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บทคัดยอ  
 ปจจุบันแหลงนํ้าธรรมชาติ มีส่ิงปฏิกูลและการปนเปอน
ของสารอินทรียทําใหนํ้ามีปริมาณออกซิเจนต่ํา ในแหลงนํ้ามีสัตวนํ้า
ไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอาศัยอยูและใชสัตวเหลานี้เปนดัชนี
ชีวภาพวัดคุณภาพน้ําได ผลการศึกษาชนิด และจํานวนสัตวนํ้าไมมี
กระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา บึงสีฐาน พบสัตว 
3 ไฟลัม (Phylum) 7 ชั้น (Class) 11 อันดับ (Order) 15 วงศ 
(Family) 8 สกุล (Genus) 15 ชนิด (Species) จํานวนทั้งส้ิน 81 ตัว 
ชนิดที่พบไดแก กุง (Macrobrachium sp.) หนอนร้ินนํ้าจืดแดง 
(Chironomus sp.) ตัวออนดวง (Antocha sp.) ตัวสงกรานต 
(Nereidae sp.) ไสเดือนนํ้าจืด (Aeolosoma sp.) มวนตะพาบน้ํา 
(Naucoris scutellaris Stal) ดวงดิ่ง (Dytiscus sp.) ตัวออนแมลงปอ
ตัวส้ัน (Libellula sp. ) หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata)       
หอยเจดีย( Pachydrobiella sp.) หอยขม (Sinotaia ingallsiana ) 
หอยทากจิ๋ว (Indopianorbis exustus) จิงโจนํ้า (Laccotrephes 
rubber Linn. ) มวนวน (Dytiscus sp.) และดวงผักตบชวา 
(Neochetina spp.) ผลการศึกษาความหลากชนิดและดัชนีการ
กระจายตัวของสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในราก
ผักตบชวาพบวามีความหลากชนิดในระดับปานกลางและมีดัชนีการ
กระจายตัวมากที่สุด เม่ือใชสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่พบ
เปนดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้ํา พบวา สถานีที่ 1 เทากับ 2.4  
สถานีที่ 2 เทากับ 2.86 สถานีที่ 3 เทากับ 3.77 มีคาเฉลี่ย ASPT เทากับ 
3.01   น่ันคือ  คุณภาพน้ําอยูในระดับคอนขางสกปรกถึงสกปรก จึง
พบหนอนร้ินนํ้าจืดแดงและไสเดือนนํ้าจืด จากขอมูลผลการประเมิน
คุณภาพน้ํา  แสดงใหเห็นวาบึงสีฐานตองมีการเฝาระวังและฟนฟู
คุณภาพน้ําโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของตอไป  
  

คําสําคัญ : สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก คุณภาพน้ํา ดัชนี
ความหลากชนิด ดัชนีการกระจายตัว  
 

1. บทนํา  
สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ที่อาศัยอยูบริเวณ

พื้นทองนํ้า มีความสําคัญในหวงโซอาหารคือเปนอาหารของสัตวนํ้า 
และใชเปนดัชนีชีวภาพวัดคุณภาพน้ํา  สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลัง
ขนาดเล็กอาศัยอยูในนํ้าและพืชนํ้า  โดยที่พืชนํ้าสวนมากเปนแหลง
อาหาร แหลงอาศัย ที่สําหรับวางไขในฤดูฝน กําบังรมเงา และใชหลบ
หลีกศัตรู ผักตบชวา Eichhornia crassipes Solms  อยูในวงศ 
Pontederiaceae เปนพืชนํ้าที่มีอายุหลายฤดู แพรหลายทั่วไปตาม
แหลงนํ้า ใชเปนอาหารเลี้ยงสัตวพวก หมู เปด หรือปลา แพรพันธุได

รวดเร็ว ทนทานตอสภาพน้ําในลักษณะตางๆ บริเวณรากเปนแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวนํ้าขนาดเล็กหลายชนิด  

บึ ง สีฐานเปน บึง นํ้ าธรรมชาติ  เปนพื้ นที่ ชุ ม นํ้ าที่ มี
ความสําคัญแหลงหน่ึงในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปนพื้นที่จัด
กิจกรรมวันลอยกระทง เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการใชนํ้าเพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
จากกิจกรรมที่จัดทําข้ึนในบริเวณน้ีอาจจะสงผลกระทบตอโครงสราง
ชุมชนสัตวนํ้าขนาดเล็ก และระบบนิเวศแหลงนํ้า ดังน้ันการศึกษา
ความหลากชนิดของสัตวนํ้าขนาดเล็ก เพื่อใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ของแหลงนํ้า เปนการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพน้ําบริเวณบึงสีฐาน
โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของตอไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
     1. เพื่อศึกษาชนิด  และจํานวนสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาด
เล็กในบึงสีฐาน  
     2. เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวของสัตวนํ้าไมมี
กระดูกสันหลังขนาดเล็ก ในบึงสีฐาน   
     3. เพื่อศึกษาการใชสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเปนดัชนี
ชีวภาพประเมินคุณภาพน้ําบึงสีฐาน 
     4. เพื่อสรางสื่อนวัตกรรม วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบนิเวศ    
แหลงนํ้าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
      แบงการศึกษาเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 วางแผนการสํารวจสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลัง
ขนาดเล็ก สํารวจสภาพแวดลอมทั่วไปของบึงสีฐาน กําหนดจุดที่จะ
เก็บตัวอยาง 3 สถานี  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ   
 ตอนที่ 2 สํารวจและเก็บตัวอยางสัตวนํ้าไมมีกระดูก     
สันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา เพื่อศึกษาความหลาก
ชนิด และการกระจายตัวของสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 
ตั้งแต 1 - 30 เมษายน  2553  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการนับชนิด 
และจํานวน  จัดทําบัญชีรายชื่อสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 
คํานวณหาดัชนีความหลากชนิด (Diversity index) และดัชนีการ
กระจายตัว (Evenness) และดัชนีคุณภาพน้ําดานชีวภาพ 
 
3. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา    
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีโดยวิธีการเก็บตัวอยางสัตวนํ้า
ไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา โดยใชสวิง 
จากจุดเก็บตัวอยาง 3 สถานี สถานีละ 3 ซํ้า ทําการคัดแยกตัวอยาง



ดวยตะแกรงรอนเบอร 30 และเก็บรักษาตัวอยางดวยแอลกอฮอล 
70% จําแนกชนิดของสัตวนํ้าขนาดเล็กที่พบ จัดเปนไฟลัม (Phylum) 
ชั้น (Class) อันดับ (Order) วงศ (Family) สกุล (Genus) และชนิด 
(Species) นับจํานวนตัวอยางแลวนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อหาคา 
ดัชนีความหลากชนิด (Diversity Index-H') ดัชนีการกระจายตัว 
(Evenness-EH) โดยใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ  Shannon 
Weiner Diversity Index และประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใช
ดัชนีชีวภาพ BMWP Score จัดตาม Bio Index of Thailand 
Freshwater Invertebrates ของ Mustow (2002) ชนิดและจํานวน
สัตวในแหลงนํ้าเปนผลรวมของคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลงนํ้านั้น
โดยมีข้ันตอนคือจําแนกสัตวถึงระดับวงศ แลวใหคะแนน นําคะแนน
ของสัตวแตละวงศมารวมกัน นับจํานวนวงศของสัตวที่พบและให
คะแนน นําคาที่ไดมาหารคะแนนรวมของสัตว คาที่ไดเปนคะแนน
เฉลี่ย (Average Score Per Taxa : ASPT) คะแนนเฉลี่ย ASPT 
เปนคาที่บงบอกคุณภาพน้ําตามกลุมสัตวนํ้าที่พบ ซ่ึงสามารถนําคา 
ASPT เปนมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดินและคุณภาพน้ํา
ทั่วไปมาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมินคุณภาพน้ําได 
      สูตรคํานวณดัชนีความหลากชนิดและการกระจายตัว     
      
 
 
       H'  คือ ดัชนีความหลากหลาย Shanon-Weiner 
       Pi  คือ สัดสวนของจํานวนของส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงตอส่ิงมีชีวิต  
                ทั้งหมด 
 
ผลการศึกษา 
         1. ศึกษาสภาพทั่วไปของบึงสีฐาน 
 

              
            
              รูปท่ี 1 สภาพบริเวณรอบๆ บึงสีฐาน 
 

          บึงสีฐานมีผักตบชวาจํานวนมากรอบขอบบึงสีฐาน มีการ
ปรับปรุงบริเวณริมตลิ่งสรางเปนคอนกรีตเพื่อความสวยงาม บางชวง
ยังคงสภาพเดิมไว มีพืชนํ้าเจริญเติบโตไดแก ผักตบชวา ธูปฤาษี 
ผักบุง เทียนนํ้า กกสามเหลี่ยม  และจอก มีการทิ้งเศษขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูลและเศษใบไม กิ่งไมที่มีการตัดลงในน้ํา สภาพของแหลงนํ้า
ในบริเวณดังกลาวมีสีเขียวของสาหราย ในชวงตอนตนแหลงนํ้ามี
สภาพเปนสีดําคล้ํา และมีกลิ่นเหม็น 
 2. ศึกษาความหลากชนิด และการกระจายตัวของ   
สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา 
 2.1 สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในราก
ผักตบชวา มี 3 ไฟลัม (Phylum) 7 ชั้น (Class) 11 อันดับ (Order) 
15 วงศ (Family) 8 สกุล (Genus) 15 ชนิด (Species) จํานวนทั้งส้ิน 
81 ตัว ชนิดที่พบไดแก กุง (Macrobrachium sp.) หนอนร้ินนํ้าจืด

แดง (Chironomus sp.) ตัวออนดวง (Antocha sp.) ตัวสงกรานต 
(Nereidae sp.) ไสเดือนนํ้าจืด (Aeolosoma sp.) มวนตะพาบน้ํา 
(Naucoris scutellaris Stal) ดวงดิ่ง (Dytiscus sp.) ตัวออนแมลงปอ
ตัวส้ัน (Libellula sp. ) หอยเชอร่ี  (Pomacea canaliculata)      
หอยเจดีย ( Pachydrobiella sp.) หอยขม (Sinotaia ingallsiana ) 
หอยทากจิ๋ว (Indopianorbis exustus )จิงโจนํ้า (Laccotrephes 
rubber Linn.) มวนวน (Dytiscus sp.) ดวงงวงผักตบชวา 
(Neochetina spp.)   
 2.2 ผลการศึกษา มีสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
ทั้งหมด 15 ชนิด จํานวน 81 ตัว มีคาดัชนีความหลากชนิด 1.655 
และดัชนีการกระจายตัว 0.611 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 สถานีที่ 1 พบวามีสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  
5 ชนิด จํานวน 12 ตัว โดยสัดสวนการพบจากมากไปหานอย คือ 
หอยทากจิ๋ว คิดเปนรอยละ 33.33 จิงโจ นํ้า คิดเปนรอยละ 25     
หอยเจดียและไสเดือนนํ้า คิดเปนรอยละ 16.66 โดยมีคาดัชนีความ
หลากชนิด เทากับ 0.0052 และดัชนีการกระจายตัว เทากับ 0.0032 
ดังแสดงในรูป ที่ 2 
 

          

สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  สถานีท่ี 1
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    รูปท่ี 2 แสดงชนิดสัตวนํ้าขนาดเล็ก สถานีที่ 1 
 

 สถานีที่ 2 พบวามีสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก  
7 ชนิด จํานวน 20 ตัว โดยสัดสวนการพบจากมากไปหานอย คือ 
หอยทากจิ๋ว คิดเปนรอยละ 30 หอยขม คิดเปนรอยละ 20 จิงโจนํ้า
และหนอนริ้นนํ้าจืดแดง คิดเปนรอยละ 15 มีคาดัชนีความหลากชนิด 
เทากับ  0.0080 และดัชนีการกระจายตัว เทากับ 0.0041  ดังแสดง 
ในรูป ที่ 3 
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                   รูปท่ี 3 แสดงชนิดสัตวนํ้าขนาดเล็ก สถานีที่ 2 
 

 สถานีที่ 3 พบวามีสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 
13 ชนิด จํานวน 49 ตัว โดยสัดสวนการพบจากมากไปหานอย คือ 
หอยขม คิดเปนรอยละ 36.73 หอยเชอรี่ คิดเปนรอยละ 26.73    
หอยเจดียและหอยทากจิ๋วคิดเปนรอยละ 6.12 โดยมีคาดัชนีความ

H' = - ∑PilogePi  



หลากชนิด เทากับ 0.0111 และดัชนีการกระจายตัว เทากับ 0.0043 
ดังแสดงในรูป ที่ 4 
 

        

 สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก สถานีท่ี 3
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               รูปท่ี 4 แสดงชนิดสัตวนํ้าขนาดเล็ก สถานีที่ 3 
 

         2.3 วิเคราะหคาคะแนนระบบ BMWP  
 จากการใหคะแนนสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 
โดยใชคาคะแนน 2 ระบบ คือ BMWP / ASPT พบวา สัตวที่พบสวนมาก 
เปนกลุมที่ทนตอส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดมาก  นํ้ามีคุณภาพ
คอนขางสกปรกถึงสกปรก  สัตวนํ้าจืดขนาดเล็กพบในบึงสีฐานจึงเปน
หนอนริ้นนํ้าจืดแดง(Bezzia sp.) ไสเดือนนํ้าจืด (Aeolosoma sp..)  
และตัวสงกรานต (Syllidae sp)ที ่ซึ ่งเปนสัตวที ่ทนทานตอ
ภาวการณที่มีออกซิเจนนอยได ดังรูปที่ 5,6 และ 7 
 
 
 
 
 
 
 
                        รูปท่ี 5  หนอนร้ินนํ้าจืดแดง (Bezzia sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
                            รูปท่ี 6 ไสเดือนนํ้าจืด (Aeolosoma sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                รูปท่ี 7 ตัวสงกรานต (Syllidae sp. ) 
 
           ชนิดและจํานวนสัตวที่พบในแตละสถานี   ดั งแสดง
รายละเอียดในรูปที่ 8 
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  รูปท่ี  8 แสดงชนิดและจํานวนสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 
             ที่อาศัยในรากผักตบชวาแตละสถานี 
 

4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาความหลากชนิดของสัตวนํ้าไมมีกระดูก 
สันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา มี 3 ไฟลัม (Phylum)     
4 ชั้น (Class) 11 อันดับ (Order) 15 วงศ (Family) 8 สกุล (Genus) 
15 ชนิด (Species) จํานวน 81 ตัว ชนิดที่พบไดแก กุง จิงโจนํ้า
หนอนร้ินนํ้าจืดแดง หนอนผีเส้ือกลางคืนนํ้า มวนตะพาบน้ํา ดวงดิ่ง 
ดวงงวงผักตบชวา ตัวออนแมลงปอตัวส้ัน หอยเชอร่ี หอยเจดีย  
หอยขม หอยทากจิ๋ว มวนวน ไสเดือนนํ้าและตัวสงกรานต   
 สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในราก
ผักตบชวามี จํานวน 81 ตัว พบมากที่สุด คือ หอยขม คิดเปนรอยละ 
28.40 ของปริมาณสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กทั้งหมด 
รองลงมาคือ  หอยเชอร่ีและหอยทากจิ๋ว ซ่ึงมีจํานวนเทากันคิดเปน
รอยละ 16.05 มีคาดัชนีความหลากชนิด 1.655 แสดงใหเห็นวาสัตว
นํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวามีความ
หลากชนิดปานกลาง และมีคาดัชนีการกระจายตัว 0.611 ซ่ึงแสดงวา
มีการกระจายมากที่สุด 

สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กใชเปนดัชนีชีวภาพ
ประเมินคุณภาพน้ํา  โดยใชคาคะแนน 2 ระบบ คือ BMWP / ASPT 
พบวา สัตวที่พบสวนมากเปนกลุมที่ทนตอส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไดมาก  คุณภาพน้ําทั่วไปคอนขางสกปรกถึงสกปรก สัตวนํ้าไมมีกระดูก
สันหลังขนาดเล็กในน้ําประเภทนี้ทนตอสภาพที่มีออกซิเจนไดนอย 
จึงพบ หนอนริ้นนํ้าจืดแดง (Bezzia sp.) ไสเดือนนํ้าจืด 
(Aeolosoma sp.) และตัวสงกรานต (Nereis sp) สอดคลองกับ 
Kolkwitz และ Morson นักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมัน ไดสังเกต
พบวา ในแหลงนํ้าที่มีคุณภาพแตกตางกัน มีสัตวตางชนิดกันอาศัย
อยู และสัตวเหลานี้เปนตัวบงชี้คุณภาพน้ําเสียหรือมลภาวะ ในการ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงนํ้าในประเทศนั้นๆ (สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 10, 2548)  ดังน้ันสัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลัง   
ขนาดเล็กจึงเปนตัวชี้วัดคุณภาพของนํ้าได (บพิธ จารุพันธ และนันทพร     
จารุพันธ. 2546.)  ดังน้ันบึงสีฐานมีคุณภาพน้ําอยูในระดับคอนขาง
สกปรกถึงสกปรก  จากขอมูลผลการประเมินคุณภาพน้ําดังกลาว  
บึงสีฐานตองมีการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพน้ําโดยผูที่ มีสวน
เกี่ยวของตอไป  

 
 
  



การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 การศึกษาความหลากชนิดของสัตว นํ้าไมมีกระดูก 
นหลังขนาดเล็กที่อาศัยในรากผักตบชวา สามารถนําไปใชในการ
ประเมินคุณภาพน้ํา การศึกษาดานการนําผักตบชวาไปใชเปนแหลง
อนุบาลสัตวนํ้า และสามารถนําไปใชเปนชุดขอมูลในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูรายวิชาชีววิทยา ชวงชั้นที่ 3 เร่ือง ระบบนิเวศแหลงนํ้า
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใหนักเรียนออกปฏิบัติจริง
นอกสถานที่ ซ่ึงเนนใหนักเรียนปฏิบัติภาคสนาม อีกทั้งยังไดความรู
ในการจัดการและอนุรักษแมนํ้า  ลําคลอง และสัตวนํ้า  นอกจาก
นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติจริงแลว ยังมีสวนรวมในการเผยแพร
ความรูใหกับชุมชนเกี่ยวกับวิธีการศึกษา การอนุรักษแมนํ้า ลําคลอง  
และทางโรงเรียนจะไดมีการจัดตั้งชุมนุมรักษสายนํ้าหวยหิ้งปลา     
ลําเซบาย และหนองสองหอง โดยมีวัตถุประสงคในการใหคําแนะนํา 
และสงเสริมในการพัฒนาคุณภาพสัตวนํ้าและแหลงนํ้าทั้งในและ 
นอกโรงเรียนสืบไป 
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการวิเคราะหพารามิเตอรอื่นๆ เชน ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ความเปนกรด – ดาง  คาความนําไฟฟา 
อุณหภูมิ เพื่อศึกษาความสัมพันธสภาพทางกายภาพกับชนิดและ
ปริมาณของสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 

2. ควรมีการเปรียบเทียบสัตวที่พบในแตละชวงฤดูกาล 
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