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บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของปลาเพื่อประเมินสภาพความกดดันเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ต่อประชาคมปลา และคุณภาพพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ใช้ข้อมูลชนิดปลาจากรายงานผลปี 2511-2548 ที่ผ่านมา
โดยจัดกลุ่มของปลาตามคุณลักษณะหลักที่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ ความหลากชนิดและ
องค์ประกอบทางอนุกรมวิธาน องค์ประกอบของถิ่นอาศัย พฤติกรรมการกินอาหาร และองค์ประกอบตามความชุกชุมและสุขภาวะ
รวมเป็น 12 เมทริก เป็นค่าอ้างอิงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ได้น้า 10 เมทริก จากเดิมที่ Karr (1981) ใช้ ได้แก่ จ้านวนชนิดปลาพื้นถิ่น,
ร้อยละของปลาชนิดเด่น , จ้านวนชนิดปลาที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้า , ค่าร้อยละของปลากลุ่มที่มีความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าได้สูง , ค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและ
สัตว์, ค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นสัตว์หน้าดิน , ค่าร้อยละของจ้านวนตัวของปลาที่กินสัตว์ลบด้วย
จ้านวนตัวของปลาที่กินสัตว์ที่มีความทนทานสูง , ค่าร้อยละของจ้านวนตัวปลาที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่บนพื้นหิน ไม่รวม
ปลาที่มีความทนทานสูง. จ้านวนชนิดปลาที่เจริญพันธุ์ช้า และค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีลักษณะผิดปกติ ส่วนอีก 2 เมทริก ได้
จากการปรับปรุงให้เหมาะสมกับปลาในประเทศเขตร้อน ได้แก่ จ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมหาอาหารตามพื้นน้้า และจ้านวนปลาที่
อาศัยกลางน้้า เมื่อน้าข้อมูลชนิดปลาของการศึกษาครั้งนี้ที่ท้าการส้ารวจระหว่างเดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบ
ประชากรปลาจ้านวน 16,073 ตัว จาก 16 วงศ์ 52 ชนิด มาท้าการประเมินค่าคะแนนโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงในแต่ละเมทริก
โดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนระดับ 5, 3 และ 1 คะแนน ผลรวมของเมทริกจะเป็นค่าดัชนีคุณภาพและสุขภาวะของหนองหารโดยใช้ปลา
เป็นตัวชี้วัด พบว่าผลรวมดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพที่ใช้ปลาเป็นตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 38 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง แสดงว่าผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อจ้านวนปลามีมากขึ้น จะเห็นได้ จากสัดส่วนของปลาที่มีความทนทานต่อ
มลภาวะลดลง ในขณะที่ร้อยละของปลาที่มีความทนทานและปลาที่กินสัตว์เพิ่มจ้านวนขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนว
ทางการประยุกต์ใช้ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของปลา ในการประเมินคุณภาพแหล่งน้้าจืดของประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศ
ร้อน ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงเมทริกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่สามารถสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ใน
การประเมินสมบูรณ์ทางชีวภาพและคุณภาพแหล่งน้้าให้ถูกต้องแม่นย้ายิ่งขึ้น
ค้าส้าคัญ: ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ, พื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาร, เมทริก

Abstract
The application of fish index of biotic integrity (Fish-IBI) to evaluate the effect of anthropogenic stress
on fish assemblage integrity and quality of Nong Han wetland, Sakon Nakhon, Province, was conducted by using
fish data gathered from the previous studies from year 1968 to year 2005. Fish-IBI scores were designed from
separate assemblage metrics in main four categories based on taxonomic richness, habitat composition, trophic
composition, fish health and abundance guilds, and total 12 metrics were constructed as the reference
conditions. Then, the fish data of this study, surveying from March 2011 to February 2012, were used as dataset
for all metrics with the criteria and score range of 5-3-1 system. Ten metrics from Karr (1981) were adopted viz.,
number of native species, %dominant species, number of intolerant species, %tolerant individual, %omnivorous
individual, %benthic invertivores, %specialist carnivores-tolerants, number of late maturing species and
%anomalies. Two new modified metrics: number of benthic species and number of water column species were
added retaining 12 original metrics. The fish data of this study reported that 16,073 fish specimens, consisting
of 16 family and 52 species, which were examined by 12 metrics. The total Fish-IBI score of 38 was calculated,
which ranked as fair level. This score indicated that the anthropogenic stress was increasing, evidenced by
decreasing number of fish and the ratio of tolerance and omnivore, whereas the percentage of tolerant species,
and %individual as increased. This study suggested that fish index of biotic integrity concept is acceptable,
some modifications of metrics are necessary for fish community in the tropical water bodies.
Keywords: Index of Biotic Integrity (IBI), Nong Han wetland, metrics

1. บทน้า
ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้้ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศคิดเป็นพื้นที่ 36,616 ตารางกิโลเมตร หนองหาร จังหวัด
สกลนครเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นล้าดับที่สองของประเทศไทยมีพื้นที่ 123 ตารางกิโลเมตร ถูกจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติประเภทบึงน้้าธรรมชาติ (Office of Environmental Policy and Planning; OEP, 1999) มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรประมงที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้าโขงที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์น้า สูง
โดย Rayan et al. (2016) รายงานผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงในหนองหารด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2552-2558 มีปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับ 700.9 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ความ
ชุกชุมของปลาในแหล่งน้้าระดับปานกลาง (Sricharoendham et al., 2015) รายงานผลการวิจัยชนิดปลาที่พบตั้งแต่ พ.ศ. 2511
ที่ Srimukda (1968) ส้ารวจพบพันธุ์ปลา 32 ชนิด ต่อมา Srikomut (1971) ส้ารวจพบปลา 42 ชนิด จาก 16 วงศ์ Koanuntakul
et al., (1993) ศึ ก ษาประชากรปลาในปี 2534 โดยใช้ อ วนล้ อ ม ยาเบื่ อ และกระแสไฟฟ้ า พบปลา 34 ชนิ ด จาก16 วงศ์
Duangsawasdi et al., (1994) ส้ารวจโดยวิธีการใช้อวนล้อมและโซเดียมไซยาไนด์ พบปลา 46 ชนิด 19 วงศ์ Duangsawasdi et
al., (2003) ศึกษาโดยใช้วิธีอวนล้อมและไซยาไนด์ พบปลา 56 ชนิด จาก 21 วงศ์ แต่เนื่องจากพืน้ ที่ชุ่มน้้าหนองหารเป็นแหล่งน้้าที่
ถูกใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบฝั่งน้้า นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งสะสมของมลพิษที่มาจากแหล่งที่ทราบและไม่ทราบแหล่งก้าเนิด การประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์มีความจ้าเป็นเพื่อให้ทราบสถานะภาพปัจจุบันของพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารส้าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน การประเมินคุณภาพของแหล่งน้้าโดยทั่วไปสามารถใช้ตัวชี้วัดทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
บางชนิด ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยการใช้สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในน้้าเป็นดัชนีร่วมชี้วัดคุณภาพและระดับมลพิษ
ของแหล่งน้้า ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางชีวภาพกับคุณภาพของแหล่งน้้าเพื่อบ่งชี้สุขภาวะของแหล่งน้้า (Ngamsnae, 2011)

ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของระบบนิเวศแหล่งน้้า คือ ค่าคะแนนที่ได้จากระบบการประเมินผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ที่ก่อ ให้เ กิดมลภาวะในแหล่ งน้้าไม่ ว่าจะเป็ นล้าธาร แม่น้า ทะเลสาบ หรือพื้นที่ชุ่มน้้า เป็นต้น
เนื่องจากการประเมินด้วยตัวชี้วัดเชิงเดี่ยว (Single variable index) ที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอที่จะประเมินภาพรวมของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุของสภาพความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแหล่งน้้าได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการบูรณาการ
ของตัวชี้วัดเชิงเดี่ยวหลายๆ ตัวรวมกันเป็นดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพที่สามารถสะท้อนสภาพของผลกระทบดังกล่าวได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้ น (Karr, 1981; Karr, 1991; Ngamsnae, 2011) การใช้ ดั ชนี ค วามสมบู ร ณ์ ท างชี ว ภาพเพื่ อ ประเมิน
คุณภาพของแหล่งน้้าถูกพัฒนาโดย Karr (1981) ซึ่งใช้ประชาคมปลาเป็นตัวชี้วัดเพื่ออธิบายผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อแหล่งน้้าประเภทล้าธารในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา (Fausch et al., 1984; Karr
et al., 1986; Karr, 1991; Jenkins and Burkhead, 1993; Teels et al., 2004) ประเทศสหพั น ธรั ฐ บราซิ ล (Bozzetti and
Schulz, 2004) ประเทศอินเดีย (Das and Samanta, 2006) และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Zhu and Chang, 2008)
เป็นต้น โดยดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงพื้นที่ สามารถก้าหนด
วัตถุประสงค์ในการประเมินพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และสามารถประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูและการบริหารจัดการแหล่งน้้า ได้
อย่างเหมาะสม (Karr et al., 1986) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพโดยใช้
ปลาเป็นตัวชี้วัดส้าหรับการประเมินสุขภาวะของพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารที่เป็นแหล่งน้้านิ่ง และพัฒนาเป็นแนวทางการประเมิน
คุณภาพแหล่งน้้าต่อไป

2. วิธกี ารศึกษา
2.1 พื้นที่ศึกษาและสถานีส้ารวจ
หนองหารจังหวัดสกลนครเป็นทะเลสาบน้้าจืดส้าหรับการศึกษาครั้งนี้แบ่งพื้นที่หนองหารออกเป็น 3 บริเวณ คือ ตอนบน
(Upper: U) ตอนกลาง (Middle: M) และตอนล่าง (Lower: L) รวมทั้งสิ้น 10 สถานี (Figure 1)

2.2 ช่วงเวลาการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ท้าการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปลา 4 ช่วงเวลา ในรอบปีตาม
การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาของหนองหาร ได้แก่ (1) ช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนจากฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคมพฤษภาคม (Dry to Rainy:T1) เป็นเวลาที่ระดับน้้าที่ต่้าสุดจะเริ่มเพิ่มระดับน้้าเนื่องจากได้รับน้้าฝน และอุณหภูมิค่อนข้างสูง (2)
ช่วงฤดูฝนเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม (Rainy:T2) ระยะนี้จะมีฝนตกอย่างสม่้าเสมอ ระดับน้้าและความขุ่นของ
น้้าในหนองหารจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (3) ช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
(Rainy to Dry:T3) สิ้นสุดของฤดูฝน ความลึก และปริมาณของน้้าจะถึงระดับสูงสุด พื้นที่ผิวน้้าจะขยายตัวเต็มที่ และ (4) ช่วงฤดู
แล้งเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ (Dry:T4) เป็นระยะเวลาที่อุณหภูมิน้าที่ต่้าลงพร้อมกับระดับน้้าค่อยๆ ลดลง
จนถึงระดับต่้าที่สุด

2.3 การรวบรวมตัวอย่างปลา
เก็บรวบรวมตัวอย่างชนิดปลาโดยใช้ชุดเครื่องมือข่ายความลึก 1.2 เมตร ที่มีขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70, 90, และ
120 มิลลิเมตร โดยน้าข่ายทั้ง 7 ขนาดช่องตา มาต่อกันเป็นแนวเส้นตรงด้วยการจัดล้าดับแบบสุ่มตลอด ใช้ชุดข่ายรวม 3 ซ้้าต่อจุด
ส้ารวจ น้าตัวอย่างปลาที่ได้มาวัดความยาวตัวด้วยไม้บรรทัดความละเอียด 0.1 มิลลิเมตร และชั่งน้้าหนักปลาด้วยเครื่องชั่งความ
ละเอี ย ด 0.1 กรั ม แล้ ว จ้ า แนกชนิ ด ปลาตามคู่ มือ ของ Rainboth (1996) Taki (1974) Vidthayanon (2008) และ Fish base
(2016) หลังจากนี้จ้าแนกชนิดปลาตามคุณลักษณะและบทบาทในระบบนิเวศ ได้แก่ ชนิดปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่น ชนิดปลาหากิน
ตามพื้นท้องน้้า ชนิดปลากินสาหร่าย ปลากินสัตว์ ปลาอาศัยอยู่กลางน้้า ปลาที่เจริญพันธุ์ช้า หรือปลาที่มีลักษณะผิดปกติ ฯลฯ

การจ้าแนกคุณลักษณะดังกล่าวใช้หลักการ และวิธีการตามแนวทางของ Department of Fisheries (2007), Vidthayanon,
(2008), Rainboth (1996), Fishbase (2016) และใช้วิธีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน

Figure 1 Location of Nong Han Sakon Nakhon Province and map showing the sampling stations.
Source: Modified from Google map (2017)
2.4 หลักการของดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพโดยใช้ปลาเป็นตัวชี้วัด
ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ (Fish Index of Biotic Integrity, Fish-IBI) ของระบบนิเวศแหล่งน้้าโดยใช้ปลาเป็นตัวชี้วัด
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดล้าดับคุณภาพและสภาวะของถิ่นอาศัยในแหล่งน้้า ดัชนีนี้ก้าหนดใช้คุณลักษณะของปลา
กลุ่มต่างๆ ทีส่ ามารถสื่อความหมายสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในแหล่งน้้า (Ngamsnae, 2011) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบมี
ทิศทางเมื่อได้รบั การรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ กลุ่มของคุณลักษณะที่ใช้เป็นตัวชี้วัดแต่ละด้านนี้เรียกว่า เมทริก (metrics) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความหลากชนิด แหล่งที่อยู่อาศัย สถานะในโครงสร้างของห่วงโซ่การบริโภคหรือนิสยั การกินอาหารตามธรรมชาติ
สัดส่วนทีเ่ ป็นชนิดเด่น จ้านวนชนิดที่อ่อนไหวและความทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง และสภาวะการเป็นโรคของประชากรปลา เป็น
ต้น (Karr, 1981; Karr, 1991) เมื่อน้าเมทริกเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับสภาวะอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ถูกรบกวนหรือได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สดุ ก็จะสามารถประเมินระดับคะแนนของแต่ละเมทริกได้ ขั้นต่อไปเป็นการรวมคะแนนของทุกเมทริกและการ
แปลผลดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ โดยด้าเนินการตามขั้นตอนสังเขป ดังนี้
1) การก้าหนดกลุม่ ตัวแปรทางชีวภาพ หรือเมทริก
การคัดเลือกเมทริกเพื่อพัฒนาเป็นดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพครั้งนี้ พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของประชากร
ปลาตามคุณลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความสมดุลของระบบ และเอื้อต่อการด้ารงชีวิตอย่างยั่งยืนได้ในระบบนิเวศ คุณลักษณะของ
ประชากรปลาที่น้ามาใช้เป็นเมทริกดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มเมทริกที่บ่งบอกถึงความหลากชนิดของปลา กลุ่มเมทริกจ้านวนชนิดปลาที่มี
ความอ่อนไหวและความทนทานต่อมลพิษ กลุ่มเมทริกสัดส่วนที่เป็นปลาชนิดเด่น กลุม่ เมทริกตามการบริโภคหรือพฤติกรรมการกิน
อาหารตามธรรมชาติของประชาคมปลา และเมทริกสุขลักษณะหรือสภาวะการเป็นโรคของ ประชาคมปลานั้นๆ (Karr, 1981; Karr,
1991) เมทริกเหล่านี้ถือว่ามีคณ
ุ สมบัตติ อบสนองแบบมีทิศทางอย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้า และสภาพมลพิษ
ของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้า

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้เมทริกของพื้นที่ชุ่มน้้าตามแนวทางของ Teels et al., (2004) Ganasan and Hughes
(1998) และ Jenkins and Burkhead (1993) โดยใช้จ้านวน 12 เมทริก แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังรายละเอียดใน Table 2
ดังนี้
(1) กลุ่มความมากชนิดและองค์ประกอบทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic richness and composition) ซึ่งประกอบด้วย
จ้านวนชนิดของปลาพื้นถิ่น (Number of native species)
(2) กลุ่มองค์ประกอบตามถิ่นอาศัย (Habitat composition) ได้แก่ จ้านวนชนิดของปลาอาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นน้า้
(Number of benthic species), ปลาที่อาศัยกลางน้้า (Number of water column species), ร้อยละของปลาชนิดเด่น (Percent
dominant species), จ้านวนชนิดปลาที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Number of intolerance species) และร้อยละของปลาที่
ทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง (Percent tolerance individual)
(3) กลุ่มตามพฤติกรรมการกินอาหาร (Trophic composition) ได้แก่ ร้อยละของปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์ (Percent
omnivores individual), ร้อยละของของปลามีพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นสัตว์หน้าดิน (Percent benthic invertivores) และ
ร้อยละของจ้านวนตัวปลากินเนื้อ ลบด้วยจ้านวนตัวปลาทีม่ ีความทนทานสูง (Percent specialist carnivores minus tolerants)
(4) กลุ่มองค์ประกอบตามความชุกชุมและสุขภาพ (Fish health and abundance) ได้แก่ ร้อยละของจ้านวนตัวปลาที่มี
พฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่บนพื้นหินในแหล่งน้้า ไม่รวมกลุ่มปลาที่ทนทานต่อการเปลีย่ นแปลง (Percent simple lithophills
minus tolerants), จ้านวนชนิดปลาที่เจริญพันธุ์ช้า (Number of late maturing species) และร้อยละของจ้านวนปลาที่มีลักษณะ
ผิดปกติ (Percent anomalies)
2) การก้าหนดสภาวะอ้างอิง
เนื่องจากหนองหารเป็นแหล่งน้้าที่ถูกใช้ประโยชน์มานาน ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่รอบฝั่งน้้า นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสะสมของมลพิษที่มาจากแหล่งที่ทราบและไม่ทราบแหล่งก้าเนิด ดังนั้นสภาวะอ้างอิง
จึงหาได้ยาก การศึกษาครั้งนี้จึงพิจารณาก้าหนดสภาวะอ้างอิงเมทริกที่เป็นชนิดปลาโดยอาศัยข้อมูลที่มีการศึกษาประชากรปลาใน
หนองหารตั้งแต่อดีตเป็นฐานการเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากข้อมูลของ Srimukda (1968), Srikomut (1971), Hiranyawat
(1976), Sricharoendham and Koanantakul (1993), Department of Fisheries (1992), Duangsawasdi et al. (1994)
Suteemeechaikul et al. (2000) และ Duangsawasdi et al. (2003) ส่วนเมทริกที่ใช้ค่าร้อยละของจ้านวนตัวปลาอ้างอิงจาก
ข้อมูลจากผลการจับต่อหน่วยการลงแรงประมงของ (Rayan et al., 2016) นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และผู้มี
ประสบการณ์ที่มีความรู้ในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารเปรียบเทียบรวมกับข้อมูลจากการส้ารวจครั้งนี้มาเป็นส่วนประกอบร่วมกัน
3) การก้าหนดคะแนนของเมทริก
ระบบการให้คะแนนแต่ละเมทริกพิจารณาก้าหนดค่าคะแนนโดยใช้ระบบ 5, 3 และ 1 คะแนน โดยการเปรียบเทียบช่วง
ค่าคะแนนระหว่างกลุ่มสถานีอ้างอิงและกลุ่มสถานีทดสอบในแต่ละช่วงเวลา พิจารณาเปรียบเทียบกับร้อยละที่ 25 ค่ากลาง และ
ร้อยละที่ 75 ของกลุ่มสถานีอ้างอิงของแต่ละเมทริก (Barbour et al., 1999) ในกรณีที่เมทริกมีการตอบสนองต่อผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษย์ในทางลบ เมทริกที่มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละที่ 25 ของประชากรกลุ่มสถานีอ้างอิงจะได้รับค่าคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 5 ในทางตรงกันข้ามถ้าเมทริกที่มีทิศทางการตอบสนองต่อสภาพรบกวนในทางบวก เมทริกที่มีค่าคะแนนต่้ากว่าร้อยละที่ 75
ของประชากรกลุ่มสถานีอ้างอิงจะได้รับค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 หมายความว่าตัวอย่างที่มีค่าอยู่ในช่วงของร้อยละจะได้รับคะแนน
สูงที่สุดคือ 5 ส่วนตัวอย่างที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าคะแนนอยู่ในช่วงสภาวะทีเ่ สือ่ มโทรมกว่า และตัวอย่างที่ได้
คะแนนเท่ากับ 1 หมายถึงตัวอย่างที่มีความเบี่ยงเบนไปจากค่าที่คาดหวังสูง (Barbour et al., 1996)
4) การรวมเมทริกและการแปลผลดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ
หลังจากได้คะแนนของแต่ละเมทริกแล้วน้ามารวมกันเป็นผลรวมดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ ผลคะแนนรวมที่ได้จะมี
ค่าตามจ้านวนเมทริกที่เลือกใช้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้จ้านวน 12 เมทริก จะมีระดับคะแนนตั้งแต่ 12 ถึง 60 คะแนน ผลการ
ประเมินสถานภาพของแหล่งน้้าจะก้าหนดเกณฑ์การประเมินสภาวะแหล่งน้้าเป็น 5 เกณฑ์ อ้างอิงตาม Karr (1981) Teels et

al.,(2004) และ Moffett (2007) ดังนี้ ระดับยอดเยี่ยม (Excellent) 51-60 คะแนน ระดับดี (Good) 41-50 คะแนน ระดับปาน
กลาง (Fair) 31-40 คะแนน ระดับเสื่อมโทรม (Poor) 21-30 คะแนน และระดับเสื่อมโทรมมาก (Very poor) 12-20 คะแนน ผล
ระดับยอดเยี่ยมแสดงถึงพื้นที่ชุ่มน้้ามีความสมบูรณ์ทางชีวภาพใกล้เคียงกับสถานีอ้างอิงหรือสภาวะที่ดีที่สุด มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชนิดปลาในพื้นที่ชุ่มน้้า พบชนิดปลากลุ่มที่มีความอ่อนไหวมากชนิด และมีระบบนิเวศที่สมดุล ผลระดับดีแสดงถึงการ
ลดลงของความมากชนิดของชนิดปลาในพื้นที่ชุ่มน้้า โดยเฉพาะการลดลงของจ้านวนปลาที่มีค วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ชนิดปลา รูปแบบการด้ารงชีวิต บทบาทหน้าที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมซึ่งเกิดจากผลกระทบที่เพิ่มขึ้น ผลระดับปานกลางแสดงถึง
ความสมดุลของระบบนิ เวศเริ่ม สูญเสีย จ้ า นวนปลาที่ มีความอ่อ นไหวลดลง จ้ า นวนชนิ ดปลาลดลง โครงสร้า งของชนิดปลา
เปลี่ยนแปลง และจ้านวนของปลาเริ่มลดลง ผลระดับเสื่อมโทรมแสดงถึงการลดลงของความหลากชนิดของปลาในพื้นที่ พบปลาต่าง
ถิ่นมีจ้านวนชนิดเพิ่ม พบปลาชนิดที่ทนทานมีจ้านวนเพิ่มขึ้น และอาจพบปลาที่แสดงอาการเป็นโรค และผลระดับเสื่อมโทรมมาก
แสดงถึงการสูญเสียความหลากชนิดของปลาในพื้นที่ ระดับความชุกชุมสัมพัทธ์ต่้ามาก พบจ้านวนปลาที่มีความทนทานเพิ่มมากขึ้น
และชนิดปลาต่างถิ่นมีจ้านวนมากขึ้น และสามารถพบปลาที่แสดงอาการป่วยได้ (Karr, 1981; Karr, 1991)

2.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
น้าข้อมูลประชาคมปลาจากการส้ารวจมาจ้าแนกเป็นจ้านวนชนิด จ้านวนตัว และค่าร้อยละ เพื่อใช้เป็นฐานอ้างอิงตาม
เงื่อนไขของสภาวะอ้างอิง การก้าหนดคะแนน และการแปลผลค่าดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาร

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
กลุม่ ประชากรปลา
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบปลารวมทั้งสิ้น 16,073 ตัว จาก 16 วงศ์ 52 ชนิด ได้น้าไปจัดจ้าแนกตามคุณลักษณะลักษณะ
ทางชีววิทยาและบทบาทในระบบนิเวศ โดยใช้ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน และการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอนุกรมวิธานของ
ปลา และผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาร เปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลจากการส้ารวจครั้งนี้ พบปลาที่มีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Intolerance) จ้านวน 2 ชนิด ปลาที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสูง (Tolerance) จ้านวน 13 ชนิด ปลา
ต่ า งถิ่ น (Non-native) จ้ า นวน 7 ชนิ ด ปลาที่ มี พ ฤติ ก รรมหาอาหารตามพื้น น้้ า (Benthic species) จ้ า นวน 23 ชนิ ด ปลาที่มี
พฤติกรรมวางไข่ติดพื้นหินในน้้า (Lithophils) จ้านวน 12 ชนิด ปลาที่อาศัยกลางน้้า (Water column species) จ้านวน 32 ชนิด
ปลาที่มีอายุการเจริญพันธุ์มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป (Late maturing species) จ้านวน 1 ชนิด และกลุ่มปลาที่จ้าแนกตามพฤติกรรม
การกินอาหาร พบปลาที่เป็นผู้ล่า (Piscivore :PIS) จ้านวน 8 ชนิด ปลาที่กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหาร (Invertivore : INV) จ้านวน 8
ชนิด ปลาที่กินสาหร่าย พืชและสัตว์หน้าดินเป็นอาหาร (Algivore/Herbivore/Invertivore) จ้านวน 22 ชนิด ปลาที่กินสัตว์หน้า
ดิ น แ ล ะ ป ล า ข น า ด เ ล็ ก (Invertivore/Piscivore) จ้ า น ว น 11 ช นิ ด แ ล ะ ป ล า ที่ กิ น ซ า ก ส า ห ร่ า ย แ ล ะ พื ช
(Detritivore/Algivore/Herbivore) จ้านวน 3 ชนิด ตามรายละเอียดใน Table 1

ผลของการก้าหนดสภาวะอ้างอิง
เนื่องจากสภาวะอ้างอิงเป็นสิ่งส้าคัญที่จะต้องถูกน้ามาใช้เพื่อเป็นเกณฑ์อธิบายระดับของผลกระทบหรือการรบกวนที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ (Karr and Chu, 1997) สภาวะอ้างอิง จึงหมายถึง สภาวะที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ถูกรบกวนน้อยสุด
(Reynoldson et al., 1997) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ก้าหนดสภาวะอ้างอิงโดยอาศัยข้อมูลที่มีการรายงานผลการศึกษาประชากรปลาใน
หนองหารตั้งแต่อดีตเป็นฐานการเปรียบเทียบสภาวะอ้างอิง โดยเมทริกที่เป็นชนิดปลาใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ถึงปี พ.ศ. 2548
และเมทริกที่เป็นค่าร้อยละของจ้านวนตัวปลาอ้างอิงจากข้อมูลจากผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงของ (Rayan et al., 2016)
นอกจากนี้ยังใช้วิธีการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ที่มีความรู้ในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาร เปรียบเทียบร่วมกับ
ข้อมูลจากการส้ารวจครั้งนีจ้ ึงสรุปเป็นเกณฑ์ของสภาวะอ้างอิงจ้านวน 12 เมทริก ดังผลใน Table 2 อาทิเช่น เมทริกที่ 1 จ้านวน

Table 1 Biological groupings for fish species collected in Nong Han wetland.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Thai name
สลาด
กราย
ซิวแก้ว
แปบควาย
ซิวควาย
ไส้ตันตาแดง
ไส้ตันตาขาว
ขี้ยอกหลังด้า
กระมัง
ตะเพียนขาว
กระสูบจุด
กระสูบขีด
ตะเพียนทราย
ตะเพียนทอง
แก้มช้้า
ปีกแดง
สร้อยเกล็ดถี่
สร้อยดอกงิ้ว
นวลจันทร์เทศ
ซ่า
สร้อยหลอด
สร้อยขาว
สร้อยนกเขา
หน้าหมอง
ยี่สกเทศ
สร้อยดอกงิ้ว
แขยงใบข้าว
แขยงข้างลาย
กดเหลือง
ชะโอน
ดุกด้าน
ดุกอุย
ดุกแอฟริกา
บิ๊กอุย
ซักเกอร์
กระทุงเหว
หลดจุด
กระทิง
แป้นแก้ว
เสือด้า

Scientific name

Notopterus notopterus (Pallas, 1780)
Chitala ornata (Gray, 1831)
Clupeichthys aesarnensis (Wongratana, 1983)
Paralaubuca riveroi (Fowler,1953)
Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850)
Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842)
Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)
Mystacoleucus atridorsalis (Fowler, 1937)
Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865)
Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)
Hampala dispar (Smith,1934)
Hampala macrolepidota (Valenciennes, 1842)
Puntius brevis (Bleeker, 1860)
Barbonymus altus (Günther, 1868)
Systomus orphoides (Valenciennes, 1842)
Cirrhinus spilopleura (Fowler, 1935)
Thynnichthys thynnoides (Bleeker, 1852)
Babicthys laevis (Valenciennes, 1842)
Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795)
Labiobarbus lineata (Sauvage, 1878)
Henicorhynchus caudiguttatus (Fowler,1934)
Henicorhynchus siamensis (de Beaufort, 1927)
Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842)
Osteochilus lini (Fowler, 1935)
Labeo rohita (Hamilton, 1822)
Crossocheilus recticulatus (Fowler,1934)
Mystus singaringan (Bleeker, 1846)
Mystus mysticetus
Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1839)
Ompok bimaculatus (Bloch, 1797)
Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)
Clarias macrocephalus (Gunther, 1864)
Clarias gariepinus (Linnaeus, 1758)
C.macrocephalusXC.gareipinnus
Pterygoplichthys paradalis
Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)
Macrognathus siamensis (Gunther, 1861)
Mastacembelus armatus (Lacepède, 1800)
Parambassis siamensis
Nandus nandus (Hamilton, 1822)
หมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851)

T/I

Non

T

I

X

X

T
T
X
X
X
T
T
T
T

Trop
PIS
PIS
INV
INV
INV
AHI
AHI
AHI
AHI
AHI
PIS
PIS
AHI
AHI
AHI
AHI
AHI
DAH
AHI
AHI
AHI
AHI
AHI
AHI
AHI
DAH
IP
IP
IP
PIS
IP
IP
IP
IP
DAH
IP
INV
INV
AHI
AHI
AHI

Ben

Lith
x
x

W-C

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Late

x
x
x
x
x

Table 1 Cont.
ID Thai name
Scientific name
T/I Non Trop Ben Lith W-C
42 หมอเทศ
Oreochromis mossambica (Peters,1852)
T
X
AHI
x
43 นิล
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757)
T
X
AHI
x
44 บู่ทราย
Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852)
I
PIS
x
45 หมอไทย
Anabas testudineus (Bloch, 1792)
T
INV
x
x
46 สลิด
Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)
T
INV
x
47 กระดี่หม้อ
Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)
T
INV
x
48 ชะโด
Channa micropeltes (Cuvier, 1831)
PIS
49 ช่อน
Channa striata (Bloch, 1795)
T
PIS
50 ปักเป้าจุด
Pao leiurus (Proce, 1822)
IP
x
51 ปักเป้าทอง
Auriglobus nefastus (Roberts, 1982)
IP
x
52 ปักเป้าควาย
Pao suvatti (Sontirat, 1989)
IP
x
Tolerance:T=tolerant to regional human disturbances, I=intolerant to regional human disturbances.
Trophicgroup: PIS= piscivore,INV= invertivore,AHI=algivore/herbivore/invertivore,IP=invertivoer/piscivore,
DAH=detritivore/algivore/herbivore, W-C= Watercolumn, Ben=Benthic, Lith = simple lithophil, Late = Late maturing

Late

ชนิดปลาพื้นถิ่นมีค่าร้อยละที่ 75 เท่ากับ 47 ชนิด หากพื้นที่ศึกษาพบจ้านวนชนิดปลามากกว่าจะได้รับระดับคะแนนเท่า 5 แต่หาก
อยู่ระหว่างร้อยละที่ 75 และ ร้อยละที่ 25 จะได้รับระดับคะแนนเท่ากับ 3 และหากพื้นที่ศึกษาพบจ้านวนชนิดปลาพื้นถิ่นน้อยกว่า
35 ชนิด จะได้รับระดับคะแนนเท่ากับ 1 หรือเมทริกที่ 7 ร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ มีค่า
ร้อยละที่ 75 เท่ากับร้อยละ 81.25 หากพื้นที่ศึกษาพบค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์
มากกว่าร้อยละ 81.25 จะได้รับระดับคะแนนเท่ากับ 1 หากอยู่ระหว่างร้อยละที่ 75 และ ร้อยละที่ 25 จะได้รับระดับคะแนน
เท่ากับ 3 และหากมีค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์น้อยกว่าร้อยละ 72.76 จะได้รับระดับ
คะแนนเท่า 5 เป็นต้น ส่วนเมทริกอื่นๆ ได้แสดงรายละเอียดของค่าคะแนน และระดับคะแนนเป็นเกณฑ์ไว้ใน Table 2
แนวทางการก้าหนดเมทริก ค่าคะแนน และเกณฑ์ระดับของคะแนนของสภาวะอ้างอิงครั้งนี้ มีหลายเมทริกที่แตกต่างไป
จากที่ Karr (1981) ก้าหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่หนองหารเป็นแหล่งน้้าในเขตร้อนต่างจากแหล่งน้้าในเขตอบอุ่น ดังนั้นจึงมีการ
เทียบเคียงชนิดของปลาในเขตร้อนที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับปลาในเขตอบอุ่นในแต่ละเมทริกให้มากที่สดุ นอกจากนี้ยังอ้างอิงตาม
งานวิจัยการศึกษาดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของปลาในแม่น้า Khan และแม่น้า Kshipra ในประเทศอินเดีย (Ganasan and
Hughes,1998) และการศึก ษาความเปลี่ย นแปลงของดัชนี ความสมบู รณ์ท างชี ว ภาพของปลาในแม่น้า Yangtze ตอนบน ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Zhu and Chang, 2008) เป็นต้น

ผลการพิจารณาก้าหนดกลุม่ ตัวแปรทางชีวภาพ หรือเมทริกของพืน้ ทีช่ มุ่ น้้าหนองหาร
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้เมทริกของพื้นที่ชุ่มน้้าตามแนวทางของ Teels et al., (2004) Ganasan and Hughes
(1998) และ Jenkins and Burkhead (1993) โดยใช้จ้านวน 12 เมทริก แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก โดยมีข้อมูลผลการศึกษา และ
ค่าคะแนนตามรายละเอียดใน Table 3 และค้าอธิบายถึงคุณภาพแหล่งน้้าในแต่ละเมทริก ดังนี้
1) จ้านวนชนิดของปลาพื้นถิ่น (Number of native species) ที่สา้ รวจพบในพื้นที่ชุ่มน้้า ไม่รวมปลาลูกผสมหรือปลาต่าง
ถิ่น จ้านวนชนิดของปลาพื้นถิ่นจะลดลงตามความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้า (Jenkins and Burkhead,1993) ผลการส้ารวจครั้งนี้พบ
ปลาในเมทริกนี้ จ้านวน 45 ชนิด ได้รับระดับคะแนนเท่ากับ 3
2) จ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมหาอาหารตามพื้นน้้า (Number of Benthic species) เมทริก ได้แก่กลุม่ ปลาที่มีพฤติกรรม
การหากินอาหารและผสมพันธุ์วางไข่ตามพื้นน้้า มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบที่เกิดจากตกตะกอนของแหล่งที่อยู่อาศัย และ

ภาวการณ์การขาดออกซิเจนเมทริกนี้ได้ปรับตาม Ganasan and Hughes (1998) ผลการส้ารวจครั้งนี้พบปลาในเมทริกนี้ จ้านวน
23 ชนิดได้รับระดับคะแนนเท่ากับ 5
3) จ้านวนปลาที่อาศัยกลางน้้า (Number of water column species) เมทริกนี้ได้แก่กลุ่มปลาที่อาศัยอยู่ระดับกลางน้้า
ตามแอ่งน้้านิ่งโดยประชากรของปลากลุม่ นี้จะลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของที่หลบซ่อนในแหล่งน้้า มีพฤติกรรมการกินอาหาร
ระดับกลางน้้า และสามารถว่ายน้า้ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตัวอย่างปลาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน ผลการส้ารวจครั้งนี้พบ
ปลาในเมทริกนี้ จ้านวน 31 ชนิด ได้รับระดับคะแนนเท่ากับ 5
4) ค่าร้อยละของกลุ่มปลาชนิดเด่น (Percent of Dominant species) เมทริกนีห้ มายถึงกลุม่ ปลาที่พบมากที่สุดในแหล่ง
น้้าที่ประเมิน (Teels et al., 2004) ผลการศึกษาได้ค่าเท่ากับร้อยละ 29.35 อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3
5) จ้านวนชนิดปลาที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของแหล่งน้้า (Number of intolerance species) เป็นกลุม่
ปลาที่มีความอ่อนไหวจะเป็นกลุ่มแรกที่หายไปจากแหล่งน้้าเมื่อเกิดมลพิษ โดยปกติปลากลุม่ นี้ควรจะมีประมาณร้อยละ 5-10 ของ
ปลาที่มีความทนทานสูง โดยตัวแปรทางชีวภาพนี้จะช่วยแยกระหว่างแหล่งน้้าที่มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยมกับระดับปานกลาง จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามี 2 ชนิด คือ ปลาแก้มช้้า (Systomus orphoides (Valenciennes, 1842) และ ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris
marmoratus (Bleeker, 1852) จัดอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3
6) ค่าร้อยละของปลากลุ่มที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าได้สูง (Percent tolerant
individuals) ปลากลุ่มนี้จะมีจ้านวนมากขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้าทั้งกายภาพและเคมี เปลีย่ นไปปลากลุ่มนีจ้ ะกลายเป็น
ปลาชนิดเด่นขึ้นมาแทนปลากลุ่มเดิม เมทริกนีส้ ามารถใช้จ้าแนกระหว่างแหล่งน้้าที่มีคณ
ุ ภาพระดับปานกลางกับคุณภาพระดับต่้า
ผลการศึกษาได้ค่าเท่ากับร้อยละ 38.03 อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 1
7) ค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ (Percent of omnivorous individuals) ปลา
กลุ่มนี้สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี กินอาหารได้หลากหลาย โดยค่าร้อยละของปลากลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
สภาพแวดล้อมของแหล่งน้้าเสื่อมโทรม ผลการศึกษาได้ค่าเท่ากับร้อยละ 85.49 อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 1
8) ค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นสัตว์หน้าดิน (Percent of benthic invertivores) เมทริก
นี้รวมถึงจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ผลการประเมินได้ค่าเท่ากับร้อยละ 85.73 อยู่
ในระดับคะแนนเท่ากับ 3
9)
ค่าร้อยละของจ้านวนตัวของปลาที่กินสัตว์ลบด้วยจ้านวนตัวของปลาที่กินสัตว์ที่มีความทนทานสูง
(Percent
specialist carnivores minus tolerant species) ปลาในกลุ่มนีจ้ ะบ่งบอกถึงความแตกต่างของแหล่งน้้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมกับ
คุณภาพปานกลางผลการประเมินได้ค่าเท่ากับร้อยละ 3.65 อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 5
10) ค่าร้อยละของจ้านวนตัวปลาที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่บนพื้นหิน ไม่รวมปลาที่มีความทนทานสูง (Percent
simple lithophilic spawners minus tolerant species) เมทริกนี้จะไม่ครอบคลุมกลุ่มปลาที่สร้างรังวางไข่ และกลุ่มปลาที่มี
พฤติกรรมเลี้ยงดูลูก ปลาในเมทริกนี้จะมีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของแหล่งน้้า เช่น จากสภาพแหล่งน้้าไหล
เป็นแหล่งน้้านิ่ง การตกตะกอนในแหล่งน้้า เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลต่อพื้นที่แหล่งวางไข่ของปลากลุ่มนี้ท้าให้ปลา
กลุ่มนี้จะหายไปจากแหล่งน้้า
ปลากลุ่มนีจ้ ะใช้บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างแหล่งน้้าที่มีคณ
ุ ภาพยอดเยี่ยมกับคุณภาพปานกลาง
(Teels et al., 2004) ผลการศึกษาได้ค่าเท่ากับร้อยละ 3.78 อยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 1
11) จ้านวนชนิดปลาที่เจริญพันธุช์ ้า (Number of late maturing species) เมทริกนี้หมายถึงชนิดปลาที่เจริญพันธุ์ที่มี
อายุ 3 ปี ขึ้นไป โดยการมีชนิดปลาที่มีการเจริญพันธุ์ช้าในแหล่งน้้ามากชนิดแสดงถึงแหล่งน้้ามีความสมบูรณ์สูง (Teels et al.,
2004) ผลการศึกษานี้พบ 1 ชนิด คือ ปลากราย (Chitala ornata Gray, 1831) จัดอยู่ในระดับ 3 คะแนน
12) ค่าร้อยละของจ้านวนปลาที่มีลักษณะผิดปกติ (Percent anomalies) หมายถึงปลาที่มีลักษณะและอาการความ
ผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ เช่น มีการติดเชื้อโรค ตัวบวม ครีบหลุด มีบาดแผลเมทริกนี้จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางสุขลักษณะของ

แหล่งน้้า ปลาที่มีลักษณะผิดปกติจะไม่พบในแหล่งน้้าเปรียบเทียบหรืออ้างอิง (Karr, 1981; Teels et al., 2004) และจากตัวอย่าง
ปลาที่จับได้ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบปลาที่มีลักษณะดังกล่าวนี้แต่อย่างใด จึงจัดอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 5 (Table 3)

Table 2 The criteria and score range of metrics for Nong Han wetland.
Category and Metrics
Min.
Taxonomic richness
1. Number of native species
2. Number of benthic species
Habitat composition
3. Number of water column species
4. %Dominant species
5. Number of intolerance species
6. % Tolerant individual
Trophic composition
7. % Omnivorous individual
8. %Benthic invertivores
9. %Specialist carnivores-tolerants
10. %Simple lithophils-tolerants
Fish health and abundance
11. Number of late maturing species
12. Anomalies

th*

25

Descriptive data
Mean
75th**

Max.

5

Scoring criteria
3

1

29
16

35
18

41
20

47
22

53
24

>47
>22

35-47
18-22

<35
<18

19
22.89
1
23.33

22.5
25.81
2.5
23.03

26
28.74
4
32.54

29.5
31.66
5.5
37.15

33
34.58
7
41.75

>30
<25.81
>5
<23.03

23-30
25.81-31.66
2-5
23.03-37.15

<23
>31.66
<2
>37.15

68.51
78.06
1.04
3.78

72.76
80.68
1.73
5.53

77
83.31
2.42
7.29

81.25
85.93
3.1
9.04

85.49
88.55
3.79
10.79

<72.76
>85.93
>3.10
>9.04

72.76-81.25
80.68-85.93
1.73-3.10
5.53-9.04

>81.25
<80.68
<1.73
<5.53

0
0

0.5
0.5

1
1

1.5
1.5

2
2

≥2
<1

1
1.0-2.0

0
>2

th

* = 25 percentile of referent site
** = 75th percentile of referent site

ผลรวมของเมทริกและการแปลผลดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ
เมื่อน้าข้อมูลจ้านวนชนิดปลา ค่าร้อยละชนิดปลา ค่าร้อยละของปลาตามคุณลักษณะทางชีววิทยา และค่าร้อยละของปลา
ตามโครงสร้างพฤติกรรมการกินอาหารมาเปรียบเทียบกับค่าคะแนน และระดับของเกณฑ์ที่ก้าหนดแต่ละเมทริกใน Table 2 แล้ว
สรุปผลไว้ใน Table 3 พบว่า จ้านวน 4 เมทริก ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ได้แก่ จ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมหาอาหารตามพื้นน้้า
จ้านวนปลาที่อาศัยกลางน้้า ร้อยละของปลากินเนื้อลบด้วยปลาที่ทนต่อการเปลีย่ นแปลง และร้อยละของปลาที่แสดงอาการเป็นโรค
มี 5 เมทริกที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 ได้แก่ จ้านวนชนิดของปลาพื้นถิ่น ร้ อยละของปลาชนิดเด่น ร้อยละของปลาที่ทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลง ร้อยละของปลาที่กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหาร และ จ้านวนชนิดปลาที่เจริญพันธุ์ช้า และมี 3 เมทริกที่ได้คะแนนเท่ากับ
1 ได้แก่ ร้อยละของปลากลุ่มที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้้าได้สูง ร้ อยละของจ้านวนปลาที่มี
พฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ และร้อยละปลาที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่บนพื้นหิน ในแหล่งน้้าลบด้วยปลาที่ทน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อน้าค่าคะแนนของแต่ละเมทริกมารวมกันเป็นค่าดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารมี
ค่าเท่ากับ 38 คะแนน สามารถอ่านผลการประเมินความสมบูรณ์ทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาร ตามหลักการของ Karr
(1981) มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (Fair = 31-40 คะแนน) แสดงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเริ่มสูญเสีย
จ้านวนปลาที่มีความอ่อนไหวลดลง จ้านวนชนิดปลาลดลง โครงสร้างของชนิดปลาตามพฤติกรรมการกินอาหารเปลี่ยนแปลง และ
จ้านวนประชากรของปลาเริ่มลดลง อธิบายด้วยผลการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบค่าคะแนนของเมทริกที่ 6 ร้อยละของจ้านวนปลาที่มี
ความทนทาน เมทริกที่ 7 ร้อยละของจ้านวนปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ และเมทริกที่ 10 ร้อยละของจ้านวน
ตัวปลาที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่บนพื้นหิน ซึ่งได้คะแนนต่้าที่สุด 1 คะแนน โดยที่จ้านวนปลาที่มีความทนทานจะปรับตัวได้

ดี แ ละมี จ้า นวนเพิ่ มขึ้ นได้เมื่ อ สภาพแวดล้อ มเสื่อ มโทรมเพิ่ มขึ้ น (Teels et al., 2004) เช่ น เดี ย วกั บคุ ณลัก ษณะกลุ่มปลาตาม
โครงสร้างพฤติกรรมการกินอาหารเมื่อสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นส่งผลให้สัดส่วนของกลุ่มปลาที่กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์
(เมทริกที่ 7) ซึ่งสามารถกินอาหารได้หลากหลายและปรับตัวได้ง่าย มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของปลากลุ่มที่กินสัตว์
หน้าดิน (เมทริกที่ 8) มีแนวโน้มลดลง ซึ่งค่าคะแนนใกล้เคียงที่จะได้ 1 คะแนน (Karr, 1981) สอดคล้องกับรายงานการลดลงของ
จ้านวนชนิดปลาและเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างตามพฤติกรรมการกินอาหารของปลาโดยจ้านวนปลาที่กินพืชเป็นอาหารเพิม่ ขึน้
ซึ่งเป็นผลกระทบจากน้้าเสียในเขตชุมชนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้้า (Karr et al., 1985) ผลกระทบที่เกิดจากการตกตะกอน และการ
ลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยท้าให้จ้านวนชนิดปลาที่กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหารลดลง (Karr, 1991)

Table 3 Metrics score of Nong Han wetland, Sakon Nakhon province, Thailand.
Metrics
5
1.Number of native species
>47
2.Number of benthic species
>22
3.Number of water column species
>30
4.Percent dominant species
<25.81
5.Number of intolerant species
>5
6.Percent tolerant individual
<23.03
7.Percent omnivorous individual
<72.76
8.Percent benthic invertivores
>85.93
9.Percent specialist carnivores-tolerants
>3.10
10.Percent simple lithophils-tolerants
>9.04
11.Number of late maturing species
≥2
12.Percent anomalies
<1
IBI score

Criteria
3
35-47
18-22
23-30
25.81-31.66
2-5
23.03-37.15
72.76-81.25
80.68-85.93
1.73-3.10
5.53-9.04
1
1-2

1
<35
< 18
< 23
>31.66
<2
>37.15
>81.25
<80.68
<1.73
<5.53
<1
>2

Result

Score

45
23
31
29.95
2
38.03
85.49
85.73
3.65
3.78
1
0

3
5
5
3
3
1
1
3
5
1
3
5
38

นอกจากนี้เมทริกที่ 5 จ้านวนชนิดปลาที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้า และเมทริกที่ 11 จ้านวนชนิด
ปลาที่เจริญพันธุ์ช้า ซึ่งหากพบจ้านวนมากบ่งชี้ถึงแหล่งน้้ามีความสมบูรณ์สูง (Teels et al., 2004) แต่ในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารที่
ศึกษาในครั้งนี้มีแนวโน้มลดลงคิดเป็นค่าคะแนนเท่ากับ 3 เช่นเดียวกับเมทริกที่ 4 ร้อยละของปลาชนิดเด่นที่ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
เช่ น กั น ในการส้า รวจครั้งนี้ พบปลาแป้ นแก้ว และปลาตะเพี ยนทรายเป็น ปลาชนิ ดเด่ น ซึ่ งเป็ น ปลาขนาดเล็ก สอดคล้องกับ
Duangsawasdi et al., (2003) ที่รายงานว่าหนองหารมีการแพร่กระจายของปลาขนาดเล็กเป็นส่วนมาก ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
น้อยมาก โดยเฉพาะปลาที่พบมากในล้าดับแรกๆ แสดงให้เห็นว่าสภาพของทรัพยากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารเริ่มเสื่อมโทรมลง
เช่นเดียวกับ Tanasomwang (2013) กล่าวว่าทรัพยากรประมงในหนองหารตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง ปลาที่มีความ
ชุกชุม ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย และปลาไส้ตันตาแดง ซึ่งมีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่้า ดัชนี
ความสมบูรณ์ทางชีภาพที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ส่งผลให้สุขภาวะของพื้นที่เริ่มเสื่อมโทรม การที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน องค์กรภาครัฐควรออกมาตรการ
ก้ากับดูแล อาทิเช่น การพัฒนาฟื้นฟู การก้าหนดเขตอนุรักษ์ การห้ามท้าการประมงฤดูกาลวางไข่ และการปล่อยปลาทดแทน เป็น
ต้น โดยกิจกรรมต่างๆ ควรให้ชุมชนมี ส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟู
เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารสามารถให้ผลผลิต และใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

4. สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบประชากรปลาเพือ่ น้ามาประยุกต์ใช้ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีภาพในการประเมินคุณภาพของพื้นที่ชุ่มน้้า
หนองหาร พบประชากรปลาจ้านวน 16,073 ตัว จาก 16 วงศ์ 52 ชนิด น้าไปจัดจ้าแนกตามคุณลักษณะพฤติกรรมการกินอาหาร
พบปลาที่เป็นผูล้ ่าจ้านวน 8 ชนิด ปลาที่กินสัตว์หน้าดินเป็นอาหารจ้านวน 8 ชนิด ปลาที่สาหร่าย และพืชเป็นอาหารจ้านวน 22 ชนิด
ปลาที่กินสัตว์หน้าดินและปลาขนาดเล็กจ้านวน 11 ชนิด และปลาที่กินซากสาหร่ายและพืชจ้านวน 3 ชนิด สามารถจัดจ้าแนกตาม
คุณลักษณะลักษณะทางชีววิทยาและบทบาทในระบบนิเวศ พบปลาที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจ้านวน 2 ชนิด ปลาที่มี
ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสูงจ้านวน 13 ชนิด ปลาต่างถิ่น จ้านวน 7 ชนิด ปลาที่มีพฤติกรรมหาอาหารตามพื้นน้้าจ้านวน 23
ชนิด ปลาที่มีพฤติกรรมวางไข่ติดพื้นหินในน้้าจ้านวน 12 ชนิด ปลาที่อาศัยกลางน้้าจ้านวน 32 ชนิด ปลาที่มีอายุการเจริญพันธุ์
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไปจ้านวน 1 ชนิด
เมื่อน้าข้อมูลประชากรปลาที่ศึกษาครั้งนี้มาพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่มีการศึกษาในอดีต
แล้วจัดกลุม่ เมทริก
เปรียบเทียบกับสภาวะอ้างอิงตามแนวทางการประเมินดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพที่ใช้ปลาเป็นตัวชี้วัด ผลการประเมินพบว่าได้
ค่ารวมเท่ากับ 38 คะแนน จาก 12 เมทริก สุขภาวะหรือความสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง แสดง
ให้เห็นถึงความสมดุลของระบบนิเวศเริ่มสูญเสีย จากการที่จา้ นวนปลาที่มีความอ่อนไหวลดลงโดยมีร้อยละของปลาที่ทนทานต่อ
มลพิษเพิ่มขึ้น โครงสร้างของชนิดปลาตามพฤติกรรมการกินอาหารเปลี่ยนแปลงโดยมีสัดส่วนกลุม่ ปลากินทั้งพืชและสัตว์เพิ่มขึน้
และ สัดส่วนของปลาที่มีพฤติกรรมวางไข่ติดวัตถุในน้้าลดลง คุณลักษณะที่อธิบายโดยค่าดัชนีนี้สอดคล้องกับรายงานการลดลงและ
การเพิ่มขึ้นของชนิดปลาในแต่ละกลุ่มเมทริก ในรายงานผลการศึกษาประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหารที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
ผลการศึกษาครั้งนีส้ ามารถเป็นแนวทางการพัฒนาการใช้ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของปลาส้าหรับประเมินแหล่งน้้า
ของประเทศไทยที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนที่มีความหลากหลายของชนิดปลาสูง
แต่ควรมีการขยายขอบเขตพื้นที่ศึกษาซึ่งจะ
แสดงผลที่แตกต่างกันตามพื้นที่ประเมิน การร่วมกันของนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องก้าหนดคุณลักษณะทางชีววิทยาของ
ปลาให้คลอบคลุมปลาทุกชนิด และควรมีการปรับปรุงตัวแปรชีวภาพที่สามารถแสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ชัดเจนของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งควรมีการทบทวนวิธีการประเมินและตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
สามารถประเมินผลได้แม่นย้าและมีความถูกต้อง ส้าหรับพัฒนาการประเมินคุณภาพแหล่งน้้าด้วยดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพโดย
ใช้ปลาเป็นตัวชี้วัดในประเทศไทยต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณมารุต ทรัพย์ส้ารวย ผู้อ้านวยการศูนย์วิ จัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสกลนครและเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์การเก็บตัวอย่าง ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ส้าหรับข้อแนะน้าการ
จัดจ้าแนกกลุ่มปลา และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้
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