บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทรัพยากรนา้
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ า โดยส่ วนที่เป็ นฝื นน้ านั้น มีอยูป่ ระมาณ
3 ส่ วน (75%) และเป็ นพื้นดิน 1 ส่ วน (25%) น้ ามีความสาคัญอย่างยิ่งกับชี วิตของพืชและสัตว์บน
โลกรวมทั้งมนุ ษย์ โดยที่น้ าเป็ นทรัพยากรที่สามารถเกิ ดหมุนเวียนได้เรื่ อย ๆ ไม่มีวนั หมดสิ้ น เมื่อ
แสงแดดส่ องมาบนพื้นโลก น้ าจากทะเลและมหาสมุ ทรก็จะระเหยเป็ นไอน้ าลอยขึ้ นสู่ เบื้ องบน
เนื่ องจากไอน้ ามีความเบากว่าอากาศ เมื่อไอน้ าลอยสู่ เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลัน่ ตัว
กลายเป็ นละอองน้ าเล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็ นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นก็
จะกลัน่ ตัวกลายเป็ นหยดน้ าตกลงสู่ พ้ืนโลก น้ าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็ นไอน้ าอีกเมื่อได้รับ
ความร้ อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้ าจะรวมตัวกันเป็ นเมฆและกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ ากระบวนการเช่ นนี้
เกิดขึ้นเป็ นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่ องกันตลอดเวลา เรี ยกว่า วัฏจักรน้ าทาให้มีน้ าเกิดขึ้นบนผิวโลก
อยูส่ ม่าเสมอ ประโยชน์ของน้ า นอกจากนี้ น้ าเป็ นแหล่งกาเนิ ดชี วิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่
โดยขาดน้ าได้ไม่เกิน 3 วัน และน้ ายังมีความจาเป็ นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่ งมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของน้ า ได้แก่









น้ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่เราใช้สาหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชาระร่ างกาย ฯลฯ
น้ ามีความจาเป็ นสาหรับการเพาะปลู กเลี้ ยงสัตว์ แหล่งน้ าเป็ นที่อยู่อาศัยของปลา
และสัตว์น้ าอื่น ๆ ซึ่ งคนเราใช้เป็ นอาหาร
ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น้ าในขบวนการผลิ ตใช้ลา้ งของเสี ยใช้หล่อเครื่ องจักร
และระบายความร้อน ฯลฯ
การทานาเกลือโดยการระเหยน้ าเค็มจากทะเล
น้ าเป็ นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ าใช้ทาระหัด ทาเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ าได้
แม่น้ า ลาคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งที่สาคัญ

2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
โครงงานวิจยั ครั้งนี้มีกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั โดยคานึ งถึงการจัดการทรัพยากร
น้ าทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ และการใช้น้ าอย่างปลอดภัยในพื้นที่บา้ นเอียก ตาบลสันป่ ายาง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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โดยปริ มาณของผลงานที่จะเกิดขึ้นหรื อผลต่อเนื่องต่อผูอ้ ยูใ่ นพื้นที่ ชุมชน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อผู ้
ที่ใช้ประโยชน์ รวมถึงงานวิชาการในระดับต่างๆได้
แนวคิดจากการวิจยั สามารถขยายออกเป็ นภาพองค์รวมของชุมชนดังนี้
- ชุมชนทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรที่แท้จริ ง
- มีการจัดการและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรน้ า
- กาหนดแนวทางของชุ มชนตามองค์ความรู ้ ที่เกิ ดขึ้นจากงานวิจยั สนองตอบตาม
แนวคิดเศรษฐ์กิจพอเพียง
- การยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต มี ก ารพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น เป็ นต้น แบบในการจัด การ
ทรัพยากรน้ าและสามารถเผยแพร่ ต่อชุมชนอื่น ๆ ได้
ซึ่ งจุดมุ่งหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชากรในชุมชนบ้านเอียก โดยอาศัย
การสร้ างองค์ความรู ้ ในพื้นที่ ร่ วมกับนักวิชาการในรู ปแบบของงานวิจยั แบบมีส่วนร่ วม เพื่อค้นหา
ถึ งสาเหตุ ข องปั ญหา กระบวนการแก้ไข และผลสัมฤทธิ์ ที่ เกิ ดขึ้ น โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ อย่างสมดุ ล ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง และสามารถนาองค์ความรู้ ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่เกิ ดขึ้ นในชุ มชนบ้านเอียกไปเผยแพร่ และเป็ นต้นแบบให้กบั พื้นที่อื่น ๆ ในการหา
แนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ยงั จะสามารถประเมินเป้ าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วดั ได้ โดยจากงานวิจยั
ครั้งนี้สามารถสร้าง จัดการ และบูรณาการองค์ความรู ้ทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
1. องค์ความรู ้ตน้ แบบในการจัดการทรัพยากรน้ าทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ ซึ่ งจะทา
ให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าไม่วา่ จะเป็ น คุณภาพน้ าที่ดีในการใช้ประโยชน์ การ
บาบัดน้ าเสี ย ปั ญหาน้ าแล้ง เป็ นต้น ซึ่ งจะช่ วยลดการสู ญเสี ยมูลค่างเศรษฐกิจที่เกิดจากปั ญหานี้ ได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
2. บริ บทชุ มชนในการตรวจสอบและจัดการสถานภาพและคุณภาพน้ าอย่างง่าย สามารถ
ดาเนินการภายในชุมชนได้ และสามารถเผยแพร่ ให้ผทู ้ ี่สนใจและชุมชนอื่นทาตามได้
3. การวางแผนการจัดการน้ าเสี ยที่มีศกั ยภาพที่สามารถใช้ในชุ มชน โดยสามารถดาเนิ นการ
ได้เองภายในชุมชน และสามารถป้ องกันปั ญหาน้ าเสี ยที่จะปนเปื้ อนสู่ สิ่งแวดล้อมได้
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อ
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของชุมชน
เรี ยนรู้สภาพและความต้องการ
ทรัพยากรน้ าในชุมชน

ปริ มาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการ

สุ ขภาพ/อนามัยที่ดี

คุณภาพน้ าที่ดีสามารถใช้ในการ
ดารงชีวิตของชุมชนได้

เป็ นต้นแบบ
เผยแพร่ สู่ชุมชนอื่น
ต่อไป
ภาพที่ 1

กรอบแนวคิดการศึ ก ษาการจัดการทรั พ ยากรน้ า ในพื้ นที่ บ า้ นเอี ย ก ตาบลสันป่ ายาง
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่

2.3 การศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาวะของทรัพยากรและระบบนิเวศนา้ โดยสิ่ งมีชีวติ
เนื่องจากในงานวิจยั นี้ จะเป็ นการใช้สิ่งมีชีวติ และคุณภาพน้ าอย่างง่ายในการเป็ นเครื่ องมือ
สาหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า จึงขอแยกกล่าวถึงงานวิจยั ที่มีการศึกษามาแล้ว และมี
ความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในโครงการนี้ดงั นี้
1. สาหร่ ายขนาดใหญ่
สาหร่ ายขนาดใหญ่เป็ นสิ่ งมีชีวติ พวก benthic algae อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถใช้เป็ นดัชนี
บ่งชี้คุณภาพน้ าได้ Whitton and Martyn (1995) กล่าวว่าสาหร่ ายชนิดที่ยดึ เกาะ (benthic algae)
เป็ นสิ่ งมีชีสิตที่สามารถใช้บ่งบอกสภาพแวดล้อม (biological indicator) ของแหล่งน้ าอย่าง
แม่นยา โดยสาหร่ ายขนาดใหญ่จะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ไม่เหมือนกัน
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บางชนิดจะพบได้ในน้ าที่มีสารอาหารน้อยหรื อน้ าสะอาดเท่านั้น ส่ วนบางชนิดจะพบได้ในน้ าที่
มีสารอาหารมากหรื อน้ าที่มีลกั ษณะเป็ น eutrophic โดย Benavides (1994) กล่าวว่าในแม่น้ าที่ถูก
ทาให้เกิดมลพิษจะพบสาหร่ ายขนาดใหญ่ใน Division Cyanophyta ได้แก่ Plectonema spp.,
Pleuocapsa spp. และ Oscillatoria spp. เป็ นสปี ซี ส์เด่น นอกจากนี้สาหร่ ายขนาดใหญ่ในกลุ่ม
สาหร่ ายสี เขียว เช่น Stigeoclonium lubricum และ Stigeoclonium tennue พบได้บ่อยในแหล่งน้ า
ที่มีลกั ษณะเป็ น eutrophic (Palmer, 1970) ซึ่ง Stigeoclonium spp. จะเป็ นสาหร่ ายขนาดใหญ่ที่
เจริ ญอยูท่ วั่ ไปในแม่น้ าที่มีสารอาหารสู ง (บัญญัติ, 2533) สาหร่ ายขนาดใหญ่บางชนิดยัง
สามารถที่จะใช้ทานายการปนเปื้ อนของลาน้ าได้ เช่น Vaucheria bursata สาหร่ ายขนาดใหญ่
บางชนิดจะพบได้ทวั่ ไป เช่น Cladophora spp. ที่สามารถพบในแหล่งน้ าที่มีสภาพน้ าค่อนข้างดี
จนถึงน้ าเสี ย (Gardarsky, 1986) แต่ก็สามารถนาไปใช้เป็ นดัชนีบ่งชี้สภาพน้ าที่ถูกปนเปื้ อนได้
โดย Cladophora spp. จะสามารถสะสมสารพวก
organometallic complex ใน
neutrallipid ซึ่งเมื่อนา Cladophora ที่เก็บสะสมสารเหล่านี้มาศึกษาดูก็จะเห็นความสัมพันธ์ของ
การปนเปื้ อนของสารจาพวก organomettalic ในแหล่งน้ าpได้ (Wong et al., 1997)
ส่ วนสาหร่ ายขนาดใหญ่ที่พบในน้ าที่มีคุณภาพดี ได้แก่ สาหร่ ายสี แดง ซึ่ งเป็ นสาหร่ ายที่พบ
ได้นอ้ ยมากในน้ าจืด (Flint, 1960; Sheath and Cole, 1992) ยกตัวอย่าง เช่น Batrachospermun
spp. และ Nemalionopsis spp. ซึ่ง Palmer (1970) รายงานว่าพบได้ในแหล่งน้ าสะอาดมาก
เท่านั้น นอกจากนี้ บัญญัติ (2532) รายงานว่า Batrachospermum spp. และ Lemanea spp. จะ
สามารถเจริ ญได้ดีในน้ าสะอาดที่มีออกซิ เจนมาก และสารอาหารต่า นอกจากนี้สาหร่ ายสี แดงอีก
ชนิดคือ Compsopogon coeruleus สามารถพบได้ในแหล่งน้ าที่มีสารอาหารไม่สูงนัก ส่ วน
สาหร่ ายขนาดใหญ่ Division Chlorophyta ที่พบในน้ าสะอาด ได้แก่ Microspora spp. ซึ่งจะพบ
ในน้ าที่มีสารอาหารน้อย (Necchi and Pascoaloto, 1995) ในงานวิจยั ของ Peerapornpisal et al.
(2000) ซึ่ งศึกษาสาหร่ ายขนาดใหญ่ใน ลาน้ าแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม่ ได้พบสาหร่ ายขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็ นดัชนี บ่งชี้คุณภาพน้ าได้คือ สาหร่ ายสี แดง 3
สปี ซีส์ Batrachospermum macrosporum,
B. vagum และ Nemalionopsis shawii
สามารถบ่งบอกน้ าที่มีคุณภาพดี พบในจุดเก็บตัวอย่างที่มีสารอาหารน้อย (oligotrophic status)
ส่ วนสปี ซี ส์ที่บ่งบอกน้ าเสี ยคือ Compsopogon coeruleus ซึ่ งพบในจุดเก็บตัวอย่างที่น้ ามีคุณภาพ
ปานกลางถึงไม่ดี มีสารอาหารปานกลางถึงมีสารอาหารมาก (mesotropic-eutrophic status)
ในขณะที่งานวิจยั ของ Kunpradid et al. (2002) ซึ่ งศึกษาสาหร่ ายขนาดใหญ่ในลาห้วยสาขา
ของลาน้ าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รายงานไว้วา่ สาหร่ ายที่พบมีแนวโน้มจะเป็ นดัชนีบ่งชี้
คุณภาพน้ าดี ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน Chamaesiphon polonicus (Postafinski) Hansgrig
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และ C. guitleri Luther ซึ่ งพบในจุดเก็บตัวอย่างต้นน้ าที่มี คุณภาพน้ าดี โดยมีสารอาหารและค่า
การนาไฟฟ้ าต่า ส่ วนสาหร่ ายที่เป็ นดัชนีช้ ีบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ าเสี ย ได้แก่ Stigeoclonium lubricum
(Dilw.) KÜtz. และ Oscillatoria limosa Agardh. นอกจากนี้ Branco et al., (2001) พบว่าการ
กระจายตัวของสาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินในประเทศบราซิ ลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพ
ระบบนิเวศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และ Tada (2002) พบว่าการเจริ ญของสาหร่ ายในแหล่ง
น้ า จะได้รับผลโดยตรงจากสสารที่ละลายในน้ าและตะกอนที่แขวนลอย ซึ่ งการเจริ ญของ
สาหร่ ายกลุ่มต่างๆ สามารถใช้เป็ นแนวโน้มในการบ่งบอกสภาวะแวดล้อมของแหล่งน้ านั้นๆได้
นอกจากนี้พบชนิ ดของสาหร่ ายที่สามารถนามาใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าได้ โดยพบว่า
สาหร่ ายขนาดใหญ่ Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) de Candolle สามารถใช้ติดตาม
ตรวจสอบน้ าที่มีคุณภาพดีถึงปานกลางได้ ส่ วนสาหร่ ายขนาดใหญ่ Stigeoclonium lubricum
(Diltwyn) Kützing และ Nostochopsis lobatus Wood สามารถใช้ติดตามตรวจสอบน้ าที่มี
คุณภาพปานกลางค่อนข้างเสี ยได้ Peerapornpisal et al. (2003) ได้นาสาหร่ ายยึดเกาะมาใช้ใน
การติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ าบริ เวณพื้นที่รับน้ าแม่ปิง ภาคเหนื อ ประเทศไทย โดยทาการ
เก็บตัวอย่างจากลาน้ าสาขาและ
แม่น้ าปิ ง พบว่าการกระจายตัวของสาหร่ ายยึดเกาะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพน้ าและสามารถน้ ามาใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าได้
Kunpradid et al. (2004) รายงานถึงการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ ายขนาดใหญ่ในแม่น้ า
ปิ งและน่าน และเลือกสาหร่ ายขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพน้ า 20 สปี ซี ส์ มาสร้าง
เป็ นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ า มาสร้าง Ping and Nan Diatom Index สามารถบ่งชี้คุณภาพน้ าตั้งแต่
ระดับ Oligotrophic status ถึงระดับ Eutrophic เมื่อนามาใช้ประเมิณคุณภาพน้ าในแม่น้ าปิ งและ
แม่น้ าน่าน
พบว่าสามารถบ่งชี้คุณภาพน้ าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับคุณภาพน้ าทาง
กายภาพและเคมี โดยพบว่า นอกจากนี้สาหร่ ายในกลุ่มไดอะตอมพื้นท้องน้ านั้นสามารถนามา
เป็ นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ าในระบบน้ าไหลได้อย่างดี
2.สั ตว์ หน้ าดินประกอบไปด้ วยแมลงนา้ และสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลังกลุ่มอีน่ ๆ
จากความรู้เรื่ องการปรับตัว
(adaptation)
ของสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เราสามารถใช้สัตว์ส่วนใหญ่ที่อาศัยในธารน้ าไหลเป็ นตัวบ่งชี้ ระดับมลพิษในน้ า
ได้ การใช้กลุ่มสัตว์หน้าดินเป็ นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ ากาลังอยูใ่ นระยะพัฒนา ด้วยเหตุของความ
แตกต่างของสภาพแวดล้อมทั้งด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และกิจกรรมของมนุษย์ในบริ เวณ
ต่างๆ ของโลก จึงเป็ นการยากที่จะมีตวั บ่งชี้มาตรฐานที่ใช้เป็ นสากลทัว่ โลก แต่อย่างไรก็ตามได้
มีการพัฒนาดัชนีในหลายรู ปแบบเพื่อใช้ในการบอกถึงคุณภาพของแหล่งน้ า เช่น Biological
Monitoring Working Party (BMWP) score ซึ่ งเป็ นดัชนี ที่เริ่ มขึ้นในประเทศอังกฤษ โดย The
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National Water Council มีการจาแนกตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ าในระดับวงศ์
(Family) มีคะแนนตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 10 คะแนน ค่า BMWP score เป็ นคะแนนรวมที่พบสัตว์
ทั้งหมดจากแต่ละจุดที่ศึกษา จากนั้นทาการหาค่า Average Score Per Taxa (ASPT) โดยนาค่า
BMWP score ที่ได้ในแต่ละจุด หารด้วยจานวนวงศ์ท้ งั หมดที่พบในจุดนั้นๆ วงศ์ที่พบอาจไม่ได้
จัดเป็ นกลุ่มที่ใช้เป็ นดัชนีท้ งั หมด เนื่องจากบางชนิดเป็ นพวกที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ใน
ช่วงกว้าง
วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ค่อนข้างรวดเร็ วในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในน้ าด้วยวิธีทาง
ชีววิทยา หลังจากนั้นได้มีความพยายามเพื่อปรับปรุ ง BMWP score ให้มี ประสิ ทธิภาพและ
ความถูกต้องมากขึ้น (Walley and Hawkes, 1997; Walley and Fontama, 1998) สาหรับประเทศ
ไทยได้มีการปรับปรุ งดัชนีน้ ี มาใช้กบั ลาน้ าสายหลักๆ ได้แก่ แม่น้ าปิ ง โดยการวิจยั ของ กชกร
แสนนาม และ Steve Mustow ในปี พ.ศ.2540 (ไม่ได้ตีพิมพ์) นอกจากนี้ยงั มีการจัดทาคู่มือ
จาแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบึง และลาธาร และการตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่าย
โดยมูลนิธิโลกสี เขียว (สรณรัชฏ์ และ สตีเฟน, ไม่ระบุปีที่ตีพิมพ์) และเอกสารชุด “วันนี้เรามา
ตรวจน้ ากันเถอะ” จัดทาโดย กลุ่มลุ่มน้ าส่ วนวิจยั และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมป่ าไม้ กรมป่ าไม้ และ
โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ า พื้นที่รับน้ าแม่แจ่ม และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่ระบุปีที่ตีพิมพ์)
จากกงานวิจยั ที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสามารถใช้สิ่งมีชีวติ ในการที่จะ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า และบ่งบอกสภาวะของแหลงน้ าได้ อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ที่
ผ่านมายังคงเป็ นการศึกษาแบ่งแยกในแต่ละกลุ่ม
และยังไม่มีการศึกษาในแบบองค์รวม
ตามลาดับขั้นของกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ตามระบบนิเวศ ซึ่ งจะทาให้ได้กลุ่มสิ่ งมีชีวติ ที่สามารถใช้เป็ น
ดัชนีที่ชดั เจน ถูกต้องและแม่นยามากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้การใช้กลุ่มสิ่ งมีชีวติ ในการติดตาม
ตรวจสอบ และบ่งชี้สภาพแวดล้อมของน้ านี้ยงั สามารถใช้ได้กบั ทุกๆพื้นที่ ไม่วา่ จะมีลกั ษณะ
ของจุดศึกษาที่แตกต่างกันอย่างไร เนื่ องจากสามารถใช้สิ่งมีชีวติ ที่พบได้ในทุกกลุ่ม และจะยิง่
ทวีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้นเมื่อใช้สิ่งมีชีวติ หลายกลุ่มในการเป็ นดัชนี ร่วมกัน และร่ วมกับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและเคมี
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จันดา (2541) ได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการถางป่ า ต่อการเปลี่ยนแปลงของ ชุมชนสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลาธารต้นน้ าบริ เวณถ้ าใหญ่ น้ าหนาว อุทยานแห่ งชาติน้ าหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน จานวน 50 สถานี ตลอด
ระยะทางยาวประมาณ 1500 เมตร ระหว่าง เดือนเมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2539 สถานีที่
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ศึกษานี้ ครอบคลุมลาธารในพื้นที่ ที่แตกต่างกันถึง 3 บริ เวณ คือ (i) บริ เวณเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่ งมี
ป่ าไม้ที่สมบูรณ์ และได้รับการอนุ รักษ์ อย่างดี (ii) บริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติ ซึ่ งมีการดัดแปลง พื้นที่
สาหรับการเพาะปลูก แต่ยงั คงมีป่าไม้ปกคลุมเป็ นหย่อมๆ บางบริ เวณ (iii) บริ เวณที่มีการทา
เกษตรกรรม ซึ่ งมีป่าไม้ปกคลุมน้อยมาก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินถูกสุ่ มเก็บ ในแต่ละสถานี
ด้วย Surber sampler สถานี ละ 3 ซ้ าทาการตรวจวัดและวิเคราะห์ ตัวแปรด้านคุณภาพน้ า และร้อย
ละของความหนาแน่น ป่ าไม้ปกคลุมแต่ละสถานีเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ความแปรผันของชุมชน สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (
ANOVA ) และวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ ( Correlation )เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยกายภาพแต่
ละตัวแปร และหา ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยคุณภาพสิ่ งแวดล้อมกับ ข้อมูลชีวภาพ ใช้วธิ ี การทาง
สถิติเชิงซ้อน ( Multivariate ) เช่น การจัดกลุ่ม (Classification ) และ การเรี ยงลาดับสถานี (
Ordination ) ตามโปรแกรม PATN เพื่อตรวจหา แบบแผนความสัมพันธ์ ระหว่างสถานี และปั จจัย
ด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของความหนาแน่นป่ าไม้ปกคลุม มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับปั จจัย คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของลาธาร อันได้แก่ อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิน้ า ค่าของแข็งละลายน้ า ค่าการนาไฟฟ้ าของน้ า และองค์ประกอบของพื้นลาธาร สถานี
ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่มีป่าไม้ปกคลุมมาก จะมีอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ าต่า ค่าของแข็งละลายน้ า
และค่าการนาไฟฟ้ าของน้ าสู ง และมีองค์ประกอบของพื้นลาธาร ประเภทหิ นและกรวดมาก ในทาง
ตรงกันข้าม สถานีที่ต้ งั อยูใ่ น บริ เวณที่มีการถางป่ า อุณหภูมิอากาศและ อุณหภูมิน้ าจะสู งกว่า แต่ค่า
ของแข็งละลายน้ า และค่าการนาไฟฟ้ าของน้ าลดต่าลง และองค์ประกอบของพื้นลาธารบริ เวณนี้
แตกต่าง จากพื้นลาธารในบริ เวณที่มีป่าไม้ปกคลุม โดยพบว่า องค์ประกอบของพื้นลาธาร
ประกอบด้วย ทราย ตะกอนละเอียด เศษใบไม้ และกิ่งไม้ โครงสร้างชุมชนของ สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินแปรเปลี่ยน ไปตลอดความยาวของลาธาร สถานีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตป่ าไม้หนาแน่น มี
จานวนชนิด และความหนาแน่นของสัตว์ มากกว่า สถานีในบริ เวณที่มีการถางป่ าอย่างเห็นได้
ชัดเจน
สุ นนั ทา (2543) ศึกษาประเภทคุณภาพน้ าโดยใช้กลุ่มสัตว์หน้าดินเป็ นดัชนี จากน้ าตกผาเงิบ
และบริ เวณหมู่บา้ นห้วยแก้ว เป็ นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า กลุ่มสัตว์หน้าดิ น ในเดื อนกันยายนและ
พฤศจิกายนของบริ เวณน้ าตกผาเงิบ มีค่า BMWP score และค่า ASPT สู งกว่าบริ เวณหมู่บา้ นห้วย
แก้ว พบว่า คุณภาพน้ าบริ เวณน้ าตกผาเงิบดี กว่าคุณภาพน้ าบริ เวณห้วยแก้วทั้งการใช้กลุ่มสัตว์หน้า
ดิน ผลทางด้านกายภาพและเคมี เมื่อนาค่า ASPT มาเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า ในแหล่งน้ าผิว
ชุ ติมา (2545) ตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินถูกเก็บเชิ งปริ มาณจาก 17 สถานี
ของลาน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วย Ekman Grab โดยเก็บสถานี ละ 6 ซ้ า และเก็บทั้ง 3 ฤดูกาล
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ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 พบความหลากชนิ ดของสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลังหน้าดิ นทั้งหมด 3
ไฟลัม 15 อันดับ 65 วงศ์ 123 สกุล และ 123 ชนิ ด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นตัวอ่อนแมลงน้ า เมื่อประเมิน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้วยตัวแปรชี วภาพ (metric) พบว่าจานวนชนิ ดทั้งหมดของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดิ นมีค่าผันแปรในแต่ละฤดูกาล แต่ละปี และลดลงตามระยะทาง โดยมีแนวโน้มลดลงที่
ช่ วงโรงงานกระดาษ ช่ วงโรงงานและช่ วงชุ มชน จานวนชนิ ดและร้ อยละของแมลงน้ ากลุ่มแมลง
ชีปะขาว (อันดับ Ephemeroptera, E) และแมลงหนอนปลอกน้ า (อันดับ Trichoptera, T) มีค่าต่าลงที่
ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงที่มีการเลี้ยงปลา ช่ วงโรงงานและชุ มชน ช่วงหลังผ่านโรงงานและชุ มชน
และมีค่าสู งที่ช่วงท้ายเขื่อน ช่ วงก่อนโรงงานและชุ มชน ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนในช่วงเก็บตัวอย่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุ่มและจัดอันดับเชื่ อมโยงกับคุ ณภาพน้ า
โดยใช้ CCA (Canonical Correspondence Analysis) พบว่าปี พ.ศ. 2545 โครงสร้างชุมชนของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบบริ เวณช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงโรงงานและชุ มชน ช่ วงหลังผ่าน
โรงงานและชุ มชนถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันและแยกจากกลุ่มสถานี อื่นที่ความแตกต่างกันประมาณ
ร้อยละ 40 และพบว่าค่าบีโอดีมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับแกน (r>0.05) โดยค่าบีโอดีที่ช่วง
โรงงานกระดาษ ช่ วงหลังผ่านโรงงานและชุ มชนมีแนวโน้มสู งขึ้น ส่ วนปี พ.ศ. 2546 โครงสร้าง
ชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงก่อนโรงงานและชุ มชน ช่วง
โรงงานและชุมชน ช่วงหลังผ่านโรงงานและชุมชน ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ผลการวิเคราะห์การจัด
อันดับด้วย CCA พบว่าสี ของน้ ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับแกน (r>0.05) โดยสี ของน้ าที่
ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงโรงงานและชุ มชน และช่วงหลังผ่านโรงงานและชุ มชนมีแนวโน้มสู งขึ้น
ซึ่งเห็นชัดเจนในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2546 ดังนั้นโครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินซึ่ งเป็ น
ข้อมู ล ทางชี วภาพที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ อาจนามาใช้แบ่ ง จุ ดเก็ บ ตัวอย่า งออกเป็ นสถานี ก่ อน
ปนเปื้ อนหรื อสถานี ปนเปื้ อนน้อย ได้แก่ ช่ วงท้ายเขื่ อน ช่ วงมี การเลี้ ยงปลา ส่ วนสถานี ปนเปื้ อน
ได้แก่ ช่ วงโรงงานกระดาษ ช่ วงก่ อนโรงงานและชุ ม ชน ช่ วงโรงงานและชุ ม ชน ช่ วงหลัง ผ่า น
โรงงานและชุมชน
กานต์ธิดา (2547) การใช้แมลงน้ าเป็ นตัวบ่งชี้ ทางชี วภาพของคุณภาพน้ าลุ่มน้ าแม่คา อาเภอ
แม่จนั และอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย โดยทาการเก็บตัวอย่างจาก8 จุดศึกษา ทุกๆ2 เดื อน
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 ถึ งเดือนสิ งหาคม 2547 พบแมลง 241 ชนิ ด 86 วงศ์ 10 อังดับ โดยพบ
แมลงน้ าในวงศ์ Batidae อันดับ Ephemeroptera จานวนมากที่สุด ในการใช้แมลงน้ าประเมินคุณภาพ
น้ าสามารถแบ่งจุดศึกษาได้ 3 กลุ่ม คือ จุดศึกษาที่6, 7 และ 8 มีคุณภาพน้ าดี จุดศึกษาที่2, 3, 4 และ 5
มีคุณภาพน้ าปานกลาง ส่ วนจุดศึกษาที่ 1 มีคุณภาพน้ าค่อนข้างเสี ย
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กล้ารบ (2548) ศึกษาคุณภาพน้ าโดยใช้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็ นดัชนี ในการจัดแบ่ง
ประเภทคุ ณภาพแม่ น้ า กวง 4 บริ เวณ คื อ สะพานถนน เชี ย งใหม่-ล าปาง สะพานบ้านศรี บุ ญยืน
สะพานหลังฝายน้ าล้น และสะพานท่านาง ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดลาพูน ในเดื อนกุมภาพันธ์
พบว่ากลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริ เวณสะพานถนน เชี ยงใหม่-ลาปาง มีมากที่สุดคือ 16 วงศ์
ส่ วนสะพานท่านาง มีนอ้ ยที่สุดคือ 8 วงศ์ ตามลาดับ
กฤษณา (2549) การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทพื้นท้อง
น้ าในบางบริ เวณของแม่น้ าลาว จังหวัดเชี ยงราย ทาการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2549
โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทพื้นท้องน้ า และเก็บตัวอย่างน้ าจากจุดเก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด 6 จุด คือจุดที่ 1 อุทยานแห่งชาติขนุ แจ ตาบลแม่เจดียใ์ หม่ อาเภอเวียงป่ าเป้ า จุดที่ 2 บ้านโป่ ง
น้ าร้ อน ตาบลแม่เจดียใ์ หม่ อาเภอเวียงป่ าเป้ า จุดที่ 3 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลแม่เจดี ย ์ อาเภอเวียงป่ า
เป้ า จุดที่ 4 บ้านม่วงคา ตาบลศรี ถอ้ ย อาเภอแม่สรวย จุดที่ 5 บ้านท่าสันกลาง ตาบลดงมะดะ อาเภอ
แม่ลาว และจุดที่ 6 บ้านป่ าบง ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จากการศึกษาพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ประเภทพื้นท้องน้ าทั้งหมด 3,768 ตัว 58 วงศ์ 8 อันดับ โดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทพื้นท้อง
น้ าที่พบมากที่สุดในจุดที่1 คือ วงศ์ Chironomidae อันดับ Diptera (กลุ่มแมลงสองปี ก) จุดที่ 2 คือ
วงศ์ Baetidae อันดับ Ephemeroptera (กลุ่ มแมลงชี ปะขาว) จุ ดที่ 3 , 4 และ 5 คือ วงศ์ Baetidae
อันดับ Ephemeroptera และจุดที่ 6 พบ วงศ์ Corixidae อันดับ Hemiptera (กลุ่มมวนน้ า) ส่ วนค่า
ดัช นี ความหลากหลายทางชี ว ภาพในเดื อ นธัน วาคม มี ความหลากหลายทางชี ว ภาพมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ เดื อนตุ ล าคม และเดื อนพฤศจิ กายน ตามลาดับ จากการประเมิ นคุ ณภาพน้ าทาง
ชี วภาพ โดยใช้ ASPT พบว่าระหว่างเดื อนตุ ลาคม ถึ ง ธันวาคม 2549 มี คุณภาพน้ าระหว่าง
ค่อนข้างดี ถึง ค่อนข้างสกปรก และจากการศึกษาคุ ณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมีบางประการ
ทั้ง 6 จุดศึกษา ตลอด 3 เดือน พบว่า จุดที่ 1 คือ อุทยานแห่ งชาติขุนแจ และ จุดที่ 2 บ้านโป่ งน้ าร้อน
จัดเป็ นแหล่งน้ าประเภทที่ 2 คือ คุณภาพน้ าค่อนข้างดี จุดที่ 3 บ้านทุ่งรวงทอง จุดที่ 4 บ้านม่วงคา
และจุดที่ 5 บ้านท่าสันกลาง จัดเป็ นแหล่งน้ าประเภทที่ 4 คือ คุณภาพน้ าค่อนข้างสกปรก และจุดที่ 6
บ้านป่ าบง จัดเป็ นแหล่งน้ าประเภทที่ 3 คือ คุณภาพน้ าปานกลาง
ชุลีมาศ (2550) ปั ญหามลพิษทางดินและความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรดินส่ งผลกระทบ
ต่ อระบบนิ เวศดิ นมากขึ้ น การติ ดตามผลกระทบมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้อมต่ อระบบนิ เวศทางดิ นจึ ง มี
ความส าคัญ การใช้สั ตว์ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลัง ในดิ นซึ่ ง มี ค วามส าคัญต่ อระบบนิ เวศดิ น เพื่ อเป็ น
ตัวชี้ วดั ทางชี วภาพ (Biomarker orBioindicator) ต่อผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นตัวเตือนภัยใน
ระบบนิเวศ ในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและความเสี่ ยงต่อนิ เวศวิทยาของดิน (Ecological
Risk Assessment of Pollutants onTerrestrial Ecosystem) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีความ
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เหมาะสมและเป็ นไปได้ การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้ (1) ทาการศึกษาชีววิทยา ทาการพัฒนาเทคนิ ค
และวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลัง ในดิ น อัน ได้ แ ก่ ตัว กะปิ
(woodlice)และแมลงหางดีด (colembola) เพื่อใช้ในการศึกษาทางนิเวศพิษวิทยาและการศึกษาความ
เหมาะสมในการใช้เป็ นตัวชี้ วดั ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Biomarkeror Bioindicator) (2) ทาการศึกษา
ปั จจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องเช่ น คุ ณภาพของดิ น และชุ ดดิ นชนิ ดต่างๆในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อต่อ
ผลกระทบทางพิ ษ วิท ยานิ เวศและสิ่ ง แวดล้อมของสารพิ ษ ทางการเกษตรบางชนิ ดต่ อสั ตว์ไ ม่ มี
กระดูกสันหลังในดินบางชนิดของระบบนิเวศดิน โดยพบว่า คุณภาพของดินและชุ ดดินต่างชนิ ดกัน
มี ผลทาให้ผ ลกระทบทางพิษวิทยานิ เวศและสิ่ ง แวดล้อมของสารพิษทางการเกษตรต่อสิ่ งมี ชีวิต
ต่างกัน (3) ทาการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของการใช้ไส้เดือนดิน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
ดินเป็ นตัวชี้วดั ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและตัวชี้ วดั ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรที่ดินในสภาพจริ ง
เพื่อเป็ นตัวเตือนภัยในระบบนิ เวศดินและเพื่อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการตกค้างของมลพิษ
ในดิ นและการตอบสนองของตัวชี้ วดั ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(Bioindicator) พบว่า จานวนของ
ประชากรของไส้ เดื อนดิ นมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรที่ดินและ
ระดับการปนเปื้ อนของสารเคมีทางการเกษตร ข้อมูลจากการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการชี้ วดั และ
ประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมในดิ นจากการปนเปื้ อนของมลพิษทางดิ น และการจัดการแก้ไ ข
ปั ญหาและฟื้ นฟูทรัพยากรที่ดินและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืนต่อไป

