
บทที ่2 
เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ทรัพยากรน า้ 

โลกของเราประกอบข้ึนดว้ยพื้นดินและพื้นน ้า  โดยส่วนท่ีเป็นฝืนน ้ านั้น  มีอยูป่ระมาณ 
3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%)  น ้ ามีความส าคญัอยา่งยิ่งกบัชีวิตของพืชและสัตวบ์น
โลกรวมทั้งมนุษย ์โดยท่ีน ้ าเป็นทรัพยากรท่ีสามารถเกิดหมุนเวียนไดเ้ร่ือย ๆ  ไม่มีวนัหมดส้ิน  เม่ือ
แสงแดดส่องมาบนพื้นโลก  น ้ าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน ้ าลอยข้ึนสู่เบ้ืองบน
เน่ืองจากไอน ้ ามีความเบากว่าอากาศ  เม่ือไอน ้ าลอยสู่เบ้ืองบนแลว้  จะไดรั้บความเยน็และกลัน่ตวั
กลายเป็นละอองน ้ าเล็ก ๆ  ลอยจบัตวักนัเป็นกลุ่มเฆม  เม่ือจบัตวักนัมากข้ึนและกระทบความเยน็ก็
จะกลัน่ตวักลายเป็นหยดน ้ าตกลงสู่พื้นโลก  น ้ าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน ้ าอีกเม่ือไดรั้บ
ความร้อนจากดวงอาทิตย ์ไอน ้ าจะรวมตวักนัเป็นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ ากระบวนการเช่นน้ี 
เกิดข้ึนเป็นวฏัจกัรหมุนเวียนต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา  เรียกวา่  วฏัจกัรน ้ าท าให้มีน ้ าเกิดข้ึนบนผิวโลก
อยูส่ม ่าเสมอ  ประโยชน์ของน ้ า นอกจากน้ีน ้ าเป็นแหล่งก าเนิดชีวิตของสัตวแ์ละพืชคนเรามีชีวิตอยู่
โดยขาดน ้ าไดไ้ม่เกิน 3 วนั  และน ้ ายงัมีความจ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ซ่ึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ  ประโยชน์ของน ้า  ไดแ้ก่  

 น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเราใชส้ าหรับการด่ืมกิน การประกอบอาหาร ช าระร่างกาย ฯลฯ  
 น ้ ามีความจ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกเล้ียงสัตว ์แหล่งน ้ าเป็นท่ีอยู่อาศยัของปลา

และสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ ซ่ึงคนเราใชเ้ป็นอาหาร  
 ในการอุตสาหกรรม ตอ้งใชน้ ้ าในขบวนการผลิตใชล้า้งของเสียใชห้ล่อเคร่ืองจกัร

และระบายความร้อน ฯลฯ  
 การท านาเกลือโดยการระเหยน ้าเคม็จากทะเล  
 น ้าเป็นแหล่งพลงังาน พลงังานจากน ้าใชท้  าระหดั ท าเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 
 แม่น ้า ล าคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีส าคญั  

2.2 กรอบแนวคิดการวจัิย 
โครงงานวจิยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวความคิดของโครงการวจิยัโดยค านึงถึงการจดัการทรัพยากร

น ้ าทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ และการใช้น ้ าอย่างปลอดภยัในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่   
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โดยปริมาณของผลงานท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลต่อเน่ืองต่อผูอ้ยูใ่นพื้นท่ี ชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือผู ้
ท่ีใชป้ระโยชน์ รวมถึงงานวชิาการในระดบัต่างๆได ้

แนวคิดจากการวจิยัสามารถขยายออกเป็นภาพองคร์วมของชุมชนดงัน้ี 
- ชุมชนทราบความตอ้งการการใชท้รัพยากรท่ีแทจ้ริง 
- มีการจดัการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรน ้า 
- ก าหนดแนวทางของชุมชนตามองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจยั สนองตอบตาม

แนวคิดเศรษฐกิ์จพอเพียง 
- การยกระดับคุณภาพชีวิต มีการพัฒนาท่ีย ั่งยืน เป็นต้นแบบในการจัดการ

ทรัพยากรน ้าและสามารถเผยแพร่ต่อชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
ซ่ึงจุดมุ่งหมายหลกัคือการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชากรในชุมชนบา้นเอียก โดยอาศยั

การสร้างองค์ความรู้ในพื้นท่ี ร่วมกบันกัวิชาการในรูปแบบของงานวิจยัแบบมีส่วนร่วม เพื่อคน้หา
ถึงสาเหตุของปัญหา กระบวนการแก้ไข และผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัหลักการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าองค์ความรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นเอียกไปเผยแพร่และเป็นตน้แบบให้กบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในการหา
แนวทางการแกปั้ญหาและวธีิการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติและนานาชาติ 
นอกจากน้ียงัจะสามารถประเมินเป้าหมายของผลลพัธ์ (outcome) และตวัช้ีวดัได ้ โดยจากงานวจิยั
คร้ังน้ีสามารถสร้าง จดัการ และบูรณาการองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการทรัพยากรน ้าและดา้นอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1. องคค์วามรู้ตน้แบบในการจดัการทรัพยากรน ้ าทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะท า
ให้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ าไม่วา่จะเป็น คุณภาพน ้ าท่ีดีในการใชป้ระโยชน์ การ
บ าบดัน ้ าเสีย ปัญหาน ้ าแลง้ เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยลดการสูญเสียมูลค่างเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัญหาน้ีได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. บริบทชุมชนในการตรวจสอบและจดัการสถานภาพและคุณภาพน ้ าอยา่งง่าย สามารถ
ด าเนินการภายในชุมชนได ้และสามารถเผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจและชุมชนอ่ืนท าตามได ้

3. การวางแผนการจดัการน ้าเสียท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถใชใ้นชุมชน โดยสามารถด าเนินการ
ไดเ้องภายในชุมชน และสามารถป้องกนัปัญหาน ้าเสียท่ีจะปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้
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ภาพที่ 1      กรอบแนวคิดการศึกษาการจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นที่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
2.3 การศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาวะของทรัพยากรและระบบนิเวศน า้โดยส่ิงมีชีวติ 

เน่ืองจากในงานวจิยัน้ีจะเป็นการใชส่ิ้งมีชีวติ และคุณภาพน ้าอยา่งง่ายในการเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า จึงขอแยกกล่าวถึงงานวจิยัท่ีมีการศึกษามาแลว้ และมี
ความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในโครงการน้ีดงัน้ี 

1. สาหร่ายขนาดใหญ่ 
สาหร่ายขนาดใหญ่เป็นส่ิงมีชีวติพวก benthic algae อีกกลุ่มหน่ึงท่ีสามารถใชเ้ป็นดชันี

บ่งช้ีคุณภาพน ้าได ้Whitton and Martyn (1995) กล่าววา่สาหร่ายชนิดท่ียดึเกาะ (benthic algae) 
เป็นส่ิงมีชีสิตท่ีสามารถใชบ้่งบอกสภาพแวดลอ้ม (biological indicator) ของแหล่งน ้าอยา่ง
แม่นย  า โดยสาหร่ายขนาดใหญ่จะมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัไดไ้ม่เหมือนกนั 

การจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อ
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของชุมชน 

สุขภาพ/อนามยัท่ีดี 

เรียนรู้สภาพและความตอ้งการ
ทรัพยากรน ้าในชุมชน 

เป็นตน้แบบ 

เผยแพร่สู่ชุมชนอ่ืน
ต่อไป 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ปริมาณน ้าเพียงพอต่อความตอ้งการ คุณภาพน ้าท่ีดีสามารถใชใ้นการ
ด ารงชีวิตของชุมชนได ้



 7 

บางชนิดจะพบไดใ้นน ้าท่ีมีสารอาหารนอ้ยหรือน ้าสะอาดเท่านั้น ส่วนบางชนิดจะพบไดใ้นน ้าท่ี
มีสารอาหารมากหรือน ้าท่ีมีลกัษณะเป็น eutrophic โดย Benavides (1994) กล่าววา่ในแม่น ้าท่ีถูก
ท าใหเ้กิดมลพิษจะพบสาหร่ายขนาดใหญ่ใน Division Cyanophyta ไดแ้ก่ Plectonema spp., 
Pleuocapsa spp. และ Oscillatoria spp. เป็นสปีซีส์เด่น  นอกจากน้ีสาหร่ายขนาดใหญ่ในกลุ่ม
สาหร่ายสีเขียว เช่น Stigeoclonium lubricum และ Stigeoclonium tennue พบไดบ้่อยในแหล่งน ้า
ท่ีมีลกัษณะเป็น eutrophic (Palmer, 1970) ซ่ึง Stigeoclonium spp. จะเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ท่ี
เจริญอยูท่ ัว่ไปในแม่น ้าท่ีมีสารอาหารสูง (บญัญติั, 2533) สาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิดยงั
สามารถท่ีจะใชท้  านายการปนเป้ือนของล าน ้าได ้ เช่น Vaucheria bursata สาหร่ายขนาดใหญ่
บางชนิดจะพบไดท้ัว่ไป เช่น Cladophora spp. ท่ีสามารถพบในแหล่งน ้าท่ีมีสภาพน ้าค่อนขา้งดี
จนถึงน ้าเสีย (Gardarsky, 1986) แต่ก็สามารถน าไปใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีสภาพน ้าท่ีถูกปนเป้ือนได ้
โดย Cladophora spp. จะสามารถสะสมสารพวก     organometallic complex ใน        
neutrallipid ซ่ึงเม่ือน า Cladophora ท่ีเก็บสะสมสารเหล่าน้ีมาศึกษาดูก็จะเห็นความสัมพนัธ์ของ
การปนเป้ือนของสารจ าพวก organomettalic ในแหล่งน ้าpได ้(Wong et al., 1997) 

ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่ท่ีพบในน ้าท่ีมีคุณภาพดี ไดแ้ก่ สาหร่ายสีแดง ซ่ึงเป็นสาหร่ายท่ีพบ
ไดน้อ้ยมากในน ้าจืด (Flint, 1960;  Sheath and Cole, 1992) ยกตวัอยา่ง เช่น Batrachospermun 
spp. และ Nemalionopsis spp. ซ่ึง Palmer (1970) รายงานวา่พบไดใ้นแหล่งน ้าสะอาดมาก
เท่านั้น นอกจากน้ี บญัญติั (2532) รายงานวา่ Batrachospermum spp. และ Lemanea spp. จะ
สามารถเจริญไดดี้ในน ้าสะอาดท่ีมีออกซิเจนมาก และสารอาหารต ่า นอกจากน้ีสาหร่ายสีแดงอีก
ชนิดคือ Compsopogon coeruleus สามารถพบไดใ้นแหล่งน ้าท่ีมีสารอาหารไม่สูงนกั ส่วน
สาหร่ายขนาดใหญ่ Division Chlorophyta ท่ีพบในน ้าสะอาด ไดแ้ก่ Microspora spp. ซ่ึงจะพบ
ในน ้าท่ีมีสารอาหารนอ้ย (Necchi and Pascoaloto, 1995) ในงานวจิยัของ Peerapornpisal et al. 
(2000) ซ่ึงศึกษาสาหร่ายขนาดใหญ่ใน  ล าน ้าแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดพ้บสาหร่ายขนาดใหญ่ท่ีสามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้าไดคื้อ สาหร่ายสีแดง 3 
สปีซีส์ Batrachospermum macrosporum,           B. vagum   และ    Nemalionopsis shawii 
สามารถบ่งบอกน ้าท่ีมีคุณภาพดี พบในจุดเก็บตวัอยา่งท่ีมีสารอาหารนอ้ย (oligotrophic status) 
ส่วนสปีซีส์ท่ีบ่งบอกน ้าเสียคือ Compsopogon coeruleus ซ่ึงพบในจุดเก็บตวัอยา่งท่ีน ้ามีคุณภาพ
ปานกลางถึงไม่ดี มีสารอาหารปานกลางถึงมีสารอาหารมาก (mesotropic-eutrophic status) 
ในขณะท่ีงานวจิยัของ Kunpradid et al. (2002)   ซ่ึงศึกษาสาหร่ายขนาดใหญ่ในล าหว้ยสาขา
ของล าน ้าแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ รายงานไวว้า่สาหร่ายท่ีพบมีแนวโนม้จะเป็นดชันีบ่งช้ี
คุณภาพน ้าดี ไดแ้ก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน Chamaesiphon polonicus (Postafinski) Hansgrig 
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และ C. guitleri Luther ซ่ึงพบในจุดเก็บตวัอยา่งตน้น ้าท่ีมี   คุณภาพน ้าดี โดยมีสารอาหารและค่า
การน าไฟฟ้าต ่า ส่วนสาหร่ายท่ีเป็นดชันีช้ีบ่งช้ีถึงคุณภาพน ้ าเสีย ไดแ้ก่ Stigeoclonium lubricum 
(Dilw.) KÜtz. และ Oscillatoria limosa Agardh. นอกจากน้ี Branco et al., (2001) พบวา่การ
กระจายตวัของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินในประเทศบราซิลมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสภาพ
ระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีและ Tada (2002) พบวา่การเจริญของสาหร่ายในแหล่ง
น ้า จะไดรั้บผลโดยตรงจากสสารท่ีละลายในน ้าและตะกอนท่ีแขวนลอย ซ่ึงการเจริญของ
สาหร่ายกลุ่มต่างๆ สามารถใชเ้ป็นแนวโนม้ในการบ่งบอกสภาวะแวดลอ้มของแหล่งน ้านั้นๆได ้
นอกจากน้ีพบชนิดของสาหร่ายท่ีสามารถน ามาใชติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าได ้ โดยพบวา่
สาหร่ายขนาดใหญ่ Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) de Candolle สามารถใชติ้ดตาม
ตรวจสอบน ้าท่ีมีคุณภาพดีถึงปานกลางได ้ ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่ Stigeoclonium lubricum 
(Diltwyn) Kützing และ Nostochopsis lobatus Wood สามารถใชติ้ดตามตรวจสอบน ้าท่ีมี
คุณภาพปานกลางค่อนขา้งเสียได ้  Peerapornpisal et al. (2003)  ไดน้ าสาหร่ายยดึเกาะมาใชใ้น
การติดตามตรวจสอบ  คุณภาพน ้าบริเวณพื้นท่ีรับน ้าแม่ปิง ภาคเหนือ ประเทศไทย โดยท าการ
เก็บตวัอยา่งจากล าน ้าสาขาและ  แม่น ้าปิง พบวา่การกระจายตวัของสาหร่ายยดึเกาะมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัคุณภาพน ้าและสามารถน ้ามาใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าได ้
Kunpradid et al. (2004) รายงานถึงการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในแม่น ้า
ปิงและน่าน และเลือกสาหร่ายขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพน ้า 20 สปีซีส์ มาสร้าง
เป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้า มาสร้าง Ping and Nan Diatom Index สามารถบ่งช้ีคุณภาพน ้าตั้งแต่
ระดบั Oligotrophic status ถึงระดบั Eutrophic เม่ือน ามาใชป้ระเมิณคุณภาพน ้าในแม่น ้าปิงและ
แม่น ้าน่าน พบวา่สามารถบ่งช้ีคุณภาพน ้าไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัคุณภาพน ้าทาง
กายภาพและเคมี โดยพบวา่ นอกจากน้ีสาหร่ายในกลุ่มไดอะตอมพื้นทอ้งน ้านั้นสามารถน ามา
เป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้าในระบบน ้าไหลไดอ้ยา่งดี  

2.สัตว์หน้าดินประกอบไปด้วยแมลงน า้และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงักลุ่มอีน่ๆ 
จากความรู้เร่ืองการปรับตวั (adaptation) ของสัตวต่์อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม เราสามารถใชส้ัตวส่์วนใหญ่ท่ีอาศยัในธารน ้าไหลเป็นตวับ่งช้ีระดบัมลพิษในน ้า
ได ้ การใชก้ลุ่มสัตวห์นา้ดินเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพน ้าก าลงัอยูใ่นระยะพฒันา ดว้ยเหตุของความ
แตกต่างของสภาพแวดลอ้มทั้งดา้นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และกิจกรรมของมนุษยใ์นบริเวณ
ต่างๆ ของโลก จึงเป็นการยากท่ีจะมีตวับ่งช้ีมาตรฐานท่ีใชเ้ป็นสากลทัว่โลก แต่อยา่งไรก็ตามได้
มีการพฒันาดชันีในหลายรูปแบบเพื่อใชใ้นการบอกถึงคุณภาพของแหล่งน ้า เช่น Biological 
Monitoring Working Party (BMWP) score ซ่ึงเป็นดชันีท่ีเร่ิมข้ึนในประเทศองักฤษ โดย The 
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National Water Council มีการจ าแนกตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัในแหล่งน ้าในระดบัวงศ ์
(Family) มีคะแนนตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 10 คะแนน ค่า BMWP score เป็นคะแนนรวมท่ีพบสัตว์
ทั้งหมดจากแต่ละจุดท่ีศึกษา  จากนั้นท าการหาค่า Average Score Per Taxa (ASPT) โดยน าค่า 
BMWP score ท่ีไดใ้นแต่ละจุด หารดว้ยจ านวนวงศท์ั้งหมดท่ีพบในจุดนั้นๆ วงศท่ี์พบอาจไม่ได้
จดัเป็นกลุ่มท่ีใชเ้ป็นดชันีทั้งหมด เน่ืองจากบางชนิดเป็นพวกท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดใ้น
ช่วงกวา้ง วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีค่อนขา้งรวดเร็วในการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในน ้าดว้ยวธีิทาง
ชีววทิยา หลงัจากนั้นไดมี้ความพยายามเพื่อปรับปรุง BMWP score ใหมี้       ประสิทธิภาพและ
ความถูกตอ้งมากข้ึน (Walley and Hawkes, 1997; Walley and Fontama, 1998) ส าหรับประเทศ
ไทยไดมี้การปรับปรุงดชันีน้ีมาใชก้บั   ล าน ้าสายหลกัๆ ไดแ้ก่ แม่น ้าปิง โดยการวจิยัของ กชกร  
แสนนาม และ Steve Mustow ในปี พ.ศ.2540 (ไม่ไดตี้พิมพ)์ นอกจากน้ียงัมีการจดัท าคู่มือ
จ าแนกพนัธ์ุสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัในบึง และล าธาร และการตรวจสอบคุณภาพน ้ าอยา่งง่าย 
โดยมูลนิธิโลกสีเขียว (สรณรัชฏ ์ และ สตีเฟน, ไม่ระบุปีท่ีตีพิมพ)์ และเอกสารชุด “วนัน้ีเรามา
ตรวจน ้ากนัเถอะ” จดัท าโดย กลุ่มลุ่มน ้าส่วนวจิยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มป่าไม ้ กรมป่าไม ้ และ
โครงการวเิคราะห์คุณภาพน ้า พื้นท่ีรับน ้าแม่แจ่ม และภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ไม่ระบุปีท่ีตีพิมพ)์ 

จากกงานวจิยัท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ท่ีจะสามารถใชส่ิ้งมีชีวติในการท่ีจะ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า และบ่งบอกสภาวะของแหลงน ้าได ้ อยา่งไรก็ตามจากงานวจิยัท่ี
ผา่นมายงัคงเป็นการศึกษาแบ่งแยกในแต่ละกลุ่ม และยงัไม่มีการศึกษาในแบบองคร์วม
ตามล าดบัขั้นของกลุ่มส่ิงมีชีวติตามระบบนิเวศ ซ่ึงจะท าใหไ้ดก้ลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีสามารถใชเ้ป็น
ดชันีท่ีชดัเจน ถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีการใชก้ลุ่มส่ิงมีชีวติในการติดตาม
ตรวจสอบ และบ่งช้ีสภาพแวดลอ้มของน ้าน้ียงัสามารถใชไ้ดก้บัทุกๆพื้นท่ี ไม่วา่จะมีลกัษณะ
ของจุดศึกษาท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร เน่ืองจากสามารถใชส่ิ้งมีชีวติท่ีพบไดใ้นทุกกลุ่ม และจะยิง่
ทวคีวามถูกตอ้งมากยิง่ข้ึนเม่ือใชส่ิ้งมีชีวติหลายกลุ่มในการเป็นดชันีร่วมกนั และร่วมกบัการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทางดา้นกายภาพและเคมี 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จนัดา  (2541) ไดศึ้กษาผลกระทบท่ีเกิดจากการถางป่า ต่อการเปล่ียนแปลงของ ชุมชนสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน ในล าธารตน้น ้าบริเวณถ ้าใหญ่ น ้าหนาว อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยการเก็บตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน จ านวน 50 สถานี ตลอด
ระยะทางยาวประมาณ 1500 เมตร ระหวา่ง เดือนเมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2539 สถานีท่ี
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ศึกษาน้ี ครอบคลุมล าธารในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนัถึง 3 บริเวณ คือ (i) บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงมี
ป่าไมท่ี้สมบูรณ์ และไดรั้บการอนุรักษ ์อยา่งดี (ii) บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงมีการดดัแปลง พื้นท่ี
ส าหรับการเพาะปลูก แต่ยงัคงมีป่าไมป้กคลุมเป็นหยอ่มๆ บางบริเวณ (iii) บริเวณท่ีมีการท า 
เกษตรกรรม ซ่ึงมีป่าไมป้กคลุมนอ้ยมาก สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินถูกสุ่มเก็บ ในแต่ละสถานี 
ดว้ย Surber sampler สถานี ละ 3 ซ ้ าท าการตรวจวดัและวเิคราะห์ ตวัแปรดา้นคุณภาพน ้า และร้อย
ละของความหนาแน่น ป่าไมป้กคลุมแต่ละสถานีเก็บตวัอยา่ง วเิคราะห์ความแปรผนัของชุมชน สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดิน และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน ( 
ANOVA ) และวเิคราะห์ สหสัมพนัธ์ ( Correlation )เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยักายภาพแต่
ละตวัแปร และหา ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกบั ขอ้มูลชีวภาพ ใชว้ธีิการทาง
สถิติเชิงซอ้น ( Multivariate ) เช่น การจดักลุ่ม (Classification ) และ การเรียงล าดบัสถานี ( 
Ordination ) ตามโปรแกรม PATN เพื่อตรวจหา แบบแผนความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานี และปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ร้อยละของความหนาแน่นป่าไมป้กคลุม มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัปัจจยั คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของล าธาร อนัไดแ้ก่ อุณหภูมิอากาศ 
อุณหภูมิน ้า ค่าของแขง็ละลายน ้า ค่าการน าไฟฟ้าของน ้ า และองคป์ระกอบของพื้นล าธาร สถานี
ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีมีป่าไมป้กคลุมมาก จะมีอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน ้าต ่า ค่าของแขง็ละลายน ้า 
และค่าการน าไฟฟ้าของน ้าสูง และมีองคป์ระกอบของพื้นล าธาร ประเภทหินและกรวดมาก ในทาง
ตรงกนัขา้ม สถานีท่ีตั้งอยูใ่น บริเวณท่ีมีการถางป่า อุณหภูมิอากาศและ อุณหภูมิน ้าจะสูงกวา่ แต่ค่า
ของแขง็ละลายน ้า และค่าการน าไฟฟ้าของน ้าลดต ่าลง และองคป์ระกอบของพื้นล าธารบริเวณน้ี
แตกต่าง จากพื้นล าธารในบริเวณท่ีมีป่าไมป้กคลุม โดยพบวา่ องคป์ระกอบของพื้นล าธาร 
ประกอบดว้ย ทราย ตะกอนละเอียด เศษใบไม ้และก่ิงไม ้โครงสร้างชุมชนของ สัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลงัหนา้ดินแปรเปล่ียน ไปตลอดความยาวของล าธาร สถานีท่ีตั้ง อยูใ่นเขตป่าไมห้นาแน่น มี
จ านวนชนิด และความหนาแน่นของสัตว ์ มากกวา่ สถานีในบริเวณท่ีมีการถางป่าอยา่งเห็นได้
ชดัเจน 

สุนนัทา (2543) ศึกษาประเภทคุณภาพน ้าโดยใชก้ลุ่มสัตวห์นา้ดินเป็นดชันีจากน ้ าตกผาเงิบ
และบริเวณหมู่บา้นห้วยแกว้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบวา่ กลุ่มสัตวห์นา้ดิน ในเดือนกนัยายนและ
พฤศจิกายนของบริเวณน ้ าตกผาเงิบ มีค่า BMWP score และค่า ASPT สูงกวา่บริเวณหมู่บา้นห้วย
แกว้ พบว่า คุณภาพน ้ าบริเวณน ้ าตกผาเงิบดีกวา่คุณภาพน ้ าบริเวณห้วยแกว้ทั้งการใชก้ลุ่มสัตวห์น้า
ดิน ผลทางดา้นกายภาพและเคมี เม่ือน าค่า ASPT มาเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า ในแหล่งน ้ าผิว
 ชุติมา  (2545)  ตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินถูกเก็บเชิงปริมาณจาก 17 สถานี
ของล าน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ดว้ย Ekman Grab โดยเก็บสถานีละ 6 ซ ้ า และเก็บทั้ง 3 ฤดูกาล 
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ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 พบความหลากชนิดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินทั้งหมด 3 
ไฟลมั 15 อนัดบั 65 วงศ ์123 สกุล และ 123 ชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัอ่อนแมลงน ้ า เม่ือประเมิน
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ยตวัแปรชีวภาพ (metric) พบวา่จ านวนชนิดทั้งหมดของสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลงัหน้าดินมีค่าผนัแปรในแต่ละฤดูกาล แต่ละปี และลดลงตามระยะทาง โดยมีแนวโน้มลดลงท่ี
ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงโรงงานและช่วงชุมชน จ านวนชนิดและร้อยละของแมลงน ้ ากลุ่มแมลง
ชีปะขาว (อนัดบั Ephemeroptera, E) และแมลงหนอนปลอกน ้ า (อนัดบั Trichoptera, T) มีค่าต ่าลงท่ี
ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงท่ีมีการเล้ียงปลา ช่วงโรงงานและชุมชน ช่วงหลงัผ่านโรงงานและชุมชน 
และมีค่าสูงท่ีช่วงทา้ยเข่ือน ช่วงก่อนโรงงานและชุมชน ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเก็บตวัอยา่งเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดักลุ่มและจดัอนัดบัเช่ือมโยงกบัคุณภาพน ้ า 
โดยใช ้CCA (Canonical Correspondence Analysis) พบวา่ปี พ.ศ. 2545 โครงสร้างชุมชนของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงัหน้าดินท่ีพบบริเวณช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงโรงงานและชุมชน ช่วงหลงัผา่น
โรงงานและชุมชนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและแยกจากกลุ่มสถานีอ่ืนท่ีความแตกต่างกนัประมาณ
ร้อยละ 40 และพบวา่ค่าบีโอดีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัแกน (r>0.05) โดยค่าบีโอดีท่ีช่วง
โรงงานกระดาษ ช่วงหลงัผ่านโรงงานและชุมชนมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่วนปี พ.ศ. 2546 โครงสร้าง
ชุมชนของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินท่ีช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงก่อนโรงงานและชุมชน ช่วง
โรงงานและชุมชน ช่วงหลงัผา่นโรงงานและชุมชน ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ผลการวเิคราะห์การจดั
อนัดบัดว้ย CCA พบว่าสีของน ้ ามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัแกน (r>0.05) โดยสีของน ้ าท่ี
ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงโรงงานและชุมชน และช่วงหลงัผา่นโรงงานและชุมชนมีแนวโนม้สูงข้ึน 
ซ่ึงเห็นชดัเจนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ดงันั้นโครงสร้างสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัหนา้ดินซ่ึงเป็น
ขอ้มูลทางชีวภาพท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีอาจน ามาใช้แบ่งจุดเก็บตวัอย่างออกเป็นสถานีก่อน
ปนเป้ือนหรือสถานีปนเป้ือนน้อย ได้แก่ ช่วงทา้ยเข่ือน ช่วงมีการเล้ียงปลา ส่วนสถานีปนเป้ือน 
ได้แก่ ช่วงโรงงานกระดาษ ช่วงก่อนโรงงานและชุมชน ช่วงโรงงานและชุมชน ช่วงหลังผ่าน
โรงงานและชุมชน 

กานตธิ์ดา (2547) การใชแ้มลงน ้ าเป็นตวับ่งช้ีทางชีวภาพของคุณภาพน ้ าลุ่มน ้ าแม่ค  า อ าเภอ
แม่จนัและอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยท าการเก็บตวัอย่างจาก8 จุดศึกษา ทุกๆ2 เดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 ถึงเดือนสิงหาคม 2547 พบแมลง 241 ชนิด 86 วงศ์ 10 องัดบั โดยพบ
แมลงน ้าในวงศ ์Batidae อนัดบั Ephemeroptera จ านวนมากท่ีสุด ในการใชแ้มลงน ้ าประเมินคุณภาพ
น ้าสามารถแบ่งจุดศึกษาได ้3 กลุ่ม คือ จุดศึกษาท่ี6, 7 และ 8 มีคุณภาพน ้ าดี จุดศึกษาท่ี2, 3, 4 และ 5 
มีคุณภาพน ้าปานกลาง ส่วนจุดศึกษาท่ี 1 มีคุณภาพน ้าค่อนขา้งเสีย 
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กลา้รบ (2548) ศึกษาคุณภาพน ้าโดยใชก้ลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัเป็นดชันีในการจดัแบ่ง
ประเภทคุณภาพแม่น ้ ากวง 4 บริเวณ คือ สะพานถนน เชียงใหม่-ล าปาง สะพานบ้านศรีบุญยืน 
สะพานหลงัฝายน ้ าล้น และสะพานท่านาง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ในเดือนกุมภาพนัธ์
พบว่ากลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัในบริเวณสะพานถนน เชียงใหม่-ล าปาง มีมากท่ีสุดคือ 16 วงศ ์
ส่วนสะพานท่านาง มีนอ้ยท่ีสุดคือ 8 วงศ ์ตามล าดบั 

กฤษณา  (2549)  การศึกษาความหลากหลายของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทพื้นทอ้ง
น ้าในบางบริเวณของแม่น ้าลาว จงัหวดัเชียงราย ท าการศึกษาระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2549 
โดยเก็บตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทพื้นทอ้งน ้ า และเก็บตวัอยา่งน ้ าจากจุดเก็บตวัอยา่ง
ทั้งหมด 6 จุด คือจุดท่ี 1 อุทยานแห่งชาติขนุแจ ต าบลแม่เจดียใ์หม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จุดท่ี 2 บา้นโป่ง
น ้ าร้อน ต าบลแม่เจดียใ์หม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จุดท่ี 3 บา้นทุ่งรวงทอง ต าบลแม่เจดีย ์อ าเภอเวียงป่า
เป้า จุดท่ี 4 บา้นม่วงค า ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่สรวย จุดท่ี 5 บา้นท่าสันกลาง ต าบลดงมะดะ อ าเภอ
แม่ลาว และจุดท่ี 6 บา้นป่าบง ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมือง จากการศึกษาพบสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั
ประเภทพื้นทอ้งน ้าทั้งหมด 3,768 ตวั 58 วงศ ์8 อนัดบั โดยสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทพื้นทอ้ง
น ้ าท่ีพบมากท่ีสุดในจุดท่ี1 คือ วงศ ์ Chironomidae อนัดบั Diptera (กลุ่มแมลงสองปีก)  จุดท่ี 2 คือ 
วงศ์ Baetidae อนัดบั Ephemeroptera (กลุ่มแมลงชีปะขาว) จุดท่ี 3 , 4 และ 5 คือ วงศ์ Baetidae 
อนัดบั Ephemeroptera และจุดท่ี 6 พบ วงศ์ Corixidae  อนัดบั Hemiptera (กลุ่มมวนน ้ า)  ส่วนค่า
ดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพในเดือนธันวาคม มีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ     เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ตามล าดบั  จากการประเมินคุณภาพน ้ าทาง
ชีวภาพ       โดยใช้ ASPT พบว่าระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2549 มีคุณภาพน ้ าระหว่าง
ค่อนขา้งดี ถึง ค่อนขา้งสกปรก และจากการศึกษาคุณภาพน ้ าทางกายภาพและทางเคมีบางประการ 
ทั้ง 6 จุดศึกษา ตลอด 3 เดือน พบวา่  จุดท่ี 1 คือ อุทยานแห่งชาติขุนแจ และ จุดท่ี 2 บา้นโป่งน ้ าร้อน 
จดัเป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2  คือ คุณภาพน ้ าค่อนขา้งดี จุดท่ี 3 บา้นทุ่งรวงทอง จุดท่ี 4 บา้นม่วงค า 
และจุดท่ี 5 บา้นท่าสันกลาง จดัเป็นแหล่งน ้าประเภทท่ี 4 คือ คุณภาพน ้ าค่อนขา้งสกปรก และจุดท่ี 6 
บา้นป่าบง จดัเป็นแหล่งน ้าประเภทท่ี 3 คือ คุณภาพน ้าปานกลาง  

ชุลีมาศ  (2550)  ปัญหามลพิษทางดินและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศดินมากข้ึน การติดตามผลกระทบมลพิษส่ิงแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางดินจึงมี
ความส าคญั การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินซ่ึงมีความส าคญัต่อระบบนิเวศดิน เพื่อเป็น
ตวัช้ีวดัทางชีวภาพ (Biomarker orBioindicator) ต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นตวัเตือนภยัใน
ระบบนิเวศ ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงต่อนิเวศวิทยาของดิน (Ecological 
Risk Assessment of Pollutants onTerrestrial Ecosystem) ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความ
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เหมาะสมและเป็นไปได ้การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีได ้ (1) ท าการศึกษาชีววิทยา ท าการพฒันาเทคนิค
และวิธีการท่ี เหมาะสมในการเพาะเล้ียงสัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลังในดินอันได้แก่ ตัวกะปิ 
(woodlice)และแมลงหางดีด (colembola) เพื่อใชใ้นการศึกษาทางนิเวศพิษวิทยาและการศึกษาความ
เหมาะสมในการใชเ้ป็นตวัช้ีวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Biomarkeror Bioindicator) (2) ท าการศึกษา
ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น คุณภาพของดิน และชุดดินชนิดต่างๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อ
ผลกระทบทางพิษวิทยานิเวศและส่ิงแวดล้อมของสารพิษทางการเกษตรบางชนิดต่อสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลงัในดินบางชนิดของระบบนิเวศดิน โดยพบวา่ คุณภาพของดินและชุดดินต่างชนิดกนั
มีผลท าให้ผลกระทบทางพิษวิทยานิเวศและส่ิงแวดล้อมของสารพิษทางการเกษตรต่อส่ิงมีชีวิต
ต่างกนั (3) ท าการศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน้ของการใชไ้ส้เดือนดิน สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัใน
ดินเป็นตวัช้ีวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและตวัช้ีวดัความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดินในสภาพจริง 
เพื่อเป็นตวัเตือนภยัในระบบนิเวศดินและเพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งการตกคา้งของมลพิษ
ในดินและการตอบสนองของตวัช้ีวดัผลกระทบส่ิงแวดล้อม(Bioindicator) พบว่า จ  านวนของ
ประชากรของไส้เดือนดินมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดินและ
ระดบัการปนเป้ือนของสารเคมีทางการเกษตร ขอ้มูลจากการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการช้ีวดัและ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในดินจากการปนเป้ือนของมลพิษทางดิน และการจดัการแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาแบบยัง่ยนืต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




