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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น ้าป่าสักตอนล่าง  

ได้ท้าการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงกันยายน 2551 โดยใช้เครื่ องมือเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
ชนิด Ekman dredge ขนาด 15x15 เซนติเมตร ท้าการเก็บตัวอย่าง 4 จุดส้ารวจ ข้อมูลที่ได้น้าไปวิเคราะห์
โครงสร้างประชาคมสัตว์หน้าดิน และค่าดัชนีทางนิเวศน์วิทยา 

ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดิน 4 ไฟลัม ได้แก่ Annelida, Mollusca, Arthropoda และ 
Chordata จ้าแนกได้ 32 วงศ์ จุดส้ารวจที่ 3 มีความหลากหลายของวงศ์สัตว์หน้าดินมากที่สุด เท่ากับ 25 วงศ์ 
และมีความหลากหลายของวงศ์สัตว์หน้าดินมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2550 เท่ากับ 22 วงศ์ ปริมาณสัตว์หน้า
ดินเฉลี่ย เท่ากับ 1,248±639.61 ตัวต่อตารางเมตร โดยพบว่ามีปริมาณเฉลี่ยมากท่ีสุดที่จุดส้ารวจที่ 2  วงศ์สัตว์
หน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่นคือ Thiaridae รองลงมาคือ Tubificidae  สัตว์หน้าดินวงศ์ Thiaridae, 
Corbiculidae และ Viviparidae พบปริมาณมากในจุดส้ารวจที่ 1, 2 และ 3 ส่วนสัตว์หน้าดินวงศ์ 
Tubificidae และ Chironomidae พบปริมาณมากในจุดส้ารวจที่ 3 และ 4 ค่าดัชนีทางนิเวศน์วิทยาของ
ประชาคมสัตว์หน้าดิน พบค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 
1.39±0.10, 2.02±0.20 และ 0.63±0.04 ตามล้าดับ ระดับการกระจายของประชาคมสัตว์หน้าดินตามความ
หลากหลายและความชุกชุมจากมากไปน้อยตามล้าดับดังนี  จุดส้ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.18±0.75 โดยจุดส้ารวจที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัจจัยคุณภาพน ้า ได้แก่ ความโปร่งแสง 
อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ออกซิเจนละลายน ้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ความเป็นด่าง ความกระด้าง 
ความน้าไฟฟ้า และบีโอดี มีความเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า ส่วนแอมโมเนียมีค่าสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Canonical Correspondence Analysis (CCA) พบว่าค่า
อินทรียวัตถุในดิน ความโปร่งแสง อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง และออกซิเจนละลายน ้า มีผลต่อการ
แพร่กระจายของสัตว์หน้าดิน 
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ABSTRACT 
 

Study on abundance and diversity of benthic fauna in the lower Pasak River were 
conducted from November 2007 to September 2008. Samples were collected by 15x15 cm 
Ekman dredge in 4 stations. All data were analyzed to determine benthic community 
structure and ecological indices. The results are summarized as follows: 

There were 4 phyla, including Annelida, Mollusca, Arthropoda and Chordata with 
32 families. The most diverse families were found at station 3 (25 families) and in December 
2007 (22 families). The average population number of benthic fauna was 1,248±639.61 
individuals per square metres, mostly found in station 2. Dominant families were Thiaridae 
and Tubificidae, respectively. A large number of Thiaridae, Corbiculidae and Viviparidae were 
found in station 1, 2 and 3, while Tubificidae and Chironomidae were dominated in station 3 
and 4. The average ecological indices of richness, diversity and evenness were 1.39±0.10, 
2.02±0.20 and 0.63±0.04, respectively. Distribution level of benthic community from high to 
low were the station 1, 2, 3 and 4, respectively. The average of soil organic matter was 
2.18±0.75%. The highest values of soil organic matter was found in station 4. The water 
quality parameters in case of transparency, temperature, pH, dissolved oxygen, free CO2, 
alkalinity, hardness, conductivity and BOD were suitable for aquatic animal living. Only 
ammonia was higher than the standard. The Canonical Correspondence Analysis (CCA) 
showed the composition of benthic fauna were influenced with organic matter, transparency, 
temperature, pH and dissolved oxygen. 
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