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บทคัดยอ  
 การประเมินคุณภาพน้ําโดยใชสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินเปนดัชนีชีวภาพ กรณีศึกษาบึงสีฐาน มีวัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาชนิดและจํานวนสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินและใชสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังหนาดินเปนดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้ําโดย
กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 สถานี ไดแก บริเวณสะพานทาน้ํา  บริเวณ
ตนธูปฤาษีเจริญเติบโตอยูหนาแนน และบริเวณขอบบึงดานที่ติดกับ
กําแพงมหาวิทยาลัยฝงถนนมะลิวัลย ระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน 
2553 ดวย Ekman Grab วิเคราะหขอมูลความหลากชนิดโดยใชดัชนี
ความหลากชนิด (Diversity Index) ดัชนีการกระจายตัว (Evenness 
Index) และ ใชวิธีดัชนีทางชีวภาพ Biomonitroring Working Party 
(BMWP) Score นําคา ASPT เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงนํ้าผิวดินและคุณภาพน้ําทั่วไปเพื่อประเมินคุณภาพน้ําตาม 
กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินที่พบ 
 ผลการศึกษาพบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินจํานวน 
2 Phylum 4 Class 7 Family 7 Genus ไดแก Phylum Mollusca 
และ A r t h r o p o d a โดยกลุมที่พบมากที่สุดสามกลุมแรก คือ 
Melanoides sp. รอยละ 84.38  Bithynia sp.รอยละ 6.25 และ 
Kiefferulus sp.รอยละ 4.38 พบความหลากชนิดและการกระจายตัว 
สูงสุดในสถานีที่ 1 เทากับ 1.12  และ 0.62 ตามลําดับ  เม่ือใชสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังหนาดินที่พบเปนดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้ํา 
พบวาสถานีที่1 และสถานีที่ 2 มีคา ASPTเทากัน คือ เทากับ 4.00
แสดงวาคุณภาพน้าํของทั้งสองสถานีอยูในระดับคอนขางสกปรกจาก
ขอมูลผลการประเมินคุณภาพน้ําดังกลาว แสดงใหเห็นวาบึงสีฐาน
ตองมีการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพน้ําโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของตอไป 
 จากการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ส่ือการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง เรียนรูการ
ประเมินคุณภาพน้ําดวยสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ในรายวิชา
วิทยาศาสตรได 
 

คําสําคัญ: สัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน, คุณภาพน้าํ,  
              ดัชนีความหลากชนิด, ดัชนีชีวภาพ 
 

1. บทนํา  
        ปจจุบันหลายประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย 
นําสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน (Benthic Macroinvertebrate) มา
ใชในงานตรวจสอบทางชีวภาพ (B i o l o g i c a l  M o n i t o r i n g)  
ของแหลงนํ้า1เพราะจํานวนและชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
หนาดินมีคุณสมบัติบงชี้ที่ดีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงนํ้านั้น   

สัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินพบไดทั่วไปในแหลงนํ้า อาศัยอยูบน
หรือแทรกตัวอยูในตะกอนทองนํ้ารวมทั้งเปนสัตวที่มีขนาดใหญมีการ 
กระจายตัวอยางกวางขวางตามแหลงนํ้าตางๆ เคลื่อนที่ไดนอย มี
ความไวตอการถูกรบกวนและฟนตัวชาสวนใหญมีวงจรชีวิตประมาณ 
1  ป ทําใหมีสัตวหลายชนิดสามารถแสดงใหเห็นการตอบสนองตอ
ความเครียดของส่ิงแวดลอมและสามารถนํามาวิเคราะหเน่ืองมาจาก
มลภาวะหรือการรบกวนในพื้นที่2บึงสีฐานเปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
ที่มีความสําคัญในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีบทบาทตอชุมชน   ใน
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนพื้นที่ใชในการจัดกิจกรรมสําคัญของ
มหาวิทยาลัย และ ประเพณีสําคัญ เชน กิจกรรมวันลอยกระทง เปน
สถานที่พักผอนศึกษาธรรมชาติของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งการใชนํ้าเพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 3 จากกิจกรรมตางๆ 
ไดมีการจัดทําข้ึนในบริเวณน้ีอาจจะสงผลกระทบตอโครงสรางชุมชน
สัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน และระบบนิเวศในแหลงนํ้าได  

 จากขอมูลขางตนเห็นไดวากลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของแหลงนํ้าไดเปนอยางดี  
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การประเมินคุณภาพน้ําโดยใชสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังหนาดินเปนดัชนีชีวภาพ กรณีศึกษา ณ บึงสีฐาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีดําเนินการ ในเดือนเมษายน 
พ.ศ.2553 โดยทําการเก็บตัวอยางในบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแกน  
เก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน โดยใช  Ekman Grab 
จากจุดเก็บตัวอยาง 3 สถานี คือ สถานีที่ 1 บริเวณสะพานทาน้ํา 
สถานีที่   2 บริเวณที่มีตนธูปฤาษีเจริญเติบโตอยูหนาแนน  สถานี 
ที่   3   บริเวณขอบบึงดานที่ติดกับกําแพงมหาวิทยาลยัฝงถนน 
มะลิวัลย โดยแตละสถานีหางจากฝงประมาณ 1 -1.50 เมตร ทําการ
คัดแยกตัวอยางดวยตะแกรงรอนเบอร 30 และเก็บรักษาสภาพ
ตัวอยางดวยแอลกอฮอลความเขมขน 70 % ทําการจัดจําแนกชนิด
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินระดับวงศ(Family) โดยใชหนังสือ
ประกอบการจัดจําแนกของ Sangpradub and Boonsoong4 นับ
จํานวนตัวอยางจากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อหา คาดัชนีความ
หลากชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน (Diversi ty Index)  
และดัชนีการกระจายตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน  
(Evenness Index) โดยใชวิธีการคาํนวณตามสูตรของ Shannon-
Weiner Diversity Index  และประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพ โดย
ใชดัชนีชีวภาพ BMWP Score จัดตาม Bio Index of Thailand 
Freshwater Invertebrates  ของ Mustow 5  ซ่ึงมีคาแตกตางกันใน
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ชนิดสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน

สัตวที่อาศัยอยูในนํ้าที่มีคุณภาพตางกันโดยมีข้ันตอน คือ จําแนก
สัตวถึงระดับวงศ แลวใหคะแนนตามตาราง B M W P  S c o r e  นํา
คะแนนของสัตวแตละวงศมารวมกันนับจํานวนวงศของสัตวที่พบและ 
สามารถใหคะแนนไดนําคาจํานวนวงศที่พบแตละสถานีมาหาร
คะแนนรวมของสัตวแตละวงศ คาที่ไดจัดเปนคะแนนเฉลี่ย Average 
Score Per Taxa : ASPT ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยน้ีเปนคาที่บงบอกคุณภาพ
นํ้า ตามกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน สามารถนําคาคะแนน
ดังกลาวไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน
เพื่อประเมินคุณภาพน้ําได 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล    
3.1 ชนิด และ จํานวนของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินบริเวณ 
บึงสีฐาน 
  ผลการศึกษาชนิดและจํานวนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินบริเวณบึงสีฐานในเดือนเมษายน พบสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินทั้งส้ิน 2 Phylum 4 Class 7 Family 7 Genus ดังน้ี สถานีที่ 
1 พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน  6 Family ไดแก Thaiaridae,  
Bithynidae,  Corbiculidae, Palaemonidae, Ampullariidae  และ 
Chironomidae สถานีที่ 2 พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน 
จํานวน 5 Family ไดแก Thaiaridae, Bithynidae, Palaemonidae, 
Chironomidae และPlanorbidae สวนสถานีที่3ไมพบสัตวไมมี
กระดูกสันหลังหนาดิน แตพบวา มีซากหอยใน Family Thaiaridae  
เปนจํานวนมาก สอดคลองกับรายงานของ วิลาสินี วัฒนาวงศดอน 6  
ที่ทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ 
ในบึงหนองเอียด (ปจจุบันคือบึงสีฐาน) พบวา การเก็บตัวอยาง สัตว
ไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ในบริเวณตะกอนดินไมพบ สัตวไมมี 
กระดูกสันหลังหนาดินอาศัยอยูเน่ืองจากบริเวณดังกลาวน้ําคอนขาง
ลึก กวาบริเวณอื่นและเม่ือสังเกตดวยตาเปลาพบวานํ้ามีสีเขียวเม่ือ
เปรียบกับคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา พบวา สถานีที่ 3 มีคา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําเทากับ 0.80 mg/l ซ่ึงเปนคาที่ต่ํากวา
มาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 1 ตามประกาศของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 7 ปกติในนํ้า 
จะมีออกซิเจนละลายอยูปริมาณหนึ่งที่เพียงพอตอส่ิงมีชีวิตที่อยูในนํ้า  
ณ ที่แหงน้ันแตเม่ือสาหรายขนาดเล็ก และ  จุลินทรียมีจํานวนมากขึ้น
ปริมาณออกซิเจนที่ตองการใชในการหายใจก็มากข้ึนตามไปดวย ทํา
ใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดต่ําลงระยะนี้จะเห็นนํ้าเปนสีเขียว
เน่ืองจากสีของสาหรายขนาดเล็ก  สาหรายกลุมน้ีมีอายุส้ันเม่ือตายจะ
กลายเปนแหลงอาหารของจุลินทรียในนํ้า  เม่ือจุลินทรียมีอาหารมาก
ข้ึน  จึงมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นเชนกันทําใหออกซิเจนในน้ําถูกใชไป
มากถึงจุดหน่ึงที่ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดต่ําลงมากสงผลให  สัตว
บางชนิดที่ตองการออกซิเจนสูงกวานี้อาศัยอยูไมได  ตองเคลื่อนยาย
ไปอยูในบริเวณที่มีออกซิเจนสูงกวาคงเหลือแตสัตวที่มีความตองการ
ออกซิเจนนอยกวา  เชน  ปลานิล  ปลาปกเปา  และหอยฝาเดียวยังคง
ทนอยูได เม่ือจํานวนจุลินทรียยิ่งเพิ่มมากข้ึนปริมาณออกซิเจนยิ่งถูก
ใชไปมากเชนกัน  ทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลงอีกจนสิ่งมีชีวิต
ชนิดที่เหลือเหลานี้  ไมมีออกซิเจนเพียงพอในการดํารงชีวิตก็จะตาย 
เหลือแตจุลินทรียที่สามารถใชออกซิเจนในรูปอื่นอาศัยอยูไดและเพิ่ม
จํานวนขึ้น8 ประกอบกับสถานีที่ 3  น้ันอยูใกลกับบริเวณถนนที่มีการ
สัญจรอยูตลอดเวลานั่นคือผลจากกิจกรรมของมนุษยสงผลตอการ 

กระจายและความชุกชุมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินซ่ึง 
สอดคลองกับนฤมล แสงประดับ9 กลาววาคาการกระจายและความ
ชุกชุมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน อาจเปนผลกระทบจาก
ปจจัยอื่นๆนอกเหนือจากคุณภาพน้ํา ไดแก ลักษณะพื้นอาศัย  
ความเร็วของกระแสน้ํา และฤดูกาล สัดสวนการพบสัตวไมมี 
กระดูกสันหลังหนาดินจากมากไปนอยคือ Melanoides sp.รอยละ 
84.38 Bithynia sp.รอยละ 6.25 Kiefferulus sp. รอยละ 4.38 
Pomacea sp. รอยละ 1.88  Corbicula sp. Macrobrachium sp. 
รอยละ 1.25 และ Indoplanorbis sp. รอยละ 0.63 ตามลําดับ 
รายละเอียดแสดง ดังรูปที่ 1  รูปที่ 2 และตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 เปรียบเทียบชนิดและจํานวนของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

หนาดินที่พบแตละสถานี 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 ตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินที่พบในบึงสีฐาน 

(a) Melanoides sp. (b) Kiefferulus sp. 
 

ตารางท่ี 1  ชนิดและจํานวนของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน 
ที่พบจากสถานีตางๆ 

สถานี 
Family 

Scientific 
Name 1 2 3 

รวม 
รอย
ละ 

Thaiaridae Melanoides sp 28 107 - 135 84.38 

Bithynidae Bithynia sp. 6 4 - 10 6.25 

Chironomidae Kiefferulus sp. 2 5 - 7 4.38 

Ampullariidae Pomacea sp. 3 - - 3 1.88 

Corbiculidae Corbicula sp. 2 - - 2 1.25 

Palaemonidae 
Macrobrachium 
sp. 1 1 - 2 1.25 

Planorbidae 
Indoplanorbis 
sp. - 1 - 1 0.63 

รวมจํานวนสัตวแตละสถานี  42 118 - 160 100 

รวมจํานวนชนิดของสัตว 
แตละสถานี 

6 5 -     

(a) (b) 
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3.2 ความหลากชนิด และการกระจายตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินบริเวณบึงสีฐาน 

 เม่ือพิจารณาคาดัชนีความหลากชนิด และ คาดัชนีการ
กระจายตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินของแตละสถานีพบวา 
สถานีที่ 1 มีคาดัชนีความหลากชนิดเทากับ 1.12 และมีคาดัชนีการ
กระจายตัวเทากับ 0.62  สวนสถานีที่ 2 มีคาความหลากชนิดเทากับ 
0.38 และ  มีคาดัชนีการกระจายตัว เทากับ 0.23 สวนสถานที่ 3   
ไมพบสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน จึงมีคาดัชนีความหลากชนิด
และดัชนีการกระจายตัวเทากับ 0 ดังที่ นฤมล แสงประดับ และ 
ชุติมา หาญจวนิช8 กลาววา แหลงนํ้าที่มีคาดัชนีความหลากชนิดสูง
กวาแสดงวามีความหลากหลายมากกวา คือ มีคุณภาพน้ําดีกวา  คา
ดัชนีการกระจายตัว ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินของแตละ
สถานีพบวา สถานีที่ 1 มีคาดัชนีการกระจายตัวมากที่สุด มีคา
เทากับ 0.62 รองลงมาคือ สถานีที่ 2 มีคาดัชนีการกระจายตัวเทากับ 
0.23 สวนสถานีที่ 3 มีคาการกระจายตัวเปน 0  ดังแสดงใน รูปที่ 3  
และ รูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 เปรียบเทียบคาดัชนีความหลากชนิดของแตละสถานี 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 เปรียบเทียบคาดัชนีความการกระจายตัวของแตละสถานี 
 
3.3 การใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินเปนดัชนีชีวภาพประเมิน
คุณภาพน้ําบริเวณบึงสีฐาน 

พบวา การประเมินคุณภาพน้ําดวย ASPT ของสถานีที่ 1 
และสถานีที่ 2 มีคา ASPT  เทากับ 4.00 เทากันทั้งสองสถานี แสดง
วา คุณภาพน้ําอยูในระดับคอนขางสกปรก สวนสถานีที่ 3 ไมพบสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 
จากผลการสํารวจ พบวา ทั้งสองสถานีพบสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดิน Class Gastropoda คือ Melaoides sp และ Bithynia sp.  
ซ่ึงเปนกลุมหอยฝาเดียวกลุม 2  ซ่ึงเปนดัชนีชี้วัดวาณภาพน้ําอยูใน
เกณฑสกปรกระดับปานกลาง1 0 และพบสัตววงศ Ch i ronomidae  
จากทั้งสองสถานีซ่ึงเปนสัตวที่บงชี้การปนเปอนของสารอินทรียใน
แหลงนํ้าซึ่งสอดคลองกับ บุญเสถียร บุญสูง และนฤมล แสงประดับ11 
รายงานไววา สัตวที่มีความทนทานตอมลพิษสูง คือ หนอนแดง  
(วงศ Chironomidae) อาศัยอยูมากบริเวณตะกอนดินซ่ึงเปนบริเวณ 

ที่มีการปนเปอนของสารอินทรียสูง 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพน้ําดวย BMWP Score 
จากสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินที่พบในบึงสีฐาน 3 สถานี 

BMWP Score 
Order Family สถานี 

ที่ 1 
สถานี
ที่ 2 

สถานี
ที่ 3 

Mesogastropoda Thaiaridae 3 3 - 

Mesogastropoda Bithynidae - - - 

Mesogastropoda Ampullariidae - - - 

Basommatophora Planorbidae - 3 - 

Veneroida Corbiculidae 3 - - 

Decapoda Palaemonidae 8 8 - 

Diptera Chironomidae 2 2 - 

คะแนนรวมของสัตวแตละวงศ 16 16 - 

จํานวนวงศของสัตวที่พบ 4 4 - 

คะแนนเฉลี่ย (ASPT) 4.00 4.00 - 

 
3.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนรู 
 สามารถนําเอากระบวนการทําวิจัยมาประยุกตใชใน
กิจกรรมการเรียนรู โดยนํางานวิจัยที่ไดมาจัดทําเปนส่ือการเรียนรู 
และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง เรียนรูการประเมินคุณภาพ
นํ้า ดวยสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน รายวิชา วิทยาศาสตรโลกทั้ง
ระบบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
4. สรุปผล    

                จากการศึกษาชนิดและจํานวนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินบริเวณบึงสีฐาน ในวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2553 พบสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังหนาดินทั้งส้ิน 2 Phylum 4 Class 7 Family 
ไดแก   Family Thaiaridae, Family Bithynidae, Family 
Corbiculidae, Family Palaemonidae, Family  Planorbidae, 
Family Ampullariidae และ Family Chironomidae สัตวที่พบมาก
ที่สุดสามGenusแรกคือ Melanoides sp.รอยละ 84.38  Bithynia sp.
รอยละ 6.25 และ Kiefferulus sp.รอยละ 4.38 ซ่ึงพบทั้งใน สถานีที่ 
1 และ 2 สวนสถานีที่ 3 ซ่ึงเปนบริเวณนํ้าลึกติดกับฝงกําแพง 
มหาวิทยาลัยและติดตอกับถนนมะลิวัลยไมพบสัตวไมมีกระดูก 
สันหลังหนาดิน แตพบวามีซากเปลือกหอยฝาเดียวใน Family 
Thaiaridae จํานวนมากโดยรวมในการศึกษาครั้งน้ี มีสัดสวนพบสัตว
ในกลุมหอยฝาเดียวมากที่สุด รอยละ 93.13 รองลงมาคือ แมลงนํ้า 
หอยสองฝา และ ครัสเตเชีย คิดเปน รอยละ 4.38 รอยละ 1.25 และ 
รอยละ 1.25 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาคาดัชนีความหลากชนิดของสถานีที่ 1 - 3 
พบวาโดยรวมทั้ง3สถานีในบริเวณบึงสีฐานมีคาดัชนีความหลากชนิด
เทากับ 0.67 น่ันคือมีความหลากชนิดนอย และมีคาดัชนีการกระจาย



เทากับ 0.34 น่ันคือมีการกระจายตัวของสัตวไมมีกระดูกสันหนาดิน
อยูในระดับนอย 

เม่ือศึกษาชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินที่พบ
โดยใชคา ASPT เพื่อประเมินคุณนํ้าพบวา มีคา ASPT ของสถานี 
ที่ 1 และ สถานีที่ 2 เทากัน คือ มีคาเทากับ 4.00 หมายความวา 
คุณภาพน้ําในบึงสีฐานอยูในเกณฑคอนขางสกปรก  
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. เครื่องมือการเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
หนาดิน อาจใชสวิงเพื่อเปรียบเทียบชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หนาดินที่พบจากการเก็บตัวอยางดวย Ekman Grab 

2. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพและ 
ทางเคมีรวมกับทางชีวภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว .) ที่ใหการสนับสนุน
เร่ืองงบประมาณขอขอบคุณศูนยวิทยาศาสตรและอนามัยส่ิงแวดลอม  
คณะสาธารณสุขศาสตร  อาจารยและเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 
ชีววิทยาน้ําจืดคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่อนุเคราะห
สถานที่และเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  ขอบคุณ  ผูชวยศาสตราจารย
ดร .ยรรยงค    อินทรมวง ผูอํานวยการโครงการครุวิจัย -วิทยาศาสตร
อนามัยส่ิงแวดลอม และคณะนักวิทยาศาสตร พี่เลี้ยงที่คอยชวยเหลือ 
ใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย รวมทั้งคณะครูที่
เขารวมโครงการนี้ทุกทานที่คอยเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณนายมานิต  เขียวศรี ผูอํานวยการโรงเรียนคอวังวิทยาคม
ที่อนุญาตใหเขารวมโครงการในครั้งน้ี 
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