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บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินในนํ้ าตกธารทิพย ์
เก็บตวัอย่างสัตวเ์ชิงคุณภาพดว้ยสวิงปากรูปตวัดี และเชิงปริมาณดว้ย Surber sampler ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมทั้ งวดัปัจจยัทางกายภาพและเคมีของนํ้ า ผลการศึกษา พบความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลงัหน้าดินทั้ งหมด 2 ไฟลมั 11 อนัดบั 52 วงศ์ 81 ชนิด โดยพบว่า อนัดบั Odonata (ร้อยละ 31) มีความ
หลากชนิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ อนัดบั Hemiptera (ร้อยละ 19) และอนัดบั Trichoptera (ร้อยละ 11) สัตวไ์ม่มีกระดูก
สันหลงัหนา้ดินกลุ่ม Gathering Collectors (ร้อยละ 47.18) พบมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่ม Filtering Collectors (ร้อยละ 
21.65) และกลุ่ม Predators (ร้อยละ 12.70) และปัจจยัทางกายภาพและเคมีของนํ้ าจาํนวน 6 พารามิเตอร์มีค่าแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) ระหวา่งสถานี 
 

ABSTRACT 
        The study was aimed to investigate species diversity of benthic macroinvertebrates in Than Thip Waterfall. 
Benthic macroinvertebrates were collected by using D-Frame dip net for quanlitative sampling and Surber sampler 
for quantitative sampling between March - December 2 012 . Physicochemical characteristics of stream were in situ 
measured by using field apparatus prior the faunal collection. The results of benthic macroinvertebrates were 
composed of 2 phyla, 11 orders, 52 families and 81 species. The most order Odonata (31%), Hemiptera (19%) and 
Trichoptera (11% ). Gathering Collectors (47 .18% ) were more abundant than Filtering Collectors (21 .65% ) and 
Predators (12.70%). Six parameters of water quality were significantly different between sampling sites (p<0.05). 
 
 
 
 
คาํสําคญั  ความหลากชนิด สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน นํ้าตกธารทิพย ์
Key Words: Species diversity, Benthic macroinvertebrate, Than Thip Waterfall 
* นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาํหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทนํา 

 นํ้ าตกธารทิพยต์ั้ งอยู่ใน ต.บุ่งนํ้ าเตา้ อ.หล่ม

สัก จ.เพชรบูรณ์  ตั้ งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อมี

ความสําคัญ ต่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-

บริโภคของชุมชนต่างๆ แต่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้มเพ่ือพฒันานํ้ าตกให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

ข อ งจั งห วัด  ส่ งผ ล ให้ ร ะบ บ นิ เว ศ ข อ งนํ้ าต ก

เปล่ียนแปลงไป สไบทอง (2556) ศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

เชิงท่องเท่ียว อําเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี พบว่า 

จงัหวดัราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่ขาด

นโยบายส่งเสริมดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขาดการ

ส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน ขาดมาตรการ

ในการควบ คุมการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน  และขาด

หน่วยงานเขา้มาดูแลรับผิดชอบอย่างชดัเจน จึงทาํให้

เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ทรัพยากรกายภาพ  ส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้ าใน

แหล่งนํ้ าผิวดินซ่ึงมีปริมาณลดลง ด้านทรัพยากร

ชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อจาํนวนของความหลากหลาย

ทางชีวภาพบนบก ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์มนุษย ์

ส่งผลกระทบต่อการใช้ท่ีดิน เน่ืองจากทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินเกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ าเพ่ือ

นาํมาใชเ้พ่ิมข้ึน และดา้นคุณภาพชีวิต ส่งผลกระทบต่อ

ดา้นบริการสาธารณสุขจากการท่ีมีอุบติัเหตุเพ่ิมมากข้ึน 

แต่ในทางตรงกันขา้มกลบัส่งผลกระทบทางบวกต่อ

เศรษฐกิจและสังคม  เน่ืองจากประชาชนมีอาชีพท่ี

มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีนักท่องเท่ียวเขา้มา

เท่ี ย วแห ล่ ง ท่ อ ง เท่ี ย ว ใน พ้ื น ท่ี เพ่ิ ม ข้ึ น  แ ต่ ก าร

เปล่ียนแปลงน้ีย่อมมีผลกระทบต่อชุมชนส่ิงมีชีวิตท่ี

อาศัยในนํ้ าตกหรือบริเวณรอบนํ้ าตก  โดยเฉพาะ

โครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน 

ผลกระทบดงักล่าวยงัส่งผลต่อไปยงัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ดว้ย 

เน่ืองจากสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินมีความสาํคญั

ในแง่ของการเป็นแหล่งอาหารของสัตวช์นิดต่างๆ ท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณแหล่งนํ้ านั้นๆ เช่น กบ และปลาเป็นตน้ 

(Williams and Feltmate, 19 9 2 ) น อก จ าก น้ี ห ล าย

ประเทศในยโุรป อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย นิยมใช้

สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินเป็นดัชนีชีวภาพใน

การประเมินคุณภาพนํ้ า (Rosenberg and Resh, 1993)  

ดงันั้นผูว้ิจยัสนใจศึกษาความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มี

กระดูกสันหลังหน้าดินในนํ้ าตกธารทิพย์ เน่ืองจาก

นํ้ าตกธารทิพย์เป็นนํ้ าตกท่ีมีความสมบูรณ์ทางด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ในขณะเดียวกันเป็น

แหล่งนํ้ าท่ีกําลังถูกรบกวนจากมนุษย์อีกทั้ งยงัไม่มี

รายงานการศึกษาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินใน

บริเวณน้ี  เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่าในท้องถ่ินตนเอง 

เป็นแหล่งข้อมูลชีวภาพเบ้ืองต้นในด้านความหลาก

ชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และเป็น

แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ

อนุรักษต่์อไป 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

 เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังหน้าดินในนํ้ าตกธารทิพย์ อุทยาน

แห่งชาติเขาคอ้ 

 

วธีิการวจิัย 

นํ้ าตกธารทิพย์ตั้ งอยู่ท่ีหมู่ 3 บ้านธารทิพย ์

ตาํบลบุ่งนํ้าเตา้ อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูใ่น
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เขตอุทยานแห่งชาติเขาคอ้ ตาํแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 

16°39'09.58" เหนือ และ101°07'26.32" ตะวนัออก 

ความสูงจากระดบันํ้าทะเลโดยเฉล่ีย 190 เมตร มีรูปร่าง

เป็นแนวยาววางตวัในทิศตะวนัออก-ตะวนัตก มีความ

ยาวประมาณ 2.350 กิโลเมตร ความกวา้งของลาํธาร

โดยเฉล่ีย 9.27 เมตร ทิศใตมี้ลกัษณะพ้ืนท่ีตดัชัน ทิศ

เหนือเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัเล็กน้อย และทั้งสองฝ่ังของลาํ

ธารปกคลุมด้วยพ้ืนท่ีป่าเบญจพรรณ (ภาพท่ี 1) เก็บ

ตวัอย่างสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินในนํ้ าตกธาร

ทิพยร์ะหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 

ทั้ งหมด 6 สถานี แบ่งเป็นสถานีตอนบนอยู่ตอนบน

นํ้ าตก (TU) 3 สถานี และสถานีตอนล่างอยู่ล่างนํ้ าตก 

(TL) 3 สถานี เก็บตวัอย่างเชิงคุณภาพโดยใชส้วิงปาก

รูปตวัดี (D-frame net) ขนาดตาข่าย 450 ไมโครเมตร 

เก็บตะกอนจากแหล่งอาศยัแบบต่างๆ เป็นเวลา 3 นาที 

และเชิงปริมาณโดยใช้  Surber Samples ขนาด 30x30 

เซนติเมตร ขนาดตาข่าย 500 ไมโครเมตร โดยวาง

เคร่ืองมือในทิศทางทวนกระแสนํ้ า ถ่ายตวัอยา่งท่ีไดล้ง

ในถุงพลาสติกและดองทันทีด้วยเอทิลแอลกอฮอล์

ความเขม้ขน้ 70% พร้อมทั้งวดัปัจจยัทางกายภาพและ

เคมีของนํ้ าบางประการ ได้แก่  อุณหภูมินํ้ า (Water 

temperature) ค่ าก ารนํ าไฟ ฟ้ าข อ งนํ้ า  (Electricity 

Conductivity: EC) ปริมาณของแข็งละลายนํ้ า (Total 

Dissolved Solid: TDS) ความเป็นกรด-ด่างของนํ้า (pH) 

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ า (Dissolved Oxygen: DO) 

และความเร็วกระแสนํ้ า (Water velocity)  จากนั้ นคดั

แยกตวัอยา่งสัตวอ์อกจากตะกอน ตรวจสอบเอกลกัษณ์

และจดัจาํแนกสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินจนถึง

ลําดับอนุกรมวิธานตํ่ าสุ ด เท่ าท่ีส ามารถทําได้ ท่ี

ห้องปฏิบัติการชีววิทยานํ้ าจืด ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้กล้อง

จุลทรรศ น์ แบบส เตอ ริโอ  โดยใช้ เอกสารหลัก

ประกอบการตรวจเอกลกัษณ์สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั

หนา้ดินและจดัจาํแนกสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน

ต าม บ ท บ าท ก าร กิ น อ าห าร  (Functional feeding 

groups)  ได้แก่ Meritt and Cummin (1996); Morse et 

al. (1 9 9 4 ) ; Dudgeon (1 9 9 9 ) ; Sangpradub and 

Boonsoong (2 0 0 6 )  แ ล ะ  Boonsoong (2 0 0 7 )  เก็ บ

ตวัอย่างทั้ ง 3 ฤดู วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่า

ปัจจยัทางกายภาพและเคมีของนํ้าบางประการในแต่ละ

สถานีด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนก

ทางเดียว  (One - Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS for Windows version 16.0 วิเคราะห์

ดัช นี ความหลากช นิ ด  (Shannon-Wiener diversity 

index) แ ล ะค ว าม ส มํ่ า เส ม อ ข อ งช นิ ด  (Species 

evenness) (Clarke and Warwick, 1 9 9 4 ; Ludwig and 

Reynolds, 1986) ความหนาแน่นและความคลา้ยคลึง

กนัของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน 

 

ผลการวจิัย 

ปัจจัยทางกายภาพและเคมขีองนํา้ 

 เปรียบเทียบปัจจยัทางกายภาพและเคมีของ

นํ้าในนํ้ าตกธารทิพยต์อนบนและตอนล่างทั้ง 3 ฤดูกาล

ในปี  พ .ศ.2555 ทั้ งหมด 6พารามิเตอร์ โดยใช้สถิติ

ทดสอบ One-Way ANOVA พบวา่ อุณหภูมินํ้ า ค่าการ

นาํไฟฟ้าของนํ้ า ปริมาณของแข็งละลายนํ้ า ความเป็น

กรด -ด่างของ  ปริมาณออกซิ เจนละลายนํ้ า   และ

ความเร็วกระแสนํ้ า มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั 

(p<0.05) (ตารางท่ี 1) 
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ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั

หน้าดนิ 

 จากการเก็บตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั

หน้าดินในนํ้ าตกธารทิพยต์อนบนและตอนล่างในปี 

พ.ศ. 2555 พบความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน

หลังหน้าดินทั้ งหมด 2 ไฟลัม 11 อันดับ  52 วงศ์ 81 

ชนิด  โดยส่วนมากเป็นแมลงนํ้ า อันดับท่ีพบความ

หลากชนิดมากท่ีสุดคือ อันดับ Odonata (ร้อยละ 31) 

รองลงมาคือ อนัดบั Hemiptera (ร้อยละ 19) และอนัดบั 

Trichoptera (ร้อยละ 11) ตามลาํดับ (ภาพท่ี 2 และ 3) 

ในนํ้ าตกธารทิพยต์อนบนพบความหลากชนิดทั้งหมด 

2 ไฟลมั 10 อนัดบั 39 วงศ์ 56 ชนิด อนัดบัท่ีพบความ

หลากชนิดมากท่ีสุดคือ อันดับ Odonata (ร้อยละ 29) 

รองลงมาคือ อนัดบั Hemiptera (ร้อยละ 23) และอนัดบั 

Ephemeroptera (ร้อยละ 12) ตามลาํดับ และในนํ้ าตก

ธารทิพยต์อนล่างพบความหลากชนิดทั้งหมด  2 ไฟลมั 

11 อนัดบั 48 วงศ ์69 ชนิด อนัดบัท่ีพบความหลากนิด

มากท่ีสุดคือ อนัดบั Odonata (ร้อยละ 28) รองลงมาคือ 

อนัดบั Hemiptera (ร้อยละ 16) และอนัดบั Trichoptera 

(ร้อยละ 12) ตามลาํดบั ดชันีความหลากชนิดในนํ้ าตก

ธารทิพย์ตอนบน (H’=2.73) มีค่าน้อยกว่านํ้ าตกธาร

ทิพยต์อนล่าง (H’=2.85) แต่ความสมํ่าเสมอของการ

กระจายตัวของสั ตว์ในนํ้ าตกธารทิพย์ตอนบน 

(EH=0.68) มีค่าสูงกว่านํ้ าตกธารทิพย์ตอนล่าง  (EH 

=0.67) ความหนาแน่นของสัตว์ในนํ้ าตกธารทิพย์

ตอนบนเท่ากบั 614 ตวั/ตารางเมตร และในนํ้ าตกธาร

ทิพย์ตอนล่างเท่ากับ 669 ตัว/ตารางเมตร และความ

คลา้ยคลึงกนัของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินใน

นํ้าตกธารทิพยต์อนบนและนํ้าตกธารทิพยต์อนล่างมีค่า

เท่ากบั 69.35 (ตารางท่ี 2) 

จัดจําแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน

ต ามบทบ าทการกิน อ าห าร  (Functional feeding 

groups) 

 จากขอ้มูลสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดิน

ในนํ้ าตกธารทิพย  ์สามารถแบ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลงัหนา้ดินตามบทบาทการกินอาหารออกเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่  กลุ่ม  Shredders (กัดกินใบไม้) กลุ่ม  Scrapers 

(กินอาหารโดยการขูดกิน) กลุ่ม Predators (ผูล่้า) กลุ่ม 

Filtering Collectors (กินอาหารโดยการกรอง) กลุ่ม 

Gathering Collectors (กินอาหารโดยการเก็บสะสม) 

กลุ่ม Scavengers (กินเศษซาก) และกลุ่ม Unidentified 

(ไม่สามารถระบุบทบาทการกินอาหารได้) ผล

การศึกษาพบวา่ กลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ่ม Gathering 

Collectors (ร้อยละ47.18) รองลงมาคือ กลุ่ม Filtering 

Collectors (ร้อยละ 21.65) และกลุ่ม Predators (ร้อยละ 

12.70) (ภาพท่ี 4) 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

จากการเปรียบเทียบปัจจัยทางกายภาพและ

เคมีของนํ้ าในนํ้ าตกธารทิพย์ตอนบนและตอนล่าง 

พบว่า อุณหภูมินํ้ า ค่าการนําไฟฟ้าของนํ้ า ปริมาณ

ของแข็งละลายนํ้ า ความเป็นกรด-ด่างของ ปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้ า  และความเร็วกระแสนํ้ า มีค่า

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั (p<0.05) กล่าวคือ ปัจจยั

ทางกายภาพและทางเคมีของนํ้ าอาจไดรั้บอิทธิพลจาก

ทั้ งฤดูกาล  ลักษณะของพ้ืนลําธาร กิจกรรมการใช้

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีต่างๆ โดยรอบ และช่วงเวลาของ

แต่ละวนั ซ่ึงค่าท่ีวดัได้มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ดงันั้นในการตรวจวดัปัจจยัทางกายภาพและเคมีของนํ้า

จึงตอ้งตรวจวดัอยา่งสมํ่าเสมอและค่อนขา้งบ่อย เพราะ
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ค่าท่ีตรวจวดัได้จะบอกคุณภาพของนํ้ าได้เพียงแค่

ช่วงเวลาท่ีทาํการตรวจวดัเท่านั้น 

จากการเก็บตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั

หน้าดินในนํ้ าตกธารทิพยต์อนบนและตอนล่างในปี 

พ.ศ. 2555 พบความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน

หลังหน้าดินทั้ งหมด 2 ไฟลัม 11 อันดับ 52 วงศ์ 81 

ชนิด โดยส่วนมากเป็นแมลงนํ้ า เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของนฤมลและคณะ  (2541) จันทิดา (2548) และ        

ธีรศกัด์ิ (2556) อนัดบัท่ีพบความหลากชนิดมากท่ีสุด

คือ อนัดับ Odonata (ร้อยละ 31) รองลงมาคือ อนัดับ 

Hemiptera (ร้ อ ย ล ะ  1 9 )  แ ล ะอั น ดั บ  Trichoptera          

(ร้อยละ 11) ตามลาํดบั แตกต่างจากการศึกษาของธีร

ศกัด์ิ  (2556) ศึกษาเก่ียวกบัความหลากชนิดของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่ง

แสลงหลวง จงัหวดัพิษณุโลก อนัดบัท่ีพบความหลาก

ชนิดมากท่ีสุดคือ อนัดบั Diptera รองลงมาคือ อนัดบั 

Ephemeroptera และอนัดบั Coleoptera ตามลาํดบั อาจ

เน่ืองจากพ้ืนท่ีแหล่งอาศัยของสัตว์ท่ีแตกต่างและ

วิธีการเก็บท่ีต่างกันด้วย จึงส่งผลให้พบความหลาก

ชนิดต่างกนั อีกทั้งการพบอนัดบั Odonata จาํนวนมาก

อาจเน่ืองมาจากในบริเวณนํ้ าตกมีพืชนํ้ าหรือพืชริมฝ่ัง

ข้ึนอยู่ เป็ นแห ล่งอาศัย ท่ี เหมาะสมกับแมลงปอ 

แมลงปอจะสามารถเคล่ือนท่ีโดยการปีนป่ายไปตาม

ต้นพืชได้ (Williams and Feltmate, 1992) ดัชนีความ

หลากชนิดในนํ้ าตกธารทิพยต์อนบน (H’=2.73) มีค่า

น้อยกว่านํ้ าตกธารทิพยต์อนล่าง (H’=2.85) แต่ความ

สมํ่าเสมอของการกระจายตัวของสัตว์ในนํ้ าตกธาร

ทิพย์ตอนบน  (EH=0.68) มีค่าสูงกว่านํ้ าตกธารทิพย์

ตอนล่าง (EH =0.67) ความหนาแน่นของสัตวใ์นนํ้ าตก

ธารทิพยต์อนบนเท่ากบั 614 ตวั/ตารางเมตร และใน

นํ้ าตกธารทิพย์ตอนล่างเท่ากับ  669 ตัว/ตารางเมตร 

แสดงว่าในนํ้ าตกธารทิพยต์อนล่างมีจาํนวนตัวของ

ประชากรสูงกว่าในนํ้ าตกธารทิพยต์อนบน และความ

คลา้ยคลึงกนัของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินใน

นํ้าตกธารทิพยต์อนบนและนํ้าตกธารทิพยต์อนล่างมีค่า

เท่ากบั 69.35 

การแบ่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินตาม

บทบาทการกินอาหารในนํ้ าตกธารทิพย ์พบว่า กลุ่มท่ี

พบมากท่ีสุดคือ  กลุ่ม  Gathering Collectors (ร้อยละ

47.18) เช่นเดียวกับการศึกษาของสุมาลี (2547) และ

จนัทิดา (2548) ท่ีพบสัตวใ์นกลุ่มน้ีมากเช่นกนั ตวัอยา่ง

แมลงนํ้ากลุ่ม Gathering Collectors เช่น แมลงชีปะขาว 

Baetis sp. แ ม ล ง ชี ป ะ ข าว  Caenis sp. แ ล ะแ ม ล ง

ชีปะขาว  Ephemera sp. เป็นต้น  รองลงมาคือ  กลุ่ม 

Filtering Collectors (ร้อยละ 21.65) เช่น แมลงหนอน

ปลอกนํ้ าวงศ์ Hydropsychidae แมลงหนอนปลอกนํ้ า

ว ง ศ์  Polycentropodidae แ ล ะ แ ม ล งส อ ง ปี ก ว ง ศ ์

Simuliidae เป็นตน้ และกลุ่ม Predators (ร้อยละ 12.70) 

เช่ น   แ ม ล งป อ ว งศ์  Gomphidae แ ม ล งป อ ว งศ ์

Libellulidae และมวนวงศ ์Gerridae เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในการติดตามแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างชุมชนสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั

หนา้ดิน ควรเกบ็ขอ้มูลสัตวใ์หค้รอบคลุมตลอดทั้ง 

ลาํธาร เพ่ือให้ทราบผลกระทบจากทั้งสองริมฝ่ังท่ีมีต่อ

โครงสร้างชุมชนสัตวต่์อไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ข อ ข อ บ คุ ณ ภ าค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  ค ณ ะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ 

และสถานท่ีในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

705



BMP28-6 

 

เอกสารอ้างองิ 

จนัทิดา ศรีจนัทร์. 2548. ผลกระทบจากกิจกรรม 

การเกษตรต่อโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลงัหนา้ดินในลาํธารลุ่มนํ้ าลาํปะ

ทาว จังหวัดชัยภูมิ . วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ธีรศกัด์ิ หมวดเพชร. 2556. ความหลากชนิดของสัตว ์

ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในเขตอุทยาน

แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวดัพิษณุโลก. 

วิทยานิพนธ์ป ริญญามหาบัณ ฑิต  สาขา

ชี ว วิ ท ย า  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

นฤมล แสงประดบั และวโิรจน์ หนกัแน่น. 2541.  

การศึกษาเบ้ืองตน้สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั

หนา้ดินในลาํห้วยหญา้เครือ และลาํห้วยพรม

แลง้ อุทยานแห่งชาตินํ้ าหนาว. วารสารวิจยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 3: 1-14. 

สไบทอง กนันะ. 2556. ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการ 

เป ล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน เชิง

ท่องเท่ียว อําเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุ รี . 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

บณัฑิตบริหารศาสตร์. 

Clarke, K.R. and Warwick, R.M. 1994. Change in  

Marine Communities; an approach to 

statistical analysis and interpretation. 

Plymouth Marine Laboratory, Plymouth. 

 

Dudgeon, D.D. 1999.Tropical Asian streams:  

Zoobentose, Ecology and Conservation. 

Hong Kong University Press, Hong Kong. 

Ludwig, A.J. and Reynolds, J.F. 1986. Statistical  

Ecology. John Wiley and Sons Inc., New 

York. 

Merritt, R.T. and Cummins, K.W. 1996. An 

introduction to the aquatic insects of North 

America. 3rd ed. Kendall/Hunt publishing 

company, United States of America. 

Morse, J.C., Yang, L. and Tian, L. 1994.  Aquatic  

insects of China useful for monitoring water 

quality. Hohai University press, China. 

Rosenberg, D.M. and Resh, V.H. 1993. Freshwater  

biomonitoring and benthic macroinvertebrates. 

Chapman and Hall, New York. 

Sangpradub, N. and B. Boonsoong.  2006. Identification 

of freshwater  invertebrates of the Mekong 

river and tributaries. Mekong river commission, 

Vientiane. 

Williams, D.D. and Feltmate, B.W. 1992. Aquatic  

insects. CAB International, United Kingdom. 

 

 

 

 

706



BMP28-7 

 

ตางรางที ่1 ค่าเฉล่ีย (Mean±SD) ปัจจยัทางกายภาพและเคมีของนํ้าบางประการ 

 
 
Seasons 

 

 
 

Sites 
 

ตวัแปรทางกายภาพและเคมี 
(Mean±SD) 

Water  
Temperature 

(°C) 
EC 

(μs/cm) 
TDS 

(ppm) 
pH 

 
DO 

(mg/l) 
Velosity 

(m/s) 

Hot 
 

Hot 
 

TU 
 

29.49±0.84 
 

180±1.12 
 

363.22±10.53 
 

8.44±0.06 
 

5.61±0.43 
 

14.55±9.01 
 

TL 
 

30.08±0.48 
 

    179.22±1.64 
 

356.89±5.75 
 

8.15±0.11 
 

5.37±0.24 
 

5.03±2.36 
 

Rain 
 

Rain 
 

TU 
 

26.63±0.42 
 

151.22±4.55 
 

293.33±25.81 
 

8.26±0.03 
 

7.11±0.14 
 

6.84±4.48 
 

TL 
 

26.66±0.39 
 

148±0.87 
 

296.67±2.40 
 

8.44±0.03 
 

7.35±0.16 
 

10.6±3.48 
 

Cool 
 

Cool 
 

TU 
 

23.67±0.92 
 

182.67±1.50 
 

368.78±12.42 
 

9.27±0.24 
 

6.37±0.44 
 

6.29±2.74 
 

TL 
 

24.23±0.15 
 

179.22±1.30 
 

358.22±2.64 
 

9.46±0.10 
 

6.53±0.34 
 

7.87±2.70 
 

p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

ตางรางที ่2 ดชันีความหลากชนิด ความสมํ่าเสมอของการกระจายตวั ความหนาแน่น และความคลา้ยคลึงกนัของสัตวไ์ม่ 

   มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน ในนํ้าตกธารทิพยต์อนบนและนํ้าตกธารทิพยต์อนล่าง 

ดชันี นํา้ตกธารทพิย์ตอนบน นํา้ตกธารทพิย์ตอนล่าง 

Shannon-Wiener’s Index (H´) 2.73 2.85 

Evenness Index (EH) 0.68 0.67 

ความหนาแน่น (ตวั/ตารางเมตร) 614 669 

Sorensen similarity index 69.35  
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ภาพที ่1 นํ้าตกธารทิพยต์อนบนและตอนล่าง อุทยานแห่งชาติเขาคอ้ 

 

 
ภาพที ่2 สัดส่วนความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินในนํ้าตกธารทิพย ์อุทยานแห่งชาติเขาคอ้ 

 

                                           
 

 

                                                        
 

ภาพที ่3 สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินในนํ้าตกธารทิพย ์อุทยานแห่งชาติเขาคอ้ 

 

     Caenis sp.                            F. Collembola                             F. Elmiidae         

   F. Euphaeidae                F. Polycentropodidae                        Protohermes sp.             
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ภาพที ่4 สัดส่วนของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินตามบทบาทการกินอาหารในนํ้าตกธารทิพย ์ 

 อุทยานแห่งชาติเขาคอ้  
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