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 บทคดัย่อ  
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความหลากหลายของสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน และปัจจยัทาง

กายภาพและเคมีบางประการของน ้ าในน ้ าตกตาดโตน จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นล าธารตน้น ้ าของอ่างเก็บน ้ าหว้ยสามพาด
โดยเก็บตวัอยา่งตามฤดูกาล (ฤดูร้อน: มีนาคม พ.ศ. 2557 ฤดูฝน: พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ ฤดูหนาว: มกราคม พ.ศ. 
2558) พบสตัวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินทั้งหมด 6,358 ตวั จาก 1 ไฟลมั 2 ชั้น 10 อนัดบั 41 วงศ์ 64 แทกซา โดยส่วน
ใหญ่เป็นตวัอ่อนแมลงน ้ า ลกัษณะของล าธารในฤดูร้อนและฤดูหนาวมีความคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นแอ่งน ้ าขงัมีน ้ าไหล
เพียงบางบริเวณ ส่วนฤดูฝนมีน ้ าไหลเร็วตลอดล าธาร และมีค่าออกซิเจนละลายสูง มวน (อนัดบั Hemiptera) และดว้ง 
(อนัดบั Coleoptera) มีความหลากหลายสูงในทุกฤดูกาล ค่าดชันีความหลากชนิดและค่าความสม ่าเสมอของสัตวใ์นแต่
ละฤดูกาลมีค่าต ่าสุดในฤดูฝน เน่ืองจากมีจ านวนตวัอ่อนร้ินด า (Simulium) สูงถึงร้อยละ 65 ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวมี
ความคลา้ยคลึงกนั แต่จ านวนสัตวเ์ด่นท่ีพบแตกต่างกนั คือ ในฤดูร้อนพบอนัดบั Coleoptera มากท่ีสุด ในขณะท่ีฤดู
หนาวพบอนัดบั Diptera มากท่ีสุด คุณภาพน ้ าในทุกฤดูกาลอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสตัวน์ ้ า 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this study were to study diversity of benthic macroinvertebrates and physico-chemical 
parameters of water in Tat Ton waterfall, Udonthani Province, which is the headwater stream of Huai Sam Pat 
reservoir.  Two sampling sites were collected seasonally (hot season, March 2014; rainy season, November 2014; 
cool season, January 2015.  A total of 6,358 individuals belonging to 1 phylum, 2 classes, 10 orders, 41 families and 
64 taxa were found and were dominated by aquatic insect larvae.  The characteristic of the stream in the hot season 
was similar to the cool season in term of mostly pool site with slow of water velocity.  In contrast, the water velocity 
was faster and high dissolved oxygen was recorded in the rainy season.  Orders Hemiptera and Coleoptera were the 
most diverse groups in all seasons.  Species diversity index (Shannon-Wiener diversity Index) and Evenness were 
low in the rainy season because of most abundance of Simulium (65%).  The Species diversity index and Evenness 
were similar in the hot and cool seasons, but there were different of dominant orders, which consisted of high 
coleopteran and dipteran in the hot and cool season, respectively.   The water quality from all seasons met an 
appropriate criteria for the growth of aquatic life.  

ค าส าคญั: ล าธารตน้น ้ า สตัวข์าขอ้ อ่างเก็บน ้ าหว้ยสามพาด  
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บทน า 
สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน (Benthic Macroinvertebrates) หมายถึง สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัท่ีคา้งอยูบ่น

ตะแกรงร่อนท่ีมีขนาด 200-500 ไมโครเมตร อาศยัอยูต่ามพ้ืนอาศยัแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตะกอน เศษซาก สาหร่ายท่ีเป็นสาย 
(filamentous algae) และอ่ืน ๆ ท่ีอยูต่ามพ้ืนทอ้งน ้ าอยา่งนอ้ยช่วงหน่ึงของวงจรชีวิต ซ่ึงสัตวแ์ต่ละกลุ่มมีความทนทาน
ต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั ท าให้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการปนเป้ือนของน ้ า จึงไดรั้บความ
นิยมในการน ามาเป็นข้อมูลทางชีวภาพ ใช้ประเมินและติดตามคุณภาพของแหล่งน ้ า เพื่อเป็นตัวช้ีวดัคุณภาพน ้ า 
(Rosenberg, Resh, 1993) น ้ าตกตาดโตนเป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากน ้ าซับจากเทือกเขาภูผาแดง น ้ าจะไหลลงไปท่ีอ่างเก็บน ้ า
หว้ยสามพาดท่ีบา้นหนองประเสริฐ ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บน ้ าในช่วงท่ี
มีน ้ ามากไวส้ าหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรในอ าเภอหนองแสง อ าเภอกุมภวาปี และอ าเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธานี ในช่วงท่ีขาดแคลนน ้ า รวมทั้งใชเ้ป็นแหล่งน ้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคในฤดูแลง้ส าหรับราษฎร และสัตว์
เล้ียงท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย (กรมชลประทาน, 2553) เน่ืองจากมีการขยายตวัของพ้ืนท่ีการเกษตรโดยรอบ
ใกลพ้ื้นท่ีน ้ าตก (หนูจีน, การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าในน ้ าตกตาดโตน สมัภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557) และยงัไม่
เคยมีรายงานเก่ียวกบัการศึกษาความหลากหลายของสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินในบริเวณน้ี ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาความหลากหลายของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินและปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า เพื่อ
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานด้านความหลากหลายของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินและค่าปัจจยัทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ าส าหรับใชเ้ปรียบเทียบดูการเปล่ียนแปลงในอนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินและปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการ
ของน ้ าในน ้ าตกตาดโตน จงัหวดัอุดรธานี 
 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

สถานทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บตวัอยา่งจาก 2 สถานี ในล าธารของน ้ าตกตาดโตน เร่ิมจากบริเวณตน้น ้ าซ่ึงเป็น สถานีท่ี 1 

(น ้ าตกตาดโตน) และสถานีท่ี 2 (บา้นวงัทอง) มีระยะทางห่างกนัประมาณ 600 เมตร สภาพพ้ืนทอ้งน ้ าของล าธารทั้ง 2 
สถานี ส่วนใหญ่เป็นลานหิน กอ้นหินขนาดใหญ่ (>25 เซนติเมตร) กอ้นหินขนาดกลาง (6.5-25 เซนติเมตร) กอ้นหิน
ขนาดเลก็ (1.5-6 เซนติเมตร) กรวด (0.2-1 เซนติเมตร) ทราย (<0.2 เซนติเมตร) เศษซากใบไม/้ก่ิงไม ้มีตน้พืชหลายชนิด
ข้ึนปกคลุมล าธาร เช่น ตน้ไผ่ (Bambusa spp.) ตน้พะยงู (Dalbergia cochinchinensis) ตน้ประดู่ (Pterocarpus indicus) 
ตน้เตง็ (Shorea obtusa) และตน้รัง (Shorea siamensis) เป็นตน้ ปริมาณน ้ าในล าธารทั้ง 3 ฤดูกาลมีความแตกต่างกนั โดย
ในฤดูฝน ปริมาณน ้ าในล าธารทั้ง 2 สถานีมีมากและไหลเช่ียวตลอดทั้งล าธาร ท าให้มีพ้ืนท่ีอาศยัของสัตวม์ากกวา่อีก 2 
ฤดูกาล ในฤดูหนาว ปริมาณน ้ าในล าธารทั้ง 2 สถานีมีนอ้ย น ้ าไหลไม่ตลอดทั้งล าธาร ท าใหบ้างบริเวณมีลกัษณะเป็นน ้ า
ขงัและเป็นแอ่ง ในฤดูน้ีมีใบไมร่้วงหล่นมาก ท าให้สถานีน ้ าตกตาดโตน มีใบไมท้บัถมลงไปในแอ่งน ้ ามากกวา่สถานี
บา้นวงัทอง ในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณน ้ านอ้ยมาก สถานีบา้นวงัทองมีน ้ าไหลเพียงบางบริเวณ บางบริเวณมีน ้ าขงัเป็นแอ่ง 
มีใบไมต้กทบัถมในแอ่งนอ้ยกวา่ฤดูหนาว  
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การวดัค่าคุณสมบัตปัิจจยัทางกายภาพและเคมบีางประการของน า้ 
 ก่อนการเก็บตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินทุกคร้ังไดเ้ก็บตวัอยา่งน ้ าในน ้ าตกตาดโตน สถานีละ 3 
ซ ้ าตรวจวดัค่าปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ าจ านวน 8 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า 
(Dissolved Oxygen demand: DO, มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยใช ้DO meter รุ่น YSI 550A ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการ
น าไฟฟ้าของน ้ า (Electrical Conductivity: EC, ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) ปริมาณของแข็งละลายรวม (Total 
Dissolved Solid: TDS, มิลลิกรัมต่อลิตร) อุณหภูมิของน ้ า (Water temperature, องศาเซลเซียส) โดยทั้ง 4 พารามิเตอร์
ตรวจวดัโดยใช ้pH meter รุ่น HI 98129 ความเร็วของกระแสน ้ า (Current Velocity, เมตรต่อวินาที) ตรวจวดัโดยใชลู้ก
เทนนิสลอยตามกระแสน ้ าและจบัเวลาในระยะทางท่ีก าหนด ความลึกของล าธาร (Stream Depth, เซนติเมตร) ตรวจวดั
โดยตลบัเมตรวดัความยาว และอุณหภูมิอากาศ (Air temperature, องศาเซลเซียส) ตรวจวดัด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบ
ปรอท 

การเกบ็ตวัอย่างสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัหน้าดนิ 
 เก็บตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินในน ้ าตกตาดโตน 2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีน ้ าตกตาดโตนและสถานี
บา้นวงัทอง โดยเก็บตวัอยา่งเชิงคุณภาพ ในแต่ละสถานี ระยะทาง 100 เมตร เก็บตวัอยา่งโดยใชส้วิงปากรูปตวั D ขนาด
ตาข่าย 450 ไมโครเมตร ชอ้น ตกั หรือรองดา้นท้ายน ้ าตามแหล่งท่ีอยูอ่าศยัย่อย (Microhabitats) ต่างๆ ไดแ้ก่ ลานหิน 
กอ้นหินขนาดใหญ่ กอ้นหินขนาดกลาง กอ้นหินขนาดเลก็ กรวด ทราย ซากใบไมจ้มน ้ าหรือท่อนไมจ้มน ้ า เก็บตวัอยา่ง
สถานีละ 20 สวิง โดยประเมินสัดส่วนจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยัยอ่ยของสัตวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน น าตวัอยา่งตะกอน
และสัตวท่ี์เก็บไดใ้ส่ลงในถุงพลาสติก และรักษาสภาพตะกอนและตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินทนัทีดว้ย
เอทิลแอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ 95% จากนั้นน าตะกอนและตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินท่ีไดม้าศึกษาต่อใน
ห้องปฏิบติัการชีววทิยาแหล่งน ้ าจืด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพื่อจดัจ าแนกชนิดของ
สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินต่อไป 

การตรวจสอบเอกลกัษณ์สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัหน้าดนิ 
น าตวัอยา่งสตัวท่ี์ไดม้าคดัแยก และจดัจ าแนกจนถึงระดบัอนุกรมวธิานต ่าสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้นบัจ านวนแต่

ละแทกซาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ยี่ห้อ Nikon รุ่น SMZ445 ตวัอยา่งท่ีจดัจ าแนกเสร็จแลว้น ามาเก็บใน
ขวดแกว้ (vial) ท่ีบรรจุ เอทิลแอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ 70% พร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดสถานท่ี วนั เดือน ปี ท่ีเก็บ
ตวัอย่างและช่ือวิทยาศาสตร์ของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินให้ถูกต้อง โดยใช้เอกสารในการจัดจ าแนกดังน้ี 
McCafferty (1981) ; Morse, et al. (1994) ; Merritt, Cummins (1996); Sangpradub, Boonsoong (2006) และ เอกส าร
ตีพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ จากนั้นเก็บตวัอยา่งท่ีจดัจ าแนกเสร็จแลว้ไวท่ี้หอ้งปฏิบติัการชีววทิยาแหล่งน ้ าจืด  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ทดสอบความแตกต่างค่าพารามิเตอร์ของปัจจยัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ าทั้ง 3 ฤดูกาล ถา้ขอ้มูล

มีการกระจายแบบปกติจะใช ้สถิติความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) หากขอ้มูลมีการกระจายแบบ
ไม่ปกติใช ้Kruskal-Wallis test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p≤ 0.05) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Window version 
19.0 เปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินทั้ ง 3 ฤดูกาล โดยใช้ ดัชนีความหลากหลาย 
(Shannon-Wiener diversity Index) และ ค่าความสม ่าเสมอ (Evenness) (Smith, Smith, 2000)  
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ผลการวจิยั 
1. คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมบีางประการของน า้ 

 คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ า 8 พารามิเตอร์ในแต่ละฤดูกาล โดยรวมขอ้มูล 2 สถานีเขา้
ดว้ยกนั เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ในแต่ละฤดู ดว้ย Kruskal Wallis Test พบวา่ ความลึกของล าธาร
และค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าทั้ ง 3 ฤดูกาล ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน ้ า 
ความเร็วกระแสน ้ า ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความเป็นกรด–ด่าง และปริมาณของแข็งละลายน ้ าของน ้ าทั้ง 3 ฤดูกาล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของพารามิเตอร์คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีบางประการ

ของน ้ าทางสถิติ และ p-value แสดงผลการวเิคราะห์ดว้ย Kruskal Wallis Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

พารามเิตอร์ 

ค่าเฉลีย่±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) 

p-value 
ฤดูร้อน  
พ.ศ. 2557 

ฤดูฝน  
พ.ศ. 2557 

ฤดูหนาว  
พ.ศ. 2558 

อุณหภูมิอากาศ (oC) 26.67±0.58 29.83±0.75 24.60±0.94 0.002 

อุณหภูมิน ้ า (oC) 22.83±0.21 26.62±0.58 20.62±0.90 0.002 

ความลึกของล าธาร (cm) 25.00±15.00 28.33±21.08 19.00±7.54 0.230 

ความเร็วกระแสน ้ า (m/s) 0.88±0.09 2.93±0.58 0.55±0.09 0.002 

ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า (mg/l) 3.70±1.64 7.45±0.26 4.86±0.34 0.003 

การน าไฟฟ้าของน ้ า (µs/cm) 97.67±5.86 142.83±31.06 204.17±159.48 0.542 

ความเป็นกรด-ด่าง 6.50±0.17 7.53±0.24 6.45±0.61 0.006 

ปริมาณของแขง็ละลายน ้ า (mg/l) 48.67±3.21 68.67±13.60 142.83±39.78 0.003 
 

2. ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัหน้าดนิทีพ่บในน า้ตกตาดโตน จงัหวดัอุดรธานี 
จากการเก็บตวัอยา่งสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดินบริเวณน ้ าตกตาดโตนในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว พบ

สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินทั้ งหมด 6,358 ตวั จดัจ าแนกได ้1 ไฟลมั (Phylum Arthropoda) 2 ชั้น (Class Insecta 
และ Class Crustacea) 10 อนัดบั 41 วงศ์ 64 แทกซา จ าแนกเป็นกลุ่มแมลงน ้ า 62 แทกซา และกลุ่มท่ีไม่ใช่แมลงน ้ าอีก 2 
แทกซา ไดแ้ก่ ปูและกุง้ (อนัดบั Decapoda)  

จ านวนความหลากหลายของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินท่ีพบในแต่ละฤดูกาลไม่แตกต่างกนัมากซ่ึงมี
จ านวน 8-9 อนัดบั 25-26 วงศ ์และ 33-38 แทกซา อบัดบั Coleoptera และ Hemiptera มีความหลากหลายมากท่ีสุดในทุก
ฤดูกาล โดยฤดูฝนมีจ านวนตวัมากท่ีสุด (5,336 ตวั) รองลงมาคือฤดูร้อน (626 ตวั) และฤดูหนาว (396 ตวั) ตามล าดบั ฤดู
ฝนและฤดูหนาวมีจ านวนตวัของแมลงอนัดบั Diptera มากท่ีสุด ส่วนฤดูร้อนมีอนัดบั Coleoptera จ านวนตวัมากท่ีสุด 
(ภาพท่ี 1)  
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ภาพที ่1 ร้อยละของจ านวนวงศ ์ร้อยละของจ านวนแทกซา และร้อยละของจ านวนตวัสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน  

ท่ีพบในแต่ละอนัดบัใน ฤดูร้อน (ก) ฤดูฝน (ข) และฤดูหนาว (ค)  
H/ = Shannon-Wiener diversity Index (ดั ช นี ค วามห ลากห ลาย )  E = Evenness (ค่ าค วามสม ่ า เส มอ ) 
Cole=Coleoptera, Coll=Collembola, Dipt=Diptera, Ephe=Ephemeroptera, Hemip=Hemiptera, 
Lepi=Lepidoptera, Odon=Odonata, Orth=Orthoptera, Plec=Plecoptera, Tric=Trichoptera 
 

 

 

H/ = 2.80 
E = 1.80 

H/ = 1.34 
E = 0.88 

H/ = 2.77 
E = 1.75 

ก 

 

ข 

 

ค 
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ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener diversity Index) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินระหว่าง
ฤดูกาล พบวา่ดชันีความหลากหลายในฤดูร้อน (2.80) มีค่ามากกวา่ฤดูหนาว (2.77) และฤดูฝน (1.34) ตามล าดบั ส าหรับ
ค่าความสม ่าเสมอในฤดูร้อน (1.80) มีค่ามากกวา่ฤดูหนาว (1.75) และฤดูฝน (0.88) ตามล าดบั (ภาพท่ี 1) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

1. คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมบีางประการของน า้ 
ความลึกของล าธารและค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าทั้ง 3 ฤดูกาล ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่า

อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน ้ า ความเร็วกระแสน ้ า ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า ความเป็นกรด–ด่าง และปริมาณของแข็ง
ละลายน ้ าของน ้ าทั้ง 3 ฤดูกาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) ค่าอุณหภูมิของอากาศและน ้ า
เป็นค่าทางกายภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเวลาขณะท่ีเก็บตวัอย่าง ซ่ึงการเก็บตวัอย่างคร้ังน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
20.61-29.83 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวจะมีค่านอ้ยกวา่ฤดูร้อนและฤดูฝนตามล าดบั ตามปกติอุณหภูมิน ้ าตามธรรมชาติจะ
ผนัแปรตามอุณหภูมิอากาศ โดยข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสงสวา่ง ฤดูกาล ระดบัความสูง และสภาพภูมิประเทศ (มงคล, 
ชุลีมาศ, 2550) จากค่าพารามิเตอร์ท่ีวดัได้แสดงว่าน ้ าทั้ ง 3 ฤดูกาลมีคุณภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า 
(สถาบนัประมงน ้ าจืดแห่งประเทศไทย, 2530) ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ ามีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.70-7.45 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ในฤดูฝนมีค่าเฉล่ียมากกวา่ในฤดูหนาวและฤดูร้อน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการไหลของน ้ าช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้ าดว้ย ดงันั้นในฤดูฝนซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการไหลของน ้ าแรงกวา่จึงท าใหป้ริมาณออกซิเจนละลายน ้ ามีค่ามากกวา่ฤดู
หนาวและฤดูร้อน สอดคลอ้งกบั นภาพร (2548) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเคมี-กายภาพของน ้ ากบัสตัวไ์ม่มีกระดูกสนั
หลงัหน้าดินในแม่น ้ าภาชี พบวา่ บริเวณท่ีกระแสน ้ าไหลเอ่ือยมีค่าคุณภาพน ้ าต ่ากวา่บริเวณท่ีกระแสน ้ าไหลแรงปาน
กลาง และในบริเวณท่ีกระแสน ้ าไหลแรงมากมีคุณภาพน ้ าดีท่ีสุด และปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าทั้ง 3 ฤดูกาลมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสัตวน์ ้ า (สถาบนัประมงน ้ าจืดแห่งประเทศไทย, 2530) ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ ามี
ค่าเฉล่ียท่ี 6.45-7.53 ค่อนขา้งเป็นกลาง ซ่ึงมีคุณภาพเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสตัวน์ ้ า (สถาบนัประมงน ้ าจืดแห่ง
ประเทศไทย, 2530) ความเร็วกระแสน ้ ามีค่าเฉล่ียระหว่าง 0.55-2.93 เมตรต่อวินาที โดยมีค่ามากท่ีสุดในฤดูฝน (2.93 
เมตรต่อวินาที) ซ่ึงความเร็วของกระแสน ้ าจะข้ึนอยูก่บัช่วงฤดูกาลท่ีเก็บตวัอยา่งในฤดูฝนน ้ าในล าธารจะมากและไหล
แรงท าใหค้วามเร็วของกระแสน ้ ามากกวา่ฤดูร้อนและฤดูหนาวซ่ึงมีน ้ าในล าธารค่อนขา้งนอ้ย ปริมาณของแข็งละลายน ้ า
ทั้งหมดมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 48.67-142.83 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูหนาวจะมีค่าสูงสุด คือเท่ากบั 142.83 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เน่ืองจากน ้ าในล าธารมีปริมาณน้อย บางบริเวณมีน ้ าขงัเป็นแอ่ง และมีการทับถมของซากใบไมม้าก ดังนั้นปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน ้ าจะมีมากข้ึนเพราะปริมาณน ้ ามีนอ้ย ส่วนค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าแสดงถึงปริมาณไอออนในน ้ า ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 97.67-204.17 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร ในฤดูหนาวและฤดูฝน จะมีค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าสูงกวา่ฤดู
ร้อน คือมีค่าเท่ากบั 204.17 และ 142.83 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร ตามล าดบั ค่าการน าไฟฟ้าท่ีสูงแสดงถึงการมีส่ิง
ปนเป้ือนลงในแหล่งน ้ า และแตกตวัเป็นอิออนท าให้สามารถน าไฟฟ้าได ้ค่าท่ีสูงในฤดูหนาวเกิดจากน ้ าในล าธารมี
ปริมาณนอ้ย บางบริเวณมีน ้ าขงัเป็นแอ่ง และมีการทบัถมของใบไม ้ระดบัน ้ าท่ีลดลงท าให้ความเขม้ขน้ของสารละลาย
สูงข้ึน ส่วนฤดูฝนเกิดจากการชะลา้งจากน ้ าฝนลงสู่ล าธารท าให้เกิดการปนเป้ือน จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 
ลกัษณะของล าธารในฤดูร้อนและฤดูหนาวคลา้ยคลึงกนั คือ น ้ ามีปริมารน้อย มีน ้ าไหลในล าธารเพียงบางช่วง แหล่ง
อาศยัส่วนมากเป็นแอ่งหรือบริเวณน ้ าขงั ค่าออกซิเจนละลายน ้ าต ่า แต่ค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าในฤดูหนาวสูงกวา่ฤดูร้อน 
เน่ืองจากมีการสะสมของใบไมม้ากกวา่ ส่วนฤดูฝน มีน ้ าไหลตลอดล าธาร และปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าสูง รัชนี และ

- 506 -



 
 BMP10-7 

คณะ (2550) ไดร้ายงานว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความหลากหลาย ความสม ่าเสมอ ความชุกชุมและความหนาแน่นของ
สตัวห์นา้ดิน คือ ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า (DO) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล  

2. ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงัหน้าดนิ 
จากการศึกษาคร้ังน้ี พบสัตวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน 1 ไฟลมั คือ Phylum Arthropoda ซ่ึงต่างจากรายงาน

ของ ธีรศกัด์ิ (2014), ชุติมา, นิศารัตน์ (2550), จุฑามาศ, นิศารัตน์ (2559) ท่ีศึกษาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินในล า
ธาร 4 สาย ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จงัหวดัพิษณุโลก ล าน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น และหว้ยหญา้เครือ หว้ย
พรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว พบสัตว์ 3 ไฟลัม ได้แก่ Phylum Arthropoda Phylum Mollusca และ Phylum 
Annelida ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเพียงล าธารสายเดียว ใน 3 ฤดูกาล รวมทั้งล าธารมีน ้ าไหลไม่ตลอด
ทั้งปี ในขณะท่ีการศึกษาอ่ืนศึกษาในหลายล าธารและเก็บตวัอยา่งหลายเดือนและเป็นล าธารท่ีมีน ้ าไหลตลอดทั้งปี ซ่ึง
ปกติมกัพบสัตวไ์ดท้ั้ง 3 ไฟลมั ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีโอกาสในการพบสตัวไ์ดน้อ้ยกวา่ ส าหรับล าธารตน้น ้ าท่ีมี
การรบกวนนอ้ยหรือไม่มีการรบกวน ปกติพบหอยและ Annelid บา้ง แต่จ านวนตวัไม่มาก อนัดบัท่ีพบจ านวนวงศ์มาก
ท่ีสุดคือ อนัดบั Hemiptera ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ สุชาดา และคณะ (2557), วชิราภรณ์, แตงอ่อน (2559), พิไลพร, 
แตงอ่อน (2559) ท่ีพบแมลงน ้ าอนัดบั Hemiptera มีจ านวนวงศ์มากท่ีสุดในบริเวณล าหว้ยแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก แหล่งน ้ าน่ิงชัว่คราว ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และบริเวณลุ่มน ้ า
ภาชี อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี นอกจากน้ียงัมีรายงานของ Grinang (2013) ท่ีส ารวจสตัวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัใน 4 ล า
ธารในซาราวกัมาเลเซียตะวนัออก (เกาะบอร์เนียว) พบว่าแมลงน ้ าอันดับ Hemiptera มีร้อยละของชนิดมากท่ีสุด 
เน่ืองจากแหล่งอาศยัส่วนมากของล าธารท่ีศึกษามีลกัษณะเป็นแอ่ง มีน ้ าขงั แมลงน ้ าอนัดบัน้ี สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้
เน่ืองจากมีท่ออากาศใชอ้อกซิเจนในอากาศในการหายใจ สามารถสร้างพลาสตอน (Plastron) เป็นฟิลม์บาง ๆ เคลือบ
ล าตวัท าหน้าท่ีเก็บกกัอากาศ (นฤมล, 2548) ดงันั้นจึงพบแมลงน ้ าอนัดบัน้ี มีจ านวนวงศ์มากท่ีสุด ส่วนจ านวนตวัของ
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ร้ินด า สกุล Simulium (อนัดบั Diptera) จ านวน 
3,507 ตวั โดยพบเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าในล าธารมีระดับสูงข้ึนและไหลตลอดทั้ งล าธารรวมทั้ งมี
ความเร็วของกระแสน ้ ามากสุด ท าให้ร้ินด าเจริญได้ดีในฤดูฝน เช่นเดียวกบั เสน่ห์ และคณะ (2556) ท่ีพบ Simulium 
กระจายตวัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 66.70 ของแหล่งน ้ าไหลทั้งหมดในบริเวณภาคตะวนัตกของประเทศไทย และ อุไรวรรณ 
(2553) ท่ีพบอนัดบัของแมลงสองปีก (Diptera) มีความชุกชุมมากท่ีสุดในแก่งละวา้ จงัหวดัขอนแก่น ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองจากปัจจยัทางกายภาพของแหล่งน ้ าไหล เช่น ขนาดของล าธาร ความลึกของน ้ า อุณหภูมิของน ้ า อตัราการไหลของ
กระแสน ้ า มีผลต่อความหลากหลายและการกระจายตวัของ Simulium (Grillet, Barrera, 1997, Hamada, McCreadie, 
1999, Hamada et al., 2002) ส่วนในฤดูหนาว น ้ าในล าธารมีปริมาณลดลง บางบริเวณแห้ง น ้ าไม่ไหลท าให้กลายสภาพ
เป็นแอ่งมีใบไมต้กทบัถมมาก ท าให้พบยงุร าคาญ (อนัดบั Diptera) จ านวนมาก (118 ตวั) จากตวัอยา่งทั้งหมด 396 ตวั ท่ี
เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากยงุร าคาญมีท่อหายใจยาวส าหรับแทงเขา้ไปในเน้ือเยื่อพืช และดึงอากาศจากเน้ือเยื่อของพืชใตน้ ้ า  
(นฤมล, 2548) จึงท าใหย้งุร าคาญสามารถด ารงชีวติอยูใ่นแอ่งน ้ าท่ีมีใบไมท้บัถมและมีปริมาณออกซิเจนต ่าได ้

การศึกษาในคร้ังน้ีพบแมลงน ้ าอนัดบั Ephemeroptera (E) อนัดบั Plecoptera (P) และอนัดบั Trichoptera (T) 
หรือแมลงน ้ ากลุ่ม EPT ในฤดูฝนมากกวา่ฤดูร้อนและฤดูหนาว เน่ืองจากค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าในฤดูฝนมีค่าสูง
ท่ีสุด (7.45 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีค่าลดลงในฤดูหนาว (4.86 มิลลิกรัมต่อลิตร) และฤดูร้อน (3.70 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ Emere, Nasiru (2009) ท่ีกล่าววา่กลุ่ม EPT เป็นกลุ่มแมลงน ้ าท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัแหล่งน ้ าโดยอาศยัอยูใ่นแหล่งน ้ าท่ีสะอาด มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้ าสูง และสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพ
ของแหล่งน ้ าได ้นอกจากน้ียงัพบแมลงน ้ าอนัดบั Trichoptera วงศ์ Hydropsychidae มากในฤดูฝนสอดคลอ้งกบัรายงาน
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ของ จุฑามาศ, นิศารัตน์ (2559) ท่ีพบ แมลงน ้ าอนัดบั Trichoptera วงศ์ Hydropsychidae จ านวน 10 ชนิดในห้วยพรม
แลง้ อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว ตวัอ่อนแมลงวงศ์น้ีมักพบในแหล่งอาศัยต่าง ๆ ซ่ึงลกัษณะพ้ืนล าธารและความเร็ว
กระแสน ้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการกระจายตวัและความชุกชุมของแมลงหนอนปลอกน ้ า (ศุภลกัษณ์, 2542) น ้ าตก
ตาดโตนมีพ้ืนล าธารหลากหลายแบบ ทั้งลานหิน กอ้นหินขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่กอ้นหินขนาดใหญ่ กลาง เล็ก กรวดและ
ทรายอยูค่ละกนั โดยเฉพาะในฤดูฝน ท่ีน ้ าในล าธารมีปริมาณมากและไหลตลอดทั้งล าธาร ท าให้พ้ืนอาศยัเพ่ิมข้ึน ตวั
อ่อนแมลงน ้ าหลายชนิด เช่น Simulium รวมทั้งตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้ าวงศ์ Hydropsychidae มีจ านวนตวัมากกวา่
ในฤดูร้อนและฤดูหนาว  

ดชันีความหลากหลายและค่าความสม ่าเสมอของสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัหนา้ดิน ในฤดูร้อนและฤดูหนาวมีคา่
ใกลเ้คียงกนัและมีค่าสูงกวา่ในฤดูฝน สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพและเคมีของน ้ าในฤดูกาลนั้น ๆ ดงัไดอ้ภิปราย
แลว้ขา้งตน้  
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