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ผลการศึกษาความชุกชุม และการแพรกระจายของสัตวพื้นทองน้ําในพื้นที่เขาวังเขมร จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 4 จุดสํารวจ และทําการสํารวจทุก ๆ 2 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
2545 โดยใช Benthic net มีชองตาขนาด 0.5 มิลลิเมตร เก็บตัวอยางดวยวิธีดักและชอนในพื้นที่ 1 ตาราง
เมตร เก็บรักษาตัวอยางดวยแอลกอฮอลเขมขน 70% พบสัตวพื้นทองน้ําท้ังหมด 50 สกุล อยูใน Phylum 
Arthropoda และ Annelida พบตัวออนในกลุมแมลงน้ํามากที่สุด 46 สกุล ชนิดท่ีพบมากและพบบอยท่ีสุด 
คือ Baetis  sp. กลุมไสเดือนน้ําพบ 4 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ Lumbriculus sp. ปริมาณสัตวพื้นทองน้ํา
ทุกจุดสํารวจเฉลี่ยเทากับ 51.58 ตัวตอตารางเมตร ในจุดสํารวจที่ 1 (ลําธารทุงหญา 3) พบมากที่สุด คือ 
เฉลี่ยเทากับ 94.40 ตัวตอตารางเมตร ชวงเวลาที่สัตวพื้นทองน้ํามีความชุกชุมมากที่สุดคือเดือนมีนาคม 
เฉลี่ยเทากับ 76 ตัวตอตารางเมตร ความหนาแนนตามฤดูกาลพบวาในฤดูแลงมีมากกวาในฤดูฝน เฉลี่ยเทา
กับ 162 และ 147.5 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายในฤดูฝนมีคา 3.001 และมากกวา
ในฤดูแลง ซึ่งเทากับ 2.943 และในจุดสํารวจที่ 2 (หวยกบ) มีคาดัชนีความหลากหลายมากที่สุด เทากับ 
2.870 และพบวาคาดัชนีความคลายคลึงกัน ณ จุดสํารวจที่ 2 กับ 4 (ฝายพุกระเหรี่ยง) และเดือนกรกฎาคม
กับกันยายนมีคามากที่สุดคือ 56.989 และ 58.981 ตามลําดับ

จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในแตละจุดสํารวจพบวา ทุกจุดสํารวจมีคุณภาพน้ําท่ีใกลเคียงกัน 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําจะมีคาต่ําสุดในจุดสํารวจที่ 3 (ทุง
หญา 2) จากการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา และความเปน
กรดเปนดางของน้ํามีความสัมพันธกับคาดัชนีความหลากหลายของสัตวพื้นทองน้ําอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(0.536 และ 0.766 ตามลําดับ) จากจุดสํารวจ พบวา ปริมาณแอมโมเนียในจุดสํารวจที่ 1 และความเปนกรด
เปนดางของดินในจุดสํารวจที่ 3 มีความสัมพันธผกผันกับคาดัชนีความหลากหลายของสัตวพื้นทองน้ํา
อยางมีนัยสําคัญมีคาเทากับ 0.935 และ 0.836 ตามลําดับ
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The study on abundance and distribution of benthic fauna in Khao Wangkhmer area, 
Kanchanaburi Province during period of January and November 2002. Sampling was conducted every 2 
months at 4 stations, using 0.5 mm mesh-size benthic net in 1 m2. The samples were preserved in 70% 
alcohol. Fifty genus of two benthos phyla; forty-six genus of Arthropoda and four genus of Annelida 
were found. Baetis sp. and Lumbriculus sp. were mostly found in each phylum, respectively. Moreover 
Baetis sp. was the dominant species and mostly found at all stations. The density of benthic fauna was 
51.58 organism/m2. The highest average number of benthic fauna per squaremeter at station 1 
(Tungya3), March and the dry season were 94.40, 76 and 162 organism/m2, respectively. Diversity 
index of benthic fauna in the rainy season was 3.001, higher than dry season of 2.943. The highest value 
of diversity index between stations was at station 2 (2.870). The similarity index of station 2 and station 
4, and July and September were highest at 56.989 and 58.981, respectively.

Comparison on water quality parameter showed that there were not significantly different 
(P>0.05) between station except station 3 (Tungya 2) with lower value of dissolved oxygen . The 
statistic results showed that dissolved oxygen and pH correlated with diversity index of benthic 
fauna, with correlation coefficient value of 0.536 and 0.766 at P<0.01, respectively. Moreover 
ammonia at station 1 and soil pH at station 3 were negative correlated with diversity index at 
0.935 and 0.836 (P<0.05), respectively.


