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บทคดัย่อ 

การศึกษาความหลากหลายของแมลงสโตนฟลายจากล าธารห้วยหญา้เครือและห้วยพรมแลง้ อุทยานแห่งชาติ
น ้ าหนาว เก็บตวัอย่าง ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดว้ยสวิงปากรูปตวัดี ขนาดตาข่าย 
450 ไมโครเมตร และวดัปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า ผลการศึกษาพบตวัอ่อนแมลงสโตนฟลาย
จ านวน 10 สกุล จาก 4 วงศ์ Amphinemura เป็นสกุลเด่น มีจ านวนตวัมากท่ีสุด (3,606 ตวั, 74.61%) ค่าความหลากชนิด
ทั้งสองล าธารไม่แตกต่างกนั (Species Richness; R=9) ค่าดชันีความหลากชนิด (Shannon-Wiener Diversity Index; H´) 
และค่าความสม ่าเสมอ (Species Evenness; E) ของหว้ยพรมแลง้สูงกวา่หว้ยหญา้เครือ สกลุของแมลงสโตนฟลายทั้งสอง
ล าธารคลา้ยคลึงกนัมาก (Sørensen Similarity Index; S=0.89) ปัจจยัทางกายภาพและเคมีของน ้ าไดแ้ก่ ความลึกของน ้ า 
ความเร็วกระแสน ้ า อุณหภูมิอากาศ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ค่าการน าไฟฟ้า และปริมาณของแข็งละลายน ้ าแต่ละ
สถานีมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ผลการวเิคราะห์การจดัอนัดบัดว้ย NMS (Nonmetric-Multidimensional 
Scaling) พบวา่มีความสมัพนัธ์ของสกลุท่ีพบกบัสถานี 

 
ABSTRACT 

The diversity of stoneflies were studied in Yakruae and Phromlaeng Streams, Nam Nao National Park. 
Larvae have been collected monthly by qualitative method during December 2013 to December 2014 by using a D-
frame net with 450 µm mesh size. The physicochemical parameters of water were measured. Ten genera from four 
families were identified. Amphinemura was the dominant genus which had the highest total number of individual 
(3,606 individuals, 74.61%). Species Richness (R=9) was not difference between streams. Shannon-Wiener Diversity 
Index (H´) and Species Evenness (E) were higher in Phromlaeng than those of Yakruae Streams. The generic 
composition of stoneflies in two streams was high similarities (Sørensen Similarity Index; S=0.89). Depth, velocity, 
air temperature, dissolved oxygen, electrical conductivity and total dissolved solids between two stations were 
significantly different (p<0.05). The results of ordination by NMS (Nonmetric-Multidimensional Scaling) indicated 
the correlation between stoneflies larvae and stations. 
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บทน า 
แมลงสโตนฟลาย (stoneflies) เป็นแมลงน ้ า

อยู่ในอันดับ Plecoptera วงจรชีวิตส่วนใหญ่เป็นตัว
อ่อนอาศยัอยูใ่นน ้ าก่อนจะเป็นตวัเต็มวยัท่ีอาศยัอยูบ่น
บก ลกัษณะเด่นของตวัอ่อนคือ มีแพนหาง 2 เส้น อาจ
มีเหงือกอยู่ท่ีคอหรืออก ส่วนใหญ่เป็นพวกกลุ่มผูล่้า 
(predators) ห รือพวกกินซากอินท รีย์ขน าดให ญ่ 
(shredders) (Merritt, Cummins, 1996) ตัว อ่อน ส่ วน
ใหญ่ตอ้งการน ้ าท่ีมีออกซิเจนละลายดี พบในล าธาร
และแม่น ้ าท่ี เย็นสะอาดน ้ าไหลเร็ว (Hynes, 1976; 
Stewart, Harper, 1996; Stewart, Stark, 2002, 2008) 
และเป็นตวัอ่อนแมลงน ้ ากลุ่มหน่ึงท่ีนิยมใชเ้ป็นดชันีช้ี
วดัคุณภาพแหล่งน ้ า ทั่วโลกพบแมลงสโตนฟลาย
มากกว่า 2,000 ชนิด  จากทั้ งหมด 16 วงศ์  (Zwick, 
2000) Fochetti, Tierno de Figueroa (2008) รายงานว่า
ทั่วโลกพบความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย
มากกว่า 3,497 ชนิด จาก 286 สกุล 16 วงศ์ เขตอบอุ่น
ของเอเชียพบแมลงสโตนฟลายจ านวน 9 วงศ์ ส่วนใน
เขตร้อนพบจ านวน 4 วงศ์ หรือน้อยกว่า (Hamid, Md 
Rawi, 2011)  

ประเทศไทยยงัมีการศึกษาแมลงสโตนฟลาย
น้อยเม่ือเทียบกับต่างประเทศ ในทวีปอเมริกาเหนือ
และยุโรปมีรายงานพบ 650 ชนิด (Stark, Baumann, 
2005) และ 571 ชนิด (Graf et al., 2009) ตามล าดับ 
อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว จังหวดัเพชรบูรณ์ ประทุม 
(2546) ไดศึ้กษาความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลาย 
(Plecopteran) ในล าธารห้วยหญ้าเครือและห้วยพรม
แลง้ ปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติน ้ าหนาวยงัคงมีสภาพป่า
ตน้น ้ าล าธารท่ีอุดมสมบูรณ์ (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 
2557) ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาความหลากหลายของ
แมลงสโตนฟลายในล าธารห้วยหญ้าเครือและห้วย
พรมแลง้ อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว เพ่ือเปรียบเทียบว่า
มีความผนัแปรเกิดข้ึนหรือไม่ระหวา่งอดีตและปัจจุบนั 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่ อ ศึกษ าความหลากหลายของแมลง 

สโตนฟลายในล าธารห้วยหญา้เครือและห้วยพรมแลง้ 
อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว 
 
วธีิการวจิยั 
 พื้นทีศึ่กษา 

 อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว เป็นอุทยานแห่งท่ี 
5 ของประเทศไทย ตั้งอยูบ่ริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ซ่ึง
ทอดยาวผ่านจังหวดัเพชรบูรณ์และจังหวดัชัยภูมิ จึง
เป็นแนวเขตกั้ นระหว่างภาคเหนือ (อ าเภอหล่มเก่า 
อ าเภอหล่มสัก อ าเภอน ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์) และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ าเภอคอนสาร จังหวดั
ชยัภูมิ) มีเน้ือท่ีประมาณ 603,750 ไร่ หรือ 966 ตาราง
กิโลเมตร สภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นตน้น ้ าล าธาร
ของแม่น ้ าส าคญัหลายสาย เช่น แม่น ้ าป่าสกั แม่น ้ าพอง 
แม่น ้ าเลย หว้ยขอนแก่น ห้วยน ้ าเชิญ ซ่ึงไหลลงสู่เข่ือน
อุบลรัตน์และเข่ือนจุฬาภรณ์  เดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคมมีฝนตกชุก อากาศหนาวเย็นตลอดปีเฉล่ีย
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส และจะหนาวเยน็มากท่ีสุด
ในเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม บางปีอุณหภูมิลดต ่า
ถึง 0 องศาเซลเซียส อาจพบน ้ าค้างกลายเป็นเกล็ด
น ้ าแขง็ (ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2557) 

การ ศึกษ าค ร้ั ง น้ี ได้ท าก าร ศึกษ าความ
หลากหลายของแมลงสโตนฟลายในเขตอุทยาน
แห่งชาติน ้ าหนาว 2 สถานี ไดแ้ก่ (1) ล าธารห้วยหญ้า
เครือ บริเวณท่ีศึกษาตั้ งอยู่ท่ีละติจูด 16°44 '27.92"N 
และลอง ติ จู ด  101 °34 '46 .52 "E มี ค วาม สู งจ าก
ระดับน ้ าทะเล 832 เมตร (2) ล าธารห้วยพรมแล้ง 
บริเวณท่ีศึกษาตั้งอยูท่ี่ละติจูด 16°38'24.02"N และลอง
ติจูด 101°34'52.9"E มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 740 
เมตร (ภาพท่ี 1)  
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ภาพที ่1 แผนท่ีตั้งล าธารหว้ยหญา้เครือและหว้ยพรมแลง้ อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว 
 

การศึกษาภาคสนาม 
เก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมลงสโตนฟลายทุก

เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาเก็บตวัอยา่ง 13 เดือน โดยใช้
สวิงป าก รูปตัว ดี  (D-flame net) ขนาดตาข่ าย  450 
ไมโครเมตร แต่ละล าธารถูกแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 สถานี 
เก็บตัวอย่างสถานีละ 20 สวิง เพื่อให้ครอบคลุมทุก
แห ล่งอาศัยย่อย ตัวอย่างถูกดองรักษาสภาพใน
เอทิลแอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ 95 เปอร์เซ็นต ์พร้อมกบั
วดัปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ าดว้ย
เคร่ืองมือวดัภาคสนามไดแ้ก่ ความลึกของน ้ า ความเร็ว
กระแสน ้ า  อุณหภูมิอากาศ  อุณหภู มิน ้ า  ป ริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้ า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน า
ไฟฟ้า และปริมาณของแขง็ละลายน ้ า 
 การศึกษาในห้องปฏบิัตกิาร 

คัดแยกตัวอ่อนแมลงสโตนฟลายและจัด
จ าแนกจากลกัษณะภายนอกของตวัอ่อนออกเป็นระดบั
วงศ์  (family) ระดับสกุล  (genus) ห รือระดับชนิด 
(species) ภายใตก้ลอ้งสเตอริโอ เอกสารท่ีใชใ้นการจดั
จ าแนกได้แก่  Morse et al. (1994), Dudgeon (1999), 
Sangpradub, Boonsoong (2006)  

ค่าปัจจยัทางกายภาพและเคมีของน ้ าในแต่ละ
เดือนของทั้ งสองล าธาร วิเคราะห์ความแปรปรวน
จ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) จากโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS version 19 ค่าปัจจัยทางกายภาพและ
เคมีของน ้ าในแต่ละล าธาร วิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
(independent t-test) จากโปรแกรมส าเร็จ รูป  SPSS 
version 19 

วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร จั ด อั น ดั บ ด้ ว ย  NMS 
(Nonmetric-Multidimensional Scaling) จากโปรแกรม 
PCORD เพ่ือประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทาง
ส่ิงแวดลอ้มกบัแมลงสโตนฟลาย 
 
ผลการวจิยั 
 จากการเก็บตวัอยา่งเชิงคุณภาพในล าธารหว้ย
หญา้เครือและห้วยพรมแลง้ อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว 
พบตวัอ่อนแมลงสโตนฟลายทั้ งหมด 4 วงศ์ 10 สกุล 
ได้แก่  (1) วงศ์  Perlidae พบ  4 สกุล ประกอบด้วย 
Etrocorema, Neoperla, Phanoperla และ Agnetina ตัว
อ่อนสกุล Etrocorema มีจ านวนตวัมากท่ีสุด (605 ตวั) 
ร อ ง ล ง ม า คื อ ส กุ ล  Neoperla (202 ตั ว ) (2) ว ง ศ ์
Nemouridae พบ 4 สกุล ประกอบด้วย Amphinemura, 
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Indonemoura, Nemoura แ ล ะ  Sphaeronemoura ตั ว
อ่อนสกุล Amphinemura มีจ านวนตวัมากท่ีสุด (3,606 
ตัว) รองลงมาคือสกุล Indonemoura และ Nemoura 
พบจ านวนเท่ากัน (114 ตัว) (3) วงศ์ Leuctridae พบ
เพี ยงสกุล เดี ยว คือ  Rhopalopsole (48 ตัว ) (4) วงศ ์
Peltoperlidae พบหน่ึงสกุลเช่นกันคือ Cryptoperla (1 
ตวั) ทั้ งสองล าธารมีความหลากหลายของสกุลเท่ากัน
คือ 9 สกุล ห้วยหญ้าเครือไม่พบสกุล Agnetina ส่วน
ห้วยพรมแล้งไม่พบวงศ์ Peltoperlidae (ตารางท่ี  1) 
สกุลของแมลงสโตนฟลายท่ีพบทั้ งสองล าธาร 
Amphinemura มีจ านวนมากท่ีสุด 3,606 ตวั (74.61%) 
รองลงมาคือ สกุล Etrocorema 605 ตวั (12.52%) และ
สกลุ Neoperla 202 ตวั (4.18%) ตามล าดบั 

จากตารางท่ี 1 สกุลและจ านวนตวัในแต่ละ
เดือนแตกต่างกนั ล าธารห้วยหญา้เครือเดือนเมษายนมี
จ านวนแมลงสโตนฟลายมากท่ีสุด 2,521 ตวั ส่วนล า
ธารห้วยพรมแล้งพบจ านวนตัวมากท่ีสุดในเดือน
มีนาคม 225 ตวั 

เม่ือพิจารณาแต่ละล าธารพบว่า ห้วยหญ้า
เครือมีจ านวนประชากรแมลงสโตนฟลายมากกวา่ห้วย

พรมแล้ง (4,112 ตัว และ 721 ตัว ตามล าดับ ) สกุล 
Amphinemura มีจ านวนมากท่ีสุดในห้วยหญ้าเครือ 
3,399 ตวั (82.66%) รองลงมาคือ สกลุ Etrocorema 355 
ตั ว  (8.63%) แ ล ะส กุ ล  Neoperla 117 ตั ว  (2.85%) 
ตามล าดับ ขณะท่ีห้วยพรมแลง้สกุล Etrocorema พบ
จ านวนมากท่ีสุด 250 ตวั (34.67%) รองลงมาคือ สกุล 
Amphinemura 207 ตวั (28.71%) และสกลุ Phanoperla 
120 ตวั (16.64%) ตามล าดบั (ภาพท่ี 2)  

จ ากก ารวิ เค ร าะ ห์ ค่ าค วามห ลากช นิ ด 
(Species Richness; R) ค่ าดั ช นี ค ว าม ห ล าก ช นิ ด 
(Shannon-Wiener Diversity Index; H´) ค่ า ค ว า ม
สม ่ าเสมอ (Species Evenness; E) และค่าดัชนีความ
ค ล้ า ย ค ลึ ง  ( Sørensen Similarity Index; S) ข อ ง
แมลงสโตนฟลายเปรียบเทียบทั้งสองล าธาร พบว่าทั้ง
ห้วยหญา้เครือและห้วยพรมแลง้มีจ านวนชนิดเท่ากัน 
(R=9) ค่าดชันีความหลากชนิดและค่าความสม ่าเสมอ
ของห้วยพรมแล้งสูงกว่าห้วยหญ้าเครือ (H´=1.55, 
E=0.70 และ H´=0.71, E=0.32 ตามล าดับ ) ค่ าดัช นี
ความคลา้ยคลึงเท่ากบั 0.89 ดงัตารางท่ี 2  
 

 

  
ภาพที ่2 ร้อยละของแมลงสโตนฟลายแต่ละสกลุท่ีพบในแต่ละล าธาร 
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ตารางที ่1 สกลุของแมลงสโตนฟลายท่ีพบในล าธารหว้ยหญา้เครือและหว้ยพรมแลง้ อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว  

สถานี วงศ์ สกลุ 
จ านวนตัว ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556  ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

12(56) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม  

หญา้เครือ Perlidae                  

  
Etrocorema 76 41 37 71 32 27 2 6 7 11 12 21 12 355 

  
Neoperla 7 5 2 7 10 10 5 3 12 13 18 12 13 117 

  
Phanoperla 

   
14 

         
14 

 
Nemouridae                 

  
Amphinemura 96 125 124 539 2,375 123 5 6 

    
6 3,399 

  
Indonemoura  5 9 10 19 24 

 
1 

      
68 

  
Nemoura 

 
3 8 22 75 

        
108 

 
  Sphaeronemoura 2       1                 3 

 
Leuctridae                

  Rhopalopsole 19 6 1 13 4 3       1       47 

 Peltoperlidae                

  
Cryptoperla 1                         1 

    รวม 206 189 182 685 2,521 163 13 15 19 25 30 33 31 4,112 

พรมแลง้ Perlidae                  

  
Etrocorema 61 30 18 33 35 16 6 3 10 2 17 10 9 250 

  
Neoperla 5 20 18 10 3 3 9 3 1 

 
4 5 4 85 

  
Phanoperla 8 7 18 32 25 3 4 2 2 2 1 6 10 120 

 
  Agnetina 2                         2 

 
Nemouridae                 

  
Amphinemura 2 18 24 128 35 

        
207 

  
Indonemoura  17 5 9 15 

         
46 

  
Nemoura 

  
2 4 

         
6 

 
  Sphaeronemoura   1 3                   4 

 Leuctridae                

  
Rhopalopsole         1                 1 

    รวม 95 80 90 225 99 22 19 8 13 4 22 21 23 721 

หมายเหตุ: 12(56) แทนเดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 
 1-12    แทนเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 
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ตารางที่ 2 จ านวนตวั ค่าความหลากชนิด ค่าดชันีความ
หลากชนิด ค่าความสม ่าเสมอ และค่าดชันี
ความคลา้ยคลึงของแมลงสโตนฟลาย 

    หญ้าเครือ พรมแล้ง 

จ านวนตวั 
 

4,112 721 

ค่าความหลากชนิด (R) 9 9 

ค่าดชันีความหลากชนิด (H') 0.71 1.55 

ค่าความสม ่าเสมอ (E) 0.32 0.70 

ค่าดชันีความคลา้ยคลึง (S) 0.89 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและเคมี
ของน ้ าโดยใช้  One-way ANOVA พบว่าอุณห ภู มิ
อากาศ อุณหภูมิน ้ า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน า
ไฟฟ้า และปริมาณของแข็งละลายน ้ าในแต่ละเดือนมี
ค่ า แ ต ก ต่ า งกั น อ ย่ า ง มี นั ย ส าคัญ  (p<0.05) เ ม่ื อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทางกายภาพและ
เคมีของน ้ าในแต่ละล าธารดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ความ
ลึกของน ้ า ความเร็วกระแสน ้ า อุณหภูมิอากาศ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้ าท่ีห้วยพรมแล้งมีค่าสูงกว่าห้วย
หญ้าเครืออย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนค่าการน า
ไฟฟ้าและปริมาณของแข็งละลายน ้ าห้วยหญา้เครือสูง
กวา่อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ดงัตารางท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์การจดัอนัดบัดว้ย NMS พบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของแมลงสโตนฟลายกับ
สถานี  โด ยตัว อ่ อน แมล งส โตนฟลายใน วงศ ์
Nemouridae, Leuctridae และ Peltoperlidae ส่วนใหญ่
พบกระจายตวัอยู่ในห้วยหญา้เครือและห้วยพรมแลง้
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 
(YK12(56)-YK04 และ PL12(56)-PL04 ตามล าดับ ) 
ตวัอ่อนแมลงสโตนฟลายในวงศ์ Perlidae ไดแ้ก่ สกุล 
Neoperla, Etrocorema และ Phanoperla เป็นชนิด ท่ี
พบไดท้ัว่ๆ ไป (common species) ทั้งในห้วยหญา้เครือ
และห้วยพรมแล้ง ส่วนสกุล Agnetina พบเฉพาะใน
ห้วยพรมแลง้เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 (PL12(56)) ดงั
ภาพท่ี 3 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย (Mean+SD) ปัจจยัทางกายภาพและ
เคมีของน ้ าบางประการทั้ง 2 ล าธาร โดยใช ้
t-test (independent t-test) 

Parameter หญ้าเครือ พรมแล้ง p-value 

Depth (cm) 10.79±2.87 14.34±4.65 0.032 

Velocity (m/s) 0.14±0.05 0.25±0.06 0.000 

Air temp (˚C) 22.73±3.64 26.15±4.26 0.037 

Water temp (˚C)  20.39±3.53 21.65±3.32 0.357 

DO (mg/l) 5.85±1.10 7.48±0.78 0.000 

pH 7.92±0.31 7.85±0.28 0.590 

EC (µS/cm) 416.18±127.05 295.09±95.69 0.011 

TDS (mg/l) 209.86±59.17 146.59±47.19 0.006 

ห ม าย เห ตุ : DO=Dissolved Oxygen, EC=Electrical Conductivity, 
TDS=Total Dissolved Solids, temp=temperature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 แสดงความสั มพัน ธ์ระหว่างช นิ ดของ

แมลงสโตนฟลายท่ีพบกบัสถานี 
(PL=พรมแลง้, YK=หญา้เครือ, ตวัเลขก ากบั=เดือนท่ีเก็บ
ตวัอยา่ง, EC=Electrical Conductivity, TDS=Total Dissolved 
Solids, Veloci=Velocity, Etroco=Etrocorema, 
Neoper=Neoperla, Phanop=Phanoperla, Agneti=Agnetina, 
Amphin=Amphinemura, Indone=Indonemoura, 
Nemour=Nemoura, Sphaer=Sphaeronemoura, 
Rhopal=Rhopalopsole, Crypto=Cryptoperla) 

 

YK12(56)

YK01YK02
YK03

YK04

YK05

YK06

YK07

YK08

YK09
YK10

YK11

YK12
PL12(56)

PL01
PL02

PL03

PL04

PL05 PL06

PL07PL08

PL09

PL10
PL11PL12

Etroco Neoper

Phanop
Agneti

AmphinIndone

Nemour
Sphaer Rhopal

Crypto

Veloci

pH

EC TDS

Ordination by NMS

Axis 1

Ax
is 2
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BMP22-7 

จากภาพท่ี 3 ปัจจยัทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ าไดแ้ก่ ความเร็วกระแสน ้ า ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า และปริมาณของแข็งละลาย
น ้ ามีความสมัพนัธ์กบัแมลงสโตนฟลายท่ีพบ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาความหลากหลายของ
แมลงสโตนฟลายในล าธารห้วยหญ้าเครือและห้วย
พรมแล้ง อุทยานแห่ งชาติน ้ าหนาว ตั้ งแต่ เดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลา 13 เดือน พบตัวอ่อนแมลงสโตนฟลาย
ทั้ งหมด 4 วงศ์ 10 สกุล คือ (1) วงศ์ Perlidae พบ 4 
ส กุ ล  คื อ  Etrocorema, Neoperla, Phanoperla แ ล ะ 
Agnetina ตัวอ่อนสกุล Etrocorema มีจ านวนตัวมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ สกลุ Neoperla (2) วงศ ์Nemouridae 
พ บ  4 ส กุ ล  คื อ  Amphinemura, Indonemoura, 
Nemoura แ ล ะ  Sphaeronemoura ตั ว อ่ อ น ส กุ ล 
Amphinemura มีจ านวนตวัมากท่ีสุด รองลงมาคือ สกุล 
Indonemoura (3) วงศ์  Leuctridae พบสกุล เดี ยวคือ 
Rhopalopsole (4) วงศ์ Peltoperlidae พบสกุลเดียวคือ 
Cryptoperla การศึกษาค ร้ัง น้ีพบวงศ์  Peltoperlidae 
สอดคล้องกับนฤมล และคณะ (2541) ท่ีพบตัวอ่อน
วงศ์น้ีในล าธารห้วยหญา้เครือและห้วยพรมแลง้ และ
เม่ือเทียบกับการศึกษาของประทุม (2546) ท่ีไดศึ้กษา
ความหลากชนิดของแมลงสโตนฟลายในล าธารห้วย
หญ้าเครือและห้วยพรมแลง้เช่นกันเม่ือปี พ.ศ. 2544-
2545 พบตวัอ่อนแมลงสโตนฟลาย 3 วงศ์ 9 สกุล คือ 
(1) วงศ์ Perlidae พบ 4 สกุล คือ Neoperla, Etrocorema, 
Phanoperla และ Tetropina ตัวอ่อนสกุล Neoperla มี
จ านวนตวัมากท่ีสุด รองลงมาคือสกุล Etrocorema (2) 
ว ง ศ์  Nemouridae พ บ  4 ส กุ ล  คื อ  Amphinemura, 
Indonemoura, Nemoura แ ล ะ  Sphaeronemoura ตั ว
อ่ อน ส กุ ล  Amphinemura มี จ าน วน ตัวม าก ท่ี สุ ด 
รองลงมาคือสกุล Indonemoura (3) วงศ์ Leuctridae 
พ บ ส กุ ล เ ดี ย ว คื อ  Rhopalopsole ไ ม่ พ บ ว ง ศ ์
Peltoperlidae  

จากการศึกษาคร้ังน้ีตวัอ่อนแมลงสโตนฟลาย
ท่ีพบทั้งสองล าธาร สกุล Amphinemura มีความชุกชุม
มากท่ีสุด รองลงมาคือ สกุล Etrocorema และสกุล 
Neoperla ตามล าดับ  ใกล้เคียงกับประทุม (2546) ท่ี
รายงานว่า ทั้ งสองล าธารพบตัวอ่อนและตัวเต็มวยั
แมลงสโตนฟลายสกลุ Neoperla และ Amphinemura มี
ความชุกชุมมากท่ีสุด ส าหรับตวัอ่อนแมลงสโตนฟลาย
ในสกลุ Agnetina พบนอ้ยมากเพียง 2 ตวั ซ่ึงพบเฉพาะ
ในล าธารห้วยพรมแล้งเท่ านั้ น  จึงอาจไม่พบใน
การศึกษาของประทุม (2546) ส่วนตัวอ่อนในสกุล 
Tetropina ประทุม (2546) รายงานพบน้อยมากเช่นกนั 
โดยพบเฉพาะในล าธารหว้ยหญา้เครือเท่านั้น จ านวน 3 
ตวั และไม่พบตวัเตม็วยั ท าใหไ้ม่พบในการศึกษาคร้ังน้ี 

แมว้่าทั้ งล าธารห้วยหญา้เครือและห้วยพรม
แลง้มีค่าความหลากชนิดเท่ากนั แต่ทั้งสองล าธารยอ่มมี
องค์ประกอบ (Compositions) บางอย่างแตกต่างกัน
เน่ืองจากมีต าแหน่งท่ีตั้งต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อความ
หลากชนิด แมลงสโตนฟลายส่วนใหญ่ต้องการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับขนาดของล าธาร
หรือแม่น ้ า ชนิดของแหล่งอาศยั อุณหภูมิน ้ า และอตัรา
การไหลของน ้ า (Stewart, Stark, 2002, 2008) ค่าดัชนี
ความหลากชนิดช้ีให้ เห็นว่าห้วยพรมแล้งมีความ
หลากหลายของแมลงสโตนฟลายมากกว่าห้วยหญ้า
เครือ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะพฤติกรรมหรือลกัษณะ
นิสัยของตวัอ่อนแมลงสโตนฟลายท่ีชอบปีนป่ายหรือ
เกาะหินอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีมีน ้ าไหลเร็วออกซิเจนละลาย
ดี สอดคลอ้งกบัแหล่งอาศยัในล าธารหว้ยพรมแลง้ส่วน
ใหญ่จะเป็นหินและมีน ้ าไหลผ่าน ค่าความสม ่าเสมอท่ี
สูงกว่าในล าธารห้วยพรมแลง้แสดงถึงความมัน่คงท่ีดี
ของล าธาร (Ecological stability) อยา่งไรก็ตามตวัอ่อน
ของแมลงสโตนฟลายในทั้ งสองล าธารมีความ
คลา้ยคลึงกนัมากถึง 89%  

ค่าปัจจัยทางกายภาพและเคมีของน ้ าบาง
ประการ พบวา่ล าธารหว้ยพรมแลง้มีความลึก ความเร็ว
กระแสน ้ า อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน ้ า และปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้ ามากกว่าห้วยหญา้เครือสอดคลอ้ง
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กบัการศึกษาของประทุม (2546) เน่ืองจากพ้ืนท่ีล าธาร
ห้วยพรมแลง้ส่วนใหญ่เป็นลานหินลาดชนั แสงแดด
ส่องลงน ้ าในล าธารไดดี้ และมีน ้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี 
ส่วนความเป็นกรด-ด่าง การน าไฟฟ้า และปริมาณ
ของแข็งละลายน ้ า พบว่าล าธารห้วยหญา้เครือสูงกว่า
ห้วยพรมแล้งสอดคล้องกับการศึกษาของประทุม 
(2546) อาจเพราะล าธารห้วยหญา้เครือตั้งอยู่ใกลก้บัท่ี
ท าการอุทยานซ่ึงมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น เป็นท่ีพกั
อาศยัของเจา้หน้าท่ีอุทยาน ร้านอาหาร ลานกางเต็นท์
และหอ้งน ้ าบริการนกัท่องเท่ียว จึงมีน ้ าใชบ้างส่วนจาก
กิจกรรมดงักล่าวไหลลงสู่ล าธาร ประกอบกบัสองขา้ง
ริมฝ่ังล าธารมีตน้ไมข้ึ้นปกคลุมล าธารมาก (80%) ท า
ให้มีใบไมห้รือก่ิงไมร่้วงลงสู่ล าธารมากเช่นกนั จึงพบ
ตวัอ่อนแมลงสโตนฟลายพวกกินซากอินทรียข์นาด
ใหญ่ (shredders) เช่น สกลุ Amphinemura มากดว้ย 

จากการจดัอนัดบัดว้ย NMS พบว่าชนิดของ
ตวัอ่อนแมลงสโตนฟลายมีความสัมพนัธ์กบัล าธารซ่ึง
มีแหล่งอาศัยย่อยแตกต่างกัน เช่น สกุลท่ีพบในวงศ์
Nemouridae ส่วนใหญ่ชอบแหล่งอาศยัท่ีเป็นเศษซาก
ใบไม้กองทับถมกันในล าธาร จึงพบได้ตั้ งแต่เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีใบไมร่้วงหล่นลงสู่
ล าธารมาก ถึงช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน พ.ศ. 2557 
มีความชุกชุมมากท่ีสุด และยงัพบว่าค่าการน าไฟฟ้า
และปริมาณของแข็งละลายน ้ าสูงดว้ยเช่นกนัเน่ืองจาก
มีการ Leaching ของใบไม ้พอเขา้ช่วงฤดูฝนความเร็ว
กระแสน ้ าเพ่ิมข้ึน น ้ าจะพดัพาเอาเศษซากใบไมท่ี้ทับ
ถมกนัไปดว้ยท าใหมี้แหล่งอาศยัลดลงจึงพบจ านวนตวั
ลดลงด้วย วงศ์ Perlidae ได้แก่ สกุล Neoperla และ 
Etrocorema พบตลอดระยะเวลาเก็บตวัอยา่ง 13 เดือน
จากทั้งสองล าธาร ส่วนสกุล Phanoperla จะพบมากใน
ล าธารห้วยพรมแลง้ ตวัอ่อนแมลงสโตนฟลายทั้งสาม
สกุลน้ีเป็นผูล่้า (predators) มีหน้าท่ีเหมือนผูล่้าอ่ืนๆ ท่ี
ควบคุมประชากรสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินให้
อยูใ่นปริมาณท่ีพอเหมาะ (Elliott, 2000, 2004) 
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