษาเฉพาะในล าธารต้นน ้า จงึท าใหท้ราบความหลาก
ชนิดและโครงสร้างชุมชนสัตว์เฉพาะบริเวณต้นน ้ า
เท่านัน้ ควรมกีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่เติมตัง้แต่ต้นน ้าจนถึง
ท้ายน ้ า เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความ
หลากชนิดและโครงสรา้งชุมชนสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั
หน้าดนิตลอดทัง้ล าน ้า 
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รูป ท่ี  7 แผนภาพ CCA แสดงการจัดเรียงล าดับของสถานี เก็บตัวอย่าง จากผลของปจัจัยสิ่งแวดล้อม                         
(ห้วยหญ้าเครอืสถานีที่ 1-4 และหว้ยพรมแล้ง สถานีที ่5, R= ฤดูฝน, C=หนาว, H=รอ้น) (Eigen-value; 
Axis1=0.307, Axis2=0.301) 

 

 
 

รปูท่ี 8  แผนภาพ CCA แสดงการจดัเรยีงล าดบัของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัหน้าดนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยั            
ทางกายภาพและเคมขีองน ้า (Eigen-value; Axis1=0.307, Axis2=0.301) 
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