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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของกลุมเหงือกในแมลงหนอนปลอก

น้ําวงศไฮดรอปไซคิดระยะตัวออนที่สัมพันธกับคุณภาพน้ําในลําธาร 3 สายคือ ลําธารหวยเขยง ลําธารหวย

ปากคอก และลําธารหวยอูลง จํานวน 6 จุดเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยางในเดือนกุมภาพันธและพฤษภาคม 2552 

พบตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดทั้งส้ิน 844 ตัว จําแนกได 10 สปชีส ความผิดปกติของเหงือก

ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดที่พบคือ เกิดจุดดําขึ้นบนกลุมเหงือกและจํานวนเสนเหงือกลดลง 

คารอยละของจํานวนตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิดที่พบความผิดปกติของเหงือกตอจํานวน 

ตัวออนทั้งหมด (HAI) และคารอยละของจํานวนกลุมเหงือกที่ผิดปกติตอจํานวนกลุมเหงือกทั้งหมดของตัวออน

แมลงหลอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด (HYI) ในลําธารหวยปากคอกสูงกวาในลําธารหวยเขยงและลําธารหวย 

อูลง  คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีพบวามีบางคาที่แตกตางกันในจุดศึกษา  

การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางความผิดปกติและความปกติของเหงือกของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ 

ไฮดรอปไซคิดในแตละจุดเก็บตัวอยางกับปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวา แมลงหนอนปลอก

น้ําวงศไฮดรอปไซคิด Potamyia phaidra ทั้งลักษณะปกติและไมปกติมีความสัมพันธกับคาการนําไฟฟา ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําและคาความเปนดางของน้ํา (p<0.05) สวน Cheumatopsyche sp. 1 มีความสัมพันธกับ

ปริมาณซัลเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05) และ Pseudoleptonema quinquefasciatum ทั้งลักษณะปกติและ

ไมปกติและ Hydropsyche sp.1 ลักษณะผิดปกติมีความสัมพันธกับปริมาณออรโธฟอสเฟตที่ละลายอยูในน้ํา 

(p<0.05)  
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ABSTRACT 

 The aim of this study was carried out to determine the morphological gill abnormalities in 

hydropsychid larvae in correlation with water quality three streams, six sampling stations from 

February 2009 and May 2009. Totally, 844 individuals were caught belonging to 10 species. Gill 

abnormalities consisted of dark spots on the gill tufts and reduced numbers of gill filaments. The 

proportion of individuals with at least some abnormality (HAI), and the average number of abnormal 

gill tufts for all individuals (HYI) in the Huai Pakkok stream was higher than in the Huai Kayeng stream 

and the Huai U-Long stream. Physico-chemical water quality was slightly differed in each sampling 

sites.  

  The correlation between normal and abnormal gill morphology and physico-chemical water 

quality parameters were analyzed. The normal and abnormal of Potamyia phaidra were correlated 

with conductivity, total dissolved solids, and alkalinity (p<0.05), whereas the Cheumatopsyche sp. 1 

were correlated with sulfate (p<0.05). The normal and abnormal of Pseudoleptonema 

quinquefasciatum and the normal of Hydropsyche sp.1 were correlated orthrophosphate (p<0.05).  

 
Keywords : abnormal, morphology, Trichoptera, assessment, water quality 

 

คํานํา 
 จากการใชประโยชนจากที่ดินและกิจกรรมของมนุษยที่อาศัยอยูรอบๆ พ้ืนที่รับน้ําของลําธารมีอิทธิพล

อยางมากตอคุณภาพของน้ําในลําธารและแมน้ํา (Azrina et al., 2006) เพราะระบบนิเวศแหลงน้ําเทียบไดกับ

แหลงที่ใชรองรับของเสียตางๆ จากการใชประโยชนจากที่ดินบริเวณรอบขางของแหลงน้ําซึ่งอาจจะมาจากการ

ปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา เกิดการสะสมตกคางในน้ําและตะกอนดิน เพ่ิมมากขึ้นจากลําหวยขนาดเล็ก แมน้ํา 

จนกระทั่งถึงปากน้ําในที่สุด (เพ็ญศรี, 2550) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําโดยใชตัวบงชี้ทาง

ชีวภาพ (Bioindicator ) เปนอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการใชวิธีทางกายภาพและทางเคมีที่เปนวิธีที่นิยมใชกันอยู

โดยทั่วไปแลว การใชส่ิงมีชีวิตเพ่ือเปนตัวบงชี้นั้นมีคาใชจายไมสูงมากนัก (Norris and Norris, 1995; Bendati et 

al., 1998) โดยอาศัยหลักการทางนิเวศวิทยาที่วาส่ิงมีชีวิตแตละชนิดนั้นจะสามารถเจริญไดดีในสภาวะแวดลอม

ที่เหมาะสม แตเม่ือใดที่สภาวะแวดลอมไดเปล่ียนแปลงไปจะทําใหเกิดผลตอชีวิตและความเปนอยูอยางชัดเจน

ของสัตวเหลานั้น ถึงแมวาในบางครั้งไมสามารถที่จะตรวจสอบไดดวยวิธีการทางกายภาพและทางเคมีก็ตาม 

(Hauer and Hill, 1996; Resh et al., 1996) ในการศึกษานี้ไดเลือกใชแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิด 

(Hydropsychidae) มาใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ําในลําน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลอง เนื่องดวยตัว

ออนของแมลงหนอนปลอกน้ําไฮดรอปไซคิดมีการแพรกระจายอยางกวางขวางและพบหลากหลายชนิดในระบบ

นิเวศน้ําไหล พวกนี้จะตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและระบบนิเวศที่มีผลตอตัวมัน 

ทําใหรับรูถึงผลกระทบจากแหลงมลพิษเปนอยางดี (Petersen, 1986; Vuori, 1995) จึงทําใหไดรับความสนใจใน

การศึกษาคอนขางมาก โดยจะพบความผิดปกติเกิดที่ tracheal gills ของตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดร
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อปไซคิด จึงมีการแนะนําใหใชเปนวิธีการในอนาคตสําหรับการประเมินผลกระทบและการติดตามตรวจสอบทาง

ชีวภาพของระบบนิเวศแหลงน้ํา  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเก็บตัวอยาง 
1.1 เก็บตัวอยางแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิดในลําธารน้ํา 3 สายคือ ลําธารหวยปากคอก   

ลําธารหวยเขยง และลําธารหวยอูลง จํานวน 6 จุดเก็บ (ภาพที่1) เก็บตัวอยางโดยการเลือกเก็บ (Pick sampling) 

ตามวัสดุที่อยูบริเวณพ้ืนทองน้ําเปนเวลา 30 นาทีในแตละจุดเก็บ ตัวอยางที่ไดเก็บรักษาในแอลกอฮอล 95% เก็บ

ตัวอยาง 2 ครั้ง คือเดือนกุมภาพันธและพฤษภาคม 2552 

1.2 เก็บตัวอยางน้ํา กอนที่จะเก็บตัวอยางแมลงตองทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ณ 

สถานที่เก็บตัวอยางดังนี้ คือ อุณหภูมิน้ําและอากาศ ความเปนกรด-ดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา คาการนํา

ไฟฟาและปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา และเก็บตัวอยางน้ํา 1 ลิตรเพื่อนําไปตรวจวัดปริมาณสารอาหารที่

ละลายน้ํา ไดแก แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจนและออรโธฟอสเฟต ปริมาณซัลเฟต ความขุนใสของน้ํา

และคาความเปนดางของน้ําในหองปฏิบัติการ 

 
 

รูปที ่1  จุดเก็บตัวอยางบริเวณอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่มา:  Sa-ardrit, Braemish and Kongchaiya (2550) 

1. หวยปากคอก  2       2.  หวยปากคอก 3 
 
3. หวยเขยง 1             4. หวยเขยง 2 
 
5. หวยเขยง 3             6. หวยอูลง 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 491 

2. การจัดจําแนกชนิดตัวออนของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด  
คัดแยกแมลงน้ําภายใตกลองจุลทรรศน  โดยคัดแยกแมลงที ่มีลักษณะรูปรางภายนอก 

(Morphospecies) เหมือนกันอยูดวยกัน ตรวจเอกลักษณของแมลงแตละกลุมในระดับสกุล (Genus) โดยใช

คูมือการจัดจําแนกชนิดของ Dudgeon (1999), Wiggins (1996), Prommi (2007) นับจํานวนและบันทึกผล  

ศึกษาถึงความผิดปกติของเหงือก (abdominal gills) ของตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซ

คิดตามเอกสารของ Vouri (1994), Vuori and Kukkonen (1996, 2002) โดยคํานวณหาคารอยละของจํานวนตัว

ออนแมลงของแมลงหนอนปลอกน้ํา กลุมไฮดรอปไซคิดที่แสดงอาการผิดปกติตอจํานวนตัวออนทั้งหมด 

(Hydropsychid abnormality incidence; HAI) และคาสัดสวนของกลุมเหงือกของแมลงหนอนปลอกน้ํากลุม 

ไฮดรอปไซคิดที่ผิดปกติตอจํานวนกลุมเหงือกทั้งหมด (Hydropsychid gill abnormality indice; HYI)  

HAI = จํานวนของตัวออนที่พบความผิดปกติของเหงือก x 100 

   จํานวนตัวออนที่พบทั้งหมดในจุดศึกษา 

HYI = จํานวนกลุมเหงือกที่ผิดปกติในตัวออนทั้งหมด x 100 

   จํานวนเหงือกทั้งหมด 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 
เม่ือไดขอมูลของการจัดจําแนกแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิดจนถึงระดับชนิด นําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหหาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางความปกติและความผิดปกติของแมลงในแตละจุดเก็บตัวอยาง

กับคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) 

 

ผลและวจิารณ 
 

1. ความหลากหลายของระยะตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด 
 จากการศึกษาพบแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิดในลําธาร 3 สาย 6 จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 

844 ตัว จําแนกได 10 สปชีส คือ Macrostemum floridum, Hydropsyche brontes, Hydropsyche camillus, 

Hydropsyche sp., Potamyia phaidra, Cheumatopsyche copia, Cheumatopsyche sp.1 

Pseudoleptonema quinguefasciatum, Amphipsyche gratiosa และPolymorphanisus astictus (ตารางที่ 

1) เหงือกของแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดมีลักษณะเปนเนื้อเยื่อสีขาวขุน โดยจะมีแกนเหงือกและเสน

เหงือกเรียงตัวอยู จํานวนของเสนเหงือกมีจํานวนแตกตางกันไปในแตละชนิด ความผิดปกติของเสนเหงือกที่

สํารวจพบในตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิด คือเกิดจุดดําขึ้นในเสนเหงือกเนื่องจากการขาด

หายไปในเสนเหงือก ซึ่งทําใหจํานวนของเสนเหงือกในกลุมเหงือกลดลง หรือเกิดแผลสีดําตรงกานเหงือกเนื่องจาก

การขาดหายไปของกลุมเหงือก (ภาพที่ 2)  

จากแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด 844 ตัว จํานวนตัวออนที่เก็บไดมีจํานวนมากในลําธารหวย

เขยง 1 (272 ตัว) มากกวาในลําธารหวยปากคอก 2 หวยปากคอก 3 หวยเขยง 2 หวยเขยง 3 และหวยอูลง (224, 

218, 92, 30 และ 8 ตัวตามลําดับ) ความผิดปกติของเหงือกตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดที่พบ
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คือ เกิดจุดดําขึ้นบนกลุมเหงือกและจํานวนเสนเหงือกลดลง คารอยละของจํานวนตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา

วงศไฮดรอปไซคิดที่พบความผิดปกติของเหงือกตอจํานวนตัวออนทั้งหมด (HAI) ในลําธารหวยปากคอก เทากับ 

71.56%, 50% ลําธารหวยเขยงเทากับ 26.47%, 16.30%, 6.67% สวนลําธารหวยอูลงเทากับ 12.5% และคารอย

ละของจํานวนกลุมเหงือกที่ผิดปกติตอจํานวนกลุมเหงือกทั้งหมดของตัวออนแมลงหลอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซ

คิด (HYI) มีคาสูงสุดในลําธารหวยปากคอก (9.34%, 5.06%) รองลงมาไดแก ลําธารหวยเขยง (4.83%, 1.53%, 

0.46%) และลําธารหวยอูลง (0.8%) (ตารางที่ 1) 

 

     
                   ก.                   ข. 

ภาพที่ 2 ลักษณะของเหงือกบริเวณปลองทองของตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดที่ปกติ (ก.)   

 และลักษณะที่ผิดปกติ (ข.) 

 

2. คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี 
ปจจัยคุณภาพน้ําจํานวน 12 ปจจัยที่ตรวจวัด (ตารางที่ 2) ในลําธาร 3 สาย 6 จุดเก็บ มีความแตกตาง

กันเล็กนอย ซึ่งบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากการใชพ้ืนที่ (ลําธารหวยเขยง 2 หวยเขยง 3และหวยปากคอก 3) มีคา

สูงกวาบริเวณที่ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย (ลําธารหวยเขยง 1 หวยอูลงและหวยปากคอก 2) แตเม่ือนํามา

เทียบกับคามาตรฐานเกณฑประเมินคาคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (ไมตรี, 2530) พบวา

ไมมีปจจัยใดที่เกินเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินที่กําหนด 

 

3. สหสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพน้ําและตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา 
การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางความผิดปกติและความปกติของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซ

คิดในแตละจุดเก็บตัวอยางกับปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวา แมลงหนอนปลอกน้ําวงศ       

ไฮดรอปไซคิด Potamyia phaidra ทั้งลักษณะปกติและไมปกติมีความสัมพันธกับคาการนําไฟฟา ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําและคาความเปนดางของน้ํา (p<0.05) สวน Cheumatopsyche sp. 1 มีความสัมพันธกับ

ปริมาณซัลเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05) Pseudoleptonema quinquefasciatum ทั้งลักษณะปกติและไม

ปกติและ Hydropsyche sp.1 มีความสัมพันธกับปริมาณออรโธฟอสเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05)  
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ตารางที่ 1  ความผิดปกติของเหงือกในตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิด 

  จํานวนตัว  จํานวนเหงือก 
จุดเก็บตัวอยาง ชนิด รวม 

ปกติ ผิดปกติ ทั้งหมด 

กลุมเหงือก
ที่ผิดปกต ิ 

HAI 
(%)  

HYI 
(%)  

หวยปากคอก 2 Pseudoleptonema quinguefasciatum 49 36 13 2796 27 26.53 0.96 

 Hydropsyche brontes 21 7 14 630 38 66.66 6.03 

 Hydropsyche sp. 1 0 1 30 1 100 3.33 

 Polymorphanisus astictus 1 1 0 60 0 0 0 

 Potamyia phaidra 148 66 82 4440 332 55.4 7.47 

 Cheumatopsyche sp. 3 2 1 105 2 33.33 1.9 

 Macrostemum floridum 1 0 1 29 7 100 24.14 

หวยปากคอก 3 Potamyia phaidra 181 38 143 5430 563 79 10.36 

 Hydropsyche brontes 6 3 3 180 9 50 5 

 Cheumatopsyche sp. 1 1 0 35 0 0 0 

 Macrostemum floridum 6 1 5 174 29 83.33 16.66 

 Hydropsyche camillus 23 18 5 690 12 21.74 1.74 

 Pseudoleptonema quinguefasciatum 1 1 0 57 0 0 0 

หวยเขยง 1 Cheumatopsyche copia 24 12 12 840 23 50 2.74 

 Cheumatopsyche sp. 17 16 1 595 1 5.88 0.17 

 Hydropsyche brontes 38 31 7 1140 15 18.42 1.32 

 Macrostemum floridum 192 138 54 5568 356 28.12 6.39 

 Potamyia phaidra 1 1 0 30 0 0 0 

หวยเขยง 2 Potamyia phaidra 13 10 3 390 6 7.69 1.54 

 Hydropsyche brontes 56 48 8 1680 19 14.29 1.13 

 Pseudoleptonema quinguefasciatum 6 6 0 342 0 0 0 

 Amphipsyche gratiosa 17 17 0 48 0 0 0 

หวยเขยง 3 Potamyia phaidra 22 21 1 660 1 4.54 0.15 

 Amphipsyche gratiosa 3 3 0 48 0 0 0 

 Pseudoleptonema quinguefasciatum 2 2 0 114 0 0 0 

หวยอูลง 2 Pseudoleptonema quinguefasciatum 5 5 0 285 0 0 0 

 Hydropsyche camillus 3 2 1 90 3 33.33 3.33 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยของปจจัยทางกายภาพและเคมีในจุดเก็บตัวอยาง 
    

จุดเก็บ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความเปน ออกซิเจน   การนํา ของแข็ง ความขุน ความเปน 

ตัวอยาง อากาศ น้ํา กรดเปนดาง ละลายน้ํา ไฟฟา ละลายน้ํา  ดาง 

  (oC) (oC)   (mg/l) (us/cm) (mg/l) (FTU) (mg/l) 

ปากคอก 2 28.7 26.62 7.77 5.58 69.57 35.04 4 45 

ปากคอก 3 33.77 29.33 8.32 5.22 104.16 51.97 5 58 

หวยเขยง 1 31.73 28.47 7.33 4.81 265.04 141.57 4 196 

หวยเขยง 2 33.13 29.71 7.84 4.67 191.99 93.99 16 143 

หวยเขยง 3 30.37 27.54 8.55 5.68 248.06 125.81 25 145 

อูลอง 33.2 29.1 7.33 4.83 273 136 9 123 

 
ตารางที่ 2 (ตอ)  คาเฉลี่ยของปจจัยทางกายภาพและเคมีในจุดเก็บตัวอยาง 
    

จุดเก็บ แอมโมเนีย ฟอสเฟต ไนเตรท ซัลเฟต     

ตัวอยาง ไนโตรเจน  ไนโตรเจน      

  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)     

ปากคอก 2 0.15 0.13 1.5 1     

ปากคอก 3 0.11 0.07 1.7 5     

หวยเขยง 1 0.2 0.04 1.5 1     

หวยเขยง 2 0.37 0.09 1.7 4     

หวยเขยง 3 0.32 0.07 2.1 5     

อูลอง 0.2 0.07 1.7 2     
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ตารางที่ 3  สหสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพน้ําและตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา 
 

ชนิด 
คาการนํา
ไฟฟา 

ปริมาณ
ของแข็ง
ละลายน้ํา 

คาความเปน
ดาง 

ซัลเฟต  ฟอสเฟต  

Potamyia phaidra ตัวปกติ -0.916* -0.907* -0.855*   

Potamyia phaidra ตัวผิดปกติ -0.854* -0.845* -0.836*   

Cheumatopsyche sp1 ตัวผิดปกติ    -0.816*  

Pseudoleptonema quinquefasciatum     0.905* 

ตัวปกติ      

Pseudoleptonema quinquefasciatum     0.845* 

ตัวผิดปกติ      

Hydropsyche sp1 ตัวผิดปกติ         0.845* 

 

 เหงือกของตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดมีลักษณะเปนเนื้อเยื่อบาง ออนนุม สีขาวขุน 

สัมผัสกับส่ิงแวดลอมภายนอกตลอดเวลา การตรวจพบลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม เชน มีจุดดําเกิดขึ้นบนกลุม

เหงือก การลดจํานวนของเสนเหงือกจึงสามารถบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําเม่ือมีสภาวะการเลื่อม

สภาพของแหลงน้ําได มีรายงานถึงความผิดปกติของเหงือกตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดทั้งใน

หองปฏิบัติการและในพื้นที่ศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการปนเปอนของคลอรีนและน้ํามันดิบ (Simpson, 1980) 

คลอรีนและสารอนุพันธุ (Camargo, 1991) การปนเปอนของโลหะหนัก เชน แคดเมียม (Vouri and Kukkonen, 

1996) โครเมียม (Leslie et al., 1999) สารเคมีกลุมออรกาโนคลอรีน (Vouri and Kukkonen, 2002) ความ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นใชเปนสัญญาณเตือนภัยภายในแหลงน้ํากอนที่เหตุการณจะรุนแรงขึ้นได เนื่องจากตัวออนแมลง

หนอนปลอกน้ําที่สํารวจพบความผิดปกติของเหงือกจะไมสามารถพัฒนาการไปเปนตัวเต็มวัยได (Camargo, 

1991) ซึ่งจะสงผลกระทบตอจํานวนประชากรตอไป ผลการประเมินดวยสัดสวนจํานวนตัวที่พบความผิดปกติตอ

จํานวนตัวออนทั้งหมด (HAI) ในลําธารหวยปากคอกมีคาอยูระหวาง 50-71.56 ลําธารหวยเขยงมีคาอยูระหวาง 

6.67-16.30%, % และลําธารหวยอูลงเทากับ 12.5% และคารอยละของจํานวนกลุมเหงือกที่ผิดปกติตอจํานวน

กลุมเหงือกทั้งหมดของตัวออนแมลงหลอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด (HYI) มีคาสูงสุดในลําธารหวยปากคอก 

(9.34%, 5.06%) รองลงมาไดแก ลําธารหวยเขยง (4.83%, 1.53%, 0.46%) และลําธารหวยอูลง (0.8%) 
 

สรุปผลการศกึษา 
จากการศึกษาความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของกลุมเหงือกในแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด

ระยะตัวออนที่สัมพันธกับคุณภาพน้ํา ในลําธาร 3 สายคือ ลําธารหวยเขยง ลําธารหวยปากคอกและลําธารหวยอู

ลง จํานวน 6 จุดเก็บตัวอยาง ในเดือนกุมภาพันธและพฤษภาคม 2552 พบตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮ

ดรอปไซคิดทั้งสิ้น 844 ตัว จําแนกได 10 สปชีส  
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ความผิดปกติของเหงือกตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํากลุมไฮดรอปไซคิดที่พบคือ เกิดจุดดําขึ้นบนกลุม

เหงือกและจํานวนเสนเหงือกลดลง คารอยละของจํานวนตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิดที่พบ

ความผิดปกติของเหงือกตอจํานวนตัวออนทั้งหมด (HAI) ในลําธารหวยปากคอก เทากับ 71.56%, 50% ลําธาร

หวยเขยงเทากับ 26.47%, 16.30%, 6.67% สวนลําธารหวยอูลงเทากับ 12.5% และคารอยละของจํานวนกลุม

เหงือกที่ผิดปกติตอจํานวนกลุมเหงือกทั้งหมดของตัวออนแมลงหลอนปลอกน้ําวงศไฮดรอปไซคิด (HYI) มี

คาสูงสุดในลําธารหวยปากคอก (9.34%, 5.06%) รองลงมาไดแก ลําธารหวยเขยง (4.83%, 1.53%, 0.46%) และ

ลําธารหวยอูลง (0.8%) คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีพบวามีบางคาที่แตกตางกันในจุดศึกษา  

การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางความผิดปกติและความปกติของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศไฮดรอป     

ไซคิดในแตละจุดเก็บตัวอยางกับปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวา แมลงหนอนปลอกน้ําวงศ       

ไฮดรอปไซคิด Potamyia phaidra ทั้งลักษณะปกติและไมปกติมีความสัมพันธกับคาการนําไฟฟา ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําและคาความเปนดางของน้ํา (p<0.05) สวน Cheumatopsyche sp. 1 มีความสัมพันธกับ

ปริมาณซัลเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05) Pseudoleptonema quinquefasciatum ทั้งลักษณะปกติและไม

ปกติและ Hydropsyche sp.1 มีความสัมพันธกับปริมาณออรโธฟอสเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05)  
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