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บทท่ี 2 
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 ทรพัยากรน ้า 
 น ้ำเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิีม่คีวำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชวีติของมนุษย์ มนุษยน์อกจำกจะใชน้ ้ำ
เพื่อกำรบริโภคแล้ว ยังใช้น ้ ำในทำงเกษตร กำรคมนำคมขนส่งและทำงกำรอุตสำหกรรมควำม
เจรญิรุ่งเรอืงของอำณำจกัรต่ำงๆ ในอดีตเกี่ยวขอ้งกบัน ้ำทัง้สิ้น เช่น อำณำจกัรเมโสโปเตเมยีในบรเิวณ
ลุ่มน ้ำไทกรสี ยูเฟรตสิ อียปิต์ในลุ่มน ้ำไนล์ จนีในลุ่มน ้ำฮวงโห ประเทศไทยก็เช่นเดยีวกนักรุงสุโขทยั
ตัง้อยูลุ่่มน ้ำยม กรงุศรอียธุยำ กรงุธนบุร ีและกรุงเทพมหำนครอยู่ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ ควำมเจรญิรุ่งเรอืง
ดงักล่ำวเกิดขึ้นเพรำะใช้น ้ำเป็นปจัจยัส ำคัญในด้ำนกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตรและกำรพฒันำไป
ตำมล ำดบั 
 ปจัจุบนัเกิดปญัหำเกี่ยวกับทรพัยำกรน ้ำ เนื่องมำจำกกำรใช้ทรพัยำกรอื่นๆ โดยขำดควำม
ระมดัระวงั เช่น ดนิ ป่ำไม้ จงึมผีลกระทบกบัทรพัยำกรน ้ำโดยตรงทัง้ด้ำนปรมิำณและคุณภำพ  เกิด
ปญัหำควำมแห้งแล้ง ภำวะน ้ำท่วมและปญัหำน ้ำเสยี ปญัหำเหล่ำน้ีก ำลงัทวคีวำมรุนแรงเพิม่มำกขึ้น
ตำมล ำดบั และส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ดงันัน้กำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรน ้ำจงึเป็นสิง่
ส ำคญัทีต่อ้งเรง่ด ำเนินกำรอยำ่งจรงิจงั (ประคอง ฤกษ์วนัเพญ็, 2545) 
 
2.2  แม่น ้ายวม 
 แมน่ ้ำยวม เป็นแม่น ้ำสำยส ำคญัทีไ่หลมำจำกอ ำเภอขุนยวม ผ่ำนอ ำเภอแม่ลำน้อย อ ำเภอแม่สะ
เรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มำบรรจบกบัแม่น ้ำสบงำ ต ำบลแม่สอด อ ำเภอสบเมย และไหลไปบรรจบกบั
แม่น ้ำสบยวม ต ำบลแม่สำมแลบ แลว้ไหลลงสู่แม่น ้ำสำละวนิ เป็นแม่น ้ำสำยส ำคญัสำยหนึ่งของจังหวดั
แม่ฮ่องสอน แม่น ้ำสำยนี้ไหลจำก ทำงทศิเหนือลงสู่ทำงทศิใต้ ล ำน ้ำสำขำของแม่น ้ำยวม ได้แก่ แม่น ้ำ
ปอน น ้ำแม่ลำหลวง แม่น ้ำสำยนี้ยำวประมำณ 215 กโิลเมตรและเป็นทรยัพำกรที่ส ำคญั อกีทัง้ยงัเป็น
แม่น ้ำทีม่กีำรใชป้ระโยชน์ใชส้อยหลำยดำ้น เช่น กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม กำรบรโิภค อุปโภค เป็น
ตน้ 
 
2.3 การจ าแนกคณุภาพน ้า 
คุณภำพน ้ำสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้   

2.3.1 ลกัษณะทำงกำยภำพ หมำยถึง ดชันีคุณภำพของน ้ำที่ผนัแปร เกิดจำกลกัษณะทำง
กำยภำพทีส่ำมำรถตรวจวดัได ้และมผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติในทำงตรงและทำงออ้ม เช่น ส ี(color), ควำม
ขุ่น ( turbidity) , อุณหภูมิ ( temperature) , ควำมน ำไฟฟ้ำ (conductivity) , ปริมำณสำรแขวนลอย 
(suspended solids) เป็นตน้ 

2.3.2 ลกัษณะทำงเคมภีำพ หมำยถงึ ดชันีคุณภำพน ้ำที่แปรผนั เนื่องจำกปฏกิิรยิำทำงเคมทีี่
สำมำรถตรวจวดัได ้และมผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติในน ้ำ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เช่น ควำมเป็นกรดเป็น



 5 

ด่ำง(pH), ควำมเป็นกรด (acidity), ควำมเป็นด่ำง (alkalinity), ควำมกระด้ำง  (hardness), ปรมิำณ
ออกซเิจนละลำย (dissolved oxygen), ปรมิำณคำรบ์อนไดออกไซดอ์สิระ (freecarbondioxide) ฯลฯ 

2.3.3 ลกัษณะทำงชวีภำพ หมำยถึง ดชันีคุณภำพน ้ำที่แปรผนัเนื่องจำกสิง่มชีวีติในน ้ำอนัมี
ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในน ้ำ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เช่น พชืน ้ำ (aquatic macrophytes), แบคทเีรยี
(bacteria), เชือ้โรค (pathogens), สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั (benthic  macroinvertebrate) ฯลฯ 
 
2.4 ทฤษฎี สมมติุฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั 

กำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำทีป่ระสบควำมส ำเรจ็จะเป็นกำรบูรณำกำรศำสตรห์ลำยดำ้นดว้ยกนั ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรดูแลและรกัษำควำมอุดมสมบูรณ์ของสิง่มชีวีติ รวมถงึปจัจยัทำงดำ้นกำรจดักำรปรมิำณน ้ำและ
กำรจดักำรคุณภำพน ้ำ ปรมิำณน ้ำสำมำรถศกึษำ ค ำนวณและจดักำรใหเ้หน็ระบบไดโ้ดยกำรศกึษำปรมิำณ
น ้ำในธรรมชำต ิระบบล ำน ้ำ อตัรำกำรไหลและปรมิำณน ้ำท่ำ ร่วมกบักำรวเิครำะหก์ำรใชน้ ้ำในชุมชน โดย
จะตอ้งมกีำรจดัสรรใหเ้หมำะสม พอเพยีงและไมท่ ำลำยสภำพแวดลอ้ม นอกจำกนี้องคค์วำมรูใ้นกำรจดักำร
ทรพัยำกรจำกภูมปิญัญำท้องถิ่นจะมสี่วนส ำคญัในกำรวเิครำหะ และร่วมวำงแนวทำงในกำรศึกษำกำร
จดักำร ส่วนกำรจดักำรด้ำนคุณภำพน ้ำ จะเน้นหนักในกำรศึกษำกำรใช้สิ่งมชีวีิตเพื่อบ่งชี้คุณภำพน ้ำ 
เนื่องจำกสิง่มชีวีติเหล่ำนี้มกัมลีกัษณะเฉพำะในกำรอำศยัอยู่ในแหล่งน ้ำที่มคีุณสมบตัทิี่แตกต่ำงกนัและ
มกัจะอยู่ประจ ำที ่ดงันัน้จงึเป็นสิง่มชีีวติทีส่ำมำรถน ำเอำมำใชเ้ป็นดชันีทำงชวีภำพ (bioindicator) ในกำร
บอกสภำพแวดล้อมของแหล่งน ้ำได้ด ีนอกจำกนี้กำรใช้สิง่มชีวีติเหล่ำนี้ยงัเป็นวธิใีนกำรตรวจสอบและ
ประเมนิสภำวะแวดลอ้มทีม่คี่ำใชจ้่ำยต ่ำและยงัมคีวำมสวยงำม น่ำสนใจดงึดูดใหม้ผีูร้่วมศกึษำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเยำวชนและบุคลำกรในชุมชน อย่ำงไรก็ตำมจะต้องมีกำรด ำเนินกำรศึกษำคุณภำพน ้ ำทำง
กำยภำพและเคมรี่วมกบักำรแปรผลข้อมูลทำงชวีภำพให้เป็นขอ้มูลของสภำพแวดล้อมของแหล่งน ้ำได้
อย่ำงถูกต้อง ร่วมกับกำรศึกษำปจัจยัทำงกำยภำพ เคมีและชีวภำพอย่ำงง่ำยเพื่อประเมิน ติดตำม
ตรวจสอบน ้ำ และจดักำรคุณภำพน ้ำในพื้นที่ได้ นอกจำกนี้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนนี้ยงัสำมำรถน ำไปสู่กำร
ประเมนิควำมอุดมสมบรูณ์ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ และควำมมัน่คงทำงนิเวศ ซึง่สำมำรถเป็นขอ้มลู
พืน้ฐำนรว่มกบัขอ้มลูคุณภำพน ้ำ ปรมิำณน ้ำ กำรใชน้ ้ำ ซึง่มคีวำมส ำคญัต่อกำรน ำมำสรำ้งรปูแบบขององค์
ควำมรูต้้นแบบเพื่อกำรจดักำรน ้ำในพืน้ทีอ่ย่ำงสมบูรณ์ เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธิใ์หเ้กดิแก่พื้นทีโ่ดยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยในชุมชน และโรงเรยีน และสำมำรถเป็นต้นแบบและถ่ำยทอดออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้
อยำ่งยัง่ยนื โดยกรอบควำมคดิของกำรวจิยัสำมำรถแสดงใหเ้หน็ในรปูแบบของแผนภำพดงันี้ 
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การสร้างรปูแบบการติดตามตรวจสอบความ
หลากหลายและทรพัยากรน ้า 

ในชุมชน 

กิจกรรมการส ารวจ ติดตาม
และสร้างแบบแผนการ
จดัการและประเมิน
ทรัพยากรน ้าในชุมชน  

- มีน ้าท่ีมีคณุภาพดีและปริมาณท่ีพอเพียง
ในการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
ยัง่ยืน 

- - มคีวำมอุดมสมบรูณ์และมคีวำมหลำกหลำย
ของสิง่มชีวีติ 

- คุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ 

- คุณภำพสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 

- ตน้แบบในกำรเผยแพรสู่่ชุมชนอื่น 

- แนวทำงกำรพฒันำแบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ปัจจยัภายนอก 

- ผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบทำงรำชกำร 
- งบประมำณกำรพฒันำจำกรฐับำล 

- องคก์ำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ 

- นกัวจิยัจำกมหำวทิยำลยั 

ปัจจยัภายใน 

- ควำมหลำกหลำยของสิง่มชีวีติในแหล่งน ้ำ 

- องคค์วำมรูแ้ละภูมปิญัญำทอ้งถิน่ 

-ปญัหำคุณภำพและปรมิำณของน ้ำทีไ่ม่
เหมำะสม 

- กำรตอ้งกำรพฒันำคุณภำพชวีติ 

- กำรกระตุ้นจติส ำนึกในกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำต ิใหก้บัเยำชนและ
ชุมชน 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของกำรวจิยั 
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2.5 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืนัน้เป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรพฒันำและเป็นวำระแห่งชำต ิทัง้น้ี กเ็พื่อ

พฒันำคุณภำพชวีติของประชำชนให้มคีวำมเป็นอยู่ดขี ึ้นและสำมำรถที่จะด ำรงชวีติอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยมวีถิชีวีติทีก่ลมกลนืกบัสภำพแวดลอ้ม มกีำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละมคีวำมเป็นอยู่ที่
พอเพยีง (ชำญวทิย,์ 2546) โดยกำรที่จะบรรลุเป้ำประสงค์ได้นัน้จะต้องด ำเนินกำรกำรศกึษำที่มุ่งเน้น
วิธีกำรแบบกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ ให้ชุมชนที่ถูกเลือกส ำหรบักำรวิจยัได้มีส่วนร่วมใน
ขบวนกำรกำรวจิยั โดยเป็นกำรศกึษำหำขอ้มลูและควำมรูต่้ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ
ในชุมชนร่วมกบัคนในชุมชน (Kunpradid และ Peerapornpisal, 2002) และจะมขีบวนกำรกำรเรยีนรู้
และถ่ำยทอดองคค์วำมรูร้่วมกนัทัง้สองฝ่ำยและในช่วงของกำรวจิยั กำรตดิตำมตรวจสอบล ำน ้ำในชุมชน
นัน้จะให้มกีำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรูใ้นกำรเฝ้ำระวงัและตดิตำตรวจสอบ ล ำน ้ำทัง้ด้ำนปรมิำณและ
คุณภำพ เพื่อใหชุ้มชนสำมำรถดูแล เฝ้ำระวงั ตดิตำมตรวจสอบและจดักำรทรพัยำกรน ้ำได้ด้วยตนเอง
และเป็นไปอย่ำงยัง่ยนื เน่ืองจำกปญัหำเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมกลำยมำเป็นสิง่ที่มคีวำมรุนแรงในระดบั
ชุมชน และระดบัโลก ดงันัน้จงึมกีำรพยำยำมที่จะสนับสนุนกำรศกึษำในเชงินิเวศ และสิง่แวดล้อมใน
โรงเรยีน และนอกโรงเรยีน กำรศกึษำสิง่แวดล้อมทัง้ในระดบัประถมศกึษำ และมธัยมศกึษำในประเทศ
ไทย จะไดถู้กจดัขึน้เพื่อปลูกจติส ำนึก และโน้มน้ำวควำมรูท้ำงด้ำนวทิยำศำสตรส์ิง่แวดล้อม โดยอำศยั
ควำมรูพ้ื้นฐำนเป็นสิง่ส ำคญั (Abel, 1989) ตำมที่กล่ำวมำเบื้องต้นแสดงว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ทรพัยำกรน ้ำในอนำคตและอำจเป็นไปได้แมก้ระทัง่
กำรวำงแผนในเรือ่งของควำมเสีย่งต่อสุขภำพมนุษยจ์ำกสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

สิง่มชีวีติหลำยชนิดมคีวำมไว (sensitive) ต่อกำรเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม จงึสำมำรถมชีวีติ
รอดอยู่ได้ในสภำพแวดล้อมหนึ่ง แต่อยู่ไม่ได้ในสภำพแวดล้อมอื่นๆ สิง่มชีวีติเหล่ำนี้จงึสำมำรถน ำมำ
ตรวจสอบสภำพแวดลอ้มนัน้ๆ ได้ โดยกำรใชส้ิง่มชีวีติหลำยประเภทมำประเมนิร่วมกนัและร่วมกบักำร
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคม ีจงึย่อมส่งผลให้ผลกำรวจิยัถูกต้องชดัเจนขึ้นมำกกว่ำจะ
ตรวจด้วยวธิใีดวธิหีน่ึงเท่ำนัน้ และควำมก้ำวหน้ำของวชิำกำรด้ำนน้ีในปจัจุบนั สำมำรถสรำ้งเป็นดชันี
บ่งชี(้Index) (Kunpradid et al., 2004)  

สำหร่ำยขนำดใหญ่เป็นสิง่มชีวีติพวก benthic algae อกีกลุ่มหนึ่งทีส่ำมำรถใชเ้ป็นดชันีบ่งชี้
คุณภำพน ้ำได ้Whitton and Martyn (1995) กล่ำวว่ำสำหร่ำยชนิดทีย่ดึเกำะ (benthic algae) เป็นสิง่มชีี
สติที่สำมำรถใช้บ่งบอกสภำพแวดลอ้ม (biological indicator) ของแหล่งน ้ำอย่ำงแม่นย ำ โดยสำหร่ำย
ขนำดใหญ่จะมคีวำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกนัได้ไม่เหมอืนกนั บำงชนิดจะพบได้ในน ้ำที่มี
สำรอำหำรน้อยหรอืน ้ำสะอำดเท่ำนัน้ ส่วนบำงชนิดจะพบได้ในน ้ำทีม่สีำรอำหำรมำกหรอืน ้ำที่มลีกัษณะ
เป็น eutrophic โดย Benavides (1994) กล่ำวว่ำในแม่น ้ำทีถู่กท ำใหเ้กดิมลพษิจะพบสำหร่ำยขนำดใหญ่
ใน Division Cyanophyta ไดแ้ก่ Plectonema spp., Pleuocapsa spp. และ Oscillatoria spp. เป็นสปี
ซสี์เด่น นอกจำกนี้สำหร่ำยขนำดใหญ่ในกลุ่มสำหร่ำยสเีขยีว เช่น Stigeoclonium lubricum และ
Stigeoclonium tennue พบไดบ้่อยในแหล่งน ้ำทีม่ลีกัษณะเป็น eutrophic (Palmer, 1970) สำหร่ำย
ขนำดใหญ่บำงชนิดยงัสำมำรถทีจ่ะใชท้ ำนำยกำรปนเป้ือนของล ำน ้ำได ้เช่น Vaucheria bursata ซึง่เป็น
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สำหร่ำยทีพ่บในแหล่งน ้ำที่มแีนวโน้มว่ำจะมลีกัษณะเป็น eutrophic โดยจะเป็นสิง่มชีวีติชนิดแรกๆ ที่
เจริญขึ้นมำเมื่อแหล่งน ้ ำถูกปนเป้ือนจำกมลพิษ สำหร่ำยขนำดใหญ่บำงชนิดจะพบได้ทัว่ไป เช่น 
Cladophora spp. ที่สำมำรถพบในแหล่งน ้ำทีม่สีภำพน ้ำค่อนขำ้งดจีนถงึน ้ำเสยี (Entwisle, 1989; 
Gardarsky, 1986) แต่กส็ำมำรถน ำไปใชเ้ป็นดชันีบ่งชีส้ภำพน ้ำทีถู่กปนเป้ือนได ้โดย Cladophora spp. 
จะสำมำรถสะสมสำรพวก organometallic complex ใน neutrallipid ซึง่เมื่อน ำ Cladophora ทีเ่กบ็สะสม
สำรเหล่ำนี้มำศกึษำดูกจ็ะเหน็ควำมสมัพนัธข์องกำรปนเป้ือนของสำรจ ำพวก organomettalic ในแหล่ง
น ้ำได ้(Wong et al., 2005) 

ไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำนัน้สำมำรถน ำมำเป็นดชันีบ่งชีคุ้ณภำพน ้ำในระบบน ้ำไหลไดอ้ย่ำงด ีดงัเช่น 
โดยมกีำรใช้ไดอะตอมในกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำต่ำงๆ โดยเฉพำะระบบนิเวศน ้ำ
ไหล และสำมำรถกำรประเมินกำรเกิดสภำพ  eutrophication ในแหล่งน ้ ำ และกำรปนเป้ือนจำก
สำรอินทรยีต่์ำงๆ ลงสู่แหล่งน ้ำ (Benavides, 1994) ส ำหรบักำรศกึษำในประเทศไทย ในกำรใช้ได
อะตอมพืน้ทอ้งน ้ำเป็นดชันีบ่งชีคุ้ณภำพน ้ำนัน้ Peerapornpisal et al. (2000) ซึง่ไดศ้กึษำไดอะตอมพืน้
ท้องน ้ำในล ำน ้ำแม่สำ ดงัที่ได้กล่ำวมำได้พบว่ำไดอะตอมพื้นท้องน ้ำที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นดชันีบ่งชี้
คุณภำพน ้ำที่มสีำรอำหำรแบบ eutrophic และมสีำรอนิทรยีส์ูง ได้แก่ Gomphonema parvulum 
(Kützing) Grunow และ Nitzschia palea (Kützing) Grunow และ Gomphonema augur Ehrenberg 
นอกจำกนี้ Kunpradid et al. (2004) รำยงำนถงึกำรศกึษำควำมหลำกหลำยของไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำใน
แม่น ้ำปิงและน่ำนและเลอืกไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัคุณภำพน ้ำ 30 สปีซสี ์มำสรำ้งเป็น
ดชันีบ่งชีคุ้ณภำพน ้ำ Ping and Nan Diatom Index โดยใชส้ำหร่ำยขนำดใหญ่ในดชันีสำมำรถบ่งชี้
คุณภำพน ้ำตัง้แต่ระดบั Oligotrophic status ถงึระดบั Eutrophic statusเมื่อน ำมำใชป้ระเมณิคุณภำพน ้ำ
ในแมน่ ้ำปิงและแมน่ ้ำน่ำน พบว่ำสำมำรถบ่งชีคุ้ณภำพน ้ำไดอ้ย่ำงเหมำะสมสอดคลอ้งกบัคุณภำพน ้ำทำง
กำยภำพและเคม ี

จำกควำมรูเ้รื่องกำรปรบัตวั (adaptation) ของสตัวต่์อกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้ม เรำ
สำมำรถใชส้ตัว์ส่วนใหญ่ที่อำศยัในธำรน ้ำไหลเป็นตวับ่งชี้ระดบัมลพษิในน ้ำได ้กำรใช้กลุ่มสตัวห์น้ำดนิ
เป็นตวับ่งชีคุ้ณภำพน ้ำก ำลงัอยูใ่นระยะพฒันำ ดว้ยเหตุของควำมแตกต่ำงของสภำพแวดลอ้มทัง้ดำ้นภูมิ
ประเทศ ภูมอิำกำศ และกิจกรรมของมนุษย์ในบรเิวณต่ำงๆ ของโลก จงึเป็นกำรยำกที่จะมตีัวบ่งชี้
มำตรฐำนทีใ่ชเ้ป็นสำกลทัว่โลก แต่อย่ำงไรกต็ำมไดม้กีำรพฒันำดชันีในหลำยรปูแบบเพื่อใชใ้นกำรบอก
ถงึคุณภำพของแหล่งน ้ำ เช่น Biological Monitoring Working Party (BMWP) score (BMWP, 1978) 
ซึง่เป็นดชันีทีเ่ริม่ขึน้ในประเทศองักฤษ โดย The National Water Council มกีำรจ ำแนกตวัอย่ำงสตัวไ์ม่
มกีระดูกสนัหลงัในแหล่งน ้ำในระดบัวงศ์ (Family) มคีะแนนตัง้แต่ 1 ไปจนถงึ 10 คะแนน ค่ำ BMWP 
score เป็นคะแนนรวมทีพ่บสตัวท์ัง้หมดจำกแต่ละจุดทีศ่กึษำ จำกนัน้ท ำกำรหำค่ำ Average Score Per 
Taxa (ASPT) โดยน ำค่ำ BMWP score ทีไ่ดใ้นแต่ละจุด หำรดว้ยจ ำนวนวงศ์ทัง้หมดทีพ่บในจุดนัน้ๆ 
วงศ์ที่พบอำจไม่ได้จ ัดเป็นกลุ่มที่ใช้เป็นดัชนีทัง้หมด เนื่ องจำกบำงชนิดเป็นพวกที่ทนทำนต่อ
สภำพแวดลอ้มไดใ้นช่วงกวำ้ง วธินีี้เป็นวธิทีีค่่อนขำ้งรวดเรว็ในกำรตรวจสอบสภำพแวดลอ้มในน ้ำดว้ยวธิี
ทำงชวีวทิยำ หลงัจำกนัน้ไดม้คีวำมพยำยำมเพื่อปรบัปรุง BMWP score ใหม้ปีระสทิธภิำพและควำม
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ถูกต้องมำกขึน้ (Walley and Hawkes, 1997; Walley and Fontana, 1998) ส ำหรบัประเทศไทยได้มี
กำรปรบัปรุงดชันีนี้มำใช้กบัล ำน ้ำสำยหลกัๆ ได้แก่ แม่น ้ำปิง โดยกำรวิจยัของ กชกร  แสนนำม และ 
Steve Mustow ในปี พ.ศ.2540 (ไม่ไดต้พีมิพ์) แม่น ้ำแม่แจ่ม (สำคร และ พษิณุ, 2542) นอกจำกนี้ยงัมี
กำรจดัท ำคู่มอืจ ำแนกพนัธุส์ตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัในบงึ และล ำธำร และกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำอย่ำง
ง่ำย โดยมลูนิธโิลกสเีขยีว (สรณรชัฏ์ และ สตเีฟน, ไม่ระบุปีที่ตพีมิพ์) และเอกสำรชุด “วนันี้เรำมำ
ตรวจน ้ำกนัเถอะ” จดัท ำโดย กลุ่มลุ่มน ้ำส่วนวจิยัและพฒันำสิง่แวดล้อมป่ำไม ้กรมป่ำไม ้และโครงกำร
วเิครำะหค์ุณภำพน ้ำ พืน้ทีร่บัน ้ำแมแ่จม่ และภำควชิำชวีวทิยำ คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่
(กรมกำรเกษตร, ไมร่ะบุปีทีต่พีมิพ)์ 

จำกงำนวิจัยที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสำมำรถใช้สิ่งมีชีวิตในกำรที่จะติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำ และบ่งบอกสภำวะของแหลงน ้ำได้ อย่ำงไรกต็ำมจำกงำนวจิยัทีผ่่ำนมำยงัคงเป็น
กำรศกึษำแบ่งแยกในแต่ละกลุ่ม และยงัไม่มกีำรศกึษำในแบบองค์รวมตำมล ำดบัขัน้ของกลุ่มสิง่มชีวีติ
ตำมระบบนิเวศ ซึง่จะท ำใหไ้ดก้ลุ่มสิง่มชีวีติทีส่ำมำรถใชเ้ป็นดชันีทีช่ดัเจน ถูกต้องและแม่นย ำมำกยิง่ขึน้ 
นอกจำกนี้กำรใชก้ลุ่มสิง่มชีวีติในกำรตดิตำมตรวจสอบ และบ่งชีส้ภำพแวดลอ้มของน ้ำนี้ยงัสำมำรถใชไ้ด้
กบัทุกๆ พื้นที ่ไม่ว่ำจะมลีกัษณะของจุดศกึษำที่แตกต่ำงกนัอย่ำงไร เนื่องจำกสำมำรถใชส้ิง่มชีวีติทีพ่บ
ไดใ้นทุกกลุ่ม และจะยิง่ทวคีวำมถูกต้องมำกยิง่ขึน้เมื่อใชส้ิง่มชีวีติหลำยกลุ่มในกำรเป็นดชันีร่วมกนั และ
ร่วมกบักำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำทำงด้ำนกำยภำพและเคม ีซึ่งกำรใช้สิง่มชีวีติในกำรประเมนิ
คุณภำพน ้ำที่มผีลต่อสุขอนำมยั กำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศและพฒันำคุณภำพชวีติของชุมชนสำมำรถที่จะ
ด ำเนินกำรไดภ้ำยในชุมชนเนื่องจำกมคี่ำใชจ้ำ่ยน้อยและอำศยับุคลำกรในชุมชนนัน้เองในกำรด ำเนินกำร 
 
2.6 ประโยชน์ของส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้า ท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 

สำหร่ำยขนำดใหญ่ทีเ่ป็นสำหร่ำยทะเลได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์กนัอย่ำงมำกมำยและแพร่หลำย
กนัมำนำนแล้ว ยุวด ี(2538) กล่ำว่ำ สำหร่ำยทะเลขนำดใหญ่ได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเป็น
อำหำรของมนุษย ์รวมไปถงึกำรสกดัสำรต่ำงๆ จำกสำหรำ่ยทะเล  เพื่อน ำมำใชใ้นดำ้นอุตสำหกรรม เช่น 
สำหร่ำยสแีดง Gracilaria sp. เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัมสีำรทีส่กดัได้จำกสำหร่ำยทะเลอกีมำกมำย ส่วน
สำหร่ำยขนำดใหญ่ที่เป็นสำหร่ำยน ้ำจดื ก็ได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั โดยน ำเอำมำประกอบ
อำหำร โดยมกีำรน ำเอำสำหร่ำยสเีขยีว (Division Chlorophyta) เช่น Spirogyra sp. มชีื่อเรยีกว่ำ เทำ 
เทำน ้ำ เตำน ้ำ โดยน ำมำย ำ พบในแหล่งน ้ำทัว่ไปที่เป็นน ้ำนิ่ง สะอำด หรอืไหลเอื่อยๆ คนอีสำนนิยม
รบัประทำนมำก นอกจำกนี้ยงัมสีำหร่ำยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิ (Division Cyanophyta) เช่น Nostochopsis 
sp.หรอืมชีื่อเรยีกสำมญัว่ำ ไข่หนิ หรอืดอกหนิ พบทีเ่ชยีงใหม่และจนัทบุร ีโดยขึน้เกำะอยู่บนก้อนหนิใน
ล ำธำรน ้ำไหลหรอืบรเิวณน ้ำตก ยุวด ี(2543) ยงัพบว่ำมำยงำนกำรน ำเอำ Nostochopsis sp. มำใชเ้ป็น
สมุนไพรแก้รอ้นในและน ำมำเป็นของหวำนอกีดว้ย นอกจำกนี้ประเทศต่ำงๆ ทัว่โลกมกีำรน ำเอสำหร่ำย
ขนำดใหญ่มำประกอบอำหำรมำกมำย เช่น กลุ่ม Nostoc ชำวจนีน ำมำตกแห้งชงน ้ำร้อนดื่ม สำหร่ำย
กลุ่ม Phormidium และกลุ่ม Chrppcpccus ชำวเมก็ซกีนั น ำมำผสมกนัเป็นอำหำร นอกจำกนี้ Baker 
และ Holton (1973) ไดท้ ำกำรสกดัโปรตนีจำกสำหร่ำยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิ ชื่อ Schizothrix colcicola , 
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Oscilatoria lutia และ Microcoleus vaginatus ได้ ซึง่อำจใชเ้ป็นแหล่งโปรตนีในอนำคตได ้สำหร่ำยสี
แดงในน ้ำจดืกไ็ดมผีูน้ ำเอำมำท ำเป็นอำหำรในประเทศอนิเดยี โดย Sheath (1984) อ้ำงถงึ Khan (1973) 
รำยงำนว่ำ Kemanea vaginatus ไดถู้กน ำมำรบัประทำน โดยประชำชน 2 ฝ ัง่ของแม่น ้ำ Imphal และ
Chakpi ซึง่รบัประทำนโดยกำรน ำมำท ำใหแ้หง้มชีื่ออำหำรว่ำ Nungham ซึง่แปลว่ำ อำหำรจำกผมของ
หนิ สำหร่ำยขนำดใหญ่ยงัมปีระโยชน์ทำงด้ำนเกษตรกรรม มนุษยเ์รำรูจ้กัน ำเอำสำหร่ำยมำใช้ เป็นปุ๋ ย
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 เนื่องจำกสำหร่ำยทะเลมคีุณสมบตัชิ่วยดูดซบัและรกัษำควำมชุ่มชื้นของดนิ ให้แร่
ธำตุต่ำงๆแก่ดนิ สำหร่ำยน ้ำจดืกม็ปีระโยชน์ทำงเกษตรกรม โดยเฉพำะสำหร่ำยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิหลน
จนีัส มคีุณสมบตัติรงึไนโตรเจนทีพ่ชืสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น Nostoc spp, Anabaena spp, 
Calothrix spp, Cylindrospermum spp, และToypothrix spp.เป็นต้น สำหร่ำยไฟทีเ่จรญิในน ้ำจดืบำง
ชนิด เช่นสำหร่ำยกลุ่ม Chara สำมำรถตงึสำรประกอบพวกหนิปนูจำกน ้ำได ้จงึช่วยท ำใหค้วำมกระดำ้ง
ของน ้ำลดลง สำหร่ำยกลุ่ม Nitella สำมำรถสะสมธำตุโปรแทสเซยีม ไดม้ำกกว่ำในสิง่แวดล้อมที่ขึน้อยู ่ 
สำหรำ่ยทีข่ ึน้อยูต่ำมพืน้ดนิ ช่วยท ำใหอ้นุภำคของดนิเกำกนัเป็นก้อน ท ำใหด้นิอุ้มน ้ำไดด้แีละป้องกนัผวิ
ดนิกดัเซำะไดง้ำ่ย  ซำกของสำหรำ่ยพวกนี้จะกลำยเป็นสำรอนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชื อกัษร (2532) 
อ้ำงถงึ Agarval (1973) ว่ำไดส้กดัสำรชนิดหนึ่งจำก Phormidium foreolarum สำรนี้มคีุณสมบตัคิลำ้ย
ฮอร์โมน gibberellin ในพชืเมื่อน ำมำใช้กบัพืชท ำให้มกีำรสะสมโปรตีนในพชืมำกขึ้น  ส่วนประโยชน์
ทำงดำ้นกำรแพทย ์ประเทศไทยยงัไม่ไดม้กีำรน ำสำหร่ำยมำใชท้ำงกำรแพทยเ์ลย แต่ชำวจนีโบรำณได้
น ำสำหรำ่ยสนี ้ำตำลจนีสั Sargassum และ Lamiaria ตำกแหง้แลว้ต้มน ้ำดื่ม แก้รอ้นใน แก้ไข ้ฟอกเลอืด 
แกโ้รคคอพอก และต่อมน ้ำเหลอืงอกัเสบ สำหรำ่ยสแีดง ชื่อ Digenia simplex ใชเ้ป็นยำฆ่ำพยำธหิรอืแก้
โรคตำลขโมย Gelidium spp. ใชร้กัษำโรคกระเพำะอำหำรไดม้กีำรวจิยัแลว้ว่ำ Cholorella  sp.สำมำรถ
ยบัยัง้กำรเจรญิของ E.coil ได ้Rhodymenia spp. ใชเ้ป็นยำแก้ เมำคลื่นและทอ้งเสยี นอกจำกนี้ alginic 
acid จำกสำหร่ำยทะเลบำงชนิดสำมำรถน ำมำมำเป็นส่วนผสมของยำ aureomycin สำร laminarin ซึง่
สกดัไดจ้ำก Laminaria spp. ใช่เป็นสำรต่อตำ้นกำรแขง็ตวัของเลอืด ปจัจุบนั สำร Carageenin ทีส่กดัได้
จำกสำหร่ำยสแีดงใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลติยำแก้ไอ นอกจำกประโยชน์ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำขำ้งต้น
แลว้สำหรำ่ยยงัมคีวำมส ำคญัทำงดำ้นนิเวทวทิยำ สำหร่ำยเป็นผูผ้ลติเบือ้งต้นทีส่ ำคญัในห่วงโซ่อำหำร มี
บทบำททีส่ ำคญัในกำรแลกเปลีย่นทำงเมฆระหว่ำงบรรยำกำศกบัน ้ำโดยควบคุมวฏัจกัรของแก๊ซ O2 และ 
CO2 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่แหล่งน ้ำและสิง่มชีวีติอื่นๆ นอกจำกสำหร่ำยน ้ำจดืใชใ้นกระบวนกำรก ำจดัน ้ำ
เสียโดยสำมำรถลดปริมำณสำรอำหำรในน ้ ำเสียได้ (นันทนำ, 2536) สำหร่ำยน ้ ำจืดบำงชนิดมี
ประสทิธภิำพในกำรดูดซมึโลหะหนักไดสู้งมำกโดย Wong et al. (1997) ไดท้ ำกำรศกึษำสะสมสำรพวก 
organomettallic ของสำหร่ำยขนำดใหญ่ Cladophora sp. พบว่ำ Clandophora sp. มำใชเ้ป็นดชันีบ่งชี้
สภำพน ้ำ ทีถู่กปนเป้ือนจำกโลหะหนักได ้ สำหร่ำยน ้ำจดืใชเ้ป็นดชันี แสดงสภำพของน ้ำดแีละน ้ำเสยีได ้
ทัง้นี้เพรำะสำหร่ำยบำงสกุลที่เจรญิเตบิโตและสมำรถทนทำนได้ในแหล่งน ้ำทีม่สีภำพแวดล้อมทีต่่ำงกนั 
และสำหรำ่ยแต่ละชนิดมคีวำมตอ้งกำรสำรอำหำรต่ำงๆไมเ่ท่ำกนั 

ในระบบนิเวศน ้ำไหล (lioic system) กระแสน ้ำจะมผีลต่อกำรด ำรงชวีติของสตัว์ขนำดใหญ่      
ไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำ แพลงก์ตอนพืน้ แพลงก์ตอนสตัว ์Goldman and Horne(1966) กล่ำวว่ำ ฤดูกำร
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กำลกม็ผีลท ำใหส้ภำพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป ในฤดูรอ้นน ้ำจะมมีำกและแสงจะมมีำกตลอดทัง้วนัท ำให้
แสงทีต่กลงสู่ล ำน ้ำมมีำก แต่ในฤดูฝนปรมิำณน ้ำจะมมีำก และทอ้งฟ้ำมเีมฆมำก ท ำใหป้รมิำณแสงมน้ีอย 
ปจัจัยต่อมำที่มำจำกสภำพแวดล้อมของล ำน ้ ำและฤดูกำล คือ ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน ้ ำ 
(dissolved oxygen : DO) โดยแหล่งน ้ำนิ่งค่ำDO จะเกดิจำกกำรสงัเครำะหแ์สงของสำหร่ำยทีล่่องลอย
ในน ้ำในช่วงกลำงวนั (ยวุด,ี 2538) ซึง่จะต่ำงจำกในระบบน ้ำไหล ซึง่ออกซเิจนทีล่ะลำยในน ้ำส่วนใหญ่จะ
มำจำกกำรแพร่ของอำกำศลงสู่น ้ำจำกกำรไหล ซึ่งในระบบนิเวศปกติปรมิำณออกซเิจนในน ้ำไหลจะ
มำกกว่ำในน ้ำนิ่งเสมอ (ประมำณ, 2531) ซึ่งออกซเิจนที่ละลำยในน ้ำที่เหมำะสมกบักำรด ำรงชวีติของ
สตัวน์ ้ำคอืมำกกว่ำ 5 mg/l (Wetzel, 1983) ในระบบนิเวศแบบน ้ำไหล (lolic ecosystem) น ้ำจะมกีำร
เคลื่อนที่ตลอดเวลำ เมื่อน ้ำเกิดกำรเคลื่อนตัว จะก่อให้เกิดกำรละลำยของอนุภำพต่ำงๆ ลงสู่แม่น ้ำ 
(Alochthonous source) ซึง่ท ำใหก้ำรเกดิกำรปนเป้ือนในแหล่งน ้ำ นอกจำกนี้ยงัอำจเกดิอนุภำคแร่ธำตุ
ภำยในล ำน ้ำเอง โดยไมไ่ดร้บัจำกระบบภำยนอก (Aotothonous) ซึง่เหล่ำนี้ลว้นเป็นแร่ธำตุทีพ่บอยู่ในล ำ
น ้ำทัง้สิน้ (Goldman and Horne, 1983; สำครและคณะ, 2539 อำ้งถงึวจิติร, 2538) 

ดงันัน้ในแหล่งน ้ำเรำจงึควรพจิำรณำถงึสสำรทีอ่ยูใ่นน ้ำทีเ่ป็นอนิทรยี์สำรดว้ย ซึง่ไดแ้ก่กำรศกึษำ
ค่ำ BOD หรอืค่ำปรมิำณออกซเิจนทีจุ่ลนิทรยีใ์ชใ้นกำรย่อยสลำยสำรอนิทรยี ์โดยจะบ่งชีถ้งึควำมรุนแรง
ของกำรปนเป้ือนหรอืเน่ำเสยีของน ้ำทีเ่กดิจำกสำรอนิทรยี ์ทัง้นี้เนื่องจำกถ้ำน ้ำมคี่ำ BOD สูง หมำยถงึมี
สำรอนิทรยีอ์ยูส่งู ซึง่ตอ้งใชอ้อกซเิจนในกำรยอ่ยสลำยสงูตำมไปดว้ย (วไิลลกัษณ์, 2538) 




