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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 
2 ฉบับ (ประจำเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดำเนินการเผยแพรโดย
จัดสงใหสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานการอุดมศึกษา 
และหนวยงานวิจัยตางๆ การตีพิมพตนฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพจะตองไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดๆ  
มากอนหรือไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพิมพในวารสารอ่ืน และตองผานการประเมินกล่ันกรองให 
ความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปน
สิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การนำตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความตางๆ 
เปนความรับผิดชอบของผูเขียนบทความ ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

ในฉบับนี้เปนปที่ 12 ฉบับที่ 2 เวลาการดำเนินการอยูในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2554  
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มีความเดนดานการวิจัยพัฒนาทองถิ่น บทความเรื่องที่ 6-10 มีความเดนดานการพัฒนาการเรียน 
การสอน และบทความเรื่องที่ 11-12  มีความเดนดานเกษตรศาสตร   
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การศึกษาการจัดการน้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำโดยใชสิ่งมีชีวิตรวมถึงปจจัยทางกายภาพ 

และเคมีอยางงายในพื้นที่บานเอียก ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2551  
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดวยการเก็บขอมูลจากชุมชนพบวาพื้นที่เก็บตัวอยางในแหลงน้ำบานเอียกสวนใหญ 
มีคุณภาพน้ำปานกลาง ถึง ปานกลางคอนขางดี มีปริมาณน้ำท่ีเพียงพอ มีการจัดการน้ำท่ีประสบความสำเร็จโดยมีระบบ
ตัวแทนการบริหารและจัดการน้ำในชุมชน พบสาหรายขนาดใหญและแมลงน้ำท่ีมีแนวโนมสามารถนำมาใชเปนดัชนี 
บงชี้คุณภาพน้ำอยางงายได และสามารถนำเอาไปใชรวมกับการจัดการน้ำในพ้ืนที่เพ่ือสามารถตรวจสอบคุณภาพและ 
ปริมาณน้ำเบื้องตนได  
คำสำคัญ : การจัดการ การติดตามตรวจสอบ ทรัพยากรน้ำ คุณภาพน้ำ ชุมชน 

 
 

Abstract
 
The study on the local management, water quality and quantity monitoring in Ban-eage Village, 

Tambol San-payang, Mae Tang District by using aquatic organism and simply physico-chemical technique 
and the interview secondary data carried out from December 2008 to November 2009. The water 
quantity and quality in Ban-eage Village were classified as moderate and moderate to good situation 
by using the physical, chemical and some biological technique. The Ban-eage Village had a success in 
management of water quality and quantity by setting the local administration. The results from water 
quality and quantity, distribution of organism and the local management were calculated to issue the 
easy technique for biomonitoring techniques. The macro algae and aquatics insect could be used as 
primary indicator for water quality and quantity monitoring in this area.  
Keywords : Management, Monitoring, Water Resources, water Quality, Communities 
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น้ำเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามหาศาล น้ำมีประโยชนอยางย่ิงตอการดำรงชีวิตของมนุษย สัตว และพืช ถาขาดน้ำ 

เมื่อใดเปนการยากท่ีมนุษย สัตว และพืชจะดำรงชีวิตอยูได ดังนั้นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เราพบวามนุษย สัตว และพืช
ดำรงชีวิตโดยการเลือกถิ่นฐานใกลแหลงน้ำตามธรรมชาติที่มีอยูทั่วไป น้ำบนผิวดินเปนแหลงน้ำที่เราพบไดมากที่สุด  
ในแตละวันคนเราตองใชน้ำจำนวนมาก ทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นการชวยกันรักษา
แหลงน้ำธรรมชาติเหลานี้ใหสะอาดอยูเสมอ หากปลอยใหมีสิ่งสกปรก รวมถึงการไมมีการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี  
อาจทำใหเกิดปญหาที่ตอเนื่องและรุนแรงตอการดำรงชีวิตของชุมชนตอไป 

บานเอียกจัดไดวาเปนพื้นที่สำคัญในพื้นที่ตนน้ำทางภาคเหนือ โดยเปนแหลงตนน้ำลำธารใหกับพื้นที่ตอนลาง  
เชน แมน้ำแมริม ซึ่งเปนลำน้ำที่สำคัญสายหน่ึงของลุมน้ำปง-สา เปนแหลงที่อยูอาศัยของชุมชน มีการทำการเกษตร และ
ยังเปนพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมสวยงาม ควรแกการอนุรักษมีแหลงน้ำใหญนอยมากมาย อยางไรก็ตามปญหาหน่ึงที่เกิดข้ึน
ในพื้นที่นี้เสมอมาไดแกปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ โดยการใชน้ำสวนใหญเปนการใชในดานอุปโภคและบริโภค รวมถึง 
ทางดานการเกษตรซ่ึงตองใชน้ำในปริมาณที่เพียงพอในแตละป นอกจากน้ีปญหาในการจัดการทรัพยากรน้ำที่สำคัญ 
อีกประการไดแก น้ำเสียและการบำบัดที่ไมเหมาะสมในพื้นที่  

จากขอมูลปญหาและผลที่เกิดขึ้นดังที่กลาวมาสงผลใหคณะนักวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาและหาองคความรู 
เพื่อนำเอาผลการศึกษาวิจัยที่ได มาสรางเปนตนแบบสำหรับชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดเชียงใหมไดมุงเนน
การวิจัยแบบมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่บานเอียก โดยมีกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยซ่ึงคำนึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรน้ำทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ และการใชน้ำอยางปลอดภัยในพื้นที่บานเอียก ตำบลสันปายาง อำเภอ 
แมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องตอผูอยูในพื้นที่ ชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูที่
ใชประโยชน รวมถึงงานวิชาการในระดับตางๆ ได โดยจะเปนขอมูลและองคความรูที่สามารถนำไปใชในการกำหนด
ยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดในระดับตางๆ การดูแลและปองกันสุขภาพจาก
สภาวะ เชน การหาแนวทางปองกันและแกไขเน่ืองจากบางชุมชนในพ้ืนท่ีประสบปญหา ทัง้ทางดานคุณภาพและปริมาณน้ำ 
นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ยังสามารถนำไปหลอมรวมกับการพัฒนาชุมชนเพื่อใหเกิดความตะหนักและสรางจิตสำนึกในการ
จัดการทรัพยากรน้ำ สามารถขยายผล ตอยอดและสรางองคความรูพื้นฐานในการริเริ่มอนุรักษและเฝาระวังการสูญเสีย
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สนองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 
 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
 
1.  เพื่อศึกษาฐานทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่บานเอียก ดานคุณภาพน้ำ ปริมาณ และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมถึง

ลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพในแหลงน้ำ 
2.  เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ รวมตลอดจนศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการน้ำ พื้นที่บานเอียก ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
3.  เพื่อสรางรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมถึงความอุดมสมบูรณของ

ระบบนิเวศแหลงน้ำ  
4.  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบตางๆ ในพื้นท่ีศึกษาโดยเริ่ม

จากชุมชน กลุมเยาวชน สถาบันการศึกษา องคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในเขตพื้นท่ี
ที่ทำการศึกษา 
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ÇÑÊ Ǿ ÍØ»¡Ã³�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
 
1. ดำเนินการสำรวจ จุดเก็บตัวอยาง

เปนแหลงน้ำที่มีความสำคัญในพ้ืนที่
บานเอียกประกอบไปดวย หวยหลวง-
หวยปูถา น้ำตกตาดหลวง และแมน้ำ
แมริม ลำน้ำละ 2 จุด และแหลงน้ำน่ิง
ที่เปนอางเก็บน้ำขนาดเล็กและกลาง 
จำนวน 4 อาง กำหนดจุดเก็บตัวอยาง
น้ำและส่ิงมีชีวิตตลอดลำน้ำ ศึกษา
ลักษณะพื้นทองน้ำ ลักษณะการไหล
ของน้ำ ความกวาง ความลึกของแมน้ำ 
ปริมาณน้ำ และสภาพกิจกรรมของ
ชุมชน 

2.  ระยะเวลาการเก็บขอมูล ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ ศึกษาปริมาณและคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำจืด
ผิวดิน และลักษณะระบบนิเวศประกอบไปดวย การศึกษาโดยใชการตอบแบบสอบถามและการเก็บขอมูล 
ภาคสนามท่ีเปนตวัแทนของคุณภาพ ปรมิาณนำ้ และความอดุมสมบรูณของแหลงนำ้ โดยเกบ็ตวัอยางฤดลูะ 1 ครัง้ 

3. ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ กำหนดตัวแปรคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีที่มีความสำคัญตอคุณภาพและ
ปริมาณนำ้ โดยมีการศึกษารวมกันกับภาคทองถิ่นตามหัวขอดงันี้ 
3.1 ทางดานกายภาพ ไดแก ความลึกของลำน้ำ ความลึกของนำ้ท่ีแสงสองถงึ (Secchi depth) ความเร็วของ

กระแสน้ำ (Velocity) ความขุน (Turbidity) อุณหภูมิน้ำ ลักษณะของพ้ืนทองน้ำ (Substrate) สี กลิ่น 
และความใส สภาพแวดลอมของพื้นที่และกิจกรรมของชุมชนบริเวณ 2 ฝงแมน้ำ 

3.2 ทางดานเคมี ไดแก คาความเปนกรดดาง (pH) คา Dissolved oxygen (DO) คา Biochemical oxygen 
demand (BOD) คาการนำไฟฟา (Conductivity) คาความเปนดาง (Alkalinity) ปริมาณสารอาหาร 
ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-nitrogen) แอมโมเนียม-ไนโตรเจน (Ammonium-nitrogen)  
ออรโธ-ฟอสเฟต (o-phosphate) หรือ Soluble reactive phosphorus ฟอสฟอรัสรวม (Total 
phosphorus) โดยการตรวจวิเคราะหทางดานเคมีที่กลาวมาทั้งหมดใชตาม APHA, AWW & WEF  
(1995) 

ภาพที่ 1 ภาพพ้ืนที่บานเอียก ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
แสดงจุดเก็บตัวอยางในแหลงน้ำไหล และแหลงน้ำนิ่ง 

ภาพที่ 2 แหลงตนน้ำลำธารสายหลักที่สำคัญของพื้นที่บานเอียก  ก.หวยปูถา  ข.หวยหลวง 

ก ข 
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4. เก็บตัวอยางส่ิงมีชีวิต 
4.1 สัตวหนาดิน (Benthos) ที่อาศัยอยูบนพื้นทองน้ำเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณ โดยใช Surber sampler 

ที่มีขนาดของพ้ืนที่เก็บตัวอยาง 25 x 25 ตารางเซนติเมตร และถุงตาขายมีขนาดรูตาขาย 0.4 มิลลิเมตร 
หรือใช Ekman grab ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด 0.24 ตารางฟุต ตักดินจากพ้ืนทองน้ำท่ีระยะหางจากฝงจนถึง
กึ่งกลางแมน้ำรวม 3 จุด รอนในตะแกรง (Sieve) ขนาดชองตา (Mesh size) 0.595 ตารางมิลลิเมตร  
เก็บรักษาตัวอยางสัตวหนาดินในน้ำยาฟอรมาลิน 4% หรือ แอลกอฮอล 70% 

4.2 แมลงท่ีเกาะอยูรอบพืชน้ำ (Periphytic insects) โดยใชสวิง (Pond net) เก็บรักษาตัวอยางแมลงดวย
น้ำยาฟอรมาลิน 4% หรือ แอลกอฮอล 70% จากนั้นนำมาระบุเอกลักษณ (Identification) และ 
นับจำนวนตัว ภายใตกลองจุลทรรศนในหองปฏิบัติการ แลวนำมาคำนวณคาดัชนีความหลากหลาย  
(Species diversity index) โดยใชสูตรของ Shannon-Weiner Diversity Index นอกจากน้ีนำขอมูล 
ที่ไดมาคำนวณและสรางคาดัชนีทางชีวภาพ โดยอาศัยพื้นฐานตามวิธีของ Biological Monitoring 
Working Party (BMWP) score โดย Mustow (2002) และสามารถนำคาดัชนีทางชีวภาพนี้มาใชสำหรับ
การประเมินคุณภาพน้ำของแมน้ำนานและลำน้ำใกลเคียงตอไป 

4.3 สาหรายขนาดใหญ เก็บตัวอยางสาหรายขนาดใหญที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลา ท่ีมีลักษณะเปน
เสนสาย กอนเมือก พุมและคราบ โดยใชอุปกรณเก็บท่ีเหมาะสมดึงทัลลัสโดยพยายามใหติดสวนท่ีเปน 
โฮสดฟาสต (Hold fast) ออกมาดวย ศึกษาปริมาณความหนาแนนของสาหรายขนาดใหญโดยใชวิธีการ 
Semi-line Transect รวมกับการใช Quadrant และกลองสองใตผิวน้ำเพื่อคำนวณเปอรเซ็นการปกคลุม
พื้นผิว (Covering percentage) แลวคำนวณเปนน้ำหนักแหง หลังจากนั้นเก็บรักษาตัวอยางดวยน้ำยา 
Formalin 4% หรือ Glutaraldehyde 2%  

5. การศึกษาขอมูลการจัดการน้ำ จากชุมชนและผูเกี่ยวของ การศึกษาขอมูลการจัดการน้ำ ทางดานคุณภาพ
และปริมาณในพ้ืนที่บานเอียก จากผูที่เก่ียวของโดยทำการศึกษาจากแบบสอบถาม ซึ่งจะระบุถึงความตองการ
การใชน้ำ ปริมาณและคุณภาพของน้ำในมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย แนวทางความตองการและ 
การจัดการน้ำ  

ภาพที่ 3 กิจกรรมการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ บริหารและจัดการน้ำรวมกับชุมชน 
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6.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ คุณภาพน้ำ รวมกับปจจัยอื่นๆ เชนชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต
กับการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ำและความอุดมสมบูรณของแหลงน้ำรวมถึงความตองการการใชน้ำในพ้ืนที่
ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมี กับชนิดและปริมาณของส่ิงมีชีวิต  
โดยการทดสอบทางสถิติแบบตัวแปรเดียว (Uni-variate analysis) โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อศึกษาแนวทาง
ความสัมพันธเบื้องตน วิเคราะหความสัมพันธของกลุมตัวแทนสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ำโดยการทดสอบทางสถิติ
แบบสหสัมพันธแบบหลายตัวแปร (Multivariate analysis)  

 
 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการเก็บตัวอยางและศึกษาคุณภาพและปริมาณน้ำในพื้นที่บานเอียกรวมกับชุมชน 

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
 
จากการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีของบานเอียก ตำบลสันปายาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการทำการศึกษา 

ทั้งระบบนิเวศแหลงน้ำที่เปนแหลงน้ำน่ิง และแหลงน้ำไหล รวมถึงการจัดการและภูมิปญญาของชุมชนในการดูแลแหลงน้ำ
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 และมีการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากการจัดเวทียอยเพ่ือ
พูดคุยและสอบถามขอมูลจากชุมชน รวมไปถึงขอมูลของการบริโภคและอุปโภคจากการใชน้ำ รวมถึงการศึกษาความ
สัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับคุณภาพน้ำ นอกจากนี้ยังไดขอมูลท่ีเปนพื้นฐานสำหรับการใชจำนวนของสิ่งมีชีวิตท่ีศึกษาชนิดเดน 
(Dominant species) การกระจาย และคุณภาพน้ำใน parameter ที่มีความสัมพันธกัน โดยผลการศึกษาในแตละหัวขอ 

การศึกษาตามหัวขอคุณภาพและปริมาณน้ำในพ้ืนท่ีบานเอียกประกอบไปดวยแหลงน้ำไหลขนาดกลาง 4 จุดศึกษา 
แหลงน้ำไหลขนาดเล็ก 4 จุดศึกษา และแหลงน้ำนิ่ง 4 จุดศึกษาในการศึกษา 3 ฤดู ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2551  
ถึงเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 พบวาคุณภาพน้ำดีจัดเปนน้ำสะอาดประเภทท่ี 2-3 ไดแก แหลงน้ำที่มีสภาพตามธรรมชาติ
โดยมีการปนเปอนน้ำทิ้งบางกิจกรรมและสามารถใชเปนประโยชนไดโดยผานกระบวนการบำบัดแบบปรกติ ซึ่งจากการ
วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ พบวาแหลงน้ำในพ้ืนท่ีบานเอียกจัดเปนแหลงน้ำท่ีมีสภาพน้ำที่เปน 
น้ำปานกลางถึงคอนขางดี เปนตนน้ำลำธาร และมีกิจกรรมรบกวนต่ำ ซึ่งมีลักษณะของการใชประโยชนไดโดยสามารถ
อุปโภค และบริโภค ตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน มีการขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตท่ีพบและการใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ำในพ้ืนท่ีบานเอียก  
พบวาสิ่งมีชีวิตที่เลือกมาใชในการเปนดัชนีบงชี้สภาวะของน้ำ ไดแก สาหรายและแมลงน้ำบางชนิดมีการกระจายสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน (Goldman and Horn, 1983) รวมกับการศึกษาปจจัยทางกายภาพและเคมี ซึ่งจากการ
วิจัยในคร้ังน้ีสามารถกำหนดตัวชี้วัดทรัพยากรน้ำประกอบไปดวย ดัชนีชี้วัดทางกายภาพโดยเฉพาะปริมาณน้ำ และ 
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คุณภาพน้ำบางประการ โดยดานคุณภาพน้ำไดแบงดัชนีออกเปนสองแบบดวยกันคือ ดัชนีทางกายภาพและเคมี ดัชนี 
ทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ และการใชดัชนีชี้วัดจากชุมชนและวิถีชีวิต (ตารางที่ 1 และ 2) 

 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปริมาณ และคุณภาพน้ำ ทางดานกายภาพและเคมี ดัชนีทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ 
ในแหลงน้ำไหลในพื้นที่บานเอียก 

แหลงน้ำไหล คุณภาพน้ำ* 
 

คุณภาพน้ำ  
(กายภาพ, เคมี และชีวภาพ) 

ปริมาณน้ำ 
(เฉลี่ย) 

ความอุดมสมบูรณ 

แมริม 1 ระดับ 2-3 Mesosaprobic 1.75 m3/s ปานกลาง 

แมริม 2 ระดับ 3 Mesosaprobic 1.65 m3/s ปานกลาง 

แมริม 3 ระดับ 3 Mesosaprobic 2.10 m3/s ปานกลาง 

แมริม 4 ระดับ 2-3 Mesosaprobic 1.95 m3/s ปานกลาง 

หวยปูถา 1 ระดับ 2 Oligo-Mesosaprobic 0.45 m3/s นอย 

หวยปูถา 2 ระดับ 2-3 Mesosaprobic 0.5 m3/s ปานกลาง 

หวยหลวง 1 ระดับ 2 Oligo-Mesosaprobic 0.65 m3/s นอย 

หวยหลวง 2 ระดับ 2-3 Mesosaprobic 0.8 m3/s ปานกลาง 

* มาตรฐานน้ำจืดผิวดินของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) 

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปริมาณ และคุณภาพน้ำ ทางดานกายภาพและเคมี ดัชนีทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ 
ในแหลงน้ำนิ่งในพ้ืนที่บานเอียก 

แหลงน้ำนิ่ง คุณภาพน้ำ* 
 

คุณภาพน้ำ  
(กายภาพ, เคมี และชีวภาพ) 

ปริมาณน้ำ 
(เฉลี่ย) 

ความอุดมสมบูรณ 

อางเก็บน้ำ 1 ระดับ 3 Mesosaprobic 350 m3  ปานกลาง 

อางเก็บน้ำ 2 ระดับ 2 Oligo-Mesosaprobic 6,100 m3 ปานกลาง 

อางเก็บน้ำ 3 ระดับ 3 Mesosaprobic 4,150 m3  ปานกลาง 

อางเก็บน้ำ 4 ระดับ 2-3 Mesosaprobic 900 m3  ปานกลาง 

* มาตรฐานน้ำจืดผิวดินของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาถึงความเปนไปไดในการใชสิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำ โดยใช
ชนิดและปริมาณประเมินรวมกับคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีที่ศึกษาจากจุดเก็บตัวอยางแตละจุด เพื่อใหเปนดัชนี
ประเมินคุณภาพน้ำในแหลงน้ำจืดในเขตรอนที่สามารถใชไดทั่วไป จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ำทาง
กายภาพและทางเคมี โดยการเก็บตัวอยางจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมกับขอมูลคุณภาพน้ำของ 
นักวิจัยในทองถิ่น และขอมูลของสิ่งมีชีวิต เชน สาหรายขนาดใหญ และสัตวหนาดินในกลุมแมลงน้ำโดยเฉพาะชนิด 
ที่พบเห็นและปริมาณมากนอยของสิ่งมีชีวิต โดยการทดสอบทางสถิติแบบตัวแปรเดียว โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อศึกษา
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ความสัมพันธเบื้องตน และวิเคราะหความสัมพันธของกลุมตัวแทนสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ำโดยการทดสอบทางสถิติแบบ
สหสัมพันธแบบหลายตัวแปร (Multivariate analysis) จากการศึกษาพบวาสิ่งมีชีวิตเหลานี้นำไปสรางเปนดัชนีชีวภาพ 
ในแตละกลุมสิ่งมีชีวิตที่ศึกษา ซึ่งจากผลการศึกษาการกระจายของสาหรายขนาดใหญ และสัตวหนาดินในการศึกษาจาก
ชุมชนนักวิจัยทองถิ่นและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวาการกระจายของสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีแนวโนมท่ีจะ
มีความสัมพันธตอคุณภาพน้ำและสามารถเปนตัวแทนของการสรางดัชนีชีวภาพอยางงายในพื้นที่บานเอียกไดดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
 
จากขอมูลการกระจายของสาหรายขนาดใหญและสัตวหนาดินในกลุมแมลงน้ำที่พบทั้งหมด สามารถใชเปนสิ่งมีชีวิต

ที่มีแนวโนมและมีคุณสมบัติในการใชเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอยางงายได (Kunpradid and 
Peerapornpisal, 2002) แตไมสามารถบงชี้ปริมาณน้ำได โดยสามารถแบงออกไดเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีแนวโนมในการบงชี้
คุณภาพน้ำดี คุณภาพน้ำปานกลาง และคุณภาพปานกลางคอนขางเสียน้ำเสียจากคุณภาพน้ำและระบบนิเวศริมฝงน้ำที่
เปลี่ยนแปลงไปมีผลตอปจจัยทางชีวภาพโดยเฉพาะสาหรายขนาดใหญและแมลงน้ำ ที่มีความสำคัญตอระบบนิเวศและเมื่อ
นำมาเทียบกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของแตละจุดเก็บตัวอยางในแตละครั้งของการเก็บตัวอยางไมวา
จะเปนการศกึษารวมกนัระหวางนกัวจิยัและชมุชน รวมถึงการวเิคราะหทางดาน Principle Component Analysis (PCA) 
ของคุณสมบัติทางดานกายภาพ และเคมีบางประการ ในแตละจุดเก็บตัวอยาง พบวามีความโดดเดนในจุดเก็บตัวอยางของ
ตนน้ำ เชน แมลงน้ำวงศ Baetidae มีความสัมพันธกับตนน้ำลำธารและมีปริมาณอาหารเพียงพอตอการดำรงชีวิต แลวยัง
ชอบอาศัยอยูใตพื้นทราย แมลงน้ำวงศ Siphlonuridae และ Chironomidae และแมลงน้ำวงศ Siphlonuridae อาศัย
อยูที่ที่มีปริมาณออกซิเจนสูง ชอบอาศัยอยูในตะกอนน่ิม ซึ่งตรงกับรายงานของสาคร พรหมขัติแกว และพิษณุ วรรณธง  
(2542) ซึ่งมีการวิจัยในลุมน้ำแมแจม ซึ่งพื้นที่ๆ มีลักษณะใกลเคียงกันกับพื้นที่บานเอียก สวนสาหรายขนาดใหญพบวา
สาหรายสีแดงในกลุม Nemaloinopsis spp. และ Batrachospermum spp. เปนสาหรายที่พบและมีรายงานจากพ้ืนที่
ชุมชนตนน้ำท่ีมีคุณภาพน้ำคอนขางดี (Kunpradid et al. 2004) สวนในบริเวณท่ีมีการไหลผานของน้ำในเขตชุมชน 
จะมีปริมาณสาหรายขนาดใหญในกลุมสาหรายสีเขียวในกลุม Cladohpora sp. (สาหรายไก) และ Spirogyra sp.  
(สาหรายเตา) สูง (Whitton and Martyn, 1995) 

ภาพที่ 5 การวิเคราะหความสัมพันธแบบกำหนดจุดหลายแกน  
(Ordination analysis) เพื่อเลือกชนิดของสาหรายขนาดใหญ 
แมลงน้ำและสัตวหนาดินที่มีความสัมพันธกับคุณภาพน้ำอยาง 
เดนชัดจากการวิเคราะหแบบ PCA 
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สวนการวิเคราะหพื้นที่ของแหลงน้ำในบานเอียกพบวา ผลทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการแสดงใหเห็น
ถึงสภาพน้ำในพื้นที่บานเอียกมีลักษณะเปนแหลงน้ำที่เปนน้ำสะอาด เปนตนน้ำลำธาร และมีกิจกรรมรบกวนต่ำ มีปริมาณ
ของน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งป เนื่องจากมีการจัดการที่คอนขางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการจัดการภายในชุมชน ซึ่ง
เปนการเลือกและอาสาสมัครในการดูแลรักษา และบริหารจัดการ ไมวาจะเปนในดานของปริมาณและคุณภาพของน้ำ  
รวมถึงการใชน้ำอีกดวย โดยในบานเอียก มีการบริหารจัดการน้ำผานกลุมผูดูแลแหลงน้ำ ซึ่งเรียกวา “แกเหมืองและ 
แกฝาย” ซึ่งระบบนี้จัดเปนภูมิปญญาทองถิ่นของภาคเหนือ แตในปจจุบันพบเห็นไดนอย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบของการใชประโยชนของถ่ินและแหลงน้ำ สามารถจะพบเห็นไดเฉพาะพ้ืนท่ีๆ มีการทำการเกษตร ลักษณะของ
ระบบแกเหมืองแกฝายจะมีการดำเนินการโดยไดมีการต้ังตัวแทนในการดูแล รักษา และบริหารการใชน้ำ โดยสมาชิกของ
แกเหมืองและแกฝายจะคัดเลือกจากชุมชน และองคการบริหารสวนทองถิ่น รวมกับอาสาสมัครของแตละพื้นที่ๆ อยูใกล
แหลงน้ำมีวาระการทำงาน และมีการหมุนเวียนกันเปนผูนำทุกๆ 2 ป ซึ่งการดำเนินการสวนใหญจะไมมีคาตอบแทน  
แตเปนการอุทิศเวลาเพ่ือสวนรวม แกเหมืองแกฝายจะมีหนาท่ีดูแลแหลงน้ำ ซอมบำรุงระบบสงน้ำ ตรวจสอบและควบคุม
จากการปนเปอน การใชน้ำอยางผิดวิธี น้ำทิ้ง การสรางฝาย การควบคุมปริมาณน้ำ และการแจกจายน้ำใหกับผูใชน้ำ 
ในหมูบาน รวมไปถึงเปนผูตัดสินในกรณีพิพาทของการใชน้ำในหมูบาน  

 
 

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
 
จากการศึกษาและรวบรวม สถานภาพและคุณภาพทรัพยากรน้ำของพ้ืนที่บานเอียก พบวาสถานภาพและขอมูล 

ที่ไดมีความสัมพันธและแตกตางออกไปตามแตละพื้นท่ี โดยลักษณะของแหลงน้ำในบานเอียกจัดเปนลุมน้ำในรองภูเขา 
สภาพภูมิอากาศทั่วไปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหมีฝนตก
ตามฤดูกาล และมีปริมาณน้ำทา ซึ่งจากปริมาณน้ำที่อาจจะขาดแคลนในบางชวง และกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่พบวา 
เกิดปญหาในดานการบริหารจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นไดดังนี้ 

1) คุณภาพและปริมาณของน้ำในพ้ืนท่ีบานเอียก มีคุณภาพที่ดี และมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้ 
มีผลจากการวางแผนการบริหารจัดการในชุมชน ผานแนวทางการจัดตั้งผูดูแลระบบเหมืองฝาย 

2)  แหลงน้ำไหลกอนเขาหมูบาน แมน้ำแมแตงและน้ำในแมน้ำสาขาสวนมากมีคุณภาพอยูในเกณฑดี จะมีปญหา
คุณภาพน้ำที่พบบางมีเพียงคาความขุนที่พบคอนขางสูงในชวงฤดูน้ำหลาก และจะมีปญหาปริมาณน้ำที่ลดลง 
ในชวงฤดูแลง สวนแหลงน้ำน่ิงมีปริมาณที่เพียงพอ  

3)  แหลงน้ำในพื้นที่บานเอียกมีความอุดมสมบูรณปานกลางเมื่อศึกษาจากสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ไดแก สาหราย 
ขนาดใหญ และแมลงน้ำ ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งสองกลุมตางแสดงผลถึงความสัมพันธกับสภาพแหลงน้ำในบานเอียก 
และสามารถนำมาใชเปนดัชนีอยางงายในการบงชี้การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ำ รวมกับการบริหารจัดการ
ในทองถ่ิน เชน แหลงน้ำไหลหลังจากเขาหมูบาน และในพ้ืนที่การเกษตรพบวาคุณภาพท่ัวไปอยูในเกณฑดี  
มีความเหมาะสมตอการใชประโยชนในทุกดาน แตเริ่มมีการปนเปอนของสารอินทรียและจุลชีพสูงข้ึน  

อยางไรก็ตามพบวายังมีหลายพ้ืนที่มีปญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค เน่ืองจากเปนพื้นที่หางไกล
ลำน้ำ ปญหาจากจัดหาน้ำดิบมาใชเพื่อการอุปโภคจากการที่อางเก็บน้ำขนาดเล็กและแหลงน้ำบาดาลมีนอย นอกจากนี้ยังมี
ความกังวลของชุมชนเก่ียวกับการขาดแคลนน้ำในอนาคต เน่ืองจากการขยายตัวของพ้ืนที่การเกษตร เชน การเพ่ิมใชน้ำ 
เพิ่มขึ้นในฤดูแลงแลวประสิทธิภาพชลประทานต่ำ และในโครงการชลประทานที่มีการพัฒนาที่มีคลองสงน้ำและจุดบังคับ 
น้ำตางๆ แตมีการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่จากภาคการเกษตรเปนที่อยูอาศัย ทำใหมีประสิทธิภาพการใชน้ำที่ลดลง 
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นอกจากนี้ยังสามารถสรุปประเด็นปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากตัวแทนของผูมีหนาท่ีจัดการทรัพยากรน้ำ 
ในพื้นที่บานเอียก โดยเฉพาะการขาดการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำในโครงการชลประทาน การลดลงของ
ทรัพยากรชีวภาพในแหลงน้ำไดแก ผูผลิต ผูบริโภค โดยเฉพาะอยางย่ิงสัตวน้ำ จากการวิจัยสามารถแสดงใหเห็นถึง  
ความสัมพันธระหวางวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางวิทยาศาสตรที่ประกอบไปดวยดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ และ
บริบทชุมชนในการตรวจสอบและจัดการสถานภาพและคุณภาพน้ำอยางงาย สามารถดำเนินการภายในชุมชนได ชุมชน 
มีองคความรูในการจัดการ โดยการวิจัยในคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีโจทยวิจัยในพ้ืนที่ 
บานเอียก เพื่อศึกษาองคประกอบทางดานคุณภาพและปริมาณน้ำในพื้นท่ี โดยอาศัยนักวิจัยจากสถาบันการศึกษารวมกับ
ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยมีสวนรวมในงานวิจัย แลกเปล่ียนและสรางองคความรู ซึ่งสามารถนำมาใชเปนแบบแผนการพัฒนา
ชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะเปนแนวทางสำหรับบริบทและศักยภาพชุมชนท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนพ้ืนที่รวมกับการเรียนการสอน เปนเคร่ืองมือปฏิรูปการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา และ
สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับระดับอื่นๆ ได 
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