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บทคัดย่ อ
การใช้สัตว์หน้าดินเพื่อเป็ นดัชนีช้ ีวดั คุณภาพนํ้าบริ เวณลําธารนํ้าตกกระทิงในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน ถึง สิ งหาคม พ.ศ. 2558) โดยเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินจาก 4 สถานี ซึ่ งแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่ถูก
รบกวนจากชุมชน สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ท้ งั หมด 226 ตัวอย่างนํามาศึกษาทางอนุกรมวิธาน พบว่า สัตว์หน้าดินที่พบจัดอยู่
ในไฟลัมอาร์โธโพดา (Arthropoda) ทั้งหมด สามารถจําแนกได้ 2 ชั้น 8 อันดับและ 14 วงศ์ โดยสัตว์หน้าดินชนิดเด่นที่พบ คือ
จิงโจ้น้ าํ (Gerris sp.) คิดเป็ นร้อยละ 38.94 รองลงมาคือตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเหงือกบนหลัง (Caenidae sp.) คิดเป็ นร้อยละ
29.65 และตัวอ่อนแมลงเกาะหิ น (Cryptoperla sp.) คิดเป็ นร้อยละ 9.73 ตามลําดับ ซึ่ งจากการใช้สัตว์หน้าดินเป็ นตัวบ่งชี้คุณภาพ
นํ้า พบว่า สัตว์หน้าดินส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่ทนทานต่อสภาพมลพิษได้ปานกลาง โดยแหล่งนํ้าสถานี C (หาดกระทิง) มีคุณภาพ
นํ้าจัดอยูใ่ นระดับดีมาก รองลงมา คือ สถานี A (นํ้าตกชั้นที่ 3) และสถานี B (นํ้าตกชั้นที่ 1) มีคุณภาพนํ้าระดับพอใช้ ส่ วนแหล่ง
นํ้าสถานี D (เขตชุมชน) มีคุณภาพอยูใ่ นระดับตํ่ามากเนื่องจากไม่พบสัตว์หน้าดินเลย
คาสํ าคัญ: สัตว์หน้าดิน ดัชนีช้ ีวดั คุณภาพนํ้า

Abstract
Benthic were used as an indicator of water quality in stream areas of Krating waterfall at Khao Khitchakut park,
Chanthaburi. Benthic samples were collected in rainy season (June – August 2015) from 4 stations by community level
responses to disturbance. All samples (226 samples) were classified into Phylum Arthropoda; 2 classes, 8 orders and 14
families. Dominant species was Gerris sp. (38.94%), Caenidae sp. (29.65%) and Cryptoperla sp. (9.73%), respectively.
Water quality using benthic microvertebrates as indicators found that the water quality at station C (Had Kra-Thing) was very
good level. The fairly good water quality found in station A (third floor of waterfall) and station B (second floor of waterfall).
Low quality of water was station D (community area). The most benthic were the group of moderately tolerant animals for
pollution.
Keywords: Benthic, Bioindicator, Water Quality

1. บทนํา
สัตว์หน้าดินเป็ นสัตว์ที่อาศัยและหากินตามพื้นผิวหน้าดินหรื อดํารงชีวิตอยูบ่ ริ เวณพื้นท้องนํ้าและรวมถึงสัตว์กลุ่มที่เกาะ
หรื ออาศัยอยูต่ ามกองหิ น โขดหิ น ขอนไม้ในนํ้าหรื อแม้แต่พืชนํ้าที่พบได้ในระบบนิเวศแหล่งนํ้า สัตว์หน้าดินบางชนิดมีช่วงชีวิต
ทั้งหมดอยูใ่ นนํ้า เช่น ไส้เดือนนํ้า บางชนิ ดเจริ ญเติบโตอยูใ่ นนํ้าเพียงบางช่วงอายุ เช่น ตัวอ่อนแมลงปอ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว
เป็ นต้น สัตว์หน้าดินบางชนิดมีการใช้วสั ดุต่างๆ สร้างเกราะปกป้ องตัวอ่อน เช่น ปลอก (Cases) ท่อ (Tubes) หรื อรัง (Nets) เช่น
ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ้า ในขณะที่บางชนิ ดจะฝังตัวอย่างอิสระในตะกอนดิน เช่น ไส้เดือนปลอกแดง ซึ่ งสัตว์หน้าดินเป็ น
ผูบ้ ริ โภคอันดับแรกๆ ของโซ่อาหาร และเป็ นแหล่งอาหารที่สาํ คัญของสัตว์น้ าํ ขนาดใหญ่อื่นๆ เนื่องจากให้คุณค่าทางโภชนาการ
สู ง ทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ ธาตุ ซึ่ งสัตว์หน้าดินบางชนิ ด เช่น หนอนริ้ นนํ้าจืดแดง มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยเป็ นผูบ้ ริ โภคเศษซากพืชซากสัตว์ในแหล่งนํ้าเป็ นอาหาร (วิลาส, 2557)
สัตว์หน้าดินถูกนํามาใช้เป็ นดัชนีตวั ชี้วดั คุณภาพนํ้าทางด้านชีวภาพ (Biological Indicators) เนื่ องจากมีวงจรชีวิตอยูใ่ น
แหล่งนํ้า เคลื่อนที่ ได้น้อย ทําให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ง่าย จึ งสามารถติดตามตรวจวัด
คุ ณภาพนํ้าจากสัตว์หน้าดิ นได้อย่างต่อเนื่ อง สัตว์หน้าดิ นแต่ละชนิ ดมี ความทนทานต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้
แตกต่างกัน โดยส่ วนใหญ่แล้วสัตว์หน้าดินจะไวต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในนํ้า บาง
ชนิ ดต้องอาศัยอยู่ในนํ้าสะอาด ในขณะที่บางชนิ ดสามารถดํารงชี วิตอยู่ในนํ้าที่ เน่ าเสี ยได้ ซึ่ งความหลากหลายของชนิ ดและ
ปริ มาณของสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนี้ สามารถนํามาเป็ นตัวดัชนี บ่งชี้ ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้า หากแหล่งนํ้าใดมีชนิ ดและปริ มาณสัตว์หน้าดินมากย่อมมีผลผลิตสัตว์น้ าํ สู ง โดยพบว่าประเทศในเขต
ร้อนจะมีชนิดและปริ มาณสัตว์หน้าดินที่สูงกว่าประเทศในเขตอบอุ่นเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์
หน้าดินได้ตลอดทั้งปี (วิลาส, 2557) อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินยังขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น
นอกเหนือจากคุณภาพนํ้า เช่น ลักษณะสภาพพื้นที่ที่อาศัย ความเร็ วของกระแสนํ้า อุณหภูมิและฤดูกาล เป็ นต้น (นฤมล, 2542)
การใช้แมลงนํ้าเป็ นดัชนี ทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพนํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ สามารถบ่งชี้การปนเปื้ อนที่เกิดจาก
สารพิษได้หลายประเภททั้งจากของเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการทางการเกษตร การปล่อยนํ้าเสี ย
ของชุ มชน โดยเฉพาะการปนเปื้ อนที่ เกิ ดจากโลหะหนัก โดยมี กลุ่มแมลงนํ้าที่ นิยมใช้เป็ นดัชนี ทางชี วภาพ คือ อันดับแมลง
ชีปะขาว (Ephemeroptera) อันดับแมลงเกาะหิ น (Plecoptera) อันดับแมลงหนอนปลอกนํ้า (Trichoptera) (Sicbakk et al., 1997;
Maret et al., 2003) นอกจากนี้ ยงั มีการประเมินคุณภาพนํ้าด้วยสัตว์หน้าดินโดยใช้นาฬิกาสัตว์หน้าดินและแผนภาพการเฝ้ าระวัง
แม่น้ าํ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ง่ายและบอกคุณภาพของแหล่งนํ้าได้อย่างคร่ าว ๆ เนื่ องจากสามารถจําแนกสิ่ งมีชีวิตได้เพียงแค่อนั ดับ
(Order) ไม่สามารถระบุได้ถึงชนิด (Species) เหมาะสําหรับการเฝ้ าระวังดูแลแหล่งนํ้าโดยภาคประชาชน ซึ่ งใช้สัตว์ 8 จําพวก
จําแนกตามความต้องการออกซิ เจน โดยเรี ยงลําดับจากสัตว์ที่ตอ้ งการออกซิ เจนสู งไปตํ่า ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม เพื่อใช้
บ่งชี้คุณภาพของนํ้า คือ กลุ่มที่ 1 คุณภาพนํ้าดีมาก ประกอบด้วย ตัวอ่อนแมลงเกาะหิ น ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว กลุ่มที่ 2 คุณภาพ
นํ้าดี ประกอบด้วย ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ้ามีปลอก ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ้าไม่มีปลอก กลุ่มที่ 3 คุณภาพนํ้าพอใช้
ประกอบด้วย ตัวอ่อนแมลงปอ กุง้ และปู กลุ่มที่ 4 คุ ณภาพนํ้าพอแย่ ประกอบด้วย หนอนแดง และไส้เดื อนนํ้าจื ด กลุ่มที่ 5
คุณภาพนํ้าแย่มาก คือ ไม่พบสัตว์หน้าดินชนิดใดเลย (ส่ วนแหล่งนํ้าจืด สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรื อเขาพระบาทท้องที่อาํ เภอมะขามและกิ่งอําเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นภูเขาสู งชัน มีน้ าํ ตกกระทิงซึ่ งเป็ นนํ้าตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้นที่มีความ
สวยงามแตกต่างกัน โดยชั้นที่ 8 เป็ นชั้นที่สวยที่สุด ชั้นแรกของนํ้าตกกระทิง มีแอ่งกว้าง มีตาํ แหน่งอยูใ่ กล้กบั ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ทางท้ายนํ้าจะเป็ นลําธารยาวไปถึงอ่างเก็บนํ้า โดยมีหาดกระทิงขนาดใหญ่อยูร่ ิ มธารสะพานแขวนที่ช้ นั 3 มีแอ่งลงเล่นนํ้าได้หลาย
แอ่ง เป็ นชั้นสุ ดท้ายที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้นาํ อาหารเข้ามารับประทานกันได้ จึงเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้คนมาเที่ยวนํ้าตกชั้นที่ 3 มาก
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ที่สุด เหนื อจากชั้นที่ 3 ห้ามนําอาหารเครื่ องดื่มเข้าไปปในบริ เวณ เป็ นเส้
น นทางการเดิดินเที่ยวนํ้าตกกกระทิงจะเป็ นททางชันและเป็ น
ทางเดินป่ าที
า ่เหมาะสําหรัับคนที่ร่างกายแแข็งแรงและชออบศึกษาธรรมชชาติ
ดัดงนั้นจะเห็นว่าสภาพพื้นที่ของนํ
อ ้ าตกแต่ละชชั้นมีนกั ท่องเทีทยวที
่ ่แตกต่าง ซึ่ งอาจส่ งผลต่ออคุณภาพนํ้าที่แตกต่
แ างกันด้วย
จึงเป็ นเหตตุให้ผวู ้ ิจยั มีควาามสนใจในการรใช้สัตว์หน้าดินเป็
น นตัวชี้ วดั คุณภาพนํ้าเพื่อนํนาผลที่ได้มาเป็ปนดัชนี ช้ ี วดั คุณภาพนํ
ณ
้ าในการร
เฝ้ าระวังและป้
แ องกันการรเปลี่ยนแปลงคคุ ณภาพนํ้าให้กักบเจ้าหน้าที่ ของอุ
อ ทยานแห่ งชาติเขาคิชฌกููฏ โดยทําการศึศึกษาชนิ ดและะ
ปริ มาณขอองสัตว์หน้าดินบริ เวณลําธารนนํ้าตกกระทิง อุทยานแห่
ท
งชาติเขาคิ
เ ชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่มีน้ าํ ไหลผ่านตตลอดทั้งปี โดยย
แบ่งพื้นที่สํสารวจในบริ เวณ
ณที่มีสภาพการรถูกรบกวนจากกชุมชนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แบ่งเป็ นบริ เวณ
ณที่จดั เป็ นสถาานที่เล่นนํ้าของง
นักท่องเทีที่ยว บริ เวณที่ห้ามเล่นนํ้า และบริ เวณเขตที่พกั อาศัยของเจ้าหน้าที่ เพื่อบ่งชี้ถึงสภาพแวดลล้อมที่ถูกรบกววนการชุมชนทีท่
ส่ งผลต่อการอยู
ก อ่ าศัยของงสัตว์หน้าดิน ต้ตองการทราบว่ว่านํ้าที่ไหลผ่านลํ
น าธารนํ้าตกกรระทิงมีคุณภาพพที่เหมาะแก่การรดํารงชีวิตของง
สัตว์สิ่งมีชีชีวติ รวมถึงมนุษย์
ษ ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณอุทยานแห่ห่งชาติน้ าํ ตกกระะทิงมีผลต่อการรเปลี่ยนแปลงคุคุณภาพนํ้าเพียงใด

2. วิธีการศึ
า กษา
เเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริ เวณ
ณลําธารนํ้าตกกกระทิงในช่วงฤฤดูฝน ระหว่างเดืดือนมิถุนายน ถึงสิ งหาคม พ.ศศ.2558 จํานวนน
5 ครั้ง แตต่ละครั้งห่ างกัน 2 สัปดาห์ โดยเลือกสถานี เก็
เ บตัวอย่างจากกพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากชุมชนนแตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 3
บริ เวณ 4 สถานี
ส (ภาพที่ 1)
1 คือ
สถานี A – นํน้ าตกชั้นที่ 3 เป็ปนบริ เวณที่ถกู รบกวนจากมนุ
ร
ษย์
ษ หรื อสัตว์
สถานี B – นํน้ าตกชั้นที่ 1 แลละสถานี C – หาดกระทิง เป็ นบริ
บ เวณที่ไม่ถกู รบกวนจากมนุ
ร
ษย์หรื อสัตว์
สถานี D – เขตชุมชน เป็ นบริ
บ เวณที่เป็ นบริริ เวณที่พกั อาศัยของเจ้
ย
าหน้าที่และคนในพื
แ
้นที่
จ ้ นทําการววางแปลงขนาดด 5 x 5 เมตร เก็บตัวอย่างสัตว์
จากนั
ต หน้าดินโดยใใช้สวิงดักตะกออนท้องนํ้า ในทิทิศทางสวนทางง
กับกระแสสนํ้า คัดแยกสัตว์วหน้าดินออกจจากตะกอนแล้วนํามาจําแนกชนนิดตามหลักอนุนุกรมวิธาน จากกนั้นนําตัวอย่างที
ง ่เก็บได้ปล่อย
คืนสู่ ธรรมมชาติแล้วนําข้อมู
อ ลการจําแนกกชนิ ดไปบ่งชี้ คุคุณภาพนํ้าโดยกการใช้นาฬิกาสัสัตว์หน้าดินและแผนภาพการเฝ้ าระวังแม่น้ าํ
(นฤมล แสสงประดับ, 25442)

ภาพทีที่ 1 แผนที่เส้นทางบริ
ท เวณอุทยานแห่
ย
งชาติน้ าํ ตกกระทิง

3

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณภาพของนํ้าทางกายภาพเบื้องต้น พบว่า ลําธารนํ้าตกกระทิง มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) อยูใ่ นช่วง 56 อุณหภูมิเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 25-26 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในบริ เวณที่ถูกรบกวนจากมนุษย์และสัตว์ที่
แตกต่างกัน พบว่า ภาพรวมของปริ มาณสัตว์หน้าดินที่พบทั้ง 4 สถานี มีคุณภาพนํ้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อยูใ่ นระดับดีมาก ถึงมี
คุณภาพแย่มาก สัตว์หน้าดิ นที่ พบทั้งหมดอยู่ในไฟลัมอาร์ โธโพดา (Arthropoda) เป็ นสัตว์หน้าดินในอันดับเฮมิปเทอรา
(Hemiptera) มากที่สุด รองลงมา คือ อันดับอีฟีเมอรอปเทอรา (Ephemeroptera) และอันดับพลีคอปเทอรา (Plecoptera) แสดงดัง
ตารางที่ 1 ซึ่ งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ชาดา และคณะ (2557) ที่ศึกษาอาหารและบทบาทการกินอาหารของ
กลุ่มแมลงนํ้าในลําห้วยแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบแมลงนํ้าในอันดับ Hemiptera และ Diptera มีจาํ นวนวงศ์มากที่สุด
โดยแมลงนํ้าอันดับ Hemiptera เป็ นสัตว์ผลู้ ่าที่ดีในแหล่งนํ้าและมีการกระจายได้กว้าง พบได้ทวั่ ไปทั้งแหล่งนํ้านิ่ งและนํ้าไหล
อีกทั้งเป็ นแมลงที่มีอวัยวะช่วยในการหายใจและมีการเคลื่อนไหวได้เร็ ว (Ward, 1992) สามารถทนอยูใ่ นแหล่งนํ้าที่มีสารพิษได้
จึงพบกระจายตัวได้กว้างขวาง (Williams and Feltmate, 1992)

ตารางที่ 1 ปริ มาณสัตว์หน้าดินที่พบในสถานีต่าง ๆ
กลุ่มสั ตว์ หน้ าดิน
กลุ่มที่ 1
(คุณภาพนํ้าดีมาก)

กลุ่มที่ 2
(คุณภาพนํ้าดี)

กลุ่มที่ 3
(คุณภาพนํ้าพอใช้)
กลุ่มที่ 4
(คุณภาพนํ้าแย่)
กลุ่มที่ 5
(คุณภาพนํ้าแย่มาก)

หมายเหตุ

ชนิดของสั ตว์ หน้ าดิน (อันดับ)
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว
(Order Ephemeroptera)
ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน
(Order Plecoptera)
ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ้ามีปลอก
(Order Trichoptera)
ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกนํ้าไม่มีปลอก
(Order Trichoptera)
ตัวอ่อนแมลงปอ (Order Odonata)
กุง้ (Order Caridea)
ปู (Order Decapoda)
จิงโจ้น้ าํ (Order Hemiptera)
หนอนด้วงสี่ ตา (Order Coleoptera)
ตัวอ่อนหนอนแดง (Order Diptera)

สถานี A

ปริมาณสั ตว์ หน้ าดิน (ตัว)
สถานี B สถานี C สถานี D รวม

ร้ อยละ

2

27

38

-

67

29.65

-

2

20

-

22

9.73

2

14

1

-

17

7.52

-

4

-

-

4

1.77

2
6
1
9
4
-

1
3
38
4
-

7
41
-

-

3
16
1
88
8
0

1.33
7.08
0.44
38.94
3.54
0.00

ไส้เดือนนํ้าจืด (Order Oligochaeta)

-

-

-

-

0

0.00

ไม่พบสัตว์หน้าดิน

-

-

-

-

0

0.00

รวม
ร้ อยละ
กลุ่มที่ 1 คุณภาพนํ้าดีมาก
สถานี A คือ นํ้าตกชั้นที่ 3

26
93
11.50
41.15
กลุ่มที่ 3 คุณภาพนํ้าพอใช้
สถานี C คือ หาดกระทิง

กลุ่มที่ 2 คุณภาพนํ้าดี
สถานี B คือ นํ้าตกชั้นที่ 1

4

107
0
226
47.35
0
100
กลุ่มที่ 4 คุณภาพนํ้าแย่
สถานี D คือ เขตชุมชน

100.00

จากผลการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับวิจยั ของ มินตรา และสุ ทธิวรรณ (2548) ได้ศึกษาชนิดและปริ มาณสัตว์หน้าดินเพื่อใช้
เป็ นดัชนีช้ ีวดั คุณภาพนํ้าบริ เวณจุดรวบรวมนํ้าเสี ยจุดปล่อยนํ้าที่บาํ บัดแล้วและจุดที่ไม่มีการปล่อยนํ้าเสี ยของบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
เทศบาลเมืองขลุง อําเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า สัตว์หน้าดินที่พบเด่นอยูใ่ นไฟลัมอาร์โธโพดา (Arthopoda) เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ชิ้นนี้ แต่สัตว์หน้าดินที่พบส่ วนใหญ่อยูใ่ นอันดับพาเลโมนิดี (Palaemonidae) ซึ่ งเป็ นสัตว์ประเภทลูกกุง้ จํานวนมากกว่า
สัตว์ชนิดอื่น เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุ ชาติ และฉวีวรรณ (2556) ที่พบไฟลัม Arthropoda มากที่สุดถึง 16 วงศ์ โดย
ทําการศึกษาความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ าํ ป่ าสักตอนล่าง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง
กันยายน 2551 พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 4 ไฟลัม คือ Arthopoda (16 วงศ์) Mollusca (11 วงศ์) และ Chordata (3 วงศ์) และ
Annelida (2 วงศ์)
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั นี้แตกต่างจากการวิจยั ของทิพย์นนั ท์ (2542) ได้ทาํ การศึกษาความชุกชุมความหลากหลายของ
สัตว์หน้าดิน และคุณภาพนํ้าในแม่น้ าํ เจ้าพระยา พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 46 วงศ์ โดยมีกลุ่มสัตว์หน้าดินในกลุ่ม Annelida
โดยเฉพาะไส้เดือนนํ้าจืดในวงศ์ Naididae เป็ นชนิดเด่นและมีปริ มาณมากในฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนกันยายน เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ จงดี (2544) ได้ศึกษาความหลากหลายความชุกชุมและการกระจายตัวของสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพันธุ์พืชของบึง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพันธุ์พืชของบึงบอระเพ็ดประกอบด้วยสัตว์ท้ งั หมด 3 ไฟลัม คือ
Mollusca Arthropoda และ Annelida รวม 49 ชนิด จําแนกได้ 38 วงศ์ มีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินมากที่สุดในช่วงเดือน
มิถุนายน พบว่าไฟลัม Mollusca พบเป็ นกลุ่มหลัก ๆ โดยสัตว์หน้าดินที่พบเด่นสุ ด คือ หอยฝาเดียวในวงศ์ Thiaridae ซึ่ งค่าดัชนี
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินแสดงให้เห็นว่าคุณภาพนํ้าโดยรวมยังเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์หน้าดิน จากผล
การศึกษาที่แตกต่างกันดังกล่าวอาจเป็ นผลมาจากลักษณะคุณภาพของนํ้าที่แตกต่างกัน จึงพบสัตว์หน้าดินชนิดเด่นได้แตกต่าง
กันด้วย เพราะเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพนํ้าของลําธารนํ้าตกโดยส่ วนใหญ่จะมีคุณภาพนํ้าที่ดีกว่าแหล่งนํ้าผิวดินอื่น
การแบ่งชนิ ดของสัตว์หน้าดินตามความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งนํ้าสามารถนํามาใช้เป็ นดัชนี บ่งชี้
คุณภาพของแหล่งนํ้าได้เบื้องต้นตามการใช้นาฬิกาสัตว์หน้าดินและแผนภาพการเฝ้ าระวังแม่น้ าํ แบ่งออกได้เป็ น 5 กลุ่ม คือ สัตว์
หน้าดินในกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่อาศัยในแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพดีมาก กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่อาศัยในแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพดี กลุ่มที่ 3 คือ
กลุ่มที่อาศัยในแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพพอใช้ กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มที่อาศัยในแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพแย่ และกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มที่อาศัยใน
แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพแย่มาก คือ ไม่พบสัตว์ชนิ ดใดเลย (ส่ วนแหล่งนํ้าจืด สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
โดยเมื่อวิเคราะห์แยกตามสถานี พบว่า สถานี C (หาดกระทิง) พบสัตว์หน้าดินมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.35 รองลงมา คือ
สถานี B (นํ้าตกชั้นที่ 1) สถานี A (นํ้าตกชั้นที่ 3) และสถานี D (เขตชุมชน) คิดเป็ นร้อยละ 41.15, 11.50 และ 0 ตามลําดับ
โดยสถานี C พบสัตว์หน้าดินในกลุ่มที่ 1 มากที่สุด (58 ตัว) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เจริ ญในดีในสภาพนํ้าที่ใส และมีออกซิ เจน สามารถ
บ่งชี้คุณภาพนํ้าจัดอยูใ่ นกลุ่มของคุณภาพนํ้าดีมาก ส่ วนในสถานี A และ B พบสัตว์หน้าดินในกลุ่มที่ 3 มากที่สุด (22 และ 46 ตัว
ตามลําดับ) สามารถบ่งชี้คุณภาพนํ้าอยูใ่ นกลุ่มคุณภาพนํ้าดี ส่ วนสถานี D ไม่พบสัตว์หน้าดินในพื้นที่ แสดงว่ามีคุณภาพนํ้าอยูใ่ น
กลุ่มที่มีคุณภาพระดับแย่มาก (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากคนหรื อชุมชนส่ งผลต่อจํานวนของสัตว์หน้าดินได้
ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติมา (2542) ศึกษาผลกระทบของการเพิ่มปริ มาณอินทรี ยส์ ารจากนํ้าทิ้งในนากุง้ ที่มีต่อ
สัตว์หน้าดินในบริ เวณปากแม่น้ าํ จันทบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โดยเก็บตัวอย่างดิน
ตะกอนและตรวจสอบคุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าบริ เวณปากแม่น้ าํ จันทบุรี พบว่า คุณภาพนํ้ายังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติยกเว้นในช่วงที่มี
การเลี้ ยงกุง้ ที่ พบว่าคุ ณภาพนํ้าตํ่าลงโดยเฉพาะปริ มาณความต้องการออกซิ เจนทางชี วเคมี ปริ มาณแอมโมเนี ยและปริ มาณ
ฟอสเฟตในนํ้าจะสู งขึ้น ชนิ ดของสัตว์หน้าดินที่พบบริ เวณปากแม่น้ าํ จันทบุรีพบทั้งหมด 41 ชนิ ด โดยมีไส้เดือนทะเลเป็ นสัตว์
หน้าดินกลุ่มเด่น

5

จํานวนสัตว์หน้าดิน (ตัว)

60

กลุม่ 1 คุณภาพน้ําดีมาก
ม
กลุม่ 2 คุณภาพน้ําดี
กลุม่ 3 คุณภาพน้ําพออใช้
กลุม่ 4 คุณภาพน้ําแยย่
กลุม่ 5 คุณภาพน้ําแยย่มาก

40
20
0
A

B

C

D

สถานีเเก็บตัวอย่าง

ภาพพที่ 2 คุณภาพพของแหล่งนํ้าในสถานีต่าง ๆ แบ่งตามกกลุ่มของสัตว์ห์ น้าดิน

4. สรุป
จจากผลการศึกษาทั
ษ ้ งหมดแสดงให้เห็นได้อย่างชั
า ดเจนว่า การรรุ กลํ้าและรบกกวนของคนในชชุมชนหรื อนักท่ทองเที่ยวส่ งผลล
ต่อปริ มาณ
ณสัตว์หน้าดิน ทํทาให้แหล่งที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหหตุให้เกิดการสู ญหายหรื อการรลดจํานวนของง
สัตว์หน้าดินในพื้นที่ได้ชัชดั เจน ซึ่ งสถานี D เป็ นพื้นที่แหล่งนํ้าในเขตตชุมชน เป็ นที่พั
พกอาศัยของเจ้า้ หน้าที่และคนนในพื้นที่ จึงทํา
ให้มีสารอิอินทรี ยห์ รื อสิ่ งสกปรกปนเปื
ส
ใ มาณที่สามารถส่ งผลกระะทบกับสัตว์หนน้าดินได้ตลอดดเวลา เนื่ องจากก
้ อนในแหล่งนํ้าในปริ
โดยธรรมชาติของสัตว์หน้
ห าดินจะเคลื่อนที่ได้นอ้ ย ทําให้ได้รับผลกรระทบจากมลพิษจากการกระท
ษ
ทําของมนุ ษย์ในเชิ
น งพื้นที่น้ นั ๆ
ได้ง่าย (Roosenberg and Resh,
R 1993) ส่ วนสถานี
ว
A เป็ นชั้นที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมไปเล่ล่นนํ้าและพักผ่ออนตามอัธยาศัย โดยเจ้าหน้าทที่
อนุ ญาตใหห้สามารถนําอาาหารและเครื่ องดื่มเข้ามาในบบริ เวณนี้ ได้ จึ งอาจมี
อ ของเสี ยหรื
ห อสิ่ งสกปรกที่ไปรบกวนกาารอยูอ่ าศัยของง
สัตว์หน้าดินส่ วนใหญ่ได้ จึงทําให้พบสัสัตว์หน้าดินอยูน้น่ อย ส่ วนสถานีนี B (นํ้าตกชั้นที่ 1) และสถานี C (หาดกระทิง)
ง พบสัตว์หน้า
ดินสู งกว่าสถานี
า
อื่น เนื่ องจากเป็ นพื้นทที
ที่ ่ถูกรบกวนจาากนักท่องเที่ยวไม่
ว มากนัก แตต่สถานี B พบบจํานวนสัตว์หน้าดินน้อยกว่า
สถานี C อาจเป็
อ นเพราะสสถานี B เป็ นจุดรับนํ้าไหลมาจากสถานี A (นํ้าตกชั
า ้ นที่ 3) จึงได้
ง รับผลกระททบต่อเนื่ องจากขของเสี ยลงมาทีท่
นํ้าตกชั้นล่ลาง แต่อย่างไรรก็ตามคุณภาพนํ้าในทุกสถานีนี มีค่าอยู่ในเกณ
ณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิ นนตามประกาศคณะกรรมการร
สิ่ งแวดล้อมแห่
อ งชาติ (2537) ดังนั้นการคควบคุม ป้ องกันหรื
น อการกําหนนดการเข้าถึงพื้นที่ในเขตท่องเที่ยวในพื้นที่อุอุทยานแห่ งชาติติ
จึงเป็ นสิ่ งสํสาคัญ ซึ่ งงานวิวิจยั ชิ้นนี้ สามารรถใช้เป็ นข้อมูลส่
ล วนหนึ่ งในกาารกําหนดความมสามารถในการรองรับ (Carryying Capacity))
ของนักท่องเที
อ ่ยวในเขตพืพื้นที่น้ าํ ตกกระทิทิงได้เบื้องต้น

5. กิตติกรรมประกา
ก
าศ
งานวิิจยั ชิ้นนี้ สาํ เร็ จลุ
จ ล่วงไปได้ดวยดี
ว้ จากความอนนุเคราะห์ของกกรมอุทยานแห่ งชาติ
ง สัตว์ป่าแลละพันธุ์พืชที่อนุนญาตให้เข้าไปป
ศึ กษา สํารวจและวิ
ร
จัยทางวิชาการในพืพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ษ รวมถึ งขอขออบคุ ณหัวหน้าอุทยานแห่ งชาาติ เขาคิ ชฌกูฏที่ อาํ นวยความม
สะดวกแลละให้การสนับสนุ
ส นในการดําเนินินงานวิจยั นี้
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