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บทคัดยอ 

การศึกษาความหลากหลายของตัวออนแมลงนํ้ากลุม Ephemeroptera, Plecoptera และ Trichoptera 
(EPT) บริเวณนํ้าตกโตนแพรทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง เพ่ือศึกษาความหลากหลายของตัวออนแมลงนํ้า และ
ความสัมพันธของปจจัยทางสิ่งแวดลอมบางประการ รวมถึงสภาพพ้ืนท่ี โดยเก็บตัวอยางแมลงนํ้าจากบริเวณตนนํ้าและ
ปลายนํ้าของลําธารนํ้าตกโตนแพรทอง ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2557 โดยใชถุงอวนวาง (surber sampler) 
พบแมลงนํ้าในกลุม EPT รวม 14 วงศ บริเวณตนนํ้าพบแมลงชีปะขาวจํานวน 4 วงศ แมลงสโตนฟลายจํานวน 2 วงศ 
และแมลงหนอนปลอกนํ้าจํานวน 8 วงศ มีจํานวนตัวรวม 439 ตัว สวนบริเวณปลายนํ้าพบแมลงชีปะขาวจํานวน 2 วงศ 
แมลงสโตนฟลาย 2 วงศ และแมลงหนอนปลอกนํ้า 1 วงศ มีจํานวนตัวรวม 38 ตัว แมลงนํ้าในวงศ Ephemerellidae 
และวงศ Calamoceratidae พบนอยท่ีสุด นอกจากน้ียังพบวาบริเวณตนนํ้า (H'=2.928) มีดัชนีความหลากหลายของ
แมลงนํ้าสูงกวาบริเวณปลายนํ้า (H'=0.408) สําหรับปจจัยทางสิ่งแวดลอมบางประการ ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า
มีความสัมพันธกับแมลงนํ้าในวงศ Heptageniidae วงศ Perlidae วงศ Peltoperlidae วงศ Philopotamidae วงศ 
Hydropsychidae และวงศ Helicopsychidae (p<0.01) ความเปนกรดเบสมีความสัมพันธกับแมลงนํ้าในวงศ 
Stenopsychidae และวงศ Hydroptilidae (p<0.05) สวนอุณหภูมิของนํ้ามีความสัมพันธกับแมลงนํ้าในวงศ 
Brachycentridae (p<0.01) 
คําสําคัญ: แมลงนํ้าในกลุม EPT, นํ้าตกโตนแพรทอง, ความหลากหลาย 
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Abstract 
 The study on diversity of aquatic insects: Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) 
in Ton Phrae Thong Waterfall Amphoe Srinagarindra, Phattalung Province was undertaken between 
June and July 2014 by using a surber sampler. Sample collections were kept in upstream and 
downstream. The results showed 14 families of EPT group at upstream subarea. There were 4 
Ephemeroptera, 2 Plecoptera and 8 Trichoptera families with a total number of 439. Whereas at the 
downstream subarea, there were 2 Ephemeroptera, 2 Plecoptera and 1 Trichoptera families with a 
total number of 38. Family Ephemerellidae and family Calamoceratidae were scarcely found in the 
stream. In upstream, there were widely abundant in total numbers and varieties of species (H'=2.928) 
than downstream (H'=0.408). The relationships between EPT larvae and some physical factors of 
physical, showed that family Heptageniidae, Perlidae, Peltoperlidae, Philopotamidae, Hydropsychidae 
and Ecnomidae were positively correlated with dissolved oxygen (p<0.01). Stenopsychidae and 
Hydroptilidae were positively correlated with water pH (p<0.05). Family Brachycentridae had a 
relation to the statistical significance with water temperature (p<0.01). 
Key words: aquatic insects in EPT group, Ton Phrae Thong Waterfall, diversity 

บทนํา 
แมลงนํ้า (Aquatic insects) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแหลงนํ้า พบมากในระบบนิเวศนํ้าไหล และเปนตัวบงช้ี

สภาพแวดลอมไดดี ถาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปก็จะสงผลกระทบตอการกระจายตัวและชนิดของแมลงนํ้าในบริเวณ
น้ันๆ นอกจากน้ันแมลงนํ้ายังเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสังคมสัตว โดยมีความสัมพันธทางโซอาหารของสัตวนํ้าวัยออน 
ชวยสงเสริมความอุดมสมบูรณดานอาหารใหแกแหลงนํ้าไดเปนอยางดี แมลงนํ้าจึงมีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศในนํ้าท่ี
มันอาศัยอยู (Patrick and Provonsha, 1981 อางโดย ศุภฤกษ วัฒนสิทธ และ สันทัด จรูญวรรธนะ, 2541) 

แมลงนํ้าในกลุม EPT ซึ่งมาจากคําข้ึนตนของอันดับ Ephemeroptera (ชีปะขาว) Plecoptera (แมลงเกาะหิน
หรือแมลงสโตนฟลาย) และ Trichoptera (แมลงหนอนปลอกนํ้า) เปนกลุมของแมลงท่ีอาศัยอยูในนํ้า นับวามี
ความสําคัญและนาสนใจ สามารถนํามาใชเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพของนํ้าไดดี เน่ืองจากแมลงนํ้ากลุมน้ีมีขนาดใหญ สามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา เคลื่อนไหวไดชา มีแนวโนมอาศัยอยูในสถานแหงเดียวนาน รวมถึงไวตอการถูกรบกวน และฟน
ตัวไดชา (วิภาดา ปลอดบุรี, 2546) 

การใชความหลากหลายของตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT เปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้า ถือเปนวิธีการหน่ึงท่ีไดรับ
การยอมรับ วิธีการน้ีเปนการใชตัวบงช้ีทางชีวภาพ เพ่ือประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยอาศัยแนวความคิดท่ีวา ความ
ทนทานของสิ่งแวดลอมแตละชนิดตอสภาวะมลพิษของแหลงนํ้าน้ันแตกตางกัน ทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีปรากฏจะแตกตางกันใน
ระดับชนิดและปริมาณ โดยข้ึนกับความรุนแรงและประเภทของมลพิษ (กานตนารี ธรรมครบุรี และคณะ, 2549) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT ในนํ้าตกโตนแพรทอง  
2. เพ่ือศึกษาสัมพันธของปจจัยทางสิ่งแวดลอมบางประการ ไดแก ความกวางของลําธาร ความลึกของลําธาร 

อุณหภูมิของนํ้า ความเร็วของกระแสนํ้า ความเปนกรดเบสของนํ้า และปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ท่ีมีตอความ
หลากหลายของตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT ในนํ้าตกโตนแพรทอง 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ศุภฤกษ วัฒนสิทธ์ิ และสันทัต จรูญวรรธนะ (2541) ไดศึกษาเรื่องการแพรกระจายของแมลงนํ้าในเขตรักษา

พันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา โดยพบวาจากการศึกษาแมลงนํ้าบริเวณนํ้าตกโตนงาชางจํานวน 6 บริเวณ 
แบงเปนท่ีถูกรบกวนจากชุมชน 3 บริเวณและไมถูกรบกวน 3 บริเวณ โดยแตละบริเวณควบคุมถ่ินท่ีอยู 4 ชนิด คือ ซาก
และรากพืช หินใหญ หินเล็ก ทราย จํานวนตัวแมลงรวมท้ังหมด และจํานวนตัวแมลงแตละอันดับตลอดจนเปรียบเทียบ
ผลของแหลงลําธารและถ่ินท่ีอยูอาศัย ตอจํานวนวงศ จํานวนตัวรวมท้ังหมด และจํานวนตัวแมลงนํ้าแตละอันดับของ
แมลงนํ้า โดยใหเหตุผลดังน้ี องคประกอบของแมลงนํ้าท่ีพบ มี 49 วงศใน 9 อันดับ ซึ่งจํานวนตัวของแมลงนํ้าอันดับ 
Ephemeroptera มีจํานวนตัวสูงสุดขณะท่ีจํานวนตัวของอันดับ Megaloptera มีจํานวนตัวนอยท่ีสุด สําหรับผล
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพ เชน ความเร็วของกระแสนํ้า อุณหภูมิ ความลึก ความกวางของลําธาร และ
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยูในนํ้า กับจํานวนวงศและจํานวนตัวรวมของแมลงนํ้าท้ังหมด พบวาไมมีปจจัยใดท่ีมีผลตอ
จํานวนวงศและจํานวนแมลงรวมท้ังหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตเมื่อแยกแมลงออกเปนอันดับ พบวา
แมลงอันดับ Hemiptera มีความสัมพันธเชิงลบกับความลึก และมีความสัมพันธเชิงบวกกับอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) สวนแมลงในอันดับ Diptera มีความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

พรจรส โตญาติมาก (2553) ยังไดศึกษาเรื่องการใชแมลงนํ้ากลุม EPT เปนตัวบงช้ีทางชีวภาพของคุณภาพนํ้าใน
นํ้าตกโตนงาชางจังหวัดสงขลา พบวาแมลงนํ้าในกลุม EPT มีจํานวน 48 ชนิด ไดแก แมลงชีปะขาว 6 วงศ 15 สกุล 
แมลงสโตนฟลาย 3 วงศ 6 สกุล และแมลงหนอนปลอกนํ้า 13 วงศ 27 สกุล โดยในบริเวณตนนํ้าพบแมลงชีปะขาว 11 
ชนิด แมลงสโตนฟลาย 5 ชนิด และแมลงหนอนปลอกนํ้า 24 ชนิด และบริเวณปลายนํ้าพบแมลงชีปะขาว 3 ชนิด แตไม
พบแมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกนํ้า บริเวณตนนํ้าพบวามีจํานวนชนิดของแมลงนํ้าสูงสุด รองลงมาคือบริเวณ
กลางนํ้า และปลายนํ้าตามลําดับ 

สวนการศึกษาผลกระทบของฝายชะลอนํ้าตอคุณภาพนํ้า และความหลากหลายของแมลงนํ้าในบางลําธารของ
อําเภอแมทา จําหวัดลําพูน ใชแมลงนํ้าเปนดัชนีช้ีวัดสําหรับการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางกายภาพและเคมี พบแมลงนํ้า
บริเวณลํานํ้าท่ีมีการสรางฝายท้ังหมด 63 วงศ 8 อันดับ อันดับท่ีพบมากท่ีสุดคือ Trichoptera, Diptera  และ อันดับ 
Coleoptera และวงศท่ีพบจํานวนตัวมากท่ีสุดคือ Baetidae ในอันดับ Ephemeroptera ซึ่งบงช้ีวาคุณภาพนํ้าคอนขาง
เสีย และพบแมลงนํ้าบริเวณลํานํ้าท่ีไมมีการสรางฝายท้ังหมด 32 วงศ 7 อันดับ โดยอันดับท่ีพบจํานวนวงศมากท่ีสุดคือ 
Hemiptera และวงศท่ีพบจํานวนตัวมากท่ีสุดคือ Micronectidae ในอันดับ Hemiptera ซึ่งบงช้ีวามีคุณภาพนํ้าปาน
กลาง (พิทักษ เสพวิสุทธ์ิ, 2553) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเก็บตัวอยางตัวออนแมลงน้ํา 
1. กําหนดจุดเก็บตัวอยางในนํ้าตกโตนแพรทอง ออกเปน 2 จุด คือบริเวณตนนํ้าและบริเวณปลายนํ้า บริเวณละ 

5 จุด โดยในแตละจุดเก็บตัวอยางหางกันจุดละ 10 เมตร วัดระยะหางโดยใชตลับเมตร 
2. เก็บตัวอยางโดยการวางเครื่องมือ Surber sampler ขนาด 30x30 ตารางเซนติเมตร ใหทวนกระแสนํ้า และ

ขนานไปกับพ้ืนทองนํ้า จากน้ันกวนตะกอนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีวางเครื่องมือ Surber sampler เพ่ือใหแมลงนํ้าลอยไป
ตามกระแสนํ้าและเขาไปอยูในถุงดักท่ีทําดวยตาขาย ถาบริเวณท่ีวางเครื่องมือ Surber sampler มีกอนหินอยูก็ใหใช
แปรงสีฟนขัดเบาๆ เพ่ือใหแมลงนํ้าท่ีเกาะอยูลอยไปตามกระแสนํ้าแลวเขาไปอยูในถุงดัก 
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3. นําตัวอยางตะกอนท่ีเขาไปอยูในถุงดัก เทใสในกะละมัง แลวแยกตัวอยางแมลงนํ้าออกจากตะกอนโดยใช
แวนขยาย ใสในขวดเก็บตัวอยางแมลงท่ีมีแอลกอฮอล 80 เปอรเซ็นต พรอมเขียนบันทึกในแตละจุดของการเก็บตัวอยาง
แมลงนํ้า  

4. การจําแนกตัวอยางแมลงนํ้า โดยนําแมลงนํ้าท่ีดองดวยแอลกอฮอล 80 เปอรเซ็นต นําแมลงท่ีไดมาสอง
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ เพ่ือดูลักษณะรูปราง แลวนํามาจําแนกในระดับวงศโดยใชคูมือท่ีใชแยกไดแก คูมือ
จําแนกชนิดแมลงนํ้าของนฤมล แสงประดับ (2546), Denis (1944), Michael (1977), Williams (1980), Patrick and 
Provonsha (1981) 

 

การศึกษาความสัมพันธของแมลงน้ํากับคุณภาพน้ํา 
1. ความกวางของลําธาร ณ จุดท่ีทําการศึกษา 
ความกวางของลําธารโดยใชตลับเมตรในการวัด โดยวัดจากขอบดานหน่ึงไปยังขอบอีกดานหน่ึงจากจุดเก็บ

ตัวอยางของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดยมีหนวยเปนเมตร แลวนํามาหาคาเฉลี่ยความกวางของลําธารท่ีทําการศึกษา 
2. ความลึกของลําธาร ณ จุดท่ีทําการศึกษา 
ความลึกของลําธารวัดโดยใชทอ PVC แบงออกเปน 3 สวน คือ บริเวณขอบท้ังสองขางของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

และจุดก่ึงกลางของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดยมีหนวยเปนเมตร  แลวนํามาหาคาเฉลี่ยความลึกของลําธารในแตละจุดท่ี
ทําการศึกษา    

3. อุณหภูมิของนํ้า 
วัดโดยใชเทอรโมมิเตอร โดยวัดอุณหภูมิ ณ วันท่ีทําการเก็บตัวอยางแมลงนํ้า  
4. ความเร็วของกระแสนํ้า 
วัดความเร็วของกระแสนํ้าโดยใชลูกเทนนิส ปลอยใหลอยอยางอิสระในกระแสนํ้า โดยกําหนดระยะทาง 1 เมตร 

โดยขณะท่ีเริ่มปลอยลูกเทนนิสใหเริ่มจับเวลา และเมื่อครบระยะทางท่ีกําหนดใหหยุดจับเวลา แลวนําคาท่ีไดมาคํานวณ 
5. ความเปนกรดเบสของนํ้า  
เก็บตัวอยางนํ้าโดยบรรจุใสขวดเก็บตัวอยางนํ้า วัดโดยใชเครื่องวัดกรด-เบส  
6. หาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (Dissolved oxygen, DO)  
โดยวิธีการ Azide Modification 
การวิเคราะหขอมูล  
1. การตรวจนับจํานวนตัวอยางของแมลงนํ้า หลังจากท่ีจําแนกวงศแลว นําตัวอยางแมลงนํ้าท่ีเก็บไดในแตละซ้ํา

ของการทดลอง มาตรวจนับจํานวนของตัวออนของแมลงนํ้าในแตละวงศแลวบันทึกผล 
นําจํานวนของตัวออนแมลงนํ้า มาหาคาดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner (Shannon-Weiner 

diversity index) ดัดแปลงแลว (Clarke and Warwick, 2001) มีสูตรดังน้ี 
 

H’ = - ∑ Pi ln Pi 

 

โดย  H’: ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner 

Pi : สัดสวนของจํานวนตัวในแตละชนิด 
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  2 .วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยทางกายภาพกับจํานวนวงศ และจํานวนตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT ทุก
วงศ ในนํ้าตกโตนแพรทอง โดยใช Spearman rank correlation ของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 3. วิเคราะหความแตกตางของตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT แตละวงศ ระหวางบริเวณตนนํ้ากับปลายนํ้า ใน
นํ้าตกโตนแพรทอง โดยใช Mann-Whitney Test ของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาความหลากหลายของแมลงนํ้าในนํ้าตกโตนแพรทอง อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง พบ

จํานวนตัวแมลงนํ้าท้ังหมด 477 ตัว คือ บริเวณตนนํ้า 439 ตัว พบแมลงนํ้าในอันดับ Ephemeroptera 4 วงศ อันดับ 
Trichoptera 8 วงศ และอันดับ Plecoptera 2 วงศ ซึ่งบริเวณปลายนํ้าพบ 38 ตัว พบแมลงนํ้าในอันดับ 
Ephemeroptera 2 วงศ Trichoptera 1 วงศ และอันดับ Plecoptera 2 วงศ 

แมลงนํ้าในอันดับ Plecoptera พบจํานวนตัวมากท่ีสุด จําแนกไดท้ังสิ้น 2 วงศ พบจํานวนตัวรวมท้ังหมด 202 
ตัว พบบริเวณตนนํ้าจํานวน 182 ตัว และพบบริเวณปลายนํ้าจํานวน 20 ตัว วงศท่ีพบจํานวนมากท่ีสุดท้ังบริเวณตนนํ้า
และปลายนํ้าคือ วงศ Perlidae สวนวงศท่ีพบนอยท่ีสุดท้ังบริเวณตนนํ้าและปลายนํ้า ไดแก วงศ Peltoperlidae สําหรับ
แมลงนํ้าในอันดับ Trichoptera จําแนกไดท้ังสิ้น 8 วงศ พบจํานวนตัวรวมท้ังหมด 197 ตัว พบในบริเวณตนนํ้า 194 ตัว 
และบริเวณปลายนํ้าพบเพียง 3 ตัว โดยวงศท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก วงศ Hydropsychidae แตวงศ Calamoceratidae 
พบนอยท่ีสดุ สวนบริเวณปลายนํ้าพบเฉพาะวงศ Brachycentridae เทาน้ัน สําหรับแมลงนํ้าในอันดับ Ephemeroptera 
จําแนกไดท้ังสิ้น 4 วงศ พบจํานวนตัวรวมท้ังหมด 78 ตัว โดยบริเวณตนนํ้าพบ 63 ตัว และบริเวณปลายนํ้าพบ 15 ตัว 
วงศ Heptageniidae พบมากท่ีสุด สวนวงศ Ephemerellidae พบนอยท่ีสุด และไมพบเลยบริเวณปลายนํ้า ดังน้ัน 
ความหลากหลายของแมลงนํ้าในบริเวณตนนํ้ามีความหลากหลายมากกวาบริเวณปลายนํ้า 

จากการศึกษาช้ีใหเห็นวา ปจจัยทางสิ่งแวดลอมบางประการมีผลตอความหลากหลายของตัวออนแมลงนํ้า 
โดยเฉพาะแมลงนํ้าในวงศ Heptageniidae วงศ Perlidae วงศ Peltoperlidae วงศ Philopotamidae วงศ 
Hydropsychidae และวงศ Ecnomidae มีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าแมลงนํ้าในวงศ 
Stenopsychidae และวงศ Hydroptilidae มีความสัมพันธกับความเปนกรดเบส แมลงนํ้าในวงศ Brachycentridae มี
ความสัมพันธกับอุณหภูมินํ้า 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ความหลากหลายของตัวออนแมลงน้ํา 

จากการศึกษาความหลากหลายของแมลงนํ้าในนํ้าตกโตนแพรทอง จําแนกไดท้ังสิ้น 14 วงศ พบบริเวณตนนํ้า 
14 วงศ ไดแก อันดับ Ephemeroptera จํานวน 4 วงศ อันดับ Trichoptera จํานวน 8 วงศ และอันดับ Plecoptera 
จํานวน 2 วงศ  พบจํานวนตัวรวมท้ังหมด 439 ตัว โดยพบในบริ เวณปลายนํ้าท้ังสิ้น 5 วงศ  ไดแก  อันดับ 
Ephemeroptera (2 วงศ) อันดับ Trichoptera (1 วงศ) และอันดับ Plecoptera (2 วงศ) พบจํานวนตัวรวมท้ังหมด 38 
ตัว สอดคลองกับ พรจรส โตญาติมาก (2553) ท่ีไดศึกษาพบวา ในบริเวณตนนํ้าและกลางนํ้าของนํ้าตกโตนงาชาง มีความ
หลากหลายของชนิดและการแพรกระจายของแมลงนํ้าใกลเคียงกัน ซึ่งสูงกวาบริเวณปลายนํ้าตก เน่ืองมาจากในบริเวณ
ตนนํ้าและกลางนํ้ามีปจจัยทางกายภาพของนํ้าท่ีใกลเคียงกัน แตกตางอยางชัดเจนกับบริเวณปลายนํ้า ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเขาไปใชประโยชนจากพ้ืนท่ีโดยรอบลําธารของบริเวณปลายน้ําตก ท่ีใชในการทํากิจกรรมทางการเกษตร 
และการอยูอาศัยทําใหเกิดการปนเปอนของสิ่งปฏิกูลลงในแหลงนํ้า ทําใหแหลงนํ้าบริเวณปลายนํ้าตกเสื่อมโทรมลง จึง
สงผลโดยตรงตอความหลากชนิดและการแพรกระจายของแมลงนํ้าในบริเวณปลายนํ้าท่ีพบในบริเวณปลายนํ้า 
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เชนเดียวกับ Carbi et.al (2013) ท่ีศึกษาพบวา ลําธารในพ้ืนท่ีอนุรักษจะมีความหลากหลายของแมลงนํ้ากลุม EPTC 
มากกวาบริเวณลําธารท่ีมีการเพาะปลูกกลวย จากการวิเคราะหความคลายคลึงกัน พบวา มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) ดังน้ันการเกษตรมีผลตอโครงสรางสังคมของแมลงในอันดับ Ephemeroptera Trichoptera 
Plecoptera และ Coleoptera (EPTC) ในลําธารในปา และจุฑารัตน เตียะเพชร (2545) ไดรายงานวา แมลงนํ้าจะพบ
มากเฉพาะสถานีสํารวจตอนบนนํ้าตก อาจเน่ืองมาจากแมลงนํ้ากลุม EPT เปนกลุมแมลงท่ีมีความตองการออกซิเจนใน
ปริมาณสูง และมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าอยางมาก เชนเดียวกับ กิตติธร ชัยศรี และคณะ (2552) ท่ี
ศึกษาการกระจายตัวของแมลงนํ้าในแมนํ้าลาว พบวามีการกระจายตัวของแมลงนํ้ามากท่ีสุดในบริเวณตนนํ้า โดยเฉพาะ
กลุมแมลงชีปะขาวจะพบมากท่ีสุด 

การศึกษาในครั้งน้ียังพบวา คาดัชนีความหลากหลายในบริเวณตนนํ้ามีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 2.928 
และบริเวณปลายลําธารนํ้าตกมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 0.408 ซึ่งช้ีใหเห็นวานํ้าบริเวณตนนํ้ามีคุณภาพนํ้าดกีวา
บริเวณปลายลําธารนํ้าตก ซึ่งมีผลมาจากบริเวณปลายลําธารนํ้าตกถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยมากกวาบริเวณตน
นํ้า สอดคลองกับคาเฉลี่ยของจํานวนแมลงนํ้าท่ีพบในท้ังสองบริเวณมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสิ่งแวดลอมบางประการกับจํานวนแมลงน้ําในแตละวงศ 

ปจจัยทางสิ่งแวดลอมบางประการท่ีสัมพันธกับความหลากหลายของแมลงนํ้า (ตารางท่ี 1) ไดแก ความลึกของ
ลําธาร และปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้า มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอจํานวนวงศรวม (p<0.01, 
p<0.05) โดยวงศ Heptageniidae อันดับ Ephemeroptera มีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (r=0.461, 
p<0.01) ในอันดับ Plecoptare วงศ Perlidae มีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (r=0.527, p<0.01) และ
วงศ Peltoperlidae มีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (r=0.314, p<0.05) สวนแมลงนํ้าในอันดับ 
Trichoptera มีวงศ Stenopsychidae มีความสมัพันธกับความเปนกรดเบส (r=0.316, p<0.05) วงศ Phlopotamidae 
มีความสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (r=0.297, p<0.05) วงศ Hydropsychidae มีความสัมพันธกับปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้า (r=0.539, p<0.01) วงศ Hydroptilidae มีความสัมพันธกับความเปนกรดเบส (r=0.336, p<0.05) 
วงศ Brachycentridae มีความสัมพันธกับอุณหภูมินํ้า (r=0.371, p<0.01) และวงศ Helicopsychidae มีความสัมพันธ
กับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (r=0.305, p<0.05) เชนเดียวกับ สัญณมรกต บุญสงธนารักษ (2549) ท่ีรายงานวา 
ความสัมพันธระหวางแมลงนํ้าเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้า และความเปนกรดเบส พบวา 
ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ามีอิทธิพลตอความอุดมสมบูรณของแมลงนํ้าอยางมีนัยสําคัญยิ่ง แหลงนํ้าภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อนําคาความหลากหลายของแมลงในนํ้ามาแปรผล จาก
การวิเคราะหมีเพียงบริเวณจุดท่ีปลอยนํ้าออกนอกวิทยาเขตและบริเวณคอกสัตวท่ีมีสภาวะคอนขางเปนนํ้าเสีย ซึ่งไม
เหมาะสมตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งแมลงซึง่มีความสําคัญมากในสายใยอาหาร เน่ืองจากท้ังสองบริเวณน้ีมีการ
ปนเปอนของสารเคมีและมูลสัตว จนทําใหนํ้าอยูในสภาพท่ีเปนมลพิษ สอดคลองกับการศึกษาของ นฤมล แสงประดับ 
(2542) รายงานวา ตัวออนของแมลงในกลุม EPT มีความหลากหลายมากโดยพบแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และ
แมลงหนอนปลอกนํ้าอยางนอย 46 ชนิด 13 ชนิด และ 64 ชนิดตามลําดับ โดยปจจัยท่ีมีผลมากตอการกระจายตัวของ
ตัวออน คือ ปริมาณปาไมปกคลุม ระดับความสูงจากนํ้าทะเล ความลึก ความเร็วของนํ้า ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า คา
การนําไฟฟาและคาของแข็งละลายนํ้า นอกจากน้ี กานตธิดา เชียงทอง และชิตชล ผลารักษ (2550) รายงานวา ดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงนํ้ากลุม EPT มีความสัมพันธกับคาความเร็วกระแสนํ้า คาออกซิเจนละลายในนํ้า 
และคาความเปนกรดเบสของนํ้า 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงความหลากหลายของตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT ในนํ้าตกโตนแพรทอง  
2. สามารถใชตัวออนแมลงนํ้าในกลุม EPT เพ่ือบงบอกถึงคุณภาพของนํ้าในแหลงนํ้าตกโตนแพรทอง 
3. เปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงนํ้าธรรมชาต ิ
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