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คำนำ
ลักษณะทางนิเ วศอุ ทกวิท ยาของแหล่ง น้ามี ความซับ ซ้อนและละเอีย ดอ่ อนซึ่ งเชื่อมโยง
ตังแต่อนุภาคของสสารและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จนกระทั่งถึงสัตว์
น้ า ขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ โ ภคในระบบของการกิ นต่ อกั น เป็ นทอด ๆ ภายในระบบนิ เ วศทางน้ า
สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมีการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเกิดเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ภายในกัน
ขึนมาโดยมีลักษณะของการพึ่งพากัน การช่วยเหลือเกือกูล หรือการแก่งแย่งแข่งขัน กันในระหว่าง
กลุ่ม ซึ่งเชื่อมโยงกันในรูปแบบของการเป็นอาหาร การถ่ายทอดพลังงานภายในกระบวนการผลิต
การบริโภค และการย่อยสลาย ภายใต้การรักษาสมดุลของประชากรที่สอดคล้องตามสถานการณ์
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศทางน้าทุกชนิด มีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับของเซลล์ห รือโครงสร้างของสภาพร่างกายไปตามวัฏ จักรของเวลา ซึ่งได้รั บ
อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ประชาคม
ของสิ่งมีชีวิตทางน้าจึงมีการเกิดการทดแทนที่ด้วยชนิดที่ปรับตัวได้ดี และสิ่งมีชีวิตที่ตายลงไปก็จะถูก
ย่อยสลายกลายเป็นสารอนินทรีย์ในรูปของแร่ธาตุหรือสารประกอบที่ละลายน้าซึ่งหมุนเวียนภายใน
ระบบนิเวศของแหล่งน้าอย่างต่อเนื่องไป
ในท่ามกลางสภาวการณ์ปั ญ หาด้านสิ่ง แวดล้อมทางน้าที่ นับ วันจะรุ นแรงขึ น ผนวกกั บ
สภาวะความกดดันจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางน้าและการใช้ที่ดินในพืนที่รับน้าโดยรอบ
การเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อประชาคมของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้าจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้
ยาก ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาทรัพยากรในแหล่ งน้าหลายแห่งได้ สะท้อนภาพของความเสื่อม
โทรมลงอย่างชัดเจน ด้ วยเหตุที่แหล่งน้าผิวดินมี อยู่อย่างจ้ากัด และยังเป็ นแหล่งผลิตสัตว์น้านานา
ชนิด การอนุรักษ์ดูแลแหล่งน้าให้มีคุณภาพที่ดจี ึงเป็นเรื่องส้าคัญและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของเราได้
การบริหารจัดการแหล่งน้ าเชิง อนุรั กษ์เพื่ อการดูแลและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า อย่าง
เหมาะสมนัน จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งน้าที่เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกันจากพืนที่ต้นน้าล้าธาร ลงไปจนถึงบริเวณปากแม่น้า ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ งของแหล่งน้าจื ด
ตอนล่างสุดก่อนที่จะออกสู่เขตทะเล ทังนี เพื่อสามารถอธิบายสถานภาพและทิศทางความเป็นไป
ของแหล่งน้าตลอดจนศักย์การผลิตทรัพยากรที่ส้าคัญในแต่ละระบบ รวมทังสามารถพัฒนาแนวทาง
ในการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงที่ อาจเกิ ด ขึ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการอนุรักษ์ดูแลแหล่งน้าจ้าเพาะที่มีในเขตพืนที่ต่าง ๆ ได้

หนังสือ “จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิง
อนุรักษ์” เล่มนี เป็นการไล่เรียงความรู้และน้าเสนอประสบการณ์ที่มีมาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
แหล่งน้าไหลประเภทต่าง ๆ ออกมาอย่างเป็นระบบ ทังนี มีการประมวลความรู้พืนฐานที่เป็นแนวคิด
ทฤษฎีหรือหลักการที่ส้าคัญ พร้อมทังสอดแทรกแนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ พร้อมยกตัวอย่าง
ที่เป็นกรณีศึกษาในประเทศไทยมาประกอบ
เนือหาของหนังสือเล่มนี ประกอบด้วยส่วนของบทน้า (บทที่ 1) ที่กล่าวถึงลักษณะจ้าเพาะ
คุณค่า และความส้าคัญของแหล่งน้าไหล จากนันได้น้าเสนอเรื่องราวความรู้ของระบบนิเวศแหล่งน้า
ไหลแต่ละประเภท ตามล้าดับตังแต่พืนที่ต้นน้าซึ่งคือ ระบบนิเวศน้าตกและล้าธารต้นน้า (บทที่ 2)
ระบบนิ เวศแม่ น้า (บทที่ 3) และระบบนิเวศปากแม่น้า (บทที่ 4) ที่ครอบคลุมสถานการณ์ปัญหา
จนถึงเขตทะเล ภายในแต่ละบทมีรายละเอียดที่แสดงลักษณะจ้าเพาะและปัจจัยที่มีความโดดเด่น
(โดยเฉพาะในด้านการชีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โดยเน้นความเข้าใจด้านเทคนิควิธีการเพื่อการ
วางแผนและการประเมิ นผลการศึ กษา นอกจากนี ยั ง ให้ แ นวคิ ด ด้ านการประเมิ นสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ และมลภาวะของระบบนิเวศทางน้า (บทที่ 5) ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในสถานการณ์และแนวทางการจัดการปัญหายูโทรฟิเคชัน (บทที่ 6) ภายใต้การประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านปัจจัยและฟังก์ชันที่มใี นระบบนิเวศทางน้าแต่ละประเภท และในบทท้ายสุดของหนังสือ (บทที่
7) เป็นการเสนอแนวคิดในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเวศอุทกวิทยาร่วมกับ ความรู้
ทางสังคมและชุมชน ทังนี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้าเชิงอนุรักษ์ให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าประสงค์
หนังสือเล่มนี ส้าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน้ามากล่าว
ได้ทังหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คือ คุณพ่อโกเมศ เจริญพานิช
ผู้ได้ให้การอบรมพร่้าสอนให้มีความอดทนและมุ่งมั่นในงานที่ท้า และสอนให้เรียนรู้ ไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์กาญจนภาชน์
ลิ่ ว มโนมนต์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ทั งความรู้ ให้ ก้ า ลั ง ใจและเป็ น ตั ว อย่ า งของความเป็ น ครู ที่ มี เ มตตาและ
ขยันหมั่นเพียรอย่างสม่้าเสมอ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ ใน
ค้าแนะน้าที่มีคุณค่า ขอบคุณส้าหรับหนังสือและงานเขียนของท่านที่ช่วยจุดประกายความคิด ให้ได้
เห็นความส้าคัญของการขับเคลื่อนภาคสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษ์
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์จิราภัษ อัจจิมางกูร รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์
เมฆสัมพันธ์ ที่ให้โอกาสในการไปเรียนรู้ในภาคสนาม และให้ความรู้และค้าแนะน้าในการท้างานเชิง
พืนที่ ขอขอบคุณทีมงานวิจัย คณาจารย์รุ่นน้องและนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้ช่วยวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้า ภาควิชาชีววิทยาประมง รวมทังทีมงานจาก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท างทะเลและภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง ทุกคน ที่ได้ ให้ความ
ช่วยเหลือในการส้ารวจภาคสนามและร่วมกันท้าวิจัยอย่างไม่ย่อท้อ

ขอขอบพระคุณ คุณนันทวัน เนตรสาน รวมทังนิสิตในที่ ปรึกษาทุกคนที่ ช่วยกันจัดพิมพ์
ต้นฉบับอย่างขยั นขันแข็งและอดทน ขอขอบคุณที มงานจากกรมประมง กรมทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ให้ความช่วยเหลือในการส้ารวจ และ
ขอขอบคุณพี่น้องในชุมชนประมงท้องถิ่น ส้าหรับข้อมูลความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
น้าใจไมตรีที่ได้รับ
ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ที่ได้กรุณาช่วยอ่านและ
ตรวจแก้ไ ขต้นฉบับ ของหนัง สือนี ให้ ไม่ว่าจะเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.นิต ยา เลาหะจิ นดา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ผอ.สิทธิชัย ฤทธิธรรม ผช.ทวีป บุญวานิช ดร.ช้านาญ
พงษ์ศรี คุณนิพนธ์ อัครศวเมฆ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ ที่
กรุณาให้แนวทางในการพัฒนางานเขียน ตลอดจนให้ค้าแนะน้าอันมีคุณค่าที่เปี่ยมไปด้วยความตังใจ
และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาถึง จนท้าให้หนังสือเล่มนีส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวและลูก ๆ อันเป็นที่รัก ในความเข้าใจและก้าลังใจที่มีให้กัน
มาโดยตลอด ผู้เขีย นหวัง เป็นอย่ างยิ่ง ว่าหนัง สือเล่ มนีจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ส นในศึกษาหาความรู้
ทางด้านนิเวศอุทกวิทยา ทรัพยากรทางน้า สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะช่วย
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติของแหล่งน้า
และน้าไปสูก่ ารพัฒนาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าต่าง ๆ ของประเทศไทยเราได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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สารบัญ
บทที่ 1
ลักษณะจ้าเพาะ ความส้าคัญ และคุณค่าของแหล่งน้าไหล

1
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บทที่ 1
ลักษณะจำเพำะ ควำมสำคัญ และคุณค่ำ
ของแหล่งนำไหล
Specific Characters, Importance and Values of Running Waters
แหล่งน้ำไหล (Running waters) เป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพำะตัว มีลักษณะแตกต่ำง
จำกระบบนิ เวศอื่ น ๆ ที่จะเห็นได้ เด่ นชั ดที่ สุด คือ กำรที่มวลน้ำภำยในระบบมี กำรเคลื่ อนตัวอยู่
ตลอดเวลำ เมื่อพิจำรณำแหล่งน้ำไหล อำทิ แม่น้ำ เรำพบว่ำกำรไหลของมวลน้ำในพืนที่แม่น้ำมักมี
ทิศไปในทำงเดียวกันในช่วงเขตพืนที่ของล้ำน้ำช่วงหนึ่ง ๆ ซึ่งควำมเร็วในกำรไหลของน้ำมักจะมีค่ำ
สูงในบริเวณแนวกลำงร่องน้ำ และลดต่้ำลงในบริเวณใกล้ขอบฝั่งหรือในบริเวณที่พบสิ่งกีดขวำง อำทิ
ดงพรรณไม้น้ำที่ขึนกระจำยแน่นอยู่ (ภำพที่ 1.1)

(ก)

(ข)

(ค)

ภำพที่ 1.1 ลั กษณะโครงสร้ ำงทำงสั ณฐำนวิท ยำและนิเ วศวิท ยำในระบบแม่ น้ำ แต่ ละแห่ งที่ มี
บทบำทต่อกำรไหลของมวลน้ำ (ก; แม่น้ำเพชรบุรี, ข; แม่น้ำยม, ค; แม่น้ำน่ำน)
โครงสร้ ำงทำงสั ณฐำนวิ ท ยำ อำทิ ควำมกว้ ำง ควำมลำดชั น และลั กษณะของสิ่ ง กี ด
ขวำงทำงกำยภำพที่ มีใ นแนวล้ ำน้ ำ นั บ เป็ น สำเหตุ ส้ ำ คั ญ ที่ ท้ ำ ให้ ค วำมเร็ ว ในกำรไหลของน้ ำ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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เปลี่ยนแปลงไป ทังนี ควำมเร็วในกำรไหลของน้ำจะมีค่ำที่ลดลงในส่วนของล้ำน้ำที่มีควำมลำดชันต่้ำ
(อำทิ แม่น้ำยม ในเขตอุทยำนแห่งชำติภูนำง; ภำพที่ 1.1 ข) แต่จะมีค่ำสูงในบริเวณแม่น้ำที่อยู่ใกล้
แนวเขำสู ง (อำทิ แม่ น้ ำน่ ำน ในเขตอุ ทยำนแห่ ง ชำติ แ ม่จริ ม ; ภำพที่ 1.1 ค) ส่ วนลั กษณะทำง
นิเวศวิทยำในระบบแม่น้ำแต่ละแห่งที่มีบทบำทต่อควำมเร็วในกำรไหลของมวลน้ำ จะพบเห็นได้จำก
กำรที่ภำยในล้ำน้ำมีกำรเจริญของพรรณไม้ใต้น้ำอย่ำงหนำแน่น ซึ่งมักพบในแม่น้ำที่ค่อนข้ำงใส (อำทิ
ในแม่น้ำเพชรบุรี เขตอ้ำเภอบ้ำนลำด; ภำพที่ 1.1 ก) ลักษณะที่มีพรรณไม้น้ำดังกล่ำวมีผลท้ำให้
ควำมเร็วในกำรไหลของน้ำลดลงได้อย่ำงชัดเจน
ลั กษณะกำรเคลื่ อนตั วของน้ ำในรู ป แบบต่ ำงๆ นั บ ว่ ำมี บ ทบำทและควำมสั มพั นธ์ กั บ
ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของล้ำน้ำหรือพืนท้องน้ำ นอกจำกนี ยังมีควำมเชื่อมโยงไปสู่กำรเกิดแหล่ง
ที่อยู่ อำศั ย ที่ มีค วำมจ้ ำเพำะตำมเขตพื นที่ (Specific habitat) เกี่ ย วข้ องลั กษณะกำรถ่ ำยทอด
พลังงำนและอำหำรในสำยใยอำหำร (Trophic dynamics) กำรขนส่ งและหมุนเวียนของแร่ธำตุ
อำหำร (Nutrient transportation and cycling) และกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมีหรือ
ธรณีเคมี (Biogeochemical changes) ในมวลน้ำรวมทังในบริเวณพืนท้องน้ำ ลักษณะดังกล่ำวนี
จัดเป็นควำมจ้ำเพำะทำงด้ำน “นิเวศอุทกวิทยา” ที่ปรำกฏภำยในระบบนิเวศย่อยต่ำง ๆ ของล้ำน้ำ
ซึ่ ง มี บ ทบำทส้ ำ คั ญ ต่ อ กำรพบควำมหลำกหลำยทำงชนิ ด ควำมชุ กชุ ม และควำมเป็ น อยู่ ข อง
ทรัพยำกรสิ่งมีชีวิตทำงน้ำทุกประเภทที่มีในแหล่งน้ำ

1.1) ลักษณะทั่วไปของแหล่งนำไหล
ในแหล่งน้ำไหลมีปัจจัยที่ส้ำคัญมำก คือ ควำมเร็วของน้ำ ซึ่งมีบทบำทต่อกระบวนกำรทัง
ทำงกำยภำพและเคมี ต่อสิ่ ง มี ชีวิต ในแหล่ ง น้ ำ ควำมเร็ วในกำรไหลของมวลน้ ำ จะเปลี่ ยนไปจำก
อิทธิพลของกำรมีสิ่งกีดขวำง หรือกำรเกิดกลุ่มของพรรณไม้น้ำในพืนที่ล้ำน้ำแต่ละช่วง นอกจำกนี
ยังแตกต่ำงกันไปตำมระดับควำมลึก และควำมลำดชันของล้ำน้ำ รวมทังอิทธิพลจำกกำรเสียดทำน
หรือแรงต้ำนที่มำจำกบริเวณพืนท้องน้ำซึ่งอำจเป็นพืนดินโคลน ทรำย หรือหิน ที่แตกต่ำงกันไปในแต่
ละแห่งด้วย
เมื่อพิจำรณำไปยังบริเวณแม่น้ ำล้ำธำรโดยทั่วไป เรำมักเห็นลักษณะของน้ำเพียงบริเวณ
ผิวหน้ำน้ำ อำจมองเห็นลักษณะของโครงสร้ำงทำงกำยภำพของแม่น้ำหรือพบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ขอบฝั่งด้ำนหนึ่งกับอีกด้ำนหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม นับเป็นเรื่องส้ำคัญที่ควรจินตนำกำรให้เห็นภำพในมิติ
ที่เชื่อมโยงต่อไปว่ำภำยในสำยของแม่น้ำล้ำธำรแต่ละแห่งนัน นับเป็นบ้ำนหรือเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย
ของสิ่งมีชีวิตอย่ำงหลำกหลำยซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีควำมสมบูรณ์ในตัวเอง
ในระบบนิเวศแม่น้ำล้ำธำร ประกอบด้วยทังผู้ผลิต (อำทิ สำหร่ำย พรรณไม้น้ำ) ผู้บริโภค
(อำทิ หอย ปลำ และกุ้งชนิดต่ำง ๆ) (ภำพที่ 1.2) รวมทังมีผู้ย่อยสลำย (อำทิ แบคทีเรียในน้ำและใน
ดิน ที่ เ รำมองไม่ เ ห็นด้ วยตำเปล่ ำ ) จัด เป็ นระบบนิเ วศที่ไ ม่ เ คยหยุ ดนิ่ ง เนื่ องจำกทั งสิ่ ง มี ชีวิต และ
ตัวกลำง (ซึ่งก็คือมวลน้ำ) มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนตัวอย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภำพที่ 1.2 ลั กษณะของสิ่ ง มี ชี วิต กลุ่ มต่ ำงๆ ที่ พ บในระบบนิ เ วศแม่ น้ำ ล้ ำธำรของประเทศไทย
(ก; สำหร่ำยสีเขียวแกมน้ำเงิน, ข; สำหร่ำยสีเขียว, ค; พรรณไม้น้ำ (สันตะวำ), ง; หอยคัน,
จ; ปลำซิวใบไผ่ และ ฉ; กุ้งน้ำตกขนำดเล็ก)
กำรเคลื่ อ นตั วของมวลน้ ำอย่ำงต่ อเนื่ องนั น เกิ ด ขึ นตั งแต่ ชั นน้ ำ ที่ อยู่ ผิ วบนสุ ด ลงไปถึ ง
บริ เ วณที่ ชิ ด กั บ พื นท้ อ งน้ ำ ทำงด้ ำ นล่ ำ ง หำกเรำมี โ อกำสได้ ล งไปสั ม ผั ส และพิ จำรณำถึ ง กำร
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเองอย่ำงจริงจัง แล้ว จะเห็นได้ว่ำในระบบของแม่น้ำล้ำธำรมีกำรเคลื่อนตัวของ
มวลน้ำเกิดได้ทังในแนวรำบ ในลักษณะกำรเคลื่อนเป็นเส้นทำงตำมล้ำน้ำ (Laminar flow) และกำร
เคลื่อนตัวในแนวดิ่ง (Advection) ที่มีลักษณะคล้ำยกำรหมุนวนเป็นวงลงไปแล้วหมุนกลับขึนมำเป็น
ระลอกๆ ในรูปแบบที่คล้ำยเกลียว (Spiral movement) ไปตำมทิศทำงของน้ำ โดยเมื่อสังเกตที่
ผิวหน้ำน้ำจะเห็นลักษณะคล้ำยเป็นวงเกิดขึนเป็นระลอก ๆ (ภำพที่ 1.3)
อย่ำงไรก็ตำม มวลของน้ำโดยรวมจะมีกำรไหลลงไปตำมควำมลำดชันของพืนที่ (ไหลจำกที่
สูงลงสู่ที่ต่้ำ) โดยในระหว่ำงทำงที่น้ำมีกำรเคลื่อนตัวไปนันจะเกิดกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยถ่ำยเทของ
มวลสำรต่ำงๆ ตำมลักษณะทำงกำยภำพและทำงเคมีของสำรที่ปรำกฏ นอกจำกนี ยังมีมวลสำรอีก
หลำยประเภทที่มีบทบำทหรือเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ (อำทิ แร่ธำตุอำหำรที่
ละลำยน้ำ) ก็จะถูกสิ่งมีชีวิตดึงไปใช้ในกระบวนกำรทำงชีวเคมี กำรเจริญเติบโตและกำรสร้ำงสำร
สะสมภำยในเซลล์ ฯลฯ ซึ่ งสำรดั งกล่ำวสำมำรถหมุนเวี ยนโดยกำรถู กย่ อยสลำยเกิ ดเป็นวัฎ จักร
กลับคืนสู่กำรเป็นสำรอนินทรีย์ได้ใหม่ ทังนี จะขึนอยู่กับช่วงเวลำที่เรำติดตำมลักษณะของสำรซึ่งจะ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมระยะทำงหรือต้ำแหน่งต่ำง ๆ ในแม่น้ำได้อยู่ตลอดเวลำ
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ภำพที่ 1.3 ลักษณะของผิ วหน้ ำน้ำที่แสดงกำรเคลื่ อนตั วของน้ำในรู ปแบบหมุ นวนหลำยทิศ ทำง
(สถานที่: แม่น้าเพชรบุรี เขตอ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี)

1.2) แม่นำและสมดุลนำบนผิวโลก
จำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำน้ำที่ปรำกฏบนผิวโลกนันแต่เดิมได้รับกำรผลักดันขึนมำจำก
ชันใต้เปลือกโลกด้วยอิทธิพลของภูเขำไฟ (Cushing and Allan, 2001) น้ำที่มีบนผิวโลก ท้ำให้เกิด
สรรพสิ่งที่มีชีวิตและเกิดกระบวนกำรทำงกำยภำพและชีวเคมีต่ำงๆ อย่ำงมำกมำยและต่อเนื่ อง ทังนี
เนื่องจำกน้ำบนผิวโลกเชื่อมโยงกับน้ำในชันบรรยำกำศโดยรอบโลก ซึ่งทังหมดมีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนภำพอยู่ ต ลอดเวลำ เกิ ดเป็ นวัฏ จั กรหมุ นเวี ยนของน้ ำที่ไ ม่ รู้ จบ โดยผ่ ำนกระบวนกำรที่ เ รำ
คุ้นเคยกัน อำทิ กำรตกของน้ำฝน กำรระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน กำรแทรกซึมของน้ำผ่ำนชันผิวดิน
ลงไป และกำรไหลบ่ำของน้ำไปตำมที่ ต่ ำงๆ เกิ ดเป็นล้ ำ ธำรขนำดเล็ก เป็ นห้ วย หนอง บึ ง หรื อ
รวมตัวกันเป็นล้ำน้ำ เกิดเป็นสำยของแม่น้ำไหลลงสู่พืนที่ที่ควำมลำดชันต่้ำกว่ำ ต่อเนื่องไปถึงพืนที่
รำบลุ่มปำกแม่น้ำ และไหลออกสู่ทะเลและมหำสมุทรในท้ำยที่สุด
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เพื่อให้ ง่ำยต่ อกำรติด ตำมท้ ำควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรน้ ำข้ อ มู ลควำมรู้ ไปสู่กำรบริ หำร
จัดกำรระบบน้ำที่เหมำะสมในภำยหลั ง นั กวิทยำศำสตร์จึงนิยมจ้ำแนกเขตพืนที่ ล้ำน้ ำที่พิจำรณำ
ระบบของน้ำที่เกี่ยวข้องออกเป็นส่วนๆ และศึกษำทิศทำงและอัตรำกำรถ่ำยเท (Flux) ของมวลสำร
ในระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ที่จ้ำแนกนัน ซึ่งหำกพิจำรณำด้ำนวัฏจักรของน้ำในภำพรวม ดังแสดงใน ภำพที่
1.4 แล้ว จะพบว่ำมวลน้ำในบรรยำกำศของโลกที่กระจำยหมุนเวียนอยู่ในระบบของพืนแผ่นดิน และ
ในระบบทะเลและมหำสมุทร มีอยู่ประมำณ 180,000 และ 820,000 ลูกบำศก์กิโลเมตร ตำมล้ำดับ
โดยในเขตพื นแผ่ นดิ นนั น มี สัด ส่ วนของน้ ำที่ ร ะเหยหรื อเปลี่ ย นรู ปไปในชั นบรรยำกำศในระดั บ
ประมำณ 70,000 ลูกบำศก์ กิโ ลเมตร ขณะที่ น้ ำที่ต กลงมำจำกชันบรรยำกำศมีร ะดับ ประมำณ
110,000 ลูกบำศก์กิโลเมตร สัดส่วนของกำรถ่ำยเทจำกชันบรรยำกำศที่มำกกว่ำนี ท้ำให้มวลของน้ำ
จำกแผ่นดินได้ไหลลงสู่ระบบทะเลและมหำสมุทรประมำณ 40,000 ลูกบำศก์กิโลเมตร ขณะที่น้ำที่
ระเหยจำกเขตมหำสมุทร ก็ได้หมุนเวียนกลับมำสู่ ที่ ผิวโลกในสัดส่วนเช่นเดียวกัน (Cushing and
Allan, 2001)
70,000

กำรระเหย
กำรคำยนำ

110,000

40,000

430,000
หยำดนำฟ้ำ

นำไหลจำกที่สูง

แผ่นดิน
กำรระเหย

ระดับนำใต้ดิน
นำไหลใต้ดิน

390,000

นำไหลบ่ำ
บนผิวดิน

นำท่ำ

หยำดนำฟ้ำ

ทะเล
หน่วย: ลูกบำศก์กโิ ลเมตร

ภำพที่ 1.4 วัฏจักรของน้ำที่หมุนเวียนระหว่ำงระบบในพืนแผ่นดินกับระบบทะเลและมหำสมุทร
(ที่มา: ปรับปรุงจาก Cushing and Allan, 2001)

นักอุทกวิทยำนิยมใช้หลักกำรสมดุลของสำร (Mass balance) ภำยในระบบเพื่อศึกษำกำร
เคลื่อนย้ ำยถ่ำยเทของสำรในแหล่ง น้ำ หลั กกำรนี เรำสำมำรถน้ ำมำประยุกต์ ใช้ ในกำรตรวจสอบ
ลักษณะของระบบลุ่มน้ำและผลกระทบต่ำง ๆ ที่เกิดขึนได้ โดยในกำรศึกษำปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำออก
ในระบบของแม่น้ำหนึ่ง ๆ หำกไม่มีกำรเพิ่มหรือลดปริมำณน้ำที่เกิดจำกระบบผันน้ำ แล้ว ปริมำณน้ำ
ที่ไหลเข้ำสู่ระบบควรจะต้องเท่ำกับปริมำณน้ำที่ไหลออกจำกระบบ จำกแนวคิดดังกล่ำวเรำสำมำรถ
ค้ำนวณหำปริมำณหรือควำมเข้มข้นของสำรส้ำคัญต่ำง ๆ ที่ถูกเคลื่อนย้ำยเข้ำออกระหว่ำงส่วนต่ำงๆ
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ของล้ำน้ำหรือใช้ประมำณสัดส่วนของอนินทรีย์สำรที่แปรรูปไปหรือเปลี่ยนสภำพเข้ำสู่สิ่งมีชีวิตชนิด
ต่ำง ๆ ในระบบนิเวศของล้ำน้ำนันได้
ตำมธรรมชำติแล้วพบว่ำปริมำณน้ำที่ไหลอยู่ในระบบแม่น้ำรวมทังบริเวณล้ำธำรน้ำที่อยู่ใต้
ดินนัน มีระดับน้อยกว่ำหนึ่งในสำมส่วนของปริมำณน้ำฝนที่ตกลงมำที่ผิวโลกทังหมด ทังนี เนื่องจำก
น้ ำ ส่ วนใหญ่ ไ ด้ มีก ำรระเหยกลั บ ขึ นไปสู่ ชั นของบรรยำกำศดั ง เดิ ม และน้ ำ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ใ นชั น
บรรยำกำศก็มำจำกกำรคำยน้ำของพืชบนผิวโลก เมื่อพิจำรณำในแต่ละส่วนย่อยของบริเวณผิวโลก
เขตต่ำง ๆ อำจพบกำรเกิดสมดุลของระบบกำรหมุนเวียนน้ำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม ควำมสมดุลใน
ระบบมหภำคยังคงเกิดขึน ซึ่งนับเป็นระบบมวลรวมของน้ำทังโลก ในพืนที่หนึ่ง ๆ ของแต่ละภูมิภำค
อำจมีกำรระเหยของน้ำออกสู่ชันบรรยำกำศมำกกว่ำอีกพืนที่หนึ่ง ขณะที่ในบำงพืนที่อำจพบแม่น้ำที่
มีมวลของน้ำมหำศำลไหลลงสู่ทะเลอย่ำงต่อเนื่อง บำงแม่น้ำในอีกพืนที่หนึ่ง กำรไหลของน้ำอำจไหล
ช้ำลงเรื่อย ๆ เสมือนมีน้ำต้นทุนที่ก้ำลังลดน้อยถอยลงไปทุกที ส่ง ผลให้มวลน้ำที่ไหลลงสู่เขตทะเล
ลดลงตำมไปด้วย
ควำมแตกต่ำงในแต่ละพืนที่ดังกล่ำว นอกจำกจะขึนอยู่กับอิทธิพลของลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำและอุตุนิยมวิทยำโดยธรรมชำติแล้ว กำรปรับเปลี่ยนพืนที่โดยรอบแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรในกำรใช้ประโยชน์ของผู้คนในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเฉพำะเพื่ อกำรตังถิ่นฐำน กำรสร้ำง
บ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย กำรสร้ำงชุมชนเมืองที่ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และกำรใช้พืนที่โ ดยรอบแม่น้ ำ
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม ก็นับว่ำมีบทบำทต่อทังปริมำณและคุณภำพ
ของน้ำในแต่ละพืนที่ของล้ำน้ำได้อย่ำงชัดเจน ดังตัวอย่ำงงำนวิจัยในพืนที่ลุ่มน้ำท่ำจีน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำ
ที่มีกำรใช้พืนที่โดยรอบเพื่อท้ำนำ ตังแต่ในช่วงตอนบน (ในเขตจังหวัดชัยนำท) ลงมำถึงตอนกลำง
(ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และจัง หวัดนครปฐม) เรำพบว่ำในมวลน้ำของแม่น้ ำช่วงตอนกลำงนันมี
ควำมเข้มข้นของสำรในกลุ่มแอมโมเนียม รวมทังไนเตรทไนโตรเจนที่เพิ่มสูงขึนจำกระดับพืนฐำนเดิม
(ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ในมวลน้ ำ ต้ น ทุ นที่ ไ หลลงมำจำกแม่ น้ ำ เจ้ ำ พระยำ) ถึ ง ประมำณ 2-3 เท่ ำ
(Meksumpun et al., 2008; Thaipichitburapa et al., 2010)
ถึ ง แม้ ว่ำ ปริ มำณน้ ำในแม่ น้ ำ บนพื นผิ วโลกจะนั บ เป็ น ปริ มำณที่ ไ ม่ มำกนั ก และคิ ด เป็ น
สัดส่วนที่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของปริมำณน้ำฝนที่ตกลงมำบนผิวโลก อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนดังกล่ำว
นีนับว่ำให้คุณค่ำต่อมนุษย์เรำในกำรด้ำรงชีวิตประจ้ำวัน เป็นอย่ำงยิ่ง หำกเรำยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและ
มองดูสำยน้ำที่ก้ำลังไหลไปอยู่นัน เรำอำจมองเห็นแค่ เพียงมวลน้ำที่เคลื่อนตัวเฉพำะบริเวณที่เห็น
เบืองหน้ำเรำ แต่หำกพิจำรณำให้ดีแล้วจะพบว่ำสำยน้ำที่อยู่ตรงหน้ำ จัดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ำย
หรือ “Network” ของระบบลุ่ มน้ำ ที่มีต้นน้ ำซึ่ งอำจเป็ นสำยน้ ำจำกล้ำห้วยขนำดเล็กในพืนที่สู ง
(Headwater streams) มีที่มำจำกหลำยทิศทำง ไหลรวมกั นลงมำเกิดเป็นเส้นสำยของแม่น้ำที่เห็น
อยู่ตรงหน้ำ
ตัวอย่ำงของ “แม่น้าเพชรบุรี” ใน ภำพที่ 1.5 ซึ่งแสดงกำรไหลของมวลน้ำจำกเขตต้นน้ำ
บริเวณภูเขำสูงทำงฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของพืนที่ ไหลขึนไปทำงทิศเหนือเข้ำสู่ระบบนิเวศอ่ำงเก็บน้ำ
เขื่อนแก่งกระจำนที่มีระดับควำมสูงที่ลดหลั่นกันลงมำ แม่น้ำเพชรบุรีในส่วนที่อยู่เหนืออ่ำงเก็บน้ำ
ถูกจัดว่ำเป็น “แม่น้าเพชรบุรีตอนบน” ซึ่งหลังจำกนัน ล้ำน้ำได้ไหลพำดผ่ำนไปตำมเขตที่รำบต่้ำที่อยู่
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ถัดลงไปทำงทิศตะวันออก โดยในระหว่ำงทำงมีแม่น้ำสำยย่อยจำกแหล่งต้นน้ำอื่น ๆ (อำทิ ล้ำห้วย
แม่ประจันต์ ที่รับน้ำมำจำกเขตจังหวัดรำชบุรี) ได้ไหลมำบรรจบรวมตัวกันกับแม่น้ำสำยหลัก แม่น้ำ
เพชรบุ รีในส่ วนที่ นับ จำกเขตอ้ำเภอเมื องลงไปนัน ถูกจัด ว่ำเป็ น “แม่น้าเพชรบุรีตอนล่าง” ซึ่งเป็ น
บริเวณที่มีกำรใช้ที่ดินในกำรท้ำกิจกรรมกำรเกษตรและเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยเพิ่มมำกขึนอย่ำงชัดเจน
และท้ำยที่สุดมวลของน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ได้ไหลลงสู่พืนที่ปำกแม่น้ำในสองบริเวณ คือ ในเขตปำก
แม่ น้ ำเขตอ้ ำ เภอบ้ ำนแหลม และปำกแม่ น้ ำ เขตอ้ ำ เภอบำงตะบู น จั ง หวั ด เพชรบุ รี ซึ่ ง อยู่ ท ำง
ตะวันออกสุดของพืนที่ อยู่ในเขตอ่ำวไทยตอนใน (อ่ำวไทยรูปตัว ก) ในภำพรวมนับเป็นเส้นทำงกำร
เคลื่อนตัวของมวลน้ำจำกต้นน้ำในบริเวณเทือกเขำสูง จนกระทั่งไหลออกสู่ทะเลในลักษณะของกำร
เป็น Network ที่กว้ำงขวำง ซึ่ง พร้ อม ๆ กั บกำรเคลื่อนตั วของน้ำตำมระยะทำงนัน ในระหว่ำง
เส้ น ทำงก็ มี กำรเกิ ด ปรำกฏกำรณ์ กำรเปลี่ ย นแปลงต่ ำ ง ๆ ในมวลน้ ำ ทั งที่ มำจำกอิ ท ธิ พ ลตำม
ธรรมชำติของพืนที่ สภำวะภูมิอำกำศ และจำกอิทธิพลของกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่โดยชุมชนรอบ
แหล่งน้ำ นับเป็น Network ของน้ำที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพและปริมำณอย่ำงต่อเนื่องเป็ น
ล้ำดับจนถึงเขตทะเล (ภำพที่ 1.5)
สมุทรสงครำม
N
N

ห้วยแม่ประจันต์

แม่นำเพชรบุรี
ตอนล่ำง

เพชรบุรี
แม่นำเพชรบุรี
ตอนบน

อ่ำงเก็บนำเขื่อน
แก่งกระจำน

อ่ำวไทย

ควำมสูงจำกระดับนำทะเล
สูง 1,505 เมตร
20 กิโลเมตร

ต่ำ -0.001 เมตร

เส้นทำงลำนำ

ภำพที่ 1.5 โครงสร้ำงทำงภูมิสั ณฐำนวิทยำและเครือข่ำย (Network) ของ “ลุ่มน้า เพชรบุรี ”
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จำกเขตต้ นน้ ำ ทำงทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ไหลลงสู่ อ่ ำ วไทยทำงด้ ำ น
ตะวันออกของพืนที่ (ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมแผนที่ทหาร, 2554)
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อนึ่ง Cushing and Allan (2001) ระบุว่ำปริมำณน้ำจืดที่มนุษย์เรำใช้ได้บริเวณพืนผิว โลก
นับว่ำมีปริมำณเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมวลน้ำทังหมดที่มีบนโลกนี โดยในสัดส่วนของปริมำณน้ำ
จืดที่มี (คือ แค่ 2.8 % นัน) แหล่งน้ำจืดที่ส้ำคัญอยู่ในส่วนของผิวโลกที่เป็นน้ำแข็ง 2.2 % ส่วนอีก
0.6 % จะเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน กำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำน้ำจำกทะเลสำบเขตน้ำจืดมีสัดส่วนน้อยกว่ำ
หนึ่งในร้อยของปริมำณน้ำจืดบนผิวโลกที่มี ส้ำหรับน้ำจืดจำกแหล่งแม่น้ำ ยัง มีปริมำณน้อยกว่ำนัน
ลงไปอีก (มีสัดส่วนน้อยกว่ำแหล่งน้ำในพืนที่ทะเลสำบน้ำจืด ถึงประมำณ 10 เท่ำ)
ด้วยข้อมูลที่มดี ังกล่ำว เรำพบว่ำแหล่งน้ำจืดของมนุษย์ นันมีปริมำณจ้ำกัดมำก จึงนับเป็น
เรื่องส้ำคัญที่ทุกคนควรได้ตระหนักถึง และหันมำให้ควำมส้ำคัญในกำรอนุรักษ์ดูแลอย่ำงจริงจัง ทังนี
เพื่ออนำคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลำนที่จะมีแหล่งน้ำที่ดีได้ใช้ประโยชน์สืบต่อไป

1.3) ระบบแม่นำและกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
Allan (1995), Stanford (1996), Cushing and Allan (2001), และ Gordon et al.
(2004) ได้อำศัยหลักกำรทำงอุทกวิทยำของลุ่มน้ำในกำรจัดจ้ำแนกระบบแม่น้ำพืนฐำนซึ่งเป็นที่นิยม
ใช้กันเพื่อกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ กำรจ้ำแนกดังกล่ำวใช้กรอบแนวคิดจำกลักษณะทำงธรรมชำติของ
แม่น้ำซึ่งเริ่มนับตังแต่จุดก้ำเนิดของแม่น้ำ จนถึงตอนท้ำยสุดของแม่น้ำตำมล้ำดับลงไป
จุดก้ำเนิดของแม่น้ำ พบอยู่ใ นเขตของพืนที่ป่ำเขำในบริเ วณที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และมี
ควำมชุ่มชื นสู ง (มั กเป็ นเขตป่ ำต้น น้ ำ “Headwaters” ที่ จัด เป็ นพื นที่อนุ รั กษ์ ) ซึ่ งแม่ น้ ำ ที่ พ บใน
ตอนต้นนี มักอยู่ในลักษณะของล้ำห้วยน้ำตก หรือล้ำธำรขนำดเล็ก ซึ่งอำจมีควำมกว้ำงไม่เกิน 2-3
เมตร ล้ ำธำรในพื นที่ต้ นน้ ำดั ง กล่ำว เกิ ด จำกกำรอิ่ มตั วของตำน้ำในดิ น ซึ่ง ดั นให้ มวลน้ ำไหลซึ ม
ออกมำ ไหลมำรวมกันจนเป็นล้ำธำรเล็กๆ ซึ่งพืนที่โดยรอบมักมีลักษณะเป็นป่ำทึบ มีควำมชุ่มชืนสูง
และมีควำมอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ชนิดต่ำงๆ อย่ำงหนำแน่น ล้ำธำรน้ำในลักษณะเช่นนี จัดเป็น
ล้ำธำร อันดับที่ 1 (1st Order stream) ของระบบแม่น้ำ ซึ่งสำมำรถพบได้ในที่สูง ซึ่งอำจมีควำมลำด
ชันของพืนที่แตกต่ำงกันไป ดังตัวอย่ำงของพืนที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรี (ภำพที่ 1.6 ซ้ำย) ที่อยู่ใน
เขตอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
กำรไหลของน้ำในระบบนิเวศล้ำธำรต้นน้ำขนำดเล็กในพืนที่ป่ำ มักได้รับอิทธิพลโดยตรง
จำกปริมำณน้ำฝนที่ตกลงมำ ล้ำธำรในบริเวณดังกล่ำวนี บำงครังเรำอำจไม่พบกำรไหลของน้ำเลย
เพรำะปริมำณน้ำอำจน้อยลงมำก (โดยเฉพำะในหน้ำแล้ง) และในบำงเวลำน้ำก็อำจเหือดแห้งไปได้
ซึ่งในภำพรวมแล้ว ล้ำธำรน้ำในอันดับที่ 1 นี จะมีปริมำณและอัตรำไหลของน้ำ รวมถึงควำมกว้ำง
และควำมลึกของตัวล้ำธำร ที่ผันแปรสูงตำมเวลำ ด้วยเหตุดังกล่ำวแหล่งน้ำบริเวณนี จึงมักมีควำม
หลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้ำงต่้ำ และพบปริมำณของสิ่งมีชีวิต ทำงน้ำที่ไม่แน่นอนตำมไปด้วย
(จำรุมำศและคณะ 2554)
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ภำพที่ 1.6 ลักษณะของล้ำธำรต้นน้ำที่พบในบริเวณป่ำเขำอันชุ่มชืนและอุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยำน
แห่ งชำติแ ก่ง กระจำน จั งหวั ดเพชรบุรี (ภำพบน ซ้ำยและขวำ) และส่ วนต้นของแม่ น้ ำ
เพชรบุรี ณ บริเวณที่รับน้ำจำกล้ำห้วยตะเกลพำดู (ภำพล่ำง) (ที่มา: จารุมาศและคณะ 2550)
ในพืนที่ที่มีควำมลำดชันสูงภำยในเขตป่ำเขำอันอุดมสมบูรณ์ น้ำจำกล้ำห้วยน้ำตกขนำด
เล็ก หรือจำกล้ำธำรสำยเล็ก ๆ จะไหลลงมำตำมระดับของชันควำมสูงในพืนที่ เกิดกำรไหลมำรวมตัว
กันในแนวร่องเขำ หรือพืนที่ที่ต่้ำกว่ำ และเกิดเป็นล้ำธำรน้ำที่เรียกว่ำ ล้ำธำรอันดับที่ 2 (2nd Order
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stream; ภำพที่ 1.6 บนขวำ) ที่มีขนำดใหญ่ขึน มีมวลน้ำมำกขึน ซึ่ งนอกจำกจะเป็นมวลน้ำที่ไหล
บนผิวดินแล้ว ยังเริ่มเกิดเครือข่ำยของน้ำใต้ดินที่อิ่มตัวและเชื่อมโยงสู่กัน ทังทำงด้ำนข้ำงและแนวใต้
พืนล้ำธำร ซึ่งจะผลักดันให้ล้ำธำรน้ำในอันดับที่ 2 นี มีปริมำณน้ำไหลแทบตลอดทังปี
ล้ำธำรน้ำในอันดับ นี สำมำรถไหลไปรวมกั บล้ ำธำรขนำดเล็กอื่นๆ ตำมลั กษณะทำงภู มิ
สัณฐำนวิทยำ และเกิดเป็นล้ำธำรน้ำในอันดับที่ 3 (3rd Order stream) ซึ่งสำมำรถรวมตัวกันต่อ ๆ
ไป เป็นลักษณะของแม่ น้ำสำยต่ำง ๆ (ภำพที่ 1.6 ล่ำง) หรือพั ฒนำเกิดเป็ นโครงสร้ำงเครื อข่ำย
(Network) ของระบบแม่น้ำ ดังตัวอย่ำงของระบบแม่น้ำเพชรบุรีจำกเขตต้นน้ำจนถึงพืนที่ปำกแม่น้ำ
(ภำพที่ 1.5) ที่จัดเป็นเครือข่ำยของแม่น้ำที่มขี นำดขยำยใหญ่ขึนเป็นล้ำดับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
บทที่ 3)
ในประเทศไทยเรำ แม่น้ำส่วนใหญ่ที่ไหลจำกเทือกเขำสูงต่ ำงๆ ผ่ำนลงสู่ที่รำบต่้ำ มักจะ
ไหลลงสู่พืนที่ชำยฝั่งทะเล เกิดเป็นบริเวณที่มวลน้ำจืดมีกำรผสมผสำนกับน้ำทะเล เกิดกำรพัฒนำ
ของระบบนิเวศปำกแม่น้ำ (ซึ่งเป็นระบบนิเวศน้ำกร่อย) (ภำพที่ 1.7) และเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่นับว่ำ
มีควำมอุดมสมบูรณ์ในทรัพยำกรทำงธรรมชำติ พร้อมด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นอย่ำงยิ่ง

ภำพที่ 1.7 ลักษณะของพื นที่ป ลำยน้ำ ซึ่ ง เป็ นบริเ วณที่ แม่ น้ ำได้รั บ น้ำจำกแม่ น้ำสำขำต่ ำง ๆ
ท้ำให้มีขนำดใหญ่ขึน และไหลรวมลงสู่พืนที่ชำยฝั่งทะเลเกิดเป็นระบบนิเวศน้ำกร่อยขึนมำ
(ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555)
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ลักษณะกำรจัดจ้ำแนกระบบแม่น้ำดังกล่ำว ท้ำให้เรำสำมำรถติดตำมวิเครำะห์ด้ำนรูปแบบ
และแนวโน้ มกำรเปลี่ ยนแปลงของระบบมวลน้ ำ ซึ่ งจะเกี่ย วข้ องกั บกระบวนกำรทำงนิเ วศวิท ยำ
ภำยในระบบแม่น้ำในพืนที่ส่วนต่ำงๆ ของประเทศ นอกจำกนี จะท้ำให้สำมำรถวำงแผนกำรติดตำม
คุณภำพน้ำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน้ำ โดยอำจจ้ำแนกล้ำน้ำเป็นส่วนๆ (Zonation) และท้ำ
กำรประเมิ นผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์ ท ำงธรรมชำติ รวมทั งอิ ท ธิ พ ลจำกกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่
เกี่ยวข้องโดยรอบ ซึ่งจะท้ำให้เรำทรำบที่มำที่ไปหรือวิเครำะห์สำเหตุแห่งปัญหำที่เกิดได้อย่ำงชัดเจน
ทังนี เพื่อประสิทธิภำพในกำรวำงแผนด้ำนกำรอนุรักษ์ดูแลคุณภำพน้ำ กำรควบคุมเรื่องกำรปล่อยน้ำ
เสียหรือกำรฟื้นฟูพืนที่ส่วนต่ำงๆ ของล้ำน้ำได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพตำมธรรมชำติ
โดยครอบคลุมทังระบบเครือข่ำยของลุ่มน้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรจัดจ้ำแนกระบบแม่น้ำตำมวิธีกำรข้ำงต้นที่กล่ำวมำนี สำมำรถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
ในหลำกหลำยด้ำน ซึ่งในกำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์ของระบบแม่น้ำ จะพบว่ำจ้ำนวนของสำยล้ำธำร
ขนำดเล็กในแต่ละอันดับ มักมีจ้ำนวนเป็น 3-4 เท่ำของล้ำดับที่สูงขึนไปเสมอ ๆ โดยจ้ำนวนล้ำธำร
เหล่ำนัน ส่วนใหญ่จะมีค วำมยำวน้ อยกว่ำครึ่งหนึ่งของสำยหลั กที่ไปรวมตัวกั น นอกจำกนี มักจะ
ครอบคลุมพืนที่รับน้ำในส่วนย่อยทำงตอนบนของพืนที่ ซึ่งคิดเป็นปริมำณน้อยกว่ำ 1 ใน 5 ส่วนของ
พืนที่ลุ่มน้ำทังระบบ (Gordon et al., 2004)
อนึ่ง แม่น้ำที่พบในปัจจุบันของไทยเรำ มักมีขนำดเล็ก ถึงขนำดกลำง อย่ำงไรก็ตำม แม่น้ำ
สำยหลักโดยส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในอันดับของแม่น้ำ (River order) ที่สูง ทังนี เนื่องจำกโครงสร้ำงทำง
สัณฐำนวิทยำของประเทศเป็นที่รำบลุ่มน้ำกว้ำงใหญ่ เกิดสำขำย่อยของแม่น้ำ ล้ำธำรได้หลำยสำขำ
และล้ำน้ำสำขำย่อยต่ำงๆ เหล่ำนัน ได้ไหลมำรวมตัวกัน เกิดเป็นแม่น้ำสำยหลักซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
อำทิ แม่ น้ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำแม่กลอง และแม่ น้ ำบำงปะกง เป็นต้ น กำรทรำบข้อมู ลเบื องต้ น ที่
เกี่ยวกับเครือข่ำยของแม่น้ำสำยต่ำง ๆ ดังกล่ำว จะมีบทบำทต่อกำรพินิจพิเครำะห์ลักษณะจ้ำเพำะ
ของแม่น้ ำแต่ ละสำย ท้ำให้เ รำทรำบควำมเชื่ อมโยง และโอกำสควำมเป็นไปในระบบแม่ น้ำ และ
ตระหนักได้ ว่ำ กระบวนกำรในกำรบริห ำรจัด กำรแม่น้ ำล้ ำธำรเพื่ อกำรอนุ รักษ์แ ละกำรพั ฒนำใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนนัน จ้ำเป็นต้องค้ำนึงถึงตังแต่ส่วนของล้ำธำรต้นน้ำ (Headwater streams)
จนกระทั่งถึงแม่น้ำที่ เป็นปลำยน้ำ (Downstream หรือ low-land river) เนื่องจำกทังหมดเป็น
ระบบที่มีควำมเชื่อมโยงและส่งอิทธิพลถึงกันอยู่ตลอดเวลำ

ลักษณะกำรไหลของมวลนำในแม่นำ
กำรศึกษำติดตำมปริ มำณของน้ำที่ไหลผ่ ำนต้ำแหน่งหนึ่งๆ ของแม่น้ ำ หรือหำอัตรำไหล
ของน้ ำ ณ จุ ด ส้ ำรวจต่ ำ งๆ ตำมเวลำที่ ผั นแปรในรอบวั น แล้ วน้ ำมำเขี ย นเส้ นกรำฟ ที่ เ รี ย กว่ ำ
“Hydrograph” เพื่อแสดงปริมำณกำรไหล (Discharge) ของมวลน้ำตำมเวลำนันนับเป็นเครื่องมือ
ส้ำคัญอย่ ำงหนึ่ง ในกำรอธิบำยลักษณะทำงอุ ทกวิทยำของแม่น้ำ ปริมำณกำรไหลของน้ำดังกล่ำว
มักจะแสดงในหน่วย “ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที” หรือ “ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที” ซึ่งสำมำรถประเมินได้
จำกกำรตรวจวัด ควำมเร็วของน้ ำที่ไหลผ่ำนภำคตั ดขวำงหนึ่งๆ ของล้ำน้ำ (นิยมตรวจวัดควำมเร็ ว
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ของน้ำอย่ำงน้อย 3-7 ต้ำแหน่ ง ในแนวภำคตัดขวำง โดยทังนี ขึ นอยู่กับ ควำมกว้ำงและลักษณะ
จ้ำเพำะของแม่น้ำที่ศึกษำ)
ในกำรศึกษำภำคตัดขวำงของล้ำน้ำ (ภำพที่ 1.8) โดยทั่วไปด้ำเนินกำรโดยแบ่งส่วนของล้ำ
น้ำตำมแนวภำคตัดขวำงออกเป็นส่วนหน้ำตัดย่อย (i) ที่เรียงต่อกัน จำกนันวัดควำมกว้ำง (wi) ควำม
ลึก (di) และอัตรำเร็ว (vi) ในกำรไหลของน้ำในแต่ละส่วนย่อยนัน ๆ แล้วค้ำนวณ ปริมำณกำรไหล
(Di) ของน้ำส้ำหรับแต่ละส่วนออกมำ ดังสมกำร;
Di = wi x di x vi
หลังจำกนั น น้ำค่ำปริมำณกำรไหลของแต่ละส่วนย่อยมำบวกรวมกั น ก็จะได้ ค่ำปริมำณ
กำรไหลรวมที่ผ่ำนภำคตัดขวำงของแม่น้ำ ณ แนวส้ำรวจนันๆ
ในกำรส้ำรวจปริมำณกำรไหลของน้ำในแม่น้ำ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรติดตำมตรวจสอบ
(อำทิ กรมชลประทำน กรมควบคุมมลพิษ และ/หรือกรมประมง) มักใช้เครื่องตรวจวัดปริมำณกำร
ไหลอัตโนมัติ (Stream gage) เพื่อควำมสะดวกในกำรติดตำมปริมำณกำรไหล และกำรเปลี่ยนแปลง
ของระดั บ น้ ำ เครื่ องมื อ ดั ง กล่ ำ วสำมำรถแสดงข้ อมู ล ปริ ม ำณกำรไหลของน้ ำ ที่ ค้ ำ นวณจำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็วและควำมลึกของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำได้ และข้อมูลที่ได้ใน
แต่ ล ะส่ ว นของแม่ น้ ำ จะสำมำรถบอกสถำนกำรณ์ ข องน้ ำ ทั งในรอบวั น ตลอดจนลั ก ษณะกำร
เปลี่ยนแปลงในฤดูกำลต่ำง ๆ ในรอบปี ซึ่งหำกมี กำรติดตำมอย่ำงสม่้ำเสมอ เรำก็จะสำมำรถเห็ น
ภำพของกำรเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องเป็นระยะหลำยปี และสำมำรถน้ำไปประเมินแนวโน้มของกำร
เปลี่ยนแปลงในมวลน้ำ ที่จะเกิดขึนต่อไปในอนำคตได้

ภำพที่ 1.8 แผนภำพแสดงกำรก้ำหนดต้ำแหน่ง ศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ (ควำมกว้ำง; w,
ควำมลึก ; d) และต้ำแหน่ง ตรวจวั ดควำมเร็ว ของน้ำ (จุ ดสีส้ ม) ที่ไ หลผ่ ำนปริมำตร (v)
ในส่วนย่อยต่ำง ๆ ตำมแนวภำคตัดขวำงของล้ำน้ำ
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1.4) ควำมสำคัญและคุณค่ำของระบบนิเวศแหล่งนำไหล
แม่น้ำล้ำธำรนันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏ จักรน้ำบนผิวโลก ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส้ำคัญหนึ่งในกำร
แลกเปลี่ย นถ่ำยเท ท้ำให้เกิ ดสมดุลของระบบน้ำที่มีควำมสัมพันธ์ กับปริมำณและคุณภำพน้ ำของ
ระบบน้ ำบนผิวโลก ในส่วนของตั วแม่ น้ำเองก็ มีกำรเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลำ ไม่ ว่ำจะเป็ นกำร
เปลี่ยนแปลงของปริมำณน้ำที่ไหลหรือกำรเปลี่ยนแปลงในรูปทรงของล้ำน้ำและขอบฝั่ง แม่น้ำยังมี
กำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพภำยในมวลน้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง นับเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงตังแต่อดีตกำลนับพันปี มำจนถึงในปัจจุบันและในอนำคตที่จะเกิดจำกนีไป
แม่น้ำ ถือเป็นกลจักรส้ำคัญในกำรเคลื่อนย้ำยถ่ำยเทเอำแร่ธำตุต่ำงๆ จำกผืนแผ่นดินลงสู่
เขตชำยฝั่งและเขตทะเล ท้ำให้แผ่นดินบริเวณชำยฝั่งค่อย ๆ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับเป็นกำร
เปลี่ย นแปลงในรูป แบบของพืนแผ่นดิ นเขตแถบไหล่ ท วีป ทีล ะน้อยมำอย่ำงต่อเนื่ อง น้ ำในแม่ น้ ำ
สำมำรถใช้ ในกำรอุ ปโภคบริ โภคในครัวเรื อน ใช้ เพื่ อกำรด้ำรงชีวิต กำรคมนำคมขนส่ ง กำรผลิ ต
พลั ง งำนไฟฟ้ ำ และกำรผลิ ต พื ช ผลทำงกำรเกษตรเพื่ อ กำรจ้ ำหน่ ำย ท้ ำให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำทำง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบ ในมวลของน้ำเองยังมีกำรผลิตทรัพยำกรทำงชีวภำพในห่วง
โซ่อำหำรของระบบนิเวศ ก่อให้เกิดทรัพยำกรสัตว์น้ำธรรมชำติ ที่สำมำรถใช้เป็นอำหำรโปรตีนที่มี
คุณค่ำต่อมนุษย์เรำ
เมื่อพิจำรณำถึงคุณค่ำของระบบนิเวศในแหล่งน้ำไหลอย่ำงถ่องแท้แล้ว นอกจำกประโยชน์
ซึ่งเกิดจำกกำรที่มนุษย์เรำน้ำน้ำมำใช้ในกำรด้ำเนินชีวิต และ/หรือเพื่อกำรอุปโภค บริโภคโดยตรง
แล้ว แหล่งน้ำไหลยังเอือประโยชน์ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม (ทังภำยในและภำยนอกระบบ
แหล่งน้ำ) นอกจำกนี ยังมีคุณค่ำในเชิงกำรพัฒนำของสังคมเมือง กำรสืบสำนวัฒนธรรม ตลอดจน
คุณค่ำในเชิงนำมธรรมโดยก่อให้เ กิดควำมสุ ขทำงจิต ใจของคนเรำที่มีโอกำสได้พ บเห็นหรือสัมผั ส
แหล่งน้ำไหลที่งดงำมตำมธรรมชำติต่ำง ๆ
ในท่ ำมกลำงคุ ณ ค่ ำ ที่ ห ลำกหลำยของแหล่ ง น้ ำ ไหล คุ ณ ค่ ำ ทำงด้ ำนนิ เ วศวิ ท ยำและ
สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ำม และท้ำให้เกิดปัญหำกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรอนุ รั กษ์ แ หล่ ง น้ ำ รวมทั งกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง คุ ณภำพได้ อย่ ำงครบถ้ วนเหมำะสม คุ ณค่ ำ
ทำงด้ำนนิเวศวิทยำและสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำไหล ประกอบด้วยรำยละเอียดส้ำคัญ ดังนี

คุณค่ำทำงด้ำนนิเวศวิทยำและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำไหลอำจนับเป็นแหล่งน้ำผิวดินแหล่งแรกที่ก้ำเนิดขึนจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของ
สภำพป่ ำต้นน้ำล้ำธำรในเขตที่สู ง และยัง ประโยชน์ สู่กำรผลิตทรัพ ยำกรมี ชีวิตในล้ำดับ ของห่วงโซ่
อำหำรและสำยใยอำหำรในระบบนิเวศ ซึ่งก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนพลวัตของอนินทรีย์สำร ตลอดจน
กำรเคลื่ อนย้ ำยถ่ ำยเทของพลั ง งำนที่ เ ชื่ อมโยงกั น ทั งระหว่ ำงสิ่ ง มี ชี วิต ด้ วยกั นและ สิ่ ง มี ชี วิต กั บ
สิ่งแวดล้อม ในเชิงชีวเคมีในโมเลกุล น้ำ จัดเป็นสำรตังต้นที่มีควำมจ้ำเป็นในกระบวนกำรสังเครำะห์
สำรอิ นทรี ย์ข องผู้ ผลิ ต ขันต้นชนิด ต่ำง ๆ โดยเฉพำะสำหร่ ำย พรรณไม้น้ ำ และแพลงก์ ตอนพืช ที่
กระจำยอยู่ ใ นแหล่ ง น้ ำ ซึ่ ง ภำยใต้ กระบวนกำร “สั ง เคราะห์ ด้ วยแสง” (Photosynthesis) นั น
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หลังจำกที่แพลงก์ตอนพืชหรือผู้ผลิตขันต้นเหล่ำนันได้รับพลังงำนจำกแสงที่เปลี่ยนรูปมำเป็นพลังงำน
เคมีที่ สะสมไว้ ในเซลล์ โมเลกุล ของน้ำจะถูกดึงเข้ำไปใช้ใ นขันตอนของกำรออกซิ เดชั น เพื่อเอำรู ป
ของไฮเดรทของออกซิเจนเข้ำไปใช้ในกำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์โมเลกุลเล็ก อำทิ Pyruvic acid ซึ่ง
เป็นสำรตังต้นในขันตอนกำรสังเครำะห์โปรตีน
ลักษณะของกำรเคลื่ อนตั วของน้ ำ ที่ จัดเป็ นลั กษณะเด่ นของน้ ำในแหล่ ง น้ำไหลนั น ยั ง
นับ เป็ นคุณลักษณะที่กระตุ้ นให้ เกิ ด กำรเคลื่อนตั วของอนุ ภำคขนำดใหญ่ น้อยต่ำงๆ ตลอดจนกำร
แพร่กระจำยของสำรละลำยในมวลน้ำ ท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนต้ำแหน่ งซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทำง
กำยภำพและกระบวนกำรทำงชีวเคมีมำกมำยในระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
กำรเคลื่อนตั วของของแข็ง ที่ อยู่ ในรูป ของสำรแขวนลอยภำยในมวลน้ำ ซึ่ งเป็นกำรถู ก
น้ำพำโดยอัตรำกำรไหลของน้ำ นับเป็นกำรส่งเสริมให้อนุภำคสำรต่ำงๆ ได้เกิดกำรกระจำยตัวออกไป
จำกแหล่งก้ำเนิดเดิม โดยเฉพำะกำรกระจำยของตะกอนดินและซำกพืชซำกสัตว์จำกพืนที่สูง ไหลลง
ไปยั งพื นที่ บริ เวณที่ ต่้ำกว่ำ เกิด กำรตกตะกอนทับถมเป็นโครงสร้ ำงทำงธรณีสั ณฐำนวิท ยำของผื น
แผ่นดินตำมชำยน้ำในรูปแบบต่ำงๆ ตลอดจนท้ำให้เกิดกำรพัฒนำของพืนที่รำบลุ่มชำยฝั่งและกำรเกิด
ดอนเลนที่มีสำรอินทรีย์สูงในบริเวณปำกแม่น้ำ (ภำพที่ 1.9) ซึ่งนับเป็นบริเวณที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
เนื่องจำกกำรมีแร่ธำตุอำหำรหมุนเวียนสูง โดยกระบวนกำรทำงชีวเคมีที่เกิดอย่ำงต่อเนื่องในห่วงโซ่
อำหำร ลักษณะดังกล่ำวนับเป็นกระบวนกำรที่เชื่อมโยงจำกผืนแผ่นดินสู่ท้องทะเลและมหำสมุทร นับ
แต่อดีตกำลมำจนถึงปัจจุบัน
มวลน้ำที่มีกำรไหลอยู่ใ นแหล่ งน้ำไหล โดยเฉพำะในระบบล้ำธำรต้ นน้ ำ และในบริ เวณ
แม่น้ำที่มีควำมลำดชันค่อนข้ำงสูง ซึ่งส่วนใหญ่มักมีควำมเร็วของน้ำสูงได้ถึง 40–80 เซนติเมตรต่อ
วินำทีนัน นับว่ำมีบทบำทต่อกำรเคลื่อนย้ำยอนุภำคของแข็งที่กระจำยอยู่ในบริเวณพืนท้องน้ำ และ
ก่อให้เ กิด กำรเปลี่ย นแปลงขององค์ ประกอบอนุ ภำคในพืนท้องน้ ำทำงกำยภำพ ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่
พลวั ต ของสมดุ ล ทำงเคมี ใ นบริ เ วณชั นรอยต่ อระหว่ ำ งน้ ำและพื นท้ อ งน้ ำ ตลอด จนกำรพั ฒ นำ
ประชำกรและกำรเกิดทดแทนที่ของสิ่งมีชีวิตพืนท้องน้ำ ได้อย่ำงจ้ำเพำะกับพืนที่แต่ละส่วนของล้ำ
ธำรน้ำได้ (Madsen et al., 2001; จำรุมำศและคณะ, 2553)
กำรศึกษำในเชิงกำยภำพ ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยของอนุภำคแต่ละประเภทในบริเวณพืนท้อง
น้ำนัน รูปแบบของกระแสน้ำ (ทั งควำมเร็วและทิศทำงของน้ำ) นับเป็นปัจจัยส้ำคัญที่มี บทบำทต่อ
กำรโยกย้ำยตะกอนหรือกรวดทรำยในบริเวณพืนท้องน้ำ (Bed-loaded transport) (Petticrew
and Kalff, 1992; Madsen et al., 2001; Sangmek and Meksumpun, 2013) ส้ำหรับในเชิง
อุทกวิทยำแล้ว ควำมรู้ในกำรเคลื่อนตัวของอนุภำคที่มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่เช่นนีจะเอืออ้ำนวยต่อกำร
ประเมินโครงสร้ำงของล้ำน้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพล้ำน้ำในบริเวณที่จ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรชลประทำนเพื่อกำรเกษตรกรรม ทังนี เนื่องจำกควำมเร็วกระแสน้ำจะผันแปรได้มำกตำม
ลักษณะพืนท้องน้ำและกำรจัดกำรผันน้ำ นอกจำกนี ควำมรู้ดังกล่ำว ยังน้ำมำใช้ในกำรท้ำนำยกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของพืนท้องน้ำ ในช่วงที่เกิดสภำวะน้ำท่วมหลำกในระบบล้ำน้ำนัน ๆ ได้
ในเชิงชีววิทยำประชำกร กำรที่กระแสน้ำในแหล่งน้ำไหลน้ำพำเอำอนุภำคขนำดเล็ก และ
ตะกอนอินทรีย์ให้กระจำยลงมำจำกพืนที่ป่ำเขำอันอุดมสมบูรณ์ ลงมำยังบริเวณแนวปำกแม่น้ำ ซึ่ง
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นับเป็นแนวรอยต่อที่ควำมเร็วของน้ำจำกแม่น้ำจะถูกลดระดับลงจนแทบหมดนัน เสมือนเป็น “การ
สร้างบ้าน” หรือสร้ำงแหล่งที่อยู่อำศัย ให้สิ่งมีชีวิตได้ก่อเกิดขึน ตังแต่สิ่งมีชี วิตในกลุ่มของ “ผู้ย่อย
สลาย” (ซึ่งเป็นพวกจุลินทรีย์ ที่ท้ำกำรย่อยสำรอินทรีย์ให้แตกตัวออก และก่อให้เกิดกำรหมุนเวียน
ของสำรอนิ นทรีย์ แ ละแร่ธำตุ อำหำรพื ชชนิ ด ต่ ำงๆ กลั บเข้ ำสู่ มวลน้ ำ) (ภำพที่ 1.9) ทังนี ยั ง มี
“ผู้ผลิต” (ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ที่สำมำรถสังเครำะห์สำรอินทรีย์ด้วยตัวเองได้ จำกสำรอนินทรีย์ที่มี
ในแหล่งน้ำ) ตลอดจน “ผู้บริโภค” (ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จำกอินทรีย์สำรที่ผู้ผลิตในแหล่งน้ำ
สร้ำงขึน) ซึ่งมีมำกมำยหลำยชนิด และอำศัยอยู่ร่วมกันในพืนที่บริเวณปำกแม่ น้ำ

ภำพที่ 1.9 ลักษณะกำรทับถมของตะกอนในแนวป่ำโกงกำงและกำรเกิดดอนเลนบริเวณตอนหน้ำ
ของปำกแม่น้ำซึ่งนับเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยในทรัพยำกรชีวภำพสูง
และเป็นพืนที่ท้ำประมงที่ส้ำคัญของประเทศ (บริเวณป่ำชำยเลนคลองช้ำง และปำกแม่น้ำ
บำงตะบูน จังหวัดเพชรบุรี)
ในระบบของพวก “แพลงก์ตอนพืช” ที่ถูกน้ำพำมำพร้อมกับมวลน้ำจำกแหล่งน้ำตอนบน
ลงไปสู่พื นที่ท ำงตอนล่ำงบริ เวณที่ถัด ลงไปนั น เรำสำมำรถพบกำรเปลี่ ยนแปลงในโครงสร้ำงของ
ประชำคม ทั งเชิ ง คุ ณ ภำพ (องค์ ป ระกอบทำงชนิ ด ) และปริ ม ำณ (ควำมหนำแน่ น ที่ พ บ) ตำม
ระยะทำงในแม่ น้ ำ ทั งนี แพลงก์ ต อนพื ช ที่ พ บในระบบนิ เ วศแม่ น้ ำ มั กมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงใน
องค์ประกอบทำงชนิด ซึ่งเป็นกำรเกิดทดแทนที่ตำมลักษณะจ้ำเพำะของแร่ธำตุอำหำรที่พบในแต่ละ
บริเวณ โดยกำรได้รับเซลล์แพลงก์ตอนพืชที่มำจำกแม่น้ำทำงตอนบน เสมือนเป็นกำรเติม หัวเชือ
แรกเริ่มให้ล้ำน้ำในแต่ละตอน เซลล์แพลงก์ตอนพืชเหล่ำนัน จะมีกำรเพิ่มจ้ำนวนขึนเป็นทวีคูณ หำก
อยู่ในสภำวะที่มีแร่ธำตุอำหำรพืชมำกเพียงพอและมีระดับแสงที่พอเหมำะ โดยทั่วไป ควำมเข้มของสี
น้ำจะเพิ่ มมำกขึ นเรื่อยๆ ตำมระยะทำงสู่ ป ลำยน้ ำ ซึ่ ง หมำยถึ ง กำรเพิ่ มในควำมหนำแน่นเซลล์
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

15

แพลงก์ตอนพืช (Thongdonphum et al., 2011) ที่สอดคล้องกับลักษณะกำรไหลของน้ำที่มักช้ำ
ลง พร้อม ๆ กับกำรสะสมของปริมำณแร่ธำตุที่เพิ่มมำกขึนในพืนที่เขตปำกแม่น้ำ ทังนี เป็นอิทธิพล
จำกลักษณะทำงนิเวศอุทกวิทยำ และปริมำณกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่จ้ำเพำะในบริเวณปำกแม่น้ำ
นั่นเอง
เมื่อพิจำรณำในแง่คุณค่ำทำงกำรรักษำสมดุลธรรมชำติ และ/หรือกำรอนุรักษ์สภำพทำง
ธรรมชำติ ของพื นที่ แ หล่ ง น้ ำแล้ ว กำรมี แ หล่ ง น้ ำไหล ที่ มวลน้ ำยัง คงไหลลงมำจำกพืนที่ เ ขำสู ง สู่
ตอนล่ำงได้อย่ำงต่อเนื่อง นับว่ำเป็น “ระบบแห่งการท้าความสะอาด” โดยพลังของมวลน้ำที่มำจำก
ธรรมชำติเขตต้นน้ำ จะสำมำรถชะล้ำงเอำควำมสกปรกหรือเจือจำงมลพิษต่ำง ๆ ที่เป็นอันตรำยให้มี
ระดับควำมเข้มข้นที่ต่้ำลง รวมทังยังช่วยน้ำพำออกไปสู่ระบบทะเลภำยนอกที่ห่ำงไกลจำกกำรสัมผัส
ของมนุษย์เรำโดยตรงต่อไปได้
ในกรณี ศึกษำของระบบแม่น้ำท่ำจีน (Thaipichitburapa et al., 2010) ที่กล่ำวถึ ง
ศักยภำพในกำรบ้ำบัดมลภำวะ (Self-remediation potentials) ของตัวล้ำน้ำในเขตจังหวัดต่ำงๆ
ตังแต่พืนที่น้ำจืดตอนบนที่ เป็นเขตของจังหวัดชั ยนำท ลงมำถึง พืนที่ ตอนกลำงในเขตของจัง หวั ด
สุ พ รรณบุ รี ตอนล่ ำ งในเขตจั ง หวั ด นครปฐม จนถึ ง พื นที่ ป ำกแม่ น้ ำ ตอนล่ ำ งสุ ด ในเขตจั ง หวั ด
สมุท รสำคร ตำมล้ำดับ นัน เรำพบว่ำในส่ วนของพืนที่ ตอนกลำงของระบบแม่ น้ำ (ในเขตจัง หวั ด
สุพรรณบุรี) กำรที่อัต รำกำรไหลของล้ำน้ ำลดลง (จำกช่ วงต้ นฤดูน้ ำหลำก) เมื่อเข้ ำสู่ ปลำยฤดูน้ ำ
หลำก (จำก 24.67 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน เป็น 16.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน) ได้ส่งผลให้พืนที่
ดัง กล่ ำว มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบ้ ำบั ด มลภำวะในรู ป ออร์ โ ธฟอสเฟตที่ ต่้ำลงจำกระดั บ เดิ ม ได้ ถึ ง
ประมำณ 59 % ในทำงตรงกันข้ำม พืนที่ในส่วนปลำยน้ำลงไป ซึ่งโดยปกติจะพบปัญหำกำรสะสม
ของมลภำวะสูงมำก โดยเฉพำะในเขตจังหวัดนครปฐม จะพบมวลน้ำสมทบลงมำมำกขึนเมื่อเข้ำสู่
ช่วงปลำยฤดูน้ำหลำก เรำพบว่ำกำรที่อัตรำกำรไหลของล้ำน้ำมีค่ำสูงขึน (จำก 35.78 ล้ำนลูกบำศก์
เมตรต่อวัน เป็น 51.27 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน) ได้ช่วยส่งผลให้พืนที่ดังกล่ำวมีประสิทธิภำพใน
กำรบ้ำบัดมลภำวะ (รูปออร์โธฟอสเฟต) ได้สูงมำกขึนจำกเดิมถึงประมำณ 70 %
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ อัตรำกำรไหลของล้ำน้ำ นับเป็นปัจจัยส้ำคัญที่ มี
บทบำทต่อกระบวนกำรทำงชีวเคมีในระบบภำพรวมของแหล่งน้ำไหล และส้ำหรับแม่น้ำต่ำง ๆแล้ว
กำรชะลอตั วในควำมเร็วของน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกอิ ทธิพลทำงสั ณฐำนวิทยำ
ตำมธรรมชำติของพืนที่ หรือผลกระทบจำกกำรสร้ำงเขื่อนและ/หรือท้ำนบกันขวำงทำงเดินของล้ำ
น้ำในรูปแบบต่ำง ๆ นัน ส่งผลท้ำให้ระบบนิเวศแม่น้ำมีประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดมลภำวะต่้ำลง เกิด
ภำวะของกำรสะสมของมลพิษเพิ่มขึน และท้ำยที่สุดจะกลับเป็นผลเสียต่อคุณภำพชีวิตของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี กำรให้ควำมส้ำคัญกับกำรอนุรักษ์รูปแบบและปริมำณกำรไหลของน้ำในระบบ
แม่น้ำ โดยตระหนักว่ำเป็นสิ่งที่สร้ำงคุณประโยชน์ทังในเชิงนิเวศวิทยำ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต
แก่เรำนัน จึงนับว่ำเป็นประเด็นจ้ำเป็นที่ทุกคนควรหันมำให้ควำมส้ำคัญเพื่อรณรงค์สร้ำงจิตส้ำนึกเชิง
อนุ รั ก ษ์ ร่ วมกั น ทั งนี เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำกำรใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื นที่ อ ย่ ำ งระมั ด ระวั ง และ
สอดคล้องกับสมดุลทำงนิเวศวิทยำของระบบล้ำน้ำที่มีได้ต่อไป
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ภำพที่ 1.10 ลักษณะขอบเขตและพืนที่ครอบคลุมของ 9 กลุ่มลุ่มน้ำที่มีในประเทศไทย (ที่มา: กรม
ทรัพยากรน้า, 2552)

จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

17

1.5) แหล่งนำไหลในประเทศไทย
ในประเทศไทยของเรำได้มีกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำไหลอย่ำงหลำกหลำย
ซึ่งโดยทั่ วไปพบว่ำมำกกว่ำ 70 % ของแหล่ง น้ำได้ถู กน้ำขึนมำใช้เพื่ อกำรเกษตรกรรมและกำร
อุปโภคบริ โภค ส้ำหรับกำรจั ดจ้ำแนกระบบแม่น้ ำของประเทศไทยนัน ส้ำนั กวิจัยพัฒนำและอุท ก
วิทยำ กรมทรัพยำกรน้ำ (2552) ได้จัดแบ่งลุ่มน้ำหลักในประเทศไทยออกเป็น 25 ลุ่มน้ำ (ภำพที่
1.10)

ภำพที่ 1.11 สัดส่วนเชิงพืนที่ของ 9 กลุ่มลุ่มน้ำ และองค์ประกอบของลุ่มน้ำสำขำต่ำง ๆ (ที่มา:
ปรับปรุงจาก กรมทรัพยากรน้า, 2552)
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นอกจำกนี เรำพบว่ ำกลุ่ มลุ่ มน้ ำที่ค่ อนข้ ำงใหญ่แ ละครอบคลุ มอำณำเขตพื นที่ มำกกว่ ำ
20,000 ตำรำงกิโลเมตร ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำทำงภำคใต้ฝั่งตะวันออก (51,766 ตำรำงกิโลเมตร) กลุ่ม
ลุ่มน้ำแม่กลอง (30,181 ตำรำงกิโลเมตร) และกลุ่มลุ่ มน้ำบำงปะกง (20,373 ตำรำงกิโลเมตร)
ตำมล้ำดับ ส่วนตำมเขตชำยฝั่งทะเล เรำยังมีลุ่มน้ำ ที่กระจำยตัวอยู่ ทังชำยฝั่งทะเลอันดำมัน และ
ชำยฝั่ งอ่ำวไทยทำงตะวันตก และตะวันออก ในขนำดพื นที่ที่ เล็กลงมำ ตำมล้ำดับ (ภำพที่ 1.10,
1.11)
กลุ่มลุ่มน้ำที่กระจำยตัวครอบคลุมทังประเทศในลักษณะดังกล่ำวนี สะท้อนให้เห็นถึงควำม
อุดมสมบู รณ์ข องทรัพยำกรแหล่งน้ ำในประเทศไทย ซึ่ ง ก่อให้เ กิด ประโยชน์ต่อชุมชนตังแต่ร ะดั บ
ท้องถิ่นที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำได้โดยตรง ทังกำรอุปโภคบริโภค กำรเกษตรกรรม และ
กำรคมนำคม และยังก่อให้เกิดควำมเจริญในระดับภูมิภำคที่ขยำยวงกว้ำงตำมมำจำกฐำนกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร กำรผลิตอำหำร กำรพำณิชย์ และกิจกรรมเชิง อุตสำหกรรมที่พัฒ นำจำกกำรใช้
ประโยชน์ของแหล่งน้ำในแต่ละพืนที่
อนึ่ง ลักษณะของระบบลุ่มน้ำ ที่พัดพำเอำมวลน้ำให้ไหลจำกแผ่นดินในภูมิภำคต่ำงๆ ลงสู่
พืนที่ชำยฝั่งทะเลโดยรอบอ่ำวไทย และเขตทะเลอันดำมั น ยังก่อให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ของพืนที่
ชำยฝั่งทะเลที่อยู่ในบริเวณรับน้ำ โดยเฉพำะพืนที่ในเขตอ่ำวไทยตอนใน หรือพืนที่อ่ำวกึ่งปิดตำม
ชำยฝั่งต่ำง ๆ ซึ่งนับเป็นพืนที่ที่มีกำรสะสมของตะกอนอินทรีย์สำรและได้รับแร่ธำตุอำหำรที่มำจำก
แผ่ นดิน ลั กษณะดั ง กล่ำวก่ อให้ เกิ ด กำรขั บเคลื่ อนของระบบนิ เ วศ เกิ ด กำรถ่ ำยทอดอำหำรและ
พลังงำนภำยในห่วงโซ่อำหำรของสิ่งมีชีวิตทำงน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำในกำรผลิตทรัพยำกร
สัตว์น้ำ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องไป

1.6) มนุษย์และกำรเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแม่นำ
อิทธิพลจำกมนุษย์เรำที่ด้ำเนินกิจกรรมกำรใช้พืนที่โดยรอบแหล่งน้ำ เพื่อกำรอยู่อำศัย กำร
ท้ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำยภำพของระบบล้ำน้ำใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผันน้ำมำใช้ประโยชน์ นับเป็นสิ่งที่ท้ำให้ระบบแม่น้ำล้ำธำรเกิ ด
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบในกำรไหลอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี กำรปรับเปลี่ยนล้ำน้ำโดยกำรสร้ำงเขื่อน
ขนำดใหญ่กันขวำงล้ำน้ำนับเป็นกิจกรรมจำกมนุษย์อย่ำงหนึ่งที่มีบทบำทต่ อระบบนิเวศแม่น้ำเป็น
อย่ำงยิ่ง (ภำพที่ 1.12)
กำรสร้ำงเขื่อนโดยทั่วไปให้ประโยชน์ในกำรลดอิทธิพลของกำรเกิดน้ำท่วมหลำกในพืนที่
ตอนล่ ำ งแม่ น้ ำ และสำมำรถปรั บ เส้ น ทำงน้ ำ หรื อ จั ด สรรมวลน้ ำ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ ำ นกำร
ชลประทำนเพื่อกำรเกษตร หรือกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนระบบนิเวศพืนที่ล้ำ
น้ำธรรมชำติมำเป็ นเขื่อน โดยปรับเป็นลักษณะของกำรเก็บ กักน้ำนัน สร้ำงผลกระทบต่อคุณภำพ
ของมวลน้ำที่ไหลมำอย่ำงต่อเนื่องได้อย่ำงเด่นชัด โดยคุณภำพน้ำในบริเวณท้ำยเขื่อนจะเปลี่ยนไป
(โดยเฉพำะปั ญ หำกำรลดลงของออกซิ เ จนละลำยน้ ำ) สื บ เนื่ องจำกกำรเกิ ด ระบบนิ เ วศใหม่ ที่
แตกต่ำงจำกควำมเป็นธรรมชำติเ ดิ มของแม่ น้ ำที่เ คยเป็ น (พิ ช ำศิ ษฐ์ และคณะ 2554) ทำงด้ ำน
ตอนบนของเขื่อนนัน สำยของล้ำน้ำที่ไหลลงมำจะปะทะกับมวลน้ำที่ถูกกักเก็บในตัวเขื่อน มวลน้ำจะ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

19

เกิดกำรเคลื่อนตัวที่ช้ำลง ตำมล้ำดับ จนเปลี่ยนเป็นรูปแบบของน้ำ นิ่ง หรือแทบไม่มีกำรเคลื่อนตัว
เลยในบริเวณตอนกลำงและตอนล่ำงของพืนที่อ่ำงเก็บน้ำ

ภำพที่ 1.12 ลักษณะของล้ำธำรและแม่น้ำที่ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำยภำพไปจำกเดิม (ภำพ
บน ซ้ำยและขวำ; ล้ำธำร ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 18 และตอนท้ำยของแค้มป์บ้ำนกร่ำง
อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน, ภำพล่ำง; แม่น้ำน่ำน ในเขตอ้ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน)
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กำรเกิดสภำพของระบบน้ำนิ่งจำกกำรปิดกันขวำงทำงเดินของน้ำ ดังกล่ำว (ดังตัวอย่ำงใน
ภำพที่ 1.12 บนขวำ) จะท้ำให้ น้ ำโดยเฉพำะในเขตลึ ก หรื อบริ เ วณที่ ถู กเก็ บ กั ก มี คุ ณภำพน้ ำที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในภำพรวมจะท้ำให้ ระดับของออกซิเจนละลำยน้ำลดต่้ำลง น้ำเกิดตะกอนและ
ซำกอินทรีย์สำรตกทับถม และท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำคมสัตว์น้ำที่มี พรรณ
ปลำที่ เ คยเป็ นชนิ ด หลั กในแหล่ ง น้ ำไหลมั กจะลดลง และเกิ ด กำรเจริ ญ ทดแทนที่ ด้ วยกลุ่ มของ
สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ หรือเหมำะกับสภำพควำมเป็นอยู่ในระบบนิเวศแบบใหม่นัน ๆ
อนึ่ง กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่ดิน โดยกำรถำงพืนที่เพื่อเป็นที่อยู่อำศัย และ/หรือ
กำรตัด ไม้ ท้ำลำยป่ำเพื่อท้ำพืนที่ปลู กพื ช ซึ่งท้ ำให้น้ ำที่ไ หลบ่ำจำกอิท ธิพ ลของน้ ำฝนได้ เพิ่ มควำม
รุนแรงมำกขึน และเกิดกำรไหลเซำะเป็นร่องน้ำหรือล้ำธำรน้ำที่ไหลเชี่ยวในช่ว งเกิดพำยุฝน และ
ในทำงตรงกั นข้ ำมก็จะท้ ำให้พื นที่ที่ หน้ ำดิ นว่ ำงเปล่ำเหล่ำนันเกิ ดกำรแห้ง แล้ งลงได้อย่ำงรวดเร็ ว
ในช่วงที่ฝนทิงช่วงหรือเมื่อเข้ำสู่ฤดูแล้ง ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่ดิน ดังกล่ำวจัดเป็นปัญหำ
ส้ำคัญในปัจจุบัน ซึ่งสร้ำงผลกระทบต่อทรัพยำกรของแหล่งน้ำและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องในวงกว้ำง
จำกกำรที่ระบบล้ำน้ำมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยนั่นเอง
จำกที่กล่ ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกิจกรรมของมนุษย์นับว่ำมี บทบำทต่ อแม่น้ำ เป็นอย่ำง
มำก อย่ำงไรก็ตำม โดยสภำพตำมธรรมชำติแล้ ว แม่น้ำเองยังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงจำกระบบ
ธรรมชำติ (อำทิ พำยุ กระแสลม ควำมชืน และอุณหภูมิของอำกำศ) ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลำ
นอกจำกนี ยังมีกำรเปลี่ ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงกำยภำพและกระบวนกำรทำง
ชีวภำพที่อยู่ภ ำยในระบบนิ เวศของแม่น้ ำนัน ๆ (อำทิ กำรเกิ ดสั นดอน กำรกั ดเซำะขอบฝั่ ง และ
เจริญ เติบโตของพรรณไม้น้ำ) กำรเปลี่ ยนแปลงต่ำง ๆ เหล่ำนี ก็นับว่ำมี บทบำทส้ำคั ญที่ส่ง ผลต่ อ
ปริมำณกำรไหลและคุณภำพน้ำในช่วงต่ำง ๆ ของระบบแม่น้ำได้เช่นกัน
ผลกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำของปริมำณกำรไหลในพืนที่แม่น้ำล้ำธำร ท้ำให้
เรำทรำบว่ำในช่วงเวลำที่พิจำรณำหนึ่ง ๆ ไม่ว่ำจะสัน หรือยำว ปริมำณกำรไหลของน้ำจะไม่เคยคงที่
เลย และบำงวันอำจพบปริมำณที่ขึน ๆ ลง ๆ เป็นพลวัตของกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำที่เฉพำะตัว
อย่ำงไรก็ตำม มวลน้ ำในภำพรวมก็ จะเพิ่มขึนอย่ำงชัดเจนเมื่อเข้ำสู่ช่วงกลำงฤดูฝน โดยเฉพำะใน
พืนที่ล้ำธำรต้นน้ำ แต่ถ้ำเป็นพืนที่ ของแม่น้ำสำยใหญ่ ๆ ซึ่งมีพืนที่รับน้ำกว้ำงหรือเกิดจำกกำรไหล
รวมมำจำกแม่น้ำสำยย่อย ๆ หลำยสำยประกอบกัน ปริมำณกำรไหลก็จะเพิ่มขึนอย่ำงชัดเจนเมื่อเข้ำ
สู่ช่วงกลำงถึงปลำยฤดูน้ำหลำก ซึ่งจะเป็นระยะเวลำที่ถัดออกไปจำกพืนที่ต้นน้ำ และมักอยู่ในช่วง
ปลำยฤดูฝน
นอกจำกลักษณะของกำรเปลี่ ยนแปลงไปตำมเวลำแล้ว แม่น้ำยังมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ขนำดหรือพืนที่ ที่ครอบคลุมขึนไปยังพืนที่ชำยขอบฝั่ง ด้ำนข้ำงอย่ำงไม่สม่้ ำเสมออีกด้วย โดยทังนี
กำรเพิ่มของปริมำณน้ำจำกอิ ทธิพลของน้ำต้นทุ นที่เพิ่มมำกขึนจำกกำรปล่อยน้ำ หรือจำกภำวะน้ ำ
ท่วมเฉียบพลัน ก็จะท้ ำให้แ ม่น้ำมีกำรเปลี่ ยนแปลงในพืนที่ ขอบฝั่ ง ที่ มักจะถูกท่วมสูง ขึน หรือลด
ระดับต่้ำลงได้อยู่ตลอดเวลำ โดยเรำจะสังเกตแนวของน้ำที่ยกระดับขึนสูงจำกเศษซำกของพรรณไม้
หรือเศษกิ่ง ไม้แห้ งต่ำงๆ ตำมแนวสูงสุด ที่น้ำเพิ่มระดับขึนไป หรืออำจสังเกตได้ จำกแนวน้ำหมำด
หรือกำรกัดเซำะพังทลำยของตลิ่งชำยขอบน้ำ ที่อำจเปลี่ยนรูปทรงและควำมลำดชันไปก็ได้
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1.7) บทสรุปภำพรวม
ในภำพรวมของลักษณะจ้ำเพำะของระบบนิ เวศแหล่ง น้ำไหลที่ไ ด้กล่ ำวมำจะเห็นได้ ว่ำ
แหล่ งน้ำไหล โดยเฉพำะ แม่น้ า จั ดเป็ นมวลน้ ำที่ไ หลอย่ำงไม่ เคยหยุ ดนิ่ง ไม่ เคยคงที่ มี สภำพทั ง
ภำยในและภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ แหล่งน้ำไหลต่ำง ๆ ได้รับอิทธิพลจำกโครงสร้ำง
ของผื นแผ่ น ดิ น ทำงภู มิสั ณฐำนวิ ท ยำ ท้ ำให้ เ กิ ด เป็ นเส้ น ทำงกำรไหลในรู ป แบบที่ ห ลำกหลำย
ขณะเดียวกันตัวแม่น้ำเองก็ยังผลสะท้อนไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงสัณฐำนวิทยำและนิเวศวิทยำของ
พืนที่ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องกันไปได้
ลั กษณะกำรเคลื่ อนตั วของน้ ำในรู ป แบบต่ ำงๆ นั บ ว่ ำมี บ ทบำทและควำมสั มพั นธ์ กั บ
ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของล้ำน้ำหรือพืนท้องน้ำ นอกจำกนี ยังมีควำมเชื่อมโยงไปสู่กำรเกิดแหล่ง
ที่อยู่อำศั ยที่ มีค วำมจ้ำเพำะตำมเขตพื นที่ เกี่ ยวข้องลั กษณะกำรถ่ำยทอดพลัง งำนและอำหำรใน
สำยใยอำหำร กำรหมุนเวียนของแร่ธำตุอำหำร และกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมีในมวลน้ำ
รวมทังในบริเวณพืนท้องน้ำ ลักษณะดังกล่ำวจัด เป็นควำมจ้ำเพำะทำงด้ำน “นิเ วศอุทกวิทยา” ที่
ปรำกฏภำยในระบบนิเวศย่อยต่ำง ๆ ของล้ำน้ำ ซึ่งมีบทบำทส้ำคัญต่อควำมเป็นอยู่ของทรัพยำกร
สิ่งมีชีวิตทำงน้ำที่มีในแหล่งน้ำแต่ละพืนที่นัน
กำรศึกษำเกี่ยวกับ แหล่งน้ำไหลในภำพรวมจึงควรประกอบไปด้วยศำสตร์และวิทยำกำร
หลำกหลำยด้ ำนเข้ ำ มำเกี่ ย วข้ อ ง อำทิ ศำสตร์ ท ำงธรณี วิ ท ยำ (Geology) และสั ณฐำนวิ ท ยำ
(Morphology) ที่ ใ ช้ เ พื่ ออธิ บ ำยปรำกฏกำรณ์ ใ นกำรเกิ ด ของล้ ำ น้ ำ ตลอดจนกระบวนกำรทำง
กำยภำพและเคมี ที่ มีบ ทบำทในกำรควบคุ มลั กษณะของคุ ณภำพน้ ำ ศำสตร์ ท ำงอุ ตุ นิย มวิ ท ยำ
(Meteorology) ที่ใช้ศึกษำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะทำงด้ำน
ภู มิ อำกำศ และศำสตร์ ท ำงภู มิ สั ณฐำนวิ ท ยำ (Morphological geography) ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ำยกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนพืนที่บนแผ่นดิน และบทบำทจำกกิจกรรมของมนุษย์
นอกจำกนี ยังมี ศำสตร์ ทำงอุทกวิทยำ (Hydrology) ซึ่ง มุ่งเน้นอธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
มวลน้ำกับปริมำณน้ำฝน น้ำใต้ดิน กำรไหลของน้ำบริเวณผิวหน้ำดิน รวมถึงปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่
สั ด ส่ วนของน้ ำจะเกิ ด กำรเคลื่ อนย้ ำยถ่ ำยเท หรื อเปลี่ ย นแปลงรู ป ภำยในวั ฏ จั กรของน้ ำในชั น
บรรยำกำศโดยรวมของโลก และศำสตร์ทำงนิเวศวิทยำ (Ecology) ซึ่งส่วนใหญ่จะอธิบำยผลกระทบ
ที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงกำยภำพและเคมี ที่ มีต่อทรัพยำกรสิ่ง มีชีวิต รวมทังกำรเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้ำงประชำคมทำงชีวภำพ ที่อำศัยอยู่ในพืนที่แม่น้ำนัน
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จำกภำพรวมที่กล่ำวมำเรำพบว่ำในกำรศึกษำ แหล่งน้าไหล เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
จะสำมำรถน้ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรเชิง อนุรักษ์ และ/หรือเพื่อกำรส่ง เสริมกำรใช้ป ระโยชน์อย่ำง
สมดุลและยั่งยืนนัน จ้ำเป็นต้องประมวลควำมรู้จำกศำสตร์ มำกมำยหลำยด้ำน โดยเฉพำะศำสตร์ที่
เกี่ ยวข้ องกั บ ด้ ำนนิ เวศวิท ยำประยุ กต์ (Applied ecology) ที่ มีควำมครอบคลุ ม ในกำรอธิบ ำย
สถำนกำรณ์ของระบบนิเวศจำกควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำง ๆ และสภำวะแวดล้อม
ทังนี เพื่ อ ใช้ ค ำดกำรณ์ห รื อท้ำนำยกำรเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ด ขึน และวำงแผนกำรพัฒ นำกำรใช้
ประโยชน์ ให้เกิดควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับลักษณะจ้ำเพำะของแต่ละระบบนิเวศย่อยของ
แหล่งน้ำไหลในส่วนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุดต่อไป
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บทที่ 2
ระบบนิเวศน้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำ
The Waterfall and Headwater Stream Ecosystems
แหล่งน้ำผิวดินประเภท น้ำตก นับเป็นแหล่งน้ำที่มีลักษณะจ้ำเพำะที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจำกกำรไหลรวมตัวกันของล้ำห้วยต้นน้ำหลำยสำย จนเกิดเป็นมวลน้ำที่ มีปริมำณมำกและไหล
รวมตัวตกจำกพืนที่ที่มีควำมลำดชันสูง น้ำตกโดยทั่วไปจะไหลผ่ ำนแนวหน้ ำผำหรือชั นของหิน ที่ มี
ระดับลดหลั่นกันลงมำตำมแนวภูเขำสูพ่ ืนที่ที่มีควำมลำดชันต่้ำกว่ำทำงด้ำนล่ำงลงไป (ภำพที่ 2.1)

ภำพที่ 2.1 ลักษณะของน้ำตกที่พบในพืนที่ป่ำต้นน้ำล้ำธำรเขตอุทยำนแห่งชำติเขำสอยดำว จังหวัด
พิษณุโลก (ช่วงกลำงฤดูฝน เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555)
ในกำรศึกษำเอกสำรกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำผิวดินทังในและต่ำงประเทศเรำพบว่ำ
กำรศึ กษำติ ด ตำมหรื อ วิ เครำะห์ ข้ อมู ล ทำงนิ เ วศวิ ท ยำของแหล่ ง น้ ำตก โดยเฉพำะในด้ ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของทรัพยำกรมีชีวิต และควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมนันมีอยู่น้อยมำก
(แสงสรรค์ 2546; จำรุมำศและคณะ 2552; Torrente-Vilara et al., 2011; Offem and Ikpi,
2012) ทังนี อำจเนื่องจำกในอดีตที่ผ่ำนมำพืนที่น้ำตกได้รับควำมสนใจในเฉพำะเชิงภูมิสัณฐำนวิทยำ
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และอุทกวิทยำ หรือเพื่อกำรเข้ำไปใช้ ประโยชน์จำกพืนที่เพื่อกำรท่องเที่ยวเป็นหลัก (Chester et
al., 1999; Fischer and Harris, 2003) นอกจำกนี โดยสภำพทำงธรรมชำติ แล้วน้ำตกส่วนใหญ่ยัง
เข้ำถึงได้ค่อนข้ำงยำก ส้ำหรับในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน แหล่งน้ำตกแทบทังหมดอยู่ในบริเวณป่ำ
ต้นน้ำล้ำธำรซึ่งเป็นพืนที่เขตอนุรักษ์ (มีกำรควบคุมดูแลโดยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์
พืช) ลั กษณะของพืนที่ อุท ยำนแห่ งชำติ ใ นแต่ล ะภูมิภำค โดยเฉพำะลักษณะทำงภู มิป ระเทศและ
องค์ประกอบทำงธรณีวิทยำและพรรณพืช ตลอดจนลักษณะทำงภูมิอำกำศจะมีควำมแตกต่ำงกันไป
ลักษณะเหล่ำนีนับว่ำมีอิท ธิพลต่อสถำนภำพของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ (โดยเฉพำะในปัจจัยด้ำน
คุณภำพน้ำ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทำงน้ำที่ปรำกฏในพืนที่น้ำตกช่วงชันต่ำง ๆ และในล้ำห้วยต้น
น้ำ) และมีบทบำทต่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำที่เกิดขึน
ด้วยเหตุดังกล่ำวควำมรู้ควำมเข้ำใจในลักษณะทำงธรรมชำติของพืนที่ แหล่งน้ำและบริเวณ
โดยรอบ จึ งนั บเป็นเรื่องพืนฐำนที่ จ้ำเป็น ต้องเข้ ำใจและน้ ำมำใช้ ส้ำหรับ กำรก้ำหนดแผนเพื่อกำร
ศึ กษำวิ จัย ตลอดจนกำรรวบรวมข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ จะได้ ส ำมำรถอธิ บ ำยเหตุ แ ละผล รวมทั ง
กระบวนกำรในกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเป็นผลกระทบจำกกำรใช้ในที่ดินโดยรอบที่จะเกิดขึนต่อระบบ
ของแหล่ง น้ำ ทังนี เพื่อน้ำไปสู่กำรก้ำหนดแนวทำงกำรอนุรักษ์ดูแลหรื อกำรใช้ ประโยชน์ในแหล่ ง
น้ำตกและล้ำธำรเขตต้นน้ำได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป

2.1) ลักษณะจ้ำเพำะทำงนิเวศอุทกวิทยำในเขตพืนที่น้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำ
ในพื นที่ แ หล่ ง น้ ำ ตกโดยทั่ ว ไปพบในบริ เ วณแนวเทื อ กเขำที่ มี ค วำมลำดชั น สู ง ซึ่ ง เป็ น
แหล่งก้ำเนิดของแม่น้ำล้ำธำร โดยแหล่งก้ำเนิดของน้ำอำจเกิดจำกบริเวณตาน้า ซึ่งเป็นลักษณะของ
กำรไหลซึมของน้ำออกมำจำกรอยแยกของผืนแผ่นดินในป่ำที่มีควำมอิ่มตัวด้วยมวลน้ำภำยใต้ แล้ว
ค่อย ๆ ไหลรวมกันลงมำ หรืออำจเกิดจำกกำรที่มีล้ำห้วยสำขำย่อยต่ำง ๆ ไหลมำรวมตัวกันแล้วไหล
ตกลงมำจำกพืนที่ที่มีควำมลำดชันสูงกว่ำเป็นช่วง ๆ ลงมำจนถึงพืนที่ที่มี ควำมลำดชันต่้ำในพืนที่รำบ
ด้ำนล่ำงสุด
กำรศึกษำวิเครำะห์ระบบนิเวศของแหล่ง น้ำตกจึงควรค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องของ
ต้ำแหน่งที่ตังหรือควำมสูงของพืนที่ เนื่องจำกมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้ำงของระบบนิเวศป่ำ
ไม้ ภูมิอำกำศ และโอกำสกำรได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ประโยชน์โดยชุมชน
ในเบืองต้นเรำสำมำรถจัดแบ่งระบบนิเวศน้ำตกของพืนที่น้ำตกหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง
ประกอบด้วย ระบบนิเวศน้ำตกช่วงบน (ซึ่งเป็นช่วงชันที่พบกำรไหลลงมำของมวลน้ำในระยะแรก
และอยู่ในพืนที่สูงสุดของระบบน้ำตกนัน) ระบบนิเวศน้ำตกช่วงกลำง (ซึ่ง มักมีมวลน้ำมำกขึนและมี
กำรไหลรวมของล้ำห้วยสำขำที่มีโดยรอบ นับเป็นช่วงที่ครอบคลุมพืนที่มำกและมีควำมหลำกหลำย
ในโครงสร้ำงของพืนที่โดยรอบ) และระบบนิเวศน้ำตกช่วงล่ำง (ซึ่งอยู่ในพืนที่ที่มีควำมลำดชันต่้ำที่สุด
มักมีคุณภำพน้ำที่แปรผันตำมฤดูกำลรวมทังมีกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์โดยชุมชนได้) ระบบนิเวศในช่วง
ชันดังกล่ำวมีรำยละเอียดที่ส้ำคัญดังต่อไปนี
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2.1.1) ระบบนิเวศน้ำตกในพืนที่ช่วงบน
ลักษณะของระบบนิ เวศน้ำตกช่วงบน โดยทั่วไปมีค วำมจ้ำเพำะและแตกต่ำงกันไปตำม
ภูมิ ภำค ตำมระดั บควำมสู ง ควำมลำดชัน หรือโครงสร้ ำงของพื นที่ป่ ำไม้โ ดยรอบ อย่ ำ งไรก็ต ำม
แหล่งน้ำตกในช่วงชันบนโดยเฉพำะบริเวณชันบนสุดนัน มักเป็นพืนที่ที่มีควำมลำดชันสูง ยำกต่อกำร
ขึนไปถึ ง จั ด เป็ นแหล่ ง น้ ำที่ ส ะอำดและมี คุณภำพน้ ำที่ ดี ซึ่ง ไม่ถู กรบกวนจำกกิจกรรมของมนุ ษย์
ส้ำหรับ ในด้ ำนของกำรอนุ รักษ์ แล้ วพืนที่ บริ เ วณนี มักเป็น “เขตต้นน้ า” ที่ มีค วำมเปรำะบำงและ
จ้ำเป็นต้องให้ควำมระมัดระวังในกำรรักษำสภำพเดิมเป็นอย่ำงมำก

ภำพที่ 2.2 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและภูมิทัศน์ของระบบนิเวศน้ำตกเอรำวัณช่วงชันบนสุด (ชันที่
7) ซึ่งประกอบด้วยบริเวณแอ่งตืนทำงฝั่งซ้ำย (ภำพซ้ำย) และบริเวณที่ลึกกว่ำรับน้ำจำก
ยอดเขำทำงฝั่งขวำ (ภำพขวำ)
ระบบนิเ วศของน้ ำตกช่ วงบนสุด ในกรณีข องพื นที่ น้ำตกเอรำวัณ (อยู่ ในบริ เวณชั นที่ 7)
นับเป็นบริเวณที่รับน้ำซึ่งตกลงมำจำกแอ่งของเขำสูงชัน ที่อยู่ด้ำนบน น้ำไหลผ่ำนหน้ำผำหินปูนซึ่งมี
ลักษณะคล้ำยรูปหัวของช้ำงขนำดใหญ่ น้ำที่ไหลลงมำจำกด้ำนบนนันไหลมำอย่ำงไม่ขำดสำยและไม่
เคยเหือดแห้งไม่ว่ำในฤดูกำลใด (รวมทังในช่วงฤดูแล้งที่แทบไม่มีฝนตกลงมำเลยก็ตำม) สภำวะกำร
ไหลของน้ำในระบบนิเวศช่วงชั นบนของน้ำตกที่ มีน้ำไหลตลอดปี ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึ ง กำรคง
ควำมอุดมสมบูรณ์และควำมชุ่มชืนของผืนป่ำที่ปกคลุมพืนที่ต้นน้ำ ซึ่งนับเป็นศักยภำพของผืนป่ำ ที่
สะท้อนสภำพกำรดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี ในลักษณะของกำรเป็นพืนที่อนุรักษ์ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
เอรำวัณ มวลน้ำที่ไหลตกลงมำจำกน้ำตกช่วงชันบนจะไหลผ่ำนหน้ำผำที่มีโครงสร้ำงเป็นเนินหินปูน
แผ่กว้ำง น้ำได้ไหลลงมำยังแอ่งกระทะด้ำนล่ำง ที่มีลักษณะคล้ำยอ่ำงธรรมชำติขนำดใหญ่ มีขอบของ
อ่ ำ งเป็ น เนิ น หิ น ปู น กลมมนโดยรอบ และพื นด้ ำ นล่ ำ งเป็ น กรวดขนำดเล็ ก สี เ ทำขำว ซึ่ ง เป็ น
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องค์ป ระกอบของหิ นปูนผสมผสำนกับ ก้อนกรวดและทรำยขนำดต่ ำง ๆ บริ เวณนี นั บเป็นพืนที่ ที่
นักท่องเที่ย วสำมำรถลงไปใช้ประโยชน์ ด้ำนนันทนำกำร (ภำพที่ 2.2 ขวำ) ซึ่ง ในบำงช่วงที่เป็ น
ฤดูกำลท่องเที่ยวจะพบกำรกวนเอำตะกอนบริเวณพืนท้องน้ำให้ฟุ้งขึนมำ ท้ำให้มวลน้ำในบริเวณใจ
กลำงแอ่งดังกล่ำวเปลี่ยนเป็นสีขุ่นขำวขึนมำได้
โดยธรรมชำติแ ล้วพื นที่น้ ำตกในแต่ล ะช่วงชั นจะประกอบด้วยลักษณะของพืนท้องน้ำ ที่
แตกต่ำงกันไปได้ตำมอิท ธิพลหลัก มำจำกปริมำณและควำมเร็วของน้ำที่ มี ส้ำหรับลั กษณะของพื น
ท้องน้ำในบริเวณชันบนสุดของน้ำตกเอรำวัณ สำมำรถจ้ำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ โดยบริเวณที่
รับมวลน้ำที่ตกลงมำอย่ำงแรงจะมีลักษณะของพืนท้องน้ำที่หยำบ ประกอบด้วยหินกรวดมน ซึ่งเป็น
ก้อนหินปูนขนำดต่ำง ๆ กระจำยอยู่ มีน้ำที่ใสมำกและหมุนเวียนเป็นอย่ำงดี ส่วนอีกบริเวณหนึ่ง ซึ่ง
เป็นแอ่งน้ำที่ตืนกว่ำมำก ได้เกิดจำกน้ำที่เอ่อไหลจำกบริเวณแรกเข้ำไปขัง น้ำเคลื่อนตัวน้อยและพบ
พรรณพืชชนิดต่ำง ๆ เจริญขึนมำในแนวชำยขอบได้มำกกว่ำบริเวณแรกอย่ำงชัดเจน ลักษณะของ
พืนท้องน้ำส่วนนีประกอบด้วยตะกอนที่มีเนือละเอียดสีเทำปนสีครีมหรือสีเทำปนสีน้ำตำลเข้มซึ่งเป็น
เศษซำกพืชซำกสัตว์ที่ตกทับถมกันอยู่ มีกำรผสมผสำนของตะกอนหินปูนเนือละเอียด ทังนี ลักษณะ
ของพืนท้องน้ำในเขตที่น้ำเบำเช่นนี มีลักษณะคล้ำยเป็นแอ่งตกตะกอน และมักพบลักษณะของพืน
ท้องน้ำที่มีควำมอุดมสมบู รณ์สูง และมักเป็นแหล่ งอนุบำลสัต ว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งมักจะพบเห็นฝูงปลำ
ขนำดเล็กอำศัยอยู่ในบริเวณดังกล่ำวได้มำกกว่ำ (ภำพที่ 2.2 ซ้ำย)
สภำวะทำงอุทกวิทยำของแหล่ งน้ำในระบบนิเวศน้ำตกตอนบน โดยเฉพำะในด้ำนอัตรำ
กำรไหลของน้ำและปริมำณน้ำที่ถูกเก็บกักในตะพักน้ำอำจมีกำรผันแปรตำมฤดูกำลในรอบปี ได้ โดย
ในช่วงฤดูแล้งที่มีฝนตกน้อยพบว่ำมีอัตรำกำรไหลและปริมำณน้ำจะที่ลดต่้ำลง อย่ำงไรก็ตำมอัตรำ
กำรไหลจะเพิ่มสูงขึนอย่ำงชัดเจนในช่วงต้นฤดูฝน ขณะที่ปริมำณน้ำ ที่ถูกเก็บกัก (หรือควำมลึกของ
น้ำในแต่ละบริเวณ) จะเพิ่มสูงขึนในระยะหลังจำกนัน คือ ในรำวกลำงฤดูฝนถึงปลำยฤดูฝน อนึ่ง ใน
บำงปีพบว่ำหำกพืนที่โดยรอบมีสภำพอำกำศที่ร้อนจัดมำกมำตังแต่ช่วงฤดูร้อนจนถึงกลำงฤดูฝนและ
ปริ มำณน้ ำฝนในช่ วงกลำงปี มีน้อย สภำพผื นป่ ำ ที่ แ ห้ ง แล้ ง ลงมำกซึ่ ง เป็ น ผลกระทบจำกสภำวะ
ภูมิอำกำศดังกล่ำวสำมำรถท้ำให้อัตรำกำรไหลของน้ำและปริมำณน้ำในแอ่งของพืนที่น้ำตกลดระดับ
ต่้ำลงอย่ำงชัดเจน (อำทิ ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2554 ที่จังหวัดกำญจนบุรีเกิด สภำพอำกำศที่ร้อน
จัด มีอุณหภูมิสูงสุดถึงประมำณ 40 องศำเซนเซียส และปริมำณน้ำฝนได้น้อยลงมำก)
ส้ำหรับในพืนที่น้ำตกที่มชี ่วงชันบนเป็นบริเวณรับน้ำกว้ำงใหญ่นัน ในบำงปีช่วงกลำงฤดูฝน
ถึงปลำยฤดูฝนอำจพบปรำกฏกำรณ์ที่น้ำจ้ำนวนมำกไหลทะลักล้นลงมำจำกยอดเขำทำงด้ำนเหนือน้ำ
ปรำกฏกำรณ์นีมักจะเกิดหลังจำกกำรที่มีฝนตกลงมำต่อเนื่องอยู่หลำยวัน ซึ่งนอกจำกจะเป็นควำม
สวยงำมตำมธรรมชำติแล้ว กำรที่มีน้ำจ้ำนวนมำกไหลทะลักลงมำจำกยอดเขำไหลเข้ำท่วมทั่วพืนที่
น้ำตกตอนบนลงมำยังส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำอย่ำงกะทันหัน ท้ำให้เกิด กำรกระจำย
ของตะกอนขนำดต่ำง ๆ เกิดกำรกระจำยควำมขุ่นของน้ำและแร่ธำตุอำหำรที่มี ซึ่งจะมีบทบำทต่อ
ประชำคมปลำที่ อำศั ย และแพร่ พันธุ์ อยู่ ใ นพื นที่น้ ำตก ท้ำให้เ กิ ดกำรเคลื่อนย้ำยแหล่ งที่ อยู่ หรื อ
กระจำยประชำกรสู่ระบบน้ำทำงตอนล่ำงได้อย่ำงรวดเร็ว
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2.1.2) ระบบนิเวศน้ำตกในพืนที่ช่วงกลำง
ลักษณะของระบบนิเวศน้ำตกช่วงกลำงนับเป็นชันของระบบน้ำตกที่มีควำมจ้ำเพำะและ
แตกต่ำงกันไปตำมภูมิภำคโดยคุณภำพน้ำและลักษณะทำงอินทรีย์สำรของพืนท้องน้ำ ได้รับอิทธิพล
จำกองค์ ประกอบทำงนิ เ วศวิ ทยำของพืนที่ ป่ำไม้โ ดยรอบมำกขึ นกว่ ำพืนที่ช่ วงบน โดยทั่ วไปพืนที่
น้ำตกในช่วงกลำงมักมีอำณำบริเวณที่กว้ำงใหญ่ขึน ซึ่งเกิดจำกกำรรวมเอำมวลน้ำทังที่มำจำกช่วงบน
โดยตรงรวมทังที่ไหลมำจำกล้ำห้วยหรือล้ำธำรน้ำขนำดเล็กอื่น ๆ ที่มีโดยรอบของพืนที่

ภำพที่ 2.3 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและภูมิทัศน์ของน้ำตกเอรำวัณ ช่วงกลำง (ชันที่ 4; ภำพขวำ,
ชันที่ 5; ภำพกลำงและซ้ำย )
น้ำตกในช่วงชันนียังจัดเป็นบริเวณที่ค่อนข้ำงยำกต่อกำรเข้ำถึงและจัดเป็นแหล่งน้ำมีควำม
สะอำดตำมธรรมชำติสูง อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกำรที่มีมวลน้ำมำกขึนและอยู่ในระดับที่ถัดลงมำ เรำ
จึงมักพบกำรใช้ประโยชน์ อำทิ กำรวำงท่อส่งน้าหรือกำรติดตังระบบประปาภูเขา ที่ชุมชนได้เข้ำมำ
เอำน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรอุปโภคบริโภคได้
ระบบนิเวศช่วงกลำงของน้ำตกมักพบลักษณะของกำรเป็นแอ่งน้ำลึก ดังตัวอย่ำงของพืนที่
น้ำตกเอรำวัณในบริเวณชันที่ 4 และชันที่ 5 จะมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำลึกและกว้ำงกว่ำตอนบน และ
สำมำรถพบลักษณะของหน้ำผำน้ำตกแต่จะมีลักษณะที่โค้งมนกว่ำจำกกำรที่มีกระแสน้ำไหลกัดเซำะ
มำอย่ำงต่อเนื่อง (ภำพที่ 2.3) นอกจำกนี ยังมักพบกลุ่มของปลำในควำมหนำแน่นที่สูงกว่ำที่พบใน
บริเวณน้ำตกช่วงบน และประกอบด้วยขนำดที่หลำกหลำยกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ปลำที่พบในบริเวณนี
ไม่มีควำมหลำกหลำยทำงชนิดเท่ ำใด ส่ วนใหญ่จัด เป็นกลุ่ มของปลำพลวงและตะเพียนน้ำตก (ใน
Family Cyprinidae) ซึ่งเป็นชนิดหลักในระบบนิเวศน้ำตกของประเทศไทยเรำ
พืนท้องน้ำภำยใต้แอ่งน้ำตกในช่วงนีสำมำรถพบตะกอนได้หลำยขนำด ในกรณีที่โครงสร้ำง
ทำงธรณีวิทยำของพืนที่เป็นเขำหินปูน พืนท้องน้ำมักพบตะกอนมีเนือละเอียดสีเทำปนน้ำตำล (ซึ่ง
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เป็นตะกอนหินปูนที่ถูกกัดกร่อนลงมำ) ปนกับซำกพืชซำกสัตว์ เศษพรรณไม้ขนำดเล็กหรือซำกใบไม้
ที่ตกลงมำจำกระบบป่ ำที่ป กคลุมพื นที่ อยู่ อนึ่ ง ต้ำแหน่ งที่น้ ำเบำมำกหรือในบริเ วณซอกหินที่น้ ำ
หมุนเวียนน้อยเรำสำมำรถพบตะกอนที่ละเอียดสะสมอยู่ในปริมำณมำกได้
ในพื นที่น้ ำตกช่ วงกลำงโดยทั่ วไปเรำสำมำรถพบเห็ นกำรเปลี่ ย นแปลงลักษณะของน้ ำ
ในช่วงฤดูฝน (รำวเดือนสิงหำคมถึงตุลำคม) ทังนี เนื่องจำกระบบนิเวศของพืนที่ช่วงกลำง นอกจำก
จะรับน้ำมำจำกล้ำธำรต้นน้ำแล้ว ยังสำมำรถรับน้ำที่เกิดจำกสำขำย่อยของล้ำห้วยต้นน้ำต่ำ ง ๆ ที่มี
ในพืนที่ ที่ไหลลงมำรวมกัน โดยเฉพำะในช่วงกลำงถึงปลำยฤดูฝนนันน้ำในล้ำห้วยมักจะไหลบ่ำท่วม
ตลิ่ง ชะเอำหน้ำดินรวมทังเศษซำกพืชต่ำง ๆ ที่ทับถมอยู่ด้ำนข้ำงให้ไหลลงมำ ท้ำให้น้ำในแอ่งของ
น้ำตกในช่วงนีไม่ใสเหมือนในช่วงฤดูแล้ง น้ำมักขุ่นขึนมำ เปลี่ยนเป็นสีเทำปนครีมหรือสีน้ำตำลอ่อน
จนสังเกตเห็นได้
ส้ำหรับ ด้ำนผลกระทบจำกชุ มชนนั น อำจมีกำรเข้ำไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อกำรนั นทนำกำร
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่ลักษณะของน้ำตกในช่วงกลำงส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้ำงของพืนที่
เป็นแอ่งน้ำที่ค่อนข้ำงลึกหรือยังเข้ำถึงได้ยำก นักท่องเที่ยวที่เข้ำไปใช้ประโยชน์ จึงมีน้อย กอปรกับ
กำรที่มีน้ำปริมำณมำกและถ่ำยเทดี จึงมักไม่พบผลกระทบกำรใช้ประโยชน์ที่มีต่อปัจจัยคุณภำพน้ำ
(จำรุมำศและคณะ, 2552)

2.1.3) ระบบนิเวศน้ำตกในพืนที่ช่วงล่ำง
ลักษณะของระบบนิเวศน้ำตกช่วงล่ำงนับเป็นระบบนิเวศที่ได้รับอิทธิพลทังจำกลักษณะ
ทำงธรรมชำติ ข องพื นที่ และปั จจั ย ด้ ำนรู ป แบบและปริ มำณกำรเข้ ำมำใช้ ป ระโยชน์ ใ นพืนที่ โ ดย
นักท่องเที่ยวและ/หรือชุมชนในท้องถิ่น แหล่งน้ำตกในช่วงล่ำงนี โดยธรรมชำติมักมีควำมลำดชันของ
พืนที่ต่้ำลง พืนที่รำบมำกขึน และมักมีอำณำบริเวณกว้ำงขึนหรือพบกำรแยกสำขำของล้ำธำรน้ำมำก
ขึนเมื่อเทียบกับช่วงบน ผืนป่ำโดยรอบมีลักษณะที่เปิดโล่งมำกขึน ตัวน้ำตกจึงมีโอกำสได้รับแสงแดด
ส่องลงที่ผิวน้ำมำกขึน นอกจำกนี โดยรอบบริเวณตลิ่งอำจมีกำรปรับแต่งพืนที่ให้สอดคล้องกับกำรใช้
ประโยชน์ อำทิ กำรจัดท้ำทำงเดิน ลำนส้ำหรับนั่งพักผ่อน ร้ำนค้ำ หรือสิ่งก่อสร้ำงเพื่อกำรอ้ำนวย
ควำมสะดวกอื่น ๆ
ลักษณะทำงนิเวศสัณฐำนวิทยำของพืนที่น้ำตกช่วงล่ำงประกอบด้วยลักษณะของพืนที่ย่อย
ที่หลำกหลำย อำจมีทังแอ่งน้ำลึกที่อยู่ใจกลำงพืนที่ใกล้กับแนวที่มวลน้ำด้ำนบนตกลงมำ หรือมีแอ่ง
น้ำค่อนข้ำงตืนที่สำมำรถยืนถึงได้ซึ่งประกอบด้วยเนินหินที่มีร่องทำงน้ำไหลผ่ำน รวมทังกำรพบแอ่ง
ตืนมำกตำมบริเวณริมชำยน้ำซึ่งมักครึมกว่ำแนวกลำงเนื่องจำกกำรก้ำบังโดยต้นไม้ใหญ่ และพืนท้อง
น้ำมีกำรสะสมของตะกอนละเอียดตำมซอกของก้อนหินที่ซึ่งน้ำมีอัตรำกำรไหลต่้ำลง
ตะกอนที่พบในระบบนิเวศน้ำตกชันล่ำงมีคุณภำพที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ
โดยรวมของพื นที่ หำกเป็ นในเขตอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ น้ ำตกเอรำวั ณ ซึ่ ง มี โ ครงสร้ ำงของฐำนพื นที่
ประกอบด้ ว ยหิ น ปู น ตะกอนที่ พ บบริ เ วณพื นน้ ำ ตกจะเป็ น สำรประกอบหิ น ปู น (แคลเซี ย ม
คำร์บอเนต) ที่แตกตัวมำจำกกำรที่เนินหินตำมตะพักของชันน้ำตกแต่ละชันได้ ถูกกัดกร่อนเกิดเป็น
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เศษชินส่วนขนำดเล็กและถูกพัดพำด้วยแรงน้ำจำกตัวน้ำตกชันบน ตำมล้ำดับลงมำเรื่อย ๆ จนถึ ง
บริเวณที่ควำมเร็วของน้ำลดลง (โดยเฉพำะในบริเวณที่เป็นแอ่งกว้ำงหรือแนวที่มีหินก้ำบัง) ซึ่งท้ำให้
ตะกอนเหล่ำนันเกิดกำรตกทับถม ตะกอนหินปูนที่พบมักมีลักษณะละเอียดนุ่มมือ สีเทำอ่อนปนครีม
ซึ่งแตกต่ำงกับพืนที่น้ำตกที่มีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำที่เป็นหินแกรนิตหรือหินดินดำนซึ่งตะกอนที่
พบมักมีลักษณะเป็นกรวดหยำบ มีเนือแข็งและมีลักษณะของกำรเป็นผลึกสีต่ำง ๆ ปนอยู่
เมื่อพิจำรณำตั วอย่ำงของพืนท้องน้ำในพืนที่น้ำตกเอรำวั ณชันที่ 1 ซึ่งนับ เป็นบริ เวณชั น
ล่ำงสุ ดของตัวน้ ำตกก่อนที่ โครงสร้ำงทำงสัณฐำนวิ ทยำของพื นที่จะรำบลงกลำยเป็นล้ำธำรน้ำนั น
ถึงแม้ว่ำในส่วนต้นของพืนที่นียังมีน้ำค่อนข้ำงแรงและอนุภำคเล็กทั่วไปไม่สำมำรถตกตะกอนลง ท้ำ
ให้พบกรวดขนำดเล็กปนกับก้อนหินขนำดต่ำง ๆ เป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมในส่วนท้ำยของพืนที่ซึ่ง
มีลักษณะกำรถูกโอบล้อมด้วยตะพักหินปูนเป็นแนวคั่นขวำงมวลน้ำเป็นระยะ ๆ ท้ำให้น้ำไหลช้ำลง
และตะกอนละเอียดรวมทังอินทรีย์สำรต่ำง ๆ สำมำรถตกสะสมที่พืนท้องน้ำได้เป็นอย่ำงดี ในบริเวณ
ดังกล่ำวเรำสำมำรถพบตะกอนแคลเซียมคำร์บอเนตเนือละเอียดสะสมอยู่มำกจนเกิดเป็นชันเลนนิ่ม
ที่มีควำมลึกได้ถึงมำกกว่ำ 30 เซนติเมตร นอกจำกนียัง พบเศษเปื่อยยุ่ยของใบไม้ กิ่งไม้ที่ตกทับถม
กันลงมำซึ่ง มีสี น้ำตำลปนด้ ำท้ ำให้พื นท้ องน้ำ มีร ะดั บของอินทรี ย์ส ำรในปริ มำณที่ สูง (ภำพที่ 2.4
กลำงและซ้ ำย) และจั ด เป็ นบริ เ วณที่ มี ค วำมอุ ด มสมบู ร ณ์ ต ำมธรรมชำติ สู ง มำกกว่ ำช่ วงชั นทำง
ตอนบน

ภำพที่ 2.4 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและภูมิทัศน์ของน้ำตกเอรำวัณ ช่วงล่ำง (ชันที่ 1; ภำพกลำง
และซ้ำย, ชันที่ 2; ภำพขวำ)
โดยทั่วไปพืนที่น้ำตกช่วงล่ำงมักเป็นบริเวณที่คุณภำพน้ำ (โดยเฉพำะทำงด้ำนควำมขุ่นของ
น้ำ) เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเด่นชัดจำกกำรใช้ประโยชน์ด้ำนนันทนำกำรโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ำไป
ในพืนที่ กำรมีแอ่งน้ำกว้ำงในตอนกลำงของชันน้ำตก ประกอบกับกำรมีพืนที่ตืนโดยรอบ มักดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมำลงเล่นน้ำได้มำก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึนโดยเฉพำะจำกกำรฟุ้งของตะกอนและเศษ
ซำกพืชซำกสัตว์ที่ทับถมนันสำมำรถน้ำไปสู่กำรเพิ่มของระดับควำมเข้มข้นของแร่ธำตุอำหำรในมวล
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น้ำโดยเฉพำะแอมโมเนียมไนโตรเจน (จำรุมำศและคณะ 2554) ซึ่งเกิดกำรพัดพำโดยมวลน้ำต่อเนื่อง
ลงไปสู่ระบบนิเวศทำงตอนท้ำยน้ำได้
คุณภำพน้ำในพื นที่น้ ำตกช่วงล่ำงยัง เป็นลั กษณะสะท้อนสภำพของป่ำไม้แ ละโครงสร้ำง
แผ่นดินโดยรอบของพืนที่ ในช่วงเวลำที่มีฝนตกหนักเรำจะพบกำรกัดเซำะหน้ำดินโดยน้ำฝน และท้ำ
ให้ เ กิ ดกำรพัด พำเอำดิ นตะกอนที่ อยู่ บ ริเ วณโดยรอบเข้ ำไปสู่ บ ริเ วณน้ำตกชั นล่ ำง ท้ ำให้น้ ำ มั กมี
ตะกอนลักษณะคล้ำยเลนอยู่ บริเวณขอบฝั่ งหรือในบริเวณที่กระแสน้ำเบำ คุ ณภำพน้ำจึงมี โอกำส
ได้รับผลกระทบหรือ เสื่อมโทรมลงได้ง่ำยกว่ำบริเวณอื่น อย่ำงไรก็ต ำมเนื่องจำกกำรที่ระบบน้ำตก
ส่วนใหญ่มีมวลน้ำที่ไหลเวียนอยู่เสมอ คุณภำพน้ำโดยทั่วไปของระบบน้ำตก (เมื่อเทียบกับแหล่งน้ำ
ผิวดินอื่น ๆ) จึงยังคงแสดงสถำนภำพของ น้าดี โดยเฉพำะกำรมีระดับออกซิเจนละลำยน้ำที่ค่อนข้ำง
สูงซึ่งยังประโยชน์ได้ทังต่อกำรอุปโภคบริโภคของชุมชนและเป็น มวลน้าต้นทุน ที่จะไหลลงสู่ระบบ
แม่น้ำหรืออ่ำงเก็บน้ำ นับเป็นมวลน้ำที่มีบทบำทต่อคุณภำพน้ำของแม่น้ำช่วงแรก ๆ และเชื่อมโยงสู่
กำรเกิดทรัพยำกรสัตว์น้ำวัยอ่อนในห่วงโซ่อำหำรตำมช่วงฤดูกำลต่ำง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
เรำได้ต่อไป
ในภำพรวมแล้วพบว่ำระบบนิเวศน้ำตกในช่วงล่ำงนีท้ำหน้ำที่คล้ำยเป็นพืนที่ร องรับตะกอน
หรือเก็บกักตะกอนที่เกิดขึนจำกพืนที่น้ำตกชันที่สูงกว่ำซึ่งถูกพัดพำลงมำและตกลงสะสมในบริเวณ
นัน ลักษณะดังกล่ำวท้ำให้ระบบนิเวศของน้ำช่วงล่ำงโดยทั่วไปมีควำมอุดมสมบูรณ์ของพืนท้องน้ำสูง
และมีบริเวณที่เกิดกำรสะสมของตะกอน ซำกพืช ซำกสัตว์ รวมถึงอินทรีย์ สำร ต่ำง ๆ ได้มำกกว่ำ
ชันบนอย่ำงชัดเจน
ล้ำธำรส่วนท้ำยของระบบนิเวศน้ำตก
ในล้ำธำรน้ำตอนท้ำยของระบบนิเวศน้ำตกซึ่งเป็นพืนที่รำบเชิงเขำ บริเวณโดยรอบ ล้ำ
ธำรน้ำมักถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงกำยภำพโดยชุมชนที่อำศัยอยู่ในพืนที่ เพื่อกำรใช้ประโยชน์
จำกแหล่งน้ำในด้ำนต่ำง ๆ โดยทั่วไปเรำสำมำรถพบกำรก่อสร้ำงสิ่งกีดขวำงทำงน้ำ อำทิ ฝำยทดน้ำ
เพื่อกำรชลประทำน เขื่อนขนำดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำ หรือถนนตัดผ่ำนเส้นทำงน้ำเพื่อกำรคมนำคม
ขนส่ง สิ่งก่อสร้ำงโดยเฉพำะลักษณะที่คล้ำยท้ำนบกันน้ำนันท้ำให้กำรไหลของมวลน้ำในล้ำธำรน้ำถูก
กันขวำงและน้ำเคลื่อนตัวช้ำลงจนอำจหยุดนิ่ง ซึ่งพบกำรตกทับถมของตะกอนหรือซำกอินทรีย์สำร
ต่ ำง ๆ เพิ่ มมำกขึ นตำมมำ (ภำพที่ 2.5) ซึ่ ง ในระยะยำวท้ ำให้ ร ะบบนิ เ วศของล้ ำธำรน้ ำเดิ ม
เปลี่ยนแปลงไปได้
อนึ่ง กำรมีท้ำนบกันขวำงล้ำธำรน้ำท้ำให้ระบบนิเวศของล้ำธำรน้ำเดิมเปลี่ยนแปลงไป จำก
ระบบน้ ำ ไหลกลำยเป็ น ระบบน้ ำนิ่ ง ซึ่ ง พบกำรทั บ ถมของซำกพื ช เน่ ำเปื่ อ ยได้ เ ป็ นจ้ ำ นวนมำก
นอกจำกนียังมีดินเลนเนือละเอียดมำทับถมกันเป็นชันที่หนำขึนได้เรื่อย ๆ และพบธำตุอำหำรในน้ำที่
มีร ะดับ สู งกว่ ำในพืนที่ น้ำไหลในล้ ำธำรส่วนต้นทำง ด้วยปัจจั ย ดั ง กล่ ำว เรำมั กพบกำรเจริ ญของ
สำหร่ำยน้ำจืดได้หลำยชนิด (อำทิ Cladophora ที่มีลักษณะเป็นเมือกลื่น สีเขียวเข้ม) โดยเฉพำะ
บริ เวณที่ มีโ อกำสรับ แสงแดดจัด ในเวลำกลำงวั น รวมทั งยั งสำมำรถพบพรรณไม้น้ ำชำยน้ำเจริ ญ
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ขึนมำได้อย่ำงหนำแน่นเนื่องจำกกำรที่บริเวณนีมีแร่ธำตุอำหำรในน้ำและในพืนดินที่สูง กอปรกับกำร
ที่มีควำมเร็วของน้ำที่ลดต่้ำลงมำกนั่นเอง

ภำพที่ 2.5 ลักษณะทำงภูมิทัศน์ของล้ำธำรน้ำทำงตอนล่ำงสุดของน้ำตกเอรำวัณ ก่อนที่จะไหลลง
แม่น้ำแคว ซึ่งอยู่ทำงด้ำนตะวันตกของเขตอุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ

2.2) ปัจจัยทำงนิเวศอุทกวิทยำและกำรเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน้ำตก
2.2.1) ปัจจัยทำงกำยภำพของน้ำ
ลักษณะกำรไหลของน้ำตำมธรรมชำติ ในบริเวณล้ ำห้วยน้ำตกเป็นลักษณะที่ เกิดจำกกำร
ผสมผสำนของระบบกำรไหลทังในแนวรำบและแนวดิ่งซึ่งผสมผสำนกันในรูปแบบที่ไม่แน่นอน โดย
หำกพืนท้องน้ำมีลักษณะที่ค่อนข้ำงเรียบหรือมีสิ่งกีดขวำงน้อยมวลของน้ำโดยรวมก็จะเกิดกำรไหล
ตำมแนวรำบในทิศทำงจำกต้นน้ำไปเรื่อย ๆ โดยเปลี่ยนแปลงควำมเร็วตำมระดับควำมลำดชันและ
องค์ประกอบของพืนท้องน้ำและปริมำณมวลน้ำต้นทุนเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม พืนท้องน้ำในบริเวณ
แต่ละช่วงชันของล้ำห้วยน้ำตกมีลักษณะที่หลำกหลำย (อำทิ มีแนวหินกั นขวำง มีก้อนหินขนำดที่
แตกต่ำงกันกระจำยอยู่อย่ำงระเกะระกะ หรือกำรเป็นแอ่งลึก) ลักษณะพืนท้องน้ำดังกล่ำวส่งผลให้
มวลของน้ำที่ไหลลงมำเกิดกำรเปลี่ยนทิศทำงไปโดยมักเกิดเป็นรูปแบบที่ หมุนวน ไม่มีทิศทำงชัดเจน
พบกำรเคลื่อนตัวตำมแนวขวำงมำกขึนหรือแนวดิ่งมำกขึน ซึ่งท้ำให้เกิดกำรฟุ้งของตะกอนขึนมำจำก
พืนท้ องน้ ำได้ ลั กษณะด้ ำนกำรไหลของน้ ำจั ด เป็ นปั จจั ยที่ มีบ ทบำทส้ ำคั ญ ต่อองค์ ป ระกอบทำง
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กำยภำพและทำงเคมีข องพื นท้องน้ำ (อำทิ ขนำดอนุภ ำคของตะกอน ปริ มำณสำรอินทรีย์ใ นดิน)
อย่ำงเห็นได้ชัด
ลักษณะกำรไหลของน้ำไม่ว่ำในรูปแบบใดเกิดจำกอิทธิพลจำกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ
ของพืนที่ ประกอบกับผลจำกปริมำณและควำมเร็วในกำรไหลของมวลน้ำต้นทุน รวมทังมวลน้ำที่มำ
จำกล้ำห้วยสำขำที่ไหลเข้ำมำในช่วงทำงต่ำง ๆ ซึ่งผลจำกในภำพรวมท้ำให้คุ ณภำพน้ำที่ปรำกฏในแต่
ละชันของน้ำตกมีลั กษณะที่แตกต่ำงกันออกไป ในกำรศึกษำคุณภำพสิ่งแวดล้ อมในแต่ละชันของ
ระบบนิเวศน้ำตกในเบืองต้นเรำจึงควรท้ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ตำมธรรมชำติจำกลักษณะปรำกฏ
ของปัจจัยทำงกำยภำพดังกล่ำว ทังนี อำศัยควำมรู้พืนฐำนและแนวทำงในกำรศึกษำติ ดตำมส้ำหรับ
ปัจจัยส้ำคัญต่ำง ๆ ดังต่อไปนี
2.2.1.1) ปริมำณกำรไหลของน้ำ
ปริมำณกำรไหลของน้ ำ (Flow) หรือควำมเร็วของน้ำ (Water velocity) นับเป็นปัจจั ย
สิ่งแวดล้อมทำงน้ำที่เป็นหัวใจของระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล ทังนี เนื่องจำกปัจจัยดังกล่ำว ก่อให้เกิด
ควำมแตกต่ ำงในโครงสร้ำงทำงสัณฐำนวิทยำ อำทิ ควำมลึก ควำมลำดชัน และองค์ป ระกอบทำง
กำยภำพของพืนท้องน้ำในแต่ละพืนที่ (Fischer and Harris, 2003) นอกจำกนี ยังมีบทบำทในทำง
นิเวศวิทยำที่เกี่ยวข้องในด้ำนควำมชุกชุมและกำรแพร่กระจำยทำงชนิด รวมทังสภำพควำมเป็น อยู่
ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำง ๆ ในแหล่งน้ำไหลประเภทน้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำ (Adebisi, 1981; Offen et
al., 2008; จำรุมำศและคณะ 2553; จำรุมำศและคณะ 2554)
มี ร ำยงำนกำรศึ ก ษำวิ จัย ที่ ผ่ ำนมำพบว่ ำ อั ต รำกำรไหลของน้ ำ มี บ ทบำทส้ ำคั ญ ต่ อกำร
แพร่กระจำยของแพลงก์ตอนพืชในประเทศเขตร้อน (Silva, 2004) ส้ำหรับในพืนที่ล้ำธำรน้ำตกซึ่ง
มักอยู่ ภ ำยใต้เ ขตป่ ำไม้ นันพบว่ำประชำกรสัต ว์ หน้ ำดิ นขนำดใหญ่ที่ อำศั ย ในพื นที่ ดั งกล่ ำว ได้ รั บ
อิทธิพลจำกอัตรำกำรไหลของน้ำ นอกจำกนี ยังได้รับอิทธิพลจำกควำมเร็วของน้ำและควำมลึกของ
น้ำในแต่ละพืนที่ (Victor and Ogbeibu, 1991; Tumwesigwe et al., 2000) อัตรำกำรไหลของ
น้ำยังมีบทบำทต่อกำรแพร่กระจำยของปลำหลำยชนิด (Welcome, 2003) และในกำรศึกษำเมื่อไม่
นำนมำนีของ Offem and Ikpi (2012) ที่ ด้ ำเนิ นกำรส้ ำรวจระบบนิเ วศของน้ ำตก Agbokim
ประเทศไนจี เ รี ย ยั ง แสดงให้ เ ห็ นว่ ำ อั ต รำกำรไหลและควำมเร็ วของน้ ำมี อิท ธิ พ ลในเชิ ง บวกต่ อ
ประชำกรปลำในครอบครัว Cyprinidae (โดยพบควำมชุกชุมที่มำกขึนในบริเวณชันน้ำตกที่มีน้ำไหล
หมุนเวียนดี) อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยดังกล่ำวท้ำให้เกิดกำรตอบสนองในทำงลบส้ำหรับประชำคมของ
พืชชันต่้ำที่มีขนำดเล็ก (Chlorophytes) และกลุ่มของสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ำเงิน (Cyanophyceae)
ตลอดจนประชำคมของแพลงก์ตอนสัตว์โดยเฉพำะในกลุ่มของ Rotifers และ Cladocerans ซึ่งจะ
ลดปริมำณลงในพืนที่ที่มีอัตรำกำรไหลของน้ำสูง
กำรศึกษำติดตำมอัตรำกำรไหลของน้ำในพืนที่ล้ำธำรน้ำตกต่ำง ๆ สำมำรถด้ำเนินกำรโดย
กำรวั ดปริ มำตรน้ำที่ ไหลผ่ำนพืนที่ภ ำคตั ดขวำงในหนึ่ง หน่วยเวลำ (มักแสดงค่ำในหน่วยลูกบำศก์
เมตรต่อชั่วโมง; m3/hr)
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ในกำรศึกษำจ้ำเป็นต้องตรวจวัด ข้อมูลควำมเร็วของน้ำ โดยใช้เครื่องมือ Flow meter ณ
ต้ำแหน่งกึ่งกลำงควำมกว้ำงของล้ำธำรและต้ำแหน่งตำมแนวภำคตัดขวำงทำงด้ำนซ้ำยและขวำของ
แนวกึ่งกลำงอีกอย่ำงน้อยด้ำนละ 1-3 ต้ำแหน่ง (ดู ภำพที่ 1.6 ในบทที่ 1) ทังนี เพื่อให้ได้ต้ำแหน่งที่
เป็นตัวแทนของมวลน้ำอย่ำงครอบคลุมพื นที่ทังหมดของล้ ำธำรนั น ๆ (ซึ่ งควรพิ จำรณำตำมควำม
กว้ำงหรือลักษณะจ้ำเพำะในโครงสร้ำงทำงสัณฐำนวิทยำของล้ำธำรมำประกอบ)
อนึ่ง ในกำรวัดควำมเร็วของน้ำโดยใช้เครื่องมือ Flow meter นัน เนื่องจำกควำมเร็วของ
น้ำได้รับอิทธิพลจำกแรงเสียดทำนที่เกิดขึนบริเวณพืนท้องน้ำร่วมด้วย ดังนัน ต้ำแหน่งในกำรวัดที่
เหมำะสม จึงก้ำหนดให้วัดที่ ณ ระดับควำมลึกน้ำประมำณ 1 ใน 3 ของควำมลึกสูงสุดที่พบในแต่ละ
ต้ำแหน่ง ระดับดังกล่ำวจะให้ค่ำควำมเร็วของน้ำที่ใกล้เคียงกับ ค่าเฉลี่ย ของควำมเร็วน้ำได้มำกที่สุด
(Hauer and Lamberti, 1996) ส่วนกำรประเมินขนำดของพืนที่ (Area) ตำมแนวภำคตัดขวำงของ
ล้ำธำรน้ำ ด้ำเนินกำรโดยกำรวัดควำมกว้ำงและควำมลึกของ ล้ำธำรในส่วนย่อยต่ำง ๆ ในตลอดแนว
ภำคตัดขวำงที่ก้ำหนด ซึ่งระยะห่ำงในกำรวัดแต่ละต้ำแหน่ง ควรพิจำรณำตำมควำมกว้ำงของล้ำธำร
เป็นหลัก โดยอย่ำงน้อยควรวัดทุก ๆ ระยะ 1-2 เมตร ตลอดแนวภำคตัด ขวำงของล้ำธำร ทังนี เพื่อ
ข้อมูลที่ละเอียดและสำมำรถน้ำมำค้ำนวณอัตรำกำรไหลรวมของมวลน้ำต่อเวลำ (𝑄) ได้ตำมสมกำร
𝑄

=

∑𝒏𝒊=𝟏 𝐴𝑖 𝑉𝑖

โดยที่ 𝑄 คือ อัตรำกำรไหลรวมของน้ำ (ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง) 𝐴𝑖 คือ พืนที่หน้ำตัด
ย่อย (ตำรำงเมตร) และ 𝑉𝑖 คือ ควำมเร็วของน้ำ (เมตรต่อชั่วโมง) ที่ไหลผ่ำนหน้ำตัดย่อย 𝑖 โดยที่
𝐴𝑖

=

𝑊𝑖 x ( 𝐷𝑖

+ 𝐷𝑖+1 )/2

โดยที่ 𝑊𝑖 คือ ควำมกว้ำง (เมตร) ของช่วงพืนที่หน้ำตัดย่อย 𝐷𝑖 และ 𝐷𝑖+1 คือ ควำม
ลึก (เมตร) ของพืนที่หน้ำตัดที่ต้ำแหน่งแรกและต้ำแหน่งถัดไป ตำมล้ำดับ และ
𝑉𝑖

=

( 𝑣𝑖

+ 𝑣𝑖+1 )/2

โดยที่ 𝑣𝑖 และ 𝑣𝑖+1 คื อ ควำมเร็ วของน้ำที่ไ หลผ่ำนต้ ำแหน่ งแรกและต้ ำแหน่ งถั ดไป
(เมตรต่อชั่วโมง) ตำมล้ำดับ
จำกรำยงำนกำรศึกษำทำงอุทกวิทยำของระบบนิเวศน้ำตก โดยทั่วไปจะพบว่ำน้ำตกที่อยู่
ในช่วงชันบนมั กจะมีอัต รำกำรไหลของน้ำ ต่้ำกว่ำน้ ำตกในช่วงชันล่ำง (Chester et al., 1999;
Fischer and Harris, 2003) ทังนี เนื่องจำกกำรมีพืนที่ภำตตัดขวำงขนำดเล็ ก กว่ำโดยมีพืนที่ใ น
ลักษณะเป็นช่องทำงน้ำแคบ ๆ ในแบบของกำรเป็น ต้นน้า ที่แคบกว่ำในช่วงชันล่ำงนั่นเอง ส้ำหรับ
ในพืนที่น้ำตกของประเทศไทย มีรำยงำนกำรศึกษำด้ำนอัตรำกำรไหลของน้ำอยู่น้อยมำก จำรุมำศ
และคณะ (2554) ได้ศึกษำอัตรำกำรไหลของน้ำในพืนที่น้ำตกเอรำวัณเปรียบเทียบในแต่ละช่วงชัน
ซึ่งพบว่ำชันบนสุดของน้ำตก (ชันที่ 7) นับเป็นชันที่มีอัตรำกำรไหลของน้ำต่้ำที่สุดเมื่อเทียบกับ ชันอื่น
ๆ โดยมีค่ำของอัตรำกำรไหลของน้ำในช่วงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 อยู่ในช่วง
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150-220 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ในน้ำตกชันถัดลงไป อำทิ ชันที่ 5 พบอัตรำกำรไหลของน้ำ
สูงขึนกว่ำในชันบนสุด มีค่ำอยู่ในช่วง 160-570 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจำกนี ยังพบว่ำอัตรำ
กำรไหลของน้ ำมี ค่ำเปลี่ ยนแปลงตำมฤดูกำล โดยมีค่ำมำกขึนอย่ ำงชัดเจนในช่ วงกลำงฤดูฝ นถึ ง
ปลำยฤดูฝน
ส้ำหรั บในพื นที่น้ำตกชันล่ำงซึ่ งเปิด โล่งขึ น มัก มีลักษณะเป็ นแอ่ง รับน้ำ ซึ่งรวมน้ำมำจำก
แหล่งน้ำด้ำนบน พบลักษณะเด่นของข้อมูลอัตรำกำรไหลของน้ำ ผ่ำนพืนที่หน้ำตัด คือ กำรที่อัตรำ
ดังกล่ำวมีค่ำสูงที่สุดในช่วงต้นฤดูฝน และมีค่ำน้อยลงในช่วงกลำงถึง ช่วงปลำยฤดูฝน สภำวะในกำร
แปรผันของอัตรำดังกล่ำว จำรุมำศ และคณะ (2554) ได้วิเครำะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลด้ำนปริมำณ
น้ ำฝนที่ ต กในพื นที่ แ ละพบว่ ำอั ต รำกำรไหลของน้ ำ ในพื นที่ น้ ำตกชั นล่ ำงสุ ด นั น มี แ นวโน้ มกำร
เปลี่ ย นแปลงตำมปริ มำณน้ ำฝนรวมที่ ต กในรำยเดื อน (ภำพที่ 2.6) ดั งควำมสั มพั นธ์ ใ นรู ป แบบ
Exponential function;
Fs = 811.6 e 0.003P (R2= 0.98)

อัตรำกำรไหลของน้ำ
(ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง)

โดยที่ Fs คือ อัตรำกำรไหลของน้ำผ่ำนพืนที่ตัดขวำง (Flow across section; มีหน่วยเป็น
ลูกบำศก์เ มตรต่อชั่ วโมง) และ P คือ ปริ มำณน้ำฝนรวม (Total precipitation; มี หน่ วยเป็ น
มิลลิเมตร) ในเดือนที่ท้ำกำรส้ำรวจ
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ปริมำณน้ำฝนรวม (มิลลิเมตร)
ภำพที่ 2.6 เส้นแนวโน้มแสดงบทบำทของปริมำณน้ำฝนรวมรำยเดือน (มิลลิเมตร) ที่มีผลต่ออัตรำ
กำรไหลของน้ำผ่ำนพืนที่ภำคตัดขวำง (ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง) ในบริเวณน้ำตกเอรำวัณ
ชันที่ 1 (ปรับปรุงจาก: จารุมาศและคณะ 2554)
ควำมสัมพันธ์ข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำน้ำตกในช่วงชันล่ำงเป็นพืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจำกกำร
บ่ำของมวลน้ำที่ไหลลงมำจำกพืนที่ ป่ำโดยรอบหลังจำกฝนตก ซึ่งมวลน้ำดัง กล่ำวมี แหล่งก้ ำเนิด ที่
แตกต่ำงไปจำกมวลน้ำที่ไหลลงมำตำมล้ำดับของล้ำธำรน้ำตกจำกช่วงชันบน ด้วยเหตุนีพืนที่น้ำตก
ในช่วงชันล่ำงจึงมักมีคุณภำพน้ำที่แตกต่ำงไปจำกชันอื่น ๆ ทำงตอนบน รวมทังมีโอกำสเปลี่ยนแปลง
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ในลักษณะของคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำได้สูงตำมสภำวะควำมปรวนแปรทำงภูมิอำกำศที่เกิดขึนใน
รอบปี
ในพืนที่รับ น้ำชั นล่ำงลงไปจำกน้ำตกช่วงชันนี อำจมีอัต รำกำรไหลของน้ำที่ เปลี่ยนแปลง
น้อยลงหรือไม่มีทิศทำงที่ชัดเจน ทังนี เนื่องจำกล้ำธำรได้ไหลเข้ำสู่พืนที่รำบมำกขึน และเกิดกำรแตก
เป็นสำขำย่อยออกไปและมีกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะทำงสัณฐำนวิ ทยำไปตำมพืนที่ทำงธรรมชำติ
โดยรอบ นอกจำกนี ตัวล้ำธำรน้ำอำจถูกเปลี่ยนสภำพไปเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ
กำรจัดท้ำฝำยชะลอน้ำ ซึ่งจะท้ำให้น้ำมีอัตรำไหลลดต่้ำลงและมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำรวมทัง
ทรัพยำกรชีวภำพทำงน้ำที่ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ ตำมระยะทำง
อนึ่ง กำรศึกษำด้ำนอัตรำกำรไหลของน้ำในพืนที่อุทยำนแห่งชำติ น้ำตกเอรำวัณที่น่ำสนใจ
ประเด็นหนึ่ง คือ กำรพบว่ำน้ำตกเอรำวัณชันบนสุดมีศักยภำพในกำรรักษำระดับ อัตรำกำรไหลของ
น้ำที่ มีค่ ำค่อนข้ำงใกล้ เ คีย งกันไม่ ว่ำจะอยู่ ในช่ วงฤดู กำลใดของรอบปี (จำรุ มำศและคณะ 2554)
ลักษณะควำมมีเสถียรภำพในมวลน้าต้นทุนดังกล่ำวนีสะท้อนให้เรำทรำบถึงควำมเป็นผืนป่ำแหล่งต้น
น้ำล้ำธำรที่ชุ่มชื่นและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดมวลน้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ประเด็นนีนับเป็นตัวอย่ำง
ที่ดีในด้ำนผลของมำตรำกำรอนุรักษ์ดูแลผืนป่ำต้นน้ำที่มีประสิทธิผล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศแหล่งน้ำตำมเส้นทำงของน้ำตกสู่ระบบแม่น้ำซึ่งสร้ำงคุณค่ำและยังประโยชน์สู่ ชุมชนท้ำยน้ำได้
อย่ำงมำกมำย
2.2.1.2) อุณหภูมิของน้ำ
ในระบบนิเวศของแหล่งน้ ำโดยทั่ วไปอุ ณหภูมิข องน้ำเป็นปัจจัยพืนฐำนทำงกำยภำพที่ มี
บทบำทต่อกระบวนกำรทำงชีวเคมี (อำทิ อัตรำกำรผลิตอินทรีย์สำรของสำหร่ำยบริเวณพืนท้องน้ำ
อัตรำกำรย่อยสลำยของแบคทีเรีย) และเกี่ยวข้องกับควำมเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทำงน้ำ อุณหภูมิของ
น้ำมักได้รับควำมสนใจเนื่องจำกสำมำรถสะท้อนสภำวะควำมอุดมสมบูรณ์หรือผลผลิตของแหล่งน้ำที่
คนเรำสำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ ส่วนปัจจัยทำงเคมีในน้ำ อำทิ ค่ำของออกซิเจนละลำยน้ำ ควำม
เป็นกรดเป็นด่ำง และปริมำณแร่ธำตุอำหำรในน้ำ นับเป็นปัจจัยแวดล้อมร่วมที่สำมำรถใช้สะท้อน
สถำนกำรณ์มลภำวะหรือบ่งบอกโอกำสในกำรเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำได้เช่นกัน
ส้ำหรับในระบบนิเวศน้ำตกโดยทั่วไปพบว่ำอุณหภูมิของน้ำมีระดับที่ต่้ำกว่ำในแหล่งน้ำผิว
ดินประเภทอื่น ทังนี เนื่องจำกอิทธิพลของท้ำเลที่ตังซึ่งมักอยู่ในที่สูงแนวเทือกเขำหรืออยู่ในพืนที่ป่ำ
ไม้ที่ชุ่มชืนและอุดมสมบูรณ์ อุณหภูมิของน้ำตกในเขตภำคตะวันตกของประเทศไทยมีระดับเฉลี่ยที่
ประมำณ 25 องศำเซลเซียส โดยอุณหภูมิของน้ำตกมีค่ำต่้ำกว่ำอุณหภูมิของอำกำศในพืนที่เดียวกัน
และเปลี่ ย นแปลงตำมเวลำในรอบปี ค่ อ นข้ ำงน้ อ ย ยกตั ว อย่ ำงในพื นที่ น้ ำตกเอรำวั ณ จั ง หวั ด
กำญจนบุรี (ตำรำงที่ 2.1) พบว่ำอุณหภูมิของน้ำตกที่ชัน 7 ในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤษภำคม) มีค่ำ
สูงกว่ำช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหำคม) เพียงประมำณ 0.5 องศำเซลเซียส
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำในรอบปีส้ำหรับอุณหภูมิ ในแต่ละชันของน้ำตกสะท้อน
ให้เห็นกำรผันแปรตำมเวลำอยู่เล็กน้อย โดยพบว่ำระดับเฉลี่ยของอุณหภูมิส้ำหรับแต่ละพืนที่หรือแต่
ละชันของน้ำตกมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ทังนี น้ำตกช่วงบนมักมีค่ำเฉลี่ยของอุณหภูมิของน้ำที่ ต่้ำ
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กว่ำน้ำตกในช่วงล่ำง นอกจำกนี อุณหภูมิของน้ำตกช่วงบนยังมีกำรแปรผันตำมเวลำในรอบปี น้อย
กว่ำ น้ำตกช่ วงล่ำง ซึ่ งอุณหภู มิที่ต่ ำงกันไปนั นเกิ ดจำกอิ ทธิ พลของลักษณะทำงธรรมชำติ โดยรอบ
อำทิ ควำมหนำแน่นของป่ำไม้โดยรอบ และโอกำสกำรรับแสงแดดที่ตกกระทบแหล่งน้ำตกในแต่ละ
บริเวณนัน
ตำรำงที่ 2.1 กำรเปรียบเทียบลักษณะของปัจจัยคุณภำพน้ำของพืนที่น้ำตกตำมช่วงเวลำ ในช่วงต้น
ฤดูร้อน (เดือนพฤษภำคม) และกลำงฤดูฝน (เดือนสิงหำคม) ปี พ.ศ. 2552 (ที่มา: ปรับปรุงจาก จารุมาศ
และคณะ 2552)

บริเวณที่ส้ำรวจ

ควำมเป็นกรด- ออกซิเจนละลำยน้ำ แอมโมเนียม
(mg/L)
(M)
เบสของน้ำ

อุณหภูมิของน้ำ
(oC)

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน
(1)

น้ำตกป่ำละอู ชัน 1
น้ำตกเอรำวัณ ชัน 7
(2)
น้ำตกเอรำวัณ ชัน 1
(3)
น้ำตกไทรโยค ถ้าวังบาดาล
(2)

26.2
24.7
25.5
23.5

25.6
24.5
25.1
23.6

7.96
9.14
9.08
9.16

8.51 10.23 10.16 nd 0.78
8.22 9.13 7.86 nd 0.78
8.27 9.30 9.12 nd 13.96
8.56 7.63 7.68 1.69 1.55
(nd = non-detected level)

หมำยเหตุ (1)อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี , (2)อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ จังหวัดกำญจนบุรี , และ
(3)
อุทยำนแห่งชำติไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี

ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิของน้ำตำมฤดูกำลยังมีควำมแตกต่ำงกันไปส้ำหรับแต่
ละชันของน้ำตก ซึ่งโดยส่วนใหญ่พืนที่น้ำตกช่วงบนสุดหรือช่วงชันแรกจะมีที่มำของน้ำจำกแหล่งน้ำ
ใต้ชันผิวดินที่อิ่มตั วไหลซึมออกมำ น้ำจึง มีอุณหภูมิที่ต่้ ำกว่ำอุณหภู มิของอำกำศและมีค่ำค่ อนข้ำง
คงที่ตลอดปี อย่ำงไรก็ตำม ในพืนที่น้ำตกช่วงล่ำงที่มักมีโครงสร้ำงทำงสัณฐำนวิทยำที่ควำมลำดชัน
น้อยกว่ำ เป็นพืนที่เปิดโล่งรับแสงแดดได้มำกกว่ำน้ำตกช่วงบน และมวลน้ำไหลแผ่กระจำยออกตำม
แนวรำบมำกขึน ลักษณะดังกล่ำวท้ำให้อุณหภูมิของน้ำในพืนที่น้ำตกช่วงล่ำงมักมีค่ ำที่สูงขึนในช่วง
ฤดูร้อน (มำกกว่ำระดับเฉลี่ยประมำณ 1-1.5 องศำเซลเซียส)
ผลกำรติดตำมลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิข องชันน้ำตกต่ำง ๆ ในรอบหลำยปี
ต่อเนื่ องกั น (จำรุ มำศและคณะ 2554) ยั งสะท้ อนภำพของกำรเพิ่ มหรื อลดอุ ณหภูมิน้ ำ ว่ ำได้ รั บ
อิทธิ พลจำกอั ตรำกำรไหลของน้ำ โดยพืนที่ที่มี อัตรำไหลสูง และแทบไม่ เปลี่ ยนแปลงตำมเวลำจะ
ส่งผลให้ระดับของอุณหภูมิน้ำมีค่ำค่อนข้ำงคงที่ ส่วนพืนที่ที่มีอัตรำไหลต่้ำและมีค่ำลดลงในช่วงฤดู
แล้งอย่ำงชัดเจนนัน ระดับของอุณหภูมิน้ำก็จะแปรปรวนสูงและมักมีค่ำที่เพิ่มสูงขึนในช่วง ฤดูร้อน
ได้อย่ำงชัดเจน
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2.2.2) ปัจจัยทำงเคมีของน้ำ
2.2.2.1) กำรน้ำไฟฟ้ำของน้ำ
ปั จจั ย ด้ ำนกำรน้ ำไฟฟ้ ำของน้ ำในระบบนิ เ วศน้ ำตกสะท้ อนถึ ง ปริ มำณกำรมี อนุ ภ ำคที่
สำมำรถน้ำไฟฟ้ำได้ (โดยเฉพำะจำกกำรแตกตัวของเกลืออนินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ) ละลำยปนอยู่ในมวล
น้ำ นอกจำกนี เป็นปัจจัยที่แปรผันตำมระดับของอุณหภูมิและค่ำควำมเป็นกรด-เบสของน้ำ ระดับ
กำรน้ำไฟฟ้ำที่พบยังได้รับอิทธิพลจำกโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำของพืนที่น้ำตกแต่ละแห่ง ในรำยงำน
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (วิบูลย์ 2539; จำรุมำศและคณะ 2554) พบค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำใน ล้ำห้วยน้ำตก
ของประเทศไทยที่ระดับประมำณ 200-500 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ( µS/cm) โดยพืนที่น้ำตกที่
มีค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูง คือ น้ำตกเอรำวัณ จังหวัดกำญจนบุรี (พบค่ำสูงสุดในช่วงปลำยฤดูฝน
เท่ ำกั บ 580 µS/cm) ค่ ำดั ง กล่ ำวสู ง กว่ ำระดั บ ที่ พ บในพื นที่ แ ม่ น้ ำส่ วนใหญ่ (150-300 µS/cm)
อย่ำงไรก็ตำม ยังมี ระดับที่ต่้ำกว่ำในพืนที่ปำกแม่น้ำซึ่งสำมำรถพบค่ำสูงมำกกว่ำ 10,000 µS/cm
เนื่องจำกอิทธิพลของแร่ธำตุจ้ำนวนมำกที่ละลำยปนอยู่ในน้ำจำกอิทธิพลของเขตทะเล
ในแต่ละช่วงชันของน้ำตกแห่งหนึ่ง ๆ สำมำรถพบค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของน้ำที่มีควำมแตกต่ำง
กันไปมำกกว่ำ 100 µS/cm นอกจำกนียังพบว่ำน้ำตกชันล่ำงลงไปมักแสดงแนวโน้มของกำรลดลงใน
ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม ส้ำหรับแหล่งน้ำตกในชั นเดียวกัน ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของน้ำ มีลักษณะ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำหรือตำมฤดูกำลค่อนข้ำงน้อย โดยแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำ
หรือตำมฤดูกำลนีได้รับอิทธิพลจำกอัตรำกำรไหลของน้ำที่เปลี่ยนไป กำรเพิ่มขึนในอัตรำกำรไหลของ
น้ำจะท้ำให้ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของแหล่งน้ำตกต่้ำลงได้โดยเฉพำะในช่วงปลำยฤดูฝ น ทังนี เนื่องจำกกำร
เจือจำงโดยมวลน้ำใหม่และกำรผสมผสำนกับซำกพืชซำกอินทรีย์สำรต่ำง ๆ (ที่ไม่น้ำไฟฟ้ำ) ซึ่งถูกชะ
ล้ำงลงมำจำกผืนป่ำโดยรอบแหล่งน้ำตกในช่วงฤดูฝน
ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของน้ำในแต่ละชันของน้ำตกยังมีลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำในรอบ
หลำยปีค่อนข้ำงน้อย ข้อมูลกำรศึกษำที่มีแสดงให้เห็นว่ำในระยะประมำณ 2-3 ปีที่ต่อเนื่องกันนันค่ำ
กำรน้ ำไฟฟ้ ำของน้ำตกแต่ละชันในช่วงฤดูกำลเดียวกันมีค่ ำ เปลี่ ยนแปลงไม่ เกิน +50 µS/cm ซึ่ ง
ภำพรวมแสดงให้เห็นว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยคุณภำพน้ำอื่น ๆ ปัจจัยด้ำนกำรน้ำไฟฟ้ำของน้ำใน
พืนที่ น้ ำตกจั ด เป็ นปัจจั ย ที่มีเ สถี ยรภำพสู ง จึ งมั กไม่มีบ ทบำทต่ อกำรเปลี่ ย นแปลงของประชำคม
สิ่งมีชีวิตภำยในระบบนิเวศน้ำตกนัน
2.2.2.2) ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำ
ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำในพืนที่น้ำตกโดยทั่วไป มีค่ำอยู่ในระดับสูง ในช่วงประมำณ 79 mg/L โดยมีค่ำสูงได้ถึงระดับจุดอิ่มตัวของกำรละลำยของออกซิเจนจำกอำกำศ (ซึ่งขึนอยู่กับค่ำ
ของอุณหภูมิน้ำ ณ เวลำนัน) ค่ำที่สูงดังกล่ำวได้รับอิทธิพลจำกรูปแบบกำรไหลของมวลน้ำในระบบ
นิเวศน้ำตกซึ่งน้ำมักเกิดกำรกระจำยตัวออกเป็นฝอยและสัมผัสกับอำกำศได้มำก ประกอบกับกำรที่
น้ำมีควำมเร็วค่อนข้ำงสูง ไหลเวียนดีและเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลำ โดยในช่วงต้นฤดูฝนถึงกลำงฤดูฝน
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ซึ่งเป็นระยะที่มีมวลน้ำในระบบนิเวศน้ำตกมีมำกขึนเรื่อย ๆ และอัตรำกำรไหลของน้ำมักเพิ่มขึนตำม
ไปด้วยนันจะพบค่ำเฉลี่ยของปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำในพืนที่น้ำตกสูงได้ถึงประมำณ 10 mg/L
(จำรุมำศและคณะ 2554; ตำรำงที่ 2.1)
ปริ ม ำณออกซิ เ จนละลำยน้ ำ ที่ พ บในระบบนิ เ วศน้ ำ ตกแต่ ล ะแห่ ง เป็ น ผลสุ ท ธิ จ ำก
กระบวนกำรโดยรวมทั งด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพที่มำเกี่ย วข้อง (อำทิ อุณหภูมิข องอำกำศ
ปริ มำณน้ ำฝน อั ต รำกำรไหลของน้ ำ ปริ มำณอิ นทรี ย์ ส ำร และปริ มำณสำหร่ ำยในน้ ำ) ด้ วยเหตุ
ดังกล่ำวเรำจึงมักไม่พบควำมสัมพันธ์ของปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำกับปัจจัย จ้ำเพำะใด ๆ ปริมำณ
ออกซิเจนละลำยน้ำที่พบสูงขึนในพืนที่น้ำตกบำงช่วงชันอำจเป็น อิทธิพลของสำหร่ำยน้ำจืดที่ เจริญ
ขึนมำอย่ำงหนำแน่นบนผิวก้อนหินหรือบริเวณพืนท้องน้ำ (ภำพที่ 2.7) สำหร่ำยเหล่ำนันสำมำรถท้ำ
กำรสังเครำะห์ด้วยแสงและผลิตออกซิเจนสู่ออกมวลน้ำในระบบนิเวศน้ำตกได้อย่ำงต่อเนื่อง

ภำพที่ 2.7 ลั กษณะสำหร่ ำยในพื นที่ล้ ำห้ วยน้ ำตกซึ่ง มีบทบำทในกำรเพิ่ มปริ มำณของออกซิ เจน
ละลำยน้ำภำยในระบบนิเวศน้ำตกได้
ในระบบนิเวศน้ำตกแห่งหนึ่ง ๆ ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำที่พบในแต่ละช่วงชันน้ำตกมี
ควำมแตกต่ำงกันไปได้เล็กน้อย ซึ่งเกิดจำกอิทธิพลจำกทังลักษณะทำงภูมิสัณฐำนวิทยำ อัตรำไหล
ของน้ำและปริมำณผู้ผลิตขันต้น (สำหร่ำยหรือพรรณไม้น้ำ) ที่มีในน้ำของแต่ละช่วงชัน อย่ำงไรก็ตำม
ควำมแตกต่ำงที่พ บมั กมีค่ ำไม่ เกิ น +1 mg/L (ตำรำงที่ 2.1) ทั งนี ปริ มำณออกซิ เ จนละลำยน้ ำ
ภำยในแต่ละช่วงชันน้ำตกอำจมีกำรผันแปรตำมเวลำได้เล็กน้อย
อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลในภำพรวมยังแสดงให้เห็นว่ ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำในระบบ
นิเวศน้ำตกนีนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีเสถีย รภำพสูงและมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำน้อย โดยมีระดับ
ทั่วไปที่สูงถึงค่ำประมำณในจุดอิ่มตัวของกำรละลำยจำกอำกำศ ซึ่งนับเป็นระดับที่ไม่มีผลกระทบใด
ๆ ต่อกำรเจริญพันธุ์หรือควำมเป็นอยู่ของทรัพยำกรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
2.2.2.3) ควำมเป็นกรด-เบสของน้ำ
ควำมเป็นกรด-เบสของน้ำในระบบนิเวศน้ำตกเป็นปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลอย่ำงชัดเจนจำก
โครงสร้ำงทำงธรณี วิทยำของพืนที่ ยกตัวอย่ำงเช่นในพืนที่ อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวั ณ จังหวั ด
กำญจนบุ รี แหล่ ง น้ ำในแต่ ล ะชั นน้ ำตกจะมี ค่ ำ ควำมเป็ น กรด-เบสของน้ ำที่ ค่ อนข้ ำงสู ง อยู่ เ สมอ
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(ประมำณ 8.0-8.5) ทังนี เนื่องจำกบริเวณชันน้ำตกประกอบด้วยโครงสร้ำงของหินปูน (CaCO3) เป็น
หลัก (ภำพที่ 2.8) ในขณะที่ในพืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกป่ำละอู จังหวัดเพชรบุรี โครงสร้ำงของ
น้ำตกส่วนใหญ่เป็นหิน อัคนีและหิ นแกรนิต คุณภำพน้ำในแต่ละชั นของน้ำตกป่ำละอู จึงมีค่ำควำม
เป็นกรด-เบสที่ต่้ำกว่ำพืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวัณ โดยมีค่ำในระดับปำนกลำงที่ประมำณ 77.5 เท่ำนัน (จำรุมำศและคณะ 2552)
อิทธิพลจำกลักษณะทำงธรณีวิทยำของพืนที่ดังกล่ำวยังมีบทบำทท้ำให้ค่ำควำมเป็น กรดเบสของน้ำในระบบนิเวศน้ำตกแต่ละแห่งมีค่ำค่อนข้ำงคงที่ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลน้อย
มำกถึงแม้ว่ำจะเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งได้รับปัจจัยด้ำนปริมำณน้ำและอัตรำกำรไหลที่มำกขึน (รวมทังกำร
พัดพำลงมำของตะกอนอิ นทรีย์ต่ำง ๆ จำกบริเวณโดยรอบ) อย่ำงไรก็ต ำม ด้วยกำรที่ระบบนิเวศ
น้ำตกมีมวลน้ำต้นทุนที่ไหลลงมำในสัดส่วนที่มำกกว่ำปริมำณน้ำที่เพิ่มโดยฝน ค่ำควำมเป็น กรด-เบส
ของพืนที่น้ำตกโดยทั่วไปจึงค่อนข้ำงคงตัวหรือผันแปรจำกเดิมไม่เกินประมำณ +0.5 เท่ำนัน (จำรุ
มำศ และคณะ 2552)

ภำพที่ 2.8 โครงสร้ ำงทำงธรณี วิทยำของชันน้ ำตก ในอุ ทยำนแห่ งชำติน้ ำตกเอรำวัณ จัง หวั ด
กำญจนบุ รี ซึ่ งมี หิ นปู น (CaCO3) เป็ นองค์ ประกอบหลัก (ภำพซ้ ำย) เปรี ยบเทีย บกั บ
โครงสร้ำงที่เป็นหินอัคนี (ภำพขวำ) ในอุทยำนแห่งชำติน้ำตกป่ำละอู จังหวัดเพชรบุรี
เมื่ อพิ จำรณำในแต่ล ะช่วงชั นของน้ำตกบำงแห่ งจะพบว่ ำ ค่ ำควำมเป็ นกรด-เบสมี ควำม
แตกต่ำงกันได้เล็กน้อยจำกอิทธิพลขององค์ประกอบทำงเคมีของหินและผืนดิน รวมทังโอกำสกำรกัด
เซำะและพัดพำในบริเวณโดยรอบของน้ำตกแต่ละช่วงชันที่อำจมีมำกน้อยแตกต่ำงกันไป ทังนี หำก
เปรียบเทียบโอกำสกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำหรือ ตำมฤดูกำลในแต่ละช่วงชันของน้ำตกจะพบว่ ำ
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น้ำตกช่วงบนมักสะท้อนภำพของกำรเปลี่ยนแปลงค่ำควำมเป็นกรด-เบสตำมฤดูกำลที่น้อยกว่ำน้ำตก
ช่วงล่ำง ทังนี เกิดจำกอิทธิพลของมวลน้ำต้นทุนที่มีเสถียรภำพของคุณภำพน้ำที่มำกกว่ำนั่นเอง
ส้ำหรับในน้ำตกช่วงล่ำงสุดจนถึงพืนที่ส่วนที่เป็นล้ำธำรสำขำที่ไหลลงไปรวมกันในตอนล่ำง
นั นสำมำรถพบกำรเปลี่ ย นแปลงในค่ ำ ควำมเป็ น กรด-เบสตำมฤดู กำลได้ ม ำกขึ น ลั ก ษณะกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดจำกอิท ธิพลของมวลน้ำที่มำจำกหลำยแหล่ง ซึ่งไหลรวมมำจำกล้ำห้วยใน
ระดั บ ที่สู ง กว่ ำ ประกอบกั บกำรกัด เซำะจำกพื นที่ โ ดยรอบซึ่ งมี กำรสะสมของซำกพื ช ซำกสั ต ว์ ที่
แตกต่ำงกันไป ซึ่งโดยรวมแล้วลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงค่ำควำมเป็ นกรด-เบสในน้ำตกแต่ละช่วงชัน
ที่ได้กล่ำวมำจะพบได้เพียงในช่วงกลำงฤดูฝนหรือช่วงที่มีปริมำณกำรไหลของน้ำเพิ่มขึนอย่ำงชัดเจน
เท่ำนัน
2.2.2.4) แร่ธำตุอำหำรในน้ำ
จำกข้อมู ลกำรศึ กษำวิจัยในแหล่ งน้ ำตกตำมเขตภูมิภำคต่ำง ๆ พบคุณภำพน้ำที่ดีโ ดยมี
ระดับของแร่ธำตุอำหำรในรูปของฟอสเฟทที่ต่้ำมำก (โดยเฉลี่ยต่้ำกว่ำ 0.1 M) อย่ำงไรก็ตำม พบ
ระดับของซิลิเกทที่ค่อนข้ำงสูง (โดยเฉลี่ยมำกกว่ำ 70 M) ส่วนแร่ธำตุอำหำรในรูปของไนโตรเจนจะ
แสดงควำมแปรผันสูง ซึ่งในแต่ละพืนที่อำจมีค่ำที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำ 10 เท่ำ ทังนี เรำพบว่ำใน
ระบบนิเวศน้ำตกบริเวณช่วงกลางและช่วงล่างมักมีค่ำของไนไตร์ทไนเตรท-ไนโตรเจนในปริมำณที่
มำกกว่ำแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (ตำรำงที่ 2.2) ส่วนระบบนิ เวศน้ำตกบริเวณช่วงบนมักมีค่ำของ
แอมโมเนี ย ม-ไนโตรเจนที่สู ง กว่ ำ ซึ่ ง เป็ นอิท ธิ พ ลของระบบน้ำซั บ จำกผื นดิ นในเขตป่ ำเขำที่ เ ป็ น
แหล่งที่มำที่ส้ำคัญของมวลน้ำต้นทุนในระบบนิเวศน้ำตกแต่ละแห่งนัน (จำรุมำศและคณะ 2554)
ตำรำงที่ 2.2 ปริมำณแร่ธำตุอำหำรในน้ำ (ไมโครโมลำร์ ; M) ที่พบในพืนที่น้ำตกทำงภำคเหนือ
(จังหวัดแม่ฮ่องสอน1) และภำคตะวันตก (จังหวัดกำญจนบุรี2-3 และเพชรบุรี4) ของประเทศไทย
บริเวณที่ส้ำรวจ
(1)

น้ำตกโอโละโกร
น้ำตกไทรโยค
(3)
น้ำตกเอรำวัณ ชัน 7
(3)
น้ำตกเอรำวัณ ชัน 1
(4)
น้ำตกทอทิพย์ ชัน 5
(4)
น้ำตกป่ำละอู ชัน 1
(2)

แอมโมเนียม

(M)
nd
nd
nd
nd
nd

1.69

ไนไตร์ทไนเตรท

(M)
10.91
21.98
3.54
4.15
4.31
29.30

ซิลิเกท
(M)

ฟอสเฟต
(M)

108.40
70.91
67.50
81.17
77.71
82.02

0.03

ช่วงเวลำ
ที่ศึกษำ

มีนำคม 2548
nd
พฤษภำคม 2552
nd
พฤษภำคม 2552
nd
พฤษภำคม 2552
0.12 พฤษภำคม 2549
nd
พฤษภำคม 2552
(nd = non-detected level)

หมำยเหตุ (1)อุทยำนแห่งชำติแม่เงำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, (2)อุทยำนแห่งชำติไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี , (3)อุทยำน
แห่งชำติเอรำวัณ จังหวัดกำญจนบุรี และ (4)อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับควำมเข้มข้นของแร่ธำตุอำหำรที่ละลำยอยู่ในมวลน้ำของพืนที่
น้ำตกต่ำง ๆ นับว่ำเป็นเรื่องที่ส้ำคัญหนึ่งในกำรประเมินสถำนภำพและลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ฤดูกำลหรือตำมอิทธิพลจำกปัจจัยภำยนอกที่มีต่อระบบนิเวศน้ำตกได้ ระดับควำมเข้มข้นของแร่
ธำตุ อำหำรในมวลน้ ำมี ค วำมเกี่ ย วข้ องกั บ วั ฏ จั กรกำรเปลี่ ย นแปลงทั งในกระบวนกำรผลิ ต และ
กระบวนกำรย่อยสลำยของสำรอินทรี ย์ ในแหล่ งน้ ำ ซึ่ง ระดั บที่ พ บนอกจำกสะท้ อนถึง ควำมอุ ด ม
สมบูรณ์พืนฐำนของชันน้ำตกที่ก่อให้เกิดกำรเจริญเติบโตของผู้ผลิตขันต้น (อำทิ สำหร่ำยน้ำจืดและ
พรรณไม้น้ำชนิดต่ำง ๆ ที่มีอยู่) และเกี่ยวข้องกับควำมเป็นอยู่ของทรัพยำกรมีชีวิตภำยในระบบนิเวศ
แล้ว ยังแสดงถึงอิทธิพลของระบบนิเวศป่ำไม้และลักษณะกำรใช้ที่ดินโดยรอบซึ่งมีบทบำทต่อ ระดับ
ของแร่ ธำตุอำหำร (โดยเฉพำะในกลุ่ มไนโตรเจน) ที่ถู กพั ดพำเข้ำมำสู่ร ะบบล้ ำห้ วยน้ำตกได้ ด้วย
ควำมรู้ พืนฐำนที่ส้ำคัญ ในด้ำนแร่ ธำตุ อำหำรที่ล ะลำยอยู่ใ นมวลน้ ำของพื นที่ น้ำตก มีร ำยละเอีย ด
ดังต่อไปนี
แร่ธำตุอำหำรในกลุ่มไนโตรเจน
ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของสำรละลำยในน้ำ อำทิ แอมโมเนียม ไนไตรท์ และไนเตรท เป็นที่
ยอมรับกันว่ำมีควำมส้ำคัญต่อควำมเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทำงน้ำ สำรละลำยของไนโตรเจนทังสำมรูป
นีมี กำรเปลี่ ยนแปลงไปมำได้โ ดยแปรผั น ไปตำมสภำวะของออกซิ เจนละลำยน้ำที่ มีอยู่ หรื อตำม
กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นน้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนกำรไนตริ ฟิ เ คชั น และดี ไ นตริ ฟิ เ คชั น
(Nitrification-denitrification) รวมทังตำมอิทธิพลของผู้ผลิตขันต้นที่น้ำสำรละลำยเหล่ำนีไปใช้ใ น
กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและน้ำมำซึ่งกำรผลิตสำรอินทรีย์ในระบบแหล่งน้ำนัน ๆ
แอมโมเนียม ในระบบนิเวศน้ำตกส่วนใหญ่มีที่มำจำกกำรย่อยสลำยของซำกอินทรีย์สำร
ใบไม้ กิ่งไม้ หรือซำกสัตว์ต่ ำง ๆ ที่ทับถมภำยใต้ระบบนิ เวศป่ำไม้ ซึ่ง เป็นแหล่งก้ำเนิดของมวลน้ ำ
ต้นทุนนัน แอมโมเนียมที่ถูกพัดพำลงมำพร้อมกับมวลน้ำต้นทุนในช่วงแรกอำจมีกำรเติมเพิ่มได้ตำม
ระยะทำงของน้ำตกในช่วงชันต่ำง ๆ (โดยเฉพำะจำกบริเวณที่มีกำรสะสมของซำกอินทรีย์สำรและมี
กระบวนกำรย่อยสลำยเกิดขึนได้มำก) ด้วยเหตุดังกล่ำวกำรเปลี่ยนแปลงระดับของแอมโมเนียมใน
ระบบนิเวศน้ำตกจึงมักมีทิศทำงที่ไม่แน่นอน แต่โดยส่วนใหญ่เรำพบว่ำน้ำตกช่วงบนมีกำรแปรผัน
ของควำมเข้มข้นแอมโมเนียมตำมฤดูกำลได้น้อยกว่ำในพืนที่น้ำตกช่วงกลางหรือช่วงล่าง (ตำรำงที่
2.2) อนึ่ง ในกรณีศึกษำระดับของแอมโมเนียมของพืนที่น้ำตกเอรำวัณเปรียบเทียบในชัน 7 และชัน
1 พบว่ำในทังสองชันมีแอมโมเนียมในน้ำที่เพิ่มระดับสูงกว่ำปกติในช่วงกลำงฤดูฝน (เดือนสิงหำคม)
โดยค่ำดังกล่ำวจะค่อย ๆ ลดลงสู่ระดับเฉลี่ยเดิมในช่วงปลำยฤดูฝนเป็นต้นไป (จำรุมำศ และคณะ
2552) ลักษณะเช่นนีน่ำจะเกิดจำกกำรที่มวลน้ำในช่วงกลำงฤดูฝนมีแ หล่งที่มำของแอมโมเนียมที่
หลำกหลำยมำกขึนนั่นเอง
ไนไตรท์แ ละไนเตรท เป็นแร่ ธำตุอำหำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับแอมโมเนี ยมและเกิด จำก
กระบวนกำรย่อยสลำยของซำกอินทรีย์สำรซึ่งมีกระบวนกำรออกซิเดชั นที่ต่อเนื่องไปตำมล้ำดับ ใน
พื นที่ น้ ำ ตกส่ ว นใหญ่ เ รำพบว่ ำ ค่ ำ ควำมเข้ ม ข้ น ของไนไตรท์ ไ นเตรทที่ ค่ อ นข้ ำ งสู ง (และมี ก ำร
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เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลที่น้อยกว่ ำ แอมโมเนียม) นอกจำกนี ระดับของไนไตรท์ไนเตรทที่พบมักมี
ค่ำเฉลี่ยที่สูงขึนในพืนที่น้ำตกช่วงล่ำงลงไป และยังมักมีค่ำที่สูงขึนในช่วงกลำงถึงปลำยฤดูฝนอีกด้วย
ลั กษณะกำรเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ของแอมโมเนี ย ม-ไนโตรเจนและไนไตรท์ ไ นเตรทไนโตรเจนข้ำงต้นแสดงให้ถึงอิทธิพลจำกธรรมชำติที่มีต่อควำมผันแปรในระดับแร่ธำตุอำหำรภำยใน
มวลน้ำ ลักษณะจ้ำเพำะดังกล่ำวนีนับเป็นเรื่องที่นักนิเวศวิทยำหรือผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในพืนที่น้ำตกแต่ละแห่งควรให้ควำมสนใจศึกษำติดตำม ทังนี เพื่อควำมไม่ผิดพลำดในกำรพิจำรณำ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบถึงผลกระทบที่อำจเกิดจำกกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่จะมีต่อคุณภำพน้ำของ
พืนที่น้ำตกได้อย่ำงรัดกุมและถูกต้องตำมควำมเป็นจริงได้ต่อไป
แร่ธำตุอำหำรในกลุ่มซิลิคอน
ซิลิเกท-ซิลคิ อนจัดเป็นแร่ธำตุอำหำรที่มำจำกกำรชะล้ำงหรือกำรกัดเซำะในโครงสร้ำงทำง
ธรณีวิทยำของพืนที่น้ำตก จัดเป็นแร่ธำตุอำหำรที่ส้ำคัญในระบบนิเวศทำงน้ำ เนื่องจำกควำมจ้ำเป็น
ต่อกำรน้ำไปใช้เป็นองค์ประกอบโครงสร้ำงเซลล์ของผู้ผลิตขันต้นโดยเฉพำะแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มได
อะตอม (Division Bacillariophyta) แร่ ธำตุอำหำรพื ชในรู ป ซิ ลิเ กท-ซิลิ คอนที่พ บในแหล่ งน้ ำยั ง
สะท้ อนสภำวกำรณ์ ด้ ำนผลกระทบจำกกำรตั ด ไม้ท้ ำลำยป่ ำ ทั งนี เนื่องจำกซิ ลิเ กท-ซิ ลิ ค อนเป็ น
องค์ประกอบของหิน ทรำย และกรวดต่ำง ๆ ซึ่งหำกพืนที่โดยรอบระบบแหล่งน้ำขำดพรรณไม้ปก
คลุมหน้ำดินอย่ำงเพี ยงพอแล้ว เมื่ อกำรเกิ ดสภำพน้ำท่วมหลำกหรือเกิด กำรกัดเซำะโดยฝนที่ต ก
อย่ ำงรุ นแรงก็ จะผืนดิ นถู กชะล้ ำงและพื นที่ รั บ น้ ำ โดยรวมก็ จะมี ร ะดั บ ควำมเข้ มข้ นของซิ ลิ เ กทซิลคิ อนเพิ่มสูงขึนได้อย่ำงชัดเจน
ในระบบนิ เ วศน้ ำตกส่ วนใหญ่ มี ร ะดั บ ควำมเข้ มข้ น ของซิลิ เ กท-ซิ ลิ ค อนที่ แ ปรปรวนสู ง
(ตำรำงที่ 2.2) และพบว่ ำอำจมี แนวโน้ มที่จะสู งเพิ่ มขึนได้ ในช่ วงกลำงฤดู ฝน (เดือนมิถุ นำยนถึ ง
กรกฎำคม) อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงในระดับดังกล่ำวพบได้ในพืนที่น้ำตกช่วงบนมำกกว่ำช่วง
ล่ ำง ทั งนี อำจเกิ ด จำกอิ ท ธิ พ ลด้ ำ นควำมลำดชั นของพื นที่ ป ระกอบกั บ ลั กษณะโครงสร้ ำ งทำง
ธรณีวิทยำในแต่ละช่วงชันที่มวลน้ำได้ไหลผ่ำนลงไป
แร่ธำตุอำหำรในกลุ่มฟอสฟอรัส
ในกำรศึ กษำติด ตำมสถำนภำพของแหล่ งน้ำไหลรวมทังระบบนิ เวศของพืนที่ป่ำไม้ กำร
หมุนเวีย นของฟอสฟอรัส นับเป็น ประเด็น ที่ส้ำคัญ อย่ำงหนึ่งที่สำมำรถใช้ อธิบำยสภำวะควำมอุด ม
สมบูรณ์ ตลอดจนศักยภำพกำรหมุนเวียนหรือกำรถ่ำยเทมวลสำรภำยใต้ปัจจัยร่วมทำงอุทกวิทยำ
และนิเวศวิทยำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อำศัย อยู่ในระบบนิเวศแหล่งน้ำนัน
ออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Orthophosphate-P) หรือเรียกกันว่ำ Reactive-P จัดเป็น
รูปของฟอสฟอรัสอนินทรีย์ที่ละลำยน้ำ (ซึ่งมีแหล่งที่มำจำกกระบวนกำรย่อยสลำยของอินทรีย์สำร
ต่ำง ๆ ภำยในแหล่ง น้ำ รวมทั งกำรถูกพัด พำลงมำจำกบริเ วณโดยรอบแหล่ง น้ำ ) และเป็นแร่ ธำตุ
ส้ำคัญที่ผู้ผลิตขันต้นในแหล่งน้ำ (ได้แก่ พรรณไม้น้ำ สำหร่ำย และแพลงก์ตอนพืช) จ้ำเป็นต้องใช้
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เพื่อกำรผลิตโครงสร้ำงของเซลล์ แร่ธำตุอำหำรกลุ่มนีจึงนับว่ำมี ควำมส้ำคัญ ต่อกระบวนกำรสร้ำง
อินทรีย์ สำรในแหล่งน้ ำ เช่นเดียวกับ ไนโตรเจน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรในแหล่ งน้ำทั่วไปมักมี
ปริมำณออร์โธฟอสเฟตที่ค่อนข้ำงต่้ำ ปัจจัยนีจึงมักถูกจัดว่ำเป็นปัจจัยจ้ำกัด (Limiting factor) ที่มี
บทบำทส้ำคัญในกำรควบคุมก้ำลังผลิตขันต้นของระบบนิเวศแหล่งน้ำ
พืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวัณเป็นตัวอย่ำงหนึ่งของระบบนิเวศน้ำตกที่มี ระดับควำม
เข้มข้นของออร์โธฟอสเฟตที่ต่้ำมำก (มีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำ 0.1 M) โดยเฉพำะในน้ำตกช่วงชันล่ำงซึ่ง
บำงครังมีค่ำต่้ำถึงระดับที่ไม่สำมำรถตรวจวัดได้ ควำมเข้มข้นที่พบอำจสูงขึนได้เล็กน้อยในช่วงต้นฤดู
ฝนจำกนั นจะลดลงหรื อแปรผันอย่ำงไม่ มีทิศ ทำง ลักษณะดังกล่ำวชีให้ เห็นว่ำ ออร์โ ธฟอสเฟตใน
ระบบน้ำตกมีแหล่งที่มำหลักจำกมวลน้ำต้นทุนของระบบมำกกว่ำกำรถูกเติมในระหว่ำงทำงที่มวลน้ำ
เคลื่อนตัวลงสู่ช่วงชันต่ำง ๆ ตอนล่ำงลงไป
ระดับแร่ธำตุอำหำรพืนฐำน “Based-line Concentration” ในระบบนิเวศน้ำตก
ด้วยเหตุที่แร่ธำตุอำหำรเป็นปัจจัยพืนฐำนที่จ้ำเป็นต่อกระบวนกำรผลิตทรัพยำกรชีวภำพ
ในระบบห่วงโซ่อำหำรทำงน้ำและสะท้อนสภำวะควำมอุดมสมบูรณ์และกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั ง
สถำนกำรณ์มลภำวะหรือกำรปนเปื้อนที่ เกิดขึนในแหล่งน้ำได้ กำรศึ กษำติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับควำมเข้มข้นของแร่ธำตุอำหำรจึงมีควำมส้ำคัญ และอำจประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรเฝ้ ำ
ระวังแหล่งน้ำเพื่อเป้ำหมำยในกำรอนุรักษ์คุณภำพน้ำและกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำ
อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ท้ำให้ระบบนิเวศทำงน้ำได้รับผลกระทบหรือสูญเสียสภำวะสมดุลเดิมที่มีไป
ใ นกำร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ค วำมเ ข้ ม ข้ น ข อง แ ร่ ธำตุ อ ำห ำร พื นฐ ำน (Based-line
concentration) ที่มีของระบบนิเวศน้ำตกแต่ละช่วงชันซึ่งจัดเป็นระดับตำมธรรมชำติของพืนที่ แต่
ละแห่ ง จ้ ำเป็ นต้ องศึ กษำติ ด ตำมลั กษณะกำรเปลี่ ย นแปลงควำมเข้ มข้ นของแร่ ธ ำตุ อำหำร ให้
ครอบคลุ มช่ วงระยะกำรเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ตำมช่ ว งฤดู ก ำลในรอบปี แ ละติ ด ตำมทิ ศ ทำงกำร
เปลี่ยนแปลงหรือเสถียรภำพของระบบในช่วงอย่ำงน้อย 2-3 ปี ที่ต่อเนื่องกันไป ผลจำกกำรศึกษำ
ติดตำมลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะท้ำให้สำมำรถวิเครำะห์ “ประเภทของดัชนีชีวัด” ที่มี
ศักยภำพสูงในกำรสะท้อนหรือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ตัวอย่ำงกำรศึกษำติดตำมลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในระดับควำมเข้มข้นของแร่ธำตุอำหำร
4 ชนิด ได้แก่ 1) แอมโมเนียม-ไนโตรเจน 2) ไนไตรท์ไนเตรท-ไนโตรเจน 3) ซิลิเกต-ซิลิกอน และ
4) ออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ซึ่ง ด้ำเนินกำรศึกษำวิจัยในพืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวัณใน
ช่วงเวลำตังแต่เดือนพฤษภำคม 2552 ถึงเดือนสิงหำคม 2554 รวมระยะเวลำประมำณ 3 ปี (จำรุ
มำศและคณะ 2554) พบว่ำเมื่ อเปรี ยบเที ย บระหว่ ำงแร่ธำตุอำหำรทั ง 4 ชนิ ด ข้ำงต้น “ซิ ลิ เกตซิลิกอน”เป็นแร่ธำตุอำหำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในระดับ ควำมเข้มข้นน้อยที่สุด (ภำพที่ 2.9) ทังนี
ระดับควำมเข้มข้นเฉลี่ยของซิลิเกตส้ำหรับพืนที่น้ำตกเอำรำวัณอยู่ที่ค่ำประมำณ 70 M ซึ่งมักไม่
พบควำมแตกต่ ำงในระหว่ ำงชันของน้ำตกแต่ล ะชันเท่ ำใด ผลจำกกำรศึกษำติ ดตำมในช่วงสำมปี
แสดงให้เห็นถึงควำมมีเสถียรภำพในควำมเข้มข้นของซิลิเกตในน้ำได้มำกกว่ำแร่ธำตุอำหำรชนิดอื่น
ส่วนแร่ธำตุอำหำรอื่นที่พ บว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ อนข้ำงน้อยเช่นกัน คือ ไนไตร์ทไนเตรท ในทำง
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ตรงกันข้ำม แร่ธำตุอำหำรที่มีควำมเข้มข้นผันแปรตำมฤดูกำลได้มำกที่สุด คือ แอมโมเนียม (ซึ่งพบ
กำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นได้มำกถึงประมำณ 50 เท่ำของระดับเดิมที่มี) และฟอสเฟต (ซึ่งถึงแม้
จะมีระดับเฉลี่ยที่ค่อนข้ำงต่้ำไม่เกิน 0.1 M แต่พบควำมผันแปรได้มำกถึงประมำณ 20 เท่ำ)
ระดับควำมเข้มข้นสัมพัทธ์
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ระยะเวลำกำรศึกษำ
ภำพที่ 2.9 กำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมเข้มข้นสัมพัทธ์ (Comparative concentrations) ของแร่
ธำตุอำหำร; แอมโมเนียม (Ammonium; M), ซิลิเกต (Silicate; x10-1M), ไนไตรท์+
ไนเตรท (Nitrite+Nitrate; M) และออร์โธฟอสเฟต (Phosphate; x10 M) ที่พบใน
พืนที่น้ำตกเอรำวัณชัน 7 ในช่วงระยะเวลำกำรศึกษำ 3 ปี (Survey times 1-4, 13-16, และ
25-28 คือ กำรส้ำรวจในช่วงเดือนพฤษภำคม–สิงหำคม ในปี พ.ศ. 2552, 2553, และ 2554 ตำมล้ำดับ)
(ปรับปรุงจาก; จารุมาศและคณะ 2554)

อนึ่ง ผลกำรศึกษำติดตำมข้อมูลในพืนที่น้ำตกแหล่งอื่น ๆ พบว่ำแร่ธำตุอำหำร “ฟอสเฟต”
มีกำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมเข้มข้นตำมระยะเวลำได้บ้ำง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกระดับควำม
เข้ มข้ นโดยส่วนใหญ่ที่ พ บมีค่ ำที่ ต่้ำ มำกจนบำงครั งไม่ ส ำมำรถตรวจวั ดได้ ท้ ำให้ ฟ อสเฟตอำจไม่
เหมำะสมต่อกำรน้ำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นดัชนีประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทำงน้ำ
ขณะเดียวกันเมื่อพิจำรณำปัจจัยด้ำนแอมโมเนียมซึ่งมีระดับควำมเข้มข้นที่สำมำรถติดตำมได้อย่ำง
ต่อเนื่องนันจะพบว่ำลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในระดับควำมเข้มข้นของแอมโมเนียมตำมธรรมชำติ
(Based-line concentration) ในแต่ละช่วงเวลำมีควำมผันแปรสูง นอกจำกนี ยังพบควำมแตกต่ำง
ในระดับควำมเข้มข้ นตำมช่วงชันของระบบนิเวศน้ำตก เนื่ องจำกกำรได้รับอิ ทธิพลจำกสภำพทำง
ภูมิอำกำศผนวกกับลักษณะทำงภูมิสัณฐำนวิทยำและนิเวศวิทยำของน้ำตกแต่ละชันที่แตกต่ำงกันไป
ด้วยเหตุดังกล่ำวกำรวำงแผนกำรศึกษำติดตำมหรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิด จำกกำรใช้
ประโยชน์ใด ๆ ในอนำคตโดยกำรประยุกต์ใช้ปัจจัยด้ำนแอมโมเนียมนัน เรำจ้ำเป็นต้องท้ำกำรศึกษำ
ติดตำมโดยพิจำรณำแต่ละช่วงชันของน้ำตกแยกจำกกันไป
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ในภำพรวมของควำมรู้ข้อมูลด้ำนแร่ธำตุอำหำรในระบบนิเวศน้ำตกที่ได้กล่ำวมำสะท้อนให้
เห็นว่ำระดับควำมเข้มข้นที่เป็น “Based-line” นัน มีควำมจ้ำเพำะแตกต่ำงกันไปตำมชนิดของแร่
ธำตุอำหำร ตำมช่วงชันของน้ำตก และขึนอยู่กับระยะเวลำ (หรือฤดูกำล) ดังนันกำรศึกษำผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึนจำกปัจจัยภำยนอก (อำทิ จำกกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนนันทนำกำร หรือกำรใช้พืนที่
โดยรอบเพื่ อ ท้ ำกำรเกษตร) ให้ มีค วำมถู กต้ องเหมำะสมนั น จ้ ำเป็ นต้ องมี ข้อมู ล พื นฐำนที่ แ สดง
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ชีวัดตำมสภำพธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่องมำก่อน นอกจำกนี ควร
พิจำรณำคัดเลือกปัจจัยชีวัดเฉพำะชนิดที่มีศักยภำพและสำมำรถสะท้อนสภำวะของผลกระทบได้ดี
(ซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปตำมแหล่งน้ำ) มำใช้ในประเมิน ทังนี ควรค้ำนึงถึง คุณลักษณะของปัจจัยที่มี
ควำมสอดคล้องกั บกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่จะเกิดขึน รวมทังก้ำหนดระยะเวลำกำรศึกษำที่จะ
ทรำบผลกระทบจำกกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ในช่วงเวลำที่สอดคล้องกับกิจกรรมนันด้วย

2.2.3) ปัจจัยทำงชีวภำพของน้ำ
ระบบนิเวศแหล่งน้ำไหลประเภทน้ำตกและล้ำธำรสำขำในเขตต้นน้ำนับเป็นเขตพืนที่หนึ่งที่
มีควำมหลำกลำยทำงชีวภำพของสิ่งมีชีวิตสูง ซึ่ งนอกเหนือจำกระบบนิเวศของป่ำไม้ และพรรณไม้
ชำยน้ ำต่ำง ๆ แล้ว ในระบบนิเวศทำงน้ำยัง สำมำรถพบสัตว์ พืนท้องน้ำและพรรณปลำนำนำชนิ ด
นอกจำกนีในส่วนของมวลน้ำที่ไหลลงมำจำกแต่ละชันของน้ำตกยังพบสิ่งมีชีวิตขนำดจิ๋วในกลุ่มของ
สำหร่ำยและแพลงก์ตอนพืช ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตออกซิเจนที่ส้ำคัญในแหล่งน้ำและพบกระจำยอยู่ในทุก
ช่วงชันของน้ำตกโดยมีองค์ประกอบทำงชนิดและปริมำณที่แตกต่ำงกันไป
สิ่งมีชีวิตเหล่ำนีนับเป็น ปัจจัยทำงชีวภำพ ที่มีบทบำทต่อระบบนิเวศทำงน้ำและยังเป็น
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพสิ่ งแวดล้อมทำงน้ำที่อำจจะเกิดขึนจำก
กำรเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชำติหรือเปลี่ยนแปลงจำกอิทธิพลของมนุษย์ที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในปัจจัย ทำงชีวภำพเหล่ำนีเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินสภำวะควำมอุดมสมบู รณ์ของ
แหล่งน้ำ ตลอดจนสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำติดตำมสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ ทังนี เพื่อให้เกิดกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเชิงอนุ รักษ์ ซึ่งรวมถึง
กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำได้ อย่ำงเหมำะสม
2.2.3.1) ผู้ผลิตขันต้นในระบบนิเวศน้ำตก
แพลงก์ตอนพืชในระบบนิเวศน้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำ
ในระบบนิ เ วศน้ ำ ตกมี ร ำยงำนกำรศึ กษำวิ จั ย ด้ ำ นแพลงก์ ต อนพื ช ค่ อนข้ ำงน้ อย ทั งนี
เนื่องจำกสภำพตำมธรรมชำติโดยทั่วไปเป็นพืนที่ที่มีน้ำไหลแรงและมักไม่มีทิศทำงที่แน่นอน ซึ่ งท้ำให้
กำรรวมกลุ่มกันของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้ำเกิดได้ยำก ตัวอย่ำงกำรศึกษำที่ผ่ำนมำในแหล่งน้ำตก
เอรำวั ณ จัง หวัด กำญจนบุรี พบแพลงก์ ตอนพืช ในกลุ่ม ของสำหร่ ำยสี เขี ย วแกมน้ ำเงิน (Division
Cyanophyta อำทิ Oscillatoria, Merismopedia, Microcystis, Spirulina, Lyngbya) และกลุ่ม
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ไดอะตอม (Division Bacillariophyata อำทิ Fragilaria, Synedra, Navicula, Pleurosigma)
เป็นกลุ่มหลัก ส่วนกลุ่มรองลงมำ คือ สำหร่ำยสีเขียว (Division Chlorophyta อำทิ Coelastrum,
Oocystis, Scenedesmus, Spirogyra) (จำรุมำศและคณะ 2554)
แพลงก์ตอนพืชที่พบเหล่ำนีมีควำมจ้ำเพำะทำงควำมหนำแน่นที่แตกต่ำงกันไปตำมช่วงชัน
ของน้ำตก โดยพบต่ำงกันในพืนที่น้ำตกแต่ละช่วงชันได้มำกกว่ำ 10-100 เท่ำ นอกจำกนี ยังพบกำร
เปลี่ยนแปลงควำมหนำแน่นไปตำมระยะเวลำที่ ส้ำรวจ (อำทิ ในพืนที่น้ ำตกเอรำวั ณชันบนสุดพบ
ควำมหนำแน่นของสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มจำกระดับประมำณ 200 เซลล์ต่อลิตร (ในเดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2554) เป็นระดับประมำณ 1,700 เซลล์ต่อลิตร (ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554)
ขณะที่ในน้ำตกชันล่ำงสุด ณ เวลำเดียวกันกลับพบกำรลดลงในสัดส่วนของประชำกรสำหร่ำยสีเขียว
แกมน้ำเงิน (จำก 71.1 % เป็น 35.2 %) แต่กลุ่มไดอะตอมมีสัดส่วนที่เพิ่มมำกขึน (จำก 27.4 %
เป็น 64.0 %) (ภำพที่ 2.10)
27.4%

71.1%

1.5%

64.0%

35.2%

0.8%

ภำพที่ 2.10 องค์ ประกอบทำงชนิ ด ของแพลงก์ ต อนพื ช ที่ ส้ ำรวจพบในอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ น้ ำตก
เอรำวัณช่วงเดือนพฤษภำคม (ภำพซ้ำย) และสิงหำคม (ภำพขวำ) พ.ศ. 2554 (สีเทำอ่อน;
Cyanophyta, สีเทำ; Diatoms, สีด้ำ; Chlorophyta)
ข้อมูลควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแพลงก์ตอนพืช ในระบบนิเวศน้ำตกที่
ผ่ำนมำนันแสดงให้เห็นว่ำทังด้ำนสัดส่วนซึ่งหมำยถึงองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช ในแต่ละ
กลุ่ ม (Division) และด้ ำ นปริ ม ำณ (ควำมหนำแน่ น ) ในแต่ ล ะชนิ ด ของแพลงก์ ต อนพื ช มี ค วำม
แปรปรวนตำมเวลำสูง นอกจำกนี ยังพบกำรเกิดทดแทนที่ของแพลงก์ตอนพืช ในอัตรำค่อนข้ำงเร็ว
โดยแต่ละชันของน้ำตกแสดงควำมจ้ำเพำะไม่เหมือนชันอื่น ๆ ถึงแม้ว่ำมวลน้ำจะไหลลงไปเชื่อมโยง
กันก็ตำม ลักษณะของปัจจัยด้ำนแพลงก์ตอนพืชดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ “Based-line density”
ของแพลงก์ตอนพืชนันจะไม่มีเสถียรภำพตำมเวลำ ด้วยลักษณะดังกล่ำวกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลด้ำน
แพลงก์ ต อนพื ช เพื่ อกำรประเมินผลกระทบจำกปั จจั ย แวดล้ อม หรื อประเมินอิ ทธิ พ ลจำกกำรใช้
ประโยชน์ที่เกิดขึนในพืนที่ที่สนใจจึงเป็นไปได้ค่อนข้ำงยำกซึ่งต้องอำศัยฐำนข้อมูลที่ละเอียดเพื่อกำร
ประเมินผลที่รัดกุม
อย่ำงไรก็ ตำม ด้ วยธรรมชำติ ในกำรตอบสนองของแพลงก์ ตอนพื ชต่ อปัจจัย คุณภำพน้ ำ
(อำทิ ด้ำนแร่ธำตุอำหำรในน้ำ ควำมขุ่นของน้ำ ปริมำณแสงที่ตกกระทบ รวมทังกำรเปลี่ยนแปลงใน
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อั ต รำกำรไหลของน้ ำ ) ที่ เ ร็ ว กว่ ำ ทรั พ ยำกรชี ว ภำพอื่ น ๆ กำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ด้ ำ นพลวั ต กำร
เปลี่ ย นแปลงของประชำคมแพลงก์ ต อนพื ช และควำมสั ม พั นธ์ กั บ ปั จจั ย แวดล้ อมต่ ำง ๆ อำจมี
ควำมส้ำคัญในอนำคต โดยเฉพำะกำรใช้อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงในพืนที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนจำกระบบ
น้ ำไหลเป็ นระบบน้ ำที่ นิ่ ง กว่ ำ หรื อมี อัต รำไหลที่ ต่้ ำลง ซึ่ ง ในระบบดั ง กล่ ำวแพลงก์ ต อนพื ช จะมี
ศักยภำพในกำรเจริญและเพิ่มจ้ำนวนได้มำกขึน ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลงผลผลิตใน
ห่วงโซ่อำหำรของระบบนิเวศแหล่งน้ำต่อไปได้
2.2.3.2) ผู้บริโภคและบทบำทในห่วงโซ่อำหำร
สัตว์พืนท้องน้ำ
สั ต ว์ พื นท้ องน้ ำที่ พ บได้ ใ นพื นที่ เ ขตน้ ำตกทั่ วไปมั กเป็ น พวกแมลงน้ ำ กุ้ ง ปู (Phylum
Arthropoda) สั ต ว์ ใ นกลุ่ มหอย (Phylum Mollusca) และกลุ่ มของไส้ เ ดื อนน้ ำ (Phylum
Annelida) (ภำพที่ 2.11) โดยกลุ่มหลักที่พบว่ำมีควำมหลำกหลำยทำงชนิดมำกที่สุด คือ กลุ่มของ
แมลงน้ำ (Class Insecta) ยกตัวอย่ำงเช่น แมลงน้ำใน Order Ephemeroptera (แมลงชีปะขำว)
Plecoptera (แมลงเกำะหิน) Odonata (แมลงปอ) Hemiptera (มวนน้ำ) และ Diptera (แมลง
สองปีก) เป็นต้น สัตว์พืนท้องน้ำที่กระจำยอยู่ในพืนที่ส่วนต่ำง ๆ ของน้ำตกนันโดยส่วนใหญ่จะพบใน
บริเวณที่มีแนวหินก้ำบังซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมเร็วของน้ำลดลงกว่ำบริเวณแนวกลำงน้ำและมักเป็น
บริเวณที่มีกำรสะสมของตะกอนเลนหรือเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ตกทับถมกันลงมำ

Psephenus sp.

Limnogonus sp.

Leucorrhinia sp.*

Malanoides sp.

Paludomus sp.

Macrobrachium sp.

ภำพที่ 2.11 ลักษณะของสัตว์พืนท้องน้ำที่พบได้บ่อยในระบบนิเวศน้ำตกหรือบริเวณล้ำห้วยต้นน้ำ
ของประเทศไทย (*ภาพโดย: กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์)
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กำรประยุกต์ใช้สัตว์พืนท้องน้ำเพื่อเป็นดัชนีทำงชีวภำพ ในระบบนิเวศน้ำตกและล้ำธำร
ต้นน้ำ แมลงน้ำนับเป็นสัตว์พืนท้องน้ำกลุ่มที่โดดเด่น เนื่องจำกตำมธรรมชำติจะมีโอกำสพบได้มำก
ในพืนที่แหล่งน้ำสะอำด น้ำไหลเร็ว และมีออกซิเจนละลำยน้ำที่ค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม แมลงน้ำ
โดยทั่วไปมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง (Metamorphosis) ในแต่ละระยะของวงจรชีวิต บำงชนิดที่พบ
นันจะไม่อำศัยอยู่ในแหล่งน้ำตลอดระยะวงจรชีวิต แมลงหนอนปลอกน้ำ (Caddis fly) มีระยะใน
วงจรชี วิต 4 ระยะ โดยเริ่ มจำกไข่ แ ละมี กำรเปลี่ ย นแปลงรูป ร่ ำงอย่ ำงสมบู ร ณ์ (Complete
metamorphosis) ส่วนแมลงชีปะขำว (May fly) และแมลงเกำะหิน (Stone fly) ในวงจรชีวิตมี 3
ระยะและมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) ซึ่งในแต่ละ
ระยะมีรูปร่ำงลักษณะที่แตกต่ำงกันไป
แมลงน้ำยังมีแหล่งที่อยู่อำศัยที่แตกต่ำงกันไป ชนิดที่อำศัยในบริเวณน้ำไหลแรงจะยึดเกำะ
ที่ก้อนหินด้ำนพืนใต้ล่ำงและมักมีลักษณะรูปร่ำงที่แบนรำบเพื่อป้องกันกำรถูกพัดพำไปกับกระแสน้ำ
ส่วนในบริเวณแหล่งน้ำที่กระแสน้ำไหลช้ำพบแมลงน้ำหลำยชนิดที่ปรับตัวและอำศัยฝังอยู่ในตะกอน
ดิน หรืออำจสร้ำงปลอกหุ้มห่อล้ำตัวที่มีลักษณะคล้ำยรังช่วยในกำรป้องกันศัตรู ในพืนที่จ้ำเพำะต่ำง
ๆ ส้ำหรับ ในกำรอำศัย อยู่ ในน้ ำนั น ทังนี แมลงน้ ำจ้ำเป็ นต้ องอำศั ยออกซิเจนที่ อยู่ ในน้ ำ โดยกำร
หำยใจทำงเหงือก และอำศัยอำหำรที่อยู่ในน้ำเพื่อกำรด้ำรงชีวิต
จำกควำมจ้ำเพำะของแมลงน้ำกลุ่มต่ำง ๆ เรำควรวำงแผนศึกษำวิเครำะห์ควำมเป็นไปของ
แมลงน้ำแยกตำมกลุ่มที่อำจจ้ำแนกด้วยลักษณะของกำรกินอำหำร (Feeding behavior) อำทิ ตัว
อ่อนแมลงชีปะขำวกินพืชเป็นอำหำร ขณะที่พวกผู้ล่ำ เช่น แมลงเกำะหินกินแมลงชีปะขำวและสัตว์
ขนำดเล็กอื่น ๆ เป็นอำหำร ทั งนี เนื่องจำกกำรติด ตำมในแต่ละกลุ่มจะสะท้อนสภำวะของแหล่ ง
อำหำรและผลกระทบจำกปัจจัยสิ่งแวดล้อมทำงน้ำโดยรอบที่อำจเปลี่ยนแปลงไป กำรวิเครำะห์เชิง
กลุ่มยังจะท้ำให้เกิดควำมรู้เชื่อมโยงสู่กระบวนกำรผลิตทรัพยำกรชีวภำพ อื่น ๆ ในห่วงโซ่อำหำร
และสำมำรถประเมินทิศทำงควำมเป็นไปภำยใต้ระบบกำรกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในระบบนิเวศของ
พืนที่แหล่งน้ำที่สนใจได้
อนึ่ง ถึงแม้ว่ำกำรพบตัวอย่ำงแมลงน้ำอำจสะท้อนสภำวะด้ำนอำหำรที่สอดคล้องกับกำร
ด้ำรงชีวิตของแมลงน้ำชนิดนัน ๆ (อำทิ แมลงพวกที่กินอินทรียวัตถุจะพบในพืนที่บริเวณที่เป็นแหล่ง
รวมของเศษซำกอินทรียวัตถุและตะกอน) อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกข้อจ้ำกัดเรื่องระยะเวลำที่อำศั ยอยู่
ในน้ำ และกำรเปลี่ ยนแปลงรูป ร่ำงไปในแต่ ละระยะซึ่ง มี ลักษณะและหน้ ำที่ ที่ แตกต่ ำงกัน ไป กำร
ตอบสนองของแมลงน้ำต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำงน้ำจึงมักมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
อำจวิเครำะห์เชิงปริมำณได้ค่อนข้ำงยำก มีตัวอย่ำงงำนวิจัยในพืนที่ล้ำธำรน้ำตกโตนงำช้ำง จังหวัด
สงขลำ (พรจรส, 2554) พบว่ำชนิดของแมลงน้ำในบริเวณล้ำธำรเขตต้นน้ำมีมำกกว่ำในบริเวณกลำง
น้ำและบริเวณปลำยน้ำ ตำมล้ำดับ โดยในบริเวณต้นน้ำพบแมลงหนอนปลอกน้ำสูงถึง 26 ชนิด พบ
แมลงชีปะขำว 14 ชนิด และแมลงเกำะหิน 5 ชนิด ขณะที่ในบริเวณปลำยน้ำพบแค่แมลงชีปะขำว
เพี ย ง 3 ชนิ ด เท่ ำนั น อย่ ำงไรก็ต ำม ข้อมู ล ของแมลงน้ ำโดยส่ วนใหญ่ไ ม่ แ สดงควำมสั มพั นธ์ กับ
คุณภำพน้ำที่ชัดเจน มีเพียงจ้ำนวนของหนอนปลอกน้ำที่พบเฉพำะในบริเวณล้ำธำรเขตต้นน้ำที่แสดง
ควำมสั มพั นธ์ กับ ควำมเป็ นกรด-เบสของน้ำ และจ้ำนวนของแมลงชีป ะขำวในเขตปลำยน้ ำ แสดง
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ควำมสั มพั นธ์ กับ อุ ณหภู มิข องน้ ำและปริ มำณออกซิ เ จนละลำยน้ ำในพื นที่ โดยในภำพรวมแล้ ว
ถึงแม้ว่ำกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่เพื่อกิจกรรมทำงกำรเกษตรและกำรอยู่อำศัยของชุมชนในบริเวณ
ปลำยน้ำอำจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมำณของแมลงน้ำ เหล่ำนัน แต่กำรประยุกต์ใช้ข้อมูล
ด้ำนแมลงน้ำยังต้องอำศัยควำมรอบคอบและค้ำนึงถึงข้อจ้ำกัดต่ำง ๆ อย่ำงรัดกุม
อนึ่ ง ปริมำณของสั ตว์ พื นท้ องน้ ำในกลุ่ มของหอยขนำดเล็ ก (Phylum Mollusca) ที่
กระจำยตัวอยู่ตำมพืนท้องน้ำ (ภำพที่ 2.11) นับเป็นปัจจัยที่มีควำมน่ำสนใจติดตำมเนื่องจำกสัตว์ใน
กลุ่ ม หอยมี ลั กษณะที่ สั ง เกตได้ ง่ ำย เคลื่ อนที่ ไ ด้ น้อ ย และอำศั ย อยู่ ใ นระบบนิ เ วศน้ ำ ตกตลอด
ระยะเวลำของวงชีวิต หอยฝำเดีย วบำงชนิ ดที่มักพบในแหล่ง ล้ำธำรน้ ำตกตำมธรรมชำติ สำมำรถ
ตอบสนองต่อระดับน้ำในล้ำธำรและปริมำณสำรอินทรีย์ที่เข้ำสู่ระบบนิเวศทำงน้ำ ด้วยคุณลักษณะ
และพฤติกรรมดังกล่ำวกำรศึกษำติดตำมกำรแพร่กระจำยของหอยฝำเดียวในแต่ละช่วงชันน้ำตกหรือ
ในพื นที่ ส่วนต่ ำง ๆ ของระบบนิเ วศน้ำตกน่ำ จะเป็นประโยชน์ใ นกำรประเมินผลกระทบจำกกำร
เปลี่ย นแปลงในปั จจัย สิ่ง แวดล้ อม (อำทิ ปริ มำณกำรไหลของน้ ำ ควำมขุ่นของพืนที่ ล้ำธำร และ
ปริมำณสำรอิ นทรีย์ ที่เข้ำสู่แหล่ งน้ำ ) ซึ่งสำมำรถน้ำข้อมูลควำมรู้ไปประกอบกำรวำงแผนเพื่อกำร
ฟื้นฟูคุณภำพน้ำโดยเฉพำะในพืนที่ที่เกิดปัญหำจำกสำรอินทรีย์ได้อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ต่อไป
พรรณปลำในระบบนิเวศน้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำ
ในระบบนิเ วศน้ำตกและล้ำธำรต้ นน้ำ ของประเทศไทย มีร ำยงำนกำรพบปลำชนิ ดเด่ น
ได้แก่ ปลำซิวใบไผ่เล็กแถบขำว (Brachydanio albolineata) ปลำกินยุง (Gambusia affinis)
ปลำเลียหิน (Garra cambodgiensis) ปลำพลวง (Neolissochilus stracheyi) ปลำหำงนกยูง
(Poecilia reticutata) และปลำตะเพียนน้ำตก (Systomus binotatus) เป็นต้น (ภำพที่ 2.12)
ปลำที่ พ บเหล่ ำ นี มี ลั ก ษณะทำงชี ว วิ ท ยำและนิ เ วศวิ ท ยำที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำร
ประยุกต์ใช้เพื่อประเมินสถำนภำพของแหล่งน้ำรวมทังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึนได้ (จำรุ
มำศและคณะ 2552) ดังรำยละเอียดตำมล้ำดับ ดังนี
ปลำซิวใบไผ่เล็ กแถบขำว (Brachydanio albolineatus) มีควำมยำวประมำณ 3-6
เซนติเมตร มีหนวด 2 คู่ คู่ที่ขำกรรไกรบนยำวกว่ำควำมยำวของหัว เกล็ดใหญ่ ล้ำตัวสีคล้ำอมน้ำเงิน
แก้มสีเงิน หลังมีสีคล้ำ ท้องสีส้มหรือเหลือง และมีแถบสีส้มจำกหน้ำครีบหลังถึงโคนหำง ครีบสีน้ำ
เงินคล้ำ ขอบครีบท้องมีสีส้ม ครีบหลังอยู่ค่อนไปทำงด้ำนท้ำย ครีบก้นยำว ครีบหำงเว้ำตืน ปลำเพศ
เมียในวัยเจริญพันธุ์จะมีขนำดใหญ่กว่ำเพศผู้ และปลำเพศผู้จะมีสีสันมำกกว่ำ ปลำซิวใบไผ่เป็นปลำ
ที่อำศัยอยู่บริเวณต้นน้ำล้ำธำรและในแหล่งน้ำที่ใสสะอำด กินแมลงน้ำและแพลงก์ตอนสัตว์ขนำด
เล็กเป็นอำหำร ชอบอยู่รวมเป็นฝูงในระดับใกล้พืนท้องน้ำ และมักซุกตัวอยู่ใต้ใบไม้ ซึ่งพบได้ค่อนข้ำง
ชุกชุม
ปลำกิ น ยุง (Gambusia affinis) เป็ นปลำขนำดเล็ กที่พ บชุกชุมในล้ำธำรน้ำ รวมทังใน
หนองบึง และแหล่งน้ำกร่อย มีควำมยำว 4-7 เซนติเมตร ลักษณะคล้ำยปลำหำงนกยูงแต่มีขนำด
ใหญ่กว่ำ ปำกแหลมกว่ำและปลำยปำกจะเชิดขึนด้ำนบน ที่ตำมีเส้นสีเข้มพำดในแนวดิ่งผ่ำนรู ม่ำนตำ
ลงมำถึงใต้ตำ ตัวเมียมีขนำดใหญ่กว่ำตัวผู้ ทังปลำตัวเมียและตัวผู้มีจุดสีเข้มซึ่งมักเห็นได้ชัดเจนเมื่อ
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ปลำยังเล็ก ต่อเมื่อปลำโตขึนจุดดังกล่ำวมักจำงลง หำกดูด้ำนข้ำงของปลำตัวเมียในที่สว่ำงจะเห็นสี
เหลือบอมเขียวฟ้ำหรือสีเหลือง ปลำกินยุงกินแพลงก์ตอนสัตว์ แมลงขนำดเล็กรวมทังซำกเน่ำเปื่อย
เป็นอำหำร โดยปกติแล้วเป็นปลำที่จู่โจมปลำชนิดอื่น และมักทนทำนในน้ำที่มีออกซิเจนต่้ำลงได้
ปลำเลียหิน (Garra cambodgiensis) มีควำมยำว 8-15 เซนติเมตร ล้ำตัวทรงกระบอก
ปำกเล็กอยู่ด้ำนล่ำงของจะงอยปำก ริมฝีปำกมีแผ่นหนังกลม ใต้คำงมีหนวดสัน 1 คู่ ปลำยจมูกมักมี
ตุ่มแหลม ล้ำตัวสีน้ำตำลแดง และมีลำยพำดสีคล้ำตำมแนวกลำงล้ำตัว ครีบหลังสีเหลืองและมีขอบ
คล้ำหรือสีแดง ครีบหำงสีแดงเรื่อ ปลำเลียหินเป็นปลำที่พบอำศัยอยู่บริเวณพืนท้องน้ำที่เป็นหิน มี
กระแสน้ำค่อนข้ำงแรง เช่น ในล้ำธำร หรือน้ำตก ปกติกินตะไคร่น้ำ อินทรีย์สำรและแมลงน้ำขนำด
เล็กเป็นอำหำร
ปลำพลวง (Neolissochilus stracheyi) มีควำมยำวอยู่ในช่วง 50-80 เซนติเมตร ล้ำตัว
ทรงกระบอก แบนข้ำงเล็กน้อย หัวมน ปำกเล็ก และมีหนวด 2 คู่ เกล็ดใหญ่ ล้ำตัวสีน้ำตำลทองหรือ
เทำ ด้ำนข้ำงมีสีเหลือบเงินและมีแถบสีคล้ำพำดยำวไปถึงโคนหำง ท้องสีจำง ครีบหำงเว้ำลึก ครีบก้น
ค่อนข้ำงเล็ก ปลำพลวงเป็นปลำที่พบตำมล้ำธำรในป่ำที่มีน้ำใสสะอำด และบำงครังก็พบในแม่น้ำ
ชอบอำศัยอยู่เป็นกลุ่มในแอ่งน้ำตกและล้ำธำร นอกจำกนี ในถ้ำบำงแห่งยังพบปลำพลวงอำศัยเป็น
ฝูงใหญ่ ปลำพลวงจะกินพืชและผลไม้ที่ตกลงมำในน้ำเป็นอำหำร
ปลำหำงนกยูง (Poecilia reticutata) มีควำมยำว 2-6 เซนติเมตร ครีบหำงมี ขนำดใหญ่
ตัวผู้และตัวเมียแตกต่ำงกันชัดเจน โดยตัวผู้มีขนำดล้ำตัวที่เล็กกว่ำมำกแต่มีสีสันและครีบที่สวยงำม
กว่ำ ขณะที่ตัวเมียมีขนำดตัวใหญ่กว่ำ ท้องอูม ไม่มีสีสัน และครีบมีขนำดเล็กกว่ำ ปลำหำงนกยูงเป็น
ปลำที่ค่อนข้ำงทนทำน กินพืช สัตว์น้ำ รวมถึงแมลงหรือตัวอ่อนแมลงขนำดเล็กเป็นอำหำร โดยจะมี
พฤติกรรมที่อำศัยอยู่รวมเป็นฝูงหำกินบริเวณผิวน้ำ เป็นปลำที่ปฏิสนธิภำยในตัวและออกลูกเป็นตัว
ปลำตะเพี ยนน้ำตก (Systomus binotatus) มี ควำมยำวประมำณ 10 เซนติเมตรแต่
บำงครังอำจพบมีขนำดใหญ่ถึง 20 เซนติเมตร ล้ำตัวรูปไข่ แบนข้ำงเล็กน้อย ปำกเล็กและมีหนวด 2
คู่ ล้ำตัวสีเงินเหลือบเขียวอ่อนหรือเหลือง ครีบใสสีเหลืองอ่อน กลำงล้ำตัว โคนครีบหลังและโคนหำง
มีจุดสีด้ำจำง ๆ ที่โคนครีบหำง ก้ำนครีบแข็งของครีบหลังเป็นหยักแบบละเอียด ครีบหำงเว้ำลึกสี
เหลืองอ่อนหรือน้ำตำล โดยทั่วไปปลำตะเพียนน้ำตกเป็นปลำที่ชอบอยู่ในบริเวณที่มีน้ำใส พืนเป็น
ทรำยปนกรวดหรือหิน อยู่ตำมล้ำธำรในพืนที่ป่ำไม้ ปลำตะเพียนน้ำตกกินแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อน
แมลงน้ำและลูกไม้ที่หล่นลงมำเป็นอำหำร
ลักษณะทำงชี ววิ ท ยำและนิ เ วศวิท ยำของปลำที่กล่ำวมำข้ำงต้นสะท้อนให้ เห็ นถึง ควำม
เป็นอยู่ที่จ้ำเพำะในแหล่งน้ำสะอำดซึ่งมีกำรไหลเวียนดีและมีออกซิเจนละลำยน้ำที่สูง อย่ำงไรก็ตำม
โดยทั่ วไปกำรศึกษำวิ จัย ที่ ป รำกฏยั ง เป็ นกำรศึ กษำข้ อมู ล เชิ ง คุณภำพเป็ นหลั ก ไม่ พ บข้ อมู ล เชิ ง
ปริมำณหรือกำรใช้สถำนกำรณ์ด้ำนควำมหนำแน่นของประชำกรปลำในเขตล้ำธำรน้ำตกเพื่อบ่งบอก
สถำนภำพควำมอุดมสมบูรณ์หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนในแต่ละพืนที่ของประเทศไทย
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ปลำหำงนกยูง
(Poecillia reticutata)

ปลำกินยุง
(Gambusia affinis)

ปลำซิวใบไผ่เล็กแถบขำว
(Brachydanio albolineatus)

ปลำเลียหิน
(Garra cambodgiensis)

ปลำพลวง
(Neolissochilus stracheyi)

ปลำตะเพียนน้ำตก
(Systomus binotatus)

ภำพที่ 2.12 ลักษณะของชนิดพันธุ์ปลำที่พบได้ในระบบนิเวศน้ำตกและบริเวณล้ำห้วยต้นน้ำของ
ประเทศไทย (ภาพโดย: สันติ พ่วงเจริญ)
ปัญหำด้ำนข้อจ้ำกัดของข้อมูลเชิงปริมำณข้ำงต้นอำจเกิดเนื่องจำกกำรส้ำรวจในเขตพืนที่
น้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำนันท้ำได้ค่อนข้ำงยำก นอกจำกนี ธรรมชำติของประชำกรปลำในพืนที่มักมี
กำรเคลื่อนที่ไ ปมำในระหว่ำงช่ วงชันน้ ำหรือในพื นที่ ล้ำธำรที่ต่อเนื่ องกัน ควำมจ้ ำเพำะดัง กล่ ำวนี
จัดเป็นข้อจ้ำกัดของกำรใช้ปัจจัยด้ำนพรรณปลำเป็นดัชนีชีวัด และจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อให้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เพียงพอส้ำหรับอธิบำยลักษณะกำรกระจำยของประชำกรปลำและพลวัตกำร
เปลี่ยนแปลงตำมเวลำในเบืองต้นได้อย่ำงชัดเจน

2.2.4) ปัจจัยในบริเวณพืนท้องน้ำ
ดินพืนท้องน้ำนับเป็นโครงสร้ำงทำงนิเวศสัณฐำนวิทยำของพืนที่น้ำตกที่เป็นเสมือนบ้ำน
เป็นแหล่งสำรอำหำร รวมทังแหล่งที่อยู่อำศัยให้สิ่งมีชีวิตประเภทต่ำง ๆ ได้อำศัยเจริญเติบโตและ
ขยำยพันธุ์ คุณลักษณะของดินพืนท้องน้ำนับว่ำมีบทบำททำงในทำงนิเวศวิทยำภำยในระบบนิเวศ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

52

น้ ำตก โดยเฉพำะควำมเกี่ ย วข้ องในควำมเป็ นอยู่ ข องสั ต ว์ บ ริ เ วณพื นท้ องน้ ำ พรรณไม้ น้ ำ และ
สิ่งมีชีวิตทำงน้ำอีกหลำกหลำยประเภท
เมื่อพิจำรณำในเชิงชีวเคมีแล้วดินพืนท้องน้ำเป็นแหล่งสะสมของอินทรีย์สำร ซำกพืช ซำก
สัตว์ต่ำง ๆ ที่ตกลงมำจำกมวลน้ำเบืองบน อินทรีย์สำรภำยในพืนท้องน้ำนันจะถูกย่อยสลำยโดยกลุ่ม
ของแบคทีเรียในดิน ส่งผลให้เกิดกำรหมุนเวียนของแร่ธำตุอำหำรกลับขึนสู่มวลน้ำได้อีกครัง ในแอ่ง
น้ำตกแต่ละชันซึ่งพบกำรทับถมของอินทรีย์สำรและซำกพืชซำกสัตว์ต่ำง ๆ อยู่มำกนัน นับเป็นแหล่ง
ของแอมโมเนียมไนโตรเจนซึ่งสำมำรถแพร่กระจำยออกสู่มวลน้ำและไหลลงไปสู่ชันน้ำที่อยู่ในพืนที่
ตอนล่ำงได้อย่ำงต่อเนื่อง

S3
S2
S1

ภำพที่ 2.13 ลักษณะกำรจ้ำแนกพืนที่ย่อยภำยในระบบนิเวศน้ำตกเอรำวัณชัน 2 เพื่อกำรศึกษำ
ติดตำมผลกระทบจำกกำรใช้ประโยชน์ (ประกอบด้วยบริเวณชำยน้ำที่มีนักท่องเที่ยวลงไป
มำก; S1, แนวกลำงของน้ำตกที่ค่อนข้ำงลึก; S2, และพืนที่ตืนที่มีกำรตกตะกอนทับถมอยู่
มำก; S3)
ในพืนที่น้ำตกแต่ละแห่งลักษณะของดินพืนท้องน้ำจะได้รับอิทธิพลหลักจำกโครงสร้ำงทำง
ธรณีสัณฐำนวิทยำซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส้ำคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน หิน แร่ และควำมลำดชัน
ของพืนที่ ฯลฯ นอกจำกนี กำรเปลี่ย นแปลงของคุ ณภำพดิน ในแต่ ละชั นน้ ำตกยั งแสดงถึ งควำม
แตกต่ำงในลักษณะของพืนที่ย่อย อำทิ กำรเป็นบริเวณตืนหรือจุดตกตะกอนที่มีกระแสน้ำค่อนข้ำง
เบำ และกำรเป็ นบริเวณที่น้ำลึกหรือแนวรับมวลน้ำที่ตกลงมำซึ่ง มีน้ำไหลแรงมีกำรหมุนเวียนได้ ดี
ด้วยลักษณะที่หลำกหลำยดังกล่ำวกำรประเมินคุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมีของดินพืนท้องน้ำ ใน
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ระบบนิ เวศน้ ำตก (รวมทั งกำรติ ดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจั ยส้ำคัญ ตำมฤดูกำลในรอบปี) จึ ง
จ้ำเป็นต้องก้ำหนดบริเวณศึกษำที่จ้ำเพำะเจำะจง โดยควรเป็นตัวแทนที่ครอบคลุม ในลักษณะของ
บริเวณย่อยต่ำง ๆ ที่มีในแต่ละชันของน้ำตกได้อย่ำงครบถ้วน
ยกตั วอย่ ำ งกรณี ศึ ก ษำดิ น พื นท้ อ งน้ ำในเขตอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ น้ ำ ตกเอรำวั ณ จั ง หวั ด
กำญจนบุรี (จำรุมำศและคณะ 2554) ซึ่งด้ำเนินกำรศึกษำภำยใต้เป้ำหมำยกำรวิเครำะห์สถำนภำพ
กำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจำกกำรใช้ ประโยชน์ด้ำนนันทนำกำรในพืนที่น้ำตก ต้ำแหน่งของ
สถำนีศึกษำที่เป็ นตัวแทนส้ำหรั บแต่ละชันของน้ำตก ได้ถูกก้ำหนดดังแสดงใน ภำพที่ 2.13 พืนที่
ตัวแทนดังกล่ ำวประกอบด้ วย สถานี S1 เป็ นบริเ วณที่มีกำรลงเล่นน้ำของนั กท่องเที่ยวมำกที่สุ ด
สถานี S2 เป็นพืนที่รอยต่อระหว่ำงบริเวณที่ใช้ประโยชน์กับบริเวณที่มีกำรตกตะกอนทับถมซึ่งอยู่
ส่วนกลำงของชันน้ำตก และสถานี S3 เป็นบริเวณที่เกิดกำรตกตะกอนและกำรทับถมของเศษซำก
พืชต่ำง ๆ อยู่มำกและเป็นมุมอับในพืนที่ตืนใกล้ชำยน้ำ ซึ่งแต่ละบริเวณมีลักษณะทำงธรรมชำติ ที่
แตกต่ำงกันท้ำให้กำรได้รับผลกระทบหรือกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ จะเกิดได้แตกต่ำงกันไปด้วย
2.2.4.1) ปริมำณน้ำในดินและสำรอินทรีย์รวมในดิน
ปริมำณน้ำในดิน (Water content) เป็นปัจจัยพืนฐำนทำงกำยภำพที่สะท้อนศักยภำพใน
กำรอุ้ ม น้ ำ ควำมละเอี ย ดของเนื อดิ น และกำรสะสมของอิ น ทรี ย์ ส ำรในเนื อดิ น ส่ วนปริ ม ำณ
สำรอินทรีย์ร วมในดิน (Total organic content) เป็นปัจจัยทำงเคมี ที่ บ่งบอกสภำวะควำมอุด ม
สมบูร ณ์ข องดิน พืนท้องน้ ำด้วยกำรแสดงระดับ กำรสะสมของอิ นทรีย์ สำรที่ส ะสมภำยใน ทั งสอง
ปัจจั ยนั บ ว่ ำมี บ ทบำทต่อควำมเป็นอยู่ ของสิ่ง มี ชี วิต พื นท้องน้ำ (จำรุ มำศ 2548) นอกจำกนี ยั ง
สำมำรถสะท้อนอิทธิพลของลักษณะทำงอุทกวิทยำตลอดจนผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมทำงน้ำโดยรอบได้ (Sangmek and Meksumpun, 2014)
ดินพืนท้องน้ำบริเวณจุดตกตะกอนในแต่ละชันของระบบนิเวศน้ำตกจะมีปริมำณน้ำในดิน
และปริมำณสำรอินทรีย์รวมในดินมำกกว่ำบริเวณอื่น ๆ ในพืนที่น้ำตกเอรำวัณพบค่ำของสำรอินทรีย์
รวมในดินบริเวณจุดตกตะกอนในระดับที่สูงกว่ำ 3.5 % ซึ่งนับว่ำเป็นค่ำที่สูงกว่ำระดับเฉลี่ยที่พบ
ทั่วไป หำกประเมินสถำนภำพควำมอุดมสมบูรณ์ โ ดยจ้ำแนกตำมวิธี ของชัย ฤกษ์ (2536) จะพบว่ ำ
ปริ ม ำณสำรอิ นทรี ย์ ร วมในดิ นบริ เ วณดั ง กล่ ำวสะท้ อนสภำพควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ ที่ สู ง มำก ทั งนี
เนื่องจำกกำรที่เป็นบริเวณชำยขอบของตัวน้ำตก มีกำรรบกวนน้อย น้ำไหลเบำ ซึ่งเอืออ้ำนวยต่อกำร
ตกตะกอนของอนุภำคต่ำง ๆ รวมทังซำกใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นลงมำจำกต้นไม้ชำยน้ำหรือที่ถูกพัดพำ
ลงมำแล้วเกิดกำรทับถมกันอย่ำงต่อเนื่อง
เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละชันของน้ำตกจะพบว่ำบริเวณจุดตกตะกอนในแต่ละชันมักให้ค่ำ
ของสำรอินทรีย์รวมในดินที่ใกล้เคียงกัน (ตำรำงที่ 2.3) ทังนี เนื่องจำกเป็นบริเวณที่มักไม่ถูกรบกวน
จำกภำยนอก นอกจำกนี ยังมีแหล่งที่มำของสำรอินทรีย์ ที่เป็นซำกพืชพรรณต่ำง ๆ มำจำกพืนที่ป่ำ
ไม้ที่มีโครงสร้ำงทำงชีววิทยำเดียวกันนั่นเอง
ส้ำหรับพืนท้องน้ำบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมลงเล่นน้ำในแต่ละชันของน้ำตกนันโดยทั่วไป
มักมีน้ำที่ใสกว่ำ พืนประกอบด้วยทรำยหยำบหรือกรวดขนำดใหญ่ พบตะกอนละเอียดอยู่ค่อนข้ำง
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น้อย บริเวณนี จัดเป็นพืนที่ที่ มีโอกำสถูกกวนขุ่นได้มำก ท้ำให้อนุภำคขนำดเล็กที่ป นอยู่บริเวณพื น
ท้องน้ำมีโอกำสฟุ้งกระจำยขึนมำได้เสมอ ๆ ด้วยเหตุดังกล่ำว พืนท้องน้ำบริเวณนีจึงมักพบแต่กรวด
ทรำยที่มีอนุภำคขนำดใหญ่กว่ำซึ่งมีระดับของอินทรีย์สำรในปริมำณที่ต่้ำ กว่ำบริเวณจุดตกตะกอน
ทั่วไป ส้ำหรับพืนท้องน้ำบริเวณใจกลำงของน้ำตกโดยทั่วไปที่เป็นแอ่งน้ำลึกและกว้ำงนัน บริเวณพืน
มักพบกรวดขนำดใหญ่หรือทรำยหยำบได้มำก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรที่เป็นแอ่งลึก เรำจึงพบ
กำรสะสมของเลนละเอียดหรือเศษซำกใบไม้กิ่ง ไม้ที่ปะปนอยู่ในดินใต้แอ่งนันและท้ำให้ระดับของ
อินทรีย์สำรอำจสูงขึนได้บ้ำง
ตำรำงที่ 2.3 กำรเปลี่ย นแปลงตำมเวลำของปริมำณน้ำในดิน (Water content; %) และ
สำรอินทรีย์รวมในดิน (Total organic content; %) ในพืนที่น้ำตกเอรำวัณ ชัน 7 และชัน 1
พืนที่
ศึกษำ
ชัน 7
ชัน 2

บริเวณ
S1
S2
S3
S1
S2
S3

ปริมำณน้ำในดิน (%)
พ.ค.54
36.53
25.25
38.98
28.43
29.57
53.24

มิ.ย.54
48.91
24.27
51.27
29.94
30.42
44.33

ก.ค.54
39.77
40.72
40.21
27.90
26.63
40.81

ปริมำณสำรอินทรีย์รวมในดิน (%)
ส.ค.54
41.62
45.07
43.91
30.44
27.04
55.05

พ.ค.54
1.58
0.81
3.99
1.32
1.32
4.19

มิ.ย.54
3.74
0.84
6.91
1.36
1.01
4.52

ก.ค.54 ส.ค.54
2.22
3.37
2.52
2.70
3.69
5.63
2.00
2.63
1.41
1.49
2.95
7.16

หมำยเหตุ S1 คือ บริเวณชำยน้ำที่มีนักท่องเที่ยวลงไปมำก, S2 คือ แนวกลำงของน้ำตกที่ค่อนข้ำงลึก และ S3 คือ
พืนที่ตืนที่มีกำรตกตะกอนทับถมอยู่มำก (ที่มา: ปรับปรุงจาก จารุมาศและคณะ 2554)

กำรเปลี่ยนแปลงตำมระยะเวลำของปัจจัยด้ำนปริมำณน้ำในดินและปริมำณสำรอินทรี ย์
รวมในดิน นัน (ตำรำงที่ 2.3) โดยทั่วไปพบแนวโน้ มที่ เป็ นไปในทำงบวกในแทบทุก บริ เวณ โดย
บำงครังพบกำรเพิ่มสูงขึนถึงประมำณ 2-3 เท่ำของค่ำเดิม อย่ำงไรก็ตำม ค่ำดังกล่ำวมิทิศทำงที่ไม่
ชั ด เจน ซึ่ ง ทั งนี น่ ำจะเกิ ด จำกอิ ท ธิ พ ลของควำมแรงของมวลน้ ำที่ มีกำรเคลื่ อนตั วผ่ ำนหน้ ำดิ น ที่
แตกต่ ำงกันไปตำมแต่ล ะช่ วงเวลำนั่ นเอง กำรเปลี่ย นแปลงของปั จจั ยทำงคุณภำพดิ นพื นท้ องน้ ำ
ข้ำงต้น สะท้ อ นให้ เห็ นว่ ำ ฤดูกาล ในเขตป่ ำต้ นน้ ำนับ เป็นปั จจั ย ที่มีบ ทบำทต่อระบบนิเ วศน้ ำตก
โดยเฉพำะในช่ วงตังแต่ “ต้นฤดู ฝนถึ งกลางฤดู ฝน” ซึ่ งระบบนิเ วศน้ำตกได้รั บผลกระทบทั งจำก
ปริมำณน้ำที่มำกขึน และปริมำณของสำรอินทรีย์ใหม่ ๆ ที่ถูกน้ำพำมำจำกระบบของผืนป่ำโดยรอบ
ลงมำสูล่ ้ำห้วยต้นน้ำรวมทัง ล้ำธำรน้ำตกท้ำให้ปัจจัยในบริเวณพืนท้องน้ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปได้
2.2.4.2) ขนำดของอนุภำคบริเวณพืนท้องน้ำ
ขนำดอนุภำคของดินพืนท้องน้ำ นับเป็นปัจจัย ทำงกำยภำพซึ่งบ่งบอกควำมละเอียด หรือ
ควำมหยำบของเนือดิน ซึ่งโดยธรรมชำตินันดินพืนท้องน้ำบริเวณหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยอนุภำค
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ได้ห ลำกหลำยขนำดขึ นอยู่ แหล่งที่ มำ (ลั กษณะทำงธรณี วิท ยำและนิเวศวิ ทยำของพืนที่โ ดยรอบ)
ประกอบกับปัจจัยทำงอุทกวิทยำโดยเฉพำะด้ำนควำมแรงของน้ำที่มีบทบำทต่อกำรกระจำยและกำร
ตกตะกอนของอนุภำคขนำดต่ำง ๆ อนุภำคที่มีขนำดเล็กมำก (เล็กกว่ำ 63 m) ที่มีลักษณะเป็นเนือ
โคลนละเอี ย ด (Silt) มั กเกิ ด จำกซำกของพื ช สั ต ว์ รวมทั งกลุ่ มของแพลงก์ ต อนที่ ต ำยลงและ
ตกตะกอนทั บ ถมลงสู่ พื นท้ องน้ ำ อนุ ภ ำคที่ มีข นำดเล็ กส่ วนใหญ่ จึง มี ร ะดั บ ของอิ นทรี ย์ ส ำรที่ สู ง
ส้ำหรับอนุภำคที่มีขนำดเล็กจนถึงขนำดกลำง (ขนำดไม่ เกิน 250 m) จัดเป็นกลุ่มทรำยละเอียด
(Fine sand) ที่มีระดับของอินทรีย์สำรต่้ำลงมำ ส่วนอนุภำคที่มีขนำดใหญ่กลุ่มทรำยหยำบ (Coarse
sand; ใหญ่กว่ำ 500 m) หรือพวกกรวดต่ำง ๆ (Gravel; ใหญ่กว่ำ 2,000 m) นัน จะมีระดับของ
อินทรีย์สำรต่้ำที่สุด (จำรุมำศ 2548)

ภำพที่ 2.14 ลักษณะควำมอุดมสมบูรณ์ทำงอินทรีย์สำร และองค์ประกอบทำงกำยภำพของดินพืน
ท้องน้ำในระบบนิเวศน้ำตกบริเวณต่ำง ๆ ที่มีควำมแตกต่ำงกันออกไป (3 ภำพบน; แสดง
เนือดินที่เป็นโคลนละเอียดปนซำกใบไม้กิ่งไม้ที่ทับถมปนกันอยู่ มีสำรอินทรีย์สูง, 3 ภำพ
ล่ำง; จำกซ้ำยไปขวำ แสดงเนือดินที่เป็นทรำยหยำบ ทรำยหยำบมำกปนกรวดหิน และ
ก้อนกรวดขนำดต่ำง ๆ ที่ใหญ่ขึนไป มีระดับของสำรอินทรีย์ที่ต่้ำลง ตำมล้ำดับ)
ขนำดของอนุ ภำคที่มีอยู่จึง แสดงถึง สถำนภำพควำมอุ ด มสมบู รณ์ ท ำงอิ นทรี ย์ส ำร กำร
จัด เรีย งตัวหรื อควำมโปร่ง ของพื นท้องน้ำ นอกจำกนี ยัง สะท้ อนถึง โอกำสในกำรสะสมและกำร
หมุนเวียนของแร่ธำตุอำหำร รวมทังโอกำสในกำรสะสมมลพิษ ลักษณะของพืนท้องน้ำทำงกำยภำพ
ดังกล่ำวยังสำมำรถใช้ประเมินควำมเหมำะสมในกำรอยู่อำศัยของสัตว์หน้ำดินที่จ้ำเพำะต่อคุณภำพ
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ของดินพืนท้องน้ำแต่ละประเภท ทังนี เนื่องจำกพืนดินถือเป็นทังแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งอำหำร
ซึ่งมี บทบำทต่อพฤติ กรรมควำมเป็ นอยู่ของสิ่ งมีชี วิต ทำงน้ำได้มำกมำย (Lenat et al., 1981;
Ogbeibu and Oribhabor, 2002; จำรุมำศ 2548)
กำรประเมิ นลั ก ษณะของพื นท้ อ งน้ ำทำงด้ ำนขนำดอนุ ภ ำคนั น นิ ย มใช้ เ ทคนิ ค วิ ธีกำร
วิ เ ครำะห์ สั ด ส่ วน (ร้ อยละ) ขององค์ ป ระกอบแต่ ล ะขนำด ที่ ท้ ำกำรร่ อนแยกแบบเปี ย ก (Wet
sieving) ผ่ำนตะแกรงร่อนมำตรฐำนที่มีขนำดช่องตำ 1,000 m, 500 m, 250 m, 125 m
และ 63 m ไล่ลงมำตำมล้ำดับ วิธีกำรนีท้ำให้เรำสำมำรถจ้ำแนกดินตะกอนเป็นกลุ่มทรำยหยำบ
มำก (Very coarse sand; >1,000 m) ทรำยหยำบ (Coarse sand; 500 - 1,000 m) ทรำย
ขนำดกลำง (Medium sand; 250 - 500 m) ทรำยละเอียด (Fine sand; 125 - 250 m) ทรำย
ละเอียดมำก (Very fine sand; 63 - 125 m) และโคลน (Silt and clay; <63 m) ซึ่งค่ำสัดส่วน
ของแต่ละกลุ่มที่พบเกิดจำกกำรค้ำนวณโดยใช้น้ำหนักแห้งของตะกอนที่ติดบนแต่ละชันของตะแกรง
ร่อนมำเปรียบเทียบกัน
ดิ นตะกอนพื นท้ อ งน้ ำ ที่ พ บในระบบนิ เ วศน้ ำตกและล้ ำธำรต้ นน้ ำมั กมี องค์ ป ระกอบที่
หลำกหลำยและผันแปรตำมพืนที่ย่อยของแต่ละชันน้ำตก (ภำพที่ 2.14) ดินพืนท้องน้ำที่พบสัดส่วน
ของอนุภำคขนำดเล็กอยู่มำก (ขนำดเล็กกว่ำ 125 m) จะให้ระดับของสำรอินทรีย์รวมในดินที่สูง
อย่ำงไรก็ตำม ดินพืนท้องน้ำที่มีสัดส่วนของอนุภำคขนำดใหญ่เป็นส่วนมำก (ขนำดใหญ่กว่ำ 1,000
m) ซึ่งจัดเป็นทรำยหยำบหรือเป็นก้อนกรวดขนำดใหญ่นันจะให้ร ะดับของสำรอินทรีย์ ร วมในดินที่
ต่้ำ เว้นเสียแต่ว่ำองค์ประกอบของชินส่วนขนำดใหญ่ที่พบจะเป็นซำกจำกใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งมีชีวิตซึ่ง
จะท้ำให้ปริมำณสำรอินทรีย์รวมมีค่ำที่สูงขึนได้
ในพืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวัณ ระบบพืนท้องน้ำได้รับอิทธิพลหลักจำกลักษณะทำง
นิเวศอุทกวิทยำ และบำงส่วนเกิดจำกผลกระทบของกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ในพืนที่โดยรอบ (จำรุ
มำศและคณะ 2554) ควำมแตกต่ ำงในแต่ ล ะบริ เ วณของน้ ำ ตกจะชั ด เจนมำกในช่ วงต้ น ฤดู ฝ น
(ประมำณเดือนพฤษภำคม) ซึ่งพืนที่ส่วนใหญ่ของน้ำตกมีสัดส่วนของทรำยหยำบ หิน และก้อนกรวด
ขนำดต่ำง ๆ (ขนำด > 500 m) ประมำณ 50-80 % ของบริเวณพืนท้องน้ำในบริเวณโดยรวม และ
พบตะกอนขนำดเล็กกว่ำ 125 m เป็นสัดส่วนประมำณ 2-8 % เท่ำนัน (ตำรำงที่ 2.4)
ในพื นที่ส่ วนที่เ ป็ น บริเ วณตกตะกอน (S3) ในน้ ำตกชั น 2 สำมำรพบตะกอนละเอี ย ด
(ขนำดเล็กกว่ำ 125 m) สะสมอยู่มำกคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 60 % (ตำรำงที่ 2.4) พืนที่ดังกล่ำว
เป็นบริเวณที่น้ำค่อนข้ำงนิ่ง และมีกำรสะสมของตะกอนได้หลำยประเภท ทังที่ถูกพัดมำกับมวลน้ำ
ตอนบนและเกิดจำกเศษเน่ำเปื่อยของพรรณไม้บริเวณขอบฝั่ง ส่วนหนึ่งของตะกอนที่มำตกทับถมยัง
มีที่มำจำกกำรชะล้ำงพืนดินขอบฝั่งในช่วงที่มีฝนตกลงมำอย่ำงต่อเนื่องด้วย
กำรมีสัดส่วนของอนุภำคที่ละเอียด (มีขนำดเล็กกว่ำ 125 m) กระจำยอยู่ในดินพืนท้อง
น้ำในแต่ละบริเวณนับว่ำมีบทบำทต่อกำรเปลี่ยนแปลงในกระบวนกำรทำงชีวเคมีต่ำง ๆ ที่เกิดขึ น
ภำยในระบบนิเวศนัน ทังนีเนื่องจำกโดยทั่วไปแล้วอนุภำคที่ละเอียดจะมีสำรอินทรีย์ที่ย่อยสลำยได้
ง่ำยอยู่มำกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภำคที่ขนำดใหญ่หรือบริเวณที่เป็นกรวดทรำยหรือซำกใบไม้กิ่ง
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ไม้ ที่ยั ง ไม่ ย่ อยสลำย ด้ วยเหตุ ดัง กล่ำวกำรศึ กษำติ ดตำมกำรเปลี่ ย นแปลงลักษณะกำรสะสมของ
อนุภำคขนำดเล็กจึงนับว่ำมีควำมส้ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรผลิตทำงชีวภำพภำยในระบบนิเวศ
ตำรำงที่ 2.4 สัดส่วนทำงขนำดอนุภำคของดินพืนท้องน้ำ (Grain size composition; %) ในพืนที่
น้ำตกเอรำวัณ ชัน 7 และชัน 2 ที่ส้ำรวจในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2554)
พืนที่
ศึกษำ
ชัน 7
ชัน 2

บริเวณ
S1
S2
S3
S1
S2
S3

ขนำดอนุภำคของดินพืนท้องน้ำ (%)
>1,000

500-1,000

250-500

125-250

63-125

<63

m

m

m

m

m

m

69.8
60.8
36.1
48.3
32.7
1.7

15.7
22.1
3.7
29.8
30.7
0.8

9.9
7.7
4.4
16.0
26.9
7.4

2.4
1.9
4.4
3.2
6.6
28.8

0.2
0.5
4.8
0.5
0.6
32.5

2.0
6.9
46.6
2.3
2.5
28.7

หมำยเหตุ S1 คือ บริเวณชำยน้ำที่มีนักท่องเที่ยวลงไปมำก, S2 คือ แนวกลำงของน้ำตกที่ค่อนข้ำงลึกและ S3 คือ
พืนที่ตืนที่มีกำรตกตะกอนทับถมอยู่มำก (ที่มา: ปรับปรุงจาก จารุมาศและคณะ 2554)

ในกรณีศึกษำติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำในช่วงตังแต่ต้นฤดูฝนเป็นต้นไปยังพบว่ำ
อนุภำคขนำดเล็ก (เล็กกว่ำ 125 m) มีแนวโน้มกำรเพิ่มสัดส่วนขึนตำมระยะเวลำ โดยบริเวณที่เป็น
จุดตกตะกอน ใกล้แนวขอบฝั่งของน้ำตกชันล่ำง สำมำรถพบกำรทับถมของอนุภำคขนำดเล็กเพิ่มขึน
ในแต่ละเดือนอย่ำงต่อเนื่องและส่งผลให้สัดส่วนเปลี่ยนแปลงกลำยเป็นมำกกว่ำ 90 % ในช่วงกลำง
ฤดูฝน (จำรุมำศและคณะ 2554)
กำรที่ในบริเวณตกตะกอนของแต่ละชันน้ำตกมีสถำนภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของพืนท้อง
น้ำสูง ส่งผลดีต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของน้ำตกในด้ำนกำรเป็นแหล่งอำหำรและพลังงำนภำยใน
ห่วงโซ่อำหำรทำงน้ ำ แต่ใ นทำงตรงกั นข้ำมหำกพิ จำรณำในด้ ำนทัศนี ยภำพหรือกำรใช้ป ระโยชน์
ทำงกำรท่องเที่ยว (ซึ่งจัดเป็นวัตถุประสงค์ หนึ่งของกำรใช้ประโยชน์ในอุทยำนแห่งชำติ) จะพบว่ำ
บริเวณตกตะกอนของแต่ละชันน้ำตกอำจท้ำให้ทัศนียภำพที่ดีของน้ำตกเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี
หำกมี กำรลงเล่นน้ำหรื อเดินย่้ำ ในพืนที่ดั งกล่ำวเพี ยงเล็ กน้ อย ตะกอนที่ สะสมอยู่ จะสำมำรถฟุ้ ง
กระจำยขึนท้ำให้เกิดน้ำขุ่นและออกซิเจนในน้ำอำจลดลงอย่ำงรวดเร็วได้
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ ำ ว บริ เ วณตกตะกอนในแต่ ล ะชั นน้ ำตกจึ ง เป็ นบริ เ วณที่ ค วรให้ ค วำม
ระมัดระวังและควบคุมกำรเข้ำไปใช้ป ระโยชน์ นอกจำกนี กำรจัดกำรฟื้นฟู และพัฒ นำพืนที่ อำทิ
กำรขุดลอกท้ำควำมสะอำดหรือกำรก้ำจัดซำกกิ่งไม้ใบไม้ที่ทับถมอยู่บริเวณชำยตลิ่งออกเป็นระยะ ๆ
จะส่งผลดีต่อกำรอนุรักษ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำของระบบนิเวศน้ำตกในช่วงชันนัน และในตอน
ถัดลงไปได้
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2.3) ปัจจัยภำยนอกและบทบำทต่อระบบนิเวศน้ำตกและล้ำธำรเขตต้นน้ำ
2.3.1) ลักษณะทำงภูมิอำกำศ

อุณหภูมิเฉลี่ย (oC)

35
33
31
29
27
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

เดือนที่

ปริมำณน้ำฝน (มิลลิเมตร)

ข้อมูลด้ำนภูมิอำกำศที่สำมำรถตรวจสอบจำกฐำนข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยำหรือศึกษำ
ติดตำมจำกข้อมูลกำรบันทึกที่มี ณ อุทยำนแห่งชำติแต่ละแห่ง สะท้อนให้เห็นว่ำปัจจัยทำงภูมิอำกำศ
ส้ำคัญที่มีกำรผันแปรตำมเวลำในรอบปี และมีบทบำทต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ
สถำนภำพของทรัพยำกรทำงน้ำ คือ ปัจจัยด้ำนอุณหภูมิและปริมำณน้ำฝนที่ตกในพืนที่ แต่ละแห่ง
ยกตัวอย่ำงในพืนที่อุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวัณ (ซึ่งมีสถำนีตรวจวัดข้อมูลด้ำนภูมิอำกำศในพืนที่
ณ บริเ วณที่ ท้ำกำรอุท ยำนฯ) พบว่ำ มีลั กษณะของภูมิอำกำศทำงด้ำนอุณหภู มิและปริมำณน้ ำฝน
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ดังรำยละเอียดในภำพที่ 2.15
จำกข้อมูลที่ศึกษำพบว่ำอุณหภูมิของอำกำศมีกำรแปรผันตำมเวลำในรอบปี (ภำพที่ 2.15
ซ้ำย) โดยอุณหภูมิที่ค่อนข้ำงต่้ำจะพบได้ใ นช่วงฤดูหนำวรำวเดือนมกรำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ (พบ
ระดับของอุณหภูมิต่้ำสุดที่ประมำณ 26 oC) จำกนันอุณหภูมิของอำกำศจะเพิ่มสูงขึนเรื่อย ๆ เมื่อเข้ำ
สู่หน้ำแล้ง ตังแต่ช่วงเดือนมีนำคมเป็นต้นไป โดยมีอัตรำเพิ่มถึง 1- 2 oC ต่อเดือน (โดยทั่วไปพบว่ำใน
พืนที่ภำคตะวันตกของประเทศไทยมีอุณหภูมิของอำกำศที่ค่อนข้ำงสูง) ส้ำหรับพืนที่อุทยำนแห่งชำติ
น้ำตกเอรำวัณพบระดับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบปีที่ประมำณ 32 oC โดยช่วงที่อุณหภูมิมีค่ำสูงที่สุดในรอบ
หลำยปี ที่ ผ่ำนมำจะเป็ นช่ วงปลำยหน้ ำแล้ ง ต่ อ ต้ นฤดู ฝ น (รำวเดื อนพฤษภำคมของทุ กปี ) ที่ มีค่ ำ
อุณหภูมิของอำกำศสูงประมำณ 33 oC
350
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ภำพที่ 2.15 กำรเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิ ของอำกำศและปริมำณน้ำฝนในบริเวณพืนที่อุทยำน
แห่งชำติน้ำตกเอรำวัณ ตำมรำยเดือน ในปี พ.ศ. 2553 (ที่มา: ปรับปรุงจาก จารุมาศและคณะ
2554)

เมื่อเปรี ยบเทีย บกับกำรเปลี่ยนแปลงในอุณหภู มิของอำกำศกับ ปริมาณน้าฝนนั น พบว่ ำ
ปริมำณน้ำฝนที่พบในเขตอุทยำนแห่งชำติน้ำตกเอรำวัณมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำอย่ำงชัดเจนกว่ำ
อุณหภูมิของอำกำศ โดยปริมำณน้ำฝนในรอบปี พ.ศ. 2553 (ภำพที่ 2.15 ขวำ) ในช่วงฤดูหนำว
จนถึงฤดูแล้ง (เดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน) มีปริมำณน้ำฝนที่ตกรำยเดือนต่้ำมำก (เฉลี่ยในระดับ
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20 มิลลิเมตรต่อเดือน) แต่เมื่อเข้ำช่วงต้นฤดูฝนไปจนถึงกลำงฤดูฝน (เดือนกรกฎำคม) พบปริมำณ
น้ำฝนมำกขึนสูงถึงประมำณ 300 มิลลิเมตรต่อเดือน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลำที่ฝนตกมำกที่สุด ในพืนที่
อย่ ำงไรก็ต ำม ปริมำณน้ ำฝนจะลดลงอย่ำงชั ดเจนอี กครังในช่วงฤดูห นำว (เดื อนธันวำคม) ซึ่ง ใน
ภำพรวมนันกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภูมิอำกำศในทังสองปัจจัย มีบทบำทต่อปริมำณน้ำต้นทุน (ในพืนที่
ที่เป็นตำน้ำ และในล้ำห้วยต้นน้ำ) และระดั บน้ำที่เก็บกั ก ได้ในแต่ ละชันของน้ ำตก นอกจำกนี ยัง มี
อิทธิพลต่อปัจจัยคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ ทังด้ำนกำยภำพและด้ำนเคมีภำยในระบบนิเวศน้ำตก
ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น

2.3.2) ลักษณะกำรใช้ประโยชน์และบทบำทต่อพืนที่ท้ำยน้ำ
กำรเรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพน้ำจำกระบบนิเวศน้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำ มำเป็ น
ระบบนิเวศแม่น้ำซึ่งเริ่มมีกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบเข้ำมำเกี่ยวข้องนับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำง
ยิ่งต่อกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ด้ำนควำมเชื่อมโยงของระบบแม่น้ำและกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร
แหล่งน้ำเชิงบูรณำกำร
ตำรำงที่ 2.5 ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยคุณภำพน้ำที่พบในเขตต้นน้ำจำกพืนที่ล้ำธำร
ขนำดเล็กจนกระทั่งกลำยเป็นแม่น้ำ (ในบริเวณตอนต้นของลุ่มน้ำเพชรบุรี เขตอุทยำนแห่งชำติแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี)
บริเวณที่ส้ำรวจ
ต้นแม่น้ำเพชรบุรี
บริเวณเคยูแค้มป์(1)
ล้ำธำรช่วงกลำง
เนินแก่งกระจำย(2)
ล้ำธำรในพืนที่
วังข่ำ(3)
ล้ำธำรหน้ำหน่วย
พิทักษ์ฯโป่งลึก(4)
ล้ำห้วยครก/แม่น้ำ
เพชรบุรีตอนต้น(5)

ระยะทำง
จำกต้นน้ำ
(km)

อุณหภูมิ
ของน้ำ
(oC)

ควำมเร็ว
ของน้ำ
(cm/S)

0

23.25

25

40

9.59

8.47

8

24.20

83

43

8.58

8.72

20

24.42

67

60

8.75

8.88

22

23.73

83

70

8.60

8.91

27

25.46

68

96

8.45

9.24

กำรน้ำ ควำมเป็น
ไฟฟ้ำ
กรด-เบส
(S/cm) ของน้ำ

ออกซิเจน
ละลำยน้ำ
(mg/L)

หมำยเหตุ ส้ำรวจในช่วงวันที่ 30 มิถุนำยน – 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมพิกัด ; (1)1422197N 532756E,
(2)
1428725N 532128E, (3)1434103N 536856E, (4)1434626N 540762E, และ (5)1430018N 554454E
ตำมล้ำดับ
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ระดับของแร่ธำตุอำหำร (M)

ในกำรศึกษำติด ตำมคุณภำพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี จำกพื นที่ล้ ำห้วยต้นน้ ำ (บริเวณเคยู
แค้มป์ซึ่ง รับน้ำจำกล้ำห้วยน้ำตกทอทิพย์) ไปตำมระยะทำงกำรไหลของแม่น้ำที่ผ่ ำนป่ำเขำในเขต
อุทยำนแห่งชำติ จนกระทั่งออกสู่พืนที่ภำยนอกที่มีกำรตังบ้ำนเรือนและมีกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โดยชุ มชน ในระยะทำงประมำณ 28 กิ โ ลเมตรจำกพื นที่ล้ ำห้ วยต้ นน้ ำนัน ผลกำรศึ กษำพบว่ ำ
คุณภำพน้ำทั่วไป ไม่ว่ำจะเป็นระดับอุณหภูมิของน้ำ ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ำ กำรน้ำไฟฟ้ำ หรือ
ควำมเป็นกรด-เบสของน้ำนัน มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระยะทำงน้อยมำก (ตำรำงที่ 2.5)
อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยที่เป็นดัชนีชีวัดกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ ปัจจัยแร่ธำตุอำหำรใน
น้ำ โดยเฉพำะในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน ที่พบกำรเพิ่มขึนจำกระดับเฉลี่ยเดิมประมำณ 6 เท่ำ
ขณะที่พบกำรเพิ่มของไนไตร์ทไนเตรทไนโตรเจนเพียงประมำณ 2 เท่ำ (ภำพที่ 2.16)
กรณีศึกษำเปรียบเทียบคุณภำพน้ำในส่วนท้ำยของอุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ (สถำนี EW0)
และคุ ณภำพน้ำในส่ วนของล้ำน้ำแควใหญ่ (สถำนี KW1) ซึ่ งอยู่ ทำงทิศตะวันตกของเขตอุท ยำนฯ
และรับ น้ำที่มำจำกล้ำ ธำรน้ ำตกบำงส่วน (จำรุ มำศและคณะ 2554) มีผ ลกำรศึกษำเปรีย บเทีย บ
คุณภำพน้ำรวมทังหมด 9 พำรำมิเตอร์ ซึ่ งเป็นกำรศึ กษำตำมฤดู กำลในรอบสำมปี (พ.ศ. 25522554)
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ระยะทำงจำกต้นน้ำไปปลำยน้ำ (km)
ภำพที่ 2.16 กำรเปลี่ยนแปลงระดับของแร่ธำตุอำหำรในรูปของแอมโมเนียม (Ammonium;M)
และไนไตร์ท ไนเตรท (Nitrite+nitrate;M) ตำมระยะทำงจำกพื นที่ ล้ ำห้วยต้ นแม่ น้ ำ
เพชรบุรี (Headwaters; 0 km) ไปตำมเส้นทำงแม่น้ ำจนถึ งที่พื นที่วังข่ำ (19.8 km)
หน่วยพิทักษ์ป่ำบ้ำนโป่งลึก (21.9 km) และพืนที่กำรเกษตรแนวใกล้ล้ำห้วยครก (26.9
km) ตำมล้ำดับ
ในพื นที่อุท ยำนแห่ ง ชำติ เ อรำวั ณ พบว่ ำโดยทั่ วไปอุ ณหภูมิข องระบบนิเ วศน้ ำตก (26.2
±1.40 องศำเซลเซียส) จะต่้ำกว่ำอุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำประมำณ 1 องศำเซลเซียส ขณะเดียวกัน
จะให้ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (399±19 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) ที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยในพืนที่แม่น้ำ
(258±6 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) (ตำรำงที่ 2.6)
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ตำรำงที่ 2.6 คุณภำพน้ำของน้ำตกเอรำวัณส่วนล้ำธำรตอนล่ำง (Station EW0) เปรียบเทียบกับ
ในส่วนของล้ำน้ำแควใหญ่ ตอนต้น (Station KW1) ในปัจจัยด้ำนอุณหภูมิของน้ำ (Temp; oC)
กำรน้ำไฟฟ้ำ (Cond; S/cm) ออกซิ เจนละลำยน้ำ (DO; mg/L) ควำมเป็นกรด-เบส (pH)
ควำมเข้ มข้ นของแอมโมเนี ย ม (NH4+;M) ไนไตรท์ ไ นเตรท (NO2- +NO3-;M) อนิ นทรี ย์
ไนโตรเจนรวม (DIN;M) ออร์โธฟอสเฟต (PO43-;M) และซิลิเกท (SiOH4;M) ที่ได้ส้ำรวจ
ตำมฤดูกำลในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 (ที่มา: ปรับปรุงจาก จารุมาศและคณะ 2554)
Station Data

Temp

Cond

DO

pH

NH4+

NO2+NO3

DIN

PO43-

SiOH4

Mean

26.20
1.40
27.54
0.96

399
19
258
6

8.11
1.90
4.47
1.53

8.18
0.17
8.19
0.37

4.67
3.68
20.53
8.19

7.64
5.07
0.66
0.66

12.31
8.13
21.19
7.62

0.76
1.34
0.30
0.54

69.13
23.46
80.10
18.21

EW0
KW1

SD

Mean
SD

ทังนี พบว่ำปัจจัยที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน คือ ระดับของออกซิเจนละลำยน้ำ ซึ่ง
ระบบนิเวศน้ำตกมีค่ำเฉลี่ยของออกซิเจนละลำยน้ำที่สูงถึง 8.11±1.90 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่ำงไรก็
ตำม มวลน้ ำ ในแม่ น้ ำ แควใหญ่ ใ นเขตที่ ต่ อเนื่ อ งกั น มี ค่ ำ ของออกซิ เ จนละลำยน้ ำ ที่ ต่้ ำ กว่ ำ มำก
(4.47±1.53 มิลลิกรัมต่อลิตร) ถึงแม้จะได้รับมวลน้ำบำงส่วนจำกพืนที่ล้ำธำรน้ำตกตลอดเวลำ
เมื่อท้ำกำรเปรียบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนออกซิเจนละลำยน้ำกับปัจจัยด้ำนแร่ธำตุ
อำหำรในน้ ำจะพบว่ำสัด ส่วนของแอมโมเนีย มต่ อไนไตรท์ไ นเตรทในส่วนของแม่น้ ำมี กำรแปรผั น
ในทำงตรงกันข้ำม โดยแอมโมเนียมในแม่น้ำได้เพิ่มสูงขึนมำกกว่ำ 5 เท่ำจำกน้ำต้นทุน และมีค่ำสูงถึง
ประมำณ 20 ไมโครโมลำห์ (ตำรำงที่ 2.6)
ผลกำรศึกษำคุณภำพน้ำดัง กล่ำว สะท้อนอิทธิ พลของกำรเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ
พืนฐำนของระบบนิเวศทำงน้ำซึ่งมี ควำมเชื่อมโยงต่อกระบวนกำรทำงชีววิทยำในแหล่งน้ำ ไม่ว่ำจะ
เป็นลักษณะกำรไหลของน้ำที่ช้ำลง ลักษณะของดินพืนท้องน้ำที่เปลี่ยนจำกตะกอนหินปูนและก้อน
หินกรวดมนขนำดต่ำง ๆ ในระบบนิเวศน้ำตก มำเป็นตะกอนเนือละเอียดที่มีสีเข้มขึน (ซึ่งมีที่มำจำก
กำรสะสมของซำกพืช ที่ป กคลุ มชำยขอบน้ำ รวมทังสำรอินทรี ย์จำกชุ มชนเมื องที่ไหลรวมลงมำใน
แม่น้ำ) ตลอดจนลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทำงชีวภำพที่เ กี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ผลิตและกำรย่อยสลำยในแหล่งน้ำที่เชื่อมโยงกัน
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงระดับของแร่ธำตุอำหำรที่พบในล้ำห้วยต้นน้ำในเขตภูมิภำคอื่น ๆ
ของประเทศไทย ได้สะท้อนภำพของกำรเพิ่มขึนในระดับของแอมโมเนียมไนโตรเจนในพืนที่ที่พบกำร
เข้ำมำอยู่อำศั ยโดยชุ มชนรวมถึ งกำรใช้ป ระโยชน์ใ นที่ ดินโดยรอบเช่นเดีย วกั น ยกตัวอย่ำง เช่ น
คลองท่ำดี ในพืนที่ต้ำบลคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งเป็นบริเวณที่ตังของหมู่บ้ำนขนำดใหญ่
คลองนีรับน้ำต้นทุนมำจำกเขำหลวง (ต้นแม่น้ำตำปี) เรำพบว่ำระดับของแอมโมเนียมไนโตรเจนใน
คลองท่ำดีได้เพิ่มขึนเป็นประมำณ 4 M จำกระดับเดิมที่แทบตรวจไม่พบเลย ในท้ำนองเดียวกันที่
ในพืนที่ห้วยอุมโล๊ะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในพืนที่ห้วยขุนกระเวน จั งหวัดเพชรบุรี ซึ่งพืนที่รับน้ำ
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ด้ำนบนของล้ำห้วยได้ถูกใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อท้ำกำรเกษตร ระดับของแอมโมเนียมไนโตรเจนใน
มวลน้ำก็มีกำรเพิ่มสู งขึนได้ ในขณะที่ร ะดับของไนเตรทในน้ำมี ควำมผั นแปรและอำจมีแนวโน้มที่
ลดลงไปในบำงพืนที่ (ตำรำงที่ 2.7)
ตำรำงที่ 2.7 ปริมำณแร่ธำตุอำหำรในน้ำพืนที่ล้ำห้วยต้นน้ำ(1)-(5) ในเขตภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ
ไทย ซึ่งมีระดับควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง* ที่แตกต่ำงกัน
บริเวณที่ส้ำรวจ

ควำมสูง* แอมโมเนียม ไนไตร์ทไนเตรท

(m)

(M)

ห้วยขุนกระเวน(4)

1,600
800
250
120
50
650
270
280
250
280
250

ห้วยบ้ำนกร่ำง(5)

400

0.37
nd
nd
nd
4.04
nd
0.84
nd
nd
0.42
1.00
2.53
0.78

(1)

ต้นน้ำตำปี
ห้วยสำยใน(1)
คลองล้ำงำ(2)
คลองปง(2)
คลองท่ำดี(2)
ห้วยโอโละโกร(3)
ห้วยอุมโล๊ะ(3)
ห้วยทอทิพย์(4)
ห้วยมำอิแอด(4)

ห้วยตะเกลพำดู(4)

(M)

1.15
1.57
0.94
0.31
0.63
7.52
nd
2.18
4.35
3.63
0.97
12.21
11.47

ซิลิเกท

ฟอสเฟต

(M)

(M)

2.67
14.68
54.27
64.05
31.14
128.17
165.79
212.98
214.45
129.26
211.52
82.02
48.50

ช่วงเวลำ
ที่ศึกษำ

nd
พค. 2547
0.21
พค. 2547
0.35
มิย. 2547
0.29
มิย. 2547
0.09
มิย. 2547
0.06
มีค. 2548
0.18
มีค. 2548
nd
กค. 2550
nd
กค. 2550
nd
กค. 2550
nd
กค. 2550
0.38
พค. 2552
0.18
สค. 2552
(nd = non-detected level)

หมำยเหตุ (1)ต้นน้ำ/ล้ำธำรในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำหลวง จังหวัดนครศรีธรรมรำช, (2)ต้นแม่น้ำตำปีในเขตชุมชนคีรี
วง อ้ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช, (3)ล้ำห้วยต้นน้ำแม่เงำ อุทยำนแห่งชำติแม่เงำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, (4)ล้ำ
ห้วยต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรี รับน้ำหลักจำกน้ำตกทอทิพย์ อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี , (5)ต้นน้ำแม่น้ำ
ปรำณบุรี เขตบ้ำนกร่ำง(กิโลเมตรที่ 18) อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน้ำในแต่ละระบบนิเวศที่กล่ำวมำข้ำงต้นอำจมีควำม
แตกต่ำงกันออกไปตำมภูมิภำคได้บ้ำง อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำกำรลดลงของออกซิเจนละลำยน้ำและ
กำรเพิ่มขึนในสัดส่วนของแอมโมเนียมไนโตรเจนที่มีในปริมำณไนโตรเจนอนินทรีย์ที่ละลำยน้ำรวม
จัดเป็นปัจจัยชีวัดส้ำคัญที่บ่งบอกสภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงจำกระบบนิเวศล้ำห้วยน้ำตกมำเป็น
ระบบนิเวศแม่น้ำซึ่งสะท้อนภำพของกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบได้
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2.4) บทสรุปภำพรวม
ระบบนิเวศของพืนที่น้ำตกและล้ำธำรต้นน้ำส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในพืนที่ป่ำต้นน้ำ
ภำยใต้กำรอนุรั กษ์ดูแลโดยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ระบบนิเวศประเภทนีได้รั บ
อิทธิพลจำกลักษณะพืนฐำนทำงธรณีวิทยำและสัณฐำนวิทยำของแต่ละเขตภูมิภำค นอกจำกนี กำร
เปลี่ยนแปลงในลักษณะทำงอุตุนิยมวิทยำที่เกี่ยวข้องกับปริมำณกำรไหลของน้ำต้น ทุน ก็นับว่ำเป็น
ปัจจัยส้ำคัญที่มีบทบำทต่อคุณภำพน้ำและควำมอุดมสมบูรณ์ของดินพืนท้องน้ำตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่
เกิดขึนภำยในระบบนิเวศ
ปัจจัยคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำภำยในระบบนิเวศน้ำตกมีลักษณะจ้ำเพำะที่หลำกหลำย
โดยหลำยปัจจัย อำทิ ออกซิเจนละลำยน้ำ ควำมเป็นกรด-เบส และอุณหภูมิของน้ำ จัดเป็นปัจจัยซึ่ง
มีค่ ำค่อนข้ำงคงที่ ขณะที่ มีอีกหลำยปัจจั ย อำทิ ระดั บของแร่ ธำตุ อำหำร (โดยเฉพำะในรู ปของ
แอมโมเนียมไนโตรเจน) และปริ มำณอินทรีย์สำรบริเวณพืนท้องน้ำ ที่แสดงควำมแปรปรวนสูง ทัง
ตำมพืนที่ย่อยในแต่ละช่วงชันของน้ำตก และตำมฤดูกำลที่เปลี่ ยนแปลงไปในรอบปี ทังนี ภำพรวม
ของกำรศึกษำที่ผ่ำนมำชีให้เห็นว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทำงน้ำและระบบกำรผลิต
ทรั พ ยำกรภำยในระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ ำตกจะสั มพั นธ์ กับ ปริ มำณกำรไหลของมวลน้ ำที่ น้ำพำเอำ
อินทรีย์สำรและแร่ธำตุมำจำกระบบนิเวศป่ำไม้โดยรอบเข้ำมำสู่แหล่งน้ำเป็นหลัก
ปั จ จุ บั น พื นที่ น้ ำ ตกทั่ วไปมี ส ถำนกำรณ์ คุ ณภำพน้ ำ อยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ม ำก มี ร ะดั บ ของ
ออกซิเจนละลำยน้ำเฉลี่ยในระดับสูง อย่ำงไรก็ตำม ในบริเวณล้ำน้ำสำขำที่อยู่ถัดลงไปทำงตอนล่ำง
มักเกิ ด สภำวะที่ คุ ณภำพน้ ำ ได้ เ สื่ อมโทรมลงไปเรื่ อย ๆ ซึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ำลั กษณะกำรเปลี่ ย นแปลงใน
คุณภำพน้ำอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละภู มิภำค ปัญหำกำรลดลงของออกซิเ จนละลำยน้ ำ
และกำรเพิ่มขึนของแอมโมเนียมไนโตรเจนยังจัดเป็นปัญหำที่พบได้ทั่วไป ซึ่งสะท้อนสภำวกำรณ์กำร
เข้ำไปใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบแหล่งน้ ำอย่ำงขำดควำมระมัดระวั ง และกำรเปลี่ยนแปลงจำก
ระบบนิเวศล้ำห้วยน้ำตกมำเป็นระบบนิเวศแม่น้ำซึ่งรับเอำมวลน้ำมำจำกหลำยทิศทำง
จำกข้อมูลควำมรู้ดังกล่ำวกำรอนุรักษ์ดูแลมวลน้ำต้นทุน (ซึ่งมำจำกระบบป่ำต้นน้ำล้ำธำร)
ให้ มี คุ ณ ภำพดี แ ละมี ป ริ ม ำณที่ ส ม่้ ำ เสมอจึ ง นั บ เป็ น เรื่ อ งส้ ำ คั ญ ที่ ทุ ก คนควรตระหนั ก ร่ ว มกั น
นอกจำกนี เรำควรหำทำงเฝ้ ำระวั ง ปั ญ หำที่ อำจจะเกิ ด ขึ นภำยในแหล่ ง ต้ น น้ ำ โดยหมั่ นติ ด ตำม
วิเครำะห์ คุณภำพน้ ำและควรวำงแผนกำรศึกษำติ ดตำมที่ส อดคล้ องกับ ลักษณะกำรใช้ ประโยชน์
จ้ ำ เพำะในแต่ ล ะพื นที่ ทั งนี ควรน้ ำเอำควำมรู้ ด้ ำ นระดั บ ตำมธรรมชำติ พื นฐำน (Based-line
concentrations) ของปัจจัยที่สนใจมำร่วมพิจำรณำด้วย
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บทที่ 3
ระบบนิเวศแม่น้ำ
The River Ecosystem
จากบทก่อนหน้าที่ได้กล่าวถึงระบบนิเวศของพื้นที่น้าตกและแหล่งต้นน้้าซึ่งเป็นระบบนิเวศ
ที่มีความจ้าเพาะในท้าเลที่ตั้งที่มักพบตามบริเวณภูเขาสูงที่เป็นเขตต้นน้้าล้าธารและมีความโดดเด่นใน
ลักษณะด้านความลาดชันและปริมาณการไหลของน้้าในพื้นที่ ในบทนี้จะเป็นเรื่องราวของแหล่งน้้ า
ไหลประเภท “แม่ น้ ำ” ที่ อยู่ ต่ อเนื่องจากระบบนิ เวศตอนบนโดยพบในบริ เวณที่มีความลาดชั นที่
ลดหลั่นลงมาและมักเป็นพื้นที่ราบซึ่งเปิดโล่งมากกว่าเดิม (ภำพที่ 3.1)

ภำพที่ 3.1 ลักษณะของแม่น้าที่รับน้้าจากพื้นที่ป่าเขาโดยรอบ (แม่น้าน่าน ในเขตอุทยานแห่งชาติ
แม่จริม จังหวัดน่าน)
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แหล่งน้้าไหลประเภทแม่น้า จัดเป็นระบบนิเวศที่มีความจ้าเพาะที่มีลักษณะการไหลของน้้า
ในอัตราที่หลากหลาย เร็วบ้างช้ าบ้าง ขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้้าตามฤดูกาลและสภาพความลาดชันตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ นอกจากนี้ อัตราการไหลยังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและปริมาณการไหลตาม
การจัดการการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้้าโดยมนุษย์
แม่น้าขนาดเล็กในบริเวณใกล้เขตป่าต้นน้้าล้าธารมักจะแคบ มีความลึกไม่มาก มีน้าที่ไหล
แรง และมีพื้ นท้องน้้าแบบผสมผสาน ซึ่งส่ วนใหญ่ป ระกอบด้ วยกรวดหินขนาดต่าง ๆ กระจายอยู่
ทั่วไปและพบมากกว่าพื้นท้องน้้าที่เป็นตะกอนขนาดเล็ก เมื่อแม่น้าล้าธารสาขาต่าง ๆ ไหลมาบรรจบ
กันลงมาสู่ที่ ราบลุ่ มด้านล่ าง ลั กษณะการแผ่ กระจายออกของมวลน้้าที่ อาจแตกสาขาไปตามพื้ นที่
โดยรอบจะส่งผลให้ความเร็วของน้้าลดต่้าลง และเกิดการสะสมของตะกอนขนาดเล็ก ละเอียดได้มาก
ขึ้นตามล้าดับ จนกระทั่งถึงพื้นที่ปากแม่น้าที่มักมีตะกอนละเอียดสะสมอยู่เป็นหลัก
ระบบนิเวศแม่น้านับ เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนระบบหนึ่ง ประกอบด้ วยกระบวนการของ
สิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ ระดับของผู้ผลิ ตขั้นต้น ผู้บริโภคระดับ ขั้นต่าง ๆ ขึ้นไป และผู้ย่อยสลาย ซึ่ งด้าเนิ น
กิจกรรมการด้ารงชีวิตภายใต้ระบบการเคลื่อนตั วของน้้าที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ลักษณะด้านทิศ ทางและ
ปริมาณการไหลของน้้าในแม่น้านับ เป็น ลักษณะทางกายภาพพื้นฐานที่ส้ าคัญ ยิ่งที่ มีบ ทบาทในการ
ควบคุมอัตราการเกิดกระบวนการทางชีวภาพโดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางเคมี โดยเฉพาะด้านอัตราการละลายหรือการแลกเปลี่ยนของก๊ าซ และการแพร่กระจายของแร่
ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมวลน้้า การเคลื่ อนตัวของมวลน้้าที่เชื่อมโยงไปถึง โอกาสการกัดเซาะ
บริเวณชายตลิ่ง และการตกตะกอนที่พบเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ตามระยะเวลาหรือตามฤดูกาลต่าง ๆ ยัง
ก่อให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นรู ป ทรงทางสั ณฐานวิ ทยาของแม่น้าอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป นอกจากนี้ ยั ง มี
บทบาทต่อการน้าพาเอาตะกอนสารอินทรีย์และแร่ธาตุอาหารจากบริเวณแผ่นดินลงมาสู่ ปากแม่น้า
ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้าที่ส้าคัญ และมีบทบาทเชื่อมโยงกับระบบนิเวศทางทะเลที่ต่อเนื่องไป
ระบบของแม่น้าในภาพรวมจึงเป็นส่วนส้าคัญในวัฏจักรน้้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของมวลน้้าจืด
ท้าให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายทอดสสารและพลังงานในระหว่างระยะทางที่ไหลพาดผ่านลงสู่พื้นที่ ในวง
กว้างจนถึงเขตชายฝั่งทะเล พื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเป็นอาณาบริเวณที่นับว่าส้าคัญที่สุดในการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชน และเป็นแหล่งการใช้ ประโยชน์ ในการผลิ ตพื ชผลทางการเกษตร ตลอดจนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เริ่มจากความจ้าเป็ นในการที่มนุษย์เราต้องใช้แหล่งน้้าจืดเพื่ อ
การด้ารงอยู่ของชีวิตเป็นพื้นฐานนั่นเอง

3.1) ธรรมชำติของระบบนิเวศแม่น้ำ
เมื่อพิจารณาแม่น้า ณ ต้าแหน่งหนึ่ง ๆ ในรอบวัน เราจะพบว่าอัตราไหลรวมทั้งระดับความ
ลึ กของน้้ าอาจเปลี่ ย นแปลงอย่ างไม่ มี รู ป แบบที่ แ น่ นอน แม่ น้าที่ อ ยู่ ใ กล้ เ ขตป่ า ต้ นน้้ าล้ าธาร จะ
เปลี่ยนแปลงอัตราไหลของน้้าโดยอิทธิพลของปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ในแต่ละช่วง มวลของ
น้้าในพื้นที่รับน้้าเกิดจากการไหลบ่าลงมาของน้้าฝนที่ตก ซึ่งบางครั้ งอาจมีความเร็วของน้้าเพิ่มอย่าง
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กะทันหันหลัง จากที่ฝนตกในพื้นที่ไปแล้วหลายชั่วโมง และการเพิ่มของระดับน้้าในภาพรวมมักพบ
ในช่วงของกลางฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่
แม่น้าในต้าแหน่งที่อยู่ตอนล่างลงมา จะเกิดจากการไหลรวมตัวของล้าธารขนาดเล็ก หรือ
สายของแม่น้าต่าง ๆ ที่ไหลลัดเลาะลงมาจากแนวร่องเขา เกิดการรวมตัวของมวลน้้า กลายเป็นแม่น้า
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อาจมีมวลน้้ามากขึ้น ลึกขึ้น หรือบางพื้นที่ที่เป็นที่ค่อนข้างราบ แม่น้าจะแผ่
กว้างและตื้นขึ้น พร้อมทั้งอัตราไหลที่มักลดลง
1

1
1

1
2
1

1

2

1

1

1

2

2
3

4

3

1
2

1
1

ภำพที่ 3.2 ลักษณะการจัดระบบแม่น้าออกเป็นอันดับ (Order) โดยเรียงจากอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นล้า
ธารขั้นแรกสุด พบในเขตป่าต้นน้้า ไปสู่ล้าดับที่มากขึ้นเมื่อเกิดการรวมตัวกันมาเรื่อย ๆ ทาง
ส่วนปลายน้้า (ที่มา: ปรับปรุงจาก Allan, 1995)
แม่ น้าที่ พิ จารณาในพื้นที่ แบบหลัง นี้ จะไม่แ สดงลั กษณะการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราไหลหรื อ
ระดับความลึกของน้้าจากอิทธิพลของปริมาณน้้าฝนเหมือนแม่น้าล้าธารในเขตป่าต้นน้้าอีกต่อไป แต่
การเปลี่ยนแปลงในอัตราไหลและระดับน้้าจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ผสมผสานกันหลายอย่าง อาทิ
สภาวการณ์ในการระเหยของน้้า ลักษณะความลาดชันของพื้นที่ องค์ประกอบของพื้นท้องน้้าและสิ่ง
กีดขวางในน้้า การบริ หารจัดการน้้าเพื่อการชลประทานหรือเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโ ภคจากพื้นที่
ชุมชนโดยรอบ เป็นต้น
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กำรจัดอันดับส้ำหรับระบบแม่น้ำ
การศึกษาระบบแม่น้าที่มีมาท้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานทางนิเวศอุทก
วิทยาของระบบแม่น้าว่ามีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมหลายประการ และเพื่อให้
สามารถเข้าใจลักษณะและเกิดการเรียนรู้ด้านปัจจัยตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างจ้าเพาะเจาะลงและ
เหมาะสมกับแต่ละเขตพื้นที่ จึงได้มีการจัดจ้าแนกลักษณะของแม่น้าโดยจัดแบ่งออกมาเป็น อันดับ
(Order) (Allan, 1995; ภำพที่ 3.2) ทั้งนี้ แม่น้าล้าธารที่อยู่ในเขตต้นน้้าและมีความเปลี่ยนแปลง
อัตราไหลซึ่งตอบสนองกับปริมาณน้้าฝนอย่างชัดเจนได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 (First-order stream)
ซึ่งเป็นอันดับแรกสุด และเมื่อล้าธารอันดับแรกเหล่านี้เกิดการไหลรวมตัวกันก็จะเกิดเป็นล้าธารอันดับ
ที่ 2 (Second-order stream) และต่อ ๆ ไป ตามล้าดับ
ลักษณะการจัดระบบในลุ่มน้้าที่มีล้าน้้าสาขาไหลมารวมตัวกันจากหลากหลายพื้นที่ พบว่าจะ
มีปากน้้า (หรือส่ วนท้ายสุดของลุ่ มน้้า) ที่มี เลขอั นดับที่สูง ในทางตรงกันข้ามส้าหรับลุ่มน้้าที่เกิดขึ้ น
จากแม่น้าไม่กี่สายและไหลเป็นเส้นทางค่อนข้างตรงไม่คดเคี้ยวมาก มักมีระยะทางของแม่น้าที่สั้นกว่า
ก็จะมีเลขอันดับที่ต่้ากว่า (ดังตัวอย่างใน ตำรำงที่ 3.1)
ตำรำงที่ 3.1 อันดับ (Order; 1-10) ของแม่น้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับ ลักษณะ
ทางด้านจ้านวนของแม่น้า (Number) ค่าเฉลี่ยของความยาว (Average length; km) และค่าเฉลี่ย
ของพื้นที่รับน้้า (Mean drainage area; km2) (ที่มา: ปรับปรุงจาก Cushing and Allan, 2001)
อันดับ

จ้านวนของแม่น้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,570,000
350,000
80,000
18,000
4,200
950
200
41
8
1

ความยาวเฉลี่ยของ
แม่น้า (km)
1.6
3.7
8.8
19
45
102
235
540
1,240
2,880

พื้นที่รับน้้าเฉลี่ย
(km2)
2.6
12.2
67
282
1,340
6,370
30,300
144,000
684,000
3,240,000
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ความเข้าใจใน “อันดับ” เหล่านี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในแหล่งที่มาของ
มวลน้้าในแม่น้า รวมทั้งท้าให้เราสามารถจินตนาการด้านความยาวหรือระยะทางที่แม่น้าครอบคลุม
ตลอดจนขนาดของพื้นที่รับน้้า และประเมินโอกาสในการเกิดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในแหล่ง
น้้าโดยมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันและมักมีปริมาณมากขึ้นตามล้าดับเลขที่สูงขึ้นตามล้าดับด้วย
อัตรำไหลของน้ำในพืนที่แม่น้ำ
อัตราไหล หรือ Flow rate ในแต่ละพื้นที่แม่น้า (โดยทั่วไปแสดงในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อ
วิ น าที ) เป็ นปั จ จั ย ทางอุ ท กวิ ท ยาที่ มี ค วามส้ า คั ญ มากในการอธิ บ ายลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบทางชีวภาพและเคมีในล้าน้้าที่เราสนใจศึกษาติดตาม
กราฟแสดงอั ตราการไหลของน้้า (Hydrograph) ที่แสดงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของน้้าที่
ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดในรอบวัน (หรือเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนในรอบปี ) จากการประเมินปริมาตรของ
น้้าที่ ไ หลผ่ านพื้ นที่ ห น้ าตั ด ของล้ าน้้า ณ ต้ าแหน่ ง ส้ ารวจหนึ่ ง ๆ อย่ างต่ อเนื่อง จะสามารถแสดง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมวลน้้าตามฤดูกาลในแต่ละปีที่ต่อเนื่องกันว่าเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
หรือมีรู ปแบบอย่ างไร ซึ่ งการติด ตามผลในระยะยาวตั้ งแต่ 5 ปีขึ้ นไปจนถึ ง 10 ปี จะท้ าให้ท ราบ
ลักษณะพื้นฐานตามธรรมชาติของระบบนิเวศแม่น้านั้นๆ ได้อย่างชัดเจน (ยกตัวอย่างเช่น การพบว่ามี
รอบฤดูกาลของความแห้งแล้งเกิดทุกระยะ 3-4 ปี หรือการพบสถานการณ์น้าท่วมหลาก น้้าล้นตลิ่ง
ขึ้นไปสู ง หรือท้ าให้ เกิ ด การกัด เซาะพัง ทลายของพื้นที่ โดยรอบและเกิ ด ผลกระทบต่ อคุณภาพน้้ า
โดยรวมในทุกช่วงกลางฤดูฝน เป็นต้น)
ตำรำงที่ 3.2 ลักษณะการจั ดจ้าแนกประเภทของแม่ น้า (Type of river) ตามอัตราการไหล
(Average discharge) พื้นที่การรับน้้า (Drainage area) ความยาวของแม่น้า (Length of river)
และอันดับของแม่น้า (Order of river) (ที่มา: ปรับปรุงจาก Chapman, 1992)
อัตราไหลเฉลี่ย
(m3 s-1)

พื้นที่การรับน้้า (km )

แม่น้าขนาดใหญ่มาก
>10,000
แม่น้าขนาดใหญ่
1,000-10,000
แม่น้าขนาดปานกลาง 100-1,000
แม่น้าขนาดเล็ก
10-100
ล้าธาร
1-10
ล้าธารขนาดเล็ก
0.1-1.0
ล้าธารขนาดเล็กมาก
<0.1

>1,000,000
100,000-1,000,000
10,000-100,000
1,000-10,000
100-1,000
10-100
<10

ลักษณะของแม่น้า

2

ความยาว
ของแม่น้า
(km)
>1,500
800-1,500
200-800
40-200
8-40
1-8
<1

อันดับของ
แม่น้า
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>10
7-11
6-9
4-7
3-6
2-5
1-3

ในงานวิจัยด้านแม่น้าที่ผ่านมามีการใช้ค่าอัตราไหลนี้เป็นปัจจัยหลักในการจ้าแนกประเภท
หรือขนาดของแม่น้า (ตำรำงที่ 3.2) ทั้งนี้ ใช้การพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านพื้นที่การรับน้้า ความ
ยาวของแม่น้า และอันดับที่ประเมินได้ส้าหรับแม่น้านั้น ๆ ซึ่งการประยุกต์ใช้ลักษณะการจ้าแนกเช่นนี้
ท้าให้เราสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่าแต่ละประเภทของแม่น้ามีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
และลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่แ ตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจี น และ
แม่น้าเพชรบุรี หากพิจารณาในด้านอัตราไหลเฉลี่ ยและความยาวของแม่น้าเหล่านี้จะพบว่าจัดอยู่ใน
ประเภทที่ต่างกันไป โดยแม่น้าเจ้าพระยาจัดเป็นแม่น้าขนาดใหญ่ แม่น้าท่าจีนจัดเป็นแม่น้า ขนาดปาน
กลาง และแม่น้าเพชรบุรีจัดเป็นแม่น้าขนาดเล็ก ตามล้าดับ
อนึ่ง ข้อมูลความรู้ด้านอัตราการไหลของน้้า ยังจ้าเป็นในการประยุกต์ใ ช้ส้าหรับพื้นที่แม่น้า
ที่ถูกควบคุมการไหลโดยการจัดสร้างฝายทดน้้าเพื่อการชลประทานหรือเป้าประสงค์อื่นๆ ลักษณะ
การควบคุมการไหลของน้้าที่มนุษย์เราเข้าไปจัดการจะท้าให้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (หรือ
ฤดูกาล) ของอัตราไหลในแม่น้านั้น ๆ เปลี่ยนไป โดยอาจมีค่าค่อนข้างจะคงที่ ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ควบคุมการเปิด-ปิดประตูน้า ซึ่งมักจะก้าหนดเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากน้้า อาทิ เพื่อท้าการ
เกษตรกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการใช้เพื่อการผลิตน้้าประปา เป็นต้น
ส้ าหรั บ พื้ นที่ แ ม่ น้า ที่ มีก ารจั ด สร้ างฝายทดน้้ า โดยเฉพาะเพื่ อการชลประทานนั้ น อาจ
จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระดับการควบคุมอัตราการไหลเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้าที่มากขึ้นจาก
ปัญ หาภั ย แล้ง ด้ านท้ ายน้้ า หรื อบางครั้ง อาจจ้ าเป็ นต้ องปล่อยน้้ าระบายออกมาสูง กว่าปกติที่ เ คย
ด้าเนินการเป็นประจ้าเนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณโดยรอบของล้าน้้าก็เป็นได้
กำรเคลื่อนย้ำยของสำรในระบบนิเวศแม่น้ำ
การแตกของหิ นขนาดต่ าง ๆ เป็ นอนุ ภ าคขนาดเล็ ก เกิ ด จากแรงบดอั ด ที่ ท้ าให้ เ กิ ด การ
แตกหักพังทลาย รวมทั้งการกัดเซาะโดยแรงของน้้า เกิดการเคลื่อนตัวและการตกกระแทกระหว่าง
การเคลื่อนลงมาจากที่สูง อนุภาคต่าง ๆ เหล่านี้เมื่ออยู่ในแม่น้าจะถูกเคลื่อนย้ายให้ไหลไปด้วยแรง
ของน้้ าทั้ง ในสภาวะของการเป็ นสารละลาย (Dissolved loads) การเป็ นสารแขวนลอยในน้้ า
(Suspended loads) หรือการเป็นอนุภาคที่ถูกพัดพาให้เคลื่อนที่บริเวณพื้นท้องน้้า (Particle loads
/ Bed loads)
ในพื้นที่แม่น้าเราจะพบการเคลื่อนย้ายของสารต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด มากกว่าในระบบนิเวศ
น้้าตกหรือในเขตล้าธารต้นน้้า ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าสัดส่วนในการพัดพาของสารแขวนลอยมักพบมาก
ในระบบลุ่มน้้าที่ค่อนข้างแห้งแล้งหรือในเขตหนาว ขณะที่ในพื้นที่เขตอบอุ่นและเขตร้อนโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีความชื้นสูงเราพบว่าสัดส่วนในการพัดพาของสารละลายจะมีค่าสูงมาก ขณะที่สัดส่วนใน
การพัดพาอนุภาคบริเ วณพื้นท้องน้้ าจะน้อยมากและอาจท้าการประเมินได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ ต้อง
อาศัยกระบอกหรือท่อดักตะกอนแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจวัดปริมาณการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในบริเวณพื้นท้องน้้าที่จ้าเพาะส้าหรับแต่ละพื้นที่
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ธรรมชำติของแม่น้ำและคุณลักษณะเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ในระบบนิ เ วศแม่ น้า นั้ นพบว่ า รู ป แบบและอั ต ราการไหล ซึ่ ง หมายถึ ง ความแรงของน้้ า
รวมทั้งทิศทางที่น้ากระท้าต่อขอบฝั่งของแม่น้ามีบทบาทต่ออัตราการกัดเซาะและการเคลื่อนย้ายของ
อนุภ าคในรูป แบบต่ าง ๆ และยัง มีบ ทบาทต่อ อัต ราการตกตะกอนทับ ถมในพื้นที่จ้าเพาะบางแห่ ง
รูปแบบและอัตราการไหลของน้้านอกจากจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
แม่น้า (อาทิ การเกิดพื้นที่งอกใหม่ในด้านที่เกิดการตกตะกอนอย่างต่อเนื่อง หรือการหายไปของฝั่ง
ด้านที่น้าไหลกัดเซาะแรง) ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนของสารที่ถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างต่อเนื่อง สารที่มีใน
แม่น้าทั้งในรูปแบบของสารละลายและสารแขวนลอยนั้นก็จะมีอิทธิพลในทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ส่วน
ต่าง ๆ ของล้าน้้า ทั้ งนี้ จะมี ผลต่อความเป็ นอยู่ของสิ่ งมี ชีวิ ตและก่อให้ เกิ ดความแตกต่างในความ
หลากหลายทางชนิดตลอดจนความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตทางน้้าได้
อนึ่ ง การบริ ห ารจั ด การระบบนิ เ วศแม่ น้า แต่ ล ะแห่ ง เพื่ อคงไว้ ซึ่ง คุ ณภาพน้้ าที่ ดี แ ละยั ง
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนนั้น ความรู้ความเข้าใจในลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางสัณฐานวิทยา นิเวศอุทกวิทยา และทรัพยากรมีชีวิตในแหล่งน้้านับ เป็นประเด็นที่ มีความจ้าเป็น
และควรให้ความสนใจศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกัน เนื่องจากระบบนิเวศแม่น้าแต่ละแห่ ง
นั้นมีความจ้าเพาะตั ว นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยระบบนิเ วศย่อยในแต่ละเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รั บ
อิทธิพลปัจจัยภายนอกรวมทั้งจากการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสะท้อนออกมาในสถานการณ์
คุณภาพน้้าและลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ต่างกันไปได้อย่างหลากหลาย

3.2) ลักษณะจ้ำเพำะที่มีควำมส้ำคัญทำงนิเวศอุทกวิทยำในระบบนิเวศแม่น้ำ
ภายในระบบนิเวศของแม่น้าหนึ่ง ๆ เราสามารถพบการเปลี่ยนแปลงในองค์ป ระกอบทาง
ชนิดและปริมาณของทรัพยากรชีวภาพซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์หรือกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
เป็นตัวก้าหนดลักษณะเด่นของแม่น้าแต่ละบริเวณ ปรากฏการณ์หรือกระบวนการดังกล่าวเกิดจาก
ผลกระทบของปรากฏการณ์น้าท่วมหลากในพื้นที่ นอกจากนี้ในระบบนิเวศแม่น้ายังมี ลักษณะจ้าเพาะ
ส้าคัญอื่น ๆ อาทิ ด้านที่มาและลักษณะในการเกิดของสารอินทรีย์ ด้านการเกิดมวลชีวภาพต่าง ๆ ใน
รูปแบบปิ รามิดกลับ หัว ด้านการเคลื่อนที่ข องแร่ธาตุอาหารที่ วนเป็นเกลียวลงไปตามเส้นทางของ
แม่น้า และด้านความเชื่อมโยงภายในโครงสร้างของระบบแม่น้าทั้งสายตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า ซึ่ง
ในภาพรวมพบว่าระบบนิเวศแม่น้ามีลักษณะส้าคัญที่เกิดภายในระบบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1) ปรำกฏกำรณ์น้ำท่วมหลำกในระบบแม่น้ำ
ปรากฏการณ์ น้าท่ ว มหลากอาจพบได้ ไ ม่ บ่ อยนั ก ในระบบนิ เ วศลุ่ มหนึ่ ง ๆ โดยอาจพบ
ประมาณ 1-2 ครั้งในรอบ 10 ปี (หรืออาจบ่อยกว่านั้นในพื้นที่ราบต่้าที่น้าท่วมได้ง่าย) (ภำพที่ 3.3)
อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติของระบบนิเวศแม่น้าของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าภาค
กลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบต่้าและรับน้้ามาจากพื้นที่โดยรอบ ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นปรากฏการณ์ ที่
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เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง กว่า และมั กพบเป็ นประจ้าทุกปีในช่ วงต้นถึงกลางฤดูฝ น ปรากฏการณ์ดั งกล่าว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศแม่น้าในวงกว้าง

ภำพที่ 3.3 ลักษณะของปรากฏการณ์น้าท่วมหลากที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายใน
ระบบนิเวศของแม่น้าเพชรบุรี (ภาพซ้าย) และแม่น้าท่าจีน (ภาพขวา)
มีตัวอย่างงานศึกษาของ Lamberti et al. (1991) ชี้ให้เห็นว่าการเกิดน้้าท่วมหลากในล้า
ธารแห่งหนึ่งส่งผลให้เกิดการพัดพาของมวลน้้าที่ประกอบด้วยซากพืชซากสัตว์ โคลน ก้อนหินและดิน
ตะกอนจากพื้นที่รับน้้าโดยรอบลงมาสู่แม่น้าได้มากถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตร การพัดพาในลักษณะนี้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศเดิมอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะผลกระทบด้านการจ้ากัดการ
เจริ ญ เติ บ โตของผู้ ผ ลิ ต ขั้ นต้ นชนิ ด ต่ าง ๆ ในแม่ น้า เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ นที่ อย่ า ง
กะทันหันและการเกิดความขุ่นของน้้า ที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวัน (Biggs, 1995, 2000) ด้วย
ผลกระทบดั ง กล่ าวท้ า ให้ เ ราจ้ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจสภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด จาก
ปรากฏการณ์น้าท่วมหลากอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อการหาแนวทางด้านการ “อนุรักษ์” ส้าหรับเขต
พื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรให้คงไว้ หรือเพื่อหาทาง “ฟื้นฟู” ระบบนิเวศในเขตย่อยที่มีโอกาสจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่สูงในล้าดับต่อไป
ในแหล่ง แม่ น้าของประเทศไทย โดยเฉพาะในบริ เ วณที่ ร าบลุ่มภาคกลางที่ มีกลุ่มลุ่ มน้้ า
เจ้ า พระยา (ประกอบด้ ว ยลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยา ลุ่ ม น้้ า ท่ า จี น ฯลฯ) และกลุ่ ม ลุ่ ม น้้ า ฝั่ ง ตะวั น ตก
(ประกอบด้วย ลุ่มน้้ าเพชรบุรี ลุ่มน้้ าแม่กลอง) นั บเป็ นบริ เวณที่เ กิดปรากฏการณ์ น้าท่วมหลากได้
บ่อยครั้ง หากไม่นับรวมถึงมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ที่ผ่านมา การเกิดน้้าท่วม
ในพื้นที่ลมุ่ น้้าเจ้าพระยานับว่ามีมาบ่อยครั้ง และท้าให้เกิดการพัดพาของตะกอนแขวนลอยลงสู่ปาก
แม่น้าในปริมาณมหาศาล
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

72

ส้าหรับในแม่น้าขนาดเล็กที่มีพื้นที่รับน้้าที่จากหลายทิศทาง อาทิ แม่น้าเพชรบุรี ผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ น้าท่วมหลากจะเกิดได้ อย่างชัด เจน แม่น้าเพชรบุรีนับ เป็นกรณีศึกษาที่ น่าสนใจ
เนื่ องจากเป็ นแม่ น้าที่ถู กควบคุ มอัต ราการไหลโดยเขื่อนทดน้้ า โดยในบริ เวณลุ่ มน้้ าเพชรบุ รี ท าง
ตอนกลางได้มี การจั ด สร้างเขื่อน (เขื่ อนเพชรบุ รี ) เพื่ อ จัด สรรน้้ าส้ าหรั บ การชลประทานเพื่อการ
เกษตรกรรมและส่งน้้าแยกจากตัวล้าน้้าเดิมออกไปเป็นสาขาย่อยต่าง ๆ ที่กระจายน้้าไปใช้ในพื้นที่
การเกษตรโดยรอบ พื้ นที่ ล้าน้้ า เดิ มทางตอนท้ ายของเขื่ อ นโดยทั่ วไปจึ ง มี อัต ราการไหลของน้้ าที่
ค่อนข้างสม่้าเสมอ (ยกเว้นในช่วงกลางฤดูฝนที่มีปริมาณน้้าต้นทุนที่สูงขึ้น และจ้าเป็นต้องระบายน้้า
มากกว่าเดิมเล็กน้อย) การเกิดปรากฏการณ์น้าท่วมหลากในพื้นที่รับน้้าทางตอนบนของแม่น้าเพชรบุรี
จึงมีผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับน้้า และอัตราการไหลที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอย่างมาก (ภำพ
ที่ 3.3)
ด้วยเหตุที่สภาพธรรมชาติของแม่น้าเพชรบุ รีมีลักษณะที่ค่อนข้างแคบ มีความกว้างเฉลี่ ย
ของล้ าน้้าไม่เกิน 40 เมตร และบางช่วงพื้นที่มีความลาดชั นของตลิ่ง ค่อนข้ างสูง (Sangmek and
Meksumpun, 2014) เมื่อเกิด สภาวะน้้าท่วมฉับพลันจะท้าให้มวลน้้า ในแม่น้าเพิ่มระดับสูงขึ้นจาก
เดิมได้มากกว่า 5 เมตร บางบริเวณที่มีล้าน้้าแคบลง ระดับน้้าก็จะเพิ่มขึ้นสูงได้มากกว่า 10 เมตร และ
ท้าให้เกิดการกัดเซาะที่ดินชายตลิ่งไปพร้อม ๆ กับการพัดพาซากพืชซากสัตว์ เศษต้นไม้กิ่งไม้ ที่มีใน
พื้นที่การเกษตรโดยรอบลงสู่ล้าน้้า
ตัวอย่างของปรากฏการณ์น้าท่วมหลากที่กะทันหันมากในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรี พบในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2555 ที่มีการระบายน้้ าจากลุ่ มน้้าแม่ กลองทางตอนบนลงมาอย่างฉั บพลัน ท้าให้น้า
ปริมาณมหาศาลเอ่อท่วมแม่น้าเพชรบุรี ในเขตตอนกลางลงมาถึง ตอนล่าง และครอบคลุมพื้ นที่อยู่
อาศัยของชุมชนโดยรอบ ท้าให้ระบบนิเวศของแม่น้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน พรรณไม้น้า
ที่มีรากยึดเกาะไม่แน่นหนาได้ถูกพัดพาออกไปจากบริเวณที่รับน้้าแรงแทบทั้งหมด ซึ่งหลั งจากระดับ
น้้าได้ ลดลงพบว่ าบริเ วณพื้ นท้ องน้้ ามี อนุ ภาคของทรายหยาบและกรวดขนาดต่ าง ๆ ตกทับ ถมลง
บริเวณพื้น หน้าดิ นเกิ ด เป็นชั้นกรวดทรายขึ้นมาแทน ส่วนในมวลน้้า ยังพบความขุ่น ที่สูงต่ อเนื่ องได้
หลายวัน และในมวลน้้าประกอบไปด้วยอนุภาคแขวนลอยและแร่ธาตุต่าง ๆ โดยพบปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวมในน้้า (Total suspended solids) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากระดับ เฉลี่ยเดิมมากกว่า 15
เท่า
อนึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ าการเปลี่ ย นแปลงโดยปรากฏการณ์ น้าท่ วมหลากได้ ท้ าให้ เ กิ ด ผลกระทบ
โดยเฉพาะต่ อ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาพื้ น ฐานของล้ า น้้ า คุ ณ ภาพน้้ า และ พรรณไม้ น้ า ซึ่ ง
ความสัมพันธ์กับระดับของออกซิเจนในระบบนิเวศแม่น้า แต่สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลทางบวกต่ อ
การกระจายทางชนิดของพันธุ์ปลา (Melis et al., 2011) รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผสมพันธุ์
วางไข่ ข องปลาหลายชนิ ด นั บ เป็ นประโยชน์ ไ ด้อีกทางหนึ่ ง ส้ าหรั บ ในด้ านการฟื้ นคื นสภาพของ
คุณภาพน้้าที่มีภายในระบบนิเวศของแม่น้านั้นอาจจ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลานับสัปดาห์หรือมากกว่านั้น
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ คุณภาพและปริมาณของมวลน้้าต้นทุนที่ไหลเติ มลงมาและกระบวนการทางชี วเคมี
ภายในนั่นเอง
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ในภาพรวมของการศึกษาติดตามผลกระทบของปรากฏการณ์น้าท่วมหลากพบว่านอกจาก
การประเมินผลกระทบที่มี ต่อคุณภาพน้้าในแม่น้าและความเหมาะสมในการน้าไปใช้ประโยชน์แล้ ว
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้ น ต่อเสถี ยรภาพการผลิตทรั พยากรสั ตว์น้าเศรษฐกิจก็ นับว่าเป็ น
เรื่องที่จ้าเป็นส้าหรับการบริหารจัดการในแต่ละระบบลุ่มน้้า ในการนี้ วางแผนบริห ารจัดการเพื่อการ
ฟื้นฟูคุณภาพน้้าจ้าเป็นต้องค้านึงถึงแนวทางการก้าหนดหรือควบคุม “อัตรำกำรไหล” หรือ “กำร
ระบำยน้ ำ ” ที่ เ หมาะสม เพื่ อเอื้ ออ้ านวยให้ เ กิ ด การฟื้ นฟู คุณภำพน้ ำ ที่ เ สื่ อมโทรมไปได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรสัตว์น้าตามธรรมชาติที่มีในระบบล้าน้้านั้น ๆ ให้คง
อยู่ได้ต่อไป

3.2.2) กระบวนกำรผลิตและแหล่งของอินทรีย์สำรในระบบแม่น้ำ
ในการศึกษาระบบนิเวศแม่น้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบทางชนิดหรือปริมาณ
ของสิ่ง มีชีวิต กลุ่มต่ าง ๆ ที่มีในระบบ ความสัมพั นธ์ ระหว่างกั นภายในสายใยอาหาร ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมตามอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของแม่น้า เราจ้าเป็นต้องอาศัย
ความรู้พื้นฐานในที่มาที่ไปของแหล่ง “อาหาร” หรือ “พลังงาน” ที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จะได้รับ
ณ เวลาหนึ่ง ๆ เนื่องจากลักษณะเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมการกินอาหาร ความเป็นอยู่ วัฎ
จักรชีวิต ตลอดจนโอกาสในการเจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มนี ั้น
ในระบบนิเวศแม่น้าพบว่ามีปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเคมีหลายประการที่ควบคุมทั้ง
ความชุกชุม และลั กษณะของกิจกรรมจ้าเพาะที่ จะเกิ ด ขึ้ นโดยสิ่ งมี ชีวิต ซึ่ง ในเบื้องต้ นเราจ้าเป็ นที่
จะต้องแยกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแม่น้าออกมา โดยกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้ (Autotrophs)
มีความแตกต่างจากกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้ (Heterotrophs) ในลักษณะของที่มาของสารและ
พลังงานส้าหรับการด้ารงชีวิต ทั้งนี้ กลุ่ม Autotrophs ในระบบนิเวศแม่น้า(อาทิ พวกพืชชายน้้า
สาหร่าย และพรรณไม้น้า ฯลฯ) จัดเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างพลังงานด้วยตนเองจากการ
ใช้ อ นิ นทรี ย์ ส ารในแหล่ ง น้้ า สิ่ ง มี ชี วิ ต เหล่ านี้ ส ามารถสร้ า งสารประกอบอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนจาก
คาร์บอนไดออกไซด์และอินทรีย์สารอื่น ๆ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเราเรียกสารที่ผลิต
ได้จากกระบวนการนี้ว่าเป็น ผลผลิตขันต้น (Primary production) เนื่องจากการเป็นสารอินทรีย์
ใหม่ที่เป็นผลผลิตจากสารอนินทรีย์ในแหล่งน้้า
ส่วนกลุ่ม Heterotrophs (อาทิ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพื้นท้องน้้า แพลงก์ตอนสัตว์ และ
ปลาชนิดต่าง ๆ) ไม่สามารถผลิตอาหารด้วยตนเองและอาศัยการกินอาหาร (อินทรีย์สาร) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งพลังงานในการด้ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตกลุ่ม Heterotrophs อาทิ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
แบคทีเรีย รา และโปรโตซัว ฯลฯ จัดเป็น ผู้บริโภค จ้าเป็นต้องกินสารอินทรีย์ที่ มีในแหล่งน้้าเพื่อการ
เจริญเติบโต และเมื่อ Heterotrophs เหล่านี้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมากกว่ามวลชีวภาพ
โดยรวมที่มเี ดิม ก็จะเกิดเป็น ผลผลิตขันที่สอง (Secondary production) ที่เพิ่มขึ้นมาในแหล่งน้้า
โดยทั่ วไปเราพบว่ าโครงสร้ างของห่ วงโซ่ อาหารในระบบนิ เ วศแม่ น้ามักมี ค วามซั บ ซ้ อน
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ในบางระบบแม่น้าอาจพบว่าพรรณไม้น้ามีบทบาทส้าคัญในการ
เป็นผู้ผ ลิต ขั้นต้น (ดั งตั วอย่างของดี ปลี น้าที่พ บได้อย่ างหนาแน่นในพื้ นที่ แม่ น้าเพชรบุ รีต อนกลาง ;
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ภำพที่ 3.4 ซ้ายและกลาง) ขณะที่ในบางระบบแม่น้าอาจพบว่าพืช พรรณไม้ที่อยู่โดยรอบแหล่งน้้า
รวมทั้งซากของสิ่งมีชีวิต ต่าง ๆ จัดเป็ นแหล่ง ที่มาส้าคัญของสารอินทรีย์ที่เข้ ามาสู่แ หล่งน้้าได้อย่าง
ชัดเจนกว่า

ภำพที่ 3.4 ลักษณะของแม่น้าเพชรบุรีในบริเวณต่าง ๆ ที่มีผู้ผลิตขั้นต้นชนิดหลักในระบบนิเวศทาง
น้้าเป็นกลุ่มของสาหร่ายหรือพรรณไม้น้า (ก; ห้วยผาก, ข; บ้านสาระเห็ด , ค; ท้ายเขื่อน
เพชร ซึ่งอยู่ในส่วนของแม่น้าเพชรบุรีตอนกลาง เขตอ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี)
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เมื่อพิจารณาห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแม่น้า โดยทั่วไปเราจะพบว่าอินทรีย์สารที่ได้จาก
ผู้ผลิตขั้นต้น (อาทิ พรรณไม้น้า) อาจไม่จ้าเป็นมากนักในการเป็นแหล่งอาหารและพลังงานขั้นแรก ๆ
ภายในระบบ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาแม่น้าล้าธารที่อยู่ในเขตต้นน้้าหรือในพื้นที่ที่สามารถรับน้้าที่ กัด
เซาะมาจากแผ่นดิน เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีอินทรีย์สารที่ถูกพัดพาลงมาสู่แม่น้าได้ง่ายและเป็น
แหล่งส้าคัญของอาหารและพลังงานภายในระบบนิเวศของแม่น้า อินทรีย์สารที่ถูกพัดพาเข้ามาจะถูก
ย่อยสลายโดยกลุ่มของผู้ย่ อยสลายต่าง ๆ (จุลินทรีย์ในน้้าและในดิน) เมื่ อจุลินทรีย์มีการเจริญและ
ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะสามารถเป็นอาหารให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคอื่น ๆ ได้ต่อไปตามล้าดับ
สารอิ นทรีย์ ที่ถู กพั ดพาลงมาสู่ แม่ น้าในลักษณะที่ เป็ น ซากของสิ่ง มีชี วิต (Detritus) มั ก
ประกอบด้วยเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์และเศษตะกอนต่ าง ๆ ที่ถู กพัดพาลงสู่ ระบบแม่น้า
นอกจากจะเป็นองค์ ประกอบในรู ปของแข็ ง (Particulate organic matter; POM) แล้ ว ยัง มี
องค์ประกอบที่อยู่ในรูปของสารละลาย (Dissolved organic matter; DOM) อีกด้วย สารอินทรีย์
เหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่ระบบนิเวศแม่น้าแล้วจะค่อนข้างยากที่จะจ้าแนกแหล่งที่มาได้ อย่างไรก็ตาม นัก
นิเวศวิทยาได้มีความพยายามจ้าแนกแหล่งที่มาของสารอินทรีย์เหล่านี้ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท้าได้
โดยใช้เทคนิคด้านการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรของธาตุคาร์บอนเพื่อระบุเป็นสัดส่วนของผลผลิตจาก
ภายนอกระบบ (Allochthonous production) เที ย บกั บ ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระบบ
(Autochthonous production) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอธิบายความเป็นไปหรือเสถียรภาพของ
ระบบนิเวศ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตทางน้้าได้ต่อไป
ความรู้ ค วามเข้ าใจในกระบวนการผลิ ต ของอิ นทรี ย์ ส าร ยั ง ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการอธิ บ าย
สถานภาพของระบบนิเวศแม่น้า ว่ามีกระบวนการสุทธิของระบบภายในอยู่ในสถานภาพที่ค่อนไปทาง
ระบบผลิต (Autotrophic system) หรือ ระบบบริโภค (Heterotrophic system) มากกว่ากั น
ทั้งนี้ มีการใช้เทคนิคการประเมินอัตราผลิตของออกซิเจนภายใต้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (P)
เปรียบเทียบกับอัตราการใช้ออกซิเจนที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการหายใจ (R) ซึ่งข้อมูลด้านสัดส่วน P
: R ที่ได้จากการวัดในพื้นที่จริงมักแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศแม่น้า โดยส่วนใหญ่มักอยู่ในสถานภาพ
ของการเป็นระบบบริโภค ซึ่งมีสัดส่วนของ P : R น้อยกว่า 1 ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่แม่น้าที่มีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ (Young and Huryn, 1999)
ลักษณะปรากฏเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่แม่น้าแต่ละส่วนมีการใช้ออกซิเจนมากกว่าการ
ผลิตออกซิเจน นอกจากนี้ เรายังสามารถอนุมานได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของอินทรีย์สารเพื่อ
การบริโภคในขั้นที่สองหรือขั้นต่อ ๆ ไปจากแหล่งภายนอกของระบบแม่น้า

3.2.3) ปิรำมิดห่วงโซ่อำหำรในระบบนิเวศแม่น้ำ
ในระบบนิ เ วศแม่น้าล้ าธาร การติด ตามประชากรของสั ต ว์ ไ ม่ มีกระดูกสั นหลั ง และการ
ประเมินบทบาทความสัมพันธ์ต่อมวลชีวภาพของผู้บริโภคล้าดับขั้นต่าง ๆ นับเป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจศึกษากันมาก ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะกลุ่มของแมลงน้้า ที่
เป็นผู้บริโภคประเภทต่าง ๆ มีจ้านวนประชากรในกลุ่มที่มีล้าดับขั้นการกินที่สูงในปริมาณที่มากกว่า
ประชากรในกลุ่มที่อยู่ในขั้นแรก ๆ อย่างเห็นได้ชัด ลักษณะที่ปรากฏเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นลักษณะ
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ของปิรามิดการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ที่มีฐานของปิรามิด ด้านล่างขนาดเล็กกว่าปริมาณผลผลิตที่อยู่
ในช่วงชั้นบน ซึ่งจัดเป็นลักษณะของ ปิรำมิดแบบกลับหัว นอกจากนี้ ยังพบว่าหากพิจารณาเฉพาะ
ผลผลิตของปลาที่พบในล้าธารหนึ่ง ๆ ผลผลิตดังกล่าวมักมีค่าที่สูงมากเกินกว่าปริมาณอาหารที่เป็น
ปริมาณสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่าง ๆ ที่พบ ทั้งนี้ ผลผลิตปลาเหล่านั้นจ้าเป็นต้องใช้อาหารเพื่อการ
บริ โ ภคอย่างน้อย 100 เท่ าของปริ มาณสัต ว์ ไ ม่มีกระดู กสั นหลั ง ที่พ บในระบบล้ าธารนั้ น (Hynes,
1970) ข้อมูลความรู้เหล่านี้ท้าให้ทราบว่าระบบนิเวศแม่น้าล้าธารมีความจ้าเพาะด้านแหล่งที่มาของ
อินทรีย์สารที่มาจากภายนอกระบบเป็นส่วนใหญ่
การค้นพบนี้เรียกว่า ปรำกฏกำรณ์ของ Allen (Allen Paradox) ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะ
จ้ าเพาะของระบบแม่ น้ าล้ า ธารที่ ไ ม่ เ หมื อนกั บ ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้้ า อื่ น และท้ าให้ การประเมิ น
ประชากรสั ตว์ น้าที่ เป็ นผู้ บริ โภคขั้นสูง จากฐานข้ อมู ลของปริ มาณผลผลิ ตขั้ นต้ นและ/หรื อปริมาณ
ผลผลิตขั้นที่สองนั้นมีข้อจ้ากัดโดยไม่สามารถประเมินตามปริมาณของผลผลิตในช่วงชั้นล่างของปิรา
มิดได้โดยตรง ทั้งนี้ จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาอย่างรอบคอบในแหล่งที่มาอื่น ๆ ของอินทรีย์สารที่เข้าสู่
ระบบนิเวศแม่น้าให้ชัดเจนต่อไป

3.2.4) กำรเคลื่อนตัวแบบวนเป็นเกลียวในระบบนิเวศแม่น้ำ
ลักษณะการเคลื่อนตัวของอนุภาคสารในรูปของแร่ธาตุอาหารที่มีลักษณะเป็นเกลียว วนลง
ตามระยะทางของแม่น้า ซึ่งเรียกว่า Nutrient spiraling (Webster, 1975) จัดเป็นลักษณะจ้าเพาะ
ของระบบนิเวศแม่น้าที่ส้าคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ที่พบจากการศึกษาติดตามการเคลื่อนตัวของอนุภาค
สารในมวลน้้า ทั้งนี้ พบว่าแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในมวลน้้าไม่ได้มีรูปแบบการเคลื่อนตัวเป็นเส้นตรงลงมา
ตามน้้ า หรื อ ไม่ ไ ด้ เ คลื่ อ นที่ ใ นแบบเป็ น วง (ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบมาตรฐานส้ า หรั บ การอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงในระบบน้้านิ่ง) แต่จะมีวัฏจักรและระยะทาง (ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้) ภายในมวล
น้้าที่นานขึ้น โดยเมื่อแร่ธาตุอาหารถูกน้าพาเข้ามาสู่ระบบแม่น้าในต้าแหน่งหนึ่ง ๆ โมเลกุลของแร่ธาตุ
อาหารนั้นจะถูกผลักให้เคลื่อนวนไปภายในมวลน้้า ในลักษณะที่เป็นเกลียวและหมุนวนขึ้ นลงในมวล
น้้าพร้อม ๆ กับการไหลลงไปเรื่อย ๆ
ในขณะที่โมเลกุลของแร่ธาตุอาหารเคลื่อนตัวภายในมวลน้้า โมเลกุลบางส่วนก็จะถูกดูดซับ
เข้าไปใช้โดยผู้ผลิตขึ้นต้นที่มใี นมวลน้้าหรือโดยพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ขึ้นบริเวณพื้นท้องน้้า และส่วนที่
เหลือยังหมุนวนลงมาตามทางของแม่น้าเรื่อย ๆ โดยมีอัตราเร็วที่ช้าลงตามล้าดับ แร่ธาตุอาหารที่มี
ความจ้ าเป็นในการเจริ ญ เติบ โตและมี ปริ มาณน้ อย (อาทิ ฟอสเฟตและแอมโมเนี ย ม) มั กมีร ะยะ
ทางการเคลื่อนตัวที่ไม่ไกลจากจุดก้าเนิดเดิมนัก เนื่องจากจะถูกใช้หมดไปได้เร็วกว่าแร่ธาตุอาหารอื่น
ที่มีปริมาณมากในแหล่งน้้า
การอธิบายการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุอาหารในลักษณะข้างต้น ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ โดย
อาศัยโมเดลทางคณิตศาสตร์ เข้ามาช่วย (Newbold et al., 1981) อย่างไรก็ตาม ข้อจ้ากัดของการ
อธิบายมักเกิดจากการที่แต่ละระบบแม่น้ามีการปนเปื้อนของแร่ธาตุอาหารเข้ามาในระหว่างทางได้
บ่อยครั้ง นอกจากนี้ กระบวนการที่ท้าให้เกิดการแพร่หรือการหมุนวนกลับขึ้นมาใหม่จากบริเวณพื้น
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ท้องน้้าที่มีการสะสมของอินทรีย์สารสูง ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณในภาพรวม
ได้ (Mulholland and De Angelis, 2006)
ประเด็นส้าคัญที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจด้านการเคลื่อนตัวแบบวนเป็นเกลียวของแร่ธาตุ
อาหาร คือ การที่เราทราบว่าหากอัตราไหลของมวลน้้าต้นทุนมีค่าสูง ระยะทางในการเคลื่ อนตัวของ
แร่ ธาตุ อาหารตามเส้ นทางในแม่ น้า ก็ จะสู ง ไปด้ ว ย ผลดั ง กล่ าวจะเกิ ด เช่ นเดี ย วกั น กั บ การเพิ่ ม
ความเร็วของน้้าหรือการลดอัตราการน้าไปใช้ รวมทั้งการควบคุมปริมาณของผู้ผลิตขั้นต้นในบริเวณ
พื้นท้องน้้า ประเด็นเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการอธิบายลักษณะการคงตัวของแร่ธาตุอาหารในมวลน้้าที่มี
ความแตกต่างตามประเภท องค์ประกอบ หรือรูปแบบของแม่น้า (Elwood et al., 1983) ความรู้
ข้างต้นอาจจะสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมหรือกระตุ้นการใช้แร่ธาตุอาหารในพื้นที่แม่น้าขนาด
เล็กที่เราสามารถบริหารจัดการลักษณะการไหลหรือองค์ประกอบทางชนิดของพรรณไม้หรือสาหร่าย
ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นท้องน้้าได้

3.2.5) ควำมเชื่อมต่อของระบบนิเวศตำมเส้นทำงของล้ำน้ำ
ลั กษณะจ้ าเพาะด้ านความเชื่ อมต่ อระหว่ างโครงสร้ างของระบบนิ เ วศแม่ น้า ลงมาตาม
เส้นทางของล้าน้้าเป็นลักษณะส้าคัญของแม่น้าภายใต้ แนวคิดที่เรียกกันมาว่า River continuum
concept (Vannote et al., 1980) เป็นความรู้พื้นฐานที่มีความส้าคัญในการอธิบายลักษณะการ
ปรากฏของประชาคมสิ่ ง มี ชี วิ ต ภายในระบบนิ เ วศแม่ น้ า โดยการบู ร ณาการข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า น
องค์ ประกอบทางภูมิสัณฐานวิท ยาของพื้นที่ชายตลิ่ง ของแม่ น้า และการเปลี่ย นแปลงในปัจจัย ทาง
กายภาพและทางเคมีของแม่น้าเข้าไว้ด้วยกัน
River continuum concept เป็ น แนวคิ ด ที่ ใ ช้ อธิ บ ายลั กษณะการเปลี่ ย นแปลงใน
องค์ ประกอบทางนิเ วศวิ ทยาของระบบน้้ าไหลซึ่ งเป็ นความเชื่อมโยงที่ ต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่ล้าธาร
ขนาดเล็กในพื้นที่ป่าต้นน้้า ที่ไหลลงมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นแม่น้าที่ เริ่มเปิดโล่งและมี ขนาดใหญ่ขึ้ น
จนกระทั่งถึงพื้นที่แม่น้าขนาดใหญ่ทางตอนล่างซึ่งเป็นบริเวณล่างสุดของระบบแม่น้าที่ไหลลงอ่างเก็บ
น้้าหรือไหลลงสู่เขตทะเล แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการน้าข้อมูลการส้ารวจระบบแม่น้าจ้านวนมากมา
พิจารณาร่ วมกั นและสั ง เคราะห์ ค วามรู้ ส้ าคั ญ ออกมา ซึ่ ง พบว่ า จุ ด เด่ น ของระบบนิ เ วศแม่ น้า คื อ
ลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาที่ครอบคลุมในระดับมหภาคและบทบาทของลักษณะจ้าเพาะ ในพื้นที่
รั บ น้้ า โดยรอบล้ าน้้ า แต่ ล ะแห่ ง มี บ ทบาทในการควบคุ ม ลั กษณะปรากฏของประชาคมสิ่ ง มี ชี วิ ต
คุณภาพน้้า ตลอดจนกระบวนการผลิตทรัพยากรชีวภาพที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศแม่น้า
เราพบว่าในพื้นที่ล้าธารขนาดเล็กในเขตป่าต้นน้้า มักจะมีร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่น้อยที่
ขึ้นอย่างสมบูรณ์มาบดบังแสงที่จะส่องลงไปในล้าธาร (ภำพที่ 3.5) แหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในพื้นที่
แม่น้าจะไม่ได้เกิดจากการผลิตโดยสาหร่ายหรือพรรณไม้น้าในระบบ แต่จะเกิดจากการตกทับถมลงมา
ของใบไม้ กิ่ง ไม้ รวมทั้งสารอิ นทรี ย์อื่น ๆ (Allochthonous organic matter) ที่ มาจากพื้ นที่ป่ า
โดยรอบเป็นหลัก

จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

78

พื้นที่แม่ น้าล้าธารในลั กษณะนี้ จะพบสิ่ งมีชีวิตกลุ่มหลักเป็นพวกแมลงน้้าและตัวอ่ อนของ
แมลงน้้า ที่เป็นพวกสร้างใยยึดเกาะหรือมีโพรงอาศัยอยู่ในช่องว่างระหว่างก้อนหินหรือบริเวณซอกหิน
ใต้น้า

ภำพที่ 3.5 ลักษณะของล้าธารขนาดเล็กในเขตป่าต้นน้้าซึ่งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่และได้รับ
สารอินทรีย์มาจากพื้นที่ป่าไม้โดยรอบ
เมื่อล้าธารมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการรวมตัวของล้าธารขนาดเล็กหลายสาขา เกิดเป็นลักษณะ
ของแม่น้าซึ่งมีขนาดกว้างขึ้นกว่าเดิม ท้าให้แสงอาทิตย์ส ามารถส่ องผ่านลงมาถึง พื้นท้องน้้ าได้ และ
ส่งผลให้สาหร่าย อาทิ ไดอะตอม ที่เจริญขึ้นเคลือบอยู่ตามบริเวณผิ วก้อนหินและพื้นทรายบริเวณที่
ได้รับแสงเกิดการเจริ ญเติบโต ในพื้ นที่บริเ วณนี้พบว่ าปริมาณสารอิ นทรีย์ที่ เกิดจากการทั บถมของ
ใบไม้ จะน้อยลงมาก และเริ่ มพบบทบาทของระบบผลิ ต ภายในตั วเองที่ เ รี ย กว่ า “Autotrophic
system” ซึ่งท้าให้เกิดการสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมา (Autochthonous organic matter)
แม่น้าส่วนนี้มักมี “ผู้ผลิตขั้นต้น” ที่เจริญเติบโตได้ดีภายในระบบแม่น้า นอกจากนี้ สาหร่าย
ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าดิน รวมทั้งสารอินทรีย์ที่อยู่ใ นรูปอนุภาคแขวนลอยขนาดเล็ก (ที่ อาจพัดลงมา
จากระบบแม่น้าตอนต้น) จะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีให้กลุ่มของแมลงน้้าที่มีพฤติกรรมการกินแบบขุด
แทะหรือแบบกินตะกอนดิน แมลงน้้ากลุ่มเหล่านี้กจ็ ะพบได้มากขึ้นและกลายเป็นประชากรเด่นขึ้นมา
ในระบบแม่น้าบริเวณดังกล่าว
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ในพื้ นที่ แ ม่ น้า ดั ง กล่ า ว สั ต ว์ ใ นกลุ่ มแมลงน้้ ารวมทั้ ง สารอิ นทรี ย์ ใ นรู ป ต่ าง ๆ จะถู กใช้
ประโยชน์ หรือสามารถถูกกิ นต่อไปเป็นทอด ๆ ในสายใยอาหาร (Food web) ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณา
จนถึงผู้บริโภคขั้นบนสุดในแหล่งน้้า เรามักพบสัตว์น้าในกลุ่มของปลาเป็นหลัก ในพื้นที่แม่น้าล้าธาร
ส่วนนี้ จะสามารถพบพรรณปลาได้หลากหลายชนิดและยังมีพฤติกรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไป
อาทิ ปลาพลวงที่ มักมี พ ฤติกรรมการกิ นพื ช ลูกไม้ ที่ห ล่ นลงมาในน้้ า หรื อสาหร่ ายที่มีเ ป็ นอาหาร
(Herbivorous feeder) ปลาตะเพียนน้้าตกที่มักมีพฤติกรรมการกินแพลงก์ตอนสัตว์รวมทั้งตัวอ่อน
แมลงน้้าและลูกไม้ทีหล่นลงมาในน้้าเป็นอาหาร (Omnivorous feeder) ปลากินยุงที่มักมีพฤติกรรม
การกินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร (Zooplankton feeder) และปลาเลียหินที่มักกินซากอินทรีย์สาร
ตามพื้นท้องน้้าเป็นอาหาร (Detritus feeder) เป็นต้น
ส้าหรับในพื้นที่แม่น้าที่มีขนาดใหญ่หรือบริเวณปลายน้้า เรามักพบว่าน้้ามีความขุ่นมากขึ้น
ผู้ผลิ ตขั้นต้นที่ เป็ นพวกสาหร่ายบริเวณหน้ าดินมักไม่ส ามารถเจริ ญเติ บโตได้ แ ละโดยทั่วไปพบการ
เจริญทดแทนที่โดยกลุ่มของสาหร่ายขนาดเล็กที่ ล่องลอยอยู่ในมวลน้้า (Phytoplankton) ในมวลน้้า
บริเวณตอนปลายของแม่น้านี้ยังสามารถพบการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนสัตว์ได้หลากหลายชนิด
ส้าหรับสัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่มของแมลงน้้าจะมีสัดส่วนของชนิดที่ มีพฤติกรรมการกินตะกอนดินเป็น
อาหารและพบกลุ่มที่ขุดรูอาศัยอยู่ในดินได้มากขึ้น พื้นที่บริเวณตอนปลายสุดของระบบนิเวศแม่น้ายัง
เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากมนุษย์อย่างหนาแน่น โดยมักเป็นแหล่งชุมชน ตลอดจนเป็นพื้นที่ท้า
การเกษตรและประกอบกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งท้าให้แม่น้ามีโอกาสได้รับสารอินทรีย์ที่ มา
จากแล่งภายนอก (Allochthonous organic matter) ได้ตลอดเวลา ลักษณะเช่นนี้ท้าให้สัดส่วนของ
ออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีในระบบแม่น้าบริเวณนี้ มีค่าที่สูงกว่าออกซิเจนที่เกิด
จากการผลิตโดยผู้ผลิตขั้นต้นที่มีในแหล่งน้้า
ลักษณะการเปลี่ย นแปลงในองค์ป ระกอบของระบบนิเ วศที่เ ชื่อมโยงจากลักษณะทางภู มิ
สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาของพื้นที่แม่น้าที่ต่อเนื่องกันจากต้นน้้า ถึงปลายน้้าเช่นนี้ นับเป็น ความรู้
ส้าคัญที่จุดประกายให้นักนิเวศวิทยาและนักอนุรักษ์ได้มองเห็นความส้าคัญของการควบคุมดูแลการใช้
ประโยชน์ ใ นทั้ ง พื้ นที่ แ หล่ง ต้ นน้้ าล้ าธาร และในส่วนของแม่ น้า ส่ วนต่ าง ๆ ลงมาตามล้ าดั บ โดย
พยายามให้มีความเหมาะสมหรือก่อผลกระทบต่อแหล่งน้้าให้น้อยที่สุด อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ระบบนิเวศอย่างชัดเจน อาทิ การตัดไม้ท้าลายป่าในเขตพื้นที่ป่าต้นน้้า หรือการสร้างเขื่อนหรือสิ่งกีด
ขวางเส้นทางการไหลของน้้าในพื้นที่ล้าน้้าตอนกลาง ฯลฯ ก็จะท้าให้ระบบนิเวศของแม่น้าในภาพรวม
ได้รับ การกระทบกระเทือน โดยเฉพาะประเด็นที่ เกิด จากการเปลี่ยนแปลงในมวลน้้ า ความเร็วน้้ า
ตลอดจนปริมาณและประเภทของสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารธรรมชาติ และคุณภาพน้้าที่ส้าคัญต่าง ๆ
ทั้งนี้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์พื้นท้องน้้าที่เป็นอาหารส้าคัญของผู้บริโภคในล้าดับ
ขั้นที่สูงขึ้นไป และท้ายที่สุดย่อมจะท้าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้าในระบบนิเวศแม่น้าแต่ละ
ส่วนต่อไปได้
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3.3) ปัจจัยหลักทำงนิเวศวิทยำและอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแม่น้ำ
3.3.1) ปริมำณกำรไหลและควำมเร็วของน้ำ
ในพื้นที่แหล่งน้้าไหล มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหลายปัจจัย ที่มีบทบาทโดยตรงต่ อ
สิ่งมีชวี ิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้น ปริมาณการไหลของน้้า (Flow) นับว่าเป็นปัจจัย ทางกายภาพที่
ส้าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาที่เป็นพื้นฐานของพื้นที่ เรา
พบว่าปริมาณการไหลจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อแม่น้าล้าธารสาขาต่าง ๆ ไหลรวมกันลงมาจากพื้นที่ต้นน้้า ที่มี
ความลาดชันที่สูงกว่าลงมาถึงพื้นที่ตอนล่างตามล้าดับ ในแต่ละส่วนย่อยของแม่น้าสองฟากฝั่งยังพบ
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการไหล ซึ่งสามารถสังเกตเห็นพื้นที่ชายตลิ่ง ในฝั่งหนึ่งที่อาจมีมวลน้้าแรง
ไหลพุ่งเข้ามา ขณะที่ในทางตรงกันข้ามก็มีฝั่งที่น้าไหลเบากว่า ซึ่งส่งผลต่ออัตราการตกตะกอนของ
อนุภาคสารในระดับที่แตกต่างกันออกไป
การไหลของน้้านับเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดในระบบนิเวศแหล่งน้้าไหล และมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมความเป็นอยู่และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตทางน้้าที่แตกต่างออกไปจากระบบน้้านิ่ง การไหล
ของน้้าท้าให้เกิดการเติมแร่ธาตุอาหารและออกซิเจนใหม่ ๆ เข้ามาสู่ระบบตลอดเวลา ขณะที่ของเสีย
ต่าง ๆ ก็จะถูกพัดพาให้เคลื่อนตัวไปได้เรื่อย ๆ ผลการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ณ อุณหภูมิหนึ่ง
ๆ ที่เท่ากัน อัตราเมตาโบลิซึมของทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้้าไหลจะมีระดับที่สูงกว่าในแหล่งน้้า
นิ่ง (Hynes, 1970) สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าไหลยังจ้าเป็นต้องใช้พลังงานที่มากระดับหนึ่ง (อาทิ เพื่อการ
ว่ายน้้าหาอาหาร การทรงตัวและรักษาต้าแหน่งที่อยู่ใ นมวลน้้าไหล การยึด เกาะหรือแนบล้าตัวกั บ
โครงสร้างบริเวณพื้นท้องน้้าเพื่อต้านความแรงของกระแสน้้า) โดยเป็นการรักษาสภาวะความเป็นอยู่
ในแหล่งน้้าไหลให้เป็นปกติ
3.3.1.1) ลักษณะพืนฐำนและเทคนิคกำรศึกษำติดตำมระบบกำรไหล
ในการศึกษาติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงในการไหลของน้้านั้น เราใช้การวัด “ความเร็ว
ของน้้ า ” (Water velocity) ในหน่ วยของเซนติ เมตรต่ อวิ นาที (หรื อเมตรต่อวิ นาที ) เป็นหลักใน
การศึกษาโดยทั่วไป ทั้งนี้ พบว่าความเร็วของน้้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามทิศทางของแม่น้าจาก
ต้นทางลงไปยังส่วนปลายน้้า (ถึงแม้จะพบว่าในล้าธารเขตป่าต้นน้้าบางแห่งอาจมีความเร็วของน้้าที่สูง
เป็นพิเศษ) ความเร็วของน้้าที่พบในแต่ละส่วนของแม่น้าอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามต้าแหน่งที่
จ้าเพาะต่าง ๆ หรือแตกต่างไปตามลักษณะการคดเคี้ยว หรือการมีองค์ประกอบของพื้นท้องน้้า/สิ่งกีด
ขวางในส่วนย่อยของแม่น้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุดังกล่าว การใช้ “ความเร็วเฉลี่ย ” ของมวลน้้าใน
ภาพรวมจึงไม่สามารถสะท้อนลักษณะจ้าเพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ย่อย และมักไม่สามารถใช้
อธิบายบทบาทหรือความสัมพันธ์กับประชาคมสิ่งมีชีวิตที่พบในแม่น้านั้น ๆ อนึ่ง ความเร็วของน้้าจะ
แปรผันตรงกับปริมาณการไหลที่ได้กล่าวมาในตอนต้น ซึ่งเมื่อปริมาณการไหลของน้้าเพิ่มมากขึ้นก็จะ
มีความเร็วของน้้ าเพิ่มตามสิ่งมีชี วิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่น้าไหลเร็ วจ้าเป็นต้องปรั บตัว โดยหาที่หลบ
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ซ่อนตามแอ่ง น้้าที่หมุนวนเข้าไปด้านข้ างล้าธาร หรือ อาจหลบอยู่ใต้ก้อนหิ น/สิ่งกีดขวางตามพื้นดิ น
หรืออาจไปอาศัยอยู่ในบริเวณที่มพี รรณไม้น้าเจริญขึ้นมากันแรงน้้าที่มีได้
ภาพปรากฏของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่สามารถอาศัยหากินอยู่บริเวณพื้นท้องน้้าใต้แม่น้าล้า
ธารที่ มี กระแสน้้ าไหลตลอดเวลา สะท้ อนให้ เ ห็ นถึ ง ความเป็ นจริ ง (ซึ่ ง นั บ เป็ น เรื่ องส้ าคั ญ ในการ
พิจารณาด้านนิเวศวิทยาของแม่น้า) ว่าความเร็วของน้้าที่พบบริเวณผิวหน้าน้้า รวมทั้งบริเวณกลางน้้า
เมื่อเปรียบเทียบกับใน “ชั้นรอยต่อบริเวณหน้าดิน” (Benthic boundary layer) ที่อยู่ชิดกับพื้นท้อง
น้้านั้น มีระดับที่ไม่เท่ากันอย่างแน่นอน ในประเด็นนี้ได้มีงานศึกษาวิจัยที่ อธิบายลักษณะการลดลงใน
ความเร็วของน้้าที่เกิดจากผลของแรงเสียดทานที่พื้นท้องน้้า รวมถึง การอธิบายทิศทางการเคลื่อนตัว
ของน้้าภายในระบบแม่น้าแบบหมุนวนหรือไหลในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางอุทก
วิทยาและจลศาสตร์ของการไหล เชื่อมโยงกับลักษณะทางกายวิภาคและพฤติกรรมความเป็นอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในพื้นที่แม่น้าได้
เมื่อพิจารณาในระบบพื้นท้องน้้าอย่างละเอียดจะพบการเกิดของสัตว์ขนาดเล็ก อาทิ กลุ่ม
ของโปรโตซัวอาศัยอยู่บนเศษใบไม้ที่ตกทับถมใต้ล้าธาร ซึ่งแนวที่ชิดกับพื้นท้องน้้าบริเวณนั้นอาจเป็น
ชั้นของน้้าที่บางมากและมีความเร็วของน้้าเข้าใกล้ศูนย์ ในพื้นผิวดินใต้ล้าธารเรายังสามารถพบการ
เกิดเมือกลื่นขึ้นเคลือบบนผิวของก้อนหินหรือวัสดุใต้น้า ซึ่งเมื่อน้ามาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะ
พบสิ่ ง มี ชี วิตอาศั ย อยู่ มากมาย อาทิ กลุ่ มของแบคที เ รี ย โปรโตซัว รา รวมทั้ ง สาหร่ ายขนาดเล็ ก
นับเป็นประชาคมสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของสารอินทรีย์ที่ ตกทับ
ถมอยู่ รวมทั้งท้าให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในแหล่งน้้านั้นได้
ความเร็ วของน้้ าเป็ นปั จจั ย ที่ มีผ ลต่ อการแพร่ กระจายในขนาดอนุ ภ าคของดิ น ตะกอน
บริเวณพื้นท้องน้้า เนื่องจากเป็นแรงที่ท้าให้ตะกอนขนาดต่าง ๆ เกิดการยกหรือถูกน้าพาให้เคลื่อนที่
ไป ความเร็วของน้้าจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางกายภาพของพื้นท้องน้้า และมี
บทบาทต่อสภาวะอาหารที่สะสมหรือหมุนเวียนในบริเวณพื้นท้องน้้า นอกจากนี้ ยังมีบทบาทโดยตรง
ต่อการแพร่ กระจายทางชนิ ด รวมทั้ ง พฤติ กรรมความเป็ นอยู่ ข องสิ่ ง มี ชี วิต ความรู้ ค วามเข้ าใจใน
บทบาทของความเร็วน้้าและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับสิ่งมีชีวิตในแต่ละส่วนย่อยของแม่น้าจึงมีความ
จ้าเป็นส้าหรับประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นท้องน้้าในแม่น้าล้าธารและการอนุรักษ์
ทรัพยากรมีชีวิตให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง
กำรประเมินรูปแบบกำรไหลของน้ำเชิงปริมำณ
ส้าหรับนักนิเวศวิทยาที่สนใจสิ่งมีชีวิตในพื้นที่น้าไหล ความรู้ความเข้าใจในพลวัตของไหลจะ
สร้ างสรรค์ ให้ เ กิ ดการต่อยอดความรู้ ใ นการอธิบ ายสถานการณ์ ทางกายภาพที่ มีบ ทบาทต่อความ
เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น แต่เดิมการศึกษาด้านพลวัตของไหลจะเป็นศาสตร์
ทางวิศวกรรมที่ค่อนข้างแยกส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเล็งเห็นความส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ในระบบนิเวศ นักนิเวศวิทยาจ้านวนมากจึงได้มุ่งศึกษาหาความรู้และพยายามวิเคราะห์ถึงบทบาทใน
การอธิบายระบบแหล่งน้้า โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นท้องน้้า และสิ่งมีชีวิต
(Vogel, 1981; Denny, 1988; Davis and Barmuta, 1989; Carling, 1992)
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

82

ในการวิเคราะห์ด้านพลวัตของไหลนั้น เราพบว่าปัจจัยส้าคัญที่นักนิเวศวิทยาควรมีความรู้
ในเบื้องต้น คือ ค่าอัตราการไหล ที่แสดงระดับของการไหลในพื้นที่หนึ่ง ๆ เรียกกันว่า “Reynolds
number ; R e” โดยค้านวณจากสมการ
Re =

u
̅L


โดยที่ u̅ คื อ ค่ าความเร็ ว ในของไหล (ในหน่ วยของเมตรต่ อวิ นาที ) L คื อ ค่ าแสดง
ระยะทางที่ต้ องการพิจารณา (หน่ วยเป็นเมตร) และ  คื อ ค่ าคงที่ท างจลศาสตร์ข องความหนื ด
(Kinetic viscosity; มีค่าเท่ากับ 1.004x10-6 ตารางเมตรต่อวินาที ในน้้าจืดที่มีอุณหภูมิ 20C) ทั้งนี้
อาจปรับเปลี่ยนหน่วยที่ใช้โดยรวมอย่างสมดุลกันโดยค้านึงถึงปริมาณหรือระยะที่ต้องการพิจารณา
เป็นส้าคัญ
ค่า R e นี้สามารถใช้อธิบายทั้งในระยะทางตามแนวแม่น้าหรือใช้ประเมินส้าหรับบริเวณพื้น
ท้องน้้า หรือแม้กระทั่งใช้ส้าหรับพื้นที่จ้าเพาะส้าหรับสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในสภาวะการเคลื่อนที่ผ่าน
โดยของไหลนั้น ทั้งนี้ ค่า R e ในแม่น้าอาจสามารถค้านวณได้ง่าย ๆ โดยใช้ค่าความเร็วเฉลี่ยของน้้า
และค่าความลึกของน้้า ซึ่งค่าความเร็วเฉลี่ยของน้้าสามารถค้านวณจากค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการตรวจวัด
การเปลี่ยนแปลงความเร็วน้้าตามความลึกหรือจากการตรวจวัดที่ต้าแหน่งตัวแทนซึ่งก้าหนดให้วัด ณ
ความลึกจากผิวน้้าลงไปที่ระยะ 0.6 x D (โดย D หมายถึง ความลึกของน้้า) ในการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าแม่น้าล้าธารส่วนใหญ่จะมีรูปแบบของการไหลแบบ Turbulent flow ทั้งนั้น (R e มีค่ามากกว่า
103-104) ส่วนรูปแบบการไหลแบบ Laminar flow (R e มีค่าน้อยกว่า 500) จะพบได้เฉพาะในแม่น้า
ที่มีความเร็วน้อยกว่า 10 เซนติเมตรต่อวินาที ในกรณีที่ความลึกของน้้าบริเวณนั้นมากกว่า 0.1 เมตร
ซึ่งลักษณะดังกล่าวสะท้อนภาพรวมของล้าธารที่ตื้นและมีน้าที่ไหลเอื่อย ๆ เท่านั้น
ค่าของ Reynolds Number (R e) นีจ้ ะสะท้อนภาพของสภาวะความปั่นป่วนของมวลน้้าใน
พื้นที่ที่เราสนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี ค่ าดังกล่าวจะแสดงให้เห็นความเหมาะสมหรือโอกาสในการอยู่
อาศัยของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ แตกต่างกันไป (สัตว์ที่สามารถว่ายน้้าหรือสามารถต้านทานการ
ไหลของน้้าได้ดีจะอยู่อาศัยในพื้นที่ที่น้าไหลแรงได้) ซึ่งข้อมูลความรู้ดังกล่าวอาจน้าไปสู่การประเมิน
ลักษณะการเคลื่อนย้ายถ่ายเทมวลของสารอินทรีย์หรือแร่ธาตุอาหารที่มีในแม่น้า ที่ได้รับการกระตุ้น
โดยกระบวนการทางด้านการไหลของน้้าที่จ้าเพาะตามเขตต่าง ๆ ได้
ในกรณีที่ต้องการประเมินระดับการไหลของน้้าผ่านล้าตัวของสิ่งมีชีวิต (อาทิ ปลา หรือ ตัว
อ่อนของแมลงน้้า) เราก็สามารถท้าได้โดยการประเมินจากความยาวของสิ่งมีชีวิตนั้นตามทิศทางของ
กระแสน้้าที่ไหลผ่าน ส่วนการวัดความเร็วของน้้า ควรวัดจากบริเวณส่วนหน้าของสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจ
นั้น (หรือหากเป็นกรณีที่ท้าการทดลองในสภาวะน้้านิ่ง ก็สามารถประเมินความเร็วจาก “ความเร็วใน
การว่ายน้้า” ของสิ่งมีชีวิตนั้นมาใช้แทน) ทั้งนี้ ผลการศึกษาโดยทั่วไป พบว่าสิ่งมี ชีวิตที่มีขนาดเล็ ก
หรือมีการแนบล้าตัวลงอยู่จนชิดพื้นท้องน้้าได้มาก ก็จะมีค่า R e ที่ต่้า ขณะที่สิ่งมีชีวิต ขนาดใหญ่กว่าที่
อาศัยอยู่ในแนวน้้าแรงก็จะมีค่า R e ที่สูงอย่างชัดเจน
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เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้จะพบว่า ค่า R e เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนของแรงกระท้าที่เกิด
จากความเร็วของน้้าผนวกกับขนาดของวัตถุ เปรียบเทียบกับค่าคงที่ที่แสดงความหนืดของน้้า ถ้าค่า
R e ต่้าก็แสดงว่าวัต ถุ (หรือสิ่งมีชีวิต ) ที่อ ยู่ ภ ายในน้้า ณ เวลานั้น อยู่ภ ายใต้อิทธิพลของความหนื ด
มากกว่าความเร็วของน้้า ซึ่งท้าให้เ กิดรูปแบบการเคลื่อนตัวแบบราบเรี ยบค่อยเป็นค่อยไป ในทาง
ตรงกันข้าม หากค่า R e สูงมาก แนวโน้มของการมีแรงลากจูง (Drag force) ก็จะสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในมวลน้้านั้นจึงจ้าเป็นต้องปรับตัว โดยอาจมีโครงสร้างหรือรูปร่างที่ เรียวลงจากด้านหัวไป
หาง (Vogel, 1981) ลักษณะรูปร่างดังกล่าวจะช่วยลดสภาวะกดดันจากแรงกระท้าของน้้าได้เป็น
อย่างดี
อนึ่ง ค่าคงที่ที่ น่าสนใจอีกค่ าหนึ่ง คือ ค่าที่เรี ยกกั นว่า “Froude Number” หรื อ Frซึ่ ง
ค้านวณได้จากสมการ
Fr =

u
̅
√g × D

โดยที่ u̅ คือ ค่าเฉลี่ยของความเร็วน้้า ค่า D คือ ความลึกของน้้า และค่า g คือ ค่าความเร่ง
ที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลก (มีค่าเท่ากับ 9.8 ตารางเมตรต่อวินาที) ค่า Fr นี้เกิดจากการพิจารณา
สัดส่วนของแรงที่ท้าให้เกิดการไหลไป เทียบกับแรงที่เกิดจากการดึงดูดลงด้านล่างจากแรงดึงดูดของ
โลก ทั้งนี้ หากค่า Fr มีค่าเท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าอยู่ในสภาวะการไหลขั้นวิกฤต (Critical flow)
และหากค่า Fr มีค่ามากเกิน 1 แสดงให้เห็นว่าอยู่ในสภาวะการไหลขั้นวิกฤตมาก (Super-critical
flow) ซึ่งมวลน้้าจะเกิดความปั่นป่วนสูงหรือมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง
ประเด็นที่น่าสนใจอี กเรื่ องหนึ่ งที่ นักนิ เวศวิ ทยาควรเรีย นรู้ คื อ ช่วงความหนาของ “ชั้ น
รอยต่อบริเวณพื้นท้องน้้า” (Benthic boundary layer) ที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้น ซึ่ งในช่วงชั้นนี้
เป็ นบริ เ วณที่ เ กิ ด แรงเสี ย ดทานระหว่ างน้้ าที่ ไ หลอยู่ ด้ านบนกั บ ผิ วหน้ าของวั ต ถุ พื้ นท้ องน้้ า ที่ เ ป็ น
ของแข็งซึ่งไม่มีการเคลื่อนตัว จากการศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ (Allan, 1995) พบว่า
ความหนาของชั้นนี้อยู่ที่ความลึกซึ่งมีค่าความเร็วน้้าลดลงมาถึงระดับประมาณ 90% ของความเร็ว
เฉลี่ยของน้้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความขรุขระของวัตถุ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เกาะติดอยู่บริเวณพื้น
ท้องน้้า โดยทั่วไปพบว่า มีเพีย งชั้นบาง ๆ ที่อยู่ติ ดวับวั ตถุพื้นท้องน้้าเท่านั้ น ที่น้าจะมี การไหลแบบ
Laminar flow ยกตัวอย่างในพื้นที่ที่ความเร็วของน้้าสูง ในช่วง 20-50 เซนติเมตรต่อวินาที เราพบว่า
ลักษณะการไหลแบบราบเรียบและมีทิศทางคงที่จะเกิดได้น้อยมาก และอาจมีการไหลแบบดังกล่าวได้
ในชั้นที่หนาแค่ประมาณ 0.5 – 1.0 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ชดิ ผิวหน้าดินเท่านั้น
จากข้อมูลความรู้ดังกล่าวเราพบว่าผลกระทบจากกระแสน้้าหรือความเร็วน้้า จะถูกบรรเทา
เบาบางลงได้ก็ด้วยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่จะเปลี่ยนรูปร่างให้บางลงหรือแนบล้าตัวชิดกับวัตถุใต้ล้า
น้้ าให้ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ในทางกลั บ กั น หากเราจะประเมิ นความเร็ ว ของน้้ า จากลั กษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ลักษณะรูปร่างหรือพฤติกรรมบางอย่างของสิ่งมีชีวิตที่พบก็จะสามารถบ่งบอกสถานการณ์ในความเร็ว
ของมวลน้้าได้ ทั้งนี้ นับเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตมาเป็น “ดัชนีทางชีวภาพ” (อาทิ การใช้ “คู่มือผู้น้านักสืบ
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สายน้้า”; สรณรัชฎ์และนิรมล, 2545) ที่ช่วยสะท้อนสถานการณ์คุณภาพน้้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยอาจไม่จ้าเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวัดความเร็วของน้้าหรือเครื่องมือที่จ้าเพาะอื่น ๆ มาใช้
3.3.1.2) ผลกระทบจำกสภำวะน้ำท่วมหลำกและควำมแห้งแล้ง
พื้นที่แม่น้าใดที่ปริมาณการไหลของน้้ามีความผันแปรสูง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ก็จ้าเป็นต้องมี
การปรับตัวดี โดยเฉพาะในพฤติกรรมด้านการกินอาหาร การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ ในพื้นที่
แม่น้าเหล่านั้นปริมาณการไหลจะกลายเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อประชาคมปลาในแม่น้าได้มากกว่ า
ปั จจั ย ด้ านชี วภาพอื่ น ๆ (อาทิ การแข่ ง ขั น การถู กล่ า หรื อ แหล่ ง อาหาร ฯลฯ) (Pusey and
Arthington, 1990)
ในสถานการณ์ที่ มวลน้้า มี ปริ มาณผันแปรสูง อาทิ ในช่วงที่น้าท่ วมหลาก หรือช่ วงที่เ กิ ด
สภาวะความแห้งแล้งในแต่ละปี สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่แม่น้าจะได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ในกรณี
ที่น้าท่วมหลากและเกิดการกัดเซาะชายตลิ่ง โดยแรงน้้า ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิด ขึ้น คือ การที่พื ช
พรรณไม้น้าและพืช ชายน้้ าชนิ ดต่าง ๆ จะหยุดชะงักการเจริญ เติบ โตหรือตายลงไป อย่างไรก็ตาม
สภาวะน้้าท่วมหลากหรือในช่วงที่เกิดอุทกภัย อย่างรุนแรงในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า นับเป็นกระบวนการ
ส้ าคั ญ ที่ ท้ า ให้ แ ร่ ธาตุ อาหารปริ มาณมหาศาลจากแผ่ นดิ น ถู กพั ด พาลงสู่ แ ม่ น้า ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในคุณภาพน้้า และความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้าที่เกี่ยวข้องตามมา
ในพื้ นที่เ ขตร้อน อาทิ พื้นที่ ร าบลุ่ มภาคกลางของประเทศไทย สภาวะน้้ าท่ วมหลากใน
ลักษณะพื้ นที่ ราบลุ่ ม เช่ นนี้ จัด เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้นตามธรรมชาติ ไ ด้ บ่ อยครั้ง (ภำพที่ 3.6)
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ที่ก่อประโยชน์ต่อการแพร่กระจายพันธุ์
ปลาในแหล่งน้้าสาขาและพื้นที่ที่เชื่อมโยงโดยรอบ
การท่วมหลากของน้้าในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝน จัดเป็นปัจจัยกระตุ้นหรือเป็นสัญญาณทาง
ธรรมชาติที่ท้าให้เกิดการผสมพันธุ์ และวางไข่ของปลาได้หลากหลายชนิด (Puangchareon et al.,
2012) อาทิ ปลาในครอบครัว Cyprinidae ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลากระมัง และส่งผล
ให้เกิดการกระจายชนิดพรรณและการมีทรัพยากรปลาชนิดต่าง ๆ อย่างอุดมสมบูรณ์เมื่อน้้าลดลงและ
แยกไหลลงไปตามสาขาย่อยของแม่น้านั้น
เมื่ อพิ จารณาในทางตรงข้ามหากระบบนิเ วศแม่น้าได้ เกิ ด สภาวะความแล้ง ที่ ท้ าให้ น้าใน
แม่น้าลดระดับลงมากซึ่งน้้าไม่สามารถเพิ่ มสูงหรื อกระจายไปในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้ง ในกรณีที่เกิ ด
ผลกระทบจากการสร้างสิ่งกีดขวางล้าน้้าหรือการท้าก้าแพงสูงกันขอบตลิ่งโดยรอบอย่างที่เห็นได้มาก
ขึ้นในปัจจุบัน ลักษณะดังกล่าวนับว่ าเป็ นการตัด ทอนโอกาสในการขยายพั นธุ์ข องปลาในแหล่งน้้ า
และจะท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าให้มนุษย์
เราเกิดการลดน้อยลงไปเป็นล้าดับ
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ภำพที่ 3.6 ลักษณะของที่ราบลุ่มแม่น้าท่าจีนทางตอนบนสุด ในเขตจังหวัดชัยนาท (ภาพถ่ายในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2554) ที่เกิดสภาวะน้้าท่วมหลากครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างอย่างชัดเจน
ในกรณีของแม่น้าที่มีปริมาณการไหลน้อยลงมาก (ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะความแห้งแล้งตาม
ธรรมชาติหรือจากการจัด สรรน้้าไปใช้ตามความจ้าเป็นในการอุปโภคบริโภค) พื้นที่แม่น้านั้นจะเกิด
สภาวะการแห้งขอดเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะท้าให้ระดับของอุณหภูมิน้าและความเข้มข้นในแร่ธาตุ ของน้้า
เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมาก ในสภาวะนั้นส่วนใหญ่เราจะพบการเจริญขึ้นมาโดยพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ใน
ขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตทางน้้าอีกหลายชนิดจะอยู่ในสภาวะความตึงเครียดเนื่องจากปัญหาคุณภาพน้้า
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ตลอดจนการถูกจ้ากัดอยู่ในที่แคบลง มีสภาวะการแก่งแย่งมากขึ้นและเกิดการถูกล่าได้ง่ายขึ้น สภาวะ
เช่นนี้อาจสะท้อนออกมาในรูปของประชาคมสิ่ง มีชีวิตที่จะเกิด “ชนิดเด่ น” (Dominant species)
เกิดขึ้นมาในสภาวะแวดล้อมที่จ้าเพาะหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นนั้นมักเป็นชนิดที่ปรับตัวได้ดี มีความ
ทนทานสูง หรืออาจมีวงชีวิตสั้นซึ่งเกิดการเพิ่มประชากรขึ้นมาได้ง่าย (อาทิ การเกิดสัตว์พื้นท้องน้้าใน
กลุ่ มของริ้ นน้้ า จื ด ; Chironumus sp. ในพื้ นที่ เ ขตตื้ นขึ้ นที่ มีการทั บ ถมของซากอิ นทรี ย์ ส าร)
ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึง “ความหลากหลายทางชนิด ” (Species diversity) เราก็มักพบว่าค่า
ความหลากหลายทางชนิด จะต่้ าลงเนื่ องจากสิ่ งมี ชี วิต หลายชนิ ด ลดจ้ านวนลงอย่ างมาก ส้ าหรั บ
สิ่งมีชีวิตในแม่น้าล้าธารที่แห้งขอดซึ่งปรับตัวได้ ดีนั้น ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มตัวอ่อนของแมลงน้้าบาง
ชนิดที่สามารถขุดรูลึกลงไปในพื้นท้องน้้าที่มีความชื้นอยู่ หรือพวกทีสร้างไข่หรือสปอร์ที่ทนทานและ
ฝังตัวอยู่ในแอ่งน้้าเล็ก ๆ รอสภาวการณ์ที่น้าจะเพิ่มระดับขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็จะกลับมาเจริญเติบโตและ
ขยายประชากรได้ดังเดิมอีกครั้ง
ในภาพรวมเราพบว่าการศึกษาผลกระทบของปริมาณการไหลของน้้าจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อระบบแม่น้าที่ “ถูกควบคุม” โดยมนุษย์ (Regulated river) (Sangmek and Meksumpun,
2014) เนื่องจากผลจากการศึกษาจะน้าไปสู่ ความรู้ ความเข้ าใจในการก้ าหนด “อั ตราไหลต่้ าสุ ด ”
(Minimum flow) ที่จะยังคงรักษาสมดุลในระบบนิเวศแม่น้า รวมทั้ง “อัตราไหลสูงสุด ” (Maximum
flow) ที่ไม่ท้าให้เกิดการท้าลายระบบนิเวศแม่น้าในระดับที่ยากจะฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความรู้
ในการบริหารจัดการมวลน้้าอย่างสมดุลรวมทั้งการประยุกต์ใช้อัตราการไหลที่สามารถให้ ประโยชน์ต่อ
ทั้ ง ความต้ อ งการในการใช้ น้ า และการอนุ รั ก ษ์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มทางน้้ า ยั ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ ง
ท้าการศึกษาค้นคว้าอีกมาก
3.3.1.3) ควำมเร็วของน้ำและบทบำทต่อพรรณไม้ในระบบนิเวศแม่น้ำ
จากการศึกษาผลกระทบหรือบทบาทของความเร็วของน้้ าต่อสิ่ งมีชี วิตเราพบว่าสิ่ง มีชีวิต
ชนิดหนึ่งอาจสามารถปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเร็วน้้าสูงได้ ขณะที่บางชนิดพบได้ในที่มีความเร็ว
น้้าต่้ า แต่ เรามั กจะไม่ พ บสิ่ ง มี ชีวิต ที่ เ หมื อนกั นอยู่ ไ ด้ ในทั้ ง สองบริ เ วณ ลั กษณะที่ ป รากฏดั ง กล่ าว
สะท้อนให้เห็นข้อจ้ากัดส้าหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในการอาศัยอยู่ในแหล่งน้้าไหล ซึ่งความจ้าเพาะกับ
พื้นที่หรือความเร็วน้้าดังกล่าวสามารถใช้สะท้อนภาพของระดับความเร็วน้้า ที่เหมาะสมส้าหรับความ
เป็นอยู่ นอกจากนี้ ยังท้าให้เ ราสามารถประเมิน การเปลี่ย นแปลงในประชาคมสิ่งมีชีวิตที่ จะเกิดใน
อนาคต หากความเร็วของน้้าหรืออัตราการไหลได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
พรรณไม้น้าเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่โดดเด่น ในพื้นที่แม่น้าที่มีน้าใสไหลแรงและมีลักษณะเปิด
โล่ ง ซึ่ ง รั บ แสงได้ เ ต็ มที่ พรรณไม้ น้า มี บ ทบาทท้ าให้ เ กิ ด ความแตกต่ างในพื้ นที่ ส่ วนย่ อยของล้ าน้้ า
เนื่องจากประสิทธิภาพในการท้าให้เกิดการตกตะกอนหรือเกิดการสะสมของอนุภาคละเอียดที่พัดพา
ลงมาในพื้นที่แม่น้า นอกจากนี้ ในประชาคมของพรรณไม้น้ายังเป็นบริเ วณที่อยู่อาศัยที่ส้าคัญของ
สัตว์ขนาดเล็กที่เกิดบริเวณพื้นผิวของวัตถุ รวมทั้งเป็นที่รวมตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนานาชนิด
และยั ง เป็ นแหล่ ง อาศั ย หากิ นตลอดจนเป็ นที่ ห ลบภั ย ของปลาในแหล่ ง แม่ น้า (Carpenter and
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Lodge, 1986; Dibble et al., 1996; Diehl and Kornijow, 1998; Peng et al., 2012; Biggs,
1996; Burkholder, 1996; Death 2000)
รูป แบบของการไหลในพื้นที่ แ ม่น้าหนึ่ง ๆ นั บ ว่ ามี บ ทบาทส้ าคั ญ ต่ อความหนาแน่ นของ
พรรณไม้น้า บางพื้นที่ของแม่น้าอาจมีพรรณไม้น้าเจริญงอกงาม ขณะที่บางพื้นที่แทบไม่มีพรรณไม้น้า
ขึ้นอยู่เ ลย ลั กษณะดั งกล่าวเกิด จากอิท ธิพ ลที่ ผสมผสานจากปริมาณการไหลหรือความเร็วของน้้ า
รวมทั้งลักษณะของพื้นท้องน้้าที่มีบทบาทต่อโอกาสการเจริญพันธุ์ของพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่าง
กันออกไป ในประเด็นนี้ Biggs (1996) ได้เสนอแนวคิดการพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัย
อาทิ รู ป แบบของการไหล (ซึ่ง หมายความรวมถึง ความแปรปรวนในสภาวะน้้าท่ วม) และความมี
เสถียรภาพของพื้นท้องน้้ามาพิจารณาร่วมกัน ผลจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมานั้นเราพบว่าพื้นที่ที่มี
อัตราการเกิดน้้าท่วมที่ต่้า และลักษณะของพื้นท้องน้้าที่มีเสถียรภาพอยู่ในระยะเวลาที่นานพอ ก็จะ
เป็นพื้นที่ที่ประชาคมพรรณไม้น้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีและพัฒนาขยายพื้นที่ต่อไปได้
ในด้านผลกระทบของสภาวะน้้าท่วมต่อพันธุ์ไม้น้านั้น Haslam (1978) ได้รายงานข้อมูลที่
ค้นพบว่าในสภาวะที่เกิดน้้าท่วมสูงซึ่งมีปริมาณการไหลประมาณ 2.5 เท่าของอัตราปกติ ที่เคยเป็นอยู่
จะท้ าให้ พั น ธุ์ ไ ม้ น้า ชนิ ด เด่ น อาทิ สาหร่ ายฉั ต ร (Eurasian watermilfoil; Myriophyllum
spicatum) ลดจ้านวนลง ซึ่งการลดลงจะมากถึงครึ่งหนึ่งเมื่ออัตราการไหลเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4 เท่า โดย
จะมีผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่มีในพื้นที่แม่น้าด้วย ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันนี้ได้รายงานโดย
Henriques (1987) และ Chamber et al. (1991) ซึ่งพบความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างความเร็ว
น้้าและมวลชีวภาพของพรรณไม้น้า ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อความเร็วของน้้าต่้ากว่า 0.2 เมตรต่อวินาที
จะพบการปกคลุมของพรรณไม้น้าได้มากกว่ า 75 % ของพื้นที่ แม่น้าในส่วนนั้น ในทางตรงกันข้าม
หากความเร็วของน้้าเพิ่มสูงกว่า 0.9 เมตรต่อวินาที ซึ่งนับว่าเป็นน้้าที่ไหลแรงมากนั้น การปกคลุมของ
พรรณไม้น้าในพื้นที่จะลดลงเหลือต่้ากว่า 10 % เท่านั้น
ผลกระทบของรูปแบบการไหล โดยเฉพาะจากความรุนแรงของปริมาณน้้าในช่วงน้้าท่วม
หลาก (รวมทั้ งการปล่ อยน้้ าลงมาในพื้นที่แ ม่น้า) และอิ ทธิ พลจากความเร็วน้้า ความลึกของล้ าน้้ า
ตลอดจนรู ป แบบของพื้ นท้ องน้้ า จั ด เป็ นปั จจั ย ที่ ไ ด้ รั บ การศึ กษามาอย่ างต่ อ เนื่ อง ทั้ ง นี้ เ พื่ อหา
ค้าอธิบายที่จ้าเพาะเจาะจงส้าหรับการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ ที่เหมาะสมส้าหรับแต่ละพื้นที่ แม่น้า
Wade et al. (2003) ได้พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่แสดงบทบาทของอัตราการไหลของน้้าต่อ
ความชุกชุมของพรรณไม้น้าและอธิบายลักษณะการเกิดของสาหร่ายที่ขึ้นมาปกคลุม (Epiphyte) ซึ่ง
เจริญขึ้นมาบดบังแสงและเป็นปัจจัยที่จ้ากัดการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าได้
ยังมีการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจในพื้นที่แม่น้า 15 แห่งของประเทศนิวซีแลนด์ โดย Riss and
Biggs (2003) พบความสัมพันธ์เชิงผกผันอย่างมีนัยส้าคัญในระหว่างอัตราการเกิดน้้าท่วมกับความชุก
ชุม (r² = 0.52, p = 0.002) และความหลากหลายทางชนิด (r² = 0.53, p = 0.022) ของพรรณไม้
น้้า โดยเมือ่ เกิดน้้าท่วมมากกว่า 13 ครั้งต่อปี จะไม่พบพรรณไม้น้าเหลืออยู่เลย ทั้งนี้ สาเหตุที่เน้นย้้า
ว่ ามี ค วามส้ าคั ญ คื อ การที่ ส่ วนของรากของพรรณไม้ น้ าได้ โ ผล่ ล อยขึ้ นมาจากผื น ดิ น (ซึ่ ง ส้ าคั ญ
มากกว่าปั ญหาจากการแตกหักหรือขาดลอยไปในส่วนของล้ าต้น ) นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์
ระหว่างความชุกชุมของพรรณไม้ น้ากับความเร็วน้้าเฉลี่ ย (ณ ต้าแหน่งใกล้เ คียงซึ่งไม่มีพรรณไม้น้า
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ขึ้นอยู่) โดยพบว่าระดับความชุกชุมสูงสุดจะพบได้ ณ ความเร็วของน้้าที่ประมาณ 0.4 เมตรต่อวินาที
และขีดจ้ากัดบนสุดที่พรรณไม้น้าจะเจริญได้ อยู่ที่ความเร็วน้้าไม่เกิน 0.8 เมตรต่อวินาที
บทบาทความสัมพันธ์ของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยา (อาทิ ปริมาณการไหลและคุณภาพของ
ดินตะกอน) นับเป็นเรื่องที่ มีการศึกษาติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีภายในระบบนิเวศแม่น้า
(Franklia et al., 2008; Haley 2009; Uedeme-Naa et al., 2011) และน้าพาให้เกิดการถ่ายทอด
ของสารอินทรีย์จากบริเวณพื้นท้องน้้าไปสู่แม่น้าในตอนล่างที่ถัดลงไป (Petticrew and Calff, 1992)
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการแหล่งน้้า
ที่มนุษย์เราเข้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาศัยและ
ทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้้า
ในงานการศึกษาวิ จัยพื้ นที่การเจริญของพรรณไม้น้า ในล้ าน้้าเพชรบุรีตอนกลาง ซึ่ง ได้รั บ
อิทธิพ ลด้านปริมาณการไหลจากการควบคุ มโดยโครงการจัดการน้้ าเพื่อการชลประทานของเขื่อน
เพชรบุรี ที่เขตอ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (พิชาศิษฐ์ 2557; Sangmek and Meksumpun,
2014) ให้ผ ลการศึ กษาที่ สนั บ สนุ นแนวคิ ดที่ ว่า ปริมาณการไหลของของน้้าหรื อความเร็ วของน้้ า มี
บทบาทต่อการหายไปและการเจริญเติบโตทดแทนที่ของพรรณไม้น้า ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวพบว่า
พรรณไม้น้าหลักทั้งสองชนิด ที่พบ ได้แก่ ดีปลีน้า (Potamogeton sp.) และสาหร่ายหางกระรอก
(Hydrilla sp.) ได้ถูกจ้ากัดการเจริญเติบโตด้วยความเร็วน้้าที่สูงกว่า 0.5 เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม
ดีปลีน้าแสดงศักยภาพในการเกิดทดแทนที่ได้ดีกว่าสาหร่ายหางกระรอก
ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เราเห็นถึงความจ้าเป็นที่ จะต้องหันมาให้ ความส้าคัญกับ
รูปแบบในการจัดการความเร็วน้้าหรือการดูแลควบคุมปริมาณการระบายน้้าอย่างเหมาะสม โดยควร
ค้านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้น้า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งก้าเนิดของชีวิตใหญ่น้อยในระบบนิเวศ
แม่น้าให้มีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดการผลิตทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าที่ดีไว้ต่อไปได้ด้วย
3.3.1.4) ควำมเร็วของน้ำและบทบำทต่อสำหร่ำยในระบบนิเวศแม่น้ำ
ในระบบแม่น้า “ความเร็วของน้้า” เป็นปัจจัยที่ยอมรับกันว่ามีบทบาทส้าคัญมากที่สุด ต่อ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นในกลุ่มของสาหร่ายยึดเกาะ (Periphyton) ด้วยเช่นกัน ความเร็วของน้้าที่
กดดันและท้าให้เกิดแรงเสียดทานกระท้าต่อพื้นผิว วัตถุที่สาหร่ายเหล่านั้นยึด เกาะอยู่ นับเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้สาหร่ ายถูกกัด เซาะหลุ ดลอยออกไปได้ ซึ่งการหลุดลอยนี้ ยังรวมถึ ง กลุ่มของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กอีกมากมายที่อาศัยอยู่ร่วมเป็นประชาคมในบริเวณเหล่านั้น
จากลักษณะดังกล่าว มวลชีวภาพหรือความหนาแน่นของสาหร่ายที่เราส้ารวจพบในบริเวณ
พื้นท้องน้้าจึงนับเป็นผลสุทธิของอัตราการถูกกัดเซาะหายไปโดยแรงน้้าและอัตราการเจริญทดแทน
ขึ้นมาใหม่ (Biggs, 1995; Horner & Welch, 1981; Biggs et al., 1998) ผลงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
พบว่ า สาหร่ ายกลุ่ มไดอะตอมที่ พ บการปกคลุ ม ด้ วยเมื อ กบาง ๆ บนผิ ว ของวั ต ถุ อีกที จะมี ค วาม
ต้านทานต่อแรงน้้าที่พัดพาได้ดีที่สุด ขณะที่ พวกสาหร่ายสีเขียวที่เป็นเส้นสายมัก มีมวลชีวภาพลดลง
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อย่ างชัด เจนเมื่อความเร็ วของน้้าเพิ่ มสู งเกิน 50 ถึง 80 เซนติ เมตรต่อวินาที ลั กษณะอิท ธิพ ลของ
ความเร็วน้้าเช่นนี้จะเด่นชัดขึ้นหากพื้นท้องน้้าเป็ นกรวดขนาดเล็กหรือ เป็นทรายที่อนุภาคถูกพัดให้
เคลื่อนตัวได้ง่าย ส้าหรับในกรณีที่เข้าช่วงฤดูน้าหลากหรือมีน้าท่วมสูง มวลน้้าที่พัดพามาซึ่งประกอบ
ไปด้วยตะกอนขนาดใหญ่ ซากพรรณไม้ หรือของแข็งแขวนลอยมากขึ้นจะท้าให้เกิดการหลุดลอกของ
สาหร่ายยึดเกาะได้เพิ่มขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศแหล่งน้้าไหลได้อย่างชัดเจน
ความเร็วของน้้ายังมีบทบาทต่ออัตราการดูดซับแร่ธาตุอาหารโดยกลุ่ม ของสาหร่ายที่ขึ้นใน
พื้นที่แม่น้าล้าธาร การศึกษาของ Horner et al. (1983, 1990) พบว่า ณ ความเร็วน้้าประมาณ 15
เซนติเมตรต่อวินาที สาหร่ายโดยเฉพาะพวกที่เป็นเส้นสายจะดูดซับเอาแร่ธาตุอาหารจากน้้าได้ดีที่สุด
ซึ่งโดยทั่วไปความเร็วของน้้าที่ต่้ากว่า 50-60 เซนติเมตรต่อวินาที นับเป็นผลดีต่อสาหร่ายมากกว่ า
ความเร็วที่สูงเกินไป สาหร่ายที่เป็นเส้นสายจึงมักไม่พบในที่น้าแรงมากหรือในส่วนต้น ๆ ของแม่น้าล้า
ธาร แต่จะพบในเขตน้้ าเบาลงแต่ยั ง มีแ สงส่ องถึ งเพี ยงพอ ในขณะที่ ส าหร่ ายกลุ่มที่ มีเ มื อกบาง ๆ
เคลือบและสามารถยึดติดกับผิววัตถุได้ดี อาทิ ไดอะตอม ก็จะสามารถต้านทานต่อแรงน้้าได้มากกว่า
และเจริญเติบโตในที่น้าไหลค่อนข้างแรงได้ดีกว่า ทั้งนี้ ในภาพรวมพบว่าการเปลี่ยนแปลงในอัตราการ
ไหลไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติจากลักษณะความชันของพื้นที่ ผลกระทบจากปริมาณน้้าฝนตามช่วง
ฤดูกาล หรือจากกิจกรรมของมนุษย์ (อาทิ การจัดสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางน้้า) ล้วนแล้วแต่มีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นหรือการเกิดทดแทนที่ของสาหร่ายที่แตกต่างกันไปตามเวลาและ
พื้นที่ต่าง ๆ ได้
3.3.1.5) ควำมเร็วน้ำและบทบำทต่อสัตว์ที่อำศัยในระบบนิเวศแม่น้ำ
บทบาทของความเร็วในการไหลของน้้าในแม่น้าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังและสัตว์อื่น ๆ ที่อาศัยในระบบนิเวศแม่น้าเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์แต่ละ
ชนิ ดมี ความแตกต่ างในพฤติกรรมการอยู่ อาศัย การหาอาหาร รวมทั้ งลั กษณะทางกายวิภ าคหรื อ
โครงสร้างของร่ างกายซึ่ง รับ แรงกระท้ าจากมวลน้้าได้ แตกต่างกั น ไป ในการพิจารณาบทบาทของ
ความเร็วในการไหลของน้้าซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านรูปแบบของการไหลและปริมาณการไหลนั้น เรา
จ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ ณ ต้าแหน่ง ที่ต่างกันภายใน
ระบบนิเวศแม่น้าย่อมได้รับแรงกระท้าจากน้้าในระดับที่ต่างกัน สัตว์ในกลุ่มหอยฝาเดียว อาทิ หอย
คัน ซึ่งมีขนาดเล็กและใช้ส่วนเท้ายึดเกาะกับก้อนหินบริเวณที่น้าไหลกระแทกกระทั้น ย่อมได้รับแรง
จากน้้าที่มากกว่าพวกตัวอ่อนของแมลงน้้าซึ่งมีบริเวณอาศัยหากินอยู่ใต้ซอกของก้อนหินใต้น้า ขณะที่
ตัวอ่อนของแมลงน้้าเหล่านั้นก็ได้รับแรงของน้้าที่มากกว่าพวกสาหร่ายหรือโปรโตซัวที่เจริญขึ้น โดยอยู่
ภายใต้เยื่อเมือกบาง ๆ (ที่มีความหนาไม่ถึง 1 มิลลิเมตร) ซึ่งเคลือบติดอยู่กับผิวก้อนหินใต้น้า
ผลการศึกษาติดตามการเจริญเติบโตของแมลงน้้าในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการกินอาหารแบบ
ดักจับตะกอนแขวนลอย (Suspension feeders) พบว่าแมลงน้้าชนิด Hydropsyche instabilis
สามารถอาศัยยึดเกาะกับก้อนหิน ณ บริเวณที่มีความเร็วของน้้า ในช่วงกว้าง (15-100 เซนติเมตรต่อ
วินาที) ขณะที่แมลงน้้ าชนิ ด Plectrocnemia conspersa จะพบในบริเวณที่มีความเร็ วของน้้าต่้ า
กว่า โดยความเร็วสูงสุดที่พบมักไม่เกิน 20 เซนติเมตรต่อวินาทีเท่านั้น (Allan, 1995) อนึ่ง ผลการ
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ทดลองน้าตัวอ่อนของแมลงน้้าทั้งสองชนิดมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการภายใต้ระบบที่ควบคุมความเร็ว
ของน้้าที่แตกต่างกัน 3 ระดับ พบว่าสัดส่วนในจ้านวนตัวของแต่ละชนิดที่สร้างใยส้าหรับการดักจับ
อาหารต่อไปได้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด (ตำรำงที่ 3.3) นอกจากนี้ โครงสร้างของเส้นใยที่
สร้างขึ้นเป็นรังยังได้รับอิทธิพลจากแรงน้้าโดยพบว่ามีความแข็งแรงที่ต่างกันไปด้วย
ตำรำงที่ 3.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการสร้างใย (คิดเป็นค่าร้อยละ; %) ส้าหรับการดักจับ
อาหารของแมลงน้้า (Caddis larvae) 2 ชนิด ภายใต้สภาวะที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วของน้้าซึ่ง
แตกต่างกัน 3 ระดับ (ที่มา: ปรับปรุงจาก Allan, 1995)

ชนิดของแมลงน้้า

ความเร็วของน้้า (เซนติเมตรต่อวินาที)
10

15

20

Hydropsyche instabilis

20 %

48 %

73 %

Plectrocnemia conspersa

72 %

50 %

4%

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์ที่เป็นผู้บริโภคต่าง
ๆ ยังได้ รับอิทธิพ ลจากแหล่งของสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารเพื่อการเจริญเติ บโต (ซึ่ งมีความต้องการ
แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด) รวมทั้งปัจจัยทางชีวภาพภายในประชาคมสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน (อาทิ
ปัจจัยด้านการแก่งแย่งแข่งขันและปริมาณของผู้ล่าที่มีในระบบ) อย่างไรก็ตาม อิทธิพ ลจากการไหล
ของน้้ ายั ง จั ด เป็ น อิ ท ธิ พ ลที่ มี ค วามส้ า คั ญ ในล้ าดั บ ต้ น ๆ และมี บ ทบาทครอบคลุ ม ลั ก ษณะทาง
นิเวศวิทยาอื่น ๆ ของพื้นที่
ภายในระบบนิเวศที่มีน้าไหลแรง เราพบว่าแมลงน้้าหลายชนิดสามารถปรับตัวในด้านความ
เป็นอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเองไหลไปกับกระแสน้้าที่พัด พาอย่างรุนแรงนั้น ยกตัวอย่าง เช่น แมลงน้้าชนิ ด
Simulium มีลักษณะของการสร้างเส้นใยเหนียวบนผิวของก้อนหินเพื่อช่วยการยึดเกาะและการปรับ
โครงสร้ า งของขาส่ ว นหน้ า ให้ มีลั กษณะเป็ นวงที่ ยึ ด เกาะได้ ดี ส่ วนในตั ว อ่ อ นของแมลงน้้ า ชนิ ด
Philorus มีลักษณะที่ประกอบด้วยอวัยวะคล้ ายเท้าขนาดเล็ก ที่เป็นปุ่มยึดเกาะพื้นหิน นอกจากนี้
สัตว์ใ นกลุ่ม หอยสองฝา อาทิ Zebra mussel (Dreissena polymorpha) สามารถใช้ โครงสร้าง
ส้าหรับยึดเกาะที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวแข็งแรง เรียกว่า “Byssal threads” ซึ่งนับเป็นตัวอย่าง
ของการปรับตัวของสัตว์ในระบบนิเวศแม่น้าเพื่อให้สามารถอาศัยหากินอยู่ ในพื้นที่ที่มีน้าไหลแรงใน
ระดับต่าง ๆ กันได้
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3.3.1.6) ควำมเร็วน้ำและบทบำทต่อพืนท้องน้ำ
ในการท้าความเข้าใจระบบนิเวศแม่น้านั้น ปัจจัยต้นที่เป็นสาเหตุหลักที่นักนิเวศวิทยาส่วน
ใหญ่ให้ความส้าคัญในการศึกษาวิเคราะห์หนีไม่พ้นปัจจัยด้านกระแสน้้าหรือความเร็วของน้้าที่ปรากฏ
ในระบบนิ เ วศแม่ น้า ส่ ว นจ้ า เพาะต่ าง ๆ ซึ่ ง มี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ต่ อสิ่ ง มี ชี วิต ที่ ส นใจศึ กษาติ ด ตาม
นอกจากนี้ ศาสตร์ทางด้านอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) ซึ่งเป็นศาสตร์ ที่ผนวกเอาความรู้
ทางสาขาทางฟิสิกส์และเคมีเข้าด้วยกันยังได้ถูกประยุกต์มาใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ของความเร็วน้้า
ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัย ณ บริเวณพื้นท้อง
น้้าด้านล่างสุด หรือบริเวณขอบของก้อนหินหรือในน้้าชั้นบาง ๆ ที่อยู่ชิดผิวดินตะกอน ทั้งนี้ บริเวณ
ดังกล่าวมีความเร็วของน้้าที่แตกต่างจากระดับความเร็วเฉลี่ยของน้้าที่ตรวจวัดได้ในบริเวณกลางล้าน้้า
อย่างสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันเรายังไม่มีค้าอธิบ ายที่สมบูรณ์แบบส้าหรับ ความเร็วน้้าในระบบ
นิ เ วศของแหล่ ง แม่ น้ าหนึ่ ง ๆ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากข้ อจ้ ากั ด ด้ านเทคนิ ค วิ ธีการตรวจวั ด ความเร็ วน้้ า ณ
ผิวสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นท้องน้้าเป็นเรื่องที่ท้าได้ยาก นอกจากนี้ ในสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติ
ยังมีรูปแบบของพื้นท้องน้้าที่หลากหลาย มี ทั้งโครงสร้างของพื้นหิน กรวด หรือดินตะกอนละเอียดที่
ไม่สม่้าเสมอ และในระบบแม่น้ายังมีอัตราไหลที่เ ปลี่ยนไปตามลักษณะของสิ่งกี ดขวางรวมทั้งความ
ลาดชันในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ ความรู้ส้าคัญที่ควรตระหนักถึงเสมอ คือ ความเข้าใจในเบื้องต้นว่าสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในต่างบริเวณในพื้นที่แม่น้าล้าธารนั้น ย่อมรับแรงกระท้าจากมวลน้้าในระดับที่
ไม่เท่ากัน จากความรู้ดังกล่าวความพยามอธิบายเรื่อง “แรงกระท้า” จากมวลน้้าในต้าแหน่ง จ้าเพาะ
ของแม่น้าจึงจัดเป็นเรื่องส้าคัญและจ้าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อการวางแผนบริหารจัดการแม่น้าที่
ค้านึงถึงความเป็นอยู่ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในแม่น้านั้น
หากพิจารณาไปที่มวลน้้าในแม่น้าจะเห็นสภาพการณ์ที่มวลน้้าเคลื่อนที่หมุนวนบ้าง ดูเป็น
เกลียว หรือมีการผุดขึ้นหรือมุดลงไปเป็นระยะ ๆ บางแห่งคล้ายลักษณะการเกิดพายุที่ไม่มีทิศทาง
ภายในที่แน่นอนใด ๆ ในหลักการเบื้องต้นด้านการเคลื่อนที่ของของไหล (Fluids) นักวิทยาศาสตร์ได้
มีการจ้าแนกรูปแบบการไหลของออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Laminar flow 2) Turbulent flow
และ 3) Transition flow โดยการไหลในแบบ Laminar flow นั้น เป็นลักษณะการไหลที่มีรูปแบบ
สม่้าเสมอ ไหลเรียบ ๆ ไป โดยอนุภาคที่อยู่ภายในจะเคลื่อนไหลภายใต้ลักษณะของแผ่นชั้นที่ขนาน
กันไปเรื่อย ๆ และมีการผสมผสานกันน้อยมาก ส่วนการไหลในแบบ Turbulent flow นั้น เป็นการ
เคลื่อนตัวของของไหลในรูปแบบที่ไม่มีทิศทางแน่นอนและเกิดการผสมผสานกันภายในได้อย่างมาก
และส้าหรับการไหลแบบ Transition flow จัดเป็นรูปแบบที่ผสมผสานทั้งสองรูปแบบแรกไว้ด้วยกัน
ซึ่งในความเป็นจริงตามธรรมชาติของแม่น้าพบว่าการไหลแบบ Laminar flow แทบไม่มีอยู่เลย อาจ
เป็นรูปแบบของการไหลในอุดมคติ หรือใช้พิจารณาเฉพาะพื้นที่ตั้งต้นของการไหลหนึ่ง ๆ เพื่อใช้เป็น
“จุดอ้างอิง” อย่างไรก็ตามในบริเวณพื้นท้องน้้าที่เรียบสม่้าเสมอหรือบริเวณเหนือผิวโคลนละเอียดที่
กระจายปกคลุมพื้นท้องน้้าเราอาจพบการเคลื่อนตัวของมวลน้้าแบบ Laminar flow ได้ โดยเฉพาะ
ในชั้นบาง ๆ เหนือพื้นท้องน้้า ซึ่งหากมีก้อนหินหรือกรวดทรายที่มีความขรุขระเกิดขึ้น ลักษณะการ
ไหลเช่ นนี้ ก็จะแปรเปลี่ ย นไป โดยมวลน้้ าจะยกตั วขึ้ นตามพื้ นผิ วของวัต ถุ กีด ขวาง ท้ าให้ เ กิ ด การ
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ผสมผสานในระหว่างชั้นของน้้าขึ้ นมาได้และเกิดเป็นรูปแบบของ Turbulent flow ซึ่งมีอัตราการ
ผสมผสานแตกต่างกันไปตามลักษณะของสิ่งกีดขวางที่มีนั้น
เมื่อพิจารณาบริเวณรอยต่อระหว่างชัน้ มวลน้้าผิวหน้าดิน (ซึ่งเป็นของเหลว) กับดินตะกอน
หรื อกรวดหินบริเ วณพื้นท้ องน้้ า (ซึ่ ง เป็ นของแข็ง ) ณ บริเ วณดั ง กล่าว หากไม่ มีการกั ดเซาะใด ๆ
เกิ ด ขึ้ น จะมี ค วามเร็ วของน้้ า ณ บริ เ วณรอยต่ อนั้ นเท่ ากั บ “ศู นย์ ” ซึ่ง เป็ นสภาวการณ์ ที่ ห ยุ ด นิ่ ง
เรียกว่า “No-slip condition” (Vogel, 1981) ในแม่น้าทั่วไปที่มีความเร็วของน้้าที่สูงในบริเวณผิว
น้้าและกลางน้้า การเกิดสภาพการลดหลั่นของความเร็วอย่ างรวดเร็ว ณ บริ เวณใกล้พื้นท้องน้้าของ
แม่น้า (รวมทั้งด้านข้างตลิ่งของล้าน้้า) จึงเกิดขึ้น ลักษณะการลดลงของความเร็วน้้าตามความลึกของ
น้้าจนถึงพื้นท้องน้้านั้นเป็นลักษณะของพื้นที่ บริเวณที่เกิดแรงเสียดทาน (Shear stress) กับพื้นท้อง
น้้าและท้าให้เกิดอาณาบริเวณที่เรียกว่า “ชั้นรอยต่อบริเวณพื้นท้องน้้า” (Benthic boundary layer)
ขึ้นมา ช่วงชั้นนี้นับเป็นบริเวณที่ส้าคัญมากที่เราควรศึกษาติดตาม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีบทบาทส้าคัญต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้้า
ทั้งนี้ ชั้น Benthic boundary layer จะมีอาณาบริเวณครอบคลุมจากแนวที่ชิดพื้นท้องน้้าขึ้นไป
จนถึงระดับที่ยังมีแรงเสียดทาน (หรือมีการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของน้้า) จากอิทธิพลของพื้นท้อง
น้้าอยู่ อนึ่ ง ส้าหรั บในแม่ น้าที่ ค่ อนข้างตื้ น ช่วงชั้นรอยต่ อดั งกล่าวอาจครอบคลุมบริ เวณตลอดทั้ ง
ระดับความลึกของน้้า และอิทธิ พลจากลั กษณะของพื้นท้ องน้้าจะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ความเร็วและทิศทางของมวลน้้าที่ไหลผ่านอย่างเห็นได้ชดั

3.3.2) ลักษณะพืนท้องน้ำ
พื้นท้องน้้าเป็นบริเวณที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย หากพิจารณาในเชิงกายภาพจะพบว่า
พื้นท้ องน้้ ามี ห ลายประเภท มี ค วามซั บซ้ อนและแตกต่ างกั นไปตามลั กษณะทางภู มิป ระเทศและ
สัณฐานวิทยาที่เป็นที่ตั้งของแม่น้าแต่ละแห่ง พื้นท้องน้้าในพื้นที่แม่น้าเดียวกัน ยังแสดงความแตกต่าง
กันไปตามบริเวณจ้าเพาะต่าง ๆ อาทิ ในพื้นที่เขตน้้าแรงจะพบพื้นท้องน้้าประกอบด้วยอนุภาคขนาด
ค่อนข้างใหญ่ ขณะที่ในพื้นที่ เขตน้้าเบาหรือในมุมอับบริเวณใกล้ชายตลิ่งก็มักพบพื้นท้องน้้าที่มีการ
สะสมของตะกอนขนาดเล็กอยู่มากกว่า
ในแม่น้าใกล้เขตป่าเขาหรือเขตพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงจะพบพื้นท้องน้้าประกอบด้วยหิน
ขนาดใหญ่ (Boulder) กระจั ดกระจายอยู่ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายหินในบริเ วณตอนปลายของพื้นที่
น้้าตก แม่น้าบริเวณดังกล่าวจะมีน้าไหลแรงและพื้นท้องน้้ายังประกอบด้วยก้อนหิน (Cobble) ขนาด
ต่าง ๆ กัน ใหญ่บ้างเล็ กบ้าง รวมทั้งก้อนกรวด (Pebble) ที่มีข นาดเล็กลงมาผสมปนเปกันไป พื้นที่
แม่น้าที่มีความลาดชันของตลิ่งสองข้างมากจะพบการกัดเซาะพังทลายจากพื้นที่ ชายตลิ่งได้ง่าย และ
เรามักพบกรวดขนาดเล็ก (Gravel) ปะปนอยู่กับทรายขนาดต่าง ๆ ซึ่งถูกพัดพาให้เคลื่อนตัวตามแรง
ของน้้าได้ พื้นท้องน้้าในลักษณะนี้มักขาดเสถียรภาพ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเข้าสู่พื้นที่ราบต่้าที่ถัดลงมา แม่น้าโดยทั่วไปมักจะแผ่กว้างออกและตื้นขึ้น พร้อม ๆ กั บ
ความเร็วของน้้าก็เริ่มลดลงเป็นล้าดับ ด้วยเหตุดังกล่าวพื้นท้องน้้าในส่วนปลายของแม่น้า มักเกิดจาก
การสะสมของอนุภาคขนาดเล็กละเอียดที่เคลื่อนตัวลงมาถึง อนุภาคดังกล่าวอาจเกิดจากการกัดกร่อน
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ของชั้นหินแร่ต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นสารอนินทรีย์และพบได้ในรูปของทรายละเอียดรวมทั้งอนุภาคขนาด
เล็ก ๆ เป็นลักษณะของโคลน (Silt) โดยเมื่อน้้าลดความเร็วลง (โดยเฉพาะในบริเวณมุมอับ ซึ่งมีสิ่งกีด
ขวางหรือในแนวพรรณไม้บริเวณชายน้้าที่ขึ้นหนาแน่น) อนุภาคเหล่านั้นก็จะตกตะกอนลงสะสมเกิด
เป็นพื้นท้องน้้าที่มีเนื้อละเอียดประกอบด้วยโคลนเลนเป็นหลัก
ตำรำงที่ 3.4 การจ้าแนกลักษณะพื้ นท้องน้้าที่เ ป็นอนินทรีย์ สารตามขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางของ
อนุภาค (Wentworth scale; Cummins, 1962; Minshall, 1984) (ที่มา: ปรับปรุงจาก Allan, 1995)
ลักษณะพื้นท้องน้้าที่จ้าแนกเป็น
กลุ่มตามขนาดของอนุภาค
ก้อนหิน (Boulder)
หินกรวด (Cobble)
ขนาดใหญ่ (Large)
ขนาดเล็ก (Small)
กรวด (Pebble)
ขนาดใหญ่ (Large)
ขนาดเล็ก (Small)
กรวดทราย (Gravel)
หยาบ (Coarse)
ขนาดปานกลาง (Medium)
ขนาดละเอียด (Fine)
ทราย (Sand)
หยาบมาก (Very coarse)
หยาบ (Coarse)
ขนาดปานกลาง (Medium)
ขนาดละเอียด (Fine)
ขนาดละเอียดมาก (Very fine)
ทรายแป้ง (Silt)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของอนุภาค (mm)

ค่า Phi (ø)
(-log2 ของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่เล็กที่สดุ )

>256

≤-8

128-256
64-128

-7
-6

32-64
16-32

-5
-4

8-16
4-8
2-4

-3
-2
-1

1-2
0.5-1
0.25-0.5
0.125-0.25
0.063-0.125
<0.063

0
1
2
3
4
≥5

ตำรำงที่ 3.4 แสดงการจ้าแนกขนาดของอนุภาคบริ เวณพื้นท้องน้้าจากหินขนาดใหญ่ไ ป
จนถึงกรวดทรายและโคลนที่มีขนาดเล็กมาก ตามล้าดับ อนุภาคที่มีขนาดแตกต่างกันเหล่านี้ เกิดจาก
อิทธิพลหลักจากกระแสน้้าที่มใี นพื้นที่แม่น้าแต่ละบริเวณ อย่างไรก็ตาม ในบริเวณหนึ่ง ๆ เราอาจพบ
องค์ประกอบของอิ นทรี ย์สารที่มีขนาดใหญ่มาก (อาทิ ท่อนไม้ หรือต้นไม้ที่จมลงมา) พร้ อม ๆ กั บ
องค์ประกอบที่มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (อาทิ ซากของสาหร่ายและแพลงก์ตอน)
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แทรกอยู่เ ป็นองค์ป ระกอบโดยรวมของพื้นท้องน้้า ลักษณะดั งกล่ าวแสดงให้เห็ นว่าพื้นท้ องน้้ าเป็ น
บริเวณที่มีความหลากหลายสูงอย่างเห็นได้ชัด พื้นท้องน้้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณจะมีบทบาท
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง (โดยเฉพาะในบริเวณผิวสัมผัสกับ พื้น
ท้องน้้า) ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาจ้านวนมากที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของพื้นท้องน้้าต่อประชาคมของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเจริญพันธุ์และการเกิดทดแทนที่ ซึ่งจะกล่าวถึงในล้าดับต่อไป
เนื่ องจากความหลากหลายของพื้ นท้องน้้ าที่ พ บ เราจ้ าเป็ นต้ องก้ าหนดปั จจั ย ที่ใ ช้ ศึกษา
วิเคราะห์หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นท้องน้้าที่ชัดเจนและเหมาะสมกับธรรมชาติของพื้นที่
รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายในการประเมินแต่ละครั้ง เราสามารถศึกษา “ขนาดของอนุภาค” ที่
เป็นองค์ประกอบของพื้นท้องน้้าที่สนใจ หรื อ การวิเคราะห์ “ขนาดอนุ ภาคเฉลี่ย ” ของพื้นที่ ได้ ใน
ขณะเดี ย วกั นหากมี ค วามจ้ าเป็ นการศึ กษาถึ ง “พื้ นที่ ผิ ว ” ของก้ อนหิ น ก็ จะมี ค วามหมายต่ อการ
ประเมินการเกิดของสาหร่ายบางชนิดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การศึกษา “ช่องว่างระหว่างอนุภาค”
(Interstitial space) จะมีประโยชน์ในการประเมินประชากรสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่แทรก
ตัวอยู่ (เพื่อการก้าบังกระแสน้้าที่มาปะทะ) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความลาดชันและองค์ประกอบ
ของหน้าดินตามแนวราบในพื้นที่แม่น้าจะสามารถสะท้อนโอกาสการเจริญพันธุ์ของพรรณไม้น้า ชนิด
ต่ า ง ๆ ขณะที่ ก ารศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงตามแนวดิ่ ง ที่ ลึ ก ลงไปในดิ น พื้ น ท้ อ งน้้ า ซึ่ ง ให้ ข้ อ มู ล
องค์ป ระกอบของขนาดอนุภ าค การจัด เรี ย งตั ว หรือคุณภาพทางเคมีก็จะสะท้ อนภาพความอุ ด ม
สมบูรณ์หรือความเหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นท้องน้้าในแต่ละบริเวณได้
ในภาพรวมแล้ ว ไม่ ว่า เราจะศึ ก ษาติ ด ตามปั จ จั ย ใดเรามั ก พบการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ตาม
แนวราบและตามแนวดิ่ ง รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นในช่ วงของฤดู ก าล (โดยเฉพาะการ
เปลี่ย นแปลงในอั ต ราการไหลของน้้า) หรือการใช้ ป ระโยชน์ใ นที่ดิ นโดยรอบที่ ส่ งผลกระทบ อนึ่ ง
การศึกษาวิเคราะห์พื้นท้องน้้าโดยจ้าแนกประเภทแยกออกเป็นเป็นลักษณะเชิง “สารอนินทรีย์” และ
“สารอินทรีย์” นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท้าให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการประเมินเชิงคุณภาพ
ของพื้นท้องน้้า ซึ่งลักษณะของพื้นท้องน้้าดังกล่าวมีรายละเอียดที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี้
3.3.2.1) สำรอนินทรีย์ในพืนท้องน้ำและบทบำทต่อสิ่งมีชีวิต
ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่มีพื้นท้องน้้าบริเวณใดที่ไม่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์เจือปน
อยู่ อย่ างไรก็ ตามพื้นท้องน้้าของแม่น้าล้าธารโดยเฉพาะในเขตต้ นน้้ าจะมีมวลขนาดใหญ่น้อยของ
สารอนินทรีย์ประกอบกันเป็นโครงสร้างหลักของพื้นท้องน้้าอยู่เสมอ พื้นท้องน้้าอาจเป็นก้อนหินขนาด
ใหญ่จ้านวนมาก จนถึงการเป็นกรวดละเอียดซึ่งมักพบในส่วนปลายของแม่น้า เมื่อเราต้องพิจารณาใน
เชิงกายภาพของพื้นท้องน้้าจะพบว่าปัจจัยทางด้านขนาดของอนุภาค (Particle size) ลักษณะของ
พื้นผิววั ตถุ (Surface texture) ตลอดจนความมีเ สถียรภาพ (Stability) ของพื้นท้องน้้าตามเวลา
เหล่านี้นับเป็นปัจจัยเด่นที่ควรให้ความสนใจศึกษาติดตาม เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชื่อมโยง
ต่อประชาคมสิ่งมีชีวิตและคุณสมบัติทางเคมีของน้้าในพื้นที่แต่ละแห่ง
ขนาดของอนุ ภาคเป็ นปัจจัยทางกายภาพที่ มีการศึกษากันอย่ างงแพร่ หลาย เราสามารถ
ประเมินขนาดของอนุภาคได้จากการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคโดยตรง (เหมาะส้าหรับพื้นที่ล้า
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ธารที่มีพื้นเป็นก้อนหินขนาดใหญ่) หรือจากการประเมินผ่านเทคนิคการตกตะกอน รวมทั้งเทคนิคการ
ร่อนแยก (Sieving) โดยการใช้ตะแกรงร่อนขนาดตาที่เรียงกันไปตามล้าดับ จากใหญ่ไปเล็ก อนุภาค
ขนาดใหญ่กว่าจะถูกร่อนแยกออกมาได้ง่ายกว่า ขณะที่อนุภาคละเอียดที่เป็น Silt หรือ Clay นั้น
จ้าเป็นต้องใช้ความละเอียดและใช้เวลาในการตกตะกอนก่อนที่อนุภาคทั้งหมดจะถูกน้ามาท้าให้แห้ง
เพื่ อหาน้้ า หนั กรวมของแต่ ล ะกลุ่ มขนาดต่ อไป ทั้ ง นี้ การจ้ าแนกขนาดของอนุ ภ าคตามเส้ นผ่ า น
ศูนย์ กลางและการจั ด กลุ่ม ต่ าง ๆ นั้ น ใช้ เ กณฑ์ดั ง ตำรำงที่ 3.4 จากตารางนี้ จะพบลั กษณะการ
จัดแบ่งช่วงของขนาดอนุภาคโดยเพิ่มขึ้นช่วงชั้นละ 2 เท่า นอกจากนี้ ยังมีการใช้ค่า Phi (ø) ซึ่งเกิด
จากการค้านวณ ค่า – log2 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคขนาดเล็กที่สุด ในแต่ละช่วงชั้น
มาพิจารณาเพื่อความสะดวกในการประเมินอีกด้วย
ส้าหรับการน้าเสนอข้อมูลนั้นเราสามารถแสดงในค่าเฉลี่ยของขนาด (Median particle
size; MPS) พร้อม ๆ กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านขนาดที่พบ (Standard deviation;
SD) อย่างไรก็ต าม ยังมีข้อจ้ากัดของการประเมินคุณภาพของพื้นท้องน้้าในลักษณะนี้ โ ดยเฉพาะใน
บริเวณที่พื้นท้องน้้ามีลักษณะพิเศษ อาทิ การเป็นฐานหินเรียบหรือแนวสันหินขนาดใหญ่ หรือการมี
ผิวหน้าดินที่อัดตัวกันแน่นหรือมีผิวเรียบเกิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบหินปูนอยู่มากและ
เกิดการตกตะกอนของสารประกอบแคลเซียมเคลือบอยู่ที่พื้นท้องน้้า

(ก)

(ข)

(ค)

ภำพที่ 3.7 ลักษณะความแตกต่างของขนาดอนุภาคที่พบได้ในพื้นท้องน้้าของแม่น้าเพชรบุรี โดยที่ใน
ภาพ ก จะพบก้อนหิน (Boulder) ส่วนภาพ ข และ ภาพ ค แสดงพื้นท้องน้้าที่ประกอบด้วย
กรวดขนาดเล็ก (Small pebble) และทรายละเอียด (Fine sand) ตามล้าดับ
ลักษณะการแพร่ กระจายเชิ ง ขนาดของอนุ ภ าคในพื้นท้ องน้้ าแสดงลักษณะทั่ วไปที่ อาจ
จ้าแนกตามระยะทางจากต้นน้้าสู่ปลายน้้าได้ โดยเราจะพบก้อนหินขนาดใหญ่กว่าในพื้นที่ ส่วนต้นของ
แม่น้าที่มี น้าไหลแรง และเมื่อลงมาสู่ พื้นที่ปลายน้้าหรือบริเ วณที่มีน้าไหลช้ าลงก็จะพบ อนุภาคที่ มี
ขนาดเล็กในสัดส่วนที่มากขึ้น อนุภาคละเอียดประเภท Silt มักพบในเขตที่ความเร็วของน้้าลดลงมาก
พอที่อนุภาคเหล่านั้นจะตกตะกอนลงได้ จึงมักพบบริเวณที่น้านิ่งขึ้นมากหรือในแอ่งน้้าที่น้าหมุนวน
ย้อนกลับในบริเวณข้างตลิ่งของแม่น้าที่มีวัตถุก้าบัง อย่างไรก็ตาม การสะสมของอนุภาคขนาดเล็ก มัก
มีความผันแปรได้มากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของน้้าเพียง
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เล็กน้อยก็ท้ าให้เ กิดการพัดพาออกไปหรือการสะสมตัวลงที่ เปลี่ ยนแปลงไปได้ องค์ป ระกอบของ
ขนาดอนุภาคในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของความแตกต่าง ถึงแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กันความแตกต่างดัง กล่ าวพบได้ ทั้งตามแนวภาคตัดขวางของล้าน้้าและในแต่ ละบริเ วณของแม่น้า
(ภำพที่ 3.7) ทั้งนี้ เกิดจากความเร็วของน้้าในแต่ละบริเวณนั้นมีความแตกต่างกันไปนั่นเอง (พิชาศิษฐ์
2557)
โดยทั่วไปแม่น้าในแต่ละบริเวณมักมีลักษณะของพื้นท้องน้้าทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลาได้ ค่ อนข้ างน้ อย และได้ รั บ อิท ธิ พ ลจากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราไหลหรื อ ปริ มาณของน้้าตาม
ธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่กะทันหัน อาทิ การเกิดสภาวะน้้าท่วมหลากอย่างฉับพลัน
(ภำพที่ 3.3) นับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนสภาพตลิ่งของแม่น้า ท้าให้เกิด
การกัด เซาะพังทลายและเกิดการพัด พาเอากรวดทรายลงสู่ร ะบบแม่น้าได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
สภาวะน้้าท่วมหลากยังมีผลกระทบต่อประชาคมสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้มักพบการเกิดทดแทนที่ของสัตว์หน้า
ดินขนาดเล็กมาทดแทนสัตว์ในกลุ่มของหอยสองฝาที่มีความทนทานน้อยกว่าในกลุ่มแรกนั้น
3.3.2.2) สำรอินทรีย์ในพืนท้องน้ำและบทบำทต่อสิ่งมีชีวิต
การประเมิ น ลั ก ษณะของพื้ นท้ อ งน้้ า โดยการพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพและปริ ม าณของ
สารอินทรีย์ที่ตกตะกอนทับถมกันหรือสะสมอยู่ในรูปแบบของซากพืชซากสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้ นับเป็น
เรื่องที่จ้าเป็นส้าหรับการอธิบายความอุดมสมบูรณ์ของอาหารหรือแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นท้องน้้า
ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าตะกอนที่มีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) มักจะมีคุณลักษณะในเชิงของ “การ
เป็นอาหาร” มากกว่าการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นท้องน้้า (ยกเว้นส้าหรับกลุ่มของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังที่มีขนาดเล็กมากหรือจุลิ นทรีย์ต่าง ๆ) ในทางตรงกั นข้าม ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้ น
รวมทั้งเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ ใบและซากพืช ต่าง ๆ ก็มักจะมีคุณลักษณะในเชิงของการเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยมากกว่าเป็นแหล่งอาหาร (Benke et al., 1984) อย่างไรก็ตาม การจ้าแนกในเชิง ของขนาด
ดังกล่าวอาจมีข้อจ้ากัด เนื่องจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ยังสามารถเป็นอาหารที่ดีได้ด้วย (โดยเฉพาะส้าหรับ
พวกแมลงน้้าบางกลุ่มซึ่งอาศัยกัด แทะกินสาหร่ายบนผิววัตถุและยั งกินเศษซากใบไม้ขนาดเล็กเป็ น
อาหารได้) การจ้าแนกวัตถุพื้นท้องน้้าที่เป็นสารอินทรีย์ออกตามขนาด จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมิน โอกาสการเปลี่ย นแปลงของวั ตถุเ หล่านั้นและเชื่อมโยงกับการเกิดประชาคมหรือการเกิ ด
ทดแทนที่ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่สามารถอยู่อาศัยได้
โดยทั่วไปเราควรแจกแจงวัตถุบริเวณพื้นท้องน้้าออกมาเป็นกลุ่ม ๆ (อาทิ ตะกอนละเอียด
เศษซากใบไม้ที่ร่วงมาทับถม กิ่งไม้หรือท่อนไม้ที่จมน้้าอยู่ หรือพื้นที่ว่างที่สาหร่ายหรือพรรณไม้น้าต่าง
ๆ สามารถเจริญเติบโตได้) ซึ่งจะท้าให้เห็นภาพความเป็นไปของระบบนิเวศในบริเวณนั้นได้ชัดเจน
นอกจากนี้ การประเมิ นสั ดส่ วนของกลุ่ ม ดัง กล่ าวและการติ ด ตามการเปลี่ ยนแปลงตามเวลาของ
องค์ประกอบที่มียังให้ประโยชน์ในการอธิบายความเป็นอยู่ของทรัพยากรมีชีวิตที่อาศัยบริเวณพื้นท้อง
น้้า มีงานศึกษาวิจัยที่ได้ติดตามความเป็นอยู่ของสัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กในล้าธารซึ่งพบว่า
ปริมาณของสัต ว์เหล่ านั้นแปรผันตามกับปริ มาณซากใบไม้และอินทรีย วัตถุที่เ น่าเปื่ อยทับถมอยู่ ณ
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บริเวณพื้นท้องน้้า ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ ซากใบไม้และอินทรียวัตถุ ต่าง ๆ เกี่ยวข้องในฐานะการเป็น
อาหารของสัตว์เหล่านั้นนั่นเอง (Egglishaw, 1964; Reice, 1980)
อย่างไรก็ตาม พื้นท้องน้้าที่มี พรรณไม้น้าหรื อมีสาหร่ายขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ จะอยู่ในสถานะ
ของการเป็นที่ อยู่อาศัยหรือพื้ นที่ก้าบังกระแสน้้าที่ดีส้าหรั บให้สิ่งมีชีวิตต่ าง ๆ มาอาศั ยอยู่ได้ (อาทิ
พวก Amphipod และ Isopod) ทั้ง นี้ พรรณไม้น้าเหล่านั้ นมักมีอิท ธิพลต่อการตกตะกอนของ
สารอินทรีย์ขนาดเล็ก ๆ แต่ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงในด้านการเป็นแหล่งอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิต ที่ม า
อาศัยอยู่นั้น ด้วยลักษณะจ้าเพาะที่เกิดจากพฤติกรรมความเป็นอยู่ ลักษณะการกินอาหาร และการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปดังกล่าว การพิจารณาอิทธิพลจากองค์ประกอบใน
พื้นท้องน้้าที่มจี ึงจ้าเป็นต้องมีความจ้าเพาะกับชนิดหรือกลุ่มประชาคมสัตว์พื้นท้องน้้าที่สนใจ และท้า
การประเมิ นบทบาทความสัมพันธ์ ไ ปตามกลุ่ มที่ มีรู ปแบบด้านพฤติ กรรมความเป็ นอยู่ ห รือการกิ น
อาหารที่แตกต่างกันไป
ตำรำงที่ 3.5 ชนิด จ้านวน และมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้้าที่พบในบริเวณที่ มีการทับถมของ
ซากกิ่งไม้ใบไม้ (Wood substrates) เปรียบเทียบกับ ในทราย (Sand) หรือโคลน (Mud) ในแม่น้า
Satilla ประเทศสหรัฐอเมริกา (บริเวณที่ศึกษามีสัดส่วนของ Wood substrates : Mud : Sand =
1:3.6:18) (ที่มา: ปรับปรุงจาก Benke et al., 1984)
ซากกิ่งไม้ใบไม้
ชนิดของสิ่งมีชีวิตใน
บริเวณพื้นท้องน้้า

ทราย

โคลน

จ้านวน
ชนิด

มวล
ชีวภาพ
(mg/m2)

จ้านวน
ชนิด

มวล
ชีวภาพ
(mg/m2)

จ้านวน
ชนิด

มวล
ชีวภาพ
(mg/m2)

กลุ่มแมลงน้้า
Diptera
Trichoptera
Ephemeroptera
Plecoptera
Coleoptera
Megaloptera
Odonata

17
9
5
2
3
1
3

243
4,222
97
137
218
379
529

15
0
0
0
1
0
1

64
8
-

11
3
0
0
0
0
0

148
24
-

กลุ่มไส้เดือนน้้า
Oligochaeta

0

-

3

22

3

420

40

5825

20

94

17

592

รวม
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เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของพื้นท้องน้้าทั้งที่เป็นอนินทรีย์ส ารและอินทรีย์สาร เราพบว่ า
สิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้้ามีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความชุกชุมที่แตกต่างกันไปตามประเภทหลัก
หรือองค์ประกอบหลักของพื้นท้องน้้าในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ พบว่าพื้นท้องน้้าที่มีการทับถมของซากกิ่ง
ไม้ ใบไม้ ซากพืชซากสัตว์ต่าง ๆ มักจะมีจ้านวนชนิดของสัตว์พื้นท้องน้้ามากกว่าในพื้นที่ ที่เป็นทราย
หรือพื้นที่โคลน (ตำรำงที่ 3.5) (Benke et al., 1984) นอกจากนี้ ยังพบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ทรายมักเป็นพวกไส้เดือนน้้าที่มีขนาดเล็กมาก ท้าให้ค่าของน้้าหนักที่พบต่อพื้นที่มักมี
ค่าต่้ากว่า แม้จะมีจ้านวนตัวต่อพื้นที่ไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่โคลนก็ตาม

3.3.3) ปริมำณของแข็งแขวนลอยในน้ำ
ในมวลน้้าที่มีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานั้น เราจะพบอนุภาคที่เป็นของแข็งซึ่งอาจเป็น สา
รอนินทรีย์หรือสารอินทรีย์ก็ได้ล่ องลอยอยู่ทั่วไป อนุภาคเหล่านั้นล่องลอยอยู่ได้ด้วยแรงพยุ งซึ่งเกิด
จากการเคลื่อนตัวของน้้าท้าให้เกิดการแขวนลอยอยู่ได้ ของแข็งแขวนลอย หรือ Suspended solids
(SS) เป็นปัจจัย ที่นักชลธีวิทยาให้ค วามส้ าคั ญในล้ าดั บต้ น ๆ ปั จจั ยหนึ่ง ทั้ง นี้ เนื่ องจากปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยในน้้ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณสมบั ติทางกายภาพ (อาทิ ความโปร่งแสง)
และสมบัติทางเคมี (อาทิ แร่ธาตุอาหาร ความเป็นกรด-เบส และการน้าไฟฟ้า) ของน้้าในพื้นที่นั้น
หากพิจารณาของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในด้าน “ขนาดของอนุภาค” ก็มักพบว่าประกอบด้วย
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 62 ไมโครเมตร (Waters, 1995) อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงแล้ว
ของแข็ ง เหล่ านั้ นมั กจะยึ ด เกาะกันเป็ นกลุ่ มก้ อนบาง ๆ ที่ มีรู ป ทรงไม่ แ น่ นอน (Droppo, 2001;
Phillips and Walling, 1995) ซึ่งอาจสังเกตด้วยตาเปล่าได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รับน้้าเสีย
จากชุมชนและกิจกรรมทางการเกษตร (อาทิ ในพื้นที่แม่น้าท่าจีนตอนล่างในเขตจังหวัด นครปฐมและ
จังหวัดสมุทรสาคร) ซึ่งหากพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นลักษณะของตะกอนแขวนลอยกระจายตัว
อยู่ผสมผสานภายในมวลน้้าอย่างมากมาย
ในแม่น้าตามธรรมชาติ จะมีการพัด พาเอาของแข็งแขวนลอยมากั บมวลน้้า เสมอ (Ryan,
1991) ทั้งนี้ ปริมาณหรือความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอยที่มีในน้้า (ประเมินในหน่วยของมิลลิกรัม
ต่อลิตร) จะแปรผันตามสภาพธรรมชาติโดยรอบ โดยเฉพาะลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาของพื้นที่
รับน้้าหรือภายในลุ่มน้้านั้น ๆ เป็นหลัก ข้อมูลการศึกษาของแข็งแขวนลอยในแม่น้าของไทยแสดงให้
เห็นว่าพื้นที่แม่น้าแต่ละแห่งมีระดับของแข็งแขวนลอยที่แตกต่างกันไป (ตำรำงที่ 3.6) และบริเวณที่มี
ค่าของแข็งแขวนลอยตามธรรมชาติที่ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่นมักอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มน้้าภาคกลาง ทั้งนี้
หากได้พิ จารณาในรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มจะพบว่ า ของแข็ง แขวนลอยมีการเปลี่ ยนแปลงระดั บตาม
ฤดู กาลอย่างชั ดเจน ซึ่ งมั กเพิ่มสูง ขึ้น ในช่วงฤดูฝ นจนถึ งกลางฤดู น้าหลากจากอิท ธิพ ลของปริ มาณ
น้้าฝนที่ชะแผ่นดินลงมาและมวลของน้้าท่าซึ่งไหลรวมมาจากพื้นที่รับน้้าโดยรอบที่มีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น
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ตำรำงที่ 3.6 ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (Total suspended solids; TSS) ที่พบในพื้นที่
แม่น้าต่าง ๆ ของประเทศไทย
พืนทีแ่ ม่น้ำ
แม่น้าแม่กลอง
แม่น้าเจ้าพระยา
แม่น้าท่าจีน
แม่น้าท่าจีน
แม่น้าบางปะกง
แม่น้าบางปะกง
แม่น้าเพชรบุรี
แม่น้าหลังสวน

TSS (mg/L)
24-367
8-180
2-71
11-165
18-168
18-664
0.2-36
2.4-6.4

ปีที่ศึกษำ
2538
2540
2549
2552
2547
2548
2555
2557

แหล่งที่มำ
ผุสดี (2540)
ณฐกร (2543)
อรอิงค์ (2551)
จารุมาศและคณะ (2556)
กัญญาณัฐและคณะ (2549)
ชลาทิพ (2549)
พิชาศิษฐ์ (2557)
มณช์นิศาษ์และคณะ (2558)

อิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยชุมชน (อาทิ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย
การท้าการเกษตร หรือการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ) ยังเป็นสาเหตุให้ระดับของ
ของแข็ ง แขวนลอยในพื้ น ที่ แ ม่ น้ า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้ สู ง นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทบาทต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางกายภาพ (อาทิ การเพิ่มความขุ่นของน้้า ลดการส่องผ่านของแสง การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้า และการสะสมของตะกอนที่ท้าให้พื้นที่ตื้นเขิ น) และการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของน้้า อาทิ การเพิ่มปริมาณโลหะหนักและสารในกลุ่มยาฆ่าแมลง (Kronvang et al., 2003;
Thaipichitburapa et al., 2010) และการเพิ่มแร่ธาตุโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในแหล่งน้้า (จารุมาศ
และเชษฐพงษ์ 2553; Haygarth et al., 2006; Meksumpun and Meksumpun, 2008)
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ข องแข็ ง แขวนลอยที่ ถู กพัด พาลงมานั้ นมี การปนเปื้ อนของปริ มาณ
อินทรีย์สารสูง ภายในแหล่งน้้าก็จะเกิดกระบวนการย่อยสลายและท้าให้ปริ มาณออกซิเจนละลายน้้า
ที่เกิดการลดลงอย่างต่อเนื่อง จนอาจถึงระดับที่ขาดแคลนหรือไม่ เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของสัตว์
น้้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้าเคลื่อนตัวน้อยลงซึ่งเกิดเป็นปัญหาได้ (Ryan, 1991) ในภาพรวมพบว่า
ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้้าสามารถเกิดได้ทั้งต่ อแพลงก์ตอนพืช สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง รวมทั้งทรัพยากรปลาชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้้า โดยมีรายละเอียดส้าหรับแต่ละกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตหลักดังกล่าว ดังต่อไปนี้
3.3.3.1) ผลกระทบต่อผู้ผลิตขันต้นในระบบนิเวศแม่น้ำ
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้้าสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพรรณไม้น้า ชนิด
ต่าง ๆ และสาหร่ายที่อยู่ในระบบนิเวศแม่น้าได้เนื่องจากอิทธิพลด้านการบดบังแสงที่ส่องผ่านลงไปใน
น้้าท้าให้กระบวนการผลิตหรือ การเจริญเติบโตภายใต้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอัตราที่ล ด
ต่้าลงไป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้้าแทบไม่ส่ งผลกระทบ
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ในทางลบต่อแพลงก์ตอนพืชที่ล่องลอยอยู่ในมวลน้้า (โดยเฉพาะในบริเวณใกล้ผิวน้้า) หรือต่อพรรณไม้
น้้าที่มีส่วนของใบลอยขึ้นมาบริเวณผิวน้้า รวมทั้งพวกที่เป็นพืชลอยน้้าประเภทต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิด
จึงมักพบกับพรรณไม้บริเวณพื้นท้องน้้า สาหร่ายที่เจริญติดกับวัตถุที่พื้นท้องน้้า รวมทั้งสิ่งมีชีวิต ที่เป็น
ผู้บริโภคขั้นแรก ๆ ที่กินสาหร่ายเหล่านั้นเป็นอาหาร
ในพื้นที่แม่น้าล้าธารเขตต้นน้้าโดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ในเขตป่าไม้ หนาแน่น เราจะพบว่า
การที่ ข องแข็ ง แขวนลอยประเภทต่ าง ๆ ถู กพั ด พาลงมาจากระบบนิ เ วศป่ า ไม้ โ ดยรอบนั บ เป็ น
กระบวนการหลั กในการเพิ่ มปริ มาณสารอินทรี ย์ ในแหล่ง แม่ น้าล้ าธารนั้น กระบวนการดั งกล่าวมี
ความส้าคัญมากกว่ากระบวนการผลิตอินทรีย์สารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงในผู้ผลิตขั้นต้นเสียอีก
(Cowie, 1985) ด้วยเหตุนี้ การประเมินรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแข็งแขวนลอยในเขตต่าง ๆ ของ
แม่น้าจึงมีความส้าคัญต่อการอธิบายความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ กรณีเป็นแม่ น้าในเขตถัดลงมา เรา
ควรพิจารณาบทบาทความส้าคัญของปริมาณของแข็งแขวนลอยไปตามลักษณะทางนิเวศอุทกวิทยา
รวมทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์โดยรอบพื้นที่แหล่งน้้านั้นมาประกอบด้วย
3.3.3.1) ผลกระทบต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแม่น้ำ
ในแหล่งน้้าไหลเราสามารถจ้าแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่
ล่องลอยอยู่ในมวลน้้า (อาทิ แพลงก์ตอนสัตว์) และกลุม่ ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้้า หรือพวกสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดิน (อาทิ แมลงน้้า หอย กุ้ง และปู) ของแข็งแขวนลอยที่ถูกพัดพาลงมาพร้อม ๆ
กับการไหลของน้้ าผ่านผิ วหน้าดิน สามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะในการหายใจของสัตว์ห น้าดิน ได้
หลายชนิด นอกจากนี้ ตะกอนขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ไหลเข้ามายังอาจท้าให้เกิดการกระแทกกับสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดิน แล้วท้าให้สัตว์เหล่านั้นหลุดลอยขึ้น และได้รับผลกระทบจากผู้ล่าได้ง่ ายขึ้น
(Langer, 1980) การศึกษาวิจัยของ Gammon (1970) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม ปริมาณของแข็ ง
แขวนลอยเพียงประมาณ 40-80 mg/L จากระดับเดิม สามารถท้าให้กลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินล่องลอยขึ้นมามากขึ้นถึง 25-90 % นอกจากนี้ Ryder (1989) พบว่าการลงเกาะของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังในบริเวณพื้นท้องน้้าที่มีความขุ่นสูงนั้นจะเป็นไปได้ยากอีกด้วย
ส้ า หรั บ กลุ่ ม ของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมการกรองกิ น (Filter-feeding
invertebrate) การเพิ่มขึ้นของของแข็งแขวนลอยในแหล่งน้้าจะมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างที่ใช้ในการ
กรองกินของสัต ว์กลุ่มนี้ ผลที่ต ามมา คือ การท้าให้ป ระสิทธิ ภาพการกิ นอาหารลดต่้าลง ท้าให้ล ด
อัตราการเจริญเติบโตและอาจท้าให้ตายลงไปได้ในที่สุด (Hynes, 1970) ส้าหรับกลุ่มของสัตว์พวกที่
กิ น สาหร่ ายซึ่ ง เจริ ญ ขึ้ นบริ เ วณผิ วของวั ต ถุ ใ ต้ น้า เป็ น อาหารนั้ นพบว่ า การเพิ่ ม ปริ ม าณของแข็ ง
แขวนลอยมีผลในทางลบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ ในกลุ่มนี้ด้ วย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปริมาณของแข็ ง
แขวนลอยที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแสงที่ส่องลงมาและท้าให้สาหร่ายเริ่มตายลง อาหาร
ตามธรรมชาติจึง ลดน้ อยลงไป ซึ่ ง นับ เป็นกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การกินต่ อกั นเป็ นทอด ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อาหารนั่นเอง
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3.3.3.3) ผลกระทบต่อทรัพยำกรปลำในแม่น้ำ
ผลการศึกษาวิจัยด้านผลกระทบจากของแข็งแขวนลอยที่มีต่อทรัพยากรปลาในพื้นที่แม่น้า
ของไทยเรานั้นยังไม่มีความชัดเจนเท่าใดนัก โดยส่วนใหญ่เป็นการรายงานเชิงชนิดพันธุ์ปลาที่พบและ
สถานการณ์คุณภาพน้้าทั่วไป ยังขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยที่มีนั้น ๆ อย่างไรก็
ตาม การที่ปริ มาณของแข็ง แขวนลอยมีความสั มพันธ์โดยตรงกับ ความขุ่นของน้้ า ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหาร การหลบหลีกศัตรู การวางไข่ และการอนุบาลปลาวัยอ่อน
ปริมาณของแข็งแขวนลอยจึงนับเป็นปัจจัยที่ควรน้ามาพิจารณาเพื่ อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
จัดการแหล่งน้้าอย่างเหมาะสม
งานศึกษาวิจัยในต่างประเทศส้าหรับกลุ่มของปลาแซลมอนพบผลการศึกษาที่แสดงให้เห็น
ผลกระทบจากจากของแข็งแขวนลอยและการทับถมของตะกอนละเอียดที่ท้าให้การพัฒนาการของไข่
และตัวอ่อนของปลาแซลมอนเกิดล่าช้าไป (Harrod and Theurer, 2002) ลักษณะดังกล่าวเกิ ดจาก
การที่ตะกอนไปกีดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับมวลน้้าอย่างเพียงพอ การศึกษาผลกระทบจาก
ของแข็งแขวนลอยในปลาชนิดอื่น ๆ ยังพบว่าหากของแข็งแขวนลอยมีปริมาณมากจะเกิดการเข้าไป
อุดตันบริเวณซี่เหงือกของปลา นอกจากนี้ ยังท้าให้ปลาอ่อนแอและเกิด โรคได้ง่าย (Redding et al.,
1987) อย่างไรก็ตาม การศึกษาในกลุ่มปลาครอบครัว Cyprinidae (อาทิ ปลาตะเพียน) พบว่าการ
เปลี่ ย นแปลงในปริ มาณของแข็ ง แขวนลอยแสดงผลกระทบต่ อปลากลุ่ มนี้ ไ ม่ ชั ด เจน (Alabaster,
1972) ทั้ งนี้อาจเนื่ องจากการที่ปลากลุ่มนี้ในธรรมชาติจะมีความทนทานต่อสภาวะที่น้าขุ่น หรือมี
ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่มากอยู่แล้วนั่นเอง
3.3.3.4) ปัจจัยที่มีบทบำทต่อระดับของผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณของแข็ง
แขวนลอยในน้ำต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแม่น้ำ
ในการประเมิ น โอกาสการเกิ ด ผลกระทบหรื ออิ ท ธิ พ ลจากของแข็ ง แขวนลอยที่ จะมี ต่ อ
สิ่งมีชีวิตประเภทต่าง ๆ ในระบบนิเวศทางน้้านั้น เราควรศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นที่เกี่ยวกับของแข็ง
แขวนลอยใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ระดับความเข้มข้นที่พบ 2) ระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตได้สัมผัส
3) องค์ประกอบทางเคมี ของของแข็ งแขวนลอย และ 4) การแพร่ กระจายขนาดอนุภ าคของแข็ ง
แขวนลอย โดยมีรายละเอียดที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี้
1) ควำมเข้มข้นของของแข็งแขวนลอย
โดยทั่วไปความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอยที่ปรากฏในแหล่งน้้า (ในหน่วยของ มิลลิกรัม
ต่อลิตร) เป็นปัจจัยที่ถูกก้าหนดเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์เพื่อการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้้าใน
แหล่งน้้าต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากระดับของของแข็งแขวนลอยมีบทบาทต่อการตอบสนองของประชาคม
สิ่งมีชีวิต (อาทิ การเพิ่มปริมาณของแข็งแขวนลอยท้าให้อัตราการเกิด ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตทางน้้าเกิดได้เร็วมากขึ้น) (Newcombe and Mac Donald, 1991) อย่างไรก็ตาม ในความ
เป็นจริงแล้ วเรายัง พบว่ามีปัจจัย อีกหลายประการที่เข้ ามามีส่วนในผลกระทบที่เกิด ปัจจัยดังกล่าว
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ได้ แ ก่ ระยะเวลาการสัมผั ส องค์ ป ระกอบทางขนาดหรื อทางเคมี ข องตะกอนแขวนลอย รวมทั้ ง
มลภาวะจากสารพิษ (อาทิ ยาฆ่ าแมลงหรือโลหะหนัก) ปัจจัย ร่วมเหล่านี้ท้าให้การเพิ่มระดับความ
เข้มข้นของของแข็งแขวนลอยเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีบทบาทที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงในประชากร
ของสิ่งมีชีวิต
ในทางตรงกันข้าม ในพื้นที่ แม่น้า ล้าธารเขตต้นน้้าบางแห่งพบรายงานว่า ปริมาณของแข็ ง
แขวนลอยที่ลดต่้าลงมีผลกระทบในทางลบต่อประชาคมสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ (Cowie, 1983, 1985)
โดยเฉพาะการหายไปของของแข็งแขวนลอยในรูปของซากพืชที่ถูกชะล้างลงมา ทั้งนี้ เนื่องจากซาก
พืชเหล่านั้นจัดเป็นแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ที่ส้าคัญ ที่สุดในระบบนิเวศของล้าธาร ซึ่งนอกจากจะ
เป็นแหล่งอาหารแล้ว ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย (โดยเฉพาะแบคทีเ รีย รา และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง; Winterbourn, 1987) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ล้าธาร
2) ระยะเวลำในกำรรับสัมผัส
ระยะเวลาในการที่ สิ่งมีชี วิตทางน้้า หนึ่ง ๆ จะ “รับสั มผัส” กับ ความเข้มข้นของของแข็ ง
แขวนลอยที่ เปลี่ยนแปลงไป นับ ว่าเป็น ประเด็นส้าคัญ อย่างหนึ่ง ที่มีบทบาทต่ อ “ผลกระทบ” หรื อ
รูปแบบใน “การตอบเสนอง” ของสิ่งมีชีวิต ที่สนใจนั้น ผลการศึกษาของ Suren et al. (2005)
ชี้ให้เห็นว่าการที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ที่ถึงแม้จะเป็นดัชนีชีวภาพที่ส้าคัญในแหล่งน้้า) ไม่แสดงการ
ตอบสนองต่อของแข็งแขวนลอยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอยที่ ไหล
ผ่านในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง แต่เริ่มมีการตอบสนองในระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากนั้น ได้สะท้อนให้
เราทราบว่า การตอบสนองอาจขึ้ นอยู่กับระยะเวลาที่รั บสั มผั สหรือการที่ ปัจจัย ต้นนั้นได้ ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบสื บเนื่องที่ มากพอ ซึ่ง ในกรณีข องสารแขวนลอยนี้มักจะเป็น การท้ าให้ส ภาพแหล่ งที่ อยู่
อาศัยเกิดการเปลี่ยนแปลง การที่ช่องว่างในระหว่างเม็ดดินถูกทับถมไป หรือคุณภาพของอาหารที่
เปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของของแข็งแขวนลอยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารศึ ก ษาที่ น่า สนใจของ Newcombe and MacDonald (1991) ที่ ท ดสอบ
ความสัมพั นธ์ระหว่าง “ปริมาณ” ของของแข็งแขวนลอยที่ มีต่อสิ่งมี ชีวิต เปรี ยบเทียบกั บ “ความ
เข้ม” ของของแข็งแขวนลอย ซึ่งค้านวณจากปริมาณที่พบคูณกับเวลาที่สัมผัส โดยเป็นการวิเคราะห์
ข้อมู ลจากผลงานการศึ กษามากกว่ า 70 เรื่องที่ เกี่ย วข้อง ผลการศึ กษาพบว่าปริมาณของของแข็ ง
แขวนลอยมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ากับการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต ที่ศึกษา (r2 = 0.14, P < 0.01)
ความรู้ ข้างต้นท้าให้ นักนิเ วศวิทยาเกิดแนวคิดในการวางแผนศึกษาวิ จัย และการวิเ คราะห์ บ ทบาท
ความสัมพันธ์ ระหว่ างของแข็ งแขวนลอยกั บสิ่ งมี ชี วิต ได้ อย่ างรอบคอบมากขึ้ น ท้าให้ ท ราบว่ าการ
เปลี่ยนแปลงแค่ปริมาณหรือระดับที่พบอาจไม่ได้ก่อให้เกิดการตอบสนองที่ชัดเจนใด ๆ นอกจากนี้ ยัง
ท้าให้ตระหนักถึงปัจจัยด้าน “ระยะเวลา” ที่ของแข็งแขวนลอยจะคงตัวอยู่ในมวลน้้า ทั้งนี้ จะได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากอัตราการไหลหรือความเร็วของน้้า ตลอดจนลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาของ
พื้นที่ด้วย
อนึ่ง ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
นิเวศทางน้้าที่มีต่อสิ่งมีชี วิตนั้น จะมีค วามรุ นแรงเพียงใดขึ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ ซึ่งเราควร
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พิจารณาในเบื้องต้นว่าสิ่งมีชีวิตเป้าหมายที่ต้องการอธิบายความเป็นไปนั้นมีลักษณะวงชีวิตอย่างไร
อาศัย อยู่ ณ บริเ วณใดของแม่น้า และอยู่ใ นช่ วงอายุเ ท่าใด ฯลฯ (ยกตัวอย่ างในกรณีที่ สัต ว์น้าอยู่
ในช่วงของการวางไข่หรือเป็นระยะตัวอ่อนที่ก้าลังพัฒนา การเพิ่มปริมาณตะกอนแขวนลอยในระบบ
นิเวศทางน้้าก็ จะมี ผลกระทบที่รุ นแรงกว่ าในช่วงที่เป็นตัวเต็มวั ย) ทั้งนี้ เนื่ องจากลั กษณะทางด้าน
พฤติกรรมความเป็นอยู่และด้านชีววิทยาของร่างกายจะมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบในการตอบสนอง
หรือลักษณะความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
3) องค์ประกอบทำงธรณีเคมีในของแข็งแขวนลอย
องค์ ป ระกอบทางเคมี ห รื อ ธรณี วิท ยาในของแข็ ง แขวนลอยในน้้ า นั บ เป็ นปั จจั ย ที่ ยั ง มี
การศึกษาในรายละเอีย ดยังไม่มากนัก ทั้ งๆ ที่ องค์ประกอบทางธรณีเคมีเป็น คุณลักษณะที่ ควบคุ ม
สมบัติทางกายภาพ (อาทิ ลักษณะรูปร่าง เหลี่ยม มุม และขนาดของอนุภาคสาร) และเกี่ยวข้องกับ
สมบัติทางเคมีของมวลน้้าที่น้าพา อาทิ การมีบทบาทต่อค่าความเป็นกรด-เบส ค่าความเค็ม ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้า ความเข้มข้นของแร่ฟอสฟอรัส และการปนเปื้อนของสารพิษต่าง ๆ
ผลการศึกษาของ Stephan (1953) พบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่ม Cladoceran และ
Copepod จะได้ รับ ผลกระทบจากของแข็ ง แขวนลอยโดยการที่ ของแข็ ง แขวนลอยเข้ าไปอุด ตั น
บริเวณอวัยวะที่ใช้ในการกรองกินอาหารและอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ซึ่งปัจจัยดั งกล่าวจะรุนแรง
หรือชัด เจนมากกว่า หากของแข็ งแขวนลอยนั้ นอยู่ใ นรูปของโคลนละเอียด (Clay) ขณะที่ข องแข็ ง
แขวนลอยในกลุ่มที่เ ป็ นทรายจะก่อผลกระทบน้ อยที่ สุด ส้ าหรั บสั ต ว์ใ นกลุ่ ม Daphnia ยัง พบว่ า
ของแข็งแขวนลอยที่เป็นพวก Kaolinite จะเป็นอันตรายต่อประชากรเมื่อมีระดับ สูงถึงประมาณ 390
มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะเดียวกันของแข็งแขวนลอยที่เป็นพวกถ่าน (Charcoal) จะเป็นอันตรายเมื่อมี
ระดับสู งเพียงประมาณ 80 มิล ลิกรัมต่อลิตรเท่านั้ น (Robertson, 1957b) ผลการศึกษาเหล่านี้
สะท้อนให้เ ห็ นความส้ าคัญ ในการพิจารณาของแข็ งแขวนลอยในเชิ งคุ ณภาพหรือชนิ ด และน่าจะ
จ้าเป็นที่จะต้องมาทบทวนเรื่องมาตรฐานของของแข็งแขวนลอยให้ครอบคลุมเชิงคุณสมบัติทางเคมี
อย่างรัดกุมมากกว่าปัจจุบัน
4) กำรแพร่กระจำยทำงขนำดของของแข็งแขวนลอย
ลักษณะการแพร่ กระจายทางขนาดของของแข็ง แขวนลอยในระบบนิ เวศแม่ น้า เกิ ดจาก
ความสั มพันธ์ร ะหว่าง “ขนาด” อนุ ภาค และ “ความเร็ วของมวลน้้า” ทั้งนี้ ขนาดอนุภาคจะเป็ น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะทางในการเคลื่อนตัวไปได้ของตะกอนหนึ่ง ๆ ตะกอนที่มีขนาดเล็กละเอียดก็
จะถูกพัดพาไปได้ไกลกว่า (ซึ่งท้าให้เกิดระยะเวลาในการสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตได้นานกว่า) เมื่อเทียบกับ
ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ (Schindl et al., 2005) ในขณะเดียวกันหากเราพิจารณาในแนวดิ่งตามความ
ลึกของมวลน้้า บริเวณผิวน้้าหรือน้้าส่วนบนก็จะประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยที่มีขนาดอนุภาคเล็ก
และเบา ขณะที่บริเวณพื้นท้องน้้าหรือน้้าส่วนล่างใกล้ผิวดินก็จะประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยที่มี
ขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า
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การแพร่กระจายทั้งแนวราบและแนวดิ่งดังกล่าวนับว่ามีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิต ได้แตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะอยู่บริเวณใด หรือนานเท่าใด โดยทั่วไปของแข็งแขวนลอยที่มี
ขนาดใหญ่ กว่ า ก็ ส ามารถทั บ ถมลงบนพื้ นวางไข่ ห รื อแหล่ ง ตั วอ่ อน ขณะที่ ข องแข็ ง แขวนลอยที่ มี
ลักษณะละเอียดกว่า ก็มักมีผลกระทบต่อระบบการหายใจของสัตว์น้าที่อาศัยอยู่ในมวลน้้าช่วงกลาง
และแนวใกล้ผิวน้้า
อนึ่ง ขนาดอนุภาคของของแข็งแขวนลอยนี้ยังนับว่ามีบทบาทต่อประสิทธิภาพการดูดซั บ
สาร (Sorption capacity) ที่มีอยู่ใ นมวลน้้า ทั้งนี้ ของแข็งแขวนลอยที่มีขนาดเล็กละเอี ยดจะมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่าของแข็งแขวนลอยที่หยาบ เนื่องจากสัดส่วนในพื้นที่ผิวต่อปริมาตร
น้้าที่มากกว่ าและมักมีป ระจุที่ผิวมากกว่า (Brady and Weil, 1999) ลั กษณะดังกล่ าวจะท้าให้
ประเมินได้ว่าพื้นที่แหล่งน้้านั้นมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนเข้ามาอยู่ในระบบนิ เวศได้มากน้อยอย่างไร
ช่วงฤดูกาลใด และยาวนานแค่ไหน ปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสมบัติทางเคมีของน้้าและมีบทบาทต่อ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้้าได้โดยตรง

3.3.4) อุณหภูมิของน้ำ
3.3.4.1) ธรรมชำติของอุณหภูมิในพืนที่แม่น้ำ
อุณหภูมิของน้้าในแหล่งน้้าไหลดังเช่นในแม่น้ามีการผันแปรทั้งตามฤดูกาลและตามเวลาใน
รอบวัน ทั้งนี้ เนื่องจากอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิประเทศหรือความสูงของพื้นที่
ปริมาณหรือความหนาแน่นของพืชพรรณบริเวณชายน้้า และลักษณะของน้้าใต้ดินที่ไหลเข้ามาเติ ม
เต็มในระบบแม่น้านั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การผันแปรตามฤดูกาลในแหล่งน้้าของประเทศเขตร้อนเช่น ใน
ประเทศไทยเรานับว่ามีค่อนข้างน้ อย เนื่องจากอุณหภูมิข องอากาศมี การแปรผันไม่มากเท่าในเขต
อบอุ่นหรือเขตหนาว อุณหภูมิของน้้าใต้ ดินที่เติมเต็มระบบแม่น้าล้าธาร อยู่นั้นมักมีค่าแทบจะคงที่
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิอากาศเท่าใด (แตกต่างน้อยกว่า ± 1๐C) ใน
การศึกษาแม่น้าที่มีขนาดใหญ่มาก อาทิ แม่น้าอเมซอน ซึ่งเป็นแหล่งน้้าผิวดินที่ส้าคัญมากของทวีป
อเมริกาใต้นั้น พบว่าค่าอุณหภูมิน้า (29±1๐C) แทบจะไม่มีการแปรผันในรอบปีเลย (Sioli, 1984)
ในประเทศไทยอุณหภูมิของน้้าในแต่ละฤดูกาลอาจถูกเหนี่ยวน้าจากอุณหภูมิอากาศให้มีค่า
สูงขึ้นหรือต่้าลงได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อุณหภูมิ อากาศอาจลดลงมากในช่วงฤดูหนาว (ฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) อุณหภูมิน้าจะไม่ลดต่้าลงเท่า ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ
ในท้ านองเดี ยวกั นเมื่ออุ ณหภู มิของอากาศสูง ขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงฤดูร้ อน อุณหภูมิของน้้า จะไม่
สูงขึ้นรวดเร็วเหมือนอากาศโดยรอบ แต่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เท่านั้น
ในพื้นที่แม่น้าขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งไม่มีร่มไม้โดยรอบมาปกคลุม การรับแสงอาทิตย์ในรอบวัน
จะมีบทบาทท้าให้อุณหภูมิของอากาศช่วงกลางวันสูงขึ้นกว่าในตอนเช้าหรือตอนกลางคืนได้ เราพบว่า
ในวันที่อากาศร้อนจัดแสงอาทิตย์มีบทบาทในการเพิ่มอุณหภูมิของน้้าในแม่น้า ท่าจีนในช่วงบ่ายได้สูง
กว่าช่วงเช้าถึงประมาณ 1-2 ๐C (จารุมาศและคณะ, 2557) ส่วนในพื้นที่ล้าธารขนาดเล็กในเขตต้นน้้า
ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของน้้าในล้าธารในรอบวันก็จะ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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เกิดได้น้อยมาก ยกเว้นในบางช่วงของล้าธารที่มีต้นไม้เบาบางหรือในส่วนที่ล้าธารเปิดโล่งรับแสงแดด
ได้ (ซึ่ง อาจเป็ นบริ เวณที่ป่ าไม้ ถูกแพ้วถางออกและปรั บเปลี่ย นพื้นที่ไ ปเพื่ อการจัด สร้ างแหล่ง ที่อยู่
อาศัยหรือกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่สูง ) แต่ส้าหรับในพื้นที่เขตอบอุ่นบางแห่ง พบว่าอุณหภูมิ
ของน้้ าในล้ าธารช่วงกลางวั น มี การเพิ่ ม ได้ มากกว่ า ระดั บ ที่ พ บในช่ วงกลางคื นถึง ประมาณ 3 เท่ า
(Allan, 1985)
โดยธรรมชาติของแม่น้า ส่วนของแม่น้าตอนบนสุดที่น้ามีอัตราการไหลหรือความเร็วของน้้า
ค่อนข้างสูงจะมีการเปลี่ย นแปลงของอุณหภู มิ น้าที่น้อยกว่าในส่วนของแม่น้าทางตอนล่างที่มวลน้้ า
ชะลอตัวลงและมีอัตราการไหลที่ต่้าลงไป และในท้านองเดียวกัน แม่น้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีปริมาตร
ของน้้ามากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิของน้้าได้น้อยกว่าในแม่น้าที่มีขนาดเล็ก
ตำรำงที่ 3.7 ระดับอุณหภูมิของน้้าในน้้าชัน้ บน ชั้นกลาง และชั้นล่างของแม่น้าท่าจีนที่ไหลผ่านเขต
จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ตามล้าดับ (สถานีศึกษาอยู่บริเวณตอนกลางของแต่
ละเขตจังหวัด)

ค่าอุณหภูมิน้า (๐C) ตามเขตจังหวัดที่แม่น้าท่าจีนไหลผ่าน

ชั้นของน้้าในแม่น้า
และระดับความลึกของน้้า
ที่ท้าการตรวจวัด

ชัยนาท

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

ชั้นบน (30 cm)
ชั้นกลาง (2 m)
ชั้นล่าง (4 m)

28.80
28.49
28.44

30.49
30.49
30.45

30.58
30.55
30.19

29.89
29.86
29.85

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิของน้้าตามแนวดิ่งหรือตามความลึกของน้้า เราจะ
พบการเปลี่ย นแปลงของอุ ณหภู มิ ค่ อนข้ างน้ อย (ตำรำงที่ 3.7) อุ ณหภู มิน้า อาจลดลงได้ เ ล็กน้ อย
(ประมาณ 1-2 ๐C) ในแม่น้าที่มีความลึกมากกว่า 5 เมตร อย่างไรก็ตาม ในระบบแม่น้าที่น้ามีอัตรา
ไหลเร็วจะพบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้าตามความลึก ที่น้อยกว่า ทั้งนี้เนื่ องจากมวลน้้ามักจะ
ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ยกเว้นในกรณีที่มีการไหลแทรกขึ้นมาของมวลน้้าจากใต้ผิวดินที่มีอุณหภูมิ
ที่ต่้ากว่า ซึ่งในกรณีหลังนี้เราจะพบชั้นบาง ๆ ของน้้าที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าไหลเลาะอยู่ในบริเวณพื้นท้อง
น้้า ในลักษณะเช่นนี้จะพบว่าสิ่งมีชีวิตหน้าดินหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ก็จะได้รับอิทธิพล
ของอุณหภูมิน้าในระดับที่แตกต่างจากระดับที่พบ ณ บริเวณผิวหน้าน้้าด้วย
3.3.4.2) บทบำทของอุณหภูมิต่อสิ่งมีชีวิตทำงน้ำ
อุณหภูมิข องน้้ าในแม่ น้า นั บ ว่ าเป็ นปั จจั ยที่ มีค วามส้ าคั ญ ต่ อความเป็ นอยู่ ข องสิ่ ง มีชี วิต ที่
อาศัยอยู่ในน้้า ด้วยความที่สัตว์น้าเป็นสัตว์เลือดเย็นและมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายตาม
อุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมโดยรอบ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้า ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1๐C จะท้า
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ให้อัตราเมตาโบลิซึมของสัตว์น้าเพิ่มสูงได้มากถึงประมาณ 10 % (Q10 law; Moore, 1989) ด้วย
เหตุดังกล่าวเราจะพบว่าสัตว์น้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แหล่งน้้าที่มีอุณหภูมิสูงจะมีอัตราการหายใจและ
การกินอาหารที่เพิ่มมากกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่พื้นที่ที่น้าเย็นกว่า
ส้าหรับสัตว์น้าในกลุ่มปลา การเพิ่มของอุณหภูมิของน้้าในแม่น้าที่สูงมากขึ้นอย่างไม่ปกติ
(อาทิ ในบริเวณที่แม่น้าถูกปิดกันด้วยระบบชลประทาน ซึ่งน้้าจะไม่เคลื่อนตัวและได้รับแสงแดดจัด
ตลอดเวลา) จะมีผลท้าให้ปลาอ่อนแอลงและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ ยังพบรายงานที่แสดงให้เห็น
ว่าปลามีการเคลื่อนที่อย่างผิดปกติไป (Platts et al., 1983) ปัจจัยของอุณหภูมิจึงถูกจัด ว่าเป็นปัจจัย
ส้าคัญซึ่งมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวเคมีในน้้า ระดับ
ของแร่ธาตุอาหาร และออกซิเจนละลายน้้า) ซึ่งมีบทบาทต่อประชาคมของสิ่งมีชีวิตทางน้้าทุกกลุ่มใน
ระบบนิเวศ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้า นับว่ามีบทบาทอย่างชัดเจนต่อการเจริญเติบโตของสัตว์
กลุ่มแมลงน้้าในพื้นที่แม่น้าเขตอบอุ่น (Benke, 1993) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าตัวอ่อนของริ้นน้้าจืดจะมี
อัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงในช่วงที่อุณหภูมิของน้้าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 25๐C อย่างไรก็ตาม แมลงน้้า
แต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อการเพิ่มของอุณหภู มิที่แตกต่างกันไป แมลงน้้าในกลุ่มแมลงชีปะขาว
บางชนิด (อาทิ ใน genus Baetis) มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิง
ของการหาชนิดที่จะใช้เป็น “ดัชนีชีวภาพ” ที่เหมาะสม เพื่อสะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิแล้ว เราจ้าเป็นต้องคัดเลือกและ “ก้าหนด” ชนิดที่จะใช้เป็นตัวแทนที่ดี ซึ่งควรเป็นชนิด
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประชากรหรือเกิดการตอบสนองได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่พบมากแต่มี
ความทนทานสูง เนื่องจากจะประเมินผลกระทบใด ๆ ไม่ได้
อนึ่ง อุณหภูมิของแม่น้าที่เพิ่มสูงขึ้นยังมีผลต่อขนาดของตัวเต็มวัยและความดกไข่ของแมลง
น้้าอีกด้วย (Vannote and Sweeney, 1980) ทั้งนี้ พบว่าแมลงน้้าชนิดเดียวกันที่พ บในพื้นที่น้าเย็น
อาจมีข นาดของตั วเต็ม วั ย ที่ใ หญ่กว่ า ตัวอย่างที่ ได้ จากพื้ นที่ที่ อุณหภู มิสูง ถึ ง เกื อบประมาณ 2 เท่ า
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการตอบสนองในภาพรวมควรมุ่งเน้นชนิดที่มีวงชีวิตสั้นและได้รับอิทธิพล
จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้าในแต่ละระยะของช่วงชีวิต ซึ่ งทั้งนี้ การพิจารณากลุ่มของแมลง
น้้าที่มีวงชีวิตยาวกว่า 1 ปี (อาทิ Stone fly ขนาดใหญ่ หรือแมลงน้้าใน Order Megaloptera;
Hynes, 1970) จะไม่ส ามารถสะท้ อนสภาวะการเปลี่ ย นแปลงของอุณหภูมิ ใ นระยะสั้ นหรือตาม
ฤดูกาลเช่นนี้ได้

3.3.5) ออกซิเจนละลำยน้ำ
ออกซิเจนละลายน้้าเป็นปัจจัยที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต
ทางน้้าทุกชนิด นอกจากนี้ ยังมี บทบาทต่อการหมุนเวียนหรือวัฏ จักรของสารอินทรีย์ในพื้นที่แม่น้า
ระดับของออกซิเจนละลายน้้ามีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของอุณหภูมิ ในบรรยากาศและอุณหภูมิ
ของน้้ า ทั้ ง นี้ พ บว่ าอั ต ราการละลายของออกซิ เ จนจะลดลงเมื่ ออุ ณ หภู มิ ข องน้้ า มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น
(โดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อน) ระดับของออกซิเจนละลายน้้าที่พบในพื้นที่แม่น้ามีลักษณะจ้าเพาะใน
การเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของแม่น้า ดังต่อไปนี้
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3.3.5.1) กำรเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในพืนที่แม่น้ำ
ในพื้นที่แม่น้าล้าธารในเขตต้นน้้าที่น้ามีการไหลอย่างรุนแรงหรือมวลน้้ามีการผสมผสานและ
เคลื่อนตัวได้ดีนั้น ระดับของออกซิเจนละลายน้้ามักมีค่าสูงถึงประมาณระดับอิ่มตัวที่จะละลายได้ ณ
อุณหภูมิของน้้าในพื้นที่ ซึ่งระดับดังกล่าวเกิดจากบทบาทของกระบวนการทางกายภาพในแม่น้านั้น
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อแม่น้ามีการเคลื่อนตัวไหลลงมาตอนล่างเรื่อย ๆ มวลของน้้ามักมีความเร็ว
ที่ชะลอตัวลง จะพบว่าระดับของออกซิเจนละลายน้้าก็มักจะต่้าลงกว่า ระดับที่อิ่มตัว ซึ่งในพื้นที่ล้าน้้า
ทางตอนล่าง นอกจากกระบวนการทางกายภาพที่ ท้ าให้ เ กิด การเคลื่ อนตัวของน้้ าแล้ ว เราพบว่ า
กระบวนการทางชีวภาพ (อาทิ การสังเคราะห์ด้วยแสงของผู้ผลิตขั้นต้น) ก็จะเข้ามามีบทบาทในระดับ
ของออกซิ เ จนละลายน้้ าที่เ กิ ด ขึ้ นในพื้ นที่ แ ม่น้าแต่ ล ะแห่ ง มากขึ้ น นอกจากนี้ ยัง มี การลดลงของ
ออกซิเจนจากกระบวนย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เกิดการสะสมในบริเวณต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่ที่น้าไหลช้าลงมากเราอาจสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนละลาย
น้้าในรอบวัน ซึ่งจะเพิ่มสูงจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มากขึ้นในช่วงบ่ายของแต่ละวันแต่จะ
ลดต่้าลงด้วยกระบวนการหายใจที่เกิดขึ้นเป็นหลักในช่วงเวลากลางคืน มีการศึกษาที่ผ่านมารายงาน
ว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในรอบวันสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินผลผลิตขั้นต้นที่
เกิดขึ้นในระบบล้าธาร ทั้งนี้ อาศัยเทคนิคการประเมินปริมาณคาร์บอนสุทธิที่สามารถผลิตขึ้นภายใต้
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิด ขึ้นในระบบนิเวศล้าธารนั้น ๆ (Bayly and Wilhams, 1973)
อนึ่ง ในพื้นที่แม่น้าล้าธารที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มักพบการแปรผันของปริมาณออกซิเจนในรอบวัน
ได้มากกว่าพื้นที่แม่น้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ซึ่งการใช้ลักษณะของพลวัตในออกซิเจนดังกล่าว ยัง
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานภาพของระบบนิเวศ หรือใช้เพื่อประเมินผลกระทบของระบบจาก
ปัญหามลภาวะได้ด้วย (Auer and Effler, 1989)
ในระบบแม่น้าล้าธารที่มนี ้าค่อนข้างใส ผู้ผลิตออกซิเจนหลัก ในแหล่งน้้ามักเป็นพวกพรรณ
ไม้ น้าหรือสาหร่ายที่ ยึ ดเกาะกับ ผิ ววั ตถุ บ ริเ วณพื้ นท้ องน้้ า ยกตั วอย่ างเช่ น ในแม่ น้าเพชรบุ รี ซึ่ ง มี
ลักษณะคุณภาพน้้าที่ค่อนข้างดี พื้นที่มักเปิดโล่ง น้้าค่อนข้างใสและมีอัตราการไหลเฉลี่ยมากกว่า 20
เซนติเ มตรต่ อวิ นาที ในพื้ นที่แ ม่ น้า นี้ พ บว่ าระดั บของออกซิเ จนละลายน้้า มี การแปรผั นในรอบวั น
เนื่ องจากอิ ทธิ พลของกระบวนการสัง เคราะห์ ด้วยแสงที่ เ กิด อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพในเวลากลางวั น
พรรณไม้น้าหลักจ้าพวกสันตะวาและสาหร่ายหางกระรอกมีบทบาทในการให้ออกซิเจนเข้าสู่ระบบ
แม่น้าได้สูงสุดถึงประมาณ 40% ของแหล่งที่มาโดยรวม (Sangmek and Meksumpun, 2014)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม่น้าเพชรบุรีถูกควบคุมอัตราการไหลโดยระบบชลประทานเพื่อ
การท้าการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการผันน้้าเข้ามาในปริมาณมากในบางช่วงเวลาที่เกิดปัญหาน้้าท่วม
หลากในพื้นที่ รับ น้้ าตอนบน ขณะที่ บ างช่ วงของล้ าน้้าที่ ผ่านเขตเมื องยั ง ได้ รั บน้้ าทิ้ง ที่ ปล่ อยลงมา
ลักษณะของการแปรผันในระดับของออกซิเจนละลายน้้าจึงมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะท้าให้ระบบ
นิเวศทางน้้าโดยเฉพาะประชาคมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ขาดเสถียรภาพและอาจเกิดการเปลี่ยนกลุ่ม
หรือการเกิดทดแทนที่ได้ตลอดเวลา ซึ่งในภาพรวมแล้วพบว่าการตัดสินใจใช้ “ดัชนีชี้วัด” ไม่ว่าจะ
เป็นดัชนีทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีวภาพใด ๆ เข้ามาเพื่อการประเมินสถานการณ์มลภาวะหรือ
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การเปลี่ยนแปลงในสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่จึงอาจท้าได้ค่อนข้างยาก ต่างกับพื้นที่แม่น้า
ล้าธารที่มลี ักษณะของการไหลตามระบบของธรรมชาติที่ค่อยเป็นค่อยไปและค่อนข้างสม่้าเสมอกว่า
เมื่อประมวลความรู้ ในภาพรวมแล้ วจะพบว่าระดั บของออกซิ เจนละลายน้้ามั กจะไม่ เป็ น
“ปั จจั ยจ้ ากั ด ” ในระบบนิ เวศแหล่ง น้้ าไหลโดยเฉพาะในพื้ นที่แ ม่ น้า มี เ พี ยงบางบริ เ วณเท่ านั้ นที่
ออกซิเจนอาจมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น (อาทิ ในบริเวณใกล้พื้นท้องน้้าที่อยู่ถัดชั้นดินที่มีสารอินทรีย์สูง
ในพื้นที่แอ่งแนวชายตลิ่งที่อัตราการไหลของน้้าต่้ามาก หรือในบริเวณที่น้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก) ทั้งนี้
อิทธิพลดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย ทางกายภาพและชีวภาพในระบบแหล่ง
น้้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของการไหล การหมุนเวียนของมวลน้้า และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
อนึ่ง ในสภาวะปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากแม่น้า (โดยเฉพาะในส่วนปลายน้้า) ที่มากขึ้น
จะพบว่าการปล่อยน้้าเสียที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูง โดยเฉพาะน้้าทิ้งจากบ้านเรือน รวมทั้ง จากการ
ท้าปศุสัตว์และกิจกรรมทางการเกษตร นับเป็นสาเหตุส้าคัญมากที่ท้าให้ปริมาณของออกซิเจนละลาย
น้้าในพื้นที่แม่น้าได้รับผลกระทบในทางลบอย่างชัดเจน
3.3.5.2) ออกซิเจนละลำยน้ำและบทบำทต่อสิ่งมีชีวิตในพืนที่แม่น้ำ
ออกซิ เ จนละลายน้้ านั บ เป็ น ปั จจั ย ที่ มี ค วามโดดเด่ นและมี ค วามส้ าคั ญ ต่ อความเป็ นอยู่
ตลอดจนพฤติกรรมและความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในน้้า เมื่อพิจารณาในกลุ่มของ
สัตว์น้าจ้าพวกปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้้าไหลพบว่าออกซิเจนละลายน้้า มีบทบาทต่อความเร็วในการ
ว่ายน้้าของปลา โดยเฉพาะในกลุ่มปลา Salmon (Hynes, 1970) ส่วนปลาในครอบครัว Cyprinidae
(อาทิ ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลากะมัง) จะมีความสามารถในการอาศัยอยู่ในพื้นที่แม่น้าที่มีระดับ
ของออกซิเจนละลายน้้าเฉลี่ยต่้ากว่าในพื้นที่แม่น้าที่ปลา Trout ชอบอาศัยอยู่ (อาทิ ผลการศึกษาใน
พื้นที่ลุ่มน้้าบางปะกง; อภิชาติและอภิรดี 2551)
ดังนั้น ปัญหาของการลดต่้าลงของออกซิเจนละลายน้้าจึงมีความแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิด
ของปลาในแต่ ละบริ เ วณที่ ส นใจ อย่ างไรก็ ตาม ในพื้ นที่ แ ม่น้าที่ มีปริ มาณออกซิ เ จนที่ ค่ อนข้ างต่้ า
หากแต่ยังมีอัตราการไหลหรือมีการถ่ายเทของน้้าอยู่ อย่างต่อเนื่อง พบว่าปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของปลาก็จะบรรเทาลงไปได้ (Hawkes, 1975)
ด้วยข้อมูลความรู้ดังกล่าว การพิจารณาระดับของออกซิเจนละลายน้้าเพียงปัจจัยเดียว อาจ
ท้ าให้ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องแหล่ ง น้้ าหรื อการประเมิ นผลกระทบที่ จะเกิ ด กั บ ประชาคม
สิ่งมีชีวิตยังขาดความรัดกุม ในระบบนิเวศแม่น้านั้น ปัจจัยด้านความเร็วของน้้า (หรือปริมาณการไหล)
นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ควรน้ามาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งปรากฏการณ์ที่ความเร็วของน้้า จะสามารถผัน
แปรตามลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาของล้าน้้า (อาทิ การพบน้้าหมุนวนหรือแทบหยุดนิ่งในบริเวณ
ขอบฝั่งหรือแอ่งตกตะกอนด้านข้างตลิ่ง) และตามความลึกของน้้า (โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง
หลายประเภท) นับเป็นเรื่องที่ควรให้ความส้าคัญและน้ามาพิจารณาประกอบเพื่อการตัดสินใจที่รัดกุม
ต่อไป
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3.3.6) แร่ธำตุอำหำรในระบบนิเวศแม่น้ำ
ในแหล่งน้้าพบสารละลายอยู่มากมาย ที่ถูกพัดพาให้เคลื่อนย้ายไปตามลักษณะการไหลของ
น้้า พร้อม ๆ กับการเกิดกระบวนการที่เปลี่ยนรูปร่าง เกิดปฏิกริ ิยาทางชีวเคมี หรือมีการถูกใช้ไปหรือ
เติมเพิ่ม เข้ามาในระบบนิเวศของแหล่ง น้้าไหลอย่างตลอดเวลา การเกิ ดสารละลายต่าง ๆ ภายใน
ระบบนิเวศแม่น้าได้รับอิทธิพลจากทั้งการพัดพาลงมา (Runoff) จากแผ่นดินโดยรอบ การรับน้้าหรือ
มวลสารที่มาพร้อมกับการตกลงมาของหยาดน้้าฟ้า (Precipitation) การไหลเข้ามาจากแหล่งน้้าใต้
ดิน (Ground waters) ตลอดจนการรั บ น้้ า ทิ้ งที่ ม าจากการใช้ ป ระโยชน์ โ ดยชุ มชน (Domestic
discharges) รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง (Agricultural and industrial
discharges) สารละลายในน้้า ที่ นับ ว่ ามี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บความเป็นอยู่ แ ละการเปลี่ย นแปลงของ
ประชากรของสิ่ งมีชี วิตทางน้้า โดยเฉพาะการมี บทบาทโดยตรงต่อระบบการผลิตขึ้ นต้น (เกิ ดโดย
ผู้ผลิ ตขั้นต้นต่ าง ๆ อาทิ สาหร่าย พรรณไม้น้า และแพลงก์ ตอนพืชในน้้า) ซึ่ งท้าให้เ กิด ความอุด ม
สมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้้าที่มนุษย์เราจะน้าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนั้น เป็นสารละลายในน้้าที่เรา
นิยมเรียกกันว่าเป็น “สารอาหารพืช” หรือเป็น “แร่ธาตุอาหาร” (Nutrients) นั่นเอง
3.3.6.1) แร่ธำตุอำหำรที่ส้ำคัญในระบบนิเวศแม่น้ำ
แร่ธาตุอาหารมีบทบาททางนิเวศอุทกวิทยาที่ส้าคัญทั้งในส่วนของมวลน้้าและในบริเวณพื้น
ท้องน้้า แร่ธาตุอาหารส้าคัญและนับเป็นแร่ธาตุอาหารหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการทาง
ชีวเคมีและการผลิตทรัพยากรมีชีวิตในระบบนิเวศแม่น้า ประกอบด้วยแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในกลุ่มของ
คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิก อน ซึ่งนับเป็นแร่ธาตุอาหารหลัก (Macronutrients) ที่
ผู้ผลิตขั้นต้นจ้าเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแร่ธาตุอาหารในกลุ่มของธาตุ
คาร์ บ อนในแหล่ ง น้้ า (อาทิ ในรู ป ของสารละลาย Bicarbonate) ที่ ผู้ ผ ลิ ต ขั้ น ต้ น น้ า ไปใช้ ใ น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นมีอยู่ในปริมาณมากและเพียงพอต่อกระบวนการผลิต เราจึงมักไม่
นิยมกล่าวถึงหรือให้การศึกษาติดตามกันมากนัก ทั้งนี้ จะให้ความสนใจแร่ธาตุอาหารอีกสามกลุ่มหลัง
ซึ่งพบอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่า โดยในบางกรณีมีปริมาณน้อยจนกลายเป็น “ปัจจัยจ้ากัด ” (Limiting
factor) ในการเจริญเติบโตหรือการเพิ่มจ้านวนของผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งน้้า นั้น
ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสนับเป็นแร่ธาตุอาหารหลักที่มักพบว่าเป็นปัจจัยจ้ากัดในกระบวนการผลิตของพืช
หรื อผู้ ผ ลิ ต ขั้ น ต้ นอื่ น ๆ ในแหล่ ง น้้ า ฟอสฟอรั ส อนิ นทรี ย์ ที่ ล ะลายน้้ า (Dissolved inorganic
phosphorus; DIP) จัดเป็นฟอสฟอรัสในรูปที่ผู้ผลิตขั้นต้น ดึงเข้าไปใช้ในเซลล์และเปลี่ยนรูปหรื อ
น้าไปสร้างสารอินทรีย์ฟอสฟอรัสขึ้นมา (Particulate organic phosphorus; POP) สารอินทรีย์
เหล่ านี้ อาจถู กปลดปล่อยออกจากเซลล์ ใ นรู ป ของสารละลายฟอสฟอรั ส ทั้ง รู ป ที่เ ป็ นสารอินทรี ย์
(Dissolved organic phosphorus; DOP) หรือในรูปที่เป็นสารอนินทรีย์ (Dissolved inorganic
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phosphorus, DIP) ซึ่งในภาพรวมเมื่อเซลล์ของผู้ผลิตขั้นต้นตายลงหรือเน่าเปื่อยไปจะมีกระบวนการ
ย่อยสลายเกิดขึ้น สารอินทรีย์เหล่านั้นก็จะถูกจุลินทรีย์เปลี่ยนรูปไปเป็น ฟอสฟอรัสอนินทรีย์ที่ละลาย
น้้าดังเดิมซึ่งนับเป็นวัฎจักรที่เกิดหมุนเวียนไปได้เรื่อย ๆ
นอกจากกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของฟอสฟอรั ส ที่ เ กิ ด โดยกิ จกรรมทางชี วภาพของ
สิ่งมีชีวิตแล้ว ในระบบแม่น้ายังมีกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีที่ท้าให้ฟอสฟอรั สในน้้ามีการ
เปลี่ ย นรู ป แบบไป (อาทิ กระบวนการดู ด ซั บ เอา DIP โดยอนุ ภ าคของโคลนละเอี ย ดหรื อโดย
สารอินทรีย์ที่มีประจุ ซึ่งเกิดในสภาวะที่มีความเข้มข้นของ DIP สูง) นอกจากนี้ในสภาวะไร้ออกซิเจน
ณ บริเวณพื้นท้องน้้า สารละลายฟอสฟอรัสสามารถท้าปฏิกิ ริยากับออกไซด์ของโลหะบางชนิดและ
เกิ ดเป็นตะกอนอนินทรี ย์ สะสมอยู่ ในพื้น ท้องน้้ าได้ ส่ วนการละลายออกมาใหม่ อีกครั้ง ของแร่ธาตุ
อาหารในรูปฟอสฟอรัสยังพบได้เสมอโดยเฉพาะในบริเวณแอ่งน้้าที่มีการสะสมของอินทรีย์สารอยู่มาก
ทั้งนี้ เราสามารถพบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายฟอสฟอรัส ได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ระดับการสะสมของอินทรีย์สารที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาลได้
ฟอสฟอรัสในแหล่งน้้ามีอยู่ด้วยกันหลายรูป ซึ่งสามารถจ้าแนกได้เบื้องต้นโดยวิธีการกรอง
ผ่านกระดาษกรอง 0.45 µm โดยรูปของฟอสฟอรัสที่ละลายน้้า (Orthophosphate) ซึ่งสามารถวัด
โดยเทคนิค Acid Molybdate method (APHA, 1985) จัดเป็นรูปของฟอสฟอรัสที่สามารถน้าไปใช้
โดยแพลงก์ตอนพืชหรือผู้ผลิตขั้นต้นต่าง ๆ ที่มีในแหล่งน้้า ฟอสฟอรัสในน้้าที่ได้จากการกรองอาจเจือ
ปนด้ วยอนุภ าคของฟอสฟอรัส ขนาดเล็ก มากแขวนลอยอยู่ ใ นน้้ า ทั้ ง นี้ ถู กเรี ย กรวมว่ า Soluble
reactive phosphorus หรือ SRP ซึ่งมีความหมายเทียบเท่ากับปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรีย์ที่ละลาย
น้้า (Dissolved inorganic phosphorus; DIP) ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus;
TP) จะหาจากการย่อยฟอสฟอรัสในน้้าที่ไม่ได้กรอง โดยการใช้สาร Persulphate (หรือสารกัดกร่อน
ที่รุนแรงอื่น) ซึ่งหากเราน้าน้้าที่กรองแล้วมาท้าการย่อย TP ในที่นี้เมื่อหักลบค่า SRP แล้ว ก็จะเป็น
สารละลายฟอสฟอรัสอินทรีย์ (Dissolved organic phosphorus; DOP) ที่มีในน้้าที่กรองมานั้น ซึ่ง
หากจะประเมิ น ปริ ม าณของฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ของแข็ ง แขวนลอยรวม (Total particulate
phosphorus; TPP) ก็สามารถประเมินได้จากผลต่างระหว่างค่า TP และผลรวมของ DIP + DOP
นั่นเอ
โดยทั่วไปเรามักนิยมวัดค่า TP และ SRP ซึ่งผลต่างของระดับดังกล่าวอาจใช้แทนค่า TPP
ได้ (เนื่องจาก DOP ในน้้ามีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก) ค่า TP ที่ปล่อยจากระบบน้้าทิ้งต่าง ๆ มักมีค่า
สูงถึงประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ SRP ซึ่งมีบทบาทต่อปริมาณความชุกชุม
ของสาหร่ ายในแหล่ง น้้ า ) อย่ างไรก็ ตาม ในพื้ นที่ ที่มีร ะดั บของแร่ ธาตุ อาหารน้ อย (Oligotrophic
waters) ระดับของ TP อาจมีค่าน้อยกว่า (ในระดับไมโครกรัมต่อลิตร) ซึ่งอาจจ้าเป็นต้องวิเคราะห์
อย่างละเอียดในขั้นต่อไป
ในแหล่งน้้าธรรมชาติที่ค่อนข้างลึก ผู้ผลิตขั้นต้นในรูปของแพลงก์ตอนพืชจะเป็นผู้ใช้ SRP ที่
ส้าคัญ ขณะที่ในพื้ นที่ตื้ นและแสงส่องถึง กลุ่ มของพรรณไม้น้าหรือสาหร่ายชนิด ต่างๆ จะเป็นกลุ่ ม
หลักในการใช้ SRP ที่มีในมวลน้้าและเจริญเติบโตขึ้นเป็นอาหารสู่ผู้บริโภคในขั้นต่าง ๆ จนกระทั่งเกิด
การตายลงและย่ อยสลายโดยแบคทีเ รีย สารอิ นทรีย์ ฟอสฟอรัส ในสิ่ งมี ชีวิตต่า ง ๆ ก็จะถูกเปลี่ย น
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กลับมาให้อยู่ในรูปสารอนินทรีย์ฟอสฟอรัส (DIP) อีกครั้ง การดูดซับและการตกตะกอนบริเวณพื้น
ท้องน้้ านั บเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ที่ท้ าให้ฟ อสฟอรั สหายออกไปจากระบบน้้า อย่างไรก็ ตาม ใน
สภาวะที่ออกซิเจนต่้ามากและอุณหภูมิสูงขึ้น หรือค่า pH สูงขึ้นเราจะพบการละลายของฟอสฟอรัส
ออกมาจากพื้นดินได้มากขึ้น (Golterman, 2001; Jensen et al., 1992)
ซิลิกอน
ซิลิ กอนนั บ เป็ นธาตุ ที่ มีค วามส้ าคัญ ต่ อแพลงก์ ต อนพื ช ในกลุ่ มของไดอะตอม ซึ่ ง นั บ ว่ ามี
ความส้าคัญในแหล่งน้้าไหล เนื่องจากไดอะตอมมีบทบาทในกระบวนการผลิตในพื้นที่ล้าธารหรือในล้า
น้้ าที่ มี ข นาดค่ อ นข้ า งเล็ ก ซิ ลิ กอนเป็ น แร่ ธ าตุ ที่ มีวั ฏ จั กรที่ ค่ อนข้ างเรี ย บง่ ายและไม่ ซั บ ซ้ อ นเท่ า
ฟอสฟอรัส โดยมีแหล่งที่มาส้าคัญจากการละลายของหินแร่ ซึ่งออกมาในรูปของ Silicic acid รวมทั้ง
มาจากการปล่อยน้้าทิ้งจากชุมชนและการอุ ตสาหกรรม สารละลายซิลิกอนจะถูกดู ดซับเข้าไปใช้โดย
ไดอะตอมเพื่อการสร้างส่วนของผนังเซลล์ที่เป็นโครงสร้างแข็งที่เรียกว่า Frustule โดยจากโครงสร้าง
นีซ้ ิลิกอนสามารถละลายกลับออกมาใหม่โดยกระบวนการทางเคมี รวมทั้งจากการย่อยสลายหรือการ
เปลี่ยนรูปโดยเอนไซม์ของแบคทีเรียในแหล่งน้้า
ไนโตรเจน
ไนโตรเจนเป็นแร่ ธาตุ ที่มีวั ฏ จักรค่อนข้ างซั บซ้ อน ทั้ งนี้ เ นื่องจากการมีรู ป แบบทางเคมี ที่
หลากหลายและมีค วามเกี่ย วข้ องในกระบวนการทางชี วเคมี ของแบคที เรี ย หลายกลุ่ม สารละลาย
อินทรีย์ไนโตรเจนที่เป็นกลุ่มหลักซึ่งพบได้มาก คือ ยูเรีย กรดยูริค และกรดอะมิโน ส่วนสารละลายอ
นินทรีย์ไนโตรเจนประกอบด้วยรูปของแอมโมเนียม ไนเตรท และไนไตร์ท นอกจากนี้ เรายังสามารถ
พบไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของก๊าซ N2 หรือก๊าซ N2O อีกด้วย
สารประกอบไนโตรเจนในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ มีแหล่งที่ม าที่หลากหลายเช่นกัน มีทั้งมา
จากบรรยากาศ (ซึ่งเกิดการแพร่ลงมาสู่แหล่งน้้า) จากการกัดเซาะพัดพาของน้้าที่ไหลผ่านแผ่นดิน น้้า
ทิ้งจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และน้้าทิ้งจากกิจกรรมการเกษตร (โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืช
บริเวณโดยรอบแหล่งน้้า) นอกจากนี้ ในพื้นที่อุตสาหกรรมที่หนาแน่นยังอาจสามารถพบการละลาย
ของธาตุ ไ นโตรเจนลงมาพร้ อมกั บ น้้ าฝน ที่ ท้ า ให้ น้าฝนมี ส ภาวะเป็ นกรดอ่ อนและจั ด เป็ นปั ญ หา
มลภาวะที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน
ภายใต้ค วามซับ ซ้อนของกระบวนการต่ าง ๆ ที่ท้าให้ส ารประกอบของไนโตรเจนเปลี่ย น
รูปแบบนั้น เราจ้าเป็นที่จะต้องแยกให้ ชัดเจนระหว่างการดึงเข้าไปใช้เพื่อการ “สร้างเป็นโครงสร้าง
ทางอินทรีย์สาร” หรือการดึงเข้าไปใช้เนื่องจาก “ต้องการพลังงาน” เพื่อใช้ในปฏิกิริยาที่จ้าเป็นต่าง ๆ
ส้าหรับการด้ารงชีวิต ในสถานการณ์ที่ต่างกันนี้ กระบวนการ “Nitrogen fixation” หรือ “Nitrogen
assimilation” จัดเป็นการดึงเอาไนโตรเจนเข้าไปในเซลล์เพื่อการสร้างเป็นโครงสร้างทางอินทรีย์สาร
ภายในเซลล์ ขณะที่ กระบวนการ “Nitrification” หรื อ “Denitrification” เป็ น กระบวนการที่
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แบคทีเรียท้าเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานโดยการดึงเอาใช้แอมโมเนียหรือไนเตรทไปใช้ในการท้าปฏิกิริยา
ตามล้าดับ (Day et al., 1989)
เมื่อพิจารณาถึงการดูดซับเอาไนโตรเจน เพื่อน้าไปสร้างเป็นโครงสร้างทางอินทรีย์สารนั้น
สิ่งมี ชีวิต กลุ่ มที่เ ราเรีย กว่ าผู้ ผลิต ขั้นต้น (Primary producers) ซึ่ง เป็นพวกที่ส ร้างอาหารเองได้
(Autotrophs) (อาทิ แพลงก์ตอนพืช แบคทีเรีย และราบางชนิด) จะใช้ DIN ในรูปของแอมโมเนียม
ได้ง่ายกว่าในรูปของไนไตร์ทหรือไนเตรท (ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของโมเลกุลที่เล็กกว่า ) การปรากฏของ
แอมโมเนียมในแหล่งน้้าจึงมีความส้าคัญ และมักได้รับความสนใจศึกษาติดตามถึงการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาคมของผู้ผลิตขั้นต้น ตลอดจนการส่งต่อในห่วงโซ่อาหารทาง
น้้าในล้าดับขั้นที่สูงขึ้นไป
ส้าหรับ Nitrogen fixation ซึ่งเกิดจากการที่แบคทีเรียหรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินบาง
ชนิดสามารถตรึงก๊าซไนโตรเจน และเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียมเพื่อน้าเข้าไปสร้างโครงสร้างของเซลล์
นั้น เรามักจะพบในสภาวะที่แหล่งน้้ามี DIN อยู่จ้ากัด ส่วนปฏิกิริยา Nitrification – Denitrification
นั้น มั กท้ าให้ DIN หายออกไปจากระบบแหล่ ง น้้า โดยออกไปในรูป ของก๊าซไนโตรเจน ซึ่ งเป็ น
ปฏิกิริยาที่แบคทีเรียกลุ่ม Nitrobacter sp. (Nitrifying bacteria) เปลี่ยนรูปแอมโมเนียมให้เป็นไนเต
รทภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน ขณะที่แบคทีเรียกลุ่ม Nitrosomonas sp. (Denitrifying bacteria)
ใช้ไนเตรทเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน
และเกิดก๊าซไนโตรเจนหลุดออกนอกระบบแหล่งน้้าในบริเวณนั้นไปได้
ในแหล่ ง น้้ าที่ พื้ นท้ องน้้ าเป็ นกรวดหรื อทราย ซึ่ ง มี ก ารถ่ ายเทออกซิ เ จนกั บ มวลน้้ าได้ ดี
สภาวะ Denitrification แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ในขณะที่พื้นท้องน้้าบางบริเวณที่มีสารอินทรีย์สะสม
อยู่มาก มีลักษณะเนื้อดินเป็นโคลนละเอียดที่มีรูพรุนน้อย มีการแพร่ผ่านของออกซิเจนจากมวลน้้าลง
ไปได้ น้อย ในพื้นที่ ดินบริเวณที่ลึกลงไปนั้น เราจะพบว่ากระบวนการ Denitrification มีบทบาทที่
ส้าคัญมากและส่งผลให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียมในพื้นท้องน้้าบริเวณนั้น ๆ ได้มาก ซึ่งทั้งนี้ อาจ
ส่งผลกระทบต่ อความเป็นอยู่ ของประชาคมสิ่ งมีชีวิต หรื อเกิ ดการทดแทนที่ของสิ่ง มีชีวิต ที่ท นทาน
ขึ้นมาแทน
ไนโตรเจนรูปทั่วไปที่พบมากที่สุดในโลกของเรา คือ ไนโตรเจนในรู ปของก๊าซ N2 ซึ่งมีอยู่ใน
บรรยากาศประมาณ 78% ถึงแม้ ก๊าซ N2 จะมีการละลายในน้้าได้น้อยกว่าออกซิเจน แต่เนื่องจากมี
ปริมาณในอากาศมากจึงละลายลงมาได้เรื่อย ๆ และมีปริมาณเท่า ๆ กับออกซิเจนที่ละลายลงมาใน
แหล่งน้้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก๊าซ N2 มีพันธะทางเคมีที่แข็งแรงจึงเป็นการยากที่จะน้าไปใช้โดย
สิ่งมีชีวิต ซึ่งมักจะมาใช้สารประกอบของไนโตรเจนในรูป แอมโมเนียม (NH4+) หรือ ไนเตรท (NO3-)
ได้มากกว่า
NH4+ จะอยู่ในรูปที่มีประจุเช่นนี้ในสภาพน้้าที่เป็นกลางหรือเป็นกรด แต่เมื่อน้้าอยู่ในสภาวะ
ที่เป็นด่างจะมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายถ่ายเทในระหว่างน้้า
และชั้นบรรยากาศด้านบนได้ ส่วนไนไตร์ท (NO2-) มักพบในน้้าในปริมาณที่ไม่มาก แต่จะเพิ่ มปริมาณ
ขึ้นในพื้นที่ที่ รับ น้้าทิ้ง ที่เ น่าเสี ยต่ าง ๆ (โดย NO2- จั ดเป็นรูป ของไนโตรเจนที่ มีค วามเป็นพิษต่ อ
สิ่งมีชีวิตทางน้้า) ซึ่งหากเราพิจารณาถึงรูปของไนโตรเจนละลายน้้าที่ผู้ผลิตขั้นต้นสามารถน้าไปใช้ได้
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

113

นั้น เราจะหมายถึงผลรวมของ NO3- NO2- และ NH4+ ซึ่งจัดเป็น “สารละลายไนโตรเจนอนินทรีย์ ”
หรือ “Dissolved inorganic nitrogen; DIN” ที่นับว่ามีความส้าคัญต่อการควบคุมระดับ ความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน้้า (ทั้งนี้ปริมาณ DIN จะไม่รวมส่วนของ N2 ที่ละลายอยู่ในน้้า เนื่องจากเป็นรูปที่
สิ่งมีชีวิตน้าไปใช้ได้น้อย) ส้าหรับสารอินทรีย์ไนโตรเจนก็มีอยู่หลายรูปเช่นกัน อาทิ กรดอะมิโน กรด
นิวคลีอิค โปรตีน และยูเรีย ทั้งนี้ ยูเรีย นับว่ามีความเชื่อมโยงกับระบบการหมุนเวียนของไนโตรเจน
ได้ชัดเจนมากกว่ารูปอื่นเนื่องจากมีการปนมาในสิ่งขับถ่ายจากร่างกายของสิ่งมีชีวิต
การหมุ นเวี ย นของไนโตรเจนในแหล่ งน้้ ามีรู ป แบบและทิ ศทางไปตามองค์ ป ระกอบของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บ ริโภคและผู้ผลิต ภายในแหล่งน้้า สัตว์ต่าง ๆ ที่เ ป็นผู้บริโภคจะมี เอนไซม์ที่ใช้ย่อย
โปรตีนรวมทั้งกรดอะมิโนหรือไนโตรเจนอินทรีย์อื่น ๆ ขณะที่ผู้ผลิตขั้นต้นที่ใช้สารอนินทรีย์ไ นโตรเจน
จะสามารถใช้ไนโตรเจนที่ละลายน้้าไม่ว่าจะเป็น NO3- NO2- และ NH4+ อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูป
NO3- เป็ นรู ป ที่ ผู้ ผ ลิ ต ขั้ นต้ น จ้ าเป็ นต้ องใช้ ใ นการสั ง เคราะห์ ส ารต่ างๆ จึ ง จะมี เ อนไซม์ “Nitrate
reductase” และ “Nitrite reductase” มาเปลี่ยนรูปของ NO3- และ NO2- ตามล้าดับ ในการนี้
จ้าเป็นต้องใช้พลังงานที่มาจากอิเลคตรอนของ NADH, NADPH หรือ ferridoxin (ในการท้างานของ
เอนไซม์ Nitrate reductase นั้นจ้าเป็นต้องมีแร่ธาตุ Molybdenum เพื่อให้เอนไซม์ท้างานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ธาตุ Molybdenum นี้ จึง นับ ว่ามีค วามส้ าคั ญ หากขาดไปจะท้า ให้ ผู้ผ ลิต ขั้นต้นไม่
สามารถดึง เอา NO3- มาใช้ไ ด้) เมื่ อผู้ผ ลิตขั้ นต้ นดึง เอา NO3- เข้าไปได้แ ล้วก็ จะเกิด การสัง เคราะห์
สารอินทรีย์ไนโตรเจนในล้าดับต่อไป
อนึ่ง ในแหล่งน้้ าที่ มีแบคทีเ รีย (Chemoautotrophic bacteria) ที่ส ามารถสัง เคราะห์
สารอินทรีย์โดยใช้ “พลังงาน” จากกระบวนการ Oxidation ของแอมโมเนีย มและไนไตรท์ (ผ่าน
ปฏิ กิ ริ ย า “Ammonium oxidation” และ “Nitrite oxidation” โดยแบคที เ รี ย อาทิ
Nitrosomonas และ Nitrobacter ตามล้าดับ) ไนโตรเจนเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปไป และ
จะท้าให้ได้พลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการตรึงเอาคาร์บอนเข้ามาสร้างสารอินทรีย์ในเซลล์ได้
กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) เป็นกระบวนการที่ NH4+ ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็น
NO2- และมีการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปจนสุดท้ายได้ NO3- เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มี
ออกซิเจนโดยแบคทีเรียกลุ่มหลัก คือ Nitrosomonas และ Nitrobacter และให้พลังงานออกมา
จากปฏิกิริยา ดังสมการทางเคมี :
2NH4+ + 3O2 ----> 2NO2- + 2H2O + 2H+ + พลังงาน
2NO2- + O2 ----> 2NO3- + พลังงาน
ส่วนกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสภาวะ
ที่แ ทบไม่ มี หรื อไม่มีออกซิเ จนเลย โดยแบคทีเ รี ย อาทิ Thiobacillus denitrificans ซึ่ งนั บเป็ น
กระบวนการที่ท้าการ “สังเคราะห์เคมี” ซึ่งเกิดปฏิกิริยาดังสมการ :
5S2- + 6NO3- + 2H2O ----> 5SO42- + 3N2 + 4H+ + พลังงาน
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ส้ า หรั บ แบคที เ รี ย ที่ มี ลั กษณะการด้ า รงชี วิ ต โดยการใช้ ส ารอิ นทรี ย์ เ ป็ นอาหาร อาทิ
Micrococcus, Serratia, Pseudomonas และ Achromobacter แบคทีเรียเหล่านี้ก็สามารถใช้
NO3- และท้าให้ NO3- ลดลงในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากภายใต้ในกระบวนการ Denitrification
ได้เช่นกัน ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะใช้ NO3- และเปลี่ยนรูปเป็น NO2- และสุดท้ายจะเกิดปฏิกิริยาต่อจน
ได้รูปของก๊าซไนโตรเจน (NO2 หรือ N2O) ซึ่งมีผลท้าให้แร่ธาตุไนโตรเจนได้ลดปริมาณออกจากแหล่ง
น้้าโดยออกไปในรูปของก๊าซต่าง ๆ ทั้งนี้ มักเกิดในสภาวะที่แหล่งน้้ามีอินทรีย์สารสูงและออกซิเจนใน
น้้าทีระดับลดลงจนสามารถเกิดกระบวนการดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์
ส้าหรับกระบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation) เกิดในลักษณะตรงกันข้าม คือเป็น
การ “ใช้ พลัง งาน” ในสภาวะที่ มีออกซิเจน เกิดโดยกลุ่มของแบคทีเ รีย อาทิ Azotobacter และ
Clostridium นอกจากนี้ ยั ง เกิ ด โดยสาหร่ ายสี เ ขี ย วแกมน้้ า เงิ น อาทิ Nostoc, Anabaena,
Anabaenopsis, Gleotrichia และ Aphanizomenon ซึ่งมักพบในแหล่งน้้ าที่มี แร่ธาตุอาหารสู ง
ในช่วงฤดูร้ อน มีรายงานว่ากระบวนการตรึง ไนโตรเจนนี้ สามารถน้าเอาไนโตรเจนลงสู่ แหล่งน้้าได้
สูงสุดถึง 43 % ในพื้ นที่ทะเลสาบของแคลิฟอร์เนีย (Horne and Goldman, 1972) นอกจากนี้
Anabaena มี อัต ราการตรึง ไนโตรเจนต่อวันได้ สูง สุด ที่ ระดับ ประมาณ 70 ไมโครกรัมต่อลิต ร ซึ่ ง
นับเป็นอัตราที่สูงกว่าระดับไนโตรเจนอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นใหม่ภายในระบบอยู่หลายเท่า (Welch and
Jacoby, 2004)
ในภาพรวมเราพบว่าสารอาหารพืชในรูปของไนโตรเจน ถึงแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่จะอยู่
ในมวลน้้าได้นานกว่าสารในรูปของฟอสฟอรัส (ทั้งนี้ เนื่องจากฟอสฟอรัสมีแหล่งที่มาที่จ้ากัดกว่า และ
ยังถูกดูดซับโดยดินพื้นท้องน้้าได้ง่าย) ไนโตรเจนจึงมักพบในปริมาณที่ มากกว่าฟอสฟอรัสและมักไม่
เป็นปัจจัยที่จ้ากัดในการเพิ่มก้าลังผลิตขั้นต้นของแหล่งน้้า อย่างไรก็ตาม ไนโตรเจนในแหล่งน้้าอาจมี
โอกาสหายออกไปนอกระบบนิเวศแหล่งน้้า โดยกระบวนการ Denitrification ได้มาก ซึ่งมักเกิดใน
แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการสสะสมของสารอินทรีย์อยู่สูง
ซัลเฟอร์
ส้าหรับ วัฎจักรของซัล เฟอร์ ในแหล่ งน้้า ได้รับความสนใจเนื่องจากการเพิ่ มขึ้นของปัญหา
มลภาวะทางน้้ามากกว่าประเด็นการจ้ากัดของสารประกอบซัลเฟอร์ ต่อกระบวนการผลิตในแหล่งน้้า
นั้น โดยทั่วไปแหล่งน้้ามีสารละลายซัลเฟต (SO42-) อยู่ในระดับที่มากเพียงพอต่อความต้องการในการ
เจริญ เติบโตของแพลงก์ตอนหรือสาหร่ ายชนิ ดต่าง ๆ ในน้้า อย่างไรก็ ตาม ในแหล่งน้้าที่ได้รั บการ
ปล่อยน้้าทิ้งที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนมาสูง ท้าให้เกิดปัญหาการลดต่้าลงของออกซิเจนในน้้าเนื่องจาก
การถู กน้ าไปใช้ ใ นกระบวนการย่ อยสลายอย่ างมาก แหล่ ง น้้ านั้ น ๆ จะเริ่ มเข้ าสู่ ส ภาวะการขาด
ออกซิเจน และ SO42- ก็จะถูกน้าไปใช้เพื่อเป็นตัวรับอิเลคตรอน ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์
เหล่านั้นแทน ในกระบวนการดังกล่าวจะเกิดผลผลิตของก๊าซ H2S (ก๊าซไข่เน่า) จากกระบวนการย่อย
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สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้น (ถ้าในแหล่งน้้านั้นมี NO3- ที่มากเพียงพอ แบคทีเรียจ้าพวกที่ใช้ NO3จะท้างานและปัญหาการเกิดกลิ่นกาซไข่เน่าจะบรรเทาลง)
H2S นับเป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษต่อสัตว์น้า ก่อให้เกิดอันตรายและมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของปลาในแหล่งน้้า การเกิด H2S โดยเฉพาะจากชั้นดินในพื้นที่แม่น้าบางบริเวณจึงเป็น
ปัญหาต่อประชากรปลาและสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นท้องน้้าอย่างหลากหลาย H2S ที่เกิดขึ้นสามารถท้า
ปฏิกิริยากับธาตุเหล็ก และอยู่ในรูปของ FeS (ferrous sulphide) ในดินนั้น สามารถถูกออกซิไดซ์
กลับ ออกมาอยู่ ในรูปของ H2SO4 โดยแบคทีเ รีย ชนิด Thiobacillus ferroxidans ซึ่ งอาจท้ าให้
สภาวะแวดล้อมบริเวณนั้นมีความเป็นกรดสูงขึ้นได้ SO42- ในแหล่งน้้ามีแหล่งที่มาทั้งจากบรรยากาศ
และจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังเกิดจากกระบวนการกัดเซาะจากผืนแผ่นดินลงมา
กระบวนการเปลี่ยนรูปของ SO42- เป็น H2S ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถเกิดได้ภายในน้้าที่แทรกตัว
อยู่ระหว่างเม็ดดินที่ค่อนข้างแน่นและมีออกซิเจนจ้ากัด นับเป็นกระบวนการที่ไม่จ้าเป็นต้องเกิ ดในดิน
ระดับลึกมากเสมอไป
ควำมเข้มข้นของสำรอำหำรและสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมทำงน้ำ
เป็นเรื่องส้าคัญที่เราควรตระหนักว่าระดับความเข้มข้นของสารอาหารชนิดที่ส้าคัญดังกล่าว
ที่ปรากฏในระบบแม่น้าไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชาคมสิ่งมีชีวิต
รวมทั้ ง การผลิ ตทรั พยากรทางน้้าโดยรวม อย่ างไรก็ ตาม มี หลายการศึ กษาที่ผ่ านมาแสดงให้เ ห็ น
ทิศทางความสัมพั นธ์ ในความเข้มข้นของสารอาหารกับสถานภาพความชุ กชุ มของแพลงก์ ตอนพื ช
รวมทั้งผลผลิตขั้นต้นและขั้นที่สองในแหล่งน้้านิ่งประเภททะเลสาบ (Wetzel, 1983) จากลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่พบดังกล่าว บทบาทของสารอาหารต่อระบบนิเวศแม่น้าน่าจะมีอยู่ระดับหนึ่งเช่นกัน
ด้วยความที่ในระบบนิ เวศแม่น้ามีปัจจัยที่หลากหลายและมีความผั นแปรสูงโดยเฉพาะใน
พื้นที่แม่น้าขนาดเล็กหรือบริเวณที่มีลักษณะเป็นล้าธาร การพิจารณาบทบาทความสัมพันธ์หรือการ
ประเมินสถานภาพในเชิงการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารอาหารจึงจ้าเป็นต้องจ้าแนกแม่น้าตามลักษณะ
ทางภูมิสัณฐานวิทยาในเบื้องต้ นออกมาก่อน นอกจากนี้ ยัง ควรพิจารณาตาม “สถานการณ์” หรื อ
“ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ ” และ “กระบวนการทางชีวเคมี ” ที่มีการผันแปรตามเวลาหรื อ
ฤดูกาล ซึ่งนับว่ามีความจ้าเป็นและสามารถน้ามาประกอบการวิเคราะห์เพื่ อความเข้าใจอย่างชัดเจน
ในอิทธิพลของสารอาหารที่มีอยู่ในสภาวะความแตกต่างแต่ละประเภท
สำรอำหำรและบทบำทควำมส้ำคัญในพืนที่แม่น้ำขนำดใหญ่
แม่น้าที่มีขนาดใหญ่โดยทั่วไปมักเป็นบริเวณส่วนปลายของระบบลุ่มน้้าต่าง ๆ ซึ่งมวลน้้าเกิด
จากการรวมตัวของล้าน้้าสาขาที่หลากหลายและมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนโดยรอบ
อย่างหนาแน่ น ทั้ง การตั้ งถิ่นฐาน การท้ าเกษตรกรรม และอุ ตสาหกรรม นอกจากนี้ ยั งมั กมี การ
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ควบคุ มปริ มาณและทิ ศ ทางการไหลของน้้ าด้ วยระบบเขื่ อนทดน้้ าเพื่ อการชลประทานหรื อเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ อาทิ การป้องกันน้้าท่วม หรือการผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยลักษณะของความกว้างใหญ่ของแต่ละระบบลุ่มน้้า ลักษณะทางภูมิอากาศ ธรณีวิทยา
และอุทกวิทยาของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปมาก นอกจากนี้ ด้วยลักษณะทางภูมิสัณฐาน
วิทยาที่แตกต่างกันไป ลักษณะการเข้ามาอาศั ยของชุมชนหรือการใช้ประโยชน์ในพื้ นที่จึงมักมีความ
แตกต่างกัน (ยกตัวอย่างเช่นแม่น้าที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบต่้าจะเหมาะในการท้าเป็นพื้นที่นา ขณะที่
บางแม่น้าอยู่ในพื้นที่ลาดชันสูงในเขตภูเขาและป่าไม้ อาจจัดอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ หรือใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดสร้างเขื่อนเพื่อการกักเก็บน้้า) การพิจารณาในด้านระดับของสารอาหารและลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงตามเวลา (หรือตามฤดูกาลการใช้ประโยชน์) จึงควรพิจารณาแยกกันแต่ละแห่งไป
ไม่ควรน้ามาเปรียบเทียบกัน โดยเฉพาะในด้าน “ความเข้มข้นของสารอาหาร” ที่พบ เนื่องจากแต่ละ
พื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกั นไปและมีระดับความเข้ มข้นพื้นฐาน (Base-line concentration) ที่
จ้าเพาะส้าหรับแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้า
พื้นที่ลุ่ มน้้าที่ มนุษย์ แทบจะไม่ มีการเข้าไปใช้ ประโยชน์เ ลยนั้น หากวิเคราะห์ ติดตามด้าน
ความเข้มข้นของสารอาหาร อาจจะพบระดับที่เรียกว่าเป็น “ระดับธรรมชำติ” (Natural level) ซึ่ง
มักจะมีค่าใกล้เคียงกับความเข้มข้นที่ พบในน้้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ และนับเป็นระดับที่บริสุทธิ์ มาก
ปลอดจากสภาวะมลพิษใด ๆ ในบริเวณดังกล่าว อาจพบระดับของฟอสเฟตมีค่าเพียง 0.01 มิลลิกรัม
ต่อลิต ร และระดับ DIN (ผลรวมของแอมโมเนี ยม ไนไตร์ ท และไนเตรท) มี ค่าประมาณ 0.12
มิลลิ กรัมต่อลิ ตร โดยที่ไ นเตรทเป็นไนโตรเจนรู ปหลั ก ส่ วนแอมโมเนี ยมและไนไตร์ท มีระดับเพีย ง
ประมาณ 15% และ 1% ตามล้าดับ
อย่างไรก็ตาม พื้นที่แหล่งน้้าโดยส่วนใหญ่มีการเข้าถึงโดยมนุษย์และได้รับการปรับเปลี่ยน
สภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบอย่างไม่รู้จบ ผลการประมวลข้อมูลที่มีในงานศึกษาวิจัย
ของต่างประเทศพบว่าในเขตยุโรปและอเมริกาเหนือมีระดับความเข้มข้นของสารอาหารเหล่านี้ใ น
ระบบแม่น้าสูง ขึ้นกว่ าระดับ ธรรมชาติ เดิ มถึง 10-15 เท่า (Golterman, 1975; Sioli, 1984) ซึ่ ง
แตกต่างกันไปตามพื้นที่ ประเภท และปริมาณการใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปความเข้มข้นของสารอาหาร
จะสูงขึ้นในส่วนปลายของลุ่มน้้าแต่ละแห่ง เนื่องจากปริมาณการใช้ประโยชน์และการทิ้งน้้าเสียลงสู่
แม่ น้าเป็ นส้าคัญ โดยมั กพบว่ากิ จกรรมทางการเกษตรที่ มีการใช้ปุ๋ ยมั กจะส่ง ผลให้แ หล่ ง น้้ามีการ
ปนเปื้อนของ “ไนเตรท” ขณะที่น้าทิ้งจากชุ มชนมั กจะท้าให้เกิ ดการปนเปื้อนของ “ฟอสเฟต” ได้
มากกว่า (จารุมาศและเชษฐพงษ์ 2553) ในพื้นที่แม่น้าขนาดใหญ่เหล่านี้ ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง
ทางฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางอุทกวิทยา (อาทิ ปริมาณการไหลของน้้าตลอดจนการปล่อยน้้า
จากชุมชน) จะเป็นตัวแปรส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารในแม่น้า
และในบางพื้นที่พบว่าเพียงแค่การมีปริมาณการไหลที่ต่้าลงในช่วงฤดูแล้ง ก็สามารถส่งผลให้แร่ธาตุ
อาหารมี ค วามเข้ มข้ นที่ สู ง ขึ้ น และสู ง ได้ มากที่ สุ ด ณ ช่ ว งเวลาที่ มีป ริ มาณน้้ า ลดต่้ า ที่ สุ ด นั่ น เอง
(Edwards and Brooker, 1975)
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3.3.6.2) ควำมเข้มข้นและลักษณะกำรเคลื่อนตัวของแร่ธำตุอำหำร
ควำมเข้มข้นของแร่ธำตุอำหำรในระบบนิเวศแม่น้ำ
เมื่อพิจารณาในพื้นที่ล้าธารและแม่น้าที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเราจะพบว่าความเข้มข้นของสา
รอนินทรีย์ทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้รับอิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ แทบไม่พบว่าลักษณะทางธรณีวิทยาจะมีบทบาทต่อความเข้มข้นดังกล่าวแต่อย่างใด และพบอีก
ว่าพื้นที่ท้ากิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชผลซึ่งมีการใช้ปุ๋ยนั้นมีบทบาทชัดเจนต่ อ
ระดับของสารอนินทรีย์ไนโตรเจน อย่างไรก็ตาม ในล้าธารเขตป่าไม้ที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาของ
แผ่นดินที่จ้าเพาะ อาจส่งผลให้ระดับของฟอสเฟตมีค่าสูงตามธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการใช้ที่ดินหรือ
การปล่ อยน้้ าเสี ย จากชุ มชนใด ในการศึ กษาสถานการณ์ คุ ณภาพน้้ า ของล้ าธารต้ นน้้ าในอุ ท ยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน การพบระดับของแอมโมเนียมไนโตรเจนที่ค่อนข้างสูงและสูงสุดได้ถึง มากกว่า
25 ไมโครโมลาร์ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ (จารุมาศและคณะ 2552) เนื่องจากโดยส่วนใหญ่มวลน้้า
ในพื้นที่เหล่ านี้มีแหล่ง ที่มาจากน้้ าใต้ ดิน รวมทั้ งมีล้าห้วยหรือแอ่งน้้ าขนาดเล็ กที่เต็ มไปด้วยแร่ธาตุ
อาหารที่เกิดจากการย่อยสลายของใบไม้กิ่งไม้ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมลงมาอยู่ตลอดเวลา
อนึ่ง ถึงแม้ว่าในบางขณะหรือบางช่วงของแม่น้าจะพบระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหาร
หลักในแม่น้าล้าธารมีค่าสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของแหล่งน้้านิ่งประเภททะเลสาบจะพบว่า
อยู่ ใ นระดั บ ที่ อาจมากพอที่ ส ามารถกระตุ้ นให้ เ กิ ด ปั ญ หายู โ ทรพิ เ คชั น ได้ แ ล้ ว นั้ น อย่ างไรก็ ต าม
เนื่องจากความจ้าเพาะของระบบน้้าไหลซึ่งมีกระแสน้้าเคลื่อนตัวหมุนเวียนไปอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยัง
มีการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางและพัดไหลลงไปตามล้าดับความลาดชันของพื้นที่ ปัญหายูโทรพิเคชัน
ในลักษณะที่ท้าให้แพลงก์ ตอนพืชเกิดการสะพรั่ง หรือการพบสาหร่ายเกิด ได้ อย่างหนาแน่นในพื้นที่
แม่น้าจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากและถูกควบคุมด้วยปัจจัยร่วมอื่น ๆ ได้มากมาย
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารละลายฟอสฟอรัสและสารละลายไนโตรเจนในภาพรวมแล้ว เรา
พบว่าสารละลายฟอสฟอรัสนับเป็น “ปัจจัยจ้ากัด” (Limiting factor) ที่มีบทบาทต่อการยับยั้งหรือ
การกระตุ้ นการเจริ ญ เติ บ โตของสาหร่ ายที่ พบในพื้ นที่แ ม่น้าล้าธารได้ มากกว่ า (Stockner and
Shortreed, 1978; Peterson et al., 1983; Pringle and Bowers, 1984) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาที่ พบว่าสั ดส่ วนของ DIN : DIP ที่พ บในแม่ น้ามี คุณลักษณะที่สามารถใช้เ พื่อประเมิ น
สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ หรือกระบวนการผลิตที่เกี่ ยวข้องกับการเกิดผู้ผลิตขั้นต้น ในแหล่งน้้ า
ไหลได้ (Hynes, 1968; Thongdonphum et al., 2011)
กำรเคลื่อนตัวของแร่ธำตุอำหำรในระบบนิเวศแม่น้ำ
เมื่ อพิ จารณาพื้ น ที่ แ ม่ น้าหนึ่ ง ๆ จะเห็ นว่ ามวลน้้ ามี การเคลื่ อนตั ว อยู่ ต ลอดเวลาทั้ ง ใน
แนวราบ แนวดิ่ง หรือหมุนวนเป็นวง โดยมีทิศทางไล่ล้าดับลงมาจากแม่น้าทางตอนต้นมาสู่บริเวณ
ปลายน้้าไปเรื่อย ๆ การแพร่กระจายของแร่ธาตุอาหารในแม่น้าไม่อยู่ในลักษณะแค่การหมุนเวียนอยู่
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ภายในพื้นที่ แต่เป็นการหมุนเวียนที่เกิดพร้อม ๆ กับ การเคลื่อนตัวแล้วไหลลงมาตามเส้นทางของล้า
น้้า ซึ่งในระหว่างทางมีการเติมเข้ามาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูป การถูกดูดซับถูกน้าไปใช้ทั้งภายใน
มวลน้้าและที่บริเวณผิวหน้าดิน ขณะเดียวกันก็มีการหมุนเวี ยนขึ้นมาใหม่จากพื้นท้องน้้า ซึ่งเกิดจาก
อิทธิพลของกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ที่มีในระบบนิเวศของแม่น้า
Websters (1975) ได้อธิบายลักษณะการเคลื่อนตัวของสารละลายต่าง ๆ ในแม่น้าซึ่งเน้น
ให้เห็นว่าสารเหล่ านั้นมีลักษณะที่ “เคลื่อนตัวแบบเป็นเกลียว” (Spiral movement) ซึ่งท้าให้ มี
ระยะทางที่ยาวขึ้นและไกลกว่าการวัดระยะการเคลื่อนที่ของสารตามแนวระนาบหรือตามเส้นทางของ
ล้าน้้า (ภำพที่ 3.8)

ภำพที่ 3.8 ลักษณะการเคลื่อนตัวของสารในรูปแบบ Spiral movement ซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญ
ภายในระบบนิเวศแม่น้า (ที่มา: ปรับปรุงจาก Newbold, 1996)
แร่ธาตุอาหารที่เคลื่อนในน้้าจะถูกดูดซับโดยอนุภาคสารแขวนลอยหรือน้าไปใช้โดยสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก (อาทิแพลงก์ตอนพืช แบคทีเรีย) ซึ่งมีการเคลื่อนตัวต่อไปพร้อม ๆ กับมวลน้้าในลักษณะ
ของการเคลื่อนแบบควงสว่านต่อไปเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากเราพิ จารณาภาพรวมของเส้นทางในวั ฏ
จักรแร่ธาตุอาหาร ซึ่งประกอบด้วยระยะทาง (Sw) ที่โมเลกุลของแร่ธาตุอาหารหนึ่ง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของ
สารละลายเข้าสู่ระบบแม่น้า จากนั้นเข้าสู่การดูดซับหรือน้าไปใช้โดยสิ่งมีชีวิตและเคลื่ อนตัวต่อไปตาม
ระยะทาง (Sp) จนกระทั่งมีการหมุนเวียนกลับออกมาเป็นสารละลายสู่มวลน้้าอีกครั้งนั้น จะพบว่ามี
เส้นทางการเคลื่อนที่รวม (S) เท่ากับระยะทางของ Sw + Sp นั่นเอง (ภำพที่ 3.9)
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ระยะทาง (S) ดังกล่าวมีความมากน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ในระบบแหล่งน้้า (อาทิ อัตรา
การไหล ประสิทธิภาพในการดูดซับสารละลาย) บริเวณที่มีอัตราการไหลที่สูงจะมีผลให้แร่ธาตุอาหาร
ถูกดูดซับได้ยากและเคลื่อนตัวไปตามแม่น้าได้ไกลขึ้น ส่วนบริเวณที่มีอัตราไหลที่ต่้ากว่า หรือในล้าน้้า
มีลักษณะคดเคี้ยวหรือมีสิ่งกีดขวางมาก ก็จะท้าให้ น้าชะลอตัวลงและเกิดโอกาสในการดูดซับ แร่ธาตุ
อาหารได้มาก ท้าให้แร่ธาตุอาหารในน้้าเคลื่อนตัวไปได้ไม่ไกลนัก ซึ่งจะเหนี่ยวน้าให้ผู้ผลิตขั้นต้นต่าง
ๆ เจริญทดแทนที่ขึ้นมาได้ง่ายกว่าบริเวณแรกนั้น

ภำพที่ 3.9 เส้นทางในวัฏจักรของแร่ธาตุอาหาร (s) ซึ่งประกอบด้วยระยะทาง (Sw) ที่โมเลกุลของ
แร่ ธาตุ อาหารเข้ าสู่ ร ะบบแม่ น้า จากนั้ น เข้ าสู่ การดู ดซั บ หรื อน้าไปใช้ โดยสิ่ ง มี ชีวิต และ
เคลื่อนตัวต่อไปตามระยะทาง (Sp) จนกระทั่งมีการหมุนเวียนกลับออกมา เป็นสารละลายสู่
มวลน้้าอีกครั้ง (ที่มา: ปรับปรุงจาก Newbold, 1996)
3.3.6.3 บทบำทของแร่ธำตุอำหำรต่อผู้ผลิตขันต้นในระบบนิเวศแม่น้ำ
ในการศึกษาแหล่งแม่น้าล้าธารพบว่าสาหร่ายบริเวณพื้นท้องน้้าจะเจริญเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
เมื่อระดับของแร่ธาตุอาหารในน้้าสูงขึ้น Stockner and Shortreed (1978) รายงานว่าแร่ธาตุอาหาร
ในรูปของฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่น้อยกว่า 1 ไมโครกรัมต่อลิตร กลายเป็นสูงขึ้นถึงประมาณ 9
ไมโครกรัมต่อลิตร ได้ท้าให้ไดอะตอมที่ขึ้นบริเวณริมล้าธารเพิ่มปริมาณถึง 1 เท่าจากเดิม
ในท้านองเดียวกันกลุ่มของสาหร่ายที่ยึดเกาะตามผิวของวัตถุก็สามารถเพิ่มจ้านวนจากที่มี
ระดับของคลอโรฟิลล์ เอ ต่้ากว่า 10 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร กลายเป็นมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ
ตารางเมตร เมื่อในน้้ามีออร์โธฟอสเฟตเพิ่มสูงจากระดับเดิม 1-20 ไมโครกรัมต่อลิตร ในช่วงฤดูแล้งที่
น้้ าน้ อย มวลน้้ าลดระดั บ และอ่ อนก้ าลั ง ลง เราจึ ง มั กพบสาหร่ ายยึ ด เกาะ (ที่ เ ป็ นเส้ นสาย) อาทิ
Ulothrix และ Spirogyra เกิ ดเพิ่ม ขึ้ นได้ มากและมั กเจริญ คลุมทดแทนที่ กลุ่ ม ของไดอะตอมได้
(Perrin et al., 1987)
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สาหร่ายชนิด Cladophora สามารถเจริญขึ้นมาเป็นกลุ่มเด่น เมื่อปริมาณฟอสฟอรัสรวม
สูง ประมาณ 20 ไมโครกรั มต่ อลิ ต ร และสามารถพบได้ ห นาแน่นมากจนระดั บ คลอโรฟิ ล ล์ สู ง ถึ ง
ประมาณ 500 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร ภายในหนึ่งสัปดาห์ (Walton et al., 1995; Anderson et
al., 1999) ในแหล่งน้้าล้าธารเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ พบการขึ้นของ Cladophora อย่าง
หนาแน่นเช่นกัน (จารุมาศ และคณะ, 2552) ทั้งนี้ จะเกิดชัดเจนในบริเวณล้าธารเขตตื้นในตอนท้ายที่
น้้าอ่อนตัวลง และเป็นช่วงที่ล้าน้้าเปิดโล่งได้รับแสงแดดเต็มที่ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวเราพบระดับของ
ออร์โธฟอสเฟตอยู่ในช่วงประมาณ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร
ในผลการศึกษาวิ จัยจากหลายพื้นที่ท้าให้เ ราทราบว่านอกจากแร่ธาตุใ นรูป ฟอสเฟตแล้ ว
สารประกอบของไนโตรเจนโดยเฉพาะในรู ป ไนเตรทก็นับ ว่ าเป็ นปั จจั ย จ้ ากัด การเจริ ญ เติบ โตขอ
สาหร่ายในพื้นที่แม่น้าล้าธารได้ (Welch et al., 1989; Chessman et al., 1992; Lohman et al.
1991) นอกจากนี้ Sosiak (2002) แสดงให้เห็นว่าการควบคุมสารละลายของไนโตรเจนจะสามารถลด
ปริมาณการแพร่ระบาดของพรรณไม้น้า (อาทิ Pond weeds) ได้อย่างมาก แร่ธาตุอาหารในกลุ่มของ
ไนโตรเจนนี้จึงนับเป็นปัจจัยที่ควรให้ความส้าคัญในการศึกษาติดตามด้วยเช่นกัน
ส้าหรับ ในพื้นที่ แม่น้า ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเราซึ่งมั กมีความขุ่นสู งและมี
ความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ค่อนข้างสูงนั้น สาหร่ายยึดเกาะหรือพรรณไม้ใต้น้า ชนิดต่าง ๆ
มักไม่สามารถเจริญได้ ยกตัวอย่าง เช่น ในพื้นที่แม่น้า ท่าจีน โดยเฉพาะในเขตปลายน้้าซึ่งน้้ามีความ
ขุ่นสูง มาก ถึ ง แม้ จะมี แร่ ธาตุ อาหารอยู่มากแต่เ นื่ องจากปัจจั ยจ้ ากั ด ด้านแสงท้ าให้ กลุ่มของผู้ผ ลิ ต
ขั้นต้นชนิดหลักในระบบแม่น้า ดังกล่าวเป็นกลุ่มของแพลงก์ ตอนพืช ขึ้นมาแทน (จารุมาศและคณะ,
2552)
ในพื้นที่ลุ่มน้้าท่าจีนนี้พบว่าการเพิ่มระดับของออร์โธฟอสเฟต (PO43-) ในแต่ละส่วนพื้นที่ล้า
น้้าจากตอนบนลงมาตอนล่างมีบทบาทต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอในมวลน้้า (ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชรวม) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับของคลอโรฟิลล์เอ (Chla) เพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม
ของฟอสเฟต มีดั งสมการ Chla = 2.13 [PO43-]0.61 (r = 0.94) ทั้งนี้ พบว่ าการเพิ่ม ปริ มาณ
คลอโรฟิลล์เ อที่มากเกินไปสะท้ อนถึงปั ญหายู โทรฟิเ คชั นที่ ตามมา ซึ่งจะเกิด ผลกระทบต่อ ปริมาณ
ออกซิเ จนละลายน้้ า ที่มี ใ นรอบวัน โดยพบการลดต่้ าลงของออกซิ เ จนในระบบ นั บ เป็ นปั ญหาต่ อ
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้้าอย่างต่อเนื่องไปได้
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการเสนอ “เกณฑ์” หรือระดับในการควบคุมปริมาณผู้ผลิตขั้นต้นให้
อยู่ในสมดุลธรรมชาติของแหล่งน้้า แต่ละแหล่ง ยกตัวอย่าง เช่น ในระบบล้าธารต้นน้้า ควรควบคุม
มวลชีวภาพของสาหร่ายยึดเกาะให้มีไม่เกิน 150 มิลลิกรัมคลอโรฟิลล์เอต่อตารางเมตร ซึ่งระดับนี้จะ
เป็นผลดีต่อคุณภาพน้้าในระบบนิเ วศภาพรวม และไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในเชิงทัศนียภาพของล้าธาร
หรือการน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จ้าเป็นต้องควบคุมระดับของฟอสเฟตโดยรวม
(Total dissolved phosphate; TDP) ให้มีไม่เกินประมาณ 6 ไมโครกรัมต่อลิตร (Sosiak, 2002)
และควบคุมให้มีสาหร่ายที่เป็นเส้นสายเจริญขึ้นปกคลุมพื้นที่ไม่เกินประมาณ 20 % ของพื้นที่โดยรวม
นั้น (Welch et al., 1988)
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3.4) สำยโซ่อำหำรและกำรหมุนเวียนสำรในระบบนิเวศแม่น้ำ
3.4.1) ผู้ผลิตขันต้นและลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศแม่น้ำ
ในระบบนิเ วศแม่น้ามีกลุ่มผู้ผลิตขั้ นต้นซึ่งสามารถสังเคราะห์แสงเองได้ที่เป็นกลุ่มเด่นคื อ
พวกสาหร่ า ยยึ ด เกาะ (Periphyton) พรรณไม้ น้ า (Aquatic plant) และแพลงก์ ต อนพื ช
(Phytoplankton) ที่ ล่ องลอยอยู่ใ นมวลน้้า ทั้ง นี้ พวกสาหร่ ายยึ ด เกาะมั กพบในแหล่ง ล้ าธารหรื อ
แม่ น้าขนาดเล็ กที่ มักอยู่ใ นที่ มีค วามลาดชั นสู ง น้้ามีการไหลแรง สาหร่ ายเหล่ านี้ จะยึด เกาะอยู่ ณ
บริ เวณพื้นท้ องน้้ า ส่ วนพรรณไม้ น้า มั กพบในแม่น้าขนาดกลางหรื อในบริเ วณข้ างตลิ่ง หรือแอ่ง น้้ า
บริเวณด้ านข้างของแม่น้าขนาดใหญ่ขึ้น ที่มีน้าค่อนข้างใส ขณะที่พวกแพลงก์ตอนพืช จะเริ่มพัฒนา
ประชากรและมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นได้เมื่อเข้าเขตแม่น้าในตอนกลางหรือตอนล่างที่พื้นที่มีความ
ลาดชันต่้าลงและมวลน้้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ช้าลงตามล้าดับ (ภำพที่ 3.10)

(ก)

(ข)

(ค)

ภำพที่ 3.10 ลักษณะของผู้ผลิตขั้นต้นชนิดต่าง ๆ ในแหล่งแม่น้าล้าธาร (ก; สาหร่ายสีเขียวและสี
เขียวแกมน้้าเงินที่เจริญขึ้นมาคลุมก้อนหินใต้น้า, ข และ ค; ดีปลีน้าและสาหร่ายพุงชะโด
ตามล้าดับ ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่เจริญอยู่ใต้น้าโดยมีรากยึดเกาะกับพื้นดิน และทอดส่วนล้าต้น
ไปตามการไหลของล้าธารน้้า
การเปลี่ย นแปลงในองค์ป ระกอบทางชนิ ดและความชุ กชุ มของกลุ่มผู้ผ ลิต ขั้นต้น ในพื้นที่
แม่น้าเกิดขึ้นเนื่ องจากบทบาทของลักษณะทางอุ ทกวิทยาและนิเ วศวิทยาของพื้นที่ ในแต่ละบริเวณ
และถึงแม้ว่าจะมีความแปรผันค่อนข้างสูงเราพบว่าสาหร่ายยึดเกาะโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่ม
ของไดอะตอม สาหร่ายสีเขียว และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินเป็นกลุ่มเด่นตามล้าดับ สาหร่ายยึด
เกาะเหล่านี้ขึ้นอยู่บนพื้นผิวของหิน กรวด ทราย หรือแม้กระทั่งพื้นโคลนและตามล้าต้นและใบของ
พรรณไม้น้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา ซึ่งปริมาณหรือความหนาแน่นที่พบนั้นจะได้รับอิทธิพลจากความแรง
ของน้้าในการพัดพาผิวหน้าของวั ตถุหรือมวลน้้าที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุบริเ วณพื้นท้องน้้าให้กลิ้ ง
หรือเคลื่อนไป ซึ่งทั้งนี้ อาจพบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ชัดเจน (โดยเฉพาะในพื้นที่เขตต้นน้้า)
และพบว่าปัจจัยด้านแสงจัดเป็นปัจจัยจ้ากัดในเขตล้าธารที่อยู่ในระบบนิเวศป่าไม้ที่ค่อนข้างหนาแน่น
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ส่วนปั จจั ย ด้ านแร่ ธาตุ อาหาร โดยเฉพาะในกลุ่ มของฟอสฟอรั ส ก็ จัด เป็ นปั จจั ย ที่ มีค วามส้ าคั ญ ที่
สามารถจ้ากัดการเจริญของสาหร่ายเหล่านี้ได้
เนื่องจากสาหร่ ายยึ ดเกาะจั ดเป็นอาหารที่ ส้าคั ญของสัต ว์ไ ม่มีกระดู กสันหลั งและสัต ว์น้า
ขนาดเล็กอื่น ๆ ปัจจัยทางชีวภาพภายในระบบนิเวศล้าธารที่สามารถควบคุมปริมาณของ สาหร่าย
ยึดเกาะได้ชัดเจนก็คือปริมาณของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์กินพืช (Herbivores) ที่มีในพื้นที่
ในอีกทางหนึ่งหากพบว่าพื้นที่หนึ่ง ๆ มีปริมาณสาหร่ายยึดเกาะเพิ่มมากจากเดิมอย่างผิดปกติ ก็อาจ
แสดงว่า “ผู้บริโภค” ดังกล่าวมีปริมาณลดน้อยลง ในแหล่งน้้าบางแห่งเราพบการใช้ยาฆ่าหอยเชอรี่ ใน
พื้นที่นาโดยรอบแหล่งน้้า ผลสะท้อนที่พบ คือ การที่สาหร่ายยึดเกาะเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น และขาดผู้
มากิน เนื่องจากในแม่น้าก็ได้รับน้้าที่มีมลพิษดังกล่าวเข้ามาสู่ และท้าให้สัตว์กลุ่มหอยขนาดเล็กอื่น ๆ
ที่อาศัยอยู่บริเวณชายตลิ่งได้ตายลงไปด้วย
ส้าหรับพรรณไม้น้าที่พบถูกจัดแบ่งตามลักษณะของการเกิดเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1)
พวกพืชชายน้้าที่ขึ้นบริเวณชายขอบตลิ่ง 2) พวกที่เกิดอยู่ใต้น้าแต่มีส่วนใบยื่นขึ้นมาที่ระดับผิวน้้า 3)
พวกที่ล่องลอยเป็นอิสระอยู่ตามมวลน้้า และ 4) พวกที่ขึ้นอยู่ใต้น้า พรรณไม้น้าเหล่านี้ มักมีวงจรชีวิต
ที่ยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้ านความเร็วของน้้าและ
ความเข้ มแสงนับ ว่ามีบ ทบาทต่ อความหนาแน่ นของพรรณไม้น้า ที่ พบในส่ วนของแม่น้าแต่ล ะส่ วน
อย่างไรก็ตาม พบว่าบทบาทของแร่ธาตุอาหารในน้้ามีน้อยลงไป ทั้งนี้เนื่องจากพรรณไม้น้าเหล่านั้น
สามารถดูดซับเอาแร่ธาตุอาหารทั้งจากส่วนของล้าต้นหรือใบที่อยู่ในน้้าและในส่วนของรากที่ยึดเกาะ
หรือแทงลงไปภายในดินพื้นท้องน้้า ส้าหรับในแหล่งแม่น้าที่มีความลึกมาก (โดยเฉพาะที่มากกว่า 4-5
เมตร) ปัจจัยเรื่องแสงและความขุ่นของน้้ามักกลายเป็นปัจจัยจ้ากัดที่เข้ามามีบทบาทต่อการเจริญของ
พรรณไม้ในแม่น้า โดยเฉพาะแม่น้าในเขตร้อน และประเทศไทยเราในเขตที่ราบลุ่มต่้าซึ่งมีการชะล้ าง
ของตะกอนโคลนเลนละเอียดปนลงสู่แ ม่น้าได้ มากในช่วงฤดูน้าหลาก ซึ่ งหากมีปรากฏการณ์เช่นนี้
บ่อยครั้งก็จะท้าให้ในพื้นที่แม่น้านั้นแทบไม่พบพรรณไม้น้า (โดยเฉพาะพวกพืชจมน้้า) อยู่เลย
อนึ่ง ปัจจัย ด้านการกินโดยสั ตว์กัด แทะหรือพวกสัตว์ กิน พืช ต่าง ๆ ที่มีต่อพรรณไม้ น้านั้ น
พบว่ามีน้อยกว่าที่มีต่อกลุ่มของสาหร่ายยึดเกาะ อย่างไรก็ตาม การตายลงตามธรรมชาติ เองเนื่องจาก
การเจริญขึ้นมาอย่างหนาแน่นและบดบังแสงซึ่งกันและกันกลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ พรรณไม้น้าเกิด
การลดความหนาแน่นลงได้อย่างรวดเร็ว และจากนั้นจะเกิดการพัดพาและไปตกทับถมลงในพื้นที่ที่น้า
มีค วามเร็วลดลง ซากพรรณไม้ น้านับ เป็ นแหล่ งของสารอิ นทรีย์ ที่ส้ าคั ญที่ จะยัง ประโยชน์ต่ อพื้ นที่
แม่น้าในบริเวณตอนกลางและตอนล่างได้ต่อไป
ส้าหรั บกลุ่ มของแพลงก์ ตอนพืชนั้ น ปั จจัย ที่มีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงความหนาแน่ น ของ
แพลงก์ตอนพืชในมวลน้้า ก็คือ ระยะเวลาที่มวลน้้าสามารถคงตัวอยู่ในบริเวณหนึ่ง ๆ หรือที่เรียกว่า
“Residence time” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วน้้าในแต่ละส่วนของแม่น้า ส้าหรับ
ปัจจัยด้านปริมาณของแร่ธาตุอาหารในแม่น้า นั้นพบว่ามีบทบาทที่น้อยลงไปส้าหรับแพลงก์ตอนพืช
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เนื่องจากมวลน้้ามีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและมักมีแร่ธาตุอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว ส่วนในพื้นที่ที่
ถึงแม้จะมีการไหลที่ช้าลงหรือมี Residence time ที่ยาวนาน แต่พบว่าน้้ามีความขุ่นสูง การเจริญ
ของประชากรแพลงก์ตอนพืชจะถูกจ้ากัดด้วยความขุ่นหรือปริมาณแสงที่ มีจ้ากัดได้ ด้วยเหตุดังกล่าว
ระดับของแพลงก์ตอนพืชที่พบในแม่น้าจึงมักไม่สอดคล้องกับปริมาณแร่ธาตุอาหารที่พบเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นผลมาจากปัจจัยร่วมโดยเฉพาะด้านปริมาณแสงที่มีในน้้า และด้วยเหตุนี้ปริมาณแพลงก์
ตอนพืชที่พบจึงมักเป็นอิทธิพลจากการเพิ่มจ้านวนจากส่วนตอนกลางแล้วถูกพัดพาลงมารวมตัวกัน
ทางตอนล่างเรื่อย ๆ มากกว่าการที่จะเกิดการพัฒนาประชากรในบริเวณตอนล่างนั้น

3.4.2) ผู้บริโภคและบทบำทในสำยใยอำหำร
ในระบบนิเวศแม่น้าล้าธารนั้นรูปแบบของการกินต่อเนื่องกันในห่วงโซ่อาหารมีความซับซ้อน
และมีลักษณะพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการทางกายภาพรวมทั้งลักษณะทางอุทกวิทยาของน้้ามี
บทบาทต่อรูปแบบการด้ารงชีวิตของผู้บริโภคในล้าดับขั้นต่าง ๆ อยู่มาก เราไม่อาจจ้าแนกลักษณะ
การกินอาหารแค่เพียงตามลักษณะของอาหารที่กิน อาทิ การเป็นพวกที่กินพืช (Herbivores) กิน
สัตว์ (Carnivores) กินทั้งพืชและสัตว์ (Omnivores) หรื อกินซากพืชซากสัตว์ (Detritivores) แต่
จ้าเป็นต้องวิเคราะห์ลงไปถึงลักษณะพฤติกรรมในการกินหรือรูปแบบในการกินอาหารแต่ละประเภท
นั้น จึงจะสามารถอธิบายความเป็นไปของการหมุนเวียนสารและพลังงานภายในระบบนิเวศแม่น้าได้
อย่างรัดกุม
ยกตัวอย่างเช่นในสัตว์กลุ่มของปลาที่อยู่ในแม่น้าล้าธารซึ่งกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็ น
อาหาร จะสามารถแบ่ง เป็นกลุ่ ม ย่อยที่ชั ดเจนลงไปอีก หากได้ พิ จารณาว่า “แหล่ง หาอาหาร” อยู่
บริเวณใด โดยในปลานี้เราสามารถจัดแบ่งเป็นพวกที่หากินบริเวณพื้นท้องน้้า หรือพวกที่หากินในมวล
น้้าด้านบนที่เคลื่อนตัวอยู่ ส่วนในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็เช่นกัน เราสามารถจ้าแนกกลุ่มย่อยไป
ตามลักษณะของ “การได้รับ อาหาร” หรือบทบาทที่มีต่ อสารอิ นทรี ย์ใ นแหล่ง น้้า อาทิ การได้รั บ
อาหารที่เป็นตะกอนอินทรีย์โดยการกรองกินจากมวลน้้า หรือการกินตะกอนที่ตกทับถมอยู่บริเวณพื้น
ท้องน้้า เป็นต้น
ส้าหรับในแหล่งน้้าประเภทล้าธารต้นน้้านั้น ผลการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า “ผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์” มีบทบาทที่ส้าคัญมากต่อการท้าให้สารอินทรีย์ที่เข้ามาในแหล่งน้้ามีขนาดเล็กลงหรื อ
เปลี่ย นรู ป เป็ นสารอิ นทรีย์ ข นาดเล็ก เกิ ดเป็ นตะกอน หรื อเกิ ดเป็นสารละลายอินทรี ย์ ที่ สามารถ
น้าไปใช้ต่อโดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตขนาดต่าง ๆ ได้ สายใยอาหารที่เกิดจากการขั บเคลื่อนโดยสิ่งมีชีวิต
ขนาดจิ๋ว (จุลินทรีย์) ซึ่งเป็นผู้ย่อยสลายในระบบแม่น้าล้าธารนี้เรียกกันว่า “Microbial loop” ซึ่ง
เป็ นระบบที่ ก่อให้เ กิด การหมุ นเวีย นของสารไปสู่สิ่ งมี ชีวิต ต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็ นโปรโตซั ว สัต ว์ไ ม่ มี
กระดูกสันหลังที่กรองกินในน้้าหรือแมลงน้้าที่กัดแทะหากินตามพื้นท้องน้้า ฯลฯ) Microbial loop นี้
ได้รั บการกล่ าวถึงอย่างมากว่ามีบทบาทต่อการหมุ นเวี ยนของคาร์ บอนและแร่ ธาตุ อื่น ๆ ในระบบ
แม่น้า (Pomeroy and Wiebe, 1988) รวมทั้งมีบทบาทต่อกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์
และการหมุนเวียนกลับมาใหม่ (Remineralization) ของแร่ธาตุต่าง ๆ (Edwards et al., 1990)
จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นยังเป็นอาหารที่ดีของพวกโปรโตซัว (โดยเฉพาะกลุ่ม Flagellates และ Ciliates) ที่
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อาศัยอยู่บริเวณดินพื้นล้าธาร (Bott and Kaplan, 1990) ท้าให้เกิดการขับเคลื่อนสายใยอาหาร โดย
มีบทบาทสูงถึงแม้จะมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ เนื่องจากการมีอัตราการเพิ่มจ้านวนที่รวดเร็วนั่นเอง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ผู้บริโภคกลุ่มเด่นในระบบนิเวศแม่น้า
เมื่อพิจารณาระบบนิเวศแม่น้าในด้านบทบาทของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคและการหมุนเวียน
ของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มี จะพบว่าการศึกษาติดตามกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มี
ความจ้าเพาะกับประเภทของอาหาร (มี วิธีการได้รับอาหารที่แตกต่างกันไป) นับเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่ อการประเมินสถานภาพของแหล่ง น้้า และใช้ ติด ตามประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ อาจจะ
เกิดขึ้นต่อไปได้
ผู้ บ ริ โ ภคสารอิ น ทรี ย์ ข นาดใหญ่ ใ นระบบแม่ น้ า ล้ า ธารประกอบด้ ว ย สั ต ว์ ใ นกลุ่ ม
Crustaceans (โดยเฉพาะพวก Amphipods, Isopods และกุ้งขนาดเล็กต่าง ๆ) ตลอดจนพวกหอย
และตัวอ่อนของแมลงน้้า (Cummins et al., 1989) ในส่วนของกลุ่มแมลงน้้าสามารถพบ Orders
หลัก คือ Trichoptera (ในครอบครัว Limnephilidae, Lepidostomatidae, Sericostomatida)
และ Plecoptera (ในครอบครั ว Peltoperlidae, Pteronacidae, Nemouridae) สัต ว์เหล่านี้
สามารถกัดแทะหรือบดเคี้ยวสารอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 1 มิลลิเมตรขึ้นไปได้ ซึ่งสารอินทรีย์
เหล่านั้นมักเป็นพวกซากพืช ใบไม้ เปลือกไม้ที่เน่าเปื่อยหรือถูกย่อยสลายไปบางส่วน

(ก)

(ข)

(ค)

ภำพที่ 3.11 ตั วอย่ างของแมลงน้้าที่ เป็ น ผู้ บริ โ ภคส้ าคัญ ในพื้ นที่ แม่ น้าล้ าธารทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย; (ก) ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (Mayfly; Family Caenidae), (ข) ตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกน้้า (Caddisfly; Family Psychomyiidae), และ (ค) มวน (Creeping water
bug; Family Naucoridae) (ภาพโดย: กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์)
ส้าหรั บผู้บริ โภคสารอิ นทรีย์ ที่มีขนาดเล็ กละเอียด รวมทั้ง กิน แบคทีเรีย และซากสาหร่าย
ขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มของสัตว์ไ ม่มีกระดูกสันหลังที่ สามารถกรองกินหรื อดักตะกอนกิ น เป็นอาหาร
(Suspension feeders หรือ Filter feeders) สัตว์กลุ่มนี้มีขนละเอียดหรือเส้นใยคล้ายตาข่ายที่กรอง
เอาอนุภาคสารอินทรีย์ขนาดเล็กมาเป็นอาหารได้ (ส่วนใหญ่เป็นพวกแมลงน้้าซึ่งสามารถสร้างเส้นใย
ได้ (อาทิ Order Trichoptera; Simuliidae และ Diptera) นอกจากนี้ ยังมีแ มลงน้้าหลายชนิ ด
(อาทิ Order Ephemenoptera พวกหนอนแดง Chironomidae และ Ceratopogonidae) ซึ่ ง
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อาศัยบริเวณพื้นท้องน้้ าและกินตะกอนละเอี ยดในชั้นบาง ๆ บริ เวณหน้าดินเป็นอาหาร (Deposit
feeders หรือ Collectors / Gatherers)
อนึ่ ง ผู้บ ริ โภคที่ กิน “ผู้ผ ลิ ตขั้ นต้ น ” เป็นอาหาร จัด เป็ นตัวขับ เคลื่ อนส้ าคั ญที่ เ ชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคขั้นสูง (ปลาชนิดต่างๆ) กับผู้ผลิตขั้นต้นที่มีในระบบนิเวศแหล่งน้้า ในพื้นที่ล้าธาร
เขตต้นน้้าที่มีสภาวะคุณภาพน้้าที่ดีมีออกซิเจนละลายน้้าค่อนข้างสูงนั้น ผู้บริโภคเหล่านี้ จะประกอบ
ไปด้ ว ยสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง กลุ่ ม แมลงน้้ า ที่ มี ข นาดเล็ ก อาทิ Caddisfly (ครอบครั ว
Hydroptilidae) ซึ่ง สามารถค่อยๆ กั ดแทะโครงสร้ างของสาหร่ ายหรื อไดอะตอมที่ขึ้ นเคลื อบตาม
พื้นผิ วของก้อนหิ นหรื อดินพื้นท้องน้้า มาเป็ นอาหารได้ (ภำพที่ 3.11) สั ตว์กลุ่มที่ ถูกเรีย กว่าพวก
“Grazer” ได้แก่ แมลงน้้าในครอบครัว Ephemeroptera และ Trichoptera บางชนิด และในกลุ่ม
Diptera, Lepidoptera และ Coleoptera บางชนิด ทั้ง นี้ กระบวนการบริโภคอาหารของสัต ว์
เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากความเร็วของน้้าที่ไหลผ่าน รวมทั้งปริมาณอาหารที่มีในแหล่งจ้าเพาะหนึ่ง ๆ
ของแม่น้าล้าธารนั้น
อนึ่ ง ผู้บ ริ โภคที่ กิน “ผู้ผ ลิ ตขั้ นต้ น ” เป็นอาหาร จัด เป็ นตัวขับ เคลื่ อนส้ าคั ญที่ เ ชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคขั้นสูง (ปลาชนิดต่างๆ) กับผู้ผลิตขั้นต้นที่มีในระบบนิเวศแหล่งน้้า ในพื้นที่ล้าธาร
เขตต้นน้้าที่มีสภาวะคุณภาพน้้าที่ดีมีออกซิเจนละลายน้้าค่อนข้างสูงนั้น ผู้บริโภคเหล่านี้ จะประกอบ
ไปด้ ว ยสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง กลุ่ ม แมลงน้้ า ที่ มี ข นาดเล็ ก อาทิ Caddisfly (ครอบครั ว
Hydroptilidae) ซึ่ง สามารถค่อยๆ กั ดแทะโครงสร้ างของสาหร่ ายหรื อไดอะตอมที่ขึ้ นเคลื อบตาม
พื้นผิ วของก้อนหิ นหรื อดินพื้นท้องน้้า มาเป็ นอาหารได้ (ภำพที่ 3.11) สั ตว์กลุ่มที่ ถูกเรีย กว่าพวก
“Grazer” ได้แก่ แมลงน้้าในครอบครัว Ephemeroptera และ Trichoptera บางชนิด และในกลุ่ม
Diptera, Lepidoptera และ Coleoptera บางชนิด ทั้ง นี้ กระบวนการบริโภคอาหารของสัต ว์
เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากความเร็วของน้้าที่ไหลผ่าน รวมทั้งปริมาณอาหารที่มีในแหล่งจ้าเพาะหนึ่ง ๆ
ของแม่น้าล้าธารนั้น
ผู้บริ โภคในกลุ่ มที่ สูง ขึ้นไปของห่วงโซ่ อาหารในพื้นที่แ ม่น้าล้าธารถูกเรี ยกว่าเป็น “ผู้ ล่า ”
(Predator) ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถกินเหยื่อได้ทีเดียวทั้งตัว อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภคบางส่วนที่กิน
สัตว์ขนาดเล็กกว่าโดย “บังเอิญ” อาทิ พวกที่กรองกินโปรโตซัวหรือแมลงน้้าวัยอ่อนที่มีขนาดเล็กเข้า
ไปโดยวิธีการกรองกิน ผู้ล่าโดยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้้า นอกจากนี้ ในบาง
พื้นที่ สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ อาทิ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า สัตว์เลื้อยคลาน และพวกนก ก็นับว่ามี
บทบาทในระบบนิเวศแม่น้าล้าธารได้ Petranka (1984) แสดงข้อมูลชี้ให้เห็นว่าซาลาแมนเดอร์มี
บทบาทต่อประชากรของแมลงน้้า และพวก Crustaceans ที่อยู่ในแม่น้า อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่านี้ยังมีค่อนข้างน้อยและเป็นผลการศึกษาที่ยังจ้าเพาะส้าหรับแต่ละพื้นที่
เท่านั้น
เมื่ อพิ จารณาทั้ ง ระบบการเชื่ อมโยงของสายใยอาหารในพื้ น ที่ แ ม่ น้ าล้ าธาร จะพบว่ า
กระบวนการผลิตและ “การกิน” เป็นทอด ๆ เป็นการกินเอาสารอินทรีย์เข้าไปสร้างเป็นพลังงานใน
การมี ชี วิต และเจริ ญ เติ บ โต มากกว่ าการดู ด ซึ มเอาสารอิ นทรี ย์ มาสั ง เคราะห์ แ ละ/ หรื อผลิ ต เป็ น
สารอินทรีย์ใหม่ ๆ ในระบบ ระบบนิเวศแม่น้าล้าธารโดยเฉพาะในเขตตอนบนหรือใกล้ป่าเขาต้นน้้า
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จึงมีแหล่งที่มาของอินทรีย์สารที่ถูกพัดพาลงมาจากภายนอกมากกว่าการสร้างขึ้นใหม่เองในระบบ
(ลั กษณะเช่นนี้ นับ เป็นคุณลั กษณะที่ มีค วามแตกต่างจากแหล่ง น้้ านิ่ ง เช่ นในทะเลสาบ) ทั้ง นี้ เมื่ อ
สารอินทรีย์เข้ามาสู่ระบบแม่น้าก็จะได้รับการเปลี่ยนรูปโดยกลุ่มของจุลินทรีย์ หรือโดยกระบวนการ
ทางกายภาพ เช่น การถูกกัดแทะโดยสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้า (Allan, 1995) และจากนั้นก็เกิดการส่งต่อ
กันไปโดยรูปแบบของการกินเป็นทอด ๆ ที่อาจจะซับซ้อน ด้วยลักษณะดังกล่าว เราไม่ควรจ้าแนก
สิ่งมีชีวิตตามประเภทของอาหารเท่านั้น แต่ควรพิจารณา ตาม “รูปแบบ” หรือ “วิธีการ” ซึ่งเป็น
ทิศทางและการใช้ ประโยชน์ของอาหารที่ได้ มา ซึ่งอาหารนั้นก็ จะท้ าให้ เกิด ภาพของสายใยอาหาร
ส้าหรับแต่ ละส่วนพื้ นที่ของแม่น้าได้ชั ดเจนขึ้น ข้อมูลความรู้ที่รั ดกุมเหล่ านี้ก็จะสามารถใช้เพื่อการ
ประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับแต่ละเขตพื้นที่ได้ในโอกาสต่อไป
3.4.3) สัตว์พืนท้องน้ำและกำรใช้เป็นดัชนีชีวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ
ในการศึกษาสถานภาพของแหล่งน้้าโดยการใช้ สัตว์พื้นท้องน้้ามาเป็นดัชนีชี้วัดนั้นที่ผ่านมา
พบว่ามีการใช้ทั้งชนิดและปริมาณของสัตว์พื้นท้องน้้าเพื่อสะท้อนสภาวะเชิงคุณภาพของแหล่งน้้าไหล
รวมทั้งใช้เพื่อประเมินระดับของมลภาวะที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะในแหล่งแม่น้าทางตอนต้น
ในพื้นที่เขตต้นน้้าล้าธารและตอนกลางหรือในส่วนของแม่น้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการใช้ประโยชน์
ในที่ ดินโดยรอบมากขึ้ น ซึ่ งแต่ ละบริเวณจะพบประชาคมของสัตว์ พื้นท้ องน้้ า และการตอบสนองที่
แตกต่างกันไป ในล้าธารเขตอเมริกาเหนือจนถึงอเมริกาใต้ Hilsenhoff (1977) ได้ประยุกต์ใช้ดัชนี
ชีวภาพที่เรียกว่า “𝐵𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥” ซึ่งเดิมได้พัฒนาขึ้นมาโดย Chutter (1972) โดยมีการปรับใช้ค่า
เชิงคุณภาพที่เรียกว่า (Hilsenhoff’s Quality value; 𝑄𝑖) ของสิ่งมีชีวิต แต่ละชนิดที่ปรากฏในพื้นที่
ศึกษาเข้าไปผนวกกับการค้านวณเชิงปริมาณ (𝑛𝑖) ของแต่ละชนิดที่พบ ดังสมการ
𝐵𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

∑𝑘𝑖=1(𝑛𝑖 𝑄𝑖 )
𝑛

ทั้งนี้ 𝑛𝑖 คือ จ้ านวนของแต่ละชนิ ด ในผลรวมทั้ง หมด 𝑘 ชนิด และ 𝑛 คือ จ้านวนรวม
ทั้งหมดที่พบ และ Hilsenhoff’s quality value มีค่าตั้งแต่ 0-5 ผลจากการค้านวณ 𝐵𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥
นั้น หากได้ต่้ากว่า 1.75 จะแสดงสภาวะการเป็นแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่สะอาดมากหรือแทบไม่ได้
รับการรบกวนใด ๆ ส่วนค่า 𝐵𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ที่มากกว่า 3.75 จะแสดงสภาวะที่ แหล่งน้้าถูกรบกวนและ
เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต อย่างชัดเจน ทั้งนี้ รวมถึงการมีโอกาสเกิดสภาวะมลพิษที่สูงไปตามล้าดับ
ด้วย
United States Environmental Protection Agency (USEPA) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่
พัฒนาดัชนีทางชีวภาพทางน้้าเพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การรักษาสมดุล
ธรรมชาติ ของสิ่ งมี ชี วิต ภายในระบบนิเ วศทางน้้ า ในการนี้ไ ด้ มีการพัฒ นารูป แบบในการประเมิ น
ประชาคมสิ่งมีชีวิตทางน้้า 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สาหร่ายยึดเกาะ 2) ปลา และ 3) สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดิน (Plafkin et al., 1989; Barbour et al., 1999) ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ชนิดและความชุ กชุมซึ่ง เป็นพื้นฐานเดิ ม แล้วยั งได้เน้ นการให้ความส้าคัญ ทั้ งด้านบทบาทหน้าที่ ของ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

127

สิ่งมีชีวิตตลอดจนโครงสร้างหรือองค์ประกอบของประชาคมสิ่งมีชีวิตเข้ามาด้วย เราเรียกดัชนีชีวภาพ
ดังกล่าวนี้ว่า Index of Biotic Integrity; IBI (Karr, 1981) ทั้งนี้ เป็นดัชนีที่ประเมินผลความสัมพันธ์
ภาพรวมในรูปแบบเมตริก (Metrics) ของปัจจัยส้าคัญด้านต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ค่า IBI นี้
นับว่ามีประสิทธิภาพในการใช้ประเมินผลกระทบจากชุมชน มลภาวะทางอินทรีย์สาร หรือผลกระทบ
จากการท้าการเกษตร ปศุสัตว์ รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนและแหล่งอยู่อาศัย ฯลฯ ที่มี ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทางน้้า ในการใช้ดัชนีนี้หากพบว่าค่า IBI ได้ต่้ากว่า 15 จะสะท้อนสภาวะของระบบ
นิเวศทางน้้าที่เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างชัดเจน (Welch and Jacoby, 2004)
ส้าหรั บแหล่ งน้้าประเภทแม่ น้าล้าธารเราพบว่าปั จจัยที่ มีความโดดเด่นและเป็นตัวชี้วัด ที่
ส้าคัญ ได้แก่ ความชุกชุม (Richness) องค์ประกอบทางชนิด (Species composition) สัดส่วนของ
ชนิดที่ทนทานต่อมลภาวะ (Pollution tolerance) สัดส่วนของชนิดที่ท้าการกินอาหารแบบกรองกิน
(Filterers) หรือสัดส่วนของชนิดที่ปรับตัวเข้ากับความจ้าเพาะของพื้นที่อยู่อาศัยได้ เป็นต้น
อนึ่ง ยั งมี ดัช นีท างชีวภาพอี กหลายประเภทที่ มีการน้ามาใช้ เพื่ อการอธิ บายลั กษณะของ
ประชาคมสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้า อาทิ ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity index) (Shannon
and Weaver, 1948) หรือดัชนีความชุกชุมทางชนิดของสิ่งมีชีวิต (Richness index) (Margalef,
1958) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดัชนีเหล่านี้พิจารณาเฉพาะแค่ชนิดและจ้านวนที่พบ จึงเหมาะกับการ
อธิบ ายโครงสร้ างของประชาคมสิ่ง มีชี วิต มากกว่าการสะท้อนสภาวะการปรั บตั วหรื อผลกระทบ ที่
เกิดขึ้นจากการรับมลภาวะในระดับต่าง ๆ (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 5)
การพิจารณาเลือกใช้ดัชนีดังกล่าวจึงควรมีกรอบด้านเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องตาม
คุณลักษณะของดัชนีที่เลือกใช้ นอกจากนี้ การศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้จากการประเมินตามดัชนีชี้
วัดต่าง ๆ ควรเทียบเคียงกับผลการศึกษาหรือเกณฑ์ที่มีส้าหรับ แหล่งน้้าที่มีลักษณะทางภูมิสัณฐาน
วิทยาที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นล้าธารขนาดเล็ก เป็นแม่น้าในพื้นที่เขตป่าไม้ หรือเป็นแม่น้าตอนกลาง
ในเขตที่ราบลุ่มที่เริ่มมีการใช้ประโยชน์ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น การน้าค่าจากการประเมินตาม
ดัชนีไปเปรียบเทียบระหว่างแหล่งน้้าต่างประเภทกัน อาทิ การน้าข้อมูลจากการศึกษาพื้นที่แม่น้าล้า
ธารไปเปรีย บเที ย บกับ ข้ อมู ล ของแหล่ ง น้้ านิ่ง จะท้ าให้เ ราตี ค วามข้ อมู ล ไม่ ถูกต้ องและไม่ ส ามารถ
สะท้อนสภาวะของประชาคมสิ่งมีชีวิตตามสมดุลธรรมชาติจ้าเพาะในเขตต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ได้
ในภาพรวมของการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้าหรือผลกระทบจากมลภาวะที่
รอบคอบนั้น เราควรให้ความส้าคัญกับลักษณะจ้าเพาะทางนิเวศวิทยาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ไป
ทั้ง นี้ การแจกแจงพื้ นที่ ขนาดใหญ่ออกเป็ น “เขตทางนิ เวศวิ ทยา” (Eco-region) ที่ค ล้ายคลึง กั น
นับเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสนใจเอาใจใส่ในการด้าเนินการ การน้าความรู้ความเข้าใจใน เขตทาง
นิเวศวิทยา เข้ามาช่วยจะเป็นการบูรณาการปัจจัย สิ่งแวดล้อมหลายด้าน (อาทิ ลักษณะการไหลของ
น้้า คุณภาพดิน พรรณพืช สภาวะอากาศ ธรณีวิทยา และภูมิสัณฐานวิทยา) มาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง
ความเข้าใจในพื้นฐานของเขตทางนิเวศวิทยานี้จะท้าให้เราสามารถก้าหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม และ
สามารถก้าหนดวิธีการในการศึกษาประเมิน ที่สอดคล้องกับดัชนีนั้น ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดข้อมูลที่ดีและ
สามารถพัฒนาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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3.5) บทสรุปในภำพรวม
การศึกษาวิจัยในระบบนิเวศแม่น้า ได้ด้าเนินมาบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในความส้าคัญ
ของปัจจั ยที่ เป็นตัวขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งได้แก่ ปริมาณการไหล (หรือความเร็วของน้้า)
ลักษณะพื้นท้ องน้้า ปริมาณของแข็ งแขวนลอยในน้้า อุณหภูมิของน้้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้้ า
และปริมาณแร่ธาตุอาหารที่มีในระบบนิเวศแม่น้า ฯลฯ ในท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว ปริมาณการไหล
และปริมาณแร่ธาตุอาหารที่มี นับเป็นปัจจัยที่มีความส้าคั ญในล้ าดับต้ น ๆ ต่อการเปลี่ ยนแปลงใน
คุณภาพน้้าและทรัพยากรชีวภาพที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยด้านอุณหภูมิของน้้า (โดยเฉพาะในประเทศ
เขตร้อนเช่นในไทยเรานั้น) จัดเป็นปัจ จัยที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยและมีบทบาทต่อระบบนิเวศและ
ทรัพยากรไม่เด่นชัด
ระบบนิเวศแม่น้าจัดเป็นระบบนิเวศที่ได้รับแหล่งที่มาของสารอินทรีย์จากภายนอกระบบ
เป็นหลัก สารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เข้าสู่แหล่งน้้าจะถู กย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งท้าให้เกิ ด
ระบบการหมุนเวียนสารที่เรียกว่า Microbial loop อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้นทางการย่อยสลายหรือ
การท้ าให้ส ารอินทรีย์ มีขนาดเล็กลงด้วยกลุ่ มของผู้บริโ ภคซึ่ งเป็นสัตว์ไ ม่มีกระดูกสันหลั งขนาดเล็ ก
บริเวณพื้นท้องน้้า ทั้งนี้ ชนิดและจ้านวนของสัต ว์ไม่มีกระดูกสันหลั งที่พบสามารถใช้ เป็นดั ชนีชี้วั ด
สถานการณ์คุณภาพน้้าในเบื้องต้นได้
ในสภาวะปัจจุบันเราพบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติในพื้นที่แม่น้าล้าธาร
มากขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดเนื่องจากความจ้าเป็นในการน้าเอาทรัพยากรน้้ามาใช้ประโยชน์ อย่างมากขึ้น
รวมทั้ งมี การปล่ อยน้้าเสีย สิ่ งปฏิ กูล และสารมลพิษลงสู่ แหล่ง น้้ า มากขึ้น ทุ กวั น ผลกระทบหลั กที่
เกิดขึ้นต่อลักษณะทางนิเวศอุทกวิทยาของแหล่งน้้า ก็คือ การเพิ่มของสารอินทรีย์ ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย และปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้้า และส่งผลกระทบต่อระดับของออกซิเจนละลายน้้า ท้าให้
บางพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต “ปลายน้้า” มีระดับของออกซิเจนละลายน้้าที่ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ความรู้ความเข้าใจแค่เพียงในพื้นที่แม่น้าล้าธารมีทรัพยากรมีชีวิ ต
อะไรอยู่บ้าง หรือมีลักษณะปรากฏของคุณภาพน้้าในแต่ละพื้นที่หรือในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างไรนั้น
นับว่ายังไม่เพียงพอที่จะใช้ประเมินโอกาสในความเสื่อมโทรมในประชากรหรือบอกทิศทางการเกิ ด
ทดแทนที่ รวมทั้งการหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับสมดุลธรรมชาติเพื่อฟื้นคืนสภาพแวดล้อมใน
ระบบแหล่งน้้าให้เอื้ออ้านวยต่อการด้ารงไว้ซึ่งทรัพยากรมีชีวิตทางน้้าต่อไปได้ การศึกษาวิจัย ของนัก
นิเวศวิทยาในพื้นที่ แหล่ง น้้า ที่ มีต่าง ๆ จึงเป็นความพยายามในการประมวลเอาความรู้ใ นศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องหลายสาขาเข้ามาผนวกรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อการอธิบายถึง “สาเหตุ” และ “การเปลี่ยนแปลง”
ซึ่ง เน้ นการวิเ คราะห์ ออกมาในเชิ ง “ปริ มาณ” ให้ เกิ ด เป็ นภาพของบทบาทความสั มพั นธ์ร ะหว่ าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมหลายประเภทอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
ระบบนิเวศปากแม่น้า
The Estuarine Ecosystem
พื้นที่ปากแม่น้า (Estuarine area; ภาพที่ 4.1) นับเป็นพื้นที่ที่ มีความส้าคัญในการ
ผลิตทรัพยากรชีวภาพในบริเวณชายฝั่ง ซึ่งกินอาณาบริเวณครอบคลุมระบบนิเวศทางน้้าทั้งหมดที่
ได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานของน้้าจืดที่พัดพาลงจากแผ่นดินกับมวลของน้้าทะเลที่ถูกผลักดัน
ให้ขึ้นลง เกิดการผสมผสานกันตามอิทธิพลของการขึ้นลงของน้้า ทะเล (Kennish, 1997, 2001)
อิทธิพลจากการขึ้นลงของน้้าทะเล ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของความเค็มน้้าจากเขตทะเลขึ้น
ไปตามเส้นทางล้าน้้าที่ไหลลงมา เกิดการผสมผสานและแปรเปลี่ยนความเค็มไปตามอิทธิพลของ
ปัจจัยส้าคัญ อาทิ ปริมาณน้้าจืดที่ไหลลง ลักษณะความคดเคี้ยวของล้าน้้า และความลาดชันของ
พื้นที่โดยรอบ

ภาพที่ 4.1 ลั กษณะของพื้ นที่ป ากแม่น้า ที่มีการใช้ ประโยชน์เ พื่อการท้าแปลงเลี้ ยงหอยแครง
(ภาพถ่ายบริเวณปากแม่น้าอ่ าวบางตะบู น จัง หวัดเพชรบุ รี ในช่วงเวลาที่ น้าลงต่้าสุ ด
เดือนพฤษภาคม 2554)

จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

130

ในพื้ นที่ลุ่ มราบต่้าบางแห่ง พบว่าอิ ทธิพ ลจากการขึ้นลงของน้้ าทะเล ได้มีบทบาทแผ่
กระจายขึ้ นไปในพื้ นที่ แ ม่ น้า ด้ านบนหลายสิ บ กิ โ ลเมตรและท้ าให้ เ กิ ด เป็ นพื้ นที่ เ ขตน้้ ากร่ อ ย
(Brackish waters) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการผสมผสานของน้้าจืดและน้้าทะเลท้าให้ความเค็มของน้้า
และพื้นที่ใ นแผ่นดิ นมี ค่ามากกว่ าศู นย์ การเปลี่ ยนแปลงของความเค็มของน้้ าในพื้นที่น้ากร่อย
ดังกล่าวมักได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับการหลากของน้้าท่าลงมาจากแผ่นดิน ฤดูก าล
ใดที่มีมวลของน้้าท่าไหลลงมามาก ในช่วงนั้นความเค็มของน้้าในแม่น้าในเขตน้้ากร่อยนี้ก็จะลด
ต่้าลงจนเข้าใกล้ศูนย์ได้ถึงแม้จะอยู่ในเขตทางตอนล่างติดเขตทะเลก็ตาม
เมื่อ เราพิจารณาพื้นที่ ปากแม่น้า ในเบื้ องต้นจะสามารถจ้าแนกพื้นที่ออกเป็นเขตที่ มี
ลักษณะจ้ าเพาะแตกต่างกันออกไปได้ อย่ างน้ อย 3 เขต ประกอบด้วย 1) เขตแม่ น้ าที่ไ ด้ รั บ
อิท ธิ พลจากทะเล ซึ่ ง เป็ นบริ เ วณที่ มีค วามเค็มของน้้ าทะเลขึ้ นไปผสมผสานน้ อย แต่ยั ง ได้ รั บ
อิท ธิพ ลจากการขึ้นของกระแสน้้ า ท้ าให้ มวลน้้ ามี การไหลย้ อนขึ้นในช่ วงที่น้าขึ้ น และไหลลงมา
เท่ากับระดับน้้าทะเลอีกครั้งในช่วงที่น้าทะเลก้าลังลง 2) เขตพืนที่หลักของปากแม่น้า ซึ่งเป็น
พื้นที่บริเวณที่มีการผสมผสานของน้้าจืดและน้้าทะเลอย่างเห็นได้ชัด และมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพอย่างชัดเจนตามทิศทางและระดับของการผสมผสานจากเขต
ปากแม่น้าที่รับอิทธิพลจากน้้าขึ้นน้้าลงอย่างเต็มที่จนออกสู่บริเวณทะเลจนถึงในระยะของพื้นที่
ครอบคลุมเขตน้้าขึ้นน้้าลง และ 3) เขตพืนที่ปากแม่น้าตอนนอก ซึ่งยังเป็นแนวน้้าที่มีความขุ่น
สูงกว่าในเขตทะเล เป็นพื้นที่แนวรอยต่อของเขตพื้นที่ปากแม่น้าหลักและเขตทะเลซึ่ งสามารถพบ
อิทธิพลของน้้าจากแผ่นดินได้ในช่วงที่น้าลงต่้าสุดออกไปสู่ตอนนอกนั้นๆ ได้ (Kennish, 1997)
พื้นที่ปากแม่น้าและพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลของทุกๆ ประเทศ นับเป็นส่วนพื้นที่ที่มีการ
ขยายตัวของประชากรสูงมาก มีการตั้งถิ่นฐานและการอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ และเป็นพื้นที่ ที่มีการ
ใช้ป ระโยชน์ จากแผ่นดินและแหล่ งน้้าอย่ างมากมายมหาศาล การประมาณการของ Weber
(1994) และ Hameedi (1997) แสดงให้เห็นว่าประชากรมนุษย์โลกที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งนี้
จะเพิ่มขึ้นได้ถึงแปดพันล้านล้านคน (8 billions) ในราวปี ค.ศ. 2025 (อีกประมาณ 10 ปีต่อ จาก
นี้) การเพิ่ มประชากรดั ง กล่ าวจะตามมาด้ วยการใช้ป ระโยชน์ ใ นแหล่ง น้้ าและปั ญ หาน้้ าเสี ย ที่
ควบคุมได้ยาก มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของการปล่อย
ของเสียในกลุ่มของสารพิษที่มีอันตรายและมีการสะสมในระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางน้้า มีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมทั้งการจัดสร้าง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย กิจกรรมการใช้ประโยชน์เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติข องพื้นที่และการน้าพาเอามลพิษที่ มีบทบาทต่อความเป็นอยู่
ของทรัพยากรมีชีวิตลงสู่แหล่งน้้า
พื้นที่ปากแม่น้าจึงมักได้รับการกล่าวถึงในฐานะที่มีความเสื่อมโทรมมากกว่าระบบนิเวศ
ทางน้้าอื่นๆ นอกจากนี้ระบบนิเวศปากแม่น้าในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในสภาวการณ์ที่เสี่ ยงต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในทางลบ ซึ่ ง จ้ าเป็ น ต้ อ งหาทางดู แ ลและบริ ห ารจั ด การเชิ ง อนุ รั กษ์ จากการ
ประยุกต์ใช้ฐานความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ ลักษณะการใช้ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลง
ทางนิเวศอุทกวิทยาที่จ้าเพาะพื้นที่อย่างเหมาะสม
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4.1) ลักษณะจ้าเพาะและการใช้ประโยชน์ในพืนที่ปากแม่น้า
4.1.1) ลักษณะจ้าเพาะ ขอบเขต และรูปแบบของพืนที่ปากแม่น้า
ปากแม่น้า ถูกให้ค้านิ ยามถึงลักษณะเฉพาะตัวมามากกว่า 40 แบบ (Kaiser et al.,
2005) ด้วยความแตกต่างของลักษณะทางภูมิสัณ ฐานวิทยา ลักษณะการผสมผสานของน้้าทะเล
และบทบาทของกระแสน้้าขึ้นน้้าลง ท้าให้เกิดลักษณะปรากฏในปากแม่น้าแต่ละแห่ง ในรูปแบบที่
ไม่ตายตัว เป็นที่ทราบกันว่า พื้นที่ปากแม่น้าเป็นบริเวณที่ “น้้าจืด” พบ “น้้าทะเล” และเกิดการ
ผสมสานกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศเฉพาะตัว จึงมีการใช้ค่า “ความเค็ม” ของน้้ามาช่วยในการ
จ้าแนกเขตทางนิเวศวิทยาของปากแม่น้าแต่ละแห่งออกเป็นเขตย่อยต่างๆ ถึงกระนั้ นก็ตามความ
แตกต่างในแต่ละปากแม่น้าโดยเฉพาะปัจจัยด้านปริมาณน้้าจืดที่ไหลลง ยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่มี
บทบาทต่อการแพร่กระจายของปัจจัยทางเคมีข องน้้า ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางชีวเคมีและ
ระบบการผลิตทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปากแม่น้าแต่ละแห่งได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ใน
ปากแม่ น้า อเมซอนซึ่ ง พบว่ า ถึ ง แม้ อิ ท ธิ พ ลของการขึ้ นลงของน้้ าทะเลจะครอบคลุ ม พื้ น ที่ ไ ด้
ประมาณ 735 กิโลเมตรในภาพรวม แต่ด้วยความที่แม่น้าอเมซอนเป็นแม่น้าขนาดใหญ่มากและมี
อัตราการไหลลงของน้้าจืดสู่ทะเลอย่างมหาศาล จะพบว่าไม่มีการแพร่กระจายในความเค็มของน้้า
ทะเลขึ้นไปยังเขตปากแม่น้าทางตอนในเลย โดยทั้งนี้ การผสมผสานในความเค็มของน้้าทะเลที่
เริ่มชัดขึ้นพบ ณ ระยะประมาณ 1,000 กิโลเมตร จากปากแม่น้าออกไป มวลของน้้าจืดและอัตรา
การไหลจึ ง มี บ ทบาทมากต่ อ ปั จ จั ย ทางเคมี พื้ น ฐานในระบบนิ เ วศ ซึ่ ง เมื่ อ เรามาพิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับปากแม่น้าของไทยในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน จะพบว่าแม่น้าที่ไหลลงอ่าวไทยบริเวณ
ดังกล่าวทุกสายรวมกันยังไม่สามารถต้านอิทธิพลในการขึ้นลงของน้้าทะเล โดยน้้าทะเลมีบทบาท
ต่อพื้นที่ราบลุ่มน้้าภาคกลางของไทยมากและการผสมผสานของความเค็ม สามารถพบได้ชัดเจนใน
ระยะตั้งแต่แนวขอบฝั่งทะเลจนเข้าไปในพื้นที่แผ่นดินได้ไกล
ส้าหรับพื้นที่ปากแม่น้าที่มีขนาดเล็ก อาทิ ปากแม่น้าท่าจีนในประเทศไทย เราสามารถ
พบพื้นที่การผสมผสานของน้้าทะเลที่ชัดเจนได้ใกล้ฝั่งภายในระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และ
การขึ้ น ของน้้ าทะเลยั ง ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ เ ขตปากแม่ น้ าและด้ า นข้ า งของแม่ น้า ที่ ไ หลลง รั บ การ
แพร่กระจายของความเค็ มน้้ าขึ้ นไปในระยะทางที่ มากถึ งประมาณ 60-70 กิโ ลเมตร (ถึ งเขต
จังหวัดนครปฐม; จารุมาศและคณะ, 2556) นับเป็นลักษณะจ้าเพาะของพื้นที่แต่ละแห่งซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยทางภูมิสัณฐานวิทยา (ความลาดชัน) และอุทกวิทยา (ปริมาณน้้า)
ของแม่น้าที่ไหลลงมาสู่ปากแม่น้านั้น ทั้งนี้ พบว่าในทุกพื้นที่ปากแม่น้าปัจจัยด้านการขึ้นลงของน้้า
นับว่ามีบทบาทส้าคัญต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะลักษณะของการเคลื่อนย้ายถ่ายเท
มวลสาร และการเกิด ทรั พยากรที่เป็ นผลผลิ ตขั้ นต้นและขั้นอื่น ๆ ที่ต ามมาในพื้นที่ป ากแม่น้า
อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาที่มีส่วนมากยังเป็นการศึกษาอธิบายการเปลี่ยนแปลงส้าหรับพื้นที่
เขตอบอุ่นหรือในแนวที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไป การติดตามลักษณะผลกระทบจากอิทธิพล
ดังกล่าวในพื้นที่เขตร้อน เช่น ในประเทศไทยเรายังมีไม่มากนัก (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง,
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2556, 2557) นอกจากนี้ การศึ กษาที่ พบส่วนใหญ่ยัง แสดงเพียงลั กษณะการแพร่กระจายของ
ปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจ้าเป็นต้องวิเคราะห์ด้านกระบวนการและความสัมพันธ์ ที่
มี และเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ต่อไป
จากที่กล่าวมาข้ างต้นจะเห็ นได้ว่า การก้ าหนดเขตของพื้ นที่ ปากแม่น้าอย่างจ้ าเพาะ
เจาะจงว่ าบริ เ วณใดเป็น แนวในสุด ในแผ่ นดิน หรือบริ เวณใดเป็ น แนวนอกสุ ด ที่ ออกไปใน
ทิศทางของทะเลนั้นมีข้อจ้ากัดหลายประการ โดยเฉพาะการแปรเปลี่ยนของปริมาณน้้าที่ไหลลง
ตามฤดูกาลและอิทธิพลในการขึ้นลงของน้้าทะเลที่พบได้ในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม การก้าหนด
ขอบเขตดังกล่าวอาจไม่จ้าเป็นเท่ากับความเข้าใจถึงคุณค่าทางนิเวศวิทยาและการผลิตทรัพยากร
ในพื้ นที่ นอกจากนี้ คื อ การตระหนั กว่ าระบบปากแม่ น้าเป็ นระบบที่ เชื่ อมโยงอย่างต่ อเนื่ อง
ระหว่างระบบแม่น้าและระบบทะเล และเป็นพื้นที่ส้าคัญที่รับภาระของเสียโดยรวมจากแผ่นดิน
ซึ่งมีความเสี่ยงในการดูแลอนุรักษ์ให้มีคุณภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุดังกล่าวการก้าหนดขอบเขตของปากแม่น้าควรพิจารณาถึงความจ้าเป็นในการ
บริหารจัดการพื้นที่เชิงอนุรักษ์เพื่อการส่งเสริมความยั่งยืนในการผลิตทรัพยากร ในบางประเทศ
พบว่าการก้าหนดขอบเขตที่ใกล้ฝั่ง (อาทิ ระยะจากฝั่งออกไปในแนวไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล) ให้เป็น
พื้นที่ส้าคัญส้าหรับการควบคุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้า รวมทั้งการเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรในเขตปากแม่น้า จึงเป็นการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์และให้ผลสะท้อนกลับในทางที่มี
บทบาทในด้านการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยและทรัพยากรที่มีได้ ขอบเขตปากแม่น้าที่แท้จริงจึงดู
เหมือนจะไม่ส้าคัญเท่ากับการมีเป้าหมายและแนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ แต่ละ
แห่งนั้น

รูปแบบของปากแม่น้า
การจ้ าแนกรู ป แบบหรื อ ประเภทของปากแม่ น้าแบบดั้ ง เดิ ม ที่ มีการศึ ก ษากั น มาใช้
พิจารณาจากลักษณะทางสั ณฐานวิ ทยาและลักษณะการเกิด ของปากแม่น้าแต่ละแห่งเป็นหลั ก
(Kaiser et al., 2005) อาทิ ลั กษณะของปากแม่ น้าที่ เกิ ดจากล้ าธารน้้ าแข็ง (Fjord-type
estuary) จะมีความลึกมากและเชื่อมต่อกับพื้นที่ภูเขาน้้าแข็งที่มีความสูงชัน เกิดเป็นร่องน้้ารูปตัว
ยูหรือตัววี จากการผลักดันของมวลน้้าแข็งที่ละลายไหลทะลัก ลงมา อย่างไรก็ตามรู ปแบบพื้นที่
ดังกล่าวไม่พบในเขตเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเรา ในประเทศไทยนั้น ลักษณะของปากแม่น้า
โดยรวมเกิดในพื้นที่ราบลุ่มน้้าที่เชื่อมต่อกับเขตทะเลและเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันต่้า การเกิด
ของปากแม่น้าจึง สะท้ อนให้เ ห็ นภาพของการไหลลงของน้้า อย่างค่ อ ยเป็นค่ อยไปในพื้ นที่ร าบ
ชายฝั่ง (Coastal plain type estuary) หรือเกิดเป็นร่องทางเดินน้้าคล้ายรูปกรวย (Funnelshape type estuary) ในบางพื้นที่ปากแม่น้าที่มีลักษณะของการโอบโค้งของแผ่นดินคล้ายเป็น
แอ่งหรืออ่าว (Bar-built type estuary) ซึ่งมักพบลักษณะการแห้งขอดลงของน้้าในช่วงหน้าน้้า
แล้ง นอกจากนี้ ยังพบว่าปากแม่น้าหลายแห่งได้รับอิทธิพลจากตะกอนที่น้าพามากับแม่น้าสาย
ต่าง ๆ ซึ่งเกิดการตกสะสมเป็นดอนเลนในบริเวณกว้างและเห็นได้ชัดเวลาที่น้าลง (Delta-front
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type estuary) ปากแม่น้าลักษณะเช่นนี้มีบทบาทต่อ การเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางใน
การขึ้นลงของน้้าทะเลในพื้นที่ได้
ในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าบางตะบูน เป็นรูปแบบของปากแม่น้าที่มีการตกทับ
ถมของตะกอนเลนขึ้ นเป็นเนินและท้าให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงเส้นทางของน้้าที่ไ หลลงหรือ การ
เคลื่อนตัวในพื้นที่หลายรูปแบบ (ภาพที่ 4.2) จะเป็นลักษณะของปากแม่น้าที่มีดินดอนเกิดขึ้ น
(Delta-front type estuary) และเป็นลักษณะที่พบมากในหลายพื้นที่ของไทยทั้งในเขตอ่าวไทย
ตอนใน (อาทิ ปากแม่ น้าแม่ กลอง จั งหวัด สมุ ท รสาคร) อ่ าวไทยฝั่ งตะวั นออก (ปากแม่น้าเวฬุ
จังหวัดจันทบุรี) และอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (ปากแม่น้าบางตะบูน จั งหวัดเพชรบุรี) ในพื้นที่ปาก
แม่น้าดัง กล่ าวถึ งแม้จะมีลั กษณะทางโครงสร้ างภายนอกที่ป รากฏคล้ ายคลึง กัน อย่ างไรก็ ตาม
พบว่ าใช้ ลั ก ษณะเพี ย งรู ป แบบดั ง กล่ าวไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะอธิ บ ายลั กษณะการตอบสนองทาง
นิเวศวิทยา หรือสถานการณ์และปัญหาในการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าและ
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.2 แบบจ้าลองสามมิติแสดงลักษณะของปากแม่น้าที่มีการตกทับถมของตะกอนเลนขึ้น
เป็นเนินและมีเส้นทางของน้้าเคลื่อนตัวในพื้นที่หลายรูปแบบ (ใช้ฐานข้อมูลทางสัณฐาน
วิทยาและความลึกของน้้าที่ตรวจวัดทุกระยะประมาณ 500 เมตร ในพื้นที่ปากแม่น้า
อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงน้้าขึ้นสูงสุด ; (ก) และในช่วงน้้าลงต่้าสุด ; (ข) ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554) (ที่มา: จารุมาศและคณะ, 2556)
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดด้านคุณภาพน้้าบริเวณปากแม่น้า เราพบว่าปัจจัยคุณภาพ
น้้าส้าคัญที่เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนหนึ่ง คือ ค่าของความเค็มของน้้า ซึ่งเป็นผลจากการผสมผสาน
ของมวลน้้ า จื ด ที่ ไ หลลงมาและน้้ า ทะเลที่ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของน้้ าขึ้ น น้้ า ลงและรู ป แบบของ
กระแสน้้าที่ครอบคลุมในพื้นที่ ค่าความเค็มของน้้าสะท้อนให้เห็นสัดส่วนของการผสมผสานทาง
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กายภาพ แต่ เ ชื่ อมโยงไปสู่ กระบวนการชี วเคมี ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การผลิ ต และการย่ อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศภาพรวม จากความส้าคัญดังกล่าว การจัดแบ่งพื้นที่ปากแม่น้าออกเป็น
เขตย่อยๆ ที่มีความแตกต่างในเรื่องของ “ความเค็มของน้า” จึงนับว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ปากแม่น้าได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่าง
หนึ่งของการจัดแบ่งเขตปากแม่น้าตามลักษณะการแพร่กระจายของความเค็มมาจากรายงานการ
ประมวลผลการศึกษาของ Kaiser et al. (2005) ซึ่งจ้าแนกเขตปากแม่น้าในภาพรวมออกเป็น 4
เขตย่อย ดังนี้
เขตที่ 1 ปากแม่น้าส่วนต้น (Head)
เป็ นพื้ นที่ ป ากแม่ น้าที่ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความเร็ วและปริ มาณการไหลของตั วแม่ น้า
โดยตรง โดยทั่วไปน้้ามีค่าความเค็มน้อยกว่า 5 psu และมักพบตะกอนขนาดใหญ่ได้
เขตที่ 2 ปากแม่น้าตอนบน (Upper reaches)
เป็นพื้นที่ป ากแม่ น้าที่เ กิด การผสมผสานของมวลน้้ าจื ดและน้้ าทะเลอย่างชั ดเจน ค่ า
ความเค็มในพื้นที่มีการแปรผันตามเวลาสูง (อาทิ ในช่วง 5-18) มีอิทธิพลของกระแสน้้าจากเขต
ทะเลไม่ชัดเจนเท่าใดและเป็นพื้นที่ที่พบการตกตะกอนทับถมของโคลนเลนละเอียดได้มาก
เขตที่ 3 ปากแม่น้าตอนกลาง (Middle reaches)
เป็นพื้นที่ป ากแม่น้าส่วนที่ถัด ออกมาซึ่ง ได้รับอิ ท ธิพลจากกระแสน้้าขึ้นลงในเขตทะเล
มากขึ้น ค่าความเค็ มของน้้ าสูงขึ้ นอยู่ในช่วง 18-25 และมักพบตะกอนโคลนเลนผสมผสานกั บ
ตะกอนทรายได้
เขตที่ 4 ปากแม่น้าตอนนอกสุด (Mouth)
เป็นบริเวณขอบเขตของปากแม่น้าตอนนอกสุด ที่ค่าความเค็มของน้้าสูงขึ้นมาเท่ากั บ
เขตทะเลตอนนอก ในพื้นที่ นี้อาจพบตะกอนทรายในบริเวณพื้นท้องน้้ามากขึ้น และอาจพบเศษ
เปลือกหอยหรือกรวดขนาดใหญ่ขึ้นได้
อนึ่ง การจ้าแนกรูปแบบของปากแม่น้าในบางกรณีมี อาจพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้้าขึ้นน้้าลงในพื้นที่ ซึ่งเกิดตามอิทธิพลจากลักษณะพิสัยน้้าที่ขึ้นลงในรอบวัน (Tidal
range; m) โดยมีการจ้าแนกเป็นพื้นที่ที่ มีระดับน้้าขึ้นลงน้อย (Micro tidal; <2 m) มีระดับน้้า
ขึ้นลงปานกลาง (Meso tidal; 2-4 m) มีระดับน้้าขึ้นลงสูง (Macro tidal; 4-6 m) และมีระดับ
น้้าขึ้นลงสูงมาก (Hyper tidal; > 6 m) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับของน้้าในรอบวัน
ดังกล่าวมีบทบาทมากต่อการเคลื่อนย้ายมวลน้้า เข้าหรือออกจากระบบปากแม่น้า และส่งผลให้
เกิดกระบวนการทางชีวภาพที่แตกต่างกันไป ส้าหรับในประเทศไทยเรานั้นลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่
อยู่ภายใต้อิทธิพลของระดับน้้าที่ขึ้นลงน้อยกว่า 2 เมตร ซึ่งสะท้อนสภาพการเปลี่ยนถ่ายมวลน้้าที่
ต่้าและมีโอกาสการสะสมของมลภาวะทางอินทรีย์สารหรือสารพิษประเภทต่าง ๆ ได้มาก
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ในพื้นที่ป ากแม่ น้าขนาดเล็ ก การจั ดท้ าโครงสร้างเส้นทางเดินของล้ าน้้ าที่ แคบลงจะ
ส่งผลให้เกิดการบีบตัวของมวลน้้า และสะท้อนให้เห็นอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของน้้าที่สูงขึ้น
ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษ บริเวณ London Bridge ที่ระดับน้้าขึ้นลงมีค่าผันแปร
มากกว่า 10 เมตร ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับพื้นที่ของแม่น้า Thames ให้แคบลงอย่างมาก

การจ้าแนกปากแม่น้าตามลักษณะการผสมผสานของน้า
ในการจ้าแนกรูปแบบของปากแม่น้า ยังมีแนวทางการจ้าแนกที่ใช้ทั้งลักษณะของการ
กระจายในค่ าความเค็มของน้้า ผนวกกับ ลักษณะในการผสมผสานของน้้า (Dodds, 2002) ซึ่ ง
จ้าแนกประเภทของพื้นที่ปากแม่น้าออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ปากแม่น้าแบบแยกชั้นความ
เค็ม (Stratified / Salt-wedge estuary) 2) ปากแม่น้าแบบผสมผสานบางส่วน (Partial-mixed
estuary) 3) ปากแม่น้าที่มีการผสมผสานกันอย่างทั่วถึง (Well-mixed estuary) และ 4) ปาก
แม่น้าที่น้าเค็มผลักดันเข้ามา (Negative circulation estuary) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปากแม่น้าแบบแยกชันความเค็ม (Stratified / Salt-wedge estuary)
ปากแม่น้าลักษณะนี้เกิดจากการที่แม่น้าหรือแหล่งน้้าจืดที่ไหลลงมามีการแพร่กระจาย
มวลน้้าจืดแผ่ออกปกคลุมทั่วผิวน้้าทะเลเป็นชั้นที่หนามาก ท้าให้แทบไม่พบลักษณะการเคลื่อนตัว
ของน้้าจากอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลงในบริเวณนั้นเลย แต่ในชั้นน้้าด้านล่างที่มีมวลน้้าทะเลอยู่ จะมี
การไหลของน้้ าทะเลแทรกขึ้ น ไปตามแนวร่ องน้้ า ชิ ด พื้ น ท้ อ งน้้ า คล้ า ยเป็ นลิ่ มน้้ าเค็ ม (Salt
wedge) แทงขึ้นไป ท้าให้เมื่อเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มตามแนวดิ่ง จะพบ
ความแตกต่างอย่างชั ดเจน โดยมวลน้้าด้านบนมีค่ าความเค็มต่้ามาก ขณะที่มวลน้้าด้านล่ างมี
ความเค็มที่สูง อย่างไรก็ตาม เราอาจพบการหมุนวนของน้้าที่มีความเค็มสูงขึ้นมาผสมผสานในช่วง
รอยต่ อได้ บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากมีแรงเสี ยดทานที่ เกิดขึ้ นระหว่างชั้นของมวลน้้ าที่มีความ
หนาแน่นต่างกันนั่นเอง
การเกิดต้าแหน่งของการแทรกของชั้นน้้าเค็มขึ้นมาในส่วนของมวลน้้าจืดดังกล่าวนี้ อาจ
อยู่ สู ง เข้ าไปในเขตแผ่ นดินในกรณี ที่ มวลน้้ าจื ดมี ป ริ มาณลดน้ อยลง แต่ หากมวลน้้ าที่ ไหลลงมี
ปริมาณมากการแทรกสอดของน้้าเค็มจากด้านล่างก็จะน้อยลงไปตามล้าดับ อย่างไรก็ตามในพื้นที่
แหล่งน้้าที่มีการพัด พาลงมาของตะกอนในปริมาณสูง และตะกอนเกิดการตกทับถมในลักษณะ
ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าซึ่งส่งผลให้มวลน้้าจื ดชะลอตัวลงและ/หรือไหลแยกออกเป็ น
ช่องทางย่อยตามแนวร่องน้้าออกเป็ นหลายช่องทางไป การหมุนวนของน้้า ก็จะเกิดขึ้นและเกิ ด
รูปแบบการกระจายของมวลน้้าจืด ลงมาโดยมี ทิศทางไม่แน่นอน ยกตั วอย่างเช่นในพื้ นที่ที่ปาก
แม่น้า Nile และปากแม่น้า Mississippi อิทธิพลของการผสมผสานจากการขึ้นลงของน้้าทะเลก็
จะมากขึ้นและจะไม่พบลักษณะของ Salt-Wedge ในพื้นที่ปากแม่น้าทั้งสองนี้
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ปากแม่น้าแบบผสมผสานบางส่วน (Partially-mixed estuary)
ปากแม่น้าลักษณะนี้เกิดในพื้นที่ที่มวลน้้าจากแม่น้าไหลลงสู่เขตทะเลที่มีอิทธิ พลการขึ้น
ลงของน้้าอยู่ในระดับปานกลาง อิทธิพลดังกล่าวท้าให้น้าในพื้นที่ปากแม่น้าแสดงลักษณะการยก
ตัวขึ้นลงตามรูปแบบและระยะเวลาที่น้ามีการขึ้นและลงในบริเวณนั้น จากอิทธิพลดังกล่าวเราจะ
พบว่าแรงเสียดทานที่มาจากความแตกต่างของความหนาแน่นของมวลสารไม่ได้เกิดเฉพาะในช่ว ง
ชั้นน้้าที่เป็นรอยต่อระหว่างมวลน้้าจืดและมวลน้้าเค็มที่ผลักขึ้นมาทางด้านล่างเหมือนใน SaltWedge estuary แต่ยังเกิดขึ้นอย่างมากบริเวณผิวหน้าดินซึ่งถูกแรงกระท้าจากมวลน้้าทะเลที่
เคลื่อนตัวไปมาอย่างชัดเจน ท้าให้พื้นท้องน้้ามีการฟุ้งกระจายและขุ่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชดั
พื้นที่ปากแม่น้าในลักษณะเช่นนี้จึงมีการผสมผสานของน้้าในแนวดิ่งมากขึ้น และจาก
แรงดันจากการเสียดทานดังกล่าวเส้นกราฟที่แสดงชั้นของน้้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในค่าความเค็ม
(Halocline) จึงไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับปากแม่น้า ในแบบแรก มวลของน้้าจืดและน้้าทะเลมีการ
ผสมผสานกันพอสมควร เมื่ อพิจารณาบริ เวณปากแม่น้า ตอนนอกสุดที่ น้าไหลออกไปนั้น พบว่ า
ผลรวมของมวลน้้าที่ไหลออกไปส่วนหนึ่งมาจากมวลของน้้าจืด และอีกส่วนหนึ่งที่ส้าคัญ ก็คือมวล
ของน้้าทะเลที่เข้ามาผสมผสานและถูกน้าพาออกไปในช่วงที่น้าลงนั่นเอง
ในพื้นที่ลักษณะนี้มีกระแสน้้าที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของมวลน้้าทั้งสอง ซึ่งเป็นผล
สุทธิจากการเคลื่อนตัวของมวลน้้าจืดที่ไหลลงมาและมวลของน้้าทะเลที่เกิดจากแรงดันของน้้าขึ้น
น้้าลง กระแสน้้านี้มีทิศทางการไหลและความแรงที่ แตกต่างกันไปตามพื้นที่ย่อยต้าแหน่งต่าง ๆ
ในปากแม่น้า ซึ่งเราอาจเรียกว่าเป็น กระแสน้าปรากฏ (Residual Current) ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่มี
บทบาทต่ อการเคลื่ อนย้ ายมวลสาร โดยเฉพาะแร่ ธาตุ อ าหารและ/หรื อ มลพิ ษต่ าง ๆ และ
จ้าเป็ นต้ องประยุ กต์ ใ ช้ ข้ อมูล กระแสน้ าปรากฏนี้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ นสถานการณ์ ข อง
คุณภาพสิ่ง แวดล้อมทางน้้า รวมทั้งการติดตามลักษณะการเคลื่อนที่หรือประเมินโอกาสในการ
รวมกลุ่มของประชากรแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่กระจายอยู่ในมวลน้้าอีกด้วย
ปากแม่น้าที่มีการผสมผสานกันอย่างทั่วถึง (Well-mixed estuary)
ปากแม่ น้าลักษณะนี้ มักมี ลักษณะทางสัณฐานวิท ยาของพื้ นที่ ที่กว้ างและค่ อนข้างตื้ น
มวลน้้าที่ผสมผสานกันดีนั้นเกิดจากอิทธิพลการขึ้นลงของน้้าทะเลที่ชัดเจน และยังมีอิทธิพลของ
กระแสน้้าที่เกิดจากคลื่นลมในพื้นที่ ทั้งนี้ Well-mixed estuary เป็นลักษณะของปากแม่น้าส่วน
ใหญ่ที่พบในประเทศไทยของเราซึ่งมีแนวที่น้าไหลลงทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่้า (อาทิ ปากแม่น้า
บางตะบูนและปากแม่น้าเวฬุ ) ลักษณะในการแบ่งชั้นของน้้าตามการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
เค็มน้้า (Halocline) ในพื้นที่ปากแม่น้าลักษณะนี้จึงแทบไม่พบเลย โดยจะพบว่าค่าความเค็มของ
น้้าจากน้้าผิวหน้าลงไปตามความลึกมักมีระดับที่เท่า ๆ กันลงไปตลอดเนื่องจากการผสมผสานของ
น้้าที่ดี มาก อย่ างไรก็ต าม ในพื้ นที่ป ากแม่น้า ประเภทนี้ยัง สามารถพบความแตกต่างของระดั บ
ความเค็มตามแนวพื้นที่หรือตามแนวราบได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้าแหน่งที่ ศึกษานั้นอยู่ใกล้หรือไกลจาก
การรับน้้าจืดจากแผ่นดินมากน้อยเพียงใด และในพื้นที่ปากแม่น้าเช่นนี้มวลน้้าที่ไหลออกจากปาก
แม่น้าในภาพรวมจะมีค่าเท่ากับปริมาณการไหลลงของน้้าจืดทั้งหมดที่มาจากแม่น้านั่นเอง
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อนึ่ง ในปากแม่น้าลักษณะเช่นนี้ การไหลลงของน้้ามัก มีทิศทางเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
จากอิทธิพลของแรงผลักดันจากกระแสน้้าหลักของไหล่ทวีปและสภาวะทิศทางของมรสุมที่มีใน
พื้นที่ ลั กษณะดั ง กล่าวก่ อให้ เ กิ ด การเคลื่ อนตั วของ กระแสน้ าปรากฏ ไปในแนวราบหรื อใน
ลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในบริเวณต่าง ๆ ของพื้นที่ปากแม่น้า ลักษณะน้้าที่เคลื่อนตัว
เป็นวงเช่นนี้มักเหนี่ยวน้าให้เกิดการรวมตัวกันของตะกอนเบารวมทั้งเซลล์ ของแพลงก์ตอนที่เจริญ
ขึ้นมาหรือเริ่มตายลงในพื้นที่ (ภาพที่ 4.3) โดยสามารถสังเกตเห็นสีที่เด่นชัดขึ้นในบางบริเวณของ
ปากแม่น้าได้

ภาพที่ 4.3 ลักษณะการรวมตัวกันของตะกอนสารอินทรีย์รวมทั้งเซลล์ของแพลงก์ตอนที่เจริญ
ขึ้นมาหรือที่เริ่มตายลงแล้ว เกิดเป็นแนวยาวตามอิทธิพลของกระแสน้้าซึ่งมักสังเกตเห็น
ได้ในบริเวณตอนกลางของปากแม่น้าออกไป
ปากแม่น้าที่น้าเค็มผลักดันเข้ามา (Negative circulation estuary)
เป็นลักษณะของปากแม่น้าเฉพาะแห่งที่พบการระเหยของน้้าจืดในพื้นที่ตอนในของของ
ปากแม่น้าในระดับที่สูงมาก (ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่อ่าว Arabian) ลักษณะการระเหยดังกล่าว
ท้าให้น้าที่ไหลลงมาจากตอนในมีค่ าความเค็มที่ สูงมากกว่าในเขตทะเลและไหลออกปากแม่น้า
และพบว่าน้้าในบริเวณใกล้ผิวหน้าดินซึ่งเป็นมวลน้้าทะเลที่ไหลขึ้นไปนั้นจะมีระดับของความเค็ม
ค่อนข้างสม่้าเสมอ (Isohaline) นับจากเขตทะเลขึ้นไปตามแนวแม่น้า ด้านในซึ่งเป็นระยะทางที่
ไกลพอสมควร
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การจ้าแนกปากแม่น้าตามลักษณะการไหลออกของน้า
ในกรณีที่พิจารณาพื้นที่ปากแม่น้าเพื่อการวิเคราะห์เชิงภาระมลพิษ (Pollution loads)
หรื อโอกาสการเกิ ด ปั ญ หามลภาวะจากสารที่ ถู กพั ด พาจากแผ่ นดิ นเข้ าสู่ ร ะบบ เราสามารถ
ประยุกต์ ใช้ข้ อมูล ความรู้จากการประเมิน อั ตราการไหลเข้า ออกของน้้ามาช่วยในการพิจารณา
เปรีย บเที ยบกั น ทั้ งนี้ ใช้แนวคิด ที่ว่าพื้นที่ ปากแม่น้า เสมื อนมี ท่อน้้ าทิ้ง ไหลเข้ามาและมีการถู ก
น้าพาออกไปด้วยอิทธิพลของการผสมผสานและการเคลื่อนตัวออกด้านนอกด้วยระบบการขึ้นลง
ของน้้าทะเล ซึ่งสัมพันธ์กับระยะเวลาที่มวลน้้าไหลเวียนอยู่ภายในเขตปากแม่น้านั้นๆ ในการนี้
พบว่ามลพิษที่ไหลลงสูป่ ากแม่น้าเมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลจะมีค่าประมาณเท่ากับปริมาณมลพิษที่ไหล
ออกนอกปากอ่าวออกไป ซึ่งเราสามารถประมาณค่าดังกล่าวด้วยวิธีการค้านวณหาอัตราการไหล
ออกของน้้า (Flushing rate)
เวลาที่ใช้ในการไหลออก (Flushing time; TF) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มวลน้้าในปากแม่น้า
ใช้ ใ นการไหลออกจากปากแม่น้า จนหมดนั้ น สามารถค้ านวณจากลั กษณะการผสมผสานกั บ
น้้าเค็ม ดังสมการ;
TF = Q/R
โดยที่ Q หมายถึง ปริมาตรรวมของน้้าจากแม่น้าที่มีในพื้นที่ปากแม่น้า (River water
volume) และ R หมายถึง อัตราการไหลลงของน้้าท่า (River inflow rate) ทั้งนี้ ในความเป็น
จริงเนื่องจากมวลน้้าจืดในพื้นที่ปากแม่น้ามีการผสมผสานกับน้้าทะเลและเกิดระดับความเค็มที่
ลดหลั่นกันไปในระดับต่างๆ การค้านวณปริมาตรของน้้าจืดจากแม่น้า ณ ต้าแหน่งต่างๆ จึงต้อง
น้าค่าสัดส่วน (Fraction; f) ของน้้าจืดที่พบในแต่ละต้าแหน่งของปากแม่น้านั้นมาประกอบ ดัง
สมการ;
f = (SS

– S)/S

โดยที่ SS เป็นระดับความเค็มของน้้าทะเลตอนนอกสุด ขณะที่ S เป็นค่าความเค็มเฉลี่ย
ในรอบคาบน้้าของต้าแหน่งที่พิจารณานั้นๆ จากข้อมูลประกอบดังกล่าว เราสามารถประเมินค่า
Q หรือปริมาตรรวมของน้้าจากแม่น้าที่มีในพื้นที่ปากแม่น้า ได้จากสมการ;
Q = ∫ f dv
ซึ่งจะสามารถค้านวณหาระยะเวลาที่มวลน้้าจืดใช้ในการไหลออก (Flushing time; TF) ได้ใ น
ล้าดับต่อไป
หากผลการศึกษาพบว่ าเวลาที่น้าจื ดใช้ ในการไหลออกจากปากแม่ น้า (TF) มี ระยะที่
ยาวนานหรือพบว่าในพื้นที่ปากแม่น้ามีอัตราการไหลสุทธิ (Residual flow) ที่ต่้า มวลของน้้าจืดก็
จะคงตัวอยู่ในพื้นที่ปากแม่น้าได้นาน ลักษณะดังกล่าวสะท้อนภาพของปากแม่น้าที่มีโอกาสเกิด
ปัญหาในการสะสมมลพิษได้สูง ในทางตรงกันข้ามหากพื้นที่ปากแม่น้ามีระยะเวลา TF ที่สั้น ก็จะ
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สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของพื้นที่ในการพัดพาน้้าออกอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิทธิพลจาก
การขึ้นลงของน้้าทะเล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราพบว่าลักษณะของปากแม่น้าที่มีการผสมผสาน
ของน้้าบางส่วน (Partially-mixed estuary) เป็นลักษณะที่มีศักยภาพในการบ้าบัดมลภาวะสูง
ที่สุด (Dobson and Frid, 1998) ซึ่งจะมีปริมาตรน้้าไหลที่ออกรวม มาจากผลรวมของปริมาณ
น้้าจืดที่ไหลลงผสมกับมวลของน้้าทะเลปริมาณมากที่ไหลเข้ามาในอ่าวนั่นเอง

4.1.2) สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึนในพืนที่ปากแม่น้า
พื้นที่ปากแม่น้านับ เป็นพื้นที่ที่ได้รับ การใช้ ประโยชน์จากมนุ ษย์มาหลายพันปี แล้ว ซึ่ ง
แรกเริ่มในสมัยก่อนมักเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล อาทิ การจับหอยหรือปลามา
ใช้บริโภค หลังจากนั้นการใช้ในพื้นที่เริ่มมีการขยายออกไปเพื่อประโยชน์ทางการคมนาคมขนส่ง
มีเรือขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศเข้ามาใช้พื้นที่เขตตื้นใกล้ฝั่งเพื่อการจอดก้าบัง ลมหรือ
ขนถ่ายสินค้าทั้งทางเกษตรและอุตสาหกรรม ด้วยเหตุดังกล่าวพื้นที่ปากแม่น้าจึงมีการขยายตัว
ของการพั ฒนาโดยเฉพาะการเกิด สัง คมเมืองและการตั้ งถิ่ น ฐานอย่างหนาแน่ นเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ
Dobson and Frid (1998) ระบุว่าในเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 10 แห่ง นั้น อย่างน้อย
7 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ปากแม่น้า ซึ่งหากลองพิจารณาในประเทศอังกฤษประเทศเดียวก็จะพบได้ว่า
1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศอาศัยอยู่ในเขตเมืองในพื้นที่ที่เป็นบริเวณปากแม่น้า
ด้วยกันทั้งสิ้น
ปัญหาการเกิดตะกอนตกสะสมในบริเวณปากแม่น้า มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่พื้นที่ตื้ น
ใกล้เ ขตชายฝั่ง มั กถู กปรั บเปลี่ ย นเพื่อใช้ ป ระโยชน์ท างการเกษตร การเพาะเลี้ ยงสัต ว์ น้า การ
ก่อสร้ างที่ อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม (ภาพที่ 4.4) ซึ่ง นับเป็นปัญ หาหลักที่พ บในระยะ
ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณปากแม่น้าเป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ เพื่อ
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงแนวชายฝั่ ง เหล่ า นี้ ห ากพิ จ ารณาในทางนิ เ วศวิ ท ยาและ
สิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าท้าให้เกิดผลกระทบต่อระบบการผลิตทรัพยากรและเกิดปัญหาการสะสม
ของมลภาวะต่าง ๆ ในพื้นที่ปากแม่น้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ที่ถูกทับถมไปนั้น เดิมมักเป็น
ดอนเลนตื้นในเขตน้้าขึ้นน้้าลง (Intertidal flat) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์น้าวัยอ่อน เป็น
พื้ นที่ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง และมี กระบวนการทางชี ว เคมี ที่ ท้ า ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นและ/หรื อ การ
แลกเปลี่ยนของสารได้ดีเมื่อเทียบกับพื้นที่ทะเลเขตอื่นทั่วไป การขยายพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะในทางอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มที่ท้าให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้้าโดยรอบ และพบ
ปัญหาจากผลกระทบในการขุดลอกร่องน้้าเพื่อการเดิน ทางหรือการขนส่งด้วยเรือขนาดใหญ่ ซึ่ง
นับแต่จะท้าให้พื้นที่ปากแม่น้าเกิดการเสื่อมโทรมลง หากไม่มีการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง
ในประเทศไทย การอยู่อาศัย ในพื้นที่ปากแม่น้าไม่ว่าจะด้วยลักษณะของการเกิดสังคม
เพื่อการเกษตรหรืออุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะพบการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง ของเสีย
ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ ซึ่งหากเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นจะพบการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
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ปนมากับน้้าเสียจากการซักล้างและน้้าทิ้งต่าง ๆ ลงมาในลักษณะของการไหลลงรวมกันลงมากับ
ทางระบายน้้าทิ้งหรือการไหลซึมจากบ้านเรือนทั่วไป

ภาพที่ 4.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่นโดยรอบพื้นที่ปากแม่น้าเพื่อเป็นแหล่งที่
อยู่ อาศั ย โรงงานอุต สาหกรรม นอกจากนี้ ยั ง มี การใช้ ที่ ดินเพื่ อท้ ากิจกรรมทางการ
เกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ในพื้นที่ปากแม่น้าจึงมักพบผลกระทบจากการเพิ่มของอินทรีย์สารได้ชัดเจน มีการลด
ต่้าลงของออกซิเจนละลายน้้าที่เป็นผลจากกระบวนการย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ของจุลินทรีย์ในน้้า ของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เป็นอินทรีย์สารยังเกิดการตกตะกอนลงหรือทับถมใน
พื้นที่ที่ น้ามี ความเร็ วของน้้าลดลง ท้ าให้ บริเ วณผิ วหน้ าดิ นเต็มไปด้ วยสารอิ นทรี ย์ที่มีอัตราการ
สะสมตัวที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยตอนใน (พิชาศิษฐ์และคณะ, 2557) ตะกอน
ของสารอินทรีย์ดังกล่าวยังท้าให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในบริเวณหน้าดินมากขึ้น ท้าให้ระดับ
ของออกซิเจนละลายน้้าบริเวณพื้นท้องน้้าและในส่วนของเนื้อดินลดต่้าลงอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ
กับการเกิดกระบวนการย่อยสลายแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจน (กระบวนการซัลเฟทรีดักชัน) ในดินชั้น
ลึกลงไปซึ่งท้าให้เกิดการสะสมของมลพิษในรูปของซัลไฟด์ เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน
ทางฝั่งตะวันตกเราสามารถพบการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ผุดขึ้นมาจากดิน โดยในเนื้อดินชั้น
บนที่ร ะดั บความลึ กเพี ยง 1 เซนติเ มตร สามารถพบปริมาณซั ลไฟด์ รวมในดิ น (ในรู ป Acid
volatile sulfides; H2S+Fe2S3+FeS2) ได้สูงมากถึงระดับประมาณ 1.2 มิลลิกรัมต่อกรัมน้้าหนัก
แห้งของดิน (จารุมาศและคณะ, 2554)
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ในพื้นที่ปากแม่น้าของไทย ปัญหาการสะสมของสารซัลไฟด์ในดินอาจสามารถคาดคะเน
ได้จากพื้นที่ที่พื้นท้องน้้ามีลักษณะเป็นโคลนละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากพื้นดินโคลนละเอียดสะท้อน
สภาวะของการมีสารอินทรีย์สูง (จารุมาศ, 2548) และมักเป็นพื้นที่ที่มวลน้้าเคลื่อนตัว ช้ากว่าใน
พื้นเขตย่อยอื่น ๆ ของปากแม่น้า พื้นที่ดอนเลนในปากแม่ น้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ที่มี
การเลี้ยงหอยแครงอย่างหนาแน่น นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการสะสมของซัลไฟด์สูง และเป็นพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของน้้าที่มีออกซิเจนต่้าและมีสารอินทรีย์สูง ซึ่งไหลพาดผ่านลง
มาจากพื้ นที่ ค ลองตอนบนในบางช่ วงของรอบปี (จารุ มาศและคณะ, 2556) ปั ญ หาการขาด
เสถียรภาพในคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้า ของพื้นที่ปากแม่น้าเช่นนี้ อาจท้าให้เกิด ผลกระทบต่อ
การเพาะเลี้ยงหอยแครงหรือทรัพยากรประมงอื่น ๆ ในพื้นที่ได้
ส้าหรับในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนซึ่งได้รับน้้าเสียในอัตราความเข้มข้นที่สูง พบค่าบีโอดีใน
น้้าที่สูงมากกว่าปากแม่น้าอื่นประมาณ 3-5 เท่า (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ในมวลน้้าที่ไหลลง
มาสามารถพบตะกอนเบาซึ่งเป็นลักษณะของซากอินทรีย์สารต่างๆ ลอยกระจายปนอยู่ในมวลน้้า
ตะกอนเหล่ านี้ จะเกิ ด การย่ อ ยสลายโดยแบคที เ รี ย ในน้้ า ซึ่ ง มี การใช้ ออกซิ เ จนได้ ต ลอดเวลา
ลักษณะของน้้าดังกล่าวท้าให้ระดับของออกซิเจนละลายน้้า มีค่าต่้าลงได้ถึง 0.5 mg/L ในช่วงฤดู
น้้าหลาก ระดับที่ต่้านีจ้ ัดเป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้าในพื้นที่ นอกจากนี้เนื่องจากน้้าที่
ไหลลงมาจากแม่น้ามีระดับของแร่ธาตุอาหารที่สูงมาก ในพื้นที่ปากแม่น้าจึงพบปรากฏการณ์น้า
เปลี่ยนสีเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ซึ่งแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมากเมื่อเกิดการตายลงก็จะตกทับ
ถมลงสู่ พื้ นท้ องน้้ า จัด เป็ นสารอิ นทรี ย์ ที่ ย่อยสลายได้ ง่ าย และจะท้ าให้ส ภาพพื้ นท้องน้้ า ขาด
ออกซิ เ จนเพิ่ มมากขึ้ น เกิด ปั ญหาการสะสมของซัล ไฟด์ ซึ่ งในภาพรวมแล้ วเกิด เป็นผลเสีย ต่ อ
ประชากรสิ่ ง มี ชี วิตพื้ นท้ องน้้ าโดยรวม ประชากรของสัต ว์ ห น้ าดิ น ที่ อาศั ยในพื้ นที่ ดั ง กล่ าวจึ ง
จ้าเป็นต้องปรับตัวได้ดี ทั้งนี้ สัตว์หน้าดินที่ทนทานอยู่ได้มักเป็นกลุ่มของไส้เดือนทะเลที่มีขนาด
เล็ก (ในครอบครัว Spionidae หรือ Capitellidae) ส่วนสัตว์หน้าดินในกลุ่มอื่นๆ อาทิ พวกหอย
ที่มีความทนทานน้อยกว่าก็มักจะตายลงไป (กาญจนาและจารุมาศ, 2558) เป็นปัญหาความเสื่อม
โทรมที่เราจะเห็นได้ชัดขึ้นทุกวัน

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศปากแม่น้า
ในพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ า ของประเทศไทยเรามั ก พบปั ญ หาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าอย่างไม่เหมาะสม (อาทิ มีการทิ้งขยะ น้้าเสีย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงน้้า)
และปั ญหาความขัดแย้งหรือการแก่ งแย่ งกันหาประโยชน์ จากทรั พยากรในพื้นที่ (อาทิ การท้ า
ประมงหอยหลอด ในบริเ วณปากแม่น้าแม่กลอง และการท้ าประมงหอยลายและหอยจอบ ใน
บริเวณปากแม่น้าปราณบุรี) โดยขาดการเอาใจใส่ถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อม
และทรัพยากร จนเกิดเป็นปัญหาความเสื่อมโทรมในพื้นที่และทรัพยากรซึ่งยากต่อการแก้ไข
ในเขตปากแม่น้าประเทศอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน พบรายงานความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
น้้า การปรั บ เปลี่ ยนพื้ นที่ ช ายฝั่ ง และการท้าลายป่ าชายเลน และสถานการณ์ การถดถอยของ
ทรัพยากรทางน้้าซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง (Clark, 1992; Goldberg, 1995; McIntyre, 1995;
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Kennish, 1997, 2000) ผลกระทบที่เ ห็นเด่นชัดขึ้ นในระยะหลั ง คื อ การเพิ่มขึ้ นของแร่ ธาตุ
อาหาร (Nutrients) ที่ มาจากพื้ นที่ ท้ า การเกษตร ปศุ สั ต ว์ และครั วเรื อนที่ ข าดการบ้ าบั ด
นอกจากนี้ ยังพบการทิ้งน้้าเสียที่มีตะกอนอินทรีย์สารสูงและมีการปนเปื้อนของสารประเภทโลหะ
หนักซึ่งมีความเป็นพิษโดยตรงต่อสัตว์น้า เกิดการสะสมหรือถ่ายทอดไปสู่ห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศทางน้้า ซึ่งมีโอกาสก่ อผลกระทบกลั บ มาสู่มนุษย์เ ราซึ่งเป็นผู้บริ โภคได้ ในภาพรวมเราพบ
ผลกระทบที่ส้าคัญด้านต่างๆ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปากแม่น้า ดังต่อไปนี้

4.1.2.1) ผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปากแม่น้าส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาสภาพพื้นที่และ
ปรั บ เปลี่ ย นลั กษณะของระบบนิ เ วศดั้ ง เดิ มเพื่อการใช้ ประโยชน์ ใ นการขยายสั ง คมเมื อง การ
จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเขตปากแม่น้าและชายฝั่ง
ทะเล ตลอดจนการจัดท้าเส้นทางเดินเรือหรือขุดลอกพื้นที่เพื่อการคมนาคมขนส่งและการขยาย
อุตสาหกรรม (Boesch et al., 1994; Cheney et al., 2000; Adum, 2002) ลักษณะเหล่านี้
สร้างผลกระทบต่อกระบวนการทางนิเวศวิทยาในบริเวณปากแม่น้า ซึ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสภาพ
โครงสร้างทางกายภาพ แต่รวมไปถึงการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะทางอุทกวิทยารวมทั้งรูปแบบ
และปริมาณการแพร่กระจายของแร่ธาตุและตะกอนแขวนลอยภายในระบบ
การศึกษาในประเทศอเมริกาพบว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใกล้เขตชายฝั่งโดยการถมและ
ขยายพื้นที่ตั้งชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้น ท้าให้ลักษณะของดอนเลนในพื้นที่ปากแม่น้าค่อยๆ
ลดลงจนเหลือแค่ประมาณ 50% ของขนาดพื้นที่เดิม นอกจากนี้ยังพบว่า การปรับเปลี่ยนพื้นที่ชุ่ม
น้้าเขตชายฝั่งท้าให้ทรัพยากรปลาในอ่าวลดลงถึง 50% (Kennish, 2001) ส้าหรับในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เรามักพบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้านั้น พบว่าการ
ท้าลายป่าชายเลนซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเหลือพื้นที่ไม่ถึง 50% ของสัดส่วนเดิมที่เคยมี มา ท้า
ให้ท รัพยากรสัตว์ น้าบางชนิดลดน้อยลงมากจนถึงหายไปเลย (Eisma, 1998) ทั้ งนี้ พบว่ าใน
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ประมาณ 50% ของป่ า ชายเลนที่ ถู ก ท้ า ลายไปนั้ น เกิ ด เนื่ องจากการใช้
ประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลในระบบบ่อที่เ กิดขึ้นตามแนวชายฝั่งนั่นเอง (Hopkins et
al., 1995)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื้นที่ในเขตปากแม่น้าที่เห็น ได้บ่อยในประเทศ
ไทยเกิดในลักษณะการขยายพื้นที่อยู่อาศัยออกไปจนแทบชิดหรือติดกับขอบชายฝั่งทะเล มีการ
ท้าลายพื้นที่ป่าชายเลนเดิมเพื่อการก่อสร้างบ้านเรือน สถานที่ท่องเที่ยวหรือปรับเป็นพื้นที่เพื่ อ
กิจกรรมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เขตใกล้ทะเลเพื่อเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงกุ้งหรือเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานที่มีการเลี้ยงปลาหรือหอยเพิ่มตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ (ภาพที่ 4.5) ผลกระทบจากการใช้ที่ดินเขตชายฝั่งใกล้แนวปากแม่น้า
ท้าให้เกิดปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตอ่าวไทยตอนในที่เกิด
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง (อาทิ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแต่เดิมเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมามีพื้นที่
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ป่าชายเลนประมาณ 100,000 ไร่ แต่ในระยะปัจจุบันเหลือสภาพพื้นที่ป่า ที่สมบูรณ์เพียงไม่เกิน
500 ไร่ (กรมป่าไม้, 2555) ซึ่งคิดเป็นแค่ประมาณ 0.5 % ของปริมาณเดิมที่มีเท่านั้น

ภาพที่ 4.5 ลักษณะการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติ ในเขตชายฝั่งของอ่าวไทย
ตอนใน (ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
การท้านาเกลือ
รายงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพื้นที่ขอบฝั่ง ให้เรียบ
ตรงนั้นท้าให้มวลน้้ าที่ไหลลงมาจากแม่น้ามีความเร็วมากขึ้น และท้าให้มลพิษและแร่ธาตุต่างๆ
ไหลลงสู่ปากแม่น้าได้ เป็นอย่างดี (Adum, 2002) ขณะที่กิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การจัดสร้าง
เขื่อนหรือฝายทดน้้ามีบทบาทต่อการลดลงในปริมาณของตะกอน (Aubrey, 1990; พิชาศิษฐ์และ
จารุ ม าศ, 2556) ซึ่ ง ท้ า ให้ มีต ะกอนอิ นทรี ย์ จากแผ่ น ดิ นลงสู่ ท ะเลได้ น้ อ ยลงไป ทั้ ง นี้ การใช้
ประโยชน์ของน้้าต้นทุนโดยการจัดสร้างเขื่อนหรือฝายทดน้้ารวมทั้งการเปลี่ยนเส้นทางน้้าเพื่อการ
ชลประทานในส่วนของแม่น้าที่ไหลลงสู่ปากแม่น้านั้น นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา
ของพื้นที่ล้าน้้าที่มีบทบาทต่อคุณภาพน้้าในพื้นที่ปากแม่น้า โดยในเบื้องต้นฝายทดน้้าแต่ละแห่ง
ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการชะลอมวลน้้าและการกั้ นขวางเส้นทางน้้า ซึ่งเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่
ของสัตว์น้า (รวมทั้งการเคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ในการขยายพันธุ์และหาแหล่งที่เหมาะสมส้าหรับ
การวางไข่ และเลี้ ยงตัวอ่ อน) การจัดท้ าเขื่อนยัง ก่อให้เ กิดปั ญหาด้านปริมาณน้้ าจืด ไหลลงปาก
แม่ น้ า มี น้อยลง ท้ า ให้ ป ริ ม าณของสารอิ นทรี ย์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการเป็ นแหล่ ง อาหารของ
ทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่ปลายน้้าลดน้อยลงตามไปด้วย และยังท้าให้ ขาดแคลนแรงดันจากน้้ า
ต้นทุนที่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็มจากเขตทะเลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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อนึ่ ง เรายั ง พบปั ญหาการรุกล้้ าของน้้ าทะเลได้ ในพื้ นที่ ป ากแม่น้าที่มีการขุ ดเจาะน้้ า
บาดาลหรือน้้าใต้ดินมาใช้ประโยชน์กันมาก (Littlejohn, 1977) นอกจากนี้ Kassas (1972) ยังได้
ชี้ใ ห้เ ห็ นว่ าการจั ด สร้ างเขื่อนรวมทั้ง การใช้ ป ระโยชน์ใ นมวลน้้าจื ดที่ มากเกิ น ควร และการตั ด
เส้นทางของน้้าและตะกอนที่ควรถูกพัดพาลงสู่ ปากแม่น้า ยังเป็นสาเหตุส้าคัญ ที่ท้าให้กระแสน้้า
จากเขตทะเลมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ท้าให้ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (อาทิ ในทางฝั่งตะวันออก
ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าไนล์ ซึ่งพบอัตราการกัดเซาะประมาณ 0.5 เซนติเมตรต่อปี) ซึ่ง
น่าจะเป็นปั ญ หาได้ อย่ างต่ อเนื่องในอนาคตส้ าหรั บ พื้ นที่ ป ากแม่ น้าและเขตชายฝั่ ง ของแต่ ล ะ
ประเทศไทยเรา ที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้

4.1.2.2) การปล่อยน้าเสียที่มีสารปนเปื้อนลงสู่พืนที่ปากแม่น้า
ผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มปริมาณสารที่ไม่ใช่สารพิษในระดับที่ไม่ก่อให้เกิด อันตราย
เข้ า สู่ ก ระบวนการทางนิ เ วศวิ ท ยาของพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ า นั้ น นั บ เป็ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชาคมสิ่งมีชีวิตหรือเร่งกระบวนการเมตาบอลิซึมของระบบนิเวศให้
เกิดขึ้น และเป็นส่วนเติมเต็มในด้านความอุดมสมบูรณ์ของระบบ Day et al. (1989) ชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการ “ยูโทรฟิเคชัน” นับเป็นหนึ่งในผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะของผลกระทบที่
เกิดจากการเพิ่มปริมาณแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชใน
ระบบปากแม่น้า ในขณะที่การเพิ่มของความร้อน อาทิ การปล่ อยน้้ าจากระบบหล่ อเย็ นของ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้ าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ริมน้้า นับเป็นการกระตุ้นเมตาโบลิซึม ของ
สิ่งมีชีวิตที่มีในพื้นที่เนื่องจากการที่อุณหภูมิของน้้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับปกติที่มใี นธรรมชาติ
การทิ้งน้้าที่มกี ารปนเปื้อนของแร่ธาตุอาหารที่ต่อเนื่องจะท้าให้แพลงก์ตอนพืชในมวลน้้า
เกิดการเพิ่มจ้านวนมากเกินควร การศึกษาในพื้นที่ Chesapeake Bay (Heinle et al. 1980)
พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของไนเตรทและฟอสฟอรัส จากแม่น้า Patuxent ที่ไหลลงมาท้าให้ใน
พื้นที่อ่าวมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงขึ้นมาก ในพื้นที่เขตทะเล Baltic ก็มีสาเหตุในท้านองเดียวกัน
(Jansson and Wulff, 1977) และพบว่าออกซิเจนละลายน้้าบริเวณผิวหน้าดินมีการลดต่้าลง ซึ่ง
เป็นผลจากจากย่อยสลายของตะกอนอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชที่ตายลงนั่นเอง
Bayley et al. (1978) ท้าการศึกษาในพื้นที่ปากแม่น้า Chowan ทางตอนเหนือของรัฐ
Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และรายงานปัญหาการเกิดยูโทรฟิเคชันจากผลกระทบของการ
ไหลลงของน้้าจากพื้นที่ท้าการเกษตรที่มีการใช้ปุ๋ย ในพื้นที่อย่างมาก พื้นที่ปากแม่น้านี้ยังได้รับ แร่
ธาตุ อาหารจากพื้ นที่ ชุ่ มน้้ าใกล้ เ คี ย งท้ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของคุ ณภาพน้้ าตามมา
ปัญหาการรับเอาแร่ธาตุอาหารจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งบางครั้งพบการปนเปื้อนของสารก้าจัดวัชพืช
และยาฆ่ าแมลงที่ ใ ช้ ใ นการเกษตร ผนวกกั บ ปั ญ หาการทิ้ ง น้้ าที่ มีป ริ มาณตะกอนแขวนลอย
ปนเปื้อนอยู่สูงลงมาสู่พื้นที่ปากแม่น้า นับว่าเป็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อแหล่ง
พื ช พรรณในเขตปากแม่ น้า ซึ่ ง ผลการติ ด ตามการลดลงของพรรณพื ช ใต้ น้าในบริ เ วณอ่ า ว
Chesapeake (Kemp et al., 1983) ได้แสดงให้เห็นว่าผลจากปัญหาโดยรวมโดยเฉพาะการลด
ปริ มาณแสงที่ ส่ อ งผ่ านลงน้้ าจากการเพิ่ มของแพลงก์ ต อนพื ช ในน้้ า และจากปริ มาณตะกอน
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แขวนลอยที่มากขึ้น รวมทั้งการเกิดสาหร่ายขนาดเล็กเจริญขึ้นมาคลุมผิวใบและล้าต้นของพืชน้้า
ได้ท้าให้มวลชีวภาพของพืชใต้น้าลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์ผ่านโมเดล
ทางนิเวศวิทยาพบว่าปัจจัยด้านแร่ธาตุอาหารมีบทบาทที่ชัดเจนกว่าปริมาณตะกอนหรือสารพิษ
ประเภทยาฆ่าหญ้าที่ปนเปื้อนลงมาในพื้นที่อ่าวนี้ ด้วยความรู้ดังกล่าว การอนุรักษ์แหล่งพรรณไม้
น้้าในเขตปากแม่น้าจึงจ้าเป็นต้องหาแนวทางควบคุมปริมาณแร่ธาตุอาหารและปริมาณตะกอน
แขวนลอยที่ถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ปากแม่น้าให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณพื้น
ท้องน้้าให้น้อยที่สุด

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างของแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ที่มีการปนเปื้อนลงสู่พื้นที่แม่น้าและปากแม่
น้้าท่าจีน ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ภาพบน
ซ้ายบน) น้้าทิ้งจากกิจกรรมการท้านาข้าว (ภาพซ้ายล่าง) และน้้าทิ้งจากโรงแปรรูปสัตว์
น้้า (ภาพขวา)
ส้าหรับในด้านสารอินทรีย์ที่มากเกินควรที่ถูกทิ้งลงในเขตปากแม่น้านั้น มักมีแหล่งที่มา
จากการปล่อยน้้าจากกิจกรรมการท้านาข้าวและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งรวมทั้งโรงงานที่ผลิต อาหารทะเลกระป๋องในพื้นที่ปากแม่น้า (ภาพที่
4.6) ในพื้นที่ เขตอ่าวไทยตอนในซึ่งเป็นแหล่งส้าคัญของการรับ ซื้อสินค้าสั ตว์น้า การแปรรูปใน
อุตสาหกรรมการท้าปลากระป๋อง และการท้าปลาป่น พบการทิ้งน้้าจากการต้มสัตว์น้า ซึ่งมีการ
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ปนเปื้อนของสารอิ นทรีย์สู งมากลงสู่ แหล่ งน้้ าโดยตรง น้้าเสีย เหล่านี้ จะเข้าสู่กระบวนการย่อย
สลายโดยแบคทีเรียที่มใี นระบบนิเวศทางน้้าและท้าให้ระดับของออกซิเจนละลายน้้าลดต่้าลงได้
การเปลี่ยนแปลงในมวลน้้าดังกล่าวท้าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการทางเม
ตาโบลิซึมของสิ่ งมีชีวิตมากมาย รวมทั้ง กระทบต่อ โครงสร้างประชาคมของสิ่ง มีชีวิตทางน้้า ที่ มี
ทั้งนี้ เราพบการลดลงในความชุกชุมของสัตว์พื้นท้องน้้า (Macrobenthos) โดยเฉพาะกลุ่มหอย
สองฝา ขณะที่พบการเพิ่มปริมาณของไส้เดือนทะเลขนาดเล็ก (Spionid worms) (จารุมาศและ
คณะ, 2554) นอกจากนี้ สารอนินทรีย์ที่เป็นผลจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารที่มีมากในมวล
น้้า จะไปมีบทบาทในการกระตุ้นการเจริญ ของประชากรแพลงก์ตอนพืช และท้าให้เกิดปัญหาที่
คล้ายคลึงกับการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารที่เข้ามาสู่แหล่งน้้าได้เช่นเดียวกัน
สารอินทรีย์ในแหล่งปากแม่น้ายังมีที่มาจากการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ยกตัวอย่างใน
บริเวณเขตปากแม่น้าและใกล้ชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่น Tsutsumi and Montani (1993) พบว่า
การเลี้ยงปลา (Yellow tail tuna) ส่งผลให้เกิดการให้ตกทับถมของเศษอาหารที่เหลือรวมทั้งมูล
จากการขับถ่ายของปลาที่เลี้ยง ท้าให้ ดินพื้นท้องน้้าเกิดการสะสมของสารอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบจากการเลี้ย งปลาดั งกล่ าวยั ง ได้ ท้ าให้ ดิ นพื้ นท้องน้้ าบางบริ เ วณเกิด ปั ญ หาการขาด
ออกซิเจนหรือพบการที่ชน้ั ของดินที่มีออกซิเจน (Oxygenated zone) ได้ลดระดับแคบลงจนอาจ
ไม่พบเลย ซึ่งพบว่าปัญหาส้าคัญที่เกิดตามมา คือ การลดลงของสัตว์พื้นท้องน้้าโดยเฉพาะในกลุ่ม
หอยและสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ (Macrobenthos) และเกิดการเปลี่ยนกลุ่มเป็นประชากรของ
สั ต ว์ ห น้ า ดิ น ขนาดเล็ กที่ มี ค วามทนทานในระดั บ ออกซิ เ จนต่้ าๆ ไ ด้ (อาทิ ไส้ เ ดื อนทะเลใน
ครอบครัว Capitellidae; Capitella) ขึ้นมาทดแทน ทั้งนี้ พบว่า Capitella เป็นไส้เดือนทะเล
ขนาดเล็กที่สามารถขยายพันธุ์ได้เร็ว มีวงจรชีวิตที่สั้น เพิ่มจ้านวนในพื้นที่ได้ง่ายเนื่องจากมีระยะ
ตัวอ่อนที่ว่ายน้้าไม่นาน สามารถฝังตัวลงดินและใช้สารอินทรีย์ในดินบริเวณพื้นท้องน้้าเป็นอาหาร
ได้เป็นอย่างดี (Tsutsumi and Montani, 1993; Chareonpanich et al., 1994) ไส้เดือนทะเล
ชนิดนี้จัดเป็นดัชนีชี้วัดมลภาวะของพื้นท้องน้้าที่โดดเด่นในพื้นที่ปากแม่น้าหลายประเทศรวมทั้ง
ในประเทศไทย (Ritnim and Meksumpun, 2011)

4.1.2.3) การปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของปากแม่น้า
ลักษณะการเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งหรือตามริ มขอบแม่น้าและปากแม่น้าในรูปแบบต่างๆ
อาทิ การจัดสร้างแนวคอนกรีต กันคลื่น การขยายพื้นที่ถมชายฝั่งเพื่อการสร้างสิ่งก่อสร้างหรือที่
อยู่อาศัย การจัดสร้างท่าเทียบเรือประมงหรือเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ และการจัดสร้างถนนหรือ
ทางเดิมริมขอบฝั่งทะเล ในปัจจุบันพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเมือง รวมทั้ ง
การพั ฒนาพื้ นที่ ชายฝั่ งเพื่อรองรั บการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ สัง คมและเพื่อประโยชน์ใ นการ
ท่องเที่ ยว (ภาพที่ 4.7) อย่างไรก็ตามการพัฒ นาพื้นที่ในลั กษณะดั งกล่าว ย่อมท้าให้ เกิดผล
กระทบต่อระบบนิเวศปากแม่น้าและบริเวณชายฝั่ง ทั้งในลักษณะที่เกิดทันทีและในลักษณะของ
ผลกระทบในระยะยาว

จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

147

ภาพที่ 4.7 ลักษณะการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปากแม่น้าและบริเวณชายฝั่งที่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศทางน้้า (ภาพบน; การใช้ดินลูกรังถมพื้นที่ป่าชายเลน ในเขตอ้าเภอปากน้้า
หลังสวน จังหวัดชุมพร, ภาพกลาง; การใช้หินก้อนขนาดใหญ่ถมแนวชายหาด ในเขต
อ้าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ภาพล่าง; การใช้หินและกระสอบบรรจุ
ทรายถมเป็นแนวในพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ต้าบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร)
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ผลกระทบจากการก่อสร้างโดยทั่วไป จะท้าให้เกิดปริมาณตะกอนอนินทรีย์แขวนลอยลง
สู่แหล่งน้้าได้มากขึ้น ท้าให้น้ามีความขุ่นที่เพิ่มมากขึ้นและแผ่ขยายเป็นวงกว้างออกไปครอบคลุม
พื้นที่ใ กล้เคี ยง ตะกอนเหล่านี้ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ ของทรัพยากรปลาวั ยอ่อน
รวมทั้งสัตว์พื้นท้องน้้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างชัดเจน ยังท้าให้เกิดการบดบังแสงและสร้างผลกระทบ
ต่อการผลิตออกซิเจนของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายบริเวณหน้าดิน นอกจากนี้ตะกอนอินทรีย์
ที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าจะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของแบคทีเรียที่เป็นผู้ย่อยสลายในน้้า ส่งผลให้
ระดับของออกซิเจนละลายน้้าในบริเวณโดยรอบนั้นลดต่้าลง (โดยเฉพาะในเวลากลางคืน)
ส้าหรับการจัดสร้างท้าโครงสร้างแข็งตามแนวชายฝั่งเพื่อเป้าหมายในการลดแรงปะทะ
ของคลื่นลมในบางลักษณะท้าให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศบริเวณนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การน้า
พลาสติกหนาเป็นท่อทรงยาวบรรจุกกรวดทรายภายใน (ลักษณะเหมือนไส้กรอกขนาดใหญ่) วาง
ทอดยาวแนวขนานกับ ชายฝั่ง ในพื้นที่บริ เวณต้ าบลกาหลง จั งหวัดสมุท รสงคราม (ภาพที่ 4.7
ล่าง) เมื่อถุงเริ่มมีการแตกฉีกขาดหรือเปื่อยลง เม็ดกรวดทรายขนาดต่างๆ จะหลุดออกจากถุงและ
กระจายออกไปเป็นวงกว้าง แล้วเกิดการทับถมในบริเวณพื้นท้องน้้าโดยรอบของแนวกันคลื่น การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของหน้าดิ นดังกล่าวมีผลกระทบต่อ สัตว์น้าโดยเฉพาะในกลุ่มของหอยที่ มี
ตามธรรมชาติของพื้นที่ดินโคลนเลนเดิม โดยพบว่าหอยมักจะได้รับเม็ดกรวดทรายนั้นๆ เข้าไปใน
ตัวและไม่นิยมน้ามาบริโภค เกิดเป็นปัญหาต่ออาชีพประมงและชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
การจัดสร้างก้าแพงคอนกรีตในบริเวณชายขอบของแม่น้าหรือตามแนวชายฝั่งทะเล ยัง
มีผลต่อลักษณะการเคลื่อนตัวของน้้าโดยทั่วไป การมีสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงในลักษณะของก้าแพง
(มาทดแทนพื้นที่เดิมที่มักเป็นแนวป่าชายเลนประเภทต่างๆ หรือแนวหาดทรายที่มีความลาดชัน
ต่้าตามธรรมชาติ) จะท้าให้เกิดคลื่นปะทะที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม เป็นการเพิ่มความเร็วของ
น้้า เกิดแนวปะทะและเกิดผลเชื่อมโยงต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ออกไปได้เป็นระยะไกล
(Nordstrom and Roman, 1996; Nordstrom, 2000) ซึ่งบางครั้งออกไปได้หลายกิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังท้าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งที่
อยู่อาศัย (Glasby and Connell, 1999) เป็นผลกระทบระยะยาวและยากต่อการฟื้นฟูกลับมา
ทั้งนี้ ผลกระทบจะรุนแรงมากหากในพื้นที่ โดยรอบเป็นแหล่ งทรัพยากรประมง หรือเป็นพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ส้ าหรับการแก้ไขปัญหาต่ อจากนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจถึ ง
ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงที่ไ ด้ เ กิ ด ไปแล้ ว การวิ เ คราะห์ โ อกาสและทิ ศ ทางการฟื้ นฟู ที่
เหมาะสม และการจัดสร้างแผนระยะยาวเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อการคงไว้ซึ่งทรัพยากร
มีชีวิต ซึ่งนับเป็นเรื่องส้าคัญยิ่งที่จะท้าให้ประเทศของเรายังคงรักษาแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
เอาไว้ได้
อนึ่ง ภายในพื้นที่อ่าวตอนกลางของเขตปากแม่น้า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การตกทับ
ถมของตะกอนเลนที่มาจากการขุดลอกในพื้นที่ตอนบนของแม่น้าและในบริเวณปากแม่น้านั่นเอง
การขุดลอกที่เกิดแต่ละครั้งจะท้าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนอินทรีย์สารขึ้นมาจากพื้นท้อง
น้้า ผนวกกับการที่แร่ธาตุอาหารสารละลายต่างๆ และมลพิษที่จับตัวอยู่ในดิน ได้กลับออกมาสู่
มวลน้้าอีกครั้ง (Kennish, 2001) ปรากฏการณ์ที่เด่นชัดและเป็นปัญหาคือ การฟุ้งกระจายของ
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ซัลไฟด์จากพื้นท้องน้้าขึ้นมา ซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นพิษโดยตรงต่อสัตว์น้า และนอกจากนี้จะเกิด
การท้าปฏิกริ ิยาออกซิเดชันกับออกซิเจนละลายน้้าที่มีในพื้นที่และท้าให้ระดับของออกซิเจนในน้้า
ลดลงอย่างรวดเร็วจนบางครั้งค่าเข้าใกล้ศูนย์ นับเป็นผลกระทบที่เกิดในระยะสั้นที่หลีกเลี่ยงได้
ยากมาก
ในพื้นที่ปากแม่น้าที่เป็นเส้นทางการเข้าออกของเรือประมงหรือเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่
ต่าง ๆ จะพบว่าโครงสร้างของพื้นท้องน้้ารวมทั้งลักษณะการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้้า
ที่เกี่ย วข้องจะได้ รับอิท ธิพลจากลั กษณะการใช้ประโยชน์ ดังกล่ าว นั่นคือ ในแนวร่องน้้าซึ่ งเป็ น
เส้นทางสัญจรหลักจะมีระดับความลึกมากกว่าพื้นที่ในอ่าวทั่วไป และมีการพัดพาของกระแสน้้าที่
รุนแรงกว่ า เป็ นช่ องทางการไหลหลั กของมวลน้้ าจื ด ที่ล งมาจากแผ่นดิ น และผลของน้้ าทะเล
โดยเฉพาะในช่วงที่น้าเริ่มขึ้นและผลักดันมวลน้้ากลับขึ้นไปตามล้าน้้าด้านบน ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและอุทกวิทยาดังกล่าว ส่งผลให้พื้นท้องน้้าบริเวณแนวร่องน้้า ประกอบด้วยอนุภาคที่หนัก
หรื อจั บ ตัวกันแน่นกว่าพื้นท้ องน้้ าในบริ เวณด้ า นข้ างของร่ อง รวมถึ ง บริ เวณที่ร าบน้้ าขึ้ นน้้าลง
(Tidal flat) สองฝั่ง ทางตะวันออกหรือตะวันตกของร่องน้้า ซึ่งจะเป็นบริเ วณที่พบตะกอนเบา
สะสมอยู่แนวใกล้พื้นท้องน้้าและในบริเวณหน้าดินได้
เส้ นทางการสั ญ จรทางเรื อหรื อทางเข้ าออกหลั กของปากน้้ าแต่ ละแห่ ง จึ งมี ลั กษณะ
เฉพาะตั วและมี ความแตกต่างจากพื้นที่ ด้านข้างสองฝั่ง ของปากแม่น้า ซึ่งนอกจากลักษณะของ
อนุภาคที่สะสมบริเวณพื้นท้องน้้าที่แตกต่างกันไปแล้ว มวลของน้้าที่ไหลลงมาตามแนวร่องน้้ายังมี
ความแตกต่างกับมวลของน้้าที่พบในบริเวณด้านข้างของร่องน้้า ทั้งนี้ ในเส้นทางเข้าออกหลักจะ
พบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าที่ชัดเจนและมีลักษณะเป็นเส้นทางการแพร่กระจายตามแนว
ร่อง ซึ่ งสะท้ อนมลภาวะจากเขตแผ่ นดิน (โดยเฉพาะในรู ปของแร่ธาตุอาหารและสารละลาย
มลพิษต่าง ๆ) ออกไปสู่เขตทะเลได้ตามล้าดับ
ส้าหรับในบริเวณแนวน้้าขึ้นตอนนอกของปากแม่น้าซึ่งมีความเค็มสูงขึ้นมากกว่าตอนใน
มั ก จะเป็ น เขตสุ ด ท้ า ยที่ ต ะกอนและมวลสารจากแผ่ น ดิ น ลงมาถึ ง นั้ น มี ค วามเร็ ว ที่ เ กิ ด จาก
แรงผลั กดันของมวลน้้าจื ดลดลงจนแทบไม่มี แต่เกิดการผสมผสานกับน้้าทะเลอย่างมาก พื้นที่
บริเวณนั้น ถึงแม้จะอยู่แนวเส้นทางหลักของการเดินเรือ แต่ด้วยความลึกผนวกกับลักษณะการ
ผสมผสานดังที่กล่าวข้างต้น มวลน้้าบริเวณนี้มักแสดงลักษณะจ้าเพาะที่ต่างไปจากแนวร่องน้้าเดิม
โดยมักพบการสะพรั่ง ของแพลงก์ ต อนพื ชทะเลอย่างหนาแน่ นกว่าปกติ โดยอาจกระจายออก
ด้านข้ างเป็ นแนวคล้ ายครึ่ ง วงกลมที่ โ อบล้ อมปากแม่ น้า ตอนนอกเอาไว้ การเกิ ด ผลผลิ ต ทาง
ชีวภาพเช่นนี้ สามารถพบได้ในลักษณะเดียวกันในบริเวณดอนทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ อาจเกิดจากการ
พัดพาของแพลงก์ตอนพืชจากแนวน้้าขึ้นตอนนอกวนกลับเข้ าไปช่วงน้้าขึ้น หรือเกิดการสะพรั่ ง
ของแพลงก์ตอนพืชเดิมที่ อยู่ในบริเวณสองฝั่งปากแม่น้า อย่างไรก็ตามเรา จะไม่พบการสะพรั่ ง
ตามแนวร่องน้้าโดยเฉพาะในเขตตอนบนสุ ดของปากแม่น้า ยกเว้นในกรณีที่เ ป็นช่วงที่ น้าทะเล
ก้าลังขึ้นสูงสุด และผลักดันเอามวลน้้าที่มีแพลงก์ตอนพืชจากตอนนอก ให้ไหลเข้าไปตามแนวร่อง
น้้านั้น ๆ
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พื้นที่ตอนในที่มีการเข้าออกของเรือและในส่วนที่เป็นบริเ วณการจอดเรือต่างๆ ยังมั ก
พบการปนเปื้อนของสารเคมี อันตรายที่ใ ช้ เป็ นสี กันเพรี ยง หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ มีการใช้ใ นเรื อ
นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังพบการปนเปื้อนของน้้ามันได้มาก ซึ่งมาจากกิจกรรมการเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันและการล้างเรือที่มีเป็นระยะ ๆ ในบริเวณดังกล่าวนั้น Albers (2002) รายงานว่า มลภาวะ
ที่มาจากเรือยนต์ ป ระกอบด้วยน้้ามันและเชื้ อเพลิ งที่ เผาไหม้ ไม่ สมบู รณ์ นอกจากนี้ ยัง พบสาร
ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพิษ (PAHs; Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งสามารถสะสมอยู่ใน
ดินพื้นท้องน้้าในบริเวณปากแม่น้าได้ และสร้างผลกระทบด้านความเป็นพิษสะสมในห่วงโซ่อาหาร
ของพื้นที่ปากแม่น้าในระยะยาวต่อไปได้
ในพื้นที่ปากแม่น้ายังมีการจัดสร้างท่าเรือ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ขอบฝั่งเพื่อเป็นอู่จอด
เรือและการใช้ พื้นที่เป็ นท่ ารั บซื้ อสั ตว์ น้า (แพปลา) ในบริเ วณตอนกลางซึ่ งเป็ นทางสัญ จรของ
เรือประมงและเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังพบการขุดลอกร่องน้้าให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อความสะดวก
ในการเข้าออกของเรือ การขุดลอกร่องน้้านับเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะท้าให้เกิดการแพร่กระจาย
ในความขุ่นของน้้าแล้ว สารประเภทซัลไฟด์ที่สะสมอยู่ภายใต้ชั้นดินที่ไม่มีออกซิเจน เมื่อถูกกวน
ขึ้นมาในมวลน้้ าก็จะท้ าปฏิ กิริ ย าออกซิ เ ดชัน กั บ ออกซิ เ จนที่มีใ นน้้ า ท้าให้ ร ะดั บ ของออกซิ เ จน
ละลายน้้าในพื้นที่ที่ขุดลอกและบริเวณโดยรอบลดต่้าลงอย่างรวดเร็ว เกิด ผลกระทบที่รุนแรงต่อ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์น้าตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ นอกจากนี้
ตะกอนของสารอินทรี ย์ที่ฟุ้งขึ้ นมายัง ถูกพัดพาให้กระจายออกไปในวงกว้ าง กระตุ้นให้ เกิดการ
ย่อยสลายโดยกลุ่มของจุลินทรีย์ในน้้า และสารอนินทรี ย์ที่เป็นแร่ธาตุอาหารโดยเฉพาะในกลุ่ ม
แอมโมเนีย มไนโตรเจน (โดยทั่ วไปจะมี ค วามเข้ มข้นที่ สูง กว่าในน้้ าถึง ประมาณ 100 เท่ า) ก็
สามารถกระจายตัวขึ้นไปในมวลน้้าและอาจก่อให้เกิดการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืชในระยะ
ที่น้าเริ่มใสขึ้น จัดเป็นปัญหาต่อเนื่องส้าหรับพื้นที่ปากแม่น้าที่มีการใช้ประโยชน์เช่นนี้
จากลั กษณะดัง กล่าว จะเห็ นได้ ว่าการเปลี่ย นแปลงลั กษณะพื้ นที่ ของปากแม่น้าทาง
กายภาพในรูปแบบต่างๆ แม้เพียงท้าในพื้นที่ส่วนน้อยของเขตปากแม่น้า ก็สามารถส่งผลกระทบ
ต่ อคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมทางน้้ า และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตอบสนองทางนิ เ วศวิ ท ยาของ
ทรัพยากรมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ปากแม่น้าแต่ละแห่งได้ อย่างต่อเนื่อง

4.1.2.4) การท้าประมงในพืนที่ปากแม่น้า
การใช้พื้นที่ปากแม่น้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ดังตัวอย่างเช่น การเลี้ยงปลากะพงขาว
ในกระชั ง การปั กหลั ก เป็ นแนวเพื่ อ เลี้ ย งหอยแมลงภู่ การเลี้ ย งหอยนางรมแบบแขวน ฯลฯ
นับเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปากแม่น้าทางตอนในและตอนกลาง โดยเฉพาะการท้าให้
ปริมาณสารอินทรีย์ในดินบริเวณที่เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้น และเกิดการทับถมของตะกอนเลน รวมทั้งเศษ
เปลือกหอย และซากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ตายลงมา นอกจากนี้ ยังมีผลให้บางพื้นที่ที่น้าเคลื่อนตัวช้า
(อาทิ แนวคลองสาขาในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณปากแม่น้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ; จันทรา, 2546)
เกิดการตื้นเขินขึ้น และเป็นปัญหาการผลิตทรัพยากร รวมทั้งการสัญจรทางน้้าในระยะต่อมา
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ส้าหรับผลกระทบจากกิจกรรมการท้าประมงในพื้นที่ปากแม่น้า อย่างเด่นชัด มักพบใน
รูปแบบที่มาจากการคราดหน้าดินเพื่อ เก็บรวบรวมหอยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในบริเวณที่น้ามี
ระดั บไม่ ลึกมากนั ก (โดยทั่วไปการคราดหอยบริเ วณใกล้ฝั่ งท้าที่ความลึ กของน้้าประมาณ 2 -5
เมตร) การคราดหอยดังกล่าวมีลักษณะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และปริมาณการลงแรงรวมทั้ง
พื้นที่ท้าประมงที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของหอยที่ต้องการรวบรวม อย่างไรก็ตาม พบว่าการ
คราดแต่ละครั้งท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นท้องน้้าอย่างชัดเจน และการฟื้ นตัวของระบบนิเวศ
พื้นท้องน้้าอาจต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี (Polunin, 2008)
ในพื้นที่ปากแม่น้าของไทยเราก็เช่นกัน พบการคราดหอยในพื้นที่เขตตื้นใกล้ฝั่ง โดยมัก
เป็นการคราดหอยแครงที่ท้าการเลี้ยงไว้ตามดอนเลนในบริเวณปากแม่น้าต่าง ๆ (อาทิ ปากแม่น้า
บางตะบู น จั ง หวั ด เพชรบุ รี และปากแม่ น้า อ่ า วบ้ านดอน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ) การคราด
หอยแครงแต่ละครั้ง ท้าให้น้าขุ่นด้าขึ้นมาอย่ างชัดเจน และเกิ ดปัญ หาออกซิเจนในน้้าลดต่้ าลง
อย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้าตาย (ช่วงวันที่น้าทะเลขึ้นลงน้อยหรือแทบไม่เคลื่อน
ตัว) (ขนิษฐาและจารุมาศ, 2557) ปัญ หาดังกล่าวหากเกิดอย่างต่ อเนื่องและพร้ อมๆ กั นทั่ วทั้ ง
พื้นที่จะมีผลท้าให้ทรัพยากรมีชีวิตในพื้นที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดภาวะชะงักการเจริญเติบโต
นอกจากนี้ การคราดเอาเปลือกหอยขึ้นในสภาวะที่ดินเริ่มเน่าเสียยัง เป็นปัญหาส้าคัญในพื้นที่ที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อหอยที่ ยั ง เลี้ ย งอยู่ ใ นพื้ นที่ ใ กล้ เ คี ย ง นั บ เป็ นปั ญ หาในการจั ด การระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรหาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมและท้าการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
อนึ่ง ปัญหาที่รุนแรงจากการใช้ประโยชน์จากพื้นท้องน้้าในลักษณะดังกล่าวยังพบได้ใน
พื้นที่ใกล้ฝั่งถัดจากแนวปากแม่น้าออกไปซึ่งเป็นพื้นที่เขตลึกกว่า โดยมีลักษณะของพื้นท้องน้้าเป็น
ทรายปนโคลนและเป็นแหล่งของหอยลายที่ส้าคัญในประเทศไทย รายงานการศึกษาของศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝั่ง (2554) พบว่าพื้นที่เขตทะเลฝั่งตะวันตกแนวเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
การใช้เรือขนาดใหญ่มาคราดหอยลายในพื้นที่อย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2552 การคราดในช่วงเวลา
ที่พร้อมๆ กันท้าให้น้าทะเลบริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีด้าคล้้า ของตะกอนเลนที่ฟุ้งขึ้นมา ผลกระทบ
นอกจากจะเกิดกับทรัพยากรอื่นที่ปรากฏอยู่ในช่วงนั้น ๆ แล้ว การกระจายของมลภาวะยังเกิด
เชื่อมต่อไปยังพื้นที่แนวชายฝั่ง ไล่ลงไปตามการเคลื่อนตัวของน้้าไปทางทิศใต้ ท้าให้เกิด ผลกระทบ
ต่อกลุ่มประชากรสัตว์น้าธรรมชาติอย่างชัดเจน ปลาขนาดเล็กมีการตายลงไปและสามารถพบการ
ทดแทนที่ของประชากรหมึกขึ้นมาภายหลัง พื้นที่เกิดการเสียสมดุลธรรมชาติและขาดเสถียรภาพ
ในการให้ผลผลิตทรัพยากรพื้นท้องน้้าอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเคย พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกของ
อ่าวไทยนี้ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 4 ปี ในการที่ประชากรหอยลายได้เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีก
ครั้ง อย่างไรก็ตาม การที่โครงสร้างดินที่เปลี่ยนไป จากการมีเศษเปลือกหอยเก่ากระจายขึ้นมา
และตกทั บถมบริเ วณหน้ าดิ นมากขึ้ น ท้ าให้ ป ริมาณสั ต ว์ หน้ าดินธรรมชาติ ร วมทั้ ง หอยที่เ กิ ด มี
น้อยลงกว่าเดิมมาก นับเป็นผลกระทบในระยะยาวที่ควรเรียนรู้และหาทางวางแผนบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ทางการประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่งเช่นนี้อย่างเหมาะสมต่อไป
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4.1.3) อิทธิพลจากแผ่นดินต่อระบบนิเวศปากแม่น้า
4.1.3.1) แร่ธาตุอาหารและสารอินทรีย์ในน้า
ในพื้ นที่ ป ากแม่น้า ทั่ วไปจะพบว่ าปั ญ หาการเพิ่ มของแร่ ธาตุ อาหาร การไหลลงของ
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน การรั่วและการปนเปื้อนของน้้ามัน และการปนเปื้อนของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนักจากแผ่นดิน นับเป็นปัญหาส้าคัญในล้าดับต้น ๆ ปัญหาเหล่านี้ท้าให้
เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศและสิ่ง แวดล้อมทางน้้า บางครั้งท้าให้เกิด
การตายลงและการสูญพันธุ์ของสัตว์น้าบางชนิด และยังเกิดการสะสมมลภาวะผ่านทางการกินต่อ
กันเป็นทอด ๆ ในห่วงโซ่อาหารทางน้้า ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์เราได้ในที่สุด
ปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ของแร่ ธาตุ อาหาร โดยเฉพาะสารละลายอนิ นทรี ย์ ไ นไตร เจน
ฟอสฟอรัสและซิลิกอนซึ่งเป็นแร่ธาตุอาหารที่ผู้ผลิตขั้นต้น (ได้แก่ สาหร่าย พรรณไม้น้า รวมทั้ง
แพลงก์ ต อนพื ช ) น้ ามาใช้ ใ นการเจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ มมวลชี วภาพหรื อเพื่ อการขยายจ้ านวน
ประชากรในแหล่งน้้า รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์คาร์บอนที่มากับแหล่งน้้าทิ้งต่าง ๆ ลงสู่
แหล่ งน้้า นับ เป็ นปัญ หาที่ ส่งผลทั้ งทางตรงและทางอ้ อมท้ าให้ ระดับแร่ธาตุอาหารในพื้นที่ ปาก
แม่น้าเพิ่ มสูงขึ้น และเป็ นสาเหตุ ท้าให้เ กิดการเจริญเติ บโตอย่ างมากเกินไปของผู้ผลิต ขั้นต้นใน
พื้ นที่ ป ากแม่ น้าตามมา ปั ญ หาจากการเพิ่ มขึ้ น ของแร่ ธาตุ อาหารนี้ เป็ นลั ก ษณะในการเกิ ด
สถานการณ์ ยู โ ทรฟิ เ คชั น (Eutrophication) ซึ่ ง นั บ เป็ น ปั ญ หาที่ ส้ าคั ญ และก่ อให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในระดับของออกซิ เจนและยัง มีบทบาทต่อกระบวนการทางชีวเคมี ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงในมวลชี วภาพของผลผลิ ต ประเภทต่ างๆ ของแหล่ ง น้้ า ทุ กประเภท (Dederen,
1992; McComb, 1995; Nixon, 1995; Valiela et al., 1997; Livingston, 2002;
Meksumpun and Meksumpun, 2008) ในการเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันโดยทั่วไปพบว่าแหล่ง
น้้าจะรับเอาแร่ธาตุอาหารมาจากแหล่งที่มาที่ไม่สามารถระบุต้าแหน่งอย่างชัดเจนได้ (Non-point
source) ซึ่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่มาจากกิจกรรมทางการเกษตร ปศุสัตว์ รวมทั้งน้้าทิ้ง
จากบ้านเรือนและของเสี ยชุมชนที่ ไหลรวมกันลงมาสู่แหล่งน้้ า (Carpenter et al., 1998;
Thaipichiburapa and Meksumpun, 2010)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เมื่อโลกเรามีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาการทิ้งน้้า
เสียที่มีสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์คาร์บอนก็นับวันจะเพิ่มมากขึ้น และมีผลกระทบโดยตรงใน
พื้นที่ป ากแม่ น้า (Balls et al. 1995) การเพิ่มจ้ านวนของแร่ ธาตุ อาหารในกลุ่ มฟอสเฟต
ฟอสฟอรัสสะท้อนบทบาทในการกระตุ้นการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชจนเกิดเป็นปรากฏการณ์
น้้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรงในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน (Chuenniyom et al., 2012) (ภาพที่ 4.8)
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ภาพที่ 4.8 ปัญหาน้้าเสียสีด้าคล้้าที่มีออกซิเจนต่้ามาก วัชพืช และขยะต่าง ๆ ซึ่งไหลลงมาจาก
แผ่ นดิ น (ภาพซ้ าย) และการปรากฏการณ์ น้า เปลี่ ย นสี ข องแพลงก์ ต อนพื ช ในกลุ่ ม
Dinoflagellates ชนิด Ceratium sp. (ภาพกลาง) และ Noctiluca scintillans (ภาพ
ขวา) ที่พบในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน
ปั ญ หาดั ง กล่ าว เหนี่ ย วน้ า ให้ เ กิ ด การลดลงของออกซิ เ จนละลายน้้ า โดยเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางคืน ซึ่ง เมื่อผนวกเข้ากับปั ญหาน้้าเสีย ที่น้าพาเอามวลน้้าที่มีระดั บของออกซิ เจน
ละลายน้้าต่้าลงมาในพื้นที่ปากแม่น้าด้วยแล้ว ปากแม่น้า ท่าจีนตอนในจึงเกิดความเสื่อมโทรมใน
ทรัพยากรโดยเฉพาะสัตว์หน้าดินที่เคลื่อนย้ายหนีไปไหนไม่ได้และพบปัญหาลูกหอยที่เกิดใหม่ตาย
ลงไปเกือบหมด (กาญจนาและจารุมาศ, 2557) นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนแปลงในประชากร
สัตว์หน้าดินโดยมีการเกิดไส้เดือนทะเลในกลุ่ม Spionidae ขึ้นมาทดแทน ซึ่ง Spionids จัดเป็น
กลุ่ มไส้ เ ดื อ นทะเลที่ ส ะท้ อ นสภาวะการสะสมของสารอิ นทรี ย์ ใ นดิ น ที่ สู ง (Ritnim and
Meksumpun, 2001) นับเป็นปัญหาที่เกิดมาต่อเนื่อง และท้าให้ทรัพยากรประมงที่ยังประโยชน์
ในการเป็นอาหารของมนุษย์เรามีโอกาสลดน้อยถอยลงหรืออาจสูญพันธุ์ไปได้ในที่สุด
ในประเทศไทย พื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนตอนล่างและเขตปากแม่น้าจัด เป็นพื้นที่ที่มีระดับ
ของออกซิเจนในน้้าต่้ากว่า 1 mg/L (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง, 2557) ซึ่งจัดว่าเป็นระดับที่
ต่้ามาก (Hypoxia) จนอยู่ในขั้นที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้้า จากการศึกษา
ในระยะปัจจุบันยังพบว่าถึงแม้ในพื้นที่ปากแม่น้าจะมีปริมาณแพลงก์ตอนพืชที่เพิ่มจ้านวนขึ้นได้
อย่างหนาแน่นมากตามระดับของแร่ธาตุอาหารพืชที่ได้รับจากแม่น้า การมีปริมาณแพลงก์ตอน
พืชที่สูงดังกล่าว ไม่อาจยังประโยชน์โดยการถ่ายทอดไปยังล้าดับขั้นต่อไปของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้
น่าจะเนื่องจากสาเหตุที่ มีระดับของออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้ามากเป็นปั จจัยจ้ากัดอยู่ ท้าให้กลุ่ ม
ของสัตว์ผู้บริโภคชนิดต่างๆ ไม่สามารถทนอยู่ได้นั่นเอง จารุมาศและคณะ (2557) รายงานว่า ใน
พื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนนี้พบปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในระดับความหนาแน่นที่ควรจะมีได้ถึง 2-10
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เท่า และพบได้น้อยกว่าในพื้นที่ปากแม่น้าใกล้เคียงอื่น ๆ (อาทิ ปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้า
เจ้าพระยา) นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งลูกหอยพิมที่เกิดใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าเสีย ท้า
ให้แหล่งที่อยู่อาศัยเดิมเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถพบจ้านวนประชากรใน
บางพื้นที่ได้อีก
ลั กษณะปรากฏการณ์ ดั ง กล่ าว สอดคล้ องกั บ การศึ กษาในแหล่ ง น้้ าหลายแหล่ ง ใน
ต่างประเทศ (Weston, 1990; Costello and Read, 1994; Alongi, 1998; Rennish, 2000;
Howarth et al., 2000) ที่เน้นให้เห็นผลกระทบของยูโทรฟิเคชันต่อปริมาณทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ซึ่งนับวันก็จะยิ่งเสื่อมโทรมลง การเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสีใน
บางประเทศยังพบแพลงก์ตอนพืชที่สามารถสร้างสารพิษและท้าให้ปลาตาย และยังมีผลกระทบ
ต่อสัตว์ในกลุ่มหอยท้าให้เกิดการสะสมของสารพิษเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราหากรับประทานเข้า
ไป (Burkholder, 1998) การเกิดปัญหายูโทรฟิเ คชันในพื้นที่เขตตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าว
เม็กซิโกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาท้าให้เกิดการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืชอย่างหนาแน่น
และเกิดปัญหาการขาดออกซิเจนตามมา และได้ท้าให้เกิดปัญหาการเสียสมดุลในห่วงโซ่อาหาร
(Levingston, 2000, 2002) และปัญหาในท้านองเดียวกันยังพบใน Wadden Sea ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (Rennish, 1998) ในปากแม่น้า Harvey-Peel ประเทศออสเตรเลีย (McComb,
1996) และปากแม่น้าอ่าว Barnegar ประเทศอเมริกา (Kennish, 2001) ซึ่งในภาพรวมแล้วเรา
พบว่าปากแม่ น้าที่ ลักษณะทางสัณฐานวิท ยาที่ ค่อนข้างตื้ นและมี การไหลออกของมวลน้้ าที่ ช้ า
(หรือน้้ามีการคงตัวอยู่ในบริเวณอ่าวค่อนข้างนาน) ก็มักจะได้รับผลกระทบจากปัญหายูโทรฟิเ ค
ชันอย่างชัดเจนและรุนแรงได้
ในพื้นที่ปากแม่น้าทั่วไปพบว่าปริมาณสารอินทรีย์ที่ล่องลอยอยู่ในมวลน้้า นั้นมาจากการ
พัดพาของแม่น้าที่ไหลลงมา ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มาที่เกิดจากภายนอกระบบ (Allochthonous
source) มากกว่าการเกิด จากการผลิต ภายในระบบ (Autochthonous sources) โดยที่พื้นที่
ปากแม่น้าทั่วไปมักมีพืชพรรณต่าง ๆ เกิดได้น้อย (ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นในพื้นที่จ้าเพาะบางแห่งที่
น้้าค่อนข้างใสทางตอนนอกของปากแม่น้า ออกไปซึ่ งเป็นบริเวณแหล่งหญ้ าทะเล) และการเกิ ด
แพลงก์ ตอนพื ชที่เจริ ญขึ้นมาก็ พบได้เป็นช่วงๆ ตามลั กษณะในการตอบสนองต่อแร่ธาตุ อาหาร
และปัจจัยแวดล้อมผนวกกับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้้า ด้วยเหตุดังกล่าวกระบวนการผลิตหรื อ
การเกิดของสิ่งมีชีวิตขั้นที่สูงขึ้นไปไปในสายใยอาหารทางน้้าของพื้นที่ ปากแม่น้าจึงเกี่ยวข้องกับ
การใช้ผลผลิตที่เป็นสารอินทรีย์หรือซากพืชซากสัตว์ที่ถูกพัดพาลงมาในปริมาณที่มากนั้นเป็นหลัก
ในพื้นที่ปากแม่น้าเขตรัฐแมริแลนด์ ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา พบรายงานการ
มีปริมาณอินทรีย์สารแขวนลอยในน้้าในระดับสูงถึงมากกว่า 100 mg/L ขณะที่ในพื้นที่เขตทะเล
ตอนนอกออกไปมีระดับที่ต่้าลงเหลือเพียงประมาณ 1-3 mg/L เท่านั้น (Kaiser et al., 2005) ใน
ท้านองเดียวกันเมื่อพิจารณาบริเวณพื้นท้องน้้าพบว่า ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในดินที่สามารถ
ส่งต่อให้สัตว์พื้นท้องน้้ามากกว่าในเขตทะเลอย่างน้อย 10 เท่า ด้วยเหตุดังกล่าวในพื้นที่เขตปาก
แม่น้าโดยทั่ วไปเราจึง มักพบความชุกชุ มหรื อมวลชี วภาพของสั ตว์พื้ นท้ องน้้ าได้ มากกว่ าในเขต
ทะเลตอนนอก และบริเวณปากแม่น้าจึงเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ (อาทิ เป็นแหล่ง
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หอยแครงและหอยลายตามธรรมชาติ ; ภาพที่ 4.9) และมี การใช้ ป ระโยชน์ ในพื้ นที่ เ พื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเชิงพาณิชย์ (อาทิ การเลี้ยงปลากะพงขาว การท้าแปลงเลี้ยงหอยแครงในเขต
ใกล้ฝั่ ง และการท้าแพแขวนเลี้ยงหอยนางรมในส่ วนปากแม่ น้าตอนกลางและตอนนอก) อย่าง
ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

ภาพที่ 4.9 ลักษณะของทรัพยากรสัตว์น้าเศรษฐกิจในกลุ่มหอยสองฝาที่ได้จากการผลิตบริเวณ
พื้นท้ องน้้ า ในแนวกลางของพื้ นที่ ป ากแม่ น้าท่ าจี น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร (ภาพซ้ าย;
ทรัพยากรหอยแครง, และภาพขวา; ทรัพยากรหอยลาย)
ส้าหรับในพื้นที่ปากแม่น้าส่วนใหญ่ของประเทศไทย มวลน้้าจืดมีการพัดพาเอาตะกอน
แขวนลอยจากแผ่นดินเข้ามาในระดับที่สูงมาก โดยพบว่าปริมาณตะกอนแขวนลอยมีการแปรผัน
ตามฤดู กาล ในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนในช่วงฤดูน้าแล้ง พบว่าปริมาณตะกอนแขวนลอยจะมีค่ า
น้อยกว่าในช่วงฤดูที่น้าหลากประมาณ 1.5-2 เท่า (ภัทราวุธ, 2556) ในพื้นที่ปากแม่น้าเขตอ่าว
ไทยตอนใน ซึ่งแม่น้าที่ไหลลงแต่ละแห่งมีการใช้ประโยชน์ที่สูงมากและรับภาระด้านแร่ธาตุอาหาร
พืชทั้งที่มาจากกิจกรรมการท้าการเกษตรและจากบ้านเรือนชุมชน พื้นที่ ปากแม่น้าเขตนั้นจึงมี
ระดั บของแร่ธาตุ อาหารที่สู ง แทบตลอดทั้ งปี และเกิดปั ญหายู โทรฟิ เ คชั นซึ่ง พบการเจริญ ของ
ผั กตบชวาอย่ างหนาแน่ น มาก (เห็ นได้ ชั ด ในพื้ นที่ แ ม่ น้า ช่ วงแคบๆ อาทิ บริ เ วณแม่ น้า ท่ าจี น
ตอนกลาง) ซึ่ ง ผั กตบชวาเหล่ านั้ นหากตายลงหรือถู กพัด พาลงไปในพื้ นที่ ที่มีค วามเค็ มสู ง ทาง
ตอนล่างก็จะตายลงและกลายเป็นแหล่งส้าคัญของสารอินทรีย์ในน้้ารวมทั้งยังเกิดการตกทับถมลง
สูบ่ ริเวณพื้นท้องน้้าได้ต่อไป
ส้าหรั บในพื้นที่ล้ าน้้ าที่มีความใสค่ อนข้ างมาก จะสามารถพบการเจริญ งอกงามของ
พรรณไม้น้าจืด อาทิ สันตะวา ดีปลีน้า และสาหร่ายหางกระรอก (พิชาศิษฐ์ และจารุมาศ, 2555)
พรรณไม้เหล่านี้มักเจริญขึ้นมาอย่างหนาแน่นมากในช่ วงฤดูน้าแล้ง ที่ระดับน้้าลดต่้าลงพร้อม ๆ
กับการมีแสงแดดจัด ซึ่งพรรณไม้น้าเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพโดยการเกิดทดแทน
ที่ในแต่ ละชนิ ดขึ้นมาเป็ นระยะ ๆ อย่างไรก็ต ามเมื่ อเข้ าสู่ ช่วงกลางฤดู น้าหลากถึ งปลายฤดูน้า
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

156

หลาก ปัจจัยจ้ากัดด้านความขุ่นของน้้า จะเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับมวลน้้าที่แรงและยกตัวสูงขึ้น จะ
ท้าให้พรรณไม้เกิดการตายลงและเน่าเปื่อยหลุด ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ลอยลงไปตามน้้าเข้าสู่ระบบ
ปากแม่น้าทางตอนล่าง ซึ่งจัด เป็นอาหาร (อินทรีย์สาร) ที่ดีส้าหรับสัตว์พื้นท้องน้้า (กลุ่มที่กรอง
กินรวมทั้งกลุ่มที่กินซากพื ชซากสัตว์) นับเป็นการส่งต่อผลผลิตในสายใยอาหารของระบบนิเวศ
แม่น้าสู่พนื้ ที่ปากแม่น้า ได้ตามล้าดับ
ในพื้ น ที่ ป ากแม่ น้าอ่ า วบางตะบู น พบว่ าตะกอนที่ ต กลงมาสู่ พื้ นท้ องน้้ า มี ร ะดั บ ของ
อินทรีย์สารในช่วงประมาณ 14-20 % (จารุมาศและคณะ, 2555) ซึ่งอัตราการตกตะกอนของ
สารอินทรีย์ดังกล่าวแปรผันตามพื้นที่ ย่อยในเขตปากแม่น้าและได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนตั ว
ของมวลน้้า ทั้งนี้ พบว่าปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณดินชั้นบน (0-1 cm) ของเขตดอนเลน
ละเอี ยดมีค่ าประมาณ 12-13 % แต่ในบริเวณที่อยู่ใ กล้แนวที่น้าไหลแรงกว่ าหรือใกล้ร่ องน้้ า
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินจะมีระดับที่ต่้าลง (ประมาณ 6-8 %) ระดับของสารอินทรีย์ในดิน
ของปากแม่น้าอ่าวบางตะบูนนี้มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าที่พบในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนอยู่เล็กน้อย จารุมาศ
และคณะ (2557) รายงานว่าในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนมีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนใน
ระดับที่สูงถึงสูงมาก โดยในดินตะกอนชั้นความลึก 0-1 เซนติเมตร พบปริมาณสารอินทรีย์รวมอยู่
สูงที่สุดถึงประมาณ 19 % สถานีที่มีปริมาณสารอินทรีย์ในดินมากมักอยู่ทางฝั่งตะวันตกและแนว
น้้าชนตอนนอกมากกว่าทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในช่วงปี
พ.ศ. 2552-2553 พบว่าปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนของปากแม่น้าท่าจีนมีแนวโน้มที่เพิ่ม
มากขึ้นในหลายบริเวณ (นิ ตยา, 2554) อย่างไรก็ต าม ในภาพรวมแล้วพบว่าทั้ งสองพื้นที่ปาก
แม่ น้ า ดั ง ที่ ก ล่ า วมามี ป ริ มาณสารอิ น ทรี ย์ ใ นดิ น ที่ สู ง กว่ า ในบริ เ วณดอนหอยหลอด จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม (ชยานิตย์, 2553) ซึ่งพื้ นที่ส่วนใหญ่ เป็นทรายปนโคลนและรับน้้าจากแม่น้า แม่
กลอง (ที่มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปีที่สูงกว่า ) ปริมาณน้้าท่านี้จึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีบทบาทต่ อ
กระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ของพื้นท้ องน้้า ซึ่งส่งผลให้เกิด ความแตกต่างในลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและศักย์การผลิตทรัพยากรบริเวณพื้นท้องน้้าแต่ละส่วนได้ต่อไป

4.1.3.2) สารมลพิษที่ไหลลงสู่ปากแม่น้า
การรับสารมลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม และแหล่งชุมชนยังพบได้
มากในพื้ นที่ ปากแม่น้าตอนในสุ ดที่รั บน้้าทิ้ง จากแหล่ งต่ างๆ โดยตรง สารมลพิษส้ าคั ญที่มีการ
กล่าวถึงและก่อให้เกิดอันตราย ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนัก ซึ่งมีผลกระทบ
ในทางลบต่ อทรั พ ยากรมี ชี วิต ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้า (Rennish, 1992; McDowell, 1993)
สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนในกลุ่มของยาฆ่ าแมลง ยาฆ่าหอย และยาปราบวั ชพื ช นั บ เป็ น
สารพิษที่สามารถตกค้างในแหล่งน้้า ในดินตะกอนพื้นท้องน้้า และสะสมในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่
มีอยู่ในบริเวณนั้น
ในรายงานการศึ กษาสถานการณ์ ข องสารพิษในพื้ นที่แ ม่ น้าท่ าจีน พบว่ า ลักษณะการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักในน้้า ไม่ว่าจะเป็นปรอท แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง ยังมีค่า
ต่้ากว่าระดั บมาตรฐานที่ ก้าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (อรอิงค์ , 2551) อย่างไรก็ต าม ผลการ
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ติดตามพลวัตของสารก้าจัดศัตรูพืชในพื้นที่แม่น้าท่าจีนพบว่าสารก้าจัดศัตรูพืชสองชนิด ได้แก่ ได
เอรอนและเอนโดซันฟานซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงมากนั้น มีการสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิต จ้าพวก
ปลาที่อาศัยหากินบริเวณแม่น้าทางตอนล่างในระดับที่สูงมากจนเกินระดับควบคุมที่ มีการก้าหนด
ไว้ (มี ร ายงานการพบสารเอนโดซั นฟานในปลาดุ ก ปลาสวาย และปลาสลิ ด ที่ ร ะดั บ 0.711,
0.109, 0.076 g/g ตามล้าดับ; ภัทราวุธ, 2556) ปัญหาดังกล่าวแสดงถึงสภาวะการปนเปื้อน
ของสารมลพิษจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ราบลุ่มน้้า โดยเฉพาะ
ตั้ง แต่ ต อนกลางลงมาถึ ง ตอนล่ าง ซึ่ ง มี ความจ้ าเป็ นที่ทุ กภาคส่ วนควรเร่ ง ให้ ค วามส้ าคั ญ และ
ร่วมมือกันควบคุมและแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหารและ
คุณภาพชี วิต ของชุ มชนที่เ กี่ย วข้ อง และเป็นปัญ หาที่อาจทวีค วามรุ นแรงขึ้น ทั้ง นี้เ นื่องจากใน
ประเทศของเรายังมีข้อจ้ากัดในการควบคุมการใช้สารพิษเหล่านี้ในการท้าการเกษตรซึ่งมีอยู่ใน
ปริมาณมากโดยรอบแหล่งน้้าแทบทุกแห่ง
อนึ่ง ส้าหรั บการปนเปื้ อนของสารพิษประเภทโลหะหนั ก ซึ่งมี แหล่ง ที่มาแตกต่างจาก
บริเวณแหล่งการเกษตรกรรมนั้น สามารถพบในพื้นที่ที่รับน้้าจากอุตสาหกรรมการท้าเหมืองแร่
อาทิ ในแหล่ ง น้้ าเขตอ้ า เภอร่ อนพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช และในส่ วนหนึ่ ง ของพื้ น ที่
ทะเลสาบสงขลา (ไตรภพและดรุณี, 2545; ปิยวรรณ, 2549) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาติดตาม
สถานการณ์ ปัญหาโลหะหนักในระบบนิเวศปากแม่น้า ในเขตอ่าวไทยตอนใน ไม่ว่าจะเป็นที่แ ม่
น้้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง หรือในแม่น้าบางปะกง (กรมควบคุมมลพิษ, 2549; อรอิงค์, 2551)
พบว่ายังอยู่ในระดับการปนเปื้อนไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่ก้าหนดไว้
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ภาพที่ 4.10 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาตามรายเดือนในช่วงปี
พ.ศ. 2550-2556 (ตรวจวัด ณ ต้ าบลบ้านป้ อม อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา) (ที่มา: ปรับปรุงจากกรมชลประทาน, 2556)
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4.1.3.3) น้าจืดที่ไหลลงจากแผ่นดิน
รูปแบบการเคลื่อนตัวของน้้าโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนในมีบทบาทอย่างมากต่อ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของประชากรแพลงก์ตอนพืชและความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรประมง
ในพื้นที่อ่าวและบริเวณใกล้เคียง ผลจากการศึกษาลักษณะของการแบ่งชั้นและการผสมผสานกัน
ของชั้นน้้า (Buranapratheprat et al., 2008; Buranapratheprat and Yanagi, 2003;
Buranapratheprat et al., 2002) แสดงให้ เ ห็ นว่ า การแปรผันของปั จจั ย ด้านคุ ณภาพน้้ า
(โดยเฉพาะระดับของความเค็มของน้้า อุณหภูมิน้า รวมทั้งระดับของแพลงก์ตอนพืชที่วัดโดยค่า
คลอโรฟิลล์ เอ ในน้้า) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในนี้ได้รับ อิทธิพลจากปริมาณการไหลลงของน้้าจาก
แผ่นดินผนวกกับปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความร้อนที่ผิวน้้า และปัจจัยด้านกระแสน้้าและ
ลมที่มีในพื้นที่ ทั้ งนี้พบว่าการมี ปริมาณน้้าจืดไหลลงน้อยและลมที่แรง ผนวกกั บปัจจัยด้านการ
สูญเสียความร้อนที่ผิวหน้าน้้าในช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี มีผลท้าให้ระบบน้้าในพื้นที่
อ่ าวไทยตอนในเกิ ด การผสมผสานกั นอย่ างทั่ วถึ ง ทุ กระดั บ ความลึ ก ของน้้ า และมี บ ทบาทต่ อ
กระบวนการเกิดของผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งน้้าได้
โดยทั่วไปเราพบว่ า ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้าที่ ไ หลลงสู่ อ่าวไทยจะมี ปริ มาณน้้ าจืด ที่ ไหลลง
สูงขึ้นเมื่อเข้าช่วงต้นฤดูน้าหลาก (เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน) ซึ่งมวลน้้าจืดจะเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนโดยสามารถเพิ่มสูงจากระดับเดิม ถึงประมาณ 1.5-2 เท่าในช่วงกลางฤดู ฝน (เข้าฤดู
น้้าหลาก ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม) จากนั้นปริมาณน้้าจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงปลาย
ฤดูน้าหลาก (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม) จนกระทั่งมีระดับที่ต่้าที่สุดในราวเดือนเมษายน
ของทุกปี (กรมชลประทาน, 2556; ภาพที่ 4.10, ตารางที่ 4.1) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณน้้าที่ไหลลงนี้มีบทบาทเหนี่ยวน้าให้เกิดการแบ่งชั้นของน้้าได้มากกว่าอุณหภูมิ ของอากาศ
ในแต่ละช่วงฤดู กาล โดยเฉพาะในช่ วงเดือนกันยายนถึ งเดื อนตุ ลาคม ซึ่ง สามารถสะท้อนภาพ
ความแตกต่างของชั้นน้้าจากอิทธิพลของน้้าที่ไหลลงมาได้มากกว่าในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
(ที่มีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยที่สูงขึ้นแต่มีปริมาณน้้าจืดที่ไหลลงน้อยกว่า)
การไหลลงของน้้ า ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่ น้ า พาเอาปริ ม าณตะกอนแขวนลอย
(Suspended solids; SS) รวมทั้งแร่ธาตุอาหารต่างๆ อาทิ Orthophosphate (PO43-) และ
Total nitrogen (TN) ลงสู่ระบบปากแม่น้าและส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในทรัพยากรที่เกิด
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศ ความแตกต่างในปริมาณตะกอนหรือปริมาณ PO43- ที่พบในแต่
ละปากแม่น้าจะสะท้อนสภาวะของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินลง
มาหรือปริมาณการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน (Piyakarnchana et al.,
1990) ความแตกต่ างดัง กล่าวยั งได้รับ อิทธิพ ลจากลั กษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาของพื้นที่ อาทิ
ด้านความลาดชันและโครงสร้างทางธรณีวิทยา ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยผสมผสานที่ท้าให้ลักษณะเชิง
คุณภาพของมวลน้้าจืดที่ไหลลงมาในพื้นที่ปากแม่น้ามีความแตกต่างกันออกไป
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบปริมาณการไหลของน้้า (Inflow; x106 m3) ของแม่น้าสายต่าง
ๆ ตามเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2552-53 (ที่มา: ปรับปรุงจากกรมชลประทาน 2556)
ปี พ.ศ. 2552-53

พื้นที่ส้ารวจ
แม่น้าเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
แม่น้าแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
แม่น้าเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
แม่น้าหลังสวน อ.เมือง จ.ชุมพร
แม่น้าประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง

เมษายน

สิงหาคม

ตุลาคม

มกราคม

494.89
384.6
13.48
11.90

538.98
1,196
74.53
114.22

2,584.66
1,353
43.10
183.26

601.55
489.3
16.90
89.58

11.30

19.26

213.54

14.96

ปริมาณน้้าจืดที่ไ หลลงจากแผ่นดินมาสู่ปากแม่น้า ก่อให้เกิ ดการน้าพาตะกอนอิ นทรี ย์
สารและแร่ธาตุอาหารลงมาสู่ระบบนิเวศปากแม่น้า ส่งผลให้เกิดกระบวนการผลิตในห่วงโซ่อาหาร
และความอุดมสมบูรณ์จากการผลิตทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ที่มนุษย์เราสามารถใช้ประโยชน์ใน
การด้ารงชีวิตได้ มวลน้้าจืดที่ไหลลงมายังช่วยรักษาสมดุลของความเค็มในพื้นที่ปากแม่น้า โดยรวม
โดยท้าหน้าที่เสมือนก้าแพงธรรมชาติที่กันการรุกล้้าของความเค็มจากเขตทะเล และยังช่วยลด
ผลกระทบจากอิทธิพลของคลื่นและกระแสน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลที่พัดเข้ามากระแทกแนวขอบฝั่ง
ได้
ในปัจจุ บันพบการใช้ ป ระโยชน์จากแหล่ ง น้้าจื ดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความจ้าเป็นใน
ความต้องการทรัพยากรน้้าเพื่อกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคต่างๆ
ดังนั้น การจัดสร้างฝายทดน้้าหรือประตูควบคุม การเก็บกักน้้าและจัดสรรน้้าเพื่อให้มีปริมาณน้้า
กระจายออกตามพื้นที่ ด้านข้างของแม่น้าสายหลั กต่าง ๆ จึง เป็นเรื่องที่เ ห็นกั นได้ ทั่วไป ระบบ
ชลประทานเพื่ อการเกษตรที่ เกิด ขึ้นเป็นเครือข่ ายในพื้ นที่ ราบลุ่ม น้้าของไทยเรา ส่ งผลต่อการ
พัฒนาพืชผลทางการเกษตรที่ต้องการผลิตบนแผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลท้าให้ปริมาณน้้าที่
ไหลลงภายในระบบแม่น้าธรรมชาติเดิมได้ลดน้อยลงไปตามล้าดับ
ยกตัวอย่างในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรี ในเขตล้าน้้าส่วนที่แยกลงไปออกปากอ่าวบางตะบูน
นั้นพบว่ามวลน้้าประมาณ 95% ถูกผันไปใช้เพื่อกิจกรรมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ในชุมชน
ด้านต่าง ๆ (ผ่านทางระบบคลองชลประทานที่มีในพื้นที่) เหลือส่วนน้อยเพียง 5% ที่ได้ปล่อยออก
ลงสู่แม่น้าตามธรรมชาติ (Sangmek and Meksumpun, 2014) ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างสังเกต
ได้ คือ ปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็มที่เกิดจากอิทธิพลของเขตทะเล ท้าให้มวลน้้ากร่อยขึ้นมาเกือบ
ถึงตัวอ้าเภอเมืองเพชรบุรี และปัญหาน้้าที่จะใช้ท้านาในตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้้ามีความเค็มสูงขึ้น
ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการท้านาของชุมชนบริเวณตอนล่าง นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่อ่าวบางตะบูน
ยังพบปัญหาการเกิ ดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสีใ นแนวที่ชิ ดเขตตอนในของปากแม่น้าได้บ่อยขึ้ น
(ระยะทางไม่ เ กิ น 5-7 กิ โ ลเมตร; ณิ ศ ราและคณะ, 2555) ซึ่ ง เดิ มเคยมี พื้ นที่ ข องการเกิ ด
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ปรากฏการณ์น้าเปลี่ ยนสี ที่ห่างออกไปทางตอนนอก ลั กษณะการเปลี่ ยนแปลงเช่นนี้ อาจส่งผล
กระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่อ่าวและเป็นปัญหาในภาพรวมต่อไปได้
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้าท่าจีนทางตอนล่างก็พบปัญหาจากการเก็บกักน้้าไว้ ใช้เพื่อการท้านา
ปรังในช่วงกลางปี มวลน้้าที่ถูกเก็บกักไว้เหนือประตูระบายน้้า บริเวณแต่ละช่วงของแม่น้าได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าตามระยะเวลาที่ถูกกักเก็บ ซึ่งทั้งนี้มักท้าให้ระดับของออกซิเจน
ละลายน้้ามีค่าต่้าลงเรื่อย ๆ การปิดกั้นเส้นทางแม่น้าเป็นช่วง ๆ โดยมีระยะเวลาการปิดกั้นที่นาน
และขาดการระบายเป็นระยะ ๆ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ คุณภาพน้้าในแม่น้าที่จะไหลลงสู่ปาก
แม่น้าเกิดความเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ จารุมาศและคณะ (2556) รายงานความแตกต่างในระดับ
ออกซิเจนละลายน้้าบริเวณล้าน้้าส่วนด้านหน้าประตูระบายน้้ากับระดับที่พบในแม่น้า โดยทั่วไป
พบว่าปริมาณและคุณภาพน้้าที่ไหลลงสู่ระบบนิเวศปากแม่น้าที่แปรเปลี่ยนไปนี้มีบทบาทต่อความ
หนาแน่นและรูปแบบการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้า (Chuenniyom et
al., 2012) นอกจากนี้ ยังพบว่าความเร็วในการไหลลงของน้้ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการ
บ้าบัดตัวตามธรรมชาติของระบบแม่น้า โดย Thaipichitburapa and Meksumpun (2010)
แสดงให้เห็นว่าอัตราการไหลของน้้าเป็นปัจจัยที่มีบทบาทส้าคัญต่อการฟื้นฟูคุณภาพน้้า ทั้งนี้ การ
ควบคุ มความเร็ วของน้้ า ที่ เ หมาะสมจะช่ วยในการฟื้นฟู คุณภาพสิ่ ง แวดล้ อมทางน้้าในพื้ นที่ ลุ่ ม
น้้าท่าจีนตอนล่างและเขตปากแม่น้าได้
ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลของน้้าดังที่ไ ด้กล่าวมาข้างต้ น
มักเป็นปัญหาที่พ บในเขตเฉพาะที่ โดยระดับของปัญหามักแตกต่างกันออกไปซึ่ งอาจไม่รุนแรง
หรือครอบคลุมไปทั่วเขตภูมิภาค ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะทางภูมิอากาศใน
ภาพรวมสามารถท้าให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงของระบบน้้ าในเชิ งมหภาคได้ ยกตัวอย่างเช่นการ
เปลี่ ยนแปลงสภาวะการไหลของแม่น้าในพื้นที่ ราบลุ่มตอนบนและตอนกลางของประเทศไทย
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ มี การเกิดฝนตก
หนักและน้้าท่วมหลากครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ปรากฏการณ์เช่นนี้ มีผลให้ระบบน้้าในกลุ่มลุ่ม
น้้าเดียวกันและบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันในวงกว้างได้
อนึ่ง ในปัจจุบันพบว่าการบริหารจัดการระบบลุ่มน้้าอย่างเชื่อมโยงและครบวงจรเป็น
ประเด็นที่ทุกภาคส่วนเริ่มให้ความส้าคัญกันมากขึ้น ทั้งนี้ มีการด้าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ อาทิ คณะกรรมการบริห ารจัด การลุ่ มน้้าต่าง ๆ ขึ้นมา โดยให้ผู้ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรน้้ าทุ ก ภาคส่ ว นได้ หั น มาร่ วมมื อวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรน้้ าอย่ า ง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์หรือการคงไว้ซึ่งศักย์การผลิต ของ
ทรัพยากรชีวภาพในน้้าอย่างยั่งยืนนั้น ยังเป็นประเด็นที่ได้รับความส้าคัญน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
เมื่อถูกประเมินความส้าคัญโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าเพื่อการ
ผลิ ต อื่นๆ แล้ ว มู ลค่ าของทรั พ ยากรสัต ว์ น้า มั กมี ค่ าที่ ต่้ ากว่ ามู ล ค่ าของผลผลิ ต ทางการเกษตร
รวมทั้งผลผลิตที่เกิดจากการใช้น้าในระบบอุตสาหกรรมและการบริการ ฯลฯ และเรายังขาดการ
ค้านึงถึงคุณค่าทางนิเวศวิทยาและคุณภาพชีวิตที่ควรให้ความส้าคัญส้าหรับการอนุรักษ์ดูแลพื้นที่
แหล่งน้้าในระยะยาว
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4.2) ลักษณะส้าคัญทางนิเวศวิทยาและห่วงโซ่อาหารในพืนที่ปากแม่น้า
4.2.1) ระบบการผลิตและห่วงโซ่อาหาร
ระบบนิเวศของพื้นที่ปากแม่น้ามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของปัจจั ยองค์ประกอบ
(ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ) ตามเวลาหรือตามฤดูกาลในรอบปีอย่างชัดเจน มีลักษณะของ
การจ้ าแนกพื้ นที่ ภ ายในออกเป็ นเขตย่ อย ๆ ได้ หากพิ จารณาความแตกต่ างของปั จจั ย ตาม
แนวราบรวมตามระดับความลึก แต่ละปากแม่น้าจะมีลักษณะจ้าเพาะที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่
ลักษณะพื้นฐานในด้ านสัณฐานวิท ยา (อาทิ ขนาด ความกว้าง ความลึก และความลาดชัน ของ
พื้นที่ ฯลฯ) ด้านอุทกวิทยา (อาทิ ปริมาณการไหลของมวลน้้า ทิศทางการเคลื่อนตัวของน้้า และ
ระยะเวลาการคงตัวของมวลน้้าในพื้นที่อ่าว ฯลฯ) และด้านนิเวศวิทยา (อาทิ ลักษณะการเกิดของ
ผู้ผลิตชั้นต้น การเกิดทดแทนที่ของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ และลักษณะการแพร่กระจายของปัจจัย
แวดล้อมที่มีบทบาทต่อกระบวนการผลิต ฯลฯ)
ก้าลังผลิตขั้นต้น (Primary productivity) ที่เกิดในพื้นที่ปากแม่น้าเป็นปัจจัยที่แสดง
ศักยภาพในการผลิตอินทรีย์สารของแหล่งน้้าและสะท้อนสภาวะการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน
พืชซึ่งเป็นผู้ผลิตขั้นต้นหลักที่มีในพื้นที่ปากแม่น้า (ภาพที่ 4.11) ก้าลังผลิตขั้นต้นนับเป็น ลักษณะ
พื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึ งความแตกต่างในเขตย่ อยของพื้ นที่ปากแม่น้าหนึ่ง ๆ และ
แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนในระหว่างพื้ นที่ปากแม่น้า อื่นที่น้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกั น
ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณและการกระจายของผลผลิตขั้นต้น (Primary production) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปริมาณแพลงก์ ตอนพืช (หรื อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์) ในแต่ล ะช่วงเวลานั้ นได้ รับอิ ทธิพ ลจาก
ปัจจัยควบคุมหลายปัจจัยที่แปรผั นตามฤดูกาล รวมทั้งจากสภาวการณ์ ทางภูมิอากาศที่จ้าเพาะ
ถิ่น รวมทั้งจากบทบาทของลมมรสุมที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาจ้าเพาะในแต่ละปี

ภาพที่ 4.11 แพลงก์ ตอนพืช ชนิ ดหลักซึ่ งเป็นผู้ผลิ ตขั้ นต้ นที่ส้ าคั ญในพื้นที่ป ากแม่น้าของไทย
(ภาพซ้าย; Ceratium sp., ภาพกลาง; Thallasionema sp., ภาพขวา; Trichodesmium sp.)

ระบบนิ เ วศปากแม่ น้านับ เป็ นระบบที่ มีค วามซั บซ้ อนซึ่ ง เกิ ดจากการผสมผสานของ
บทบาทจากปัจจัยแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ทางเคมี รวมทั้งกระบวนการทางชีววิทยาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันระบบนิเวศปากแม่น้าเองยังจัด เป็นระบบที่มี
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ศักยภาพในการผลิต ที่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบนิเวศแม่น้าล้าธารหรือระบบนิเวศน้้าตกดังที่ได้
กล่าวมาในบทต้นๆ ทั้งนี้ ภายในพื้นที่ปากแม่น้ามีทั้งการใช้และการผลิตสารอินทรีย์ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งมีการกระตุ้นให้ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยที่โดดเด่น ได้แก่ แร่ธาตุอาหารที่มีใน
ปริ ม าณสู ง ความลึ ก เฉลี่ ย ของพื้ น ที่ ที่ ค่ อ นข้ างต่้ า มี ดิ น ตะกอนพื้ น ท้ อ งน้้ า ที่ ป ระกอบด้ ว ย
สารอิ นทรี ย์ ที่ อุด มสมบู รณ์ การมี พ ลั ง งานกระตุ้ นที่ เ กิ ด จากคลื่ นลมและกระแสน้้ าที่ ส ามารถ
เคลื่ อนย้ ายถ่ ายเทมวลสารได้ อย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้ง การได้ รับ สารอาหารและอินทรีย์ ส ารจาก
แผ่นดินมาเติมอยู่ตลอดเวลา ฯลฯ
ระบบนิเวศลักษณะนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้ามีความส้าคัญต่ อ
สภาวะทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ซึ่งปัจจัยกระตุ้นที่ส้าคัญมากและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่ามีบทบาทต่ อการเกิดผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ คือ ปริมาณแร่ ธาตุอาหารที่มี มาก ทั้ง ที่
เกิดขึ้นเองจากแหล่งที่มาภายในระบบ (Autochthonous source; อาทิ การน้ าพาโดยการ
เคลื่อนตั วเข้ าออก การขึ้ นลงของน้้าทะเล) หรือจากแหล่ง ภายนอกระบบ (Allochthonous
source; อาทิ การรับน้้าจากแหล่งชุมชน จากเขตแผ่นดิน) ก็ตาม
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปากแม่น้ามีความสัมพันธ์กับปริมาณและช่วงเวลาที่มีการเกิด
ของผลผลิตขั้นต้น ซึ่งเชื่อมโยงสู่การเจริญทดแทนที่ (Succession) โดยกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์
ขนาดเล็ กที่ ป ระชากรสามารถขยายพั นธุ์ อย่างรวดเร็ วจากการบริ โภคแพลงก์ต อนพื ช ที่ ข ยาย
จ้านวนขึ้นในบริ เวณต่ างๆ ของปากแม่น้านั้นเป็ นอาหาร และเกิดเป็นห่วงโซ่การกิ นต่อกั นเป็ น
ทอด ๆ สิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่และว่ายน้้าได้ดีโดยเฉพาะพวกปลาที่พบในบริเวณปากแม่น้า
มักเป็นพวกที่อยู่ไม่ประจ้าถิ่น การเคลื่อนที่ของฝูงปลาขนาดเล็กเกิดจากการว่ายตามมากินอาหาร
(แพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กกว่า) ขณะเดียวกันยั งมีปลาหลายชนิดที่มีการอพยพจากพื้นที่น้าเค็ ม
(Anadromous fish) ขึ้ น มายั ง ส่ ว นตอนในของปากแม่ น้ า ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ รั บ น้้ าจื ด เพื่ อ การมา
ขยายพันธุ์ ขณะที่มีปลาอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนที่ในทางกลับกัน คือ อพยพออกสู่พื้นที่น้าเค็มเพื่อ
การขยายพันธุ์ (Catadromous Fish) แล้วจึงค่อยอพยพกลับสู่แหล่งอาศัยเดิม ส่วนใหญ่ปลาที่
พบในพื้นที่ปากแม่น้ามักจะขยายพันธุ์วางไข่ด้านนอกฝั่งออกไป ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มปลาผิวน้้า
อาทิ ปลากะตั ก ปลาทู หลั ง จากวางไข่ แ ล้ วตั วอ่ อนที่ เ กิ ด ขึ้ นจึ ง จะว่ า ยเข้ า มาหาอาหารและ
เจริญเติบโตในพื้นที่ปากแม่น้าหรือเขตใกล้ฝั่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่า และเมื่อเจริญพันธุ์จนถึง
ระยะวัยรุ่นแล้วจึงค่อย ๆ อพยพออกจากฝั่งไปไกลขึ้นและขยายพื้นที่หากินออกสู่เขตทะเลด้าน
นอก
ลั กษณะการอพยพย้ ายถิ่ นของประชากรสั ต ว์ น้าในบางระยะหรื อบางช่ วงของชี วิ ต
รวมทั้งการเกิดประชากรผู้ผลิตขั้นต้นและผู้บริโภคขั้นแรก ๆ ในส่วนย่อยพื้นที่ปากแม่น้าต่าง ๆ
ท้าให้เกิดภาพของความแตกต่างในการกระจายของทรัพยากรชีวภาพตามเขตของปากแม่น้าแต่
ละบริเวณ ซึ่งเราอาจสังเกตเห็นได้ว่าในพื้นที่ปากแม่น้าแต่ละแห่ง จะมีบริเวณที่เป็น “แหล่งท้า
การประมงที่ ดี ” อยู่ใ นระยะห่ างออกจากฝั่ ง ในแนวที่ ต่างกั นออกไป ทั้ งนี้ พื้ นที่ ที่เ ป็ นแหล่ ง
ทรัพยากรประมงทั่วไปมักไม่พบในแนวตรงกลางร่องน้้าหรือด้านในสุดของปากแม่น้า แต่จะเป็น
พื้นที่ทางทิศตะวั นออกหรือตะวันตกของแนวร่องน้้า ทางด้านข้าง หรือหากเป็น แนวตรงร่องน้้ า
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พอดีก็จะพบการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านประมงที่มีระยะที่ห่างจากแผ่นดินออกไปในทะเลระยะหนึ่ง
ซึ่งมักเรียกกันว่าเป็น “แนวน้าชน” มีระดับความเค็มของน้้าใกล้เคียงกับความเค็มทะเลหรือสูง
กว่าในพื้นที่ปากแม่น้าตอนในอย่างชัดเจน (มีความเค็มประมาณ 18-20 ขึ้นไป)
ลักษณะการแพร่กระจายของปั จจั ยทางคุ ณภาพน้้ าและทรั พยากรมีชี วิตที่ ปรากฏใน
พื้นที่ปากแม่น้าดังที่ได้กล่าวมานั้น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางธรรมชาติของพื้นที่ซึ่ง ประกอบด้วย
ลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยา (ความลึ ก พื้นที่ผิ วหน้าตัด และลักษณะโครงสร้างที่เชื่ อมโยงกั บ
พื้นที่เขตทะเลตอนนอก) และลักษณะของมวลน้้าจืดที่ถูกพัดพาลงมาว่ามีการน้าพาของสารอนิ
นทรี ย์ ที่ ล ะลายน้้ า รวมทั้ ง สารแขวนลอยอนิ นทรี ย์ แ ละอิ นทรี ย์ ส ารต่ า ง ๆ มากน้ อยเพี ย งใด
(Livingston, 2000; 2002) นอกจากนี้ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ตามฤดู ก าลของปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (อาทิ อุณหภู มิของน้้า ปริมาณน้้าฝน หรือน้้าหลาก ฯลฯ) ยังเป็ นปัจจั ย
ส้าคัญที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในผลผลิตขั้นต้นและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เกิดในพื้นที่ปาก
แม่น้าท้าให้เกิดเป็นพลวัตในรอบปี
อนึ่ง เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงผลผลิตของทรัพยากรทางน้้าบางชนิดได้รับผลกระทบ
จากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์อย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง เช่น ทรัพยากรหอยลาย การท้าประมง
คราดหอยลายที่ท้ากันอย่างหนานแน่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ท้าให้
ประชากรหอยลายหายไปจากพื้ นที่เป็นระยะเวลาหลายปีต่อจากนั้น (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่ง, 2552) อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรบางชนิดที่มีการเกิดทดแทนที่ได้เร็ว เช่น ทรัพยากรเคย
ในพื้ นที่ป ากแม่น้าที่ มีวงชีวิตที่สั้ นกว่ าและเกิด ขึ้นได้เ ป็นระยะๆ ในรอบปี การเปลี่ ยนแปลงใน
ผลผลิตก็จะได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ ไม่ชัดเจน และโดยทั่วไปพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของทรัพยากรขนาดเล็กที่จัดเป็นพวกแพลงก์ตอนในน้้านั้นมักจะได้รับ
อิทธิพลจากภาวะความกดดันทางคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจไม่เหมาะสมในบางช่วงเวลา

ห่วงโซ่อาหารในพืนที่ปากแม่น้า
เมื่ อพิ จารณาในด้ านห่ วงโซ่อาหารแล้ วพบว่ า พื้ นที่ ป ากแม่ น้าส่ วนต่ าง ๆ จะมี แ หล่ ง
อาหาร (สารอินทรีย์) ที่ส้าคัญและเป็นหลักในการพัฒนาของห่วงโซ่อาหารที่มีความแตกต่างกันไป
ในพื้นที่ตอนในสุดและตอนกลางของปากแม่น้าจะมีแหล่งของสารอินทรีย์ที่มาพร้อมกับการไหล
ลงของน้้าจื ดจากแผ่นดิ นเป็นหลัก และมีสัดส่วนของสารอิ นทรีย์จากพื้นที่น้ากร่อยโดยรอบหรื อ
จากแพลงก์ตอนพืชในบริเวณนั้นเป็นส่วนน้อย แต่ในพื้นที่เขตตอนนอกของปากแม่น้ามีรายงานว่ า
แหล่ งสารอินทรีย์ หลักจะเกิดจากแพลงก์ต อนพื ชที่มาจากเขตทะเล (Raiser et al. 2005)
อย่างไรก็ตามเมื่ อติด ตามสิ่งมี ชีวิต ที่เคลื่อนที่ได้ ดี (อาทิ กลุ่ มกุ้ง ที่อาศัยอยู่ในแนวหญ้าทะเลใน
บริเวณใกล้ปากแม่น้า) พบว่าถึงแม้ว่าอินทรีย์สารที่สะสมบริเวณพื้นท้องน้้าส่วนใหญ่เกิดจากซาก
เน่าเปื่ อยของหญ้าทะเลหรือสารอินทรีย์ที่พั ดพาลงมาตกตะกอนอยู่บ ริเวณนั้น ก็ต าม แต่แหล่ ง
อาหารของกุ้งเหล่านั้นกลับมีความหลากหลายที่มากกว่าในบริเวณพื้นท้องน้้า (Lonerogan et
al. 1997) ในท้านองเดียวกัน ในพื้นที่ปากแม่น้าตอนในที่เป็นพื้นที่เขตป่าชายเลนซึ่งมีการสะสม
ของซากอินทรีย์สารจากป่าโกงกาง ก็พบว่าอาหารหรือ “แหล่งคาร์บอน” ที่ถ่ายทอดในระบบของ
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ห่วงโซ่อาหารไม่ได้ประกอบด้วยสารอินทรีย์เหล่านั้น อย่างเดียว การได้รับอาหารของสิ่ งมีชีวิตที่
เป็นผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารของปากแม่น้า จึงเป็นความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกกินและ
ขอบเขตในการเคลื่อนที่หากิน ที่อาจครอบคลุมอาณาเขตกว้างมากกว่าในพื้นที่เฉพาะต้าแหน่งก็
เป็นได้
การวิเคราะห์โครงสร้างของสายใยอาหารตามธรรมชาติในระบบนิเวศปากแม่น้าเป็ น
เรื่ องที่ ซับ ซ้ อ น ทั้ ง นี้ เนื่ องจากลั กษณะการเคลื่ อนตั ว ของกระแสน้้ า มี บ ทบาทส้ าคั ญ ต่ อการ
แพร่กระจายและการเคลื่อนตัวของทรัพยากรมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมทั้งต่อปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ใน
ทิศทางที่ไม่สม่้าเสมอ ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการติดตามค่าไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน (
15
N) ที่สะสมอยู่ในบริเวณพื้นท้องน้้าเพื่อมาประเมินด้านประเภท (แหล่งที่มา) ของตะกอนอินทรีย์
ที่มีการสะสมอยู่ในดินพื้นท้องน้้า โดยทั้งนี้ หากค่าไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนในดินมีค่าต่้าที่
ระดับประมาณ 2-3 per mille จะท้าให้เราทราบว่าตะกอนอินทรีย์ในดินพื้นท้องน้้า นั้นเกิดจาก
แพลงก์ ตอนพื ชที่เ ป็นผู้ผ ลิต ขั้นต้ นในแหล่ งน้้านั้นเป็ นหลัก และถ้ าหากค่ าไอโซโทปเสถี ยรของ
ไนโตรเจนในดินมีค่าสูงขึ้นไปจากเดิมประมาณ 3 per mille ก็จะท้าให้ทราบตะกอนอินทรีย์ใน
ดินพื้นท้องน้้าเกิดจากผู้บริโภคขั้นต้นที่กินผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งน้้า ทั้งนี้ การเพิ่มของค่า ไอโซโทป
เสถียรของไนโตรเจนในช่วงชั้นทีละ 3 per mille ท้าให้เราสามารถประเมินลักษณะของแหล่ง
อาหารที่เกิดจากการกินต่อกันเป็นทอด ๆ หรือท้าให้ทราบแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้
ในพื้นที่ปากแม่น้า Exe ทางใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นแหล่งหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่
(Mytilus edulis) และพบปัญหาการเสื่อมโทรมลงของประชากรหอยแมลงภู่เกิดขึ้น การใช้ค่า
ไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน ( 15N) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของอาหารที่กินในกระเพาะของ
หอยแมลงภู่ ท้ าให้ ท ราบว่ า หอยแมลงภู่ กิน แพลงก์ ต อนสั ต ว์ กลุ่ ม Copepod (Mytilicola
intestinalis) อย่างมากมาย และ copepod ชนิด นี้มีลักษณะของความเป็น “ปาราสิต ” อยู่
(Gresty et al. 1993) ส้าหรับในประเทศไทยเรายังไม่พบรายงานการใช้เทคนิคของไนโตรเจน
ไอโซโทปเสถียรเช่นนี้ในแหล่งปากแม่น้า มีการประยุกต์ใช้ค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (
13
C) ส้าหรับ การประเมินอิ ทธิพ ลของสารอินทรีย์ จากแผ่นดิ นที่มีต่อพื้ นท้องน้้าในเขตอ่าวไทย
ตอนกลางและตอนล่ าง (Meksumpun et al. 2005) ผลการศึ กษาพบว่ า ตะกอนของ
สารอิ นทรี ย์ ที่ ถู กพั ด พาลงมาจากแผ่ นดิ น เข้ า มาสู่ อ่า วไทยตอนในนั้ น จะเกิ ด การสะสมหรื อ
ตกตะกอนลงที่ผิวหน้าดินในระยะทางห่างจากฝั่งโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 30 ไมล์ทะเล ตะกอนจาก
แผ่นดินดังกล่าวได้ตกทับถมในบริเวณปากแม่น้าทางตอนนอกเป็นหลัก ขณะที่ตะกอนอินทรีย์สาร
ที่พบสะสมในพื้นท้องน้้าของเขตที่ออกนอกฝั่งออกไปนั้น เป็นตะกอนที่เกิดขึ้นจากแพลงก์ตอนพืช
ที่เกิดขึ้นในเขตทะเล ทั้งนี้ พบว่าค่า  13C ในพื้นดินเขตอ่าวไทยนั้นมีระดับที่ใกล้เคียงกับค่า 
13
C ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Division Cyanophyta; Trichodesmium) ผลการศึกษา
ดังกล่าวท้ าให้เ ราทราบว่ าตะกอนส่วนใหญ่ ที่ส ะสมอยู่ ในเขตตอนกลางของอ่าวไทยมี ที่ มาจาก
แพลงก์ตอนพืชหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินที่เจริญขึ้นมาในพื้นที่เขตทะเลนั้นนั่นเอง
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ปากแม่น้า เป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ตระหนักว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
มาก อย่างไรก็ ตามปากแม่น้าทั่วไปมักจะมีค วามหลากหลายทางชีวภาพในระดับที่ค่ อนข้ างต่้ า
ทั้งนี้เ นื่องจากมีจ้านวนชนิด ของสิ่ งมีชี วิตซึ่ง สามารถปรั บตัวหรือมี ความทนทานต่อรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนตลอดเวลาได้ นั้นอยู่ในระดับ ที่จ้ากัด โดยเฉพาะใน
พื้นที่ปากแม่น้าตอนกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ สูงที่สุด พบการมีจ้านวนชนิดของ
สิ่งมีชีวิตน้อยกว่าในพื้นที่ตอนนอกสุดที่มีค่าความเค็มใกล้เคียงกับระดับน้้าทะเลหรือในพื้นที่ตอน
ในสุดที่เป็นเขตน้้าจืด อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพกับบริเวณที่
เป็ นเขตทะเลตอนนอกที่อยู่ถั ดออกไป จ้ านวนชนิ ดของสิ่ง มีชี วิต ในเขตปากแม่ น้าตอนนอกยั ง
สะท้อนภาพของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากกว่าเขตทะเล ทั้งนี้ ในพื้นที่ปากแม่น้าบริเวณที่
มีค่าความเค็มของน้้าในช่วงประมาณ 5-18 จัดเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนชนิด ซึ่ง
มั กลดระดั บ ลงต่้ ากว่ าบริ เ วณอื่ น บริ เ วณดั ง กล่ าวนี้ จึง มี เ สถี ย รภาพต่้ าและมี โ อกาสเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ ได้สูง และเป็นพื้นที่ส้าคัญที่สะท้อนสภาวะปัญหาความกดดันจาก
เขตน้้ าจื ด (รวมทั้ ง อิท ธิพ ลจากมลภาวะที่มาจากการใช้ ป ระโยชน์ ต่ าง ๆ) ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเที ย บ
ระหว่างพื้นที่ปากแม่น้าในแถบภูมิภาคต่าง ๆ กันแล้วจะพบว่าปากแม่น้าที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือ
เขตหนาวมักจะมีความหลากหลายทางองค์ประกอบชนิด ของสิ่งมีชีวิต ที่ต่้ากว่าปากแม่น้าในเขต
ร้อน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยกดดันในด้านการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีขอบเขตที่กว้างมากกว่า
นั่นเอง
ในพื้นที่ป ากแม่ น้าที่มีมลภาวะทางอิ นทรีย์ สารสู งมาก อาทิ ปากแม่ น้าท่าจีน ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity
index; H’ หรือ Channon-Wiener diversity index; Ludinig and Reynold, 1988) พบว่า
ค่ า H’ ของสั ต ว์ พื้ น ท้ องน้้ ามี ค่ า กระจายอยู่ ใ นช่ วง 0.81-1.76, 0.75-1.58, และ 1.19-1.70
ส้าหรับในช่วงปลายฤดูน้าหลาก ช่วงกลางฤดูน้าหลาก และช่วงฤดูน้าแล้งของปี พ.ศ. 2550-2551
ตามล้าดับ ในภาพรวมแล้วค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าอยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างต่้าถึง
ระดั บ ที่ ต่้ ามาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ าในพื้ นที่ มี องค์ ป ระกอบทางชนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิต ที่ ค่ อนข้ างน้ อ ย
อย่ างไรก็ ต าม ค่ าดั ง กล่ าวมี ลั กษณะความแตกต่ างตามบริ เ วณย่ อยต่ าง ๆ ของปากแม่ น้า อยู่
พอสมควร ยกตัวอย่างเช่น ในต้าแหน่งที่ใกล้ร่องน้้าตอนบน พบว่า H’ ต่้า (0.81) ในช่วงปลายฤดู
น้้าหลาก แต่มีค่าสูงขึ้นในช่วงฤดูน้าแล้ง (1.78) ของปีถัดไป ในขณะที่พื้นที่ตอนนอกสุดใกล้เขต
ทะเล ค่า H’ ในช่วงปลายฤดูน้าหลากนี้จะมากกว่าเล็กน้อย (1.18 และ 1.22) และไม่แปรเปลี่ยน
ตามฤดูกาลเท่าใด
จากลักษณะดั งกล่าว การประยุ กต์ ใช้ ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เพื่อการ
ประเมิ นสถานการณ์ ใ นเชิ ง “ความอุด มสมบู รณ์ ” ของพื้ นที่ ป ากแม่ น้าอาจพบข้ อจ้ากั ด ทั้ ง นี้
เนื่องจากพื้นที่ปากแม่ น้ามี สภาวะแวดล้อมที่ แปรปรวนสู ง การประเมินสถานการณ์ค วามอุด ม
สมบูรณ์จึงควรพิจารณาจากระดับ “มวลชีวภาพ” ของสิ่งมีชีวิต ที่จะสามารถส่งต่อไปสู่ช่วงชั้ น
ของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในระบบนิเวศมากกว่า อนึ่ง ผลการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่าค่า H’
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ไม่ มี ค วามสั มพั นธ์ กับ ปั จจั ย แวดล้ อ มทางน้้ า อาทิ ค่ า ความเค็ ม ระดั บ แร่ ธาตุ อาหาร ระดั บ
ออกซิ เ จนในน้้ า หรื อ ระดั บ ของอิ น ทรี ย์ ส ารและซั ล ไฟด์ ใ นดิ น พื้ น ท้ อ งน้้ า (Ritnim and
Meksumpun, 2011)
ในระบบนิเวศปากแม่น้าเขตร้อนเช่นในประเทศไทยนี้ สัตว์หน้าดินที่พบเป็นประชากร
เด่นมักเป็นไส้เดือนทะเลใน Phylum Annelida ซึ่งพบความหนาแน่นได้สูงถึงประมาณ 20,000
ตัวต่อตารางเมตร ตามมาด้วยสัตว์ในกลุ่มของหอย สัตว์เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากปริมาณการไหล
ลงของน้้าจืดจากแม่น้าอย่างมาก เราพบว่าความหนาแน่นของประชากรสัตว์หน้าดิน โดยส่วนใหญ่
จะลดลงในช่ ว งที่ มีม วลน้้ า จื ด ไหลลงน้ อย ในขณะที่ ช่ ว งฤดู น้ าหลากพบการเปลี่ ย นแปลงที่
หลากหลาย โดยมีทั้งบริเวณที่สัตว์หน้าดินเจริญได้ดี และในบริเวณที่เกิดการลดลงของประชากร
อย่างชัดเจน ในพื้นที่ ปากแม่น้าท่าจี นตอนบนและตอนกลางเราสามารถประยุ กต์ใ ช้ข้อมู ลการ
เปลี่ยนแปลงของไส้เดื อนทะเลชนิด Nereis และ Prionospio และหอยสองฝาขนาดเล็กชนิ ด
Arcuatula เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าได้ ทั้งนี้ พบว่าจ้านวนของ
หอยดังกล่าวจะลดน้อยลงเมื่อแหล่งน้้ามีระดับของแอมโมเนียมไนโตรเจนเพิ่มมากขึ้น (p<0.05)
ส่วนไส้เดือนทะเลจะเพิ่มความชุกชุมขึ้นในช่วงมีปริมาณสารอินทรีย์ในดินสูงขึ้น (Ritnim and
Meksumpun, 2011) ในพื้ น ที่ นี้ ยั ง พบว่ า หอยสองฝาบางชนิ ด อาทิ หอยพิ ม (Pholas
orientalis) อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณซัลไฟด์ในดินที่มากเกินไป ซึ่งมัก เป็นในช่วงกลางฤดู
น้้าหลากที่ เริ่ มมีการสะสมของสารอิ นทรี ย์ใ นดินในระดั บ ที่สู ง ขึ้นเรื่ อย ๆ ลักษณะผลกระทบ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ้าเป็นที่จะต้องควบคุมการทิ้งน้้าที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์
รวมทั้งแร่ธาตุอาหารโดยเฉพาะกลุ่มไนโตรเจนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อแหล่งปากแม่น้า มิ
เช่นนั้นแล้วอาจจะเป็นปัญหาต่อการสู ญพันธุ์ของหอยบางชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเกิ ด
ปัญหาในด้านการท้าประมงซึ่งเป็นผลกระทบในภาพกว้างได้
พื้นที่ปากแม่น้านับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
สัตว์น้าสูงมาก ยกตัวอย่างในระบบนิเวศน้้ากร่อยปากแม่น้าบางปะกง มีรายงานพบชนิดพันธุ์ปลา
รวม 170 ชนิด ใน 53 วงศ์ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548) และยังมีสัตว์น้าชนิดอื่น
ๆ อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหอยชนิด ต่าง ๆ และกลุ่มกุ้ ง ปู ฯลฯ โดยทั่ วไปพื้นที่ ปากแม่น้า
นับเป็นพื้นที่ที่มีก้าลังผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับแหล่งน้้าในเขตชายฝั่งหรือในเขตทะเล (J∅rgensen
et al., 2013) ซึ่งเมื่อเทียบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่แล้วพื้นที่ปากแม่น้ามีก้าลังผลิตสูงกว่าพื้นที่เขต
ชายฝั่งทะเลทั่วไปถึงประมาณ 2 เท่า (Knoppers, 1994) ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการมีมวลน้้าที่
ไหลลงจากแผ่นดินและการขึ้นลงของน้้าจากเขตทะเลที่สมดุลและต่อเนื่องกันมา ท้าให้พื้นที่เกิด
ความอุดมสมบูรณ์และเกิดก้าลังผลิตของแพลงก์ตอนที่สูง ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่า
จะเป็ นผลจากทรั พ ยากรประมงที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ หรื อการใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ นที่ เ พื่ อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ยังรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบและยังก่อให้เกิดอาหารโปรตีนที่เป็นประโยชน์ใน
วงกว้าง ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปได้

จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

167

4.2.2) ผู้ผลิตขันต้นในพืนที่ปากแม่น้า
ระบบแพลงก์ตอนในพืนที่ปากแม่น้า
ในพื้นที่ปากแม่น้าส่วนใหญ่สามารถพบแพลงก์ตอนพื ช ที่เป็นผู้ผ ลิตขั้นต้นกลุ่มหลัก 5
กลุ่ ม ได้แ ก่ ไดอะตอม (Diatoms) ไดโนแฟลกเจลเลท (Dinoflagellate) คอคโคลิโ ธฟอริ ด
(Coccolithophorid) ซิลิโคแฟลกเจลเลท (Silicoflagellate) และแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้
(Photosynthetic bacteria) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
Diatoms: เป็นกลุ่มแพลงก์ตอนพืชที่มีขนาดที่หลากหลาย มีผนังเซลล์ประกอบด้วยซิลิ
กาหรือเพคตินซึ่งมีลักษณะเป็นลวดลายหลายรูปแบบ การสะสมของซิลิกาที่มีระดับมากกว่าในน้้า
ถึงประมาณ 2.6 เท่าท้าให้ Diatoms หนักกว่าน้้าและมีการปรับตัวทางสรีรวิทยาเพื่อการลอยตัว
Diatom ยังมีการใช้ Vacuole ในเซลล์เพื่อการกักเก็บแร่ธาตุอาหารไว้ได้
Dinoflagellate: เป็ นกลุ่ ม แพลงก์ ต อนพื ช ที่ มีห นวดและบางชนิ ด มี เ ซลลู โ ลสเป็ น
องค์ประกอบของผนังเซลล์ มีขนาดทั่วไปเท่าๆ กับ Diatoms แต่อาจเล็กกว่าเล็กน้อยอยู่ในช่วง
1-100 m ทั้งนี้ เซลล์ที่มีขนาดเล็กจะมีสัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาณของเซลล์มากกว่า ท้าให้มี
ศักยภาพในการดึงเอาแร่ธาตุอาหารจากน้้าที่มีความเข้มข้นต่้ากว่า มาใช้ได้ดี Dinoflagellate ยัง
สามารถใช้หนวดในการว่ายน้้าไปในแหล่งที่มีแร่ธาตุอาหารหรื อใช้หมุนตัวหรือพัดโบกรอบเพื่ อ
เพิ่มโอกาสการรับสัมผัสกับแร่ธาตุอาหารในน้้าได้ด้วย
Coccolithophorid: เป็นกลุ่มของแพลงก์ ต อนพื ชที่ เซลล์ถู กห่อหุ้ มด้ วยแผ่นบาง ๆ
ของแคลเซียมคาร์บอเนตภายใต้เยื่อเมือกที่หุ้มเซลล์ แหล่งที่พบส่วนมากอยู่เขตทะเลไกลฝั่งหรือ
ทะเลตอนนอกของพื้นที่เขตน้้าอุ่นแต่อาจพบหนาแน่นเป็นบางบริเวณได้ในพื้นที่ใกล้ฝั่ง
Silicoflagellate: เป็ นกลุ่ ม ของแพลงก์ ต อนพื ช ที่ มีข นาดเล็ ก มี ห นวด ส่ ว นของ
โครงสร้างโดยรอบเซลล์มีลักษณะจ้าเพาะที่เป็นองค์ประกอบของซิลิกาอยู่ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มนี้
มักพบในแหล่งน้้าเขตหนาวที่มีแร่ธาตุอาหารสูง
Photosynthetic bacteria: เป็ นกลุ่ม ของแพลงก์ ต อนพื ช ที่มีผ นัง เซลล์ เ ป็ นไคติ น
(Chitin) มีขนาดของเซลล์ที่หลากหลาย อาทิ สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน Synechococcus ซึ่งมี
ขนาดเล็กประมาณ 1-2 m ขณะที่ Trichodesmium เซลล์ ส ามารถต่ อกั นเป็ นสายได้ ย าว
มากกว่า 100 m
อนึ่ง การวิเคราะห์กลุ่มของแพลงก์ตอนพืชตามขนาดของเซลล์ เป็นแนวทางส้าคัญหนึ่ง
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการอธิบายกระบวนการทางนิเวศวิทยาและบทบาทของแพลงก์ตอนพืชที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งอาหารภายในห่วงโซ่อาหารทางน้้า ในการจ้าแนกกลุ่มของแพลงก์
ตอนพื ช ออกตามขนาดของเซลล์ (Mann, 2000) สามารถจัด แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ มหลั ก ได้ แก่ 1)
Microplankton มีขนาด 20-200 m ประกอบด้วยกลุ่ม Diatoms และ Dinoflagellates เป็น
หลัก 2) Nanoplankton มีขนาด 2-20 m ประกอบด้วยกลุ่ม Diatoms, Coccolithophore
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และ Silicoflagellates เป็นหลัก และ 3) Picoplankton มีขนาดเล็กกว่า 2 m ประกอบด้วย
กลุ่มของสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินและสาหร่ายขนาดเล็กมากชนิด อื่น ๆ
ไดอะตอมมักเป็นกลุ่ม ของแพลงก์ตอนพืชที่มีน้าหนักมากกว่า จึงจ้ าเป็น ต้องพยายาม
รักษาระดั บ ให้ อยู่ ในมวลน้้ าที่ มีกระแสน้้ าแรง เพื่อให้ เกิ ด การผลั กดันให้ หมุ นวนอยู่ ใ นมวลน้้ า
ส่วนบน ส่วนพวกไดโนแฟลกเจลเลทไม่มีโครงสร้างแข็งภายนอก เป็นพวกที่มีความถ่วงจ้าเพาะ
ใกล้เคียงกับน้้า (โดยทั่วไปมักมีขนาดเฉลี่ยที่เล็กกว่าไดอะตอม) จึง เป็นกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชที่
สามารถแพร่กระจายได้ มากกว่าและพบในน้้าที่ นิ่งกว่ าหรือมีแร่ธาตุอาหารที่ต่้ากว่าได้ ในพื้นที่
ปากแม่น้า อาทิ ในอ่าว Narragansett ประเทศอเมริกา พบว่าไดอะตอมชนิด Skeletonema
costatum แพร่ กระจายอยู่เ ป็ นชนิด เด่ น และพบมากกว่ า 80% ในช่วงฤดู ใบไม้ ผ ลิ (Mann,
2000) อย่างไรก็ตามในหลายเขตพื้นที่ พบว่าแพลงก์ตอนพืชชนิดเล็กในกลุ่มของ Picoplankton
(< 2 m) มักเจริญขึ้นมาถึงระดับความหนาแน่นที่สูงมากกว่า 10 ล้านเซลต่อลิตร (Klinkenberg
and Schumann, 1995) โดยเฉพาะในพื้ นที่ ป ากแม่ น้ าที่ มีแ ร่ ธาตุ อาหารสู ง ทั้ ง นี้ พบว่ า
Picoplankton ชนิด Synechococcus และ Flagellate บางชนิดที่เ ป็น Nanoplankton
(Lewitus et al., 1998) ถึงแม้จะมีความชุกชุมแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของมวลชีวภาพของแพลงก์
ตอนพืชรวม แต่ยังให้ก้าลังขั้นต้นที่สูงมากได้ด้วย

4.2.3) ผู้บริโภคในพืนที่ปากแม่น้า
แพลงก์ตอนที่เป็นผู้บริโภคในพืนที่ปากแม่น้า
ผลผลิต ของแพลงก์ ตอนพื ช ในพื้ นที่ ปากแม่น้ามี ปริ มาณเฉลี่ ยที่ สูง กว่ าในพื้ นที่ ชายฝั่ ง
ทั่วไป ไม่ว่าจะในบริเวณที่เป็นสภาพธรรมชาติดั้งเดิมหรือบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์จากมนุษย์
ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่ปากแม่น้ามีการเคลื่อนตัวของน้้ามีแร่ธาตุอาหารสูงที่น้าพาลงมาพร้อม ๆ
กับมวลของน้้าจืดที่ไหลลงและน้้าจากเขตทะเลมาบรรจบกัน พื้นที่ปากแม่น้ายังมีกิจกรรมการใช้
ประโยชน์โดยรอบ ซึ่งมีทั้งการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอย่างหนาแน่น และการพัฒนาของสังคมทั้ง
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่มีแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ได้มากกว่า
เขตชายฝั่งทั่วไปหรือเขตทะเลทางตอนนอก และมีการเกิดของผลผลิตขั้นต้นที่มากขึ้นตามไปด้วย
ลักษณะความอุดมสมบูรณ์พื้นฐานดังกล่าวนี้เป็นที่มาของการเกิดประชากรแพลงก์ตอน
ที่เป็น “ผู้บริโภค” ในบริเวณปากแม่น้าได้หลากหลายชนิด โดยแพลงก์ตอนพืชที่มีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ก็จะเป็นอาหารต่อไปของแพลงก์ตอนสัตว์ (โดยเฉพาะ Copepod เป็นกลุ่มหลั ก) และ
แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ (ภาพที่ 4.12) ก็จะเป็นอาหารต่อไปให้ กับสัตว์น้าผู้มาบริโภค และมี
บทบาทต่อการเกิดของทรัพยากรประมงที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจได้หลากหลายชนิด ในห่วง
โซ่อาหาร ส่วนแพลงก์ตอนพืชที่มีขนาดเล็กมากจะมีเส้นทางในห่วงโซ่อาหารไปในอีกทิศทางหนึ่ง
ที่เ กี่ย วข้ องกับ จุ ลินทรี ย์ (Microbial loop) ซึ่ งเป็นวงจรการหมุ นเวี ยนของอนิ นทรีย์ สารและ
อินทรีย์สารในแหล่งน้้าและนับว่ามีความส้าคัญในระบบนิเวศปากแม่น้ามากเช่นกัน
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 4.12 แพลงก์ตอนสัตว์ทั่วไปที่พบในพื้นที่ปากแม่น้าของประเทศไทย (ตัวอย่างจากพื้นที่
ปากแม่ น้าท่ าจี น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร: ภาพ ก; Polychaete larvae, ภาพ ข;
Copepod, ภาพ ค; Mysid) (ภาพโดย: มณช์นศิ าษ์ ศรีสมวงศ์)
แพลงก์ตอนที่เป็นผู้บริโภคในพื้นที่ปากแม่น้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ มใหญ่ ได้แก่
กลุ่ม ที่เ ป็นแพลงก์ ตอนล่องลอยอยู่ใ นมวลน้้ าตลอดวงชีวิต (Holoplankton) และกลุ่ มที่ เป็ น
แพลงก์ต อนแค่ร ะยะหนึ่ง ของวงชีวิต (Meroplankton) อาทิ สัต ว์หน้ าดินหรือปลาในระยะวั ย
อ่อน ทั้งนี้ การจ้าแนกแพลงก์ตอนสัตว์สามารถใช้ขนาดตาของถุงลากเพื่อการจ้าแนกด้านขนาด
(โดยทั่วไปเริ่มจากถุงลากแพลงก์ตอนที่มีขนาดตา 20 m) ซึ่งท้าให้เราสามารถจ้าแนกเป็นกลุ่ม
เบื้องต้น ได้ดังนี้
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

20-2,000m
> 2,000 m
< 20 m
< 2 m

จัดเป็นกลุ่ม Net plankton หรือ Microplankton
จัดเป็นกลุ่ม Macrozooplankton
จัดเป็นกลุ่ม Nanoplankton
จัดเป็นกลุ่ม Picoplankton หรือ Ultraplankton

โดยทั่วไป “Net plankton” เป็นกลุ่มทีมีการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างมากกว่า
กลุ่มอื่น โดยภายในกลุ่มนี้จะพบ Copepod ขนาดเล็กซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นและเป็น
ทั้งผู้ บริ โภคแพลงก์ ตอนพืช และเป็นอาหารของปลาได้ หลากหลายชนิด Copepod จึง นับ เป็ น
สิ่งมีชีวิตส้าคัญที่เป็นตัวประสานความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตขั้นต้นและทรัพยากรประมงในพื้นที่
ปากแม่น้า
ในการพิ จารณาเชิ ง ปริ มาณหรื อความชุ กชุ ม ที่ ผ่ านมาพบว่ าแพลงก์ ต อนสั ต ว์ มีมวล
ชีวภาพที่หลากหลายและแปรผันมากทั้งในปากแม่น้าต่างกันหรือในปากแม่น้าเดียวกันแต่คนละ
ช่วงเวลา (ตารางที่ 4.2) มวลชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบใน 1 ลูกบาศก์เมตรของน้้าอาจมี
ค่าต่้าถึง 1 มิลลิกรัม จนถึงมากกว่า 100 มิลลิกรัมน้้าหนักแห้ง โดยพบว่ามีอัตราผลิตที่แปรผันสูง
และมี ค่ า สู ง ได้ ถึ ง ประมาณ 90 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น อย่ า งไรตาม เมื่ อ ศึ ก ษา
เปรี ยบเทีย บกั บอัต ราผลิต ของผู้ผ ลิต ขั้นต้ นซึ่ ง พิจารณาในหน่วยของคาร์บ อนที่ ผลิ ตได้ ในพื้นที่
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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แหล่งน้้าหนึ่ง ๆ (ในหน่วยกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ; g C/m2/yr) เราพบว่าขณะที่แพลงก์
ตอนพืชให้อัตราผลิตในช่วง 100-500 g C/m2/yr นั้น แพลงก์ตอนสัตว์มักแสดงระดับการผลิตที่
ต่้ากว่าประมาณสิบถึงร้อยเท่า โดยอยู่ในช่วงประมาณ 5-10 g C/m2/yr (Mann, 2000)
ตารางที่ 4.2 ความแปรผันในความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในพื้นที่ปากแม่น้าต่าง ๆ
ของประเทศไทย
แหล่งปากแม่น้า
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
ปากแม่น้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ปากแม่น้าแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ปากแม่น้าแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ป่าชายเลนคลองสิเกา จ.ตรัง
คลองปากเม็ง จ.ตรัง

ความหนาแน่น
(ตัว/ลูกบาศก์เมตร)
24-22,819
156,334
28,000-76,000
13,000-51,000
10,000,000
2,000-540,000
10,000-39,000
65,300-268,000

ที่มา
จารุมาศและคณะ, 2557
พิสมัย, 2544
ลออศรีและธรรมนูญ, 2525
หัตธยา, 2530
รังสิมันต์, 2540
ศิริพร, 2549
ศิริลักษณ์, 2541
พรเทพ, 2547

การเกิดของแพลงก์ตอนสัตว์ไม่จ้าเป็นต้องสอดคล้องตามปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่
เกิดขึ้ นเสมอไป ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุ ผลหลายประการ ส่ วนหนึ่ งก็คื อ การพบว่าแพลงก์ตอนสัต ว์
สามารถเลือกกินเฉพาะชนิด หรือเฉพาะขนาดของแพลงก์ตอนพืชที่มี นอกจากนี้แพลงก์ตอนสัตว์
จ้านวนมากยั งสามารถใช้ ซากพืช ซากสั ตว์ (Detritus) ที่ล่ องลอยอยู่ ในมวลน้้ าเป็ นแหล่ง ของ
อินทรีย์สาร นอกจากนี้ ส้าหรับในพื้นที่ปากแม่น้าที่มีความแปรปรวนของมวลน้้าตลอดเวลา การ
เกิดของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัต ว์ จะได้รั บอิท ธิพลจากการผสมผสานของน้้าได้มาก
และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมจ้าเพาะบางประการที่ผสมผสานกันในพื้นที่
ส้ าหรั บ ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้า ท่ าจี น ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ พ บคุ ณภาพน้้ าเสื่ อมโทรมมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหายูโทรฟิเคชันที่รุนแรง (Hypertrophic condition) ซึ่งพบระดับของ
ออกซิ เ จนละลายน้้ าที่ ต่้ ามากเป็ นช่ วง ๆ จากหลายสาเหตุ (จารุ ม าศ และคณะ, 2557) ผล
การศึกษาติดตามความชุกชุมของแพลงก์ตอนสั ตว์ ที่พบในเขตปากแม่น้าท่าจีน พบว่ามีค่าความ
หนาแน่นที่ต่้ามากเมื่ อเที ยบกับ ความหนาแน่ นของแพลงก์ตอนพืช ที่พ บ ผลการศึ กษาดังกล่าว
นับเป็นการสะท้อนให้เห็นปั ญหาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทางน้้า (โดยเฉพาะด้านออกซิเจน) ซึ่งก่ อ
ผลกระทบต่อการผลิตของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ และยังจะส่งผลกระทบถึง ทรัพยากรประมงที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีในห่วงโซ่อาหารของพื้นที่ปากแม่น้า

ก้าลังผลิตขันที่สองในบริเวณพืนท้องน้า
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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การเพิ่ มขึ้ นของสารอิ นทรีย์ ในบริเ วณพื้นท้องน้้ าท้ าให้เ กิดการเปลี่ย นแปลงในระบบ
นิเวศปากแม่น้าได้สองทาง ทางแรก คือ การเข้าสู่ระบบการย่อยสลาย ซึ่งมีแบคทีเรียเป็นหั วใจ
ส้าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ แล้วส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารกลับขึ้นไปสู่
กระบวนการใช้โดยผู้ผลิตขั้นต้นในแหล่งน้้า ทางที่สอง คือ การที่สารอินทรีย์เหล่านั้นถูกใช้เป็น
อาหารโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหลากหลายชนิดที่ เกิดการเจริญเติบโตขึ้ นมาในพื้นที่ แล้วจากนั้ น
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กดังกล่าวเกิดการถูกกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในสายใยอาหาร ท้าให้เกิดกลุ่มของ
สัตว์ไม่ มีกระดู กสันหลั งและปลาชนิด ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มนุษย์เราน้ามาใช้ประโยชน์ไ ด้
ต่อไป
การเกิดของผลผลิตขั้นที่สองในบริเวณพื้นท้องน้้า ส่วนใหญ่เป็นการเกิดของประชากร
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถใช้อินทรีย์สารบริเวณหน้าดินหรือในเนื้อดินตะกอนเป็นแหล่ง
สารอินทรีย์เพื่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาขยายขนาดประชากร ในการศึกษามวลชีวภาพ
ของไส้เดือนทะเลหลายชนิด (เช่น Arenicola) รวมทั้งสัตว์ในกลุ่มหอยที่กรองกินตะกอนได้ (เช่น
Macoma) พบว่ ามวลชีวภาพมีการแปรผั นในช่วงกว้าง ประมาณ 0.2-25.0 กรัมคาร์บ อนต่ อ
ตารางเมตร และพบว่ามีก้าลังผลิตอยู่ในช่วง 0.8-28.0 กรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี (Mann,
2000) สัดส่วนของอัตราผลิต (Productivity; P) ต่อมวลชีวภาพ (Biomass; B) หรือ P/B มีค่า
แปรปรวนที่ สูง โดยจะพบว่าค่า P/B จะมี ค่าต่้ ากว่า 1 หากสัต ว์ห น้าดิ นที่ สนใจนั้ นมีวงชี วิต ที่
ค่อนข้างยาว ซึ่งหมายถึงในรอบปีจะมีการเกิดของประชากรใหม่ ๆ น้อยกว่ามวลชีวภาพของสัตว์
ชนิด นั้น ๆ ที่ป รากฏอยู่ใ นพื้ นที่ ในทางตรงกั นข้ ามหากสัต ว์ห น้าดิ นที่ สนใจมี วงชีวิตที่สั้ น และ
ขยายพันธุ์หรือออกไข่ได้บ่อยๆ การเกิดประชากรใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นก็มักจะมีมาก ท้าให้เกิดสัดส่วน
ของ “P” มากกว่า “B” และค่า P/B นี้จะสูงกว่า 1 ได้หลายเท่า
การเกิดของผลผลิตขั้นที่สองนับเป็นการเกิดของผลผลิตที่เชื่อมโยงสู่ประโยชน์ใ นการ
เป็ นอาหารของมนุ ษย์ ห รื อเกี่ ยวพั นกับ ห่ วงโซ่ อาหารที่ ส่ง ต่ อไปยั งทรั พ ยากรประมงที่ มีคุ ณค่ า
ในทางเศรษฐกิจ ความพยายามในการประเมินผลผลิตขั้นที่สองในพื้นที่ ปากแม่น้าจึงนับเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจและส่งผลต่อการก้าหนดแผนบริหารจัดการด้ านการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างเหมาะสม
ในการศึกษาที่ผ่านมาของ Robertson (1979) ซึ่งท้าการวิเคราะห์ข้อมูลก้าลังผลิตของ
สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ (Macrobenthos) จากข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ รวมประมาณ 80 เรื่อง พบ
ผลการศึกษาที่น่าสนใจว่าสัดส่วนของ “P/B” ได้รับอิทธิผลอย่างชัดเจนจากระยะเวลาของวงชีวิต
(Life Span; L ในหน่วยของ ปี) โดยพบความสัมพันธ์;
log10 P/B = 0.660 – 0.726 log10 L
ทั้งนี้ พบว่าความแปรผันที่ต่างไปจากเส้นแนวโน้มตามความสัมพันธ์นี้สามารถเกิดได้ โดยขึ้นอยู่
กับอิทธิพลในด้านอุณหภูมิ แหล่งอาหาร และปัจจัยอื่น ๆ ที่จ้าเพาะในพื้นที่ปากแม่น้าแต่ละแห่ง
ในการนี้ เราจะสามารถประเมินผลผลิตขั้นที่สองส้าหรับแต่ละพื้นที่ในเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
พิจารณาส้าหรับวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไปได้
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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จากภาพรวมของการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรพื้นท้องน้้าในพื้นที่ปากแม่น้ายัง
พบว่า บทบาทของมนุ ษย์ ที่ท้ าให้ เกิ ดผลกระทบด้านการเพิ่ มปริ มาณอิ นทรีย์ สารลงสู่ พื้นที่ป าก
แม่น้าที่มากเกินควรได้ท้าให้เกิดปัญหาการลดระดับของออกซิเจนละลายน้้า และชั้นหน้าดินที่มี
ออกซิเจนจะบางลงเรื่อยๆ เป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ หน้าดินขนาดใหญ่ และเกิดการ
ทดแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า จนบางพื้นที่เกิดการตายลงและเน่าเสีย ท้าให้พบเพียงกลุ่ม
ของแบคทีเรีย นับเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อผลผลิตทางการประมงซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่ส้าคัญ
ของมนุษย์เรา จากสถานการณ์ดังกล่าวในอนาคตอันใกล้เราจึงจ้าเป็นต้องหาทางควบคุมปริมาณ
น้้าเสี ย ที่มี “สารอิ นทรี ย์” ปนเปื้ อนให้เ กิ ด ขึ้ นอย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ ในการนี้ อาจจ้ าเป็ นต้ อง
พิจารณาและออกระเบียบมาตรการที่จ้าเพาะต่อสภาพธรรมชาติ หรือสมดุลของพื้นที่ปากแม่น้า
แต่ ล ะแห่ ง (ซึ่ งไม่ จ้าเป็นต้ องเท่ ากั น) ทั้ ง นี้เ พื่ อการอนุ รั กษ์ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมในมวลน้้าและ
บริเวณพื้นท้องน้้า เพื่อการดูแลก้าลังผลิตของทรัพยากรขั้นที่สองหรือขั้นที่สูงขึ้นในพื้นที่ให้เกิ ด
อย่างยั่งยืนได้

4.2.4) พืนท้องน้าและสิ่งมีชีวิต
ในบริเวณพื้นผิวของดินในเขตปากแม่น้าโดยทั่วไปพบว่าไดอะตอมและสาหร่ายสีเขียว
แกมน้้าเงินจะเป็นผู้ผลิตขั้นต้นชนิดหลั ก ตัวอย่างชนิดของผู้ผลิตในพื้นที่ปากแม่น้า บริเวณเกาะ
Sapelo ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นไดอะตอมชนิดเด่น ได้แก่ Cylindrotheca,
Gyrosigma, Navicula และ Nitzschia การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของผู้ผลิต บริเวณพื้น
ท้องน้้าเหล่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมหลายด้าน อาทิ โอกาสที่หน้าดินโผล่พ้นน้้า ปริมาณแสงที่ตก
กระทบหน้าดิน ลักษณะหรื อคุณภาพของตะกอนที่ ผิ วหน้าดิ น และความแรงของคลื่ นลมหรื อ
กระแสน้้า เป็นต้น โดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินมักพบมากกว่ าในเขตตอนในของปากแม่น้าที่มี
ค่าเฉลี่ยของความเค็มน้้าในระดับที่ค่อนข้างต่้ า ขณะที่กลุ่มของไดอะตอมพบได้มากขึ้นในพื้นที่
เขตใกล้ ท ะเลทางตอนนอกออกไป ซึ่ ง ผลผลิ ตขั้ นต้ นในบริ เ วณพื้ นท้ องน้้ ามี การแปรผั นอยู่ ใ น
ช่วงกว้างประมาณ 25-240 g C/m2/yr (Mann, 2000)
บทบาทความส้าคัญของผู้ผลิตขั้นต้นบริเวณพื้นท้องน้้า (Benthic primary producer)
ที่มีต่อลักษณะทางนิเวศวิทยาของปากแม่ น้าขึ้นอยู่กับโอกาสการโผล่พ้นน้้าของหน้าดินว่ามีมาก
หรือน้อย ในปากแม่น้าที่มีความลึกน้อย ในช่วงน้้าลงบริเวณดินดอนจะมีโอกาสโผล่ขึ้ นหรืออยู่ใกล้
ผิวน้้ามากพอที่จะได้รับการส่องสว่างของแสงอย่างเต็มที่ ผู้ผลิตขั้นต้นในปากแม่น้าเช่นนี้จะมี มาก
และมีบทบาทส้าคัญต่อการเปลี่ย นแปลงกระบวนการทางชีวเคมีและการหมุนเวียนของแร่ธาตุ
อาหารได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ส้าหรับในพื้นที่ปากแม่น้าที่มีพิสัยการเปลี่ ยนแปลงในการขึ้น
ลงของน้้าน้อยหรือเป็นพื้นที่ที่น้ามีความลึกค่อนข้างมาก พื้นที่ดังกล่าวจะพบอิทธิพลของผู้ผลิต
ข้างต้นต่อระบบนิเวศในภาพรวมได้น้อยลง และการสะสมของอินทรีย์สารที่เกิดบริเวณพื้นท้องน้้า
ส่วนใหญ่มักเกิดจากผลผลิตขั้นต้นที่ตกตะกอนลงมาจากมวลน้้าเหนือผิวดินนั้น
ในบริเวณพื้นท้องน้้า เราพบการตกสะสมของสารอินทรีย์จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
ทั้งจากแพลงก์ตอนพืชที่ตายลงตกตะกอนทับถมลงมา จากสารอินทรีย์ที่ไหลมากับมวลน้้าจาก
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แม่น้าซึ่งน้าพาเอาซากพืชซากสั ตว์จากแหล่ งป่าชายเลนโดยรอบ รวมทั้ง จากการพัดพาเอาซาก
แพลงก์ตอนพืชหรือซากสัตว์อื่น ๆ ที่เกิดในเขตทะเลให้เข้ามาในพื้นที่ปากแม่น้าจากอิทธิพลการ
ขึ้นของน้้าและการหมุนเวียนของกระแสน้้าในพื้นที่ ส้าหรั บพื้นที่ ปากแม่น้าที่ อยู่ใกล้เขตชุมชน
หรือเขตเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างหนาแน่น การเพิ่มของอินทรีย์สารที่แขวนลอยใน
ระบบปากแม่น้าจะได้ รั บ อิท ธิ พ ลอย่ างชัด เจนจากน้้ า ทิ้ ง ที่ ปล่ อยลงมาจากเขตชุมชนหรื อ จาก
กิจกรรมทางการเกษตรที่มีในลุ่มน้้านั้น นอกจากนี้ พื้นที่ปากแม่น้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า อาทิ
การเลี้ยงปลาในกระชัง บริ เวณพื้นท้ องน้้ามักมี การสะสมของสารอินทรีย์ที่ มาจากเศษอาหารที่
เหลือรวมทั้งจากการขับถ่ายของสัตว์น้าเอง ส่วนการท้าแพเลี้ยงหอยนางรมมักพบเศษเปลือกหอย
ขนาดต่าง ๆ รวมทั้ง สิ่งขับ ถ่ายที่ มีลักษณะจ้ าเพาะตกทั บถมอยู่ในพื้นท้องน้้า บริเวณนั้นอยู่เป็ น
จ้านวนมาก

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 4.13 ลักษณะของพื้นท้องน้้าในเขตปากแม่น้าซึ่งมีองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี
ของดินที่แตกต่างกันไปตามอิทธิพลจากกระแสน้้า (รูป ก-ค; เป็นตัวอย่างของดินทราย
หยาบ ทรายละเอี ยด และโคลนปนทราย ซึ่ง ได้จากส้ารวจพื้นที่ ปากแม่น้าหลั งสวน
จังหวัดชุมพร ส่วนภาพ ง ได้จากปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร)
ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้าทั่ วไปจะพบว่ าดิ นพื้ นท้องน้้ ามี ลั กษณะองค์ป ระกอบที่ผิ วหน้ าดิ น
รวมทั้ งการเปลี่ย นแปลงตามความลึก ของดินที่ แตกต่ างกันไปในระหว่ างในแนวที่ มีคลื่นลมแรง
หรือมีน้าไหลแรง และแนวที่คลื่นลมเบากว่า อาทิ พื้นดอนที่มีเลนสะสมหรือในแนวน้้าชนซึ่งเป็น
พื้นที่การตกตะกอนตอนนอกของปากแม่น้า (ภาพที่ 4.13) ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการ
สะสมของสารอินทรีย์ที่ผิวหน้าดินและในดินที่ชั้นลึกลงไปมีความแตกต่างกันไปตามบริเวณต่าง ๆ
ของปากแม่น้า ทั้งนี้ บริเวณที่ใกล้แนวน้้าแรงมากกว่า อาทิ สถานีทางฝั่งตะวันออกของปากแม่
น้้าท่าจีน จะมีระดับเฉลี่ยของสารอินทรีย์รวมในดินที่ต่้ากว่าพื้นที่ในเขตแนวน้้าเบา ทั้งในบริเวณ
ดอนฝั่งตะวันตก หรือในพื้นที่ตอนนอกสุด (Lower reach) ของปากแม่น้าที่เป็นแนวน้้าชนและมี
ความเค็ มค่ อนข้างสู ง ซึ่ง บริ เ วณดัง กล่ าวมักเป็ นพื้ นที่ ที่เ กิด การทับ ถมของซากแพลงก์ต อนพื ช
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หลังจากการเจริญขึ้นมาอย่างหนาแน่น (เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี) เป็นระยะ ๆ ในบริเวณ
ตอนนอกนั้น

สัตว์พืนท้องน้า พฤติกรรมการกินอาหาร และบทบาททางนิเวศวิทยา
มีส ารอิ นทรี ย์จ้านวนมากที่ ตกลงมาสะสมบริเ วณหน้าดิ นเกิ ดการหมุนเวีย นต่ อไปใน
รูปแบบของการเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ที่อาศัยบริเวณพื้นท้องน้้า โดยเฉพาะจากกิจกรรมที่
เรียกว่า “Bioturbation” ซึ่งเป็นพฤติกรรมการกินอาหารที่ผสมผสานกับการเคลื่อนที่ของสัตว์
พื้นท้องน้้า ท้าให้ช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์ในดินและส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของออกซิเจน
เข้าสู่หน้าดินได้มากขึ้น สัตว์พื้นท้องน้้าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ซึ่งเป็นพวก
ที่กินสารอินทรีย์จากการเน่าเปื่อย (Detritivores) สามารถจ้าแนกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของ
อาหารที่กินหรือพฤติกรรมในการกินอาหาร อาทิ พวกที่ขูดแทะหรือกัดกิน (Shredders) พวก
กรองกิน (Filter feeders) และพวกที่กินตะกอนดินหรือสารที่ตกทับถมที่พื้นท้องน้้าได้โดยตรง
(Deposit feeders) นอกจากนี้ พ บว่ า ไส้ เ ดื อ นทะเลบางชนิ ด (กลุ่ ม Spionids) สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากการกรองเอาตะกอนแขวนลอย (Suspension feeding) ไปเป็น
การกินตะกอนดิน (Deposit feeding) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของน้้าหรือในช่วงที่
ปริมาณตะกอนแขวนลอยลดน้อยลงไป (Taghon and Greene, 1992)
ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้า ถึ ง แม้ จะได้ รั บ ความเข้ าใจว่ า เป็ น พื้ นที่ ที่ มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง
อย่างไรก็ต ามสิ่ งมี ชีวิต ในพื้นที่ ปากแม่ น้า มักมี จ้านวนชนิ ดไม่ มากนักเมื่ อเปรีย บเที ยบกับระบบ
นิเวศอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง (ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศหาดหิน หรือระบบนิเวศแนวปะการัง) สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังพื้นท้องน้้ากลุ่มหลักที่พบส่วนมากเป็นกลุ่มที่สามารถปรับตัวได้ดีและทนความ
เค็ มในช่ วงกว้ างได้ ยกตั วอย่ างพวกสั ต ว์ ที่ ห ากิ นโดยการกั ด แทะกิ น (กลุ่ ม Shredders หรื อ
Browsers) เป็นกลุ่มที่ มีลักษณะเด่น คือ สามารถเคลื่อนที่ได้ดี บริเวณเหนือผิวหน้าดิน และกั ด
แทะสาหร่ายบริเวณผิวหน้าดิน รวมทั้งกลืนกินดินตะกอนบริเวณผิวหน้าเป็นอาหารได้ดี ตัวอย่าง
ของสั ตว์กลุ่ มนี้ ได้แก่ พวก Amphipods, Isopods, และสัตว์ ในกลุ่ มหอย ทั้ง นี้ พบว่าหอยฝา
เดียว (Gastropods) สามารถขูดแทะสาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่
อยู่บริเวณพื้นท้องน้้ากินเป็นอาหารได้
สัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่ม “Filter feeders” หรือ “Suspension feeders” อาทิ หอย
สองฝา (Bivalves) ฟองน้้า (Sponges) เพรียงหัวหอม (Ascidians) และไส้เดือนทะเลกลุ่ม Fan
worms ฯลฯ เป็นพวกที่มีเส้นขนขนาดเล็ก (Cilia) ช่วยในการพัดโบกให้เกิดการเคลื่อนตัวของ
มวลน้้าและน้าพาเอาตะกอนอินทรีย์สารมากรองผ่านอวัยวะที่ใช้ในการกรอง โดยอาจมีเยื่อเมือก
ช่วยน้าพาสารเข้าสู่ช่องปาก สัตว์ในกลุ่ม Filter feeders หรือ Suspension feeders นี้นับว่ามี
ความส้าคัญต่อระบบนิเวศพื้นท้องน้้าเนื่องจากมีความสามารถในการดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก
มากในระดั บ ไมโครเมตรจนถึ ง ขนาดที่ ใ หญ่ ใ นระดั บ มิล ลิ เ มตรได้ (Wotton, 1990) Filter
feeders หลายชนิดมีล้าตัวฝังอยู่ในดินซึ่งสามารถกรองเอาตะกอนอินทรีย์จากน้้าผิวหน้าดินหรือ
ดักจับอนุภาคแล้วดึงเข้าร่างกายลงไปใช้ สารอินทรีย์บางส่วนที่ไม่ถูกใช้จะถูกขับถ่ายออกจากตัว
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(Fecal pellets) มีลักษณะเป็นเม็ด อินทรีย์สารขนาดเล็กๆ สีน้าตาลปนเทาพบสะสมอยู่ในพื้ น
ท้องน้้าบริเวณที่มีสัตว์พื้นท้องน้้านั้นอาศัยอยู่
ส้าหรับสัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่ม “Deposit feeders” จัดเป็นพวกที่สามารถกินตะกอน
ทั้งอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารที่สะสมรวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นท้องน้้าเป็นอาหาร และสามารถ
ย่อยเอาสารอินทรีย์ส่วนที่ต้องการน้าไปใช้ประโยชน์ แล้วปล่อยสิ่งขับถ่ายที่มีสารอินทรีย์ในระดับ
ต่้ากว่าออกมาภายนอกตัว สัตว์พื้นท้องน้้าพวก Deposit feeders กลุ่มหลักมักเป็นพวกไส้เดือน
ทะเล (Polychaetes; ภาพที่ 4.14) นอกจากนี้ ยังมีหอยฝาเดียว (Gastropods) หลายชนิด และ
พวกปลิงทะเล (Holothurians) อนึ่ง สัตว์พื้นท้องน้้าพวก Crustaceans หลายชนิดก็มีพฤติกรรม
การกินอาหารเช่นนี้ได้ ซึ่งในภาพรวมพบว่าสัตว์เหล่านี้สามารถหากินตะกอนที่สะสมในดินชั้นลึก
และปล่อยสิ่งขับถ่ายออกมาบริเวณใกล้ผิวดิน หรืออาจหากินบริเวณผิวดินแล้วขับถ่ายในชั้นดินที่
ลึกลงไปก็ได้

ภาพที่ 4.14 ลักษณะการสร้างท่อและการขุดรูลงในดินโดยสัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่มไส้เดือนทะเล
(Polychaetes) ในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน ซึ่งให้ประโยชน์ในการเพิ่มออกซิเจนลง
สู่ดิน (โดยจะสามารถสังเกตเห็นสีของดินบริเวณรอบ ๆ รู ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)
ลักษณะพฤติกรรมความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นท้องน้้ากลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโครงสร้างการจัดเรียงตัวของอนุภาคดิน และท้าให้เกิดการแพร่กระจายหรือการผสมผสานของ
สารอินทรีย์ในดินได้ (จัดเป็นบทบาทในลักษณะ “Bioturbation” ) โดยเฉพาะพวกที่สามารถขุด
รูหรือสร้างท่อส้าหรับใช้อยู่อาศัยหรือเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ ในชั้นดิน จะมีผลท้าให้เนื้อดินมี
โอกาสรับเอาออกซิเ จนละลายน้้าที่ แพร่ผ่านเข้าไปตามท่ อหรือรู เหล่านั้ นลงไปในดินที่ ลึกขึ้นได้
หลายเซนติเมตร (ภาพที่ 4.14)
ด้ ว ยลั ก ษณะความเป็ น อยู่ ดั ง กล่ า ว สั ต ว์ พื้ น ท้ อ งน้้ า เหล่ า นี้ จะมี บ ทบาทในการใช้
ประโยชน์จากสารอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขอบเขตหรือบริเวณที่มีออกซิเจนเข้ามาในเนื้อ
ดิน เป็นการส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี (Chareonpanich et
al., 1993; นิตยาและจารุมาศ, 2552) ซึ่งในภาพรวมของการมีสัตว์พื้นท้องน้้าอาศัยอยู่นั้น จะยัง
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

176

ประโยชน์ให้เกิดการฟื้นฟูคุณภาพดิน และเป็นประโยชน์ ต่อความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นท้องน้้าใน
กลุ่มอื่น ๆ ต่อไปได้
ในเมื่อพิจารณาในชั้นของดินที่มีออกซิเจน (Oxidized zone) ซึ่งอยู่บริเวณผิวหน้าดิน
ลงไปไม่ มากนั้ น จะพบว่ า กระบวนการด้ านการถ่ ายเทมวลสารหรื อ ความแรงของน้้ านั บ ว่ ามี
บทบาทส้าคัญต่อคุณภาพดิน โดยบริเวณที่น้ามีการเคลื่อนตัวน้อยหรือมีอัตราการไหลไม่รุนแรง
จะพบอนุภาคขนาดเล็กละเอียด (เช่น Silt, Clay) หรือสารอินทรีย์เบาต่าง ๆ มีโอกาสตกทับถมลง
บนหน้าดินได้ พื้นท้องน้้าบริเวณดังกล่าวจึงมักประกอบด้วยอนุภาคขนาดละเอียดสะสมลงมา ซึ่ง
อาจมีการแพร่ ผ่านของออกซิ เจนลงไปตามช่ องว่างระหว่ างอนุภ าคได้น้อย ท้าให้มี ช่วงชั้นของ
Oxidized zone ที่บางตามไปด้วย ทั้งนี้ พบว่าชั้นของดินที่ไม่มีออกซิเจน (Anaerobic layer) จึง
แทบจะพบที่ระดับบนที่แทบติดผิวหน้าดิน พื้นท้องน้้าบริเวณนี้จัด เป็นบริเวณที่ไส้เดือนทะเลซึ่ง
ด้ารงชีวิตแบบ Deposit feeders อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามหากเป็นบริเวณที่มี
มวลน้้าเหนือดินที่เคลื่อนตัวอย่างรุนแรงกว่าหรือเป็นบริเวณที่ มีความเร็วของน้้าค่อนข้างสูง พื้นที่
ดัง กล่ าวจะมี การสะสมของอนุ ภาคละเอี ย ดได้ น้อย เนื่ องจากความเร็ วของน้้ าที่ มีสู ง เกิ นกว่ า
อนุภาคเหล่านั้นจะตกตะกอนได้ พื้นที่ดังกล่าวจึงมักประกอบด้วยอนุภาคของทรายหรือทรายปน
โคลน มีปริมาณสารอินทรีย์ในดินที่ต่้ากว่า และมีการแพร่ผ่านของออกซิเจนลงไปได้ลึกกว่า พื้นที่
ในลักษณะหลังนี้จะมีกลุ่มสัตว์พื้นท้องน้้าพวก Deposit feeders จ้านวนน้อยลง แต่มีสัตว์พื้น
ท้องน้้าพวก Filter feeders ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นพวกที่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ดีเนื่องจากสามารถ
กรองกินเอาสารอินทรีย์ที่ฟุ้งกระจายอยู่จากชั้นน้้าที่อยู่ชิดผิวหน้าดินมาเป็นอาหารได้
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ป ากแม่ น้ า นี้ อ ยู่ ใ กล้ แ หล่ ง ชุ ม ชนที่ ห นาแน่ น หรื อ ได้ รั บ น้้ า เสี ย ที่ มี
สารอินทรีย์สูงลงมาอย่างต่อเนื่อง ดินพื้นท้องน้้ามักเกิดความเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะจากปัญหาที่
มีตะกอนอินทรีย์ตกทับถมมาก และพบกระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นในบริเวณพื้นท้องน้้า ได้สูง
เกิดปัญหาการลดต่้าลงของออกซิเจนละลายน้้าตามมา ทั้งนี้ สัตว์พื้นท้องน้้าหลายกลุ่มจะได้รับ
ผลกระทบโดยอาจอาศัย อยู่ไ ม่ได้ (โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มหอยที่มีความทนทานต่อการลดลงใน
ระดับของออกซิเจนได้น้อย) ท้าให้ในบางพื้นที่จะพบเพียงไส้เดือนทะเลขนาดเล็ก เพียงไม่กี่ชนิดที่
ยังอาศัยอยู่ได้ (อาทิ ไส้เดือนทะเลชนิด Capitella และ Prionospio ที่จัดเป็นพวก Organic
pollution indicators) ส่วนสัตว์พื้นท้องน้้าขนาดใหญ่จะเริ่มหายไปเรื่อย ๆ และหากพื้นที่เสื่อม
โทรมมากจนผิวหน้าดินแทบไม่มีออกซิเจนเลยและพบการสะสมของซัลไฟด์ ในดินในระดับที่ สูง
พื้นท้ องน้้ าบริ เ วณนั้ นก็ จะไม่ พ บสั ต ว์ ห น้ าดินขนาดใหญ่ อยู่ เ ลย ประชาคมของสิ่ ง มีชี วิต มั กจะ
เปลี่ยนเป็นกลุ่มของสัตว์ขนาดกลาง (Meiofauna) ที่มีความทนทานสูงกว่าและสามารถอาศัยใน
ช่องว่างระหว่างเม็ดดินได้ นอกจากนี้ จะพบการเปลี่ยนกลุ่มของจุลินทรีย์ในดิน เกิดการทดแทนที่
ของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ขึ้นมาแทนกลุ่มเดิม

4.3) ปัจจัยหลักทางนิเวศวิทยาและอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปากแม่น้า
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4.3.1) ความเค็มของน้า
ความเค็มของน้้ าในพื้ นที่ ปากแม่น้าได้รั บการยอมรับ ว่าเป็ นปั จจั ย ที่ ส้าคัญ มากและมี
บทบาทต่อความเป็นอยู่และการกระจายของสิ่งมีชีวิตทางน้้า ทั้งนี้ อาจเนื่องจากลักษณะเด่นของ
ปัจจัยซึ่งเป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ปากแม่น้า ตั้งแต่เขตตอนในจน
ออกสู่เขตทะเล ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับ ของความเค็ม ที่วัด ในหน่วยของ Practical
Salinity Unit หรือ “psu” มีลักษณะทั้งทิศทางตามแนวราบหรือตามเส้นทางเป็นแนวจากแม่น้า
ออกสู่ทะเล ซึ่งพบค่าผันแปรของความเค็มตั้งแต่ 0 จนถึงค่าประมาณ 28-30 psu ที่ตอนนอกสุด
ของปากแม่น้า
ในเขตปากแม่ น้า ของประเทศเขตร้อนพบว่า บางบริ เวณของพื้ นที่ป ากแม่ น้าในช่ วงที่
อากาศร้อนจัดสามารถพบค่าความเค็มของน้้าที่สูงขึ้นได้มากเนื่องจากมีอัตราการระเหยของน้้า
ผิวหน้าที่สูงกว่าประเทศเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น ลักษณะที่ส้าคัญที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยด้าน
ความเค็มของปากแม่น้า คือ การที่ต้องตระหนัก เสมอว่า “ในต้าแหน่งหนึ่งๆ ของปากแม่น้า ค่า
ความเค็มมีการผันแปรได้มากและตลอดเวลา” โดยข้อมูลความรู้ที่ส้าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงใน
การขึ้นลงของน้้ามีบทบาทสูงและสามารถส่งผลให้ ณ ต้าแหน่งหนึ่ง ๆ ในพื้นที่ปากแม่น้ามีค่าของ
ความเค็มแปรผันจากระดับที่เข้าใกล้ศูนย์ในช่วงที่น้าลง แต่มีค่าสูงเท่า ๆ กับค่าความเค็มของน้้า
ทะเลในช่วงที่น้าขึ้นได้ ยกตัวอย่างในตอนกลางของปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน พบว่าการแปรผันใน
ความเค็มของน้้า ณ ต้าแหน่งหนึ่ง ๆ มีค่าแปรผันในช่วง 5-28 psu ตามช่วงการขึ้นลงของน้้าใน
รอบวัน (จารุมาศและคณะ, 2555)
เมื่อพิจารณาทั่วทั้งบริเวณของปากแม่น้าจะพบว่าลักษณะการผันแปรในความเค็มของ
น้้าจะอยู่ในช่ วงกว้างหรือแคบนั้นขึ้นอยู่ กับต้าแหน่งที่ พิจารณาในพื้ นที่ปากแม่น้า ผลการศึกษา
ติดตามค่าความเค็มในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน (กาญจนา, 2557) แสดงให้เห็นว่าสถานีศึกษาที่อยู่
บริ เ วณแนวร่ องน้้ า (ซึ่ ง จ้ าแนกตามระยะทางออกเป็ น 3 ระยะจากปากแม่ น้า ; ตอนในสุ ด
ตอนกลาง และตอนนอก) เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของร่องน้้า ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากการไหลลงของน้้าจืดและการขึ้นลง (การผสมผสาน) ของน้้าทะเลที่ต่างกัน นั้น มี
ผลให้ช่วงของการผันแปรค่าความเค็มของน้้าในรอบปีมีความแตกต่างกันออกไป (ตารางที่ 4.3)
จากการศึกษาติดตามที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ศึกษาที่อยู่ในแนวร่องน้้าหรือใกล้ร่องน้้าส่วน
ตอนกลางของปากแม่น้าจัดเป็นบริเวณที่มีการผันแปรของค่าความเค็มของน้้ามากที่สุด ขณะที่
พื้นที่บริเวณตอนในสุดหรือช่วงขอบนอกที่เป็นรอยต่อ (หรือแนวน้้าชน) กับเขตทะเลนั้นจะมีการ
แปรผันของค่าความเค็มน้้าต่้ากว่า พื้นที่แนวน้้าชนมักพบการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืชของ
เขตทะเลได้มาก (นิศ ราและคณะ, 2555) และเป็นบริเ วณที่ พ บว่ าเป็ น “แหล่ ง ก้าเนิด เซลล์ ”
ส้าหรับปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตและขยายประชากรของแพลงก์ตอน
พืชจ้าเพาะชนิดอย่างรวดเร็วจนเกิดความหนาแน่นสูงและเห็นสีของน้้าที่เปลี่ยนไปตามลักษณะสี
ของแพลงก์ตอนชนิดเด่นที่เพิ่มจ้านวนขึ้นมา
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ตารางที่ 4.3 ค่าความเค็มของน้้า (Salinity; psu) ที่พบในสถานีศึกษาบริเวณต่าง ๆ ของพื้นที่
ปากแม่น้าท่าจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 (ที่มา: ปรับปรุงจาก กาญจนา, 2557)
ต้าแหน่งศึกษา
แนวร่องน้้าตอนในสุด
แนวร่องน้้าตอนกลาง
แนวร่องน้้าตอนนอก
ฝั่งตะวันตก
ฝั่งตะวันออก

ระยะห่างจาก
ปากร่อง (km) ค่าต่้าสุด
0
0.70
2.5
3.65
5.0
17.12
3.0
15.37
3.0
13.69

ความเค็มของน้้า (psu)
ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

SD

12.87
22.87
18.06
25.92
24.20

4.09
10.58
24.19
21.63
19.02

4.67
7.79
3.75
3.98
3.68

การเคลื่อนตัวของมวลน้้าจากแนวน้้าชนเข้ามายังตอนในของปากแม่น้าในช่วงที่น้าทะเล
ก้าลั ง ขึ้ น (โดยมวลน้้า มั กกระจายตั วออกทางด้ านข้ างสองฝั่ ง มากกว่ าในแนวร่ องน้้า) จั ด เป็ น
กระบวนการส้าคัญที่ท้าให้แพลงก์ตอนพืชที่เจริญจนหนาแน่นเหล่านั้นได้ถูกพัดพาเข้าไปสู่ตอนใน
ของปากแม่น้า เกิดเป็นวงจรห่วงโซ่อาหารและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น้าที่
เป็นผู้บริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนผลิตและการ
ย่ อ ยสลายของสารอิ น ทรี ย์ (อาทิ ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายน้้ า ) ที่ มี ใ นมวลน้้ า ทั้ ง นี้ การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านความเค็มจะน้อยลงหากอยู่ในช่วงที่น้าทะเลมีการขึ้นลงน้อย (ช่วงน้้า
ตาย; Neap tide) นอกจากนี้ พบว่าพื้นที่บางเขตของปากแม่น้าจะมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มที่
น้อยมาก (Attrill, 2002) ซึ่งความแตกต่างในอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่ าความเค็มที่มีในแต่ละ
พื้นที่ย่อยนับว่ามีความส้าคัญและเกี่ยวข้องกับ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางชี วภาพใน
พื้นที่นั้น
ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มในดินพื้นท้องน้้า (Bottom sediment) พบว่า
มีพิสัยของการเปลี่ยนแปลงที่ต่้ากว่าค่าความเค็มของน้้าด้านบน ทั้งนี้ เนื่องจากในบริเวณพื้นท้อง
น้้าเป็นแหล่งที่รวมตัวของน้้าทะเลที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุหรือสารละลายต่าง ๆ ปนอยู่มาก
มวลของน้้าที่อยู่เหนือผิวดิน (Overlying water) ซึ่งจืดกว่าน้้าที่อยู่ในเนื้อดิน จึงมักจะพัดผ่านแค่
บริเ วณผิวหน้ าดิน หรื อลอยตัวอยู่ด้ านเหนือขึ้ นไป ท้าให้เ กิด ผลกระทบต่อการเปลี่ย นแปลงค่ า
ความเค็มในดินน้อยมาก Attrill and Rundlo (2002) พบว่าโดยทั่วไปค่าความเค็มในดินพื้นท้อง
น้้ามักเปลี่ย นแปลงไม่ เกิน 2 psu หรื ออาจสูงกว่าค่ าเฉลี่ ยของความเค็ มน้้าที่ อยู่ชิ ดผิวหน้าดิ น
บริเวณนั้น ๆ เล็กน้อย
ในภาพรวมของปัจจัยทางด้านความเค็มในพื้นที่ปากแม่น้าพบว่า มวลของน้้าจืดที่ไหลลง
มาจากแผ่นดินมีบทบาทส้าคัญมากต่อรูปแบบและระดับของความเค็มที่เปลี่ยนไปในมวลน้้า น้้า
ที่ไหลลงมามากจะท้าให้เกิดแรงผลักดันออกไปสู่แนวนอกมากขึ้น และเกิดรูปแบบการปะทะหรือ
การผสมผสานกั บน้้าทะเลที่ก้าลังขึ้นมาในลักษณะที่ แตกต่างกั นไปตามเขตพื้นที่ย่อยในบริเวณ
ปากแม่น้านั้น การศึกษาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรูปแบบการแพร่กระจายความเค็มหรือ
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อัตราการผสมผสานของมวลน้้า (Salinity profile / Mixing ratio) ส้าหรับการจ้าแนกลักษณะ
จ้าเพาะของปากแม่น้าและประเมินปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาที่สามารถเกิดขึ้นได้จึงเป็นเรื่องที่
ควรด้าเนินการในแต่ละพื้นที่ต่อไป

บทบาทของมวลน้าจืดและความเค็มต่อสิ่งมีชีวิตในพืนที่ปากแม่น้า
ในการศึกษาระบบนิเวศปากแม่น้า มีหลายกรณีที่เราพยายามอธิบายบทบาทของการ
เปลี่ ย นแปลงของคาบน้้ า (Tidal cycles) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะการขึ้ น ลงของน้้ า ที่ มี ต่ อ
กระบวนการทางชีวเคมีและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ปากแม่น้า ในเขตพื้นที่ภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของลั กษณะทางอุตุ นิยมวิทยาและอุทกวิทยาอย่ างชัด เจน อาทิ ในแถบประเทศเขตร้อนอย่าง
ประเทศไทย บทบาทจากการเปลี่ยนแปลงในมวลน้้าจืด หรือปริมาณน้้าท่า (Inflow) ที่ไหลลงสู่
ปากแม่ น้า ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากภู มิอากาศหรื อลมมรสุ ม นั บ ว่ า มี ค วามส้ าคั ญ อย่ างยิ่ ง ต่ อการ
ขับเคลื่อนประชากรสิ่งมีชีวิตให้เกิดเพิ่มขึ้นหรือหายไป ซึ่งเป็นบทบาทที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง
ระยะเวลาที่จ้าเพาะได้เช่นกัน
ในช่วงที่น้าลงในรอบวัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณพื้นท้องน้้า (ซึ่งโดยทั่วไปมีความเค็ม
ในดินที่สูงเกือบเท่าเขตทะเล) จะมีการปรับตัวในลักษณะของการหลีกเลี่ยงการปะทะกับมวลน้้า
จืดหรือน้้าที่มีความเค็มต่้า สัตว์พื้นท้องน้้าที่เคลื่อนที่ได้มักท้าการขุดรูลงไปในที่ลึกขึ้น หากเป็น
สัตว์ในกลุ่มหอยจะพบการปิ ดเปลือกของตัวเองเข้าด้วยกันเพื่อ การป้องกันตัว ส่ วนในสัตว์กลุ่ ม
ปลาหรื อสั ตว์ น้า อื่นที่เ คลื่ อนที่ไ ด้ดี มักจะอาศัย การเคลื่ อนที่ออกหรื อเข้าไปตามมวลน้้าทะเลที่
เคลือ่ นตัวไปมาจากอิทธิพลของช่วงน้้าลงหรือน้้าขึ้นที่เกิดในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ในปัจจัยแวดล้อมด้านความเค็มให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้้าที่ไหลลงมาจากแม่น้าในแต่ละช่วงฤดูกาลที่กล่าว
ว่ามีความส้าคัญมากนั้น เนื่องจากปริมาณน้้าจืดที่ไหลลงมามากในช่วงฤดูฝนหรือ ในช่วงกลางฤดู
น้้าหลากจะมีผ ลท้ าให้น้าในพื้ นที่ป ากแม่ น้า ตอนในมี ค่า ความเค็มของน้้ าลดต่้ าลงกระจายเป็ น
บริ เ วณที่ ชั ด เจน มวลน้้ า จื ด นั้ นจะอยู่ ค งตั วในพื้ น ที่ ต อนในและตอนกลางของปากแม่ น้า ใน
ระยะเวลาที่ย าวนานกว่ าการขึ้นลงของน้้า ในรอบวัน ลักษณะเช่ นนี้ เสมือนการเทน้้าจืด ลงอ่าง
น้้าเค็ มที่ มี ท างเปิ ด ออกสู่ ต อนนอก มวลน้้ าจื ด จะขยายวงกว้ างออกไปตามแนวร่ องน้้ าได้ ไ กล
มากกว่าปกติ (ภาพที่ 4.15) และท้ าให้ แนวน้้าชนซึ่ง เป็นแนวนอกสุดของการผสมผสานและมี
ความเค็มใกล้เคียงกับเขตทะเลนั้นได้ขยับระยะออกห่างฝั่งไปไกลมากขึ้น
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ า มี ก ารปรั บ ตั วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นความเค็ ม โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมความเป็นอยู่ให้เหมาะสมขึ้น (ในกรณีที่ค วามเค็มของน้้าไม่เปลี่ยนแปลง
มากเกินไป) สิ่ งมี ชีวิต ยังมี วิธีการปรับ ตัวโดยอาศั ยการอพยพย้ ายถิ่น (Migration) หรื อใช้ การ
ล่องลอยตามไป (Drift) ในกรณีที่ มีการเปลี่ ยนแปลงค่ อนข้างมากเกิด ขึ้นในบางบริเ วณที่มี การ
ลดลงของความเค็มอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน (อาทิ เกินช่วงสัปดาห์หนึ่งไป) ซึ่งในกรณี
เช่นนี้สิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้้าที่เคลื่อนที่ได้น้อยก็จะตายลงไปเป็นจ้านวนมาก ลักษณะของการปรับตัว
ในสองแบบหลั ง นี้ นับ ว่ ามี ผ ลกระทบต่ อการเปลี่ย นโครงสร้ างประชาคมและความชุ กชุ มของ
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สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปากแม่น้าภาพรวมและยังท้าให้เกิดรูปแบบของการกระจายประชากรใน
แบบใหม่ตามรอบของฤดูกาลหรือวัฏจักรชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับว่ายังมีการศึกษา
ติดตามไม่มากนัก จ้าเป็นต้องวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อการวางแผนบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อไป

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.15 การกระจายของค่ าความเค็ มน้้ า ในพื้นที่ ปากแม่น้าท่ าจีน เปรีย บเที ยบในเดื อน
พฤษภาคม (ต้นฤดูน้าหลาก; ก) และเดือนสิงหาคม (กลางฤดูน้าหลาก; ข) ของปี พ.ศ.
2555 (ที่มา: จารุมาศและคณะ 2557)
ส้าหรั บ ในพื้นที่ ป ากแม่น้า ขนาดเล็ ก เช่ น ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้า ท่ าจี น (Ritnim and
Meksumpun, 2012) การตอบสนองของสัต ว์ พื้นท้ องน้้า ต่อปริ มาณการไหลลงของน้้าจืด ตาม
ฤดูกาลในรอบปีจะแตกต่างกันไปตามบริเวณย่อยในพื้นที่ปากแม่น้า หากเป็นปากแม่น้าตอนในสุด
ไม่ ว่า จะเป็ น ทางฝั่ ง ตะวั นออกหรื อตะวั นตกของปากแม่ น้ า ประชาคมสั ต ว์ พื้ นท้ อ งน้้ า มี การ
เปลี่ยนแปลงสูงและขาดเสถียรภาพ พบการทดแทนที่ของสัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่มไส้เดือนทะเลเข้า
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มาแทนสัตว์พื้นท้องน้้าพวกหอยสองฝา (โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสารอินทรีย์ตกทับถมกันอยู่มาก)
ในขณะที่พื้ นที่ทางตอนนอกออกไปพบองค์ ประกอบทางชนิดและปริมาณของสัตว์พื้ นท้องน้้า ที่
ค่อนข้างคงที่กว่า อนึ่ง พื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนในระยะปัจจุบัน มักพบค่าออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้า
กว่า 1 mg/L ดังนั้น ปัญหาที่สร้างผลกระทบในพื้นที่นอกจากจะเป็นค่าของความเค็มของน้้าที่ ลด
ต่้า ลงแล้ ว ยัง เกิ ดจากการที่ มวลน้้ามีร ะดั บของออกซิ เจนละลายน้้ าต่้ ามาก ไม่เ หมาะต่อความ
เป็นอยู่ของสัตว์น้าและสัตว์พื้นท้องน้้า ท้าให้เกิด ปัญหาการตายลงของลูกหอยที่เกิดในพื้นที่ตอน
ในตามมา กาญจนาและจารุมาศ (2554) ได้ชี้ให้เห็นว่ามวลน้้าท่าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยากรหน้าดิน ทั้งนี้ ได้สร้างผลกระทบในทางลบต่อ หอยพิมซึ่งเป็นทรัพยากร
ประมงที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเคยท้ารายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่มาก่อน
ในปากแม่ น้าของต่ างประเทศ สามารถพบการเปลี่ ยนแปลงของสัต ว์พื้ นท้ องน้้าตาม
ฤดูกาลต่าง ๆ ของปากแม่น้าได้เช่นเดียวกัน (Chapman and Brinkhurst, 1981) พื้นที่แม่น้า
บางแห่งในบริเวณที่เชื่อมต่อกับพื้นที่น้ากร่อยตอนล่างซึ่งพบไส้เดือนน้้าชนิด Tubifex tubifex
อยู่มาก พบว่าประชากรของ T. tubifex จะหายไปในช่วงหน้าหนาว หรือในช่วงที่มวลน้้าจืดลงมา
น้อยและได้รับอิทธิพลจากทะเลมากขึ้น ในขณะเดียวกันไส้เดือนชนิด Paranais frici ที่เป็นชนิด
หลักที่พบในเขตน้้าจืดก็จะถูกทดแทนที่ด้วยชนิด P. litorali ซึ่งเป็นชนิดที่ทนทานกว่าและมักพบ
ในเขตปากแม่น้า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวสะท้อนบทบาทของปริมาณการไหลลงของ
มวลน้้าจืดที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทางชนิดของสัตว์พื้นท้องน้้าได้
ผลกระทบของความเค็มของน้้าที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย (อาทิ การเพิ่มค่าความเค็ ม
เพียงประมาณ 0.25) ยังสามารถพบได้ในกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะในกลุ่มแมลง
น้้า Attrill et al. (1996) รายงานว่าเมื่อค่าความเค็มเพิ่มขึ้นแมลงน้้าหลายชนิดจะหายไปและท้า
ให้ค่าความหลากหลากทางชีวภาพต่้าลง เกิดการทดแทนที่ด้วยชนิดที่สามารถทนทานได้เท่านั้น
โดยทั่วไป “ตอนบน” ของพื้นที่ปากแม่น้าจะมีค่าของความเค็มไม่เกิน 5 psu ภายใต้ค่าความ
เค็มที่มีนั้น สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมีระดับความทนทานที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางชนิดการเปลี่ยนแปลง
ของค่าความเค็มที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถท้าให้ประชากรสูญหายไปได้เลย
นอกจากการพบว่ าปริมาณน้้าจืดที่ ไหลลงปากแม่น้า จะมีบทบาทต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของกลุ่มประชากรของสิ่งมีชีวิต ในพื้นที่ปากแม่น้าตอนในแล้ว อัตราการไหลลง (Inflow rate)
ของน้้าจืดที่เข้าสู่ปากแม่น้ายังมีอิทธิพลต่อสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของปากแม่น้าในภาพรวม
(Montagne and Kalke, 1992) การศึกษาเปรียบเทียบปากแม่น้า สองแห่งที่อยู่ในรัฐเท็กซั ส
สหรัฐอเมริกา พบว่าปากแม่น้า Guadalupe ซึ่งมีอัตราการไหลลงของน้้าจืดมากกว่าปากแม่น้า
Nueces ประมาณ 80 เท่า มีความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่และปริมาณการผลิตของ
หอยที่มากกว่าและพบสัตว์หน้าดินขนาดกลางได้น้อยกว่า ลักษณะดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของ
มวลน้้าจืดที่น้าพาเอาแร่ธาตุอาหารในปริมาณมากลงมาด้วยและส่งผลให้เกิดผลผลิตขั้นต้นมาก
ขึ้น ภายในระบบนิเวศปากแม่น้าจึงเกิดการกินต่อกันเป็นทอด ๆ โดยสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ จะมี
บทบาทในเชิงของการเป็นผู้บริโภคสัตว์ขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นได้ ในท้านองเดียวกันกับที่ปากแม่น้า
ข้างต้น ผลการศึกษาในปากแม่น้า Swan ประเทศออสเตรเลีย (Chan and Hamilton, 2001) ก็
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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พบว่าอัตราไหลของน้้าที่ลงมามีบทบาทในองค์ประกอบเชิงคุณภาพของแพลงก์ ตอนพืชที่เกิดขึ้น
ภายในปากแม่น้า โดยมีผลท้าให้ปริมาณและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น (กลุ่มสาหร่ายสี
เขียวและไดอะตอม) เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้

บทบาทของความเค็มต่อปัจจัยทางชีวภาพในพืนที่ปากแม่น้า
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ปากแม่น้าสามารถจ้าแนกเป็นกลุ่มตามลักษณะของที่มาและพฤติกรรม
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้้าได้เป็น 3 กลุ่มเบื้องต้น ได้แก่ 1) กลุ่มที่
มีแหล่งที่มาจากเขตทะเล 2) กลุ่มที่มีแหล่งที่มาจากเขตน้้าจืด และ 3) กลุ่มที่เป็นชนิดในเขตปาก
แม่น้าอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในลักษณะการกระจายทางชนิดและปริมาณของ
สิ่ ง มี ชี วิต จะพบว่ า ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้ าประกอบด้ ว ยสิ่ ง มี ชี วิ ต หลั กเป็ นกลุ่ ม ที่ มาจากเขตทะเล
สิ่ง มี ชี วิต เหล่านี้ มีตั้ งแต่ ร ะดั บ ของผู้ ผ ลิ ตขั้ นต้ น ได้ แ ก่ แพลงก์ ต อนพื ช (อาทิ Dinoflagellate;
Noctiluca) และผู้ บริโภคต่างๆ ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ (อาทิ Copepods) จนกระทั่ง ถึงกลุ่ ม
ของกุ้งเคยที่ อาศัยหากินในพื้นที่เขตน้้ากร่อย รวมทั้งปลาชนิ ดต่าง ๆ (อาทิ ปลากระบอก และ
ปลากะพง) ซึ่ งเป็ นชนิ ดที่มาจากเขตทะเลแต่สามารถปรั บตัวและทนทานต่ อการเปลี่ยนแปลง
ระดับของความเค็มในช่วงกว้างได้ (Euryhaline species) โดยทั่วไปความสามารถในการปรับตัว
หรือขอบเขตของความทนทานจะขึ้นอยู่กับชนิด โดยสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ปากแม่น้าทั่วไปสามารถทน
อยู่ ไ ด้ใ นระดั บความเค็ มที่ ล ดต่้ าลงถึ ง ระดั บประมาณ 18 psu ทั้ ง นี้ อาจมี บ างชนิด เท่านั้ นที่
สามารถทนความเค็มระดับต่้าได้ถึงประมาณ 5 psu
สิ่งมีชี วิตจากเขตทะเลที่ป รับตั วได้ บ้าง แต่ท นทานการเปลี่ ยนแปลงของค่าความเค็ ม
ในช่วงที่แคบกว่า (Stenohaline species) จะพบได้ในเขตปากแม่น้าตอนนอกสุด ที่มีความเค็ม
เฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น และแทบจะไม่พบว่ามีการแพร่กระจายเข้ามาในเขตตอนในที่
ความเค็มต่้ากว่า 25 psu เลย ในท้านองเดียวกัน สิ่งมีชีวิตจากเขตน้้าจืดที่ปกติอาศัยอยู่ในบริเวณ
ที่ความเค็มต่้ามาก (Oligohaline species) มักจะไม่สามารถทนความเค็มที่เพิ่มขึ้นสูงเกินระดับ
ประมาณ 5 psu ได้ ดังนั้นจึงมักจะไม่พบชนิด ของสิ่งมีชีวิตจากเขตน้้าจืด เหล่านี้ในบริเวณปาก
แม่ น้าเลย ในภาพรวมเมื่อเราพิจารณาบทบาทการแพร่ กระจายของค่าความเค็มต่อชนิ ดของ
สิ่งมี ชีวิต ในพื้นที่ ปากแม่ น้าแล้วจะพบว่าบริเ วณที่มีค่ าความเค็ม อยู่ร ะหว่าง 7-10 psu จะเป็ น
บริเวณส้าคัญที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางชนิดที่ ชัดเจน ซึ่งท้าให้พบลักษณะของการ
แบ่งขอบเขตทางชนิดของกลุ่มน้้าจืดทางตอนใน และชนิดที่ชอบน้้าเค็มทางตอนนอกให้ออกจาก
กันได้ (Dobson and Frid, 1998)
ถึง แม้ ว่าสิ่ง มีชี วิต ที่มาจากเขตน้้าจืด จะเป็นชนิ ดหลักที่พ บในเขตในสุ ดของพื้นที่ป าก
แม่น้า ขณะที่สิ่งมีชีวิตที่มาจากเขตทะเลจะมีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อระดับของความเค็ม ของ
น้้าเพิ่มสูงขึ้น ในพื้นที่ภาพรวมของปากแม่น้ายังพบ “จ้านวนชนิด” ในแต่ละเขตนั้นๆ ค่อนข้างต่้า
กว่าแหล่งน้้าประเภทอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพื้นที่ปากแม่น้านี้ จ้าเป็นต้องอาศัยการ
ปรับตัวอย่างยิ่งยวดอยู่ตลอดเวลา โดยสิ่งมีชีวิตที่มาจากเขตทะเลจะต้องปรับสมดุลน้้าและเกลือ
แร่ในตัวเอง (Osmoregulation) ให้อยู่ในระดับเหมาะสม และสิ่งมีชีวิตจากเขตน้้าจืดก็มีข้อจ้ากัด
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ด้านความเค็มโดยต้องพยายามควบคุมขนาดของเซลล์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามระดับความเค็มของ
น้้าที่แปรผันไปให้ได้
สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดในเขตปากแม่น้าอย่างแท้จริงนั้น ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่มี
ค่าความเค็มของน้้าเท่ากับเขตทะเล ในพื้นที่ช่วงกลางของปากแม่น้าอาจพบการแก่งแย่งแข่งขัน
กับชนิดที่ทนความเค็มในช่วงแคบ (Stenohaline species) จึงมักพบอยู่ในเขตถัดเข้ามา ซึ่งมีช่วง
ของค่ า ความเค็มประมาณ 5-18 psu (ซึ่ ง เป็ นบริ เวณที่ Stenohaline species มีน้อยลง)
เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ถัดเข้ามานี้นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงกว้าง สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้
จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงในการปะทะกับมวลน้้าจืดหรือพยายามปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด
ให้ได้

ลักษณะการปรับตัวทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตในเขตปากแม่น้า
การศึกษาการปรับตัวทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตในเขตปากแม่น้าที่ผ่านมาแสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีล้าตัวอ่อนนุ่มโดยส่วนใหญ่มีข้อจ้ากัดในการปรับสมดุลเกลือ
แร่ในร่างกาย (Rankin and Davenport, 1981) ความพยายามในการปรับสมดุลดังกล่าว พบใน
สัตว์พื้นท้องน้้ากลุ่มไส้เดือนทะเล (Nereis diversicolor) ซึ่งใช้วิธีการปรับระดับความเข้มข้นของ
สารละลายกรดอะมิโนให้เท่าหรือใกล้เคียงกับความเข้มข้นของสารละลายภายนอกตัว (ในมวลน้้า
ที่อาศัยอยู่) ทั้งนี้ การปรับลดระดับความเข้มข้นดังกล่าวสามารถท้าได้จนกระทั่งค่ าความเค็มของ
น้้าลดลงถึ งช่ วงประมาณ 10-20 psu เท่ านั้ น ในขณะเดี ยวกั น พบว่ าสิ่ ง มี ชี วิต อื่ น ๆ อาทิ ปู
(Carcinus) และกุ้ ง (Palaemonertes) (Nelson-Smith, 1977) สามารถทนทานต่ อการลด
ระดับความเค็มของน้้าได้ดีโดยใช้วิธีการการรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายและมีการดู ดซับเอา
เกลือแร่เข้ าไปทดแทน รวมทั้งใช้การปล่อยของเสียที่ เจือจางมาก ๆ เป็นการรักษาระดับความ
เข้มข้นของสารละลายในร่างกายให้เกือบคงที่อยู่ได้ตลอดเวลา
ลักษณะการปรับตัวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นโอกาสในการแพร่กระจายในช่วงกว้างของ
สัตว์ในกลุ่มกุ้งและปู ซึ่งมีเปลือกแข็งช่วยลดการแพร่ผ่านของสารออกนอกเซลล์ได้มากกว่าสัต ว์ใน
กลุ่มที่มีโครงสร้างอ่อนนุ่มหรือไม่มีเปลือกหุ้ม นอกจากนี้ สัตว์หน้าดินในกลุ่มหอยยั งมีพฤติกรรม
ของการปิดฝาอย่างสนิทหรือใช้แผ่นปิด (Operculum) เพื่อป้องกันการรับสัมผัสกับ น้้าที่มีความ
เค็มต่้าที่เข้ามาในพื้นที่ (ซึ่งจะท้าให้ไม่มีการกินอาหารในบางช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมนั้น
ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับความเค็มบริเวณพื้นท้องน้้าหรือในเนื้อดิน นั้น พบว่า มี
ค่าน้อยมากหรือน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในมวลน้้า อยู่มาก ด้วยลักษณะตามธรรมชาติ ดังกล่าว
สิ่งมีชีวิตที่ขุดรูอยู่ในดินจะได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่
บริเวณผิวหน้าดิน สัตว์ในกลุ่มหอยในพื้นที่โคลน (Hydrobia) และกุ้งขนาดเล็ก (Crangon) เป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถขุดลงไปในดินในช่วงน้้าลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับมวลน้้าที่มีความเค็ม
ต่้าได้ ทั้งนี้ พบว่าลักษณะการแพร่กระจายของชนิดจากเขตน้้าเค็มจะเริ่มเข้าใกล้ฝั่งในช่วงที่เป็น
ฤดูน้าแล้ง ซึ่งมีมวลน้้าจืดจากเขตทะเลไหลลงปากแม่น้าน้อยลง การเคลื่อนตัวของสัตว์ในกลุ่ม
ปลาที่เข้าใกล้ฝั่งยังเป็นผลจากกระบวนการที่ผสมผสานด้านการเปลี่ยนแปลงในปริมาณอาหาร
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และการอพยพเข้าไปเพื่อการขยายพันธุ์นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเค็มเพีย ง
อย่ า งเดี ย ว และส้ า หรั บ การเคลื่ อ นตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในกลุ่ มแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ยั ง พบว่ า การ
แพร่กระจายตามแนวราบหรือตามพื้นที่เขตย่อยต่าง ๆ ในปากแม่น้านั้น นอกจากจะได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยด้านความเค็ ม ของน้้าแล้ว ปัจจัยทางด้านอุณหภูมิของน้้า ด้ านความขุ่น และรูปแบบ
การเคลื่อนตัวของกระแสน้้า ยังนับว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มีบทบาทได้มากเช่นเดียวกัน (Laprise and
Dodson, 1994)

4.3.2) ดินตะกอนพืนท้องน้าและอัตราการตกตะกอน
ดินตะกอนในพื้นที่ปากแม่น้านับเป็นปัจจัยเด่นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทต่อลักษณะการ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งบางครั้งได้รับการกล่าวถึงว่ามีบทบาทที่ชัดเจนมากกว่าปัจจัยในด้าน
ความเค็มของน้้า (Barnes, 1989) ดินในพื้นที่ปากแม่น้ามีการแปรปรวนในองค์ประกอบทาง
กายภาพและทางเคมีตามลักษณะอิทธิพลของความแรงของกระแสน้้าและคุณภาพน้้าเหนือผิวดิน
อย่างไรก็ตาม ลักษณะโดยทั่วไปของดินในบริเวณปากแม่น้ามักเป็นดินโคลนเนื้อละเอียด หรือดิ น
โคลนปนทรายและมีขนาดของอนุภาคส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) ที่เล็กกว่า 125 µm ซึ่งมักพบ
การสะสมของอินทรีย์สารในระดับปานกลางจนถึงระดับสู ง (7-15%) และสามารถพบการสะสม
ของสารประกอบซัลไฟด์ที่ท้าให้ดินมีสีด้าคล้้าและเกิดกลิ่นของก๊าซไข่เน่าโชยขึ้นมาได้
ดินในพื้นที่ปากแม่น้ามีการกระจายในขนาดอนุภาคของตะกอนในทิศทางที่สอดคล้อง
กับความเร็วของน้้า บริเวณที่น้าที่มีความเร็วมากมักพบดินที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า ในบริเวณที่
ความเร็วของน้้าลดลง (โดยเฉพาะในแนวน้้าชนหรือแนวที่น้ามีการหมุนวน) จากลักษณะดังกล่าว
พื้นท้ องน้้ าที่ มีท รายเป็ นองค์ ป ระกอบจึ ง พบได้บ ริ เ วณตอนบน อาทิ ในส่ วนของแม่ น้าที่ น้ามี
ความเร็วสูงอยู่ รวมทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน้้ารุนแรงหรือในเขตตอนนอกของปากแม่น้า
ใกล้ เ ขตทะเลซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลของคลื่ นลมและกระแสน้้ าที่ มากขึ้ น ส่ วนพื้ น ท้ องน้้ าที่ มี โ คลนเนื้ อ
ละเอียดเป็นองค์ประกอบจะพบได้บริเวณช่วงรอยต่อที่เขตน้้าจืด และทะเลชนกันและมีความเร็ว
ของน้้าต่้าลง และอนุภาคขนาดเล็กที่มีน้าหนักเบาสามารถตกตะกอนสะสมลงในบริเวณพื้นท้อง
น้้าได้ ทั้งนี้ ลั กษณะการกระจายของดิ นพื้ นท้ องน้้ าอาจไม่มี รูป แบบในแนวเส้ นตรงจากร่องน้้ า
ออกไปในทิศทางที่อยู่ตอนนอกปากแม่น้าเพียงทางเดียว แต่อาจเกิดเป็นรูปแบบตามเส้นทางใน
การเคลื่ อนที่ และการหมุนวนของน้้ า ซึ่ งสามารถท้าให้ เราพบลักษณะของเนินเลนขึ้นมาได้ ใ น
หลายบริเวณย่อยของพืน้ ที่ปากแม่น้าหนึ่ง ๆ
ตะกอนเลนขนาดเล็กละเอียดที่ก้าลังจะตกทับถมหรือแขวนลอยอยู่ใกล้ผิวหน้าดินจะมี
การเคลื่อนตัวได้ ง่ ายเนื่องจากมี น้าหนั กน้ อยและอยู่ใ นพื้นที่ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงในกระแสน้้ า
ตลอดเวลา พื้นท้องน้้าในระบบนิเวศปากแม่น้าจึงนับว่ามีเสถียรภาพต่้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
พื้นท้องน้้าได้ดจี ้าเป็นต้องมีความสามารถในการปรับ ตัวได้ดีมาก โดยเฉพาะในด้านความทนทาน
ต่อการเกิดตะกอนขุ่นข้นขึ้นมาบางเวลา (ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการอุดตันของอวัยวะและระบบ
การหายใจ) และปัญหาการลดต่้าลงของออกซิเจนบริเวณผิวหน้าดิน ทั้งนี้ พบว่าสัตว์ในกลุ่มหอย
และไส้เดือนทะเลมักเป็นสัตว์พื้นท้องน้้าชนิดเด่นในพื้นที่ปากแม่น้า ขณะที่ในบริเวณย่อยที่มีการ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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สะสมของอิ นทรี ย์ สารได้ มาก ประชาคมสัต ว์ หน้ าดิน ก็ จะมี การเปลี่ ย นชนิ ดไปโดยมักเกิด การ
ทดแทนที่ด้วยไส้เดือนทะเลขนาดเล็กในครอบครัว Spionidae หรือ Capitellidae (จารุมาศและ
คณะ, 2557; กาญจนาและจารุมาศ, 2557) ส่วนสัตว์ในกลุ่มหอยที่มีความทนทานน้อยกว่าจะเกิด
การตายลงไปหรือมีจ้านวนลดต่้าลงไปเรื่อย ๆ
ด้วยสภาพการณ์ทั่วไปพบว่าพื้นท้องน้้าในเขตปากแม่น้าเป็นบริเวณที่มีการสะสมของ
สารอินทรีย์ในปริมาณค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริเวณปากแม่น้ามีศักยภาพในการให้ผลผลิตขั้นที่สอง
(Secondary production) สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยในพื้นที่ตอนกลางของปากแม่น้าที่มีการสะสม
ของสารอินทรีย์สูงนั้น หากสัตว์พื้นท้องน้้าในกลุ่มไส้เดือนทะเลดังที่กล่าวมาสามารถปรับตัวและ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรได้ ก็จะเกิดการเพิ่มจ้านวนของประชากร
ได้อย่างมาก ในการศึกษาติดตามลักษณะและอิทธิพลของสารอิน ทรีย์ที่มีปริมาณสูงมากในพื้นที่
ในเขตปากแม่ น้าท่ าจี นที่ มีภ าระทางมลภาวะสูง พบว่ า ความชุ กชุ มของไส้ เ ดื อนทะเลในกลุ่ ม
Spionids เพิ่มจ้านวนได้สูงถึง มากกว่า 10,000 ตัว/ตารางเมตร (Ritnim and Meksumpun,
2011) นับ เป็นระดั บความหนาแน่นที่ มีค่ามากกว่าพื้นที่ ปากแม่น้าอื่นๆ ในเขตอ่าวไทยตอนใน
อย่ างไรก็ต าม ปริมาณที่พ บดั งกล่าวอาจมีข้ อจ้ ากั ดในการถ่ายทอดสู่ช่ วงชั้ นของห่ วงโซ่ อาหาร
(ผ่านระบบการกินต่อกันเป็นทอดๆ) ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาที่สภาวะออกซิเจนในมวลน้้ามีค่าต่้ า
มากเกินไป
ออกซิเจนในดินเป็นปัจจัยจ้ากัดอย่างหนึ่งของพื้นที่ปากแม่น้า ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่
มีสารอินทรีย์สะสมสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในดิน ดินพื้นท้องน้้าใน
เขตปากแม่น้าจึงมักแสดงการเปลี่ยนแปลงในสีของดินจากหน้าดินที่มีสีอ่อน (อาทิสีน้าตาล หรือ
เทาปนเหลือง) สะท้อนสภาพที่มีออกซิเจนที่ได้รับจากมวลน้้าด้านบน เปลี่ยนเป็นดินสีเทาปนด้า
ในชั้ น บาง ๆ ที่ เ ชื่ อ มต่ อกั บ ดิ น ชั้ นล่ า ง และมั ก มี สี ด้ า ขึ้ น เมื่ อ ลึ กลงไปที่ ร ะดั บ ประมาณ 3-5
เซนติเ มตร ซึ่ ง พบการสะสมของสารประกอบซั ล ไฟด์ ใ นดิน ที่ เ กิด จากปฏิ กิ ริย าการย่ อยสลาย
สารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนในดินระดับลึกนั้น ๆ ลักษณะการสะสมของซัลไฟด์ ในดินที่ระดับ
ลึ ก ลงไปจะเห็ นได้ ชั ด เจนในบริ เ วณที่ มีก ระแสน้้ า เบาลงในเขตปากแม่ น้ าตอนนอกออกไป
โดยเฉพาะในแนวน้้าชนซึ่งมักพบการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืช ในการศึกษาติดตามคุณภาพ
ดินในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน โดย พิชาศิษฐ์และจารุมาศ (2558) พบว่าระดับการสะสมของซัลไฟด์
ในดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินบริเวณต่าง ๆ ของปากแม่น้า และระดั บ
ดังกล่าวมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์พื้นท้องน้้าในพื้นที่
ส้าหรับสารอินทรีย์ที่พัดพามาจากแผ่นดินหรือเลนละเอียดที่มาจากพื้นที่แม่น้า ตอนบน
นั้ นพบว่ ามี ลั กษณะของการตกตะกอนทั บ ถมในพื้ นที่ ป ากแม่ น้าตามอิ ท ธิ พ ลจากทิ ศ ทางของ
กระแสลม (Trade wind) ที่ครอบคลุมพื้นที่อยู่ กระแสลมจะมีผลท้าให้เกิดเส้นทางการเคลื่อนที่
ของน้้าในบริเวณที่อยู่ทางเหนือและทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรในลักษณะที่ตรงกันข้ามกัน (Kaiser
et al., 2005) ส้าหรับในประเทศไทยซึ่งมีบริเวณปากแม่น้าตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรจะ
พบว่าเส้นทางการไหลออกของมวลน้้าจากแม่น้ามักน้าพาให้ตะกอนเบาไหลลงไปทางทิศตะวันตก
และเกิดการตกตะกอนทับถมในแถบตะวันตกของร่องน้้า ในขณะเดีย วกันตะกอนเบาหรือซาก
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ของแพลงก์ตอนที่เกิดจากเขตทะเลจะมีการหมุนวนขึ้นไปโดยไม่สามารถไหลขึ้นในทิศตะวันตกได้
โดยตรงแต่มวลสารจากเขตทะเลมักจะไหลขึ้นไปทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้าแล้วจึงถูกพัดให้
กระจายออกไปอีกครั้ง ดังตัวอย่างในพื้นที่ของปากแม่น้าท่าจีนและปากแม่น้าบางตะบูน ที่พบว่า
ลั กษณะของตะกอนละเอี ย ดจะเกิ ด การสะสมทางฝั่ ง ตะวั น ตกของร่ องน้้ า ได้ มากกว่ าทางฝั่ ง
ตะวันออก (จารุมาศและคณะ, 2556, 2557)
อนึ่ง สารอินทรี ย์ ที่พัดพาลงมาจากเขตแผ่นดิ นเข้าไปในพื้นที่ป ากแม่น้าและเข้าสู่เขต
ทะเลนั้น มี ข อบเขตของการแพร่กระจายเข้าไปในพื้ นที่ ทะเลเพี ย งระยะทางหนึ่ งเท่ านั้น จาก
การศึกษาของ Meksumpun et al. (2007) ซึ่งใช้ดัชนีทางธรณีเคมีประเภทไอโซโทปเสถียรของ
คาร์บอน (Stable carbon isotope) มาประเมินคุณภาพดินในพื้นที่อ่าวไทยโดยรวมพบว่ า
แหล่งที่มาของตะกอนที่พบการสะสมในพื้นท้องน้้าของอ่าวไทยแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกัน
ส่วนมากประกอบด้วยแหล่ งที่ มาจากแพลงก์ ตอนพืช ที่เ กิด ในเขตทะเลกลางอ่ าวไทยเอง และ
บางส่วนได้รับอิทธิพลจากเขตแผ่นดิน ทั้งนี้ พบว่าการพัดพาตะกอนจากปากแม่น้ามีอิทธิพลต่อ
พื้นท้ องน้้าในบริ เวณที่ ไ ม่ เกิ น ระยะทางประมาณ 30 ไมล์ ทะเลจากเขตชายฝั่ ง ผลการศึ กษา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ปากแม่น้าจนถึงแนวน้้าชนตอนนอกสุดของแต่ละปากแม่น้าจะเป็น
อาณาบริเวณส้าคัญที่สุดที่ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนมาจากแผ่นดิน ทั้งนี้ จะได้รับ อิทธิพลทั้งด้าน
ความอุด มสมบู รณ์ ของสารอินทรีย์ และแร่ธาตุ ต่าง ๆ ที่ถู กพั ด พาลงมา รวมทั้ง อิท ธิพ ลในด้ าน
มลภาวะซึ่งเกิดจากน้้าเสียและการปนเปื้อนของสารพิษต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้้า

ปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนปากแม่น้า
การศึ กษาความแปรปรวนของปริมาณสารอิ นทรี ย์ร วมที่พ บในพื้ นที่ป ากแม่ น้าต่างๆ
ตั้งแต่ อ่าวไทยฝังตะวันออก อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และอ่ าวไทยตอนล่ าง ท้าให้
ทราบว่าปริมาณสารอินทรีย์รวมมีค่าตั้งแต่น้อยมากจนถึงสูงมากกว่า ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ตารางที่
4.4) ปริมาณสารอินทรีย์ในดินยังมี ความแปรปรวนสูงภายในพื้นที่ปากแม่น้าหนึ่ง ๆ สะท้อนให้
เห็นถึงความแตกต่างในลักษณะของพื้นท้องน้้าของแต่ละปากแม่น้าว่าประกอบด้วยพื้นท้องน้้าทั้ง
บริเวณที่เป็นทราย ทรายปนโคลน จนถึงพื้นที่ที่เป็นเนื้อโคลนละเอียดที่มีสารอินทรีย์สูง สะสมอยู่
และพบว่าปริมาณซัลไฟด์รวมในดินก็มีความแตกต่างกันไปได้มากเช่นกัน
ระดับของซัลไฟด์ที่พบในดินพื้นท้องน้้าในบางพื้นที่ไม่ได้แปรผันตามปริมาณสารอินทรีย์
รวมในดิ น ที่ พ บเสมอไป เช่ น ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้า หลั ง สวน จั ง หวัด ชุ มพร ซึ่ ง มี ระดั บ สู งสุ ด ของ
สารอินทรีย์รวมในดินสูงถึงประมาณ 17 % แต่กลับพบระดับของซัลไฟด์รวมสูงสุดที่ประมาณ 0.2
มิลลิกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้งของดิน (mg/g dw) ขณะที่ในปากแม่น้าท่าจีนที่มีสารอินทรีย์ในดิน
ที่สูงในระดับเท่าๆ กั น แต่มี ระดับของซัล ไฟด์รวมในดินสูงถึงประมาณ 2 mg/g dw (จารุมาศ
และคณะ, 2557) ทั้งนี้ ระดับของซัลไฟด์ในพื้นที่ปากแม่น้าหลังสวนที่มีค่าต่้ากว่าปากแม่น้าท่าจีน
ถึงประมาณ 10 เท่านั้น น่าจะเกิดจากการที่มวลน้้าเหนือผิวดินในพื้นที่หลังสวนมีคุณภาพที่ดีกว่า
โดยเฉพาะการมีระดับของออกซิเจนละลายน้้าที่สูง (ประมาณ 4-5 mg/L) ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย
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ของมวลน้้าในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนประมาณ 3-5 เท่า ระดับออกซิเจนที่มากเพียงพอนี้ส่งผลให้
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในดินพื้นท้องน้้าในพื้นที่ปากแม่น้าหลังสวนในรูปแบบ
ที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic decomposition) ยังคงเกิดได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระบวนการย่อย
สลายแบบไม่ ใ ช้ ออกซิ เ จน อาทิ กระบวนการ Sulfate reduction ซึ่ ง เป็ นสาเหตุ ที่ ท้ า ให้
สารประกอบซัลไฟด์ในดินเกิดได้น้อย
ตาราง 4.4 การเปรียบเที ยบปริ มาณสารอินทรีย์ รวม (TOM; %) และซัล ไฟด์ร วม (Acid
volatile sulfides; AVS: mg/g dw) ที่พบในดินพื้นท้องน้้าของปากแม่น้าต่าง ๆ ในประเทศไทย
พื้นที่ปากแม่น้า
ที่ท้าการศึกษาเปรียบเทียบ
ปากแม่น้าเวฬุ จ.จันทบุรี
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
ปากแม่น้าแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ปากแม่น้าบางตะบูน จ.เพชรบุรี
ปากแม่น้าปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปากแม่น้าหลังสวน จ.ชุมพร

ปริมาณ
สารอินทรีย์
รวม (%)

ปริมาณ
ซัลไฟด์รวม
(mg/g dw)

ที่มา

0.90 – 38.5
2.46 – 17.50
0.82 – 11.46
6.92 – 14.39
3.65 – 13.32
1.32 – 17.11

nd – 1.860
0.002 – 2.092
nd – 1.344
nd – 1. 721
nd – 1.154
nd – 0.290

ทิพวัลย์ (2546)
นิตยา (2554)
บุณฑริกา (2554)
จารุมาศและคณะ (2555)
เชษฐพงษ์และคณะ (2557)
จารุมาศและคณะ (2557)

บทบาทของการตกตะกอนต่อสิ่งมีชีวิตในพืนที่ปากแม่น้า
การตกตะกอนของสารต่าง ๆ รวมทั้ ง การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางกายภาพของ
ผิวหน้าดินที่เกิดจากอิทธิพลของกระแสน้้าที่ท้าให้ผิวหน้าดินชั้นบาง ๆ เกิดการเคลื่อนตัวหรือการ
ฟุ้งกระจายขึ้นมาจากพื้นท้องน้้า นั้นจั ดเป็นเรื่องปกติของปากแม่น้า ทั่วไป อัตราการตกตะกอน
(Sedimentation rate) ที่พบในพื้นที่ปากแม่น้ามีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่ระบบนิเวศทาง
น้้าอื่น ๆ โดยพบค่าประมาณ 5 g/m2/day ในพื้นที่ที่มีสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ในระดับ
ปานกลาง อาทิ ในเขตอ่าวไทยตอนบน (Windom et al., 1982) และมีค่าสูงได้ถึงประมาณ
3,000 g/m2/day ในบริ เ วณที่ ไ ด้ รั บ สารอิ น ทรี ย์ สู ง อาทิ ในพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ า ท่ า จี น
(Thaipichitburapa et al., 2009)
การตกตะกอนที่ เ กิ ดขึ้ น ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้าก่ อให้ เ กิ ด การสะสมของสารอิ นทรี ย์ แ ละ
อนุภาคอนินทรีย์ข นาดต่ าง ๆ ที่อยู่ ในมวลน้้าลงมายั งบริเ วณพื้นท้องน้้ า สิ่ง มีชีวิต ที่อาศั ยอยู่ใ น
บริเวณที่มีการตกตะกอนสูง รวมทั้งบริเวณที่มักพบตะกอนเบากระจายอยู่ ใกล้ผิวหน้าดิน จึงมั ก
เป็ นกลุ่ มที่มีค วามทนทานต่ อลั กษณะตะกอนเช่นนั้ น และมี พ ฤติ กรรมความเป็ นอยู่ต ลอดจน
รูปแบบในการกินอาหารที่ส อดคล้องกั บธรรมชาติข องพื้ นที่ ในบริ เวณดั งกล่ าวพบว่า กลุ่มของ
สิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้้าที่มีศักยภาพในการอยู่อาศัย ที่สุดมักเป็นสัตว์หน้าดินในกลุ่ม “ไส้เดือนทะเล”
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รวมถึงในกลุ่ม “หอยสองฝา” ที่มีศักยภาพในการขุดรูอยู่ กินเนื้อดินเป็นอาหาร หรือเคลื่อนที่ได้
อย่างรวดเร็ว
สัตว์หน้าดินในกลุ่มไส้เดือนทะเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปากแม่น้า โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การหาอาหารแบบการกลืนกินตะกอนขนาดเล็กที่มีสารอินทรีย์สูงผ่านเข้าไปทางช่องปาก จัดเป็น
พวกที่เรียกว่า “Deposit-feeding polychaetes” ซึ่งแตกต่างจากพวกที่ “กรองกิน” (FilterFeeding Polychaetes) ที่ใช้อวัยวะมีลักษณะคล้ายซี่กรองยื่นออกมาจากตัวเพื่อดักจับตะกอน
ทั้งนี้ พวกที่กรองกินมักมีความชุกชุมที่น้อยลงอย่างมากในพื้นที่ที่มีการตกตะกอนสูงหรือพื้นที่ที่มี
ความขุ่นสูงมาก ๆ เช่นนี้
ไส้เดือนทะเลที่ขุดรูอาศัยอยู่ในดิน (Burrowing polychaete; ภาพที่ 4.5) สามารถใช้
ลักษณะของรูหรือท่อที่มีสารเมือกเคลือบบาง ๆ ด้านใน (ท้าให้มีโครงสร้างที่ ค่อนข้างคงตัว) เป็น
ส่วนที่น้าพาเอามวลน้้าปริมาณน้อยแต่มีออกซิเ จนที่เพียงพอเข้ามาภายในท่อนั้นโดยอาศัยการ
เคลื่อนตั วหรื อเคลื่ อนที่ ภายในท่ อเป็ นจั งหวะ ไส้ เดื อนทะเลเหล่ านี้ ส ามารถเคลื่ อนที่ ขึ้นมากิ น
อาหารบริเวณผิวหน้าดิน หรือกลืนกินอนุภาคสารอินทรีย์ที่ยังไม่ได้ย่อยสลายในชั้นดินที่ลึกกว่า
เป็นอาหารได้ การอยู่ภายในรูที่ขุดในชั้นที่ต่้าลงจากผิวหน้าดินและศักยภาพในการเคลื่อนที่ ขึ้น
ลงได้รวดเร็วยังเป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านความขุ่นหรือการ
เคลื่อนตัวของตะกอนที่ผิ วหน้าดิน และยังช่วยหลบหลีกจากศัตรูหรือผู้ล่ า โดยเฉพาะในเวลาที่
ผิวหน้าดินมีการโผล่ขึ้นในช่วงเวลาที่น้าลงต่้าสุดอีกด้วย

4.3.3) ระดับของออกซิเจนละลายน้า
ออกซิเจนละลายน้้าเป็นปัจจัยทางเคมีที่มีความส้าคัญ และได้รับความสนใจเนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรมีชีวิตทางน้้า และเกี่ยวข้องกับ ระบบการย่อย
สลายตลอดจนกระบวนการทางชีวเคมีอีกมากภายในระบบนิเวศแหล่งน้้า ส้าหรับในพื้นที่ปาก
แม่น้าพบว่าลักษณะการกระจายในระดับของออกซิเจนละลายน้้ามีความจ้าเพาะกับพื้นที่ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะการไหลของน้้าและสถานการณ์มลภาวะทางอินทรี ย์ สารหรือธาตุ อาหารที่
หมุนเวียนอยู่ในระบบนิเวศปากแม่น้านั้น ๆ
ปากแม่น้าที่มีการพัดพาลงมาของมวลน้้าที่มีคุณภาพน้้าดี อาจมีปริมาณของออกซิเจน
ละลายน้้าในระดับที่สูงถึง 4-6 mg/L (อาทิ ในระบบลุ่มน้้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และลุ่มน้้า
หลังสวน จังหวัดชุมพร) จะพบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับของออกซิเจนละลายน้้าเกิดได้
ตามเส้นทางการไหลที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบและปริมาณการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยชุมชนที่
อาศั ย รายรอบแหล่ ง น้้ านั้ นเป็ นหลั ก พื้ นที่ ที่ มี ชุ มชนอาศั ย อยู่ ห นาแน่ นหรื อมี การใช้ ที่ ดิ นเพื่ อ
การเกษตรหรื ออุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การแปรรู ป ผลิ ต ผลทางการเกษตรการตลอดจน
กิจกรรมการเพาะเลี้ย งสั ตว์ น้าที่ห นาแน่ น จะมีร ะดั บของออกซิ เจนละลายน้้า ที่ล ดต่้ าลงอย่าง
ชัดเจน ทั้ งนี้ เนื่องจากมวลของสารที่ อินทรีย์ถู กพัดพาลงมาจากแม่ น้าจะเริ่ มชะลอความเร็วลง
จากการผสมผสานและแรงผลักดันของน้้าทะเล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของน้้า ผนวกกับ
การที่ ใ นน้้ า เกิ ด กระบวนการย่ อ ยสลายของสารอิ น ทรี ย์ ที่ ถู ก พั ด พามารวมตั ว กั น ในพื้ น ที่
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(โดยเฉพาะเขตปากแม่น้าตอนในและตอนกลาง) ระดับของออกซิเจนละลายน้้าจึงมักต่้าลงไปจาก
เดิม (ลดลงมากกว่า 2 mg/L) ได้อย่างชัดเจน
สภาวะการลดต่้าลงของออกซิเจนละลายน้้าในพื้นที่ปากแม่น้ามักจะเกิดขึ้นในระยะทาง
ที่ไม่ไกล เนื่องจากอิทธิพลในการผสมผสานและการเจือจางโดยน้้าจากเขตทะเล และเมื่อผ่านไป
ตามระยะทางหนึ่งซึ่งออกไปใกล้ตอนนอกของปากแม่น้า (บริเวณที่น้ามีความเค็มใกล้เคียงกับน้้า
ทะเล) ในพื้นที่ดังกล่าวมักจะพบการรวมตัวกันของเซลล์ แพลงก์ตอนพืชจากเขตทะเล (ซึ่งเป็ น
ผูผ้ ลิตออกซิเจนที่ส้าคัญในแหล่งน้้า) แพลงก์ตอนพืชที่กระจายตัวอยู่ในแนวนอกนี้เองจะช่วยท้า
ให้ ระดั บของออกซิ เจนละลายน้้าสูง กลับ ขึ้นมาดั ง เดิ ม หรื ออาจสู งกว่ าระดั บ เดิ มที่พ บในแม่ น้า
เนื่องจากการมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่สูงมากกว่าในแม่น้าก็เป็น ได้
ส้าหรั บ ในพื้ นที่ ปากแม่ น้าที่ มี ปั ญ หายู โทรฟิ เ คชั น เนื่องจากการรั บ ภาระด้ านแร่ธาตุ
อาหารมาจากบ้ า นเรื อ นชุ ม ชนหรื อ จากพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมนั้น พื้นที่ปากแม่น้าดังกล่าวมักมีระดับของออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้ามากในช่วงตั้งแต่
ก่อนจะไหลลงพื้นที่ อ่าว (ยกตั วอย่างในพื้นที่ป ากแม่น้าท่ าจีน ที่มวลน้้ามีค่าออกซิเจนละลายน้้ า
ของน้้าต้นทางที่จะไหลลงพื้นที่อ่าวในระดับที่ต่้าถึง 0.5 mg/L; จารุมาศและคณะ 2557) การไหล
ของน้้ าที่ มีออกซิเ จนละลายน้้ าต่้ ามากนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้ นเมื่อออกสู่ พื้นที่ป าก
แม่น้า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอิทธิพลจากน้้าทะเลค่อนข้างสูง (เช่น พื้นที่ราบลุ่มน้้าภาคกลางของ
ประเทศไทย) ซึ่งพบว่าการเกิดของประชากรแพลงก์ตอนจากเขตทะเลมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการ
ฟื้นฟู ร ะดับ ของออกซิ เ จนละลายน้้า ในระบบปากแม่น้า ทั้ ง นี้ ในระยะทางที่ไ ม่ ไ กลจากฝั่ ง จะ
สามารถพบการเพิ่ มจ้ านวนเซลล์ ของแพลงก์ ตอนพื ชได้อย่างหนาแน่ น และส่ง ผลให้ ระดับ ของ
ออกซิเจนละลายน้้าที่ตรวจวัดได้ในช่วงกลางวันมีค่าสูงเพิ่มขึ้นจากมวลน้้าต้นทางได้ถึง 2-10 เท่า
รูป แบบของการเปลี่ย นแปลงค่ า ออกซิ เ จนละลายน้้ า นี้ยั ง สอดคล้ องกั บ ลั กษณะการ
หมุ นเวี ย นหรื อการผสมผสานของน้้ าทะเลที่ มีการขึ้ นลงอยู่ เ สมอ ด้ วยอิ ท ธิ พ ลของปั จจั ย ร่ วม
ดังกล่าว ช่วงเวลาในการขึ้นลงของน้้าทะเลในช่วงวันจึงมีความส้าคัญมาก ทั้งนี้ พบว่าการขึ้นของ
น้้าในเวลากลางวันหรือตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นที่มีแสงจัดจะช่วยกระตุ้นอัตราการผลิต ออกซิเจนของ
เซลล์ในมวลน้้าได้มากกว่าการที่น้าขึ้นในช่วงเช้า นอกจากนี้ ในช่วงที่ “น้้าตาย” ก็นับเป็นช่วงที่
ประชากรของแพลงก์ตอนพืชมีโอกาสรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในบริเวณจ้าเพาะต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจนมากกว่าช่วง “น้้าเกิด” ที่น้ามีการขึ้นลงมากและไหลเวียนดี ช่วงน้้าตายจึงมักพบ ความ
แตกต่างในระดับของออกซิเจนละลายน้้าในพื้นที่ปากแม่น้าได้มากกว่าในช่วงที่น้าเกิด
อนึ่ ง ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้าที่ มีการเจริ ญ ของแพลงก์ ต อนพื ช อย่ างหนาแน่ นมาก (อาจ
มากกว่า 100 cells/ml ส้าหรับกลุ่ม Microplankton หรือมากกว่า 1 cells/ml ส้าหรับไดโน
แฟลกเจลเลทชนิด Noctiluca ที่เซลล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 1 mm) ระดับของออกซิเจนละลาย
ในน้้าโดยทั่วไปจะมีค่ าที่สูงมาก ซึ่ง มักมากกว่าระดับการละลายอิ่มตัวของออกซิเจนที่ อุณหภู มิ
อากาศนั้น ๆ ในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนมีรายงานการพบระดับของออกซิเจนละลายน้้า ที่สูงกว่า 17
mg/L ซึ่งเทียบเป็นค่าการละลายอิ่มตัวถึง > 200% (จารุมาศและคณะ, 2556; กาญจนา 2557)
ปรากฏการณ์ดั งกล่าวสะท้อนสภาวะความหนาแน่นของแพลงก์ต อนพืชที่ มากเกินไปจนอยู่ใ น
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ระดั บของปรากฏการณ์ น้าเปลี่ยนสี ลักษณะเช่นนี้ จะเป็ นปั ญหาในเวลากลางคื นซึ่ ง พบปั ญหา
ออกซิเจนละลายน้้าที่ลดต่้าลงมาก (Hypoxia) เนื่องจากกระบวนการหายใจและการย่อยสลาย
ต่างๆ และก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้าที่อาศัยหากินในพื้นที่ปากแม่น้าได้

4.3.4) อุณหภูมิของน้า
อุณหภูมิของน้้าในพื้นที่ปากแม่น้าจัดเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยรวมได้
น้อยกว่าปัจจัยด้านความเค็มหรือปริมาณออกซิเจนละลายน้้า อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่น้าตาย
(สภาพที่ น้าไม่ค่อยขึ้นลง) อุณหภู มิของน้้า ในฤดูร้ อนที่มีแดดจัดจะมี ค่าเพิ่ม สูงขึ้นได้ อีก 2-3 oC
ในช่วงบ่าย การที่มวลน้้าในพื้นที่ปากแม่น้าร้อนขึ้นอย่างชัดเจนนี้จัดเป็นการเร่งปฏิกิริยาการย่อย
สลายของสารอินทรีย์ในมวลน้้าและในระบบนิเวศพื้นท้องน้้าได้เป็นอย่างดี ในช่วงอุณหภูมิของน้้า
สู ง ขึ้ น ดั ง กล่ า ว เราจึ ง มั ก สั ง เกตเห็ น ฟองก๊ า ซผุ ด ขึ้ น มาจากหน้ า ดิ น ซึ่ ง เป็ น ก๊ า ซที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดิน (อาทิ ไฮโดรเจนซัลไฟด์) มีผลให้ออกซิเจละลายน้้า
ลดต่้าลงและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทางน้้าได้
ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้าในรอบปี ในพื้นที่ปากแม่น้านั้น ในประเทศไทย
เราได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้)
และช่วงฤดู หนาว (มรสุมตะวั นออกเฉียงเหนื อ) ในระดับที่ ไม่มากนัก ซึ่ง อุณหภูมิข องน้้าได้รั บ
อิทธิพลจากอุณหภูมิของอากาศเล็กน้อย โดยพบว่าในช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนธันวาคมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิของน้้าในพื้นที่ปากแม่น้าของไทยจะอยู่ในช่วงประมาณ 27-32 oC ทั้งนี้
พบว่าอุณหภู มิที่ ต่้า กว่ าเล็กน้อยในช่วงเช้าเกิ ดจากอิท ธิพ ลของอุ ณหภูมิอากาศที่ ลดลงในเวลา
กลางคื น ส่ วนอุ ณหภู มิข องน้้ าในช่วงหน้ าร้อนมักมีการเปลี่ย นแปลงในรอบวั นที่ น้อยกว่ าหน้ า
หนาว (อยู่ในช่วงประมาณ 29-32 oC) โดยอุณหภูมิของน้้าแทบไม่ลดลงในช่วงเวลากลางคืนและ
ไม่เพิ่มสูงตามอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงกลางวัน (จารุมาศและคณะ
2556) ในภาพรวมพบว่ าการเปลี่ ย นแปลงที่ ค่ อ นข้ างน้ อยเช่ นนี้ เ กิ ด เนื่ องจากมวลน้้ า มี การ
เคลื่อนย้ายเข้าออกและผสมผสานกันอยู่ตลอดเวลา
อุณหภูมิของน้้าในเขตปากแม่น้ายังได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิของน้้าท่าที่ไหลลงสู่ปาก
แม่น้า โดยทั่วไปน้้าจากแม่น้าจะมีระดับของอุณหภูมิที่ต่้ากว่าในพื้นที่ปากแม่น้า เขตตอนในและ
ตอนกลาง ประมาณ 0.5-1 oC อิทธิพลจากอุณหภู มิของน้้าท่ามักพบได้ชัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่
น้้าจากแม่น้ามีอุณหภูมิที่เย็นลง ทั้งนี้ อิทธิพลดังกล่าวมักมีระยะทางที่ไม่เกินเขตตอนกลางของ
ปากแม่น้านั้น ๆ อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้้าบางบริเวณอาจได้รับอิทธิพลจากการใช้
ประโยชน์ที่จ้าเพาะประเภทในพื้นที่ปากแม่น้า อาทิ การเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มี
การปล่ อยน้้ าหล่ อเย็ น จากพื้ นที่ โ รงงาน ซึ่ง ผลการศึ กษาด้ านผลกระทบของโรงไฟฟ้า ที่ ตั้ ง อยู่
บริเ วณปากแม่น้าบางปะกง (เชษฐพงษ์แ ละคณะ, 2552) แสดงให้เ ห็น ว่าบทบาทของมวลน้้ า
อุณหภูมิสูงที่ปล่อยออกมาจากระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ามีผลกระทบต่ออุณหภูมิของล้าน้้าส่วน
ใหญ่ค่ อนข้างน้อย ทั้ง นี้ พบว่าอุณหภูมิ ของน้้ าที่ได้ รับผลกระทบโดยเพิ่มสูงขึ้ นได้บ้ างจะพบใน
ขอบเขตที่ห่างจากต้าแหน่งปล่อยออกไปในระยะทางประมาณไม่เกิน 100 เมตรเท่านั้น
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4.3.5) แร่ธาตุอาหารในน้า
การกระจายของปัจจัยด้านแร่ธาตุอาหาร โดยเฉพาะสารละลายในกลุ่มไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส ซึ่ ง นั บว่ ามี บ ทบาทส้ าคั ญ ต่ อกระบวนการผลิต ทรั พ ยากรชี วภาพขั้ นต้ นในแหล่ ง น้้ า
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการผสมผสานของมวลน้้าที่น้าพาเอาแร่ธาตุอาหารในปริมาณมากที่ไหล
ลงมาจากแผ่นดินกับมวลของน้้าที่มาจากเขตทะเล ซึ่งเกิดจากอิทธิพลร่วมของการเกิดน้้าขึ้นน้้าลง
ในพื้นที่ปากแม่น้า

ภาพที่ 4.16 ลักษณะการแพร่กระจายของแร่ธาตุอาหารในรูปออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัสในพื้ นที่
ปากแม่น้าท่าจีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเจือจาง
โดยน้้ าทะเล และการใช้ แ ร่ ธ าตุ อ าหารโดยแพลงก์ ต อนพื ช ที่ เ พิ่ มจ้ านวนขึ้ น อย่ า ง
หนาแน่นในบริเวณแนวกลางของพื้นที่ (ที่มา: ปรับปรุงจาก เชษฐพงษ์และคณะ, 2557)
ระดับ ของแร่ธาตุอาหารที่กระจายอยู่ ในพื้ นที่ ป ากแม่น้ามีลั กษณะการเจื อจางความ
เข้มข้นด้วยมวลของน้้าทะเล ซึ่งจะพบการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตรงข้ามกับความเค็มของน้้า
ช่วงฤดูกาลที่น้าความเค็มต่้า (หรือมีมวลน้้าจืดจ้านวนมาก) ได้ แผ่กระจายลงมาจากแม่น้า ระดับ
ของแร่ธาตุอาหาร (โดยเฉพาะบริเวณตอนในสุดของปากแม่น้า) ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงตามไป
ด้วย ในทางตรงกันข้าม หากเป็นช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีปริมาณน้้าท่าน้อยลง หรือ ได้รับอิทธิพล
จากน้้าทะเล (ที่มีความเค็มสูงกว่า) เกิดพัดพาเข้าสู่แผ่นดินและไหลขึ้นไปตามเส้นทางของล้าน้้า
ซึ่งท้าให้น้าเกิดการผสมผสานกับน้้าทะเลและมี ระดับความเค็มที่สูงขึ้น ก็จะพบว่าขอบเขตการ
แพร่กระจายของมวลน้้าที่มีแร่ธาตุอาหารสูงจะถูกจ้ากัดอยู่เ ฉพาะพื้นที่ทางตอนในสุด (ภาพที่
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4.16) นับเป็นอิทธิพลอย่างชัดเจนจากการขึ้นลงของน้้าและปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงมาในบริเวณ
ปากแม่น้านั้น ๆ
ในพื้ นที่ ป ากแม่ น้ า ท่ า จี น ที่ มี ก ารเกิ ด ปรากฎการณ์ น้ าเปลี่ ย นสี โดยเฉพาะในเขต
ตอนกลางและตอนนอกของปากแม่น้า ที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับเขตทะเล (ในระยะทางประมาณ 5
กิโลเมตรจากแนวขอบฝั่ง และมีค่าความเค็มของน้้าในช่วงประมาณ มากกว่า 25 psu) เราพบว่า
ปริมาณของแร่ธาตุอาหารมักได้รับอิทธิพลจากการเจริญของแพลงก์ตอนพืชที่พบหนาแน่นขึ้นมา
มากในบางบริ เ วณย่ อ ยซึ่ ง ครอบคลุ มอาณาบริ เ วณหนึ่ ง ๆ ที่ เ กิ ด ปรากฎการณ์ น้ าเปลี่ ย นสี
(Chuenniyem et al., 2012) ลักษณะดังกล่าวมักพบได้ชัดเจนในช่วงน้้าตาย ซึ่งน้้ามีความเร็วใน
การเคลื่อนตัวน้อย เราจะพบการเกิดเป็นหย่อมของแพลงก์ตอนพืชที่มีความหนาแน่นของจ้านวน
เซลล์ สู งมากและน้้ าเกิ ด การเปลี่ย นสีอย่ างชั ดเจน แพลงก์ต อนพื ชที่ เ กิด ขึ้ นในพื้นที่ ปากแม่ น้า
บริเวณจ้าเพาะดังกล่าว สามารถท้าให้ ระดั บความเข้ มข้นของแร่ธาตุอาหารในพื้นที่ ปากแม่น้า
บริเวณนั้นลดระดับลง ซึ่งทั้งนี้ เกิดจากการที่แพลงก์ตอนพืชได้มีการน้าเอาแร่ธาตุอาหารที่ละลาย
อยู่ในน้้าเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตสารอินทรีย์และการขยายจ้านวนประชากรให้เพิ่มมากขึ้น
โดยทั่วไปการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืชชนิดที่พบได้มากในพื้นที่ปากแม่น้า มักเป็น
การเจริญและขยายประชากรของชนิดที่มีแหล่งก้าเนิดในเขตทะเลหรือจากพื้นที่ที่มีความเค็มของ
น้้าระดับค่อนข้างสูง ส่วนแพลงก์ตอนพืชที่อยู่ในเขตล้าน้้าซึ่งเป็นมวลน้้าจืดที่ถูกพัดพาลงมาเรื่อย
ๆ ก็จะมีขอบเขตการกระจายที่ถูกจ้ากัดด้วยความเค็ม (ดูรายละเอียดในส่วนของ “แพลงก์ตอน”
ในเขตปากแม่ น้า) ด้วยเหตุดังกล่าว พื้นที่ช่วงรอยต่อของการผสมผสานในเขตรั บน้้ากร่อยแนว
ปากแม่น้าตอนในจึงยังคงสภาพการมีแร่ธาตุอาหารที่สูงดังเดิม โดยอาจมีความชุกชุมของแพลงก์
ตอนพื ช ลดต่้าลงเมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ช่วงล้าน้้ าตอนปลายหรื อช่ วงปากแม่น้าตอนนอกออกไป
พื้นที่ตอนในถึงตอนกลางของปากแม่น้าจึงมักพบระดับของแร่ธาตุอาหาร รวมทั้งสารมลพิษที่พัด
พาลงมาได้ในระดับที่สูงมากกว่าตอนนอกเสมอ
ระดับของแร่ธาตุอาหารในพื้นที่ปากแม่น้า ต่าง ๆ มีรูป แบบการกระจายตามลักษณะ
ทางนิเวศอุทกวิ ทยาของพื้นที่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับอิ ทธิพลของลักษณะการใช้ประโยชน์และ
โอกาสการรับน้้าเสียที่มาจากชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ การรับเอาปริมาณแร่ธาตุอาหารที่สูงมากเกินไป
จะท้ าให้เกิ ดปั ญหายูโ ทรฟิเ คชันที่รุ นแรง และมีผ ลกระทบด้ านการจ้ากัด การเจริญ เติบ โตของ
ผู้บริโภคขั้นต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเชื่อมโยงสู่ปัญหาการผลิตทรัพยากรประมงได้อย่างมากใน
ล้าดับต่อไป

กระแสน้าและการหมุนเวียนแร่ธาตุอาหาร
ปากแม่น้าทุก ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นปากแม่น้าประเภทใด จะมีมวลน้้าที่ถูกพัดพาออกนอก
เขตไปสู่ทางทะเล ตามบทบาทกระแสน้้าที่เป็นผลสุทธิ ระหว่างแรงดันของมวลน้้า น้้าจืดที่ไหลลง
และการผลั กดันจากการขึ้ นลงของน้้า ทะเล ทั้ ง นี้ การไหลออกของมวลน้้ าในภาพรวมจะไม่ มี
บทบาทต่อทรัพยากรขนาดใหญ่ที่สามารถว่ายน้้าเองได้ดี อย่างไรก็ตาม จะมีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิตที่
เคลื่อนตัวไปพร้อม ๆ กับมวลน้้าหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ต้านทานแรงของกระแสน้้านั้นได้
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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แพลงก์ ตอนสั ตว์ เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งมีชี วิตที่ได้ รับ ผลกระทบจากการเคลื่อนตั ว
ของมวลน้้า อย่างไรก็ตาม แพลงก์ ตอนสัต ว์สามารถปรับ พฤติกรรมความเป็นอยู่เพื่อ การรักษา
สมดุลในประชากรที่เกิดขึ้น แพลงก์ตอนสัตว์หลายชนิดในเขตปากแม่น้า (โดยเฉพาะในกลุ่มของ
สัตว์ น้าวัย อ่อน) ใช้ ลักษณะของการเคลื่อนตัวตามแนวดิ่ งในช่ วงของการขึ้ นลงของน้้ าเพื่อการ
รักษาสมดุลของประชากร โดยในช่วงที่น้าลงซึ่งมีมวลน้้าจืดเคลื่อนตัวลงมามาก แพลงก์ตอนสัตว์ ก็
จะเคลื่อนที่ขึ้นไปยังบริเวณผิวน้้าเพื่อกินอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ หลักจากนั้น พอเข้าช่วงที่
น้้าขึ้นในรอบวันแพลงก์ตอนสัตว์เหล่านั้นก็จะเคลื่อนที่ลงลึก และอาศัยการขึ้นของมวลน้้าเค็มที่
พัดพาขึ้นมาช่วยในการน้าพาเอาประชากรย้อนกลับเข้าไปสู่เขตปากแม่น้าในบริเวณเดิ มได้อีกครั้ง
(Hill, 1991)
การเคลื่ อนตั วในลักษณะที่ส อดคล้องกับการไหลของมวลน้้า ยัง พบในประชากรของ
แพลงก์ตอนพืช การศึกษาแพลงก์ตอนพืช ในอ่าว Chesapeake ประเทศสหรัฐอเมริกา (Tyler
and Seliger, 1978) พบว่าการกระจายของแพลงก์ตอนพืชชนิด Prorocentrum ซึ่งเป็นชนิด
หลักที่ท้าให้เกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี จะมีการกระจายของเซลล์ออกไปสู่อ่าวตอนนอกในช่วง
ปลายฤดูหนาว และผสมผสานกับมวลของน้้าทะเลแล้วลดระดับต่้าลง พอเข้าสู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ซึ่งเริ่ มมีการละลายของน้้าแข็ง และมี มวลน้้า จืด ไหลลงสู่อ่าวมากยิ่ง ขึ้น มวลน้้าจืดและน้้าเค็มที่
เคลื่อนตัวสวนทางกันท้าให้เกิดชั้นความต่างในความหนาแน่นของแร่ธาตุอาหาร ในช่วงดังกล่าว
Prerocentrum จะถูกพัดพากลับเข้าไปในอ่าวตามมวลน้้าเค็มที่ไหลแนบพื้นท้องน้้าเข้าไปตาม
แนวร่องน้้า ซึ่งจะยกตัวขึ้นเมื่อเจอกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื้นที่ Prorocentrum ที่มา
กับมวลน้้าที่มีแร่ธาตุอาหารสูงเมื่อลอยสูง ขึ้นและได้รับแสงอย่างเต็มที่ มักเกิดการเพิ่มจ้านวนได้
อย่างรวดเร็วและกระจายตัวออกไปในแนวผิวหน้าน้้าตามอิทธิพลของลักษณะการไหลออกของ
มวลน้้าที่มีความเค็มน้อยกว่าได้อีกครั้งในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ปริมาณของเซลล์จะรวมตัวกัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงช่วงฤดูร้อนที่มีมวลน้้าจืดไหลลงน้อยมาก ประชากรของแพลงก์ตอน
จะมีขอบเขตหนาแน่นเพียงแค่แนวนอกสุดของปากแม่น้าและไม่ถูกพัดพาออกไปไกลกว่านั้น ซึ่ง
ประชากรดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหนาวก็จะลดระดับตกลงสู่มวลน้้าที่มีความเค็มสูงกว่า ทาง
ด้านล่าง เกิดเป็นวัฏจักรในการไหลวนเข้าสู่อ่าวตอนในอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ส้าหรับ สัตว์พื้นท้องน้้ำ ในพื้นที่ปากแม่น้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่เป็นสัตว์ทะเลซึ่ง
มีการขยายพันธุ์ได้หลายช่วงในรอบปี และมักมีระยะตัวอ่อนที่เป็นแพลงก์ตอนล่องลอยไปในน้้า
ด้วยลักษณะดังกล่าวการพัดพาของมวลน้้าสุทธิออกนอกระบบปากแม่น้า จึงมีส่วนท้าให้เกิดการ
สูญ หายไปของประชากรสั ต ว์ พื้นท้ องน้้ าโดยเฉพาะในระยะวัย อ่ อนก่ อนที่จะฝั งตั ว ลงดิ นและ
เจริญ เติ บ โตต่อไปได้ ประชากรของสัต ว์ พื้นท้องน้้ า ชนิ ดที่ มีการพั ฒ นาของระยะวัย อ่ อนอย่ าง
รวดเร็วหรือชนิดที่มีระยะการเป็นแพลงก์ตอนแค่ในช่วงสั้นๆ จึ งมักจะเป็นชนิดที่ยังสามารถคง
ประชากรในพื้ นที่ ป ากแม่ น้าได้ อย่ างต่ อเนื่อง การศึ กษาที่ผ่ านมาพบว่าสัต ว์ พื้นท้องน้้ า ในกลุ่ ม
ไส้เดือนทะเล โดยเฉพาะชนิด Capitella capitata (ซึ่งมีระยะวงชีวิตที่ค่อนข้างสั้นและสามารถ
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เจริญเป็นตัวเต็มวัยที่ขยายพันธุ์ได้ในระยะประมาณไม่เกิน 28-30 วัน) จัดเป็นชนิดที่มีการปรับตัว
ได้ดแี ละสามารถฟื้นคืนประชากรได้เร็วหากได้รับผลกระทบที่ ท้าให้ประชากรลดลงไป (Grassle
and Grassle, 1974; Giangrande et al., 1994)

ภาพที่ 4.17 ลักษณะความสมบูรณ์ของหอยพิม (Pholas orientalis; ภาพบนซ้าย) ที่ได้ในพื้นที่
ตอนกลางของปากแม่น้าท่าจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกับภาพความเสื่อม
โทรมลงของประชากรหอยพิมในช่วงประมาณ 2 ปีถัดไป (ภาพบนขวา) และการเกิด
หอยสองฝาขนาดเล็กอื่น ๆ อาทิ กลุ่มของหอยกระสือ (ภาพล่ างซ้าย) และหอยกะพง
(ภาพล่างขวา) ขึ้นมาในบางพื้นที่
ในพื้นที่ปากแม่น้าที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้า หรือได้รับภาวะน้้าเสียบ่อยครั้ง
ประชากรของสัตว์พื้นท้องน้้าที่มีการขยายพันธุ์ได้น้อย (จ้านวนไข่น้อย) หรือมีระยะแพลงก์ตอนที่
ยาวนานจึง มักมีแ นวโน้ มในการหายไปของประชากรได้มากกว่ า ในพื้นที่ป ากแม่ น้าท่าจีน เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาการลดลงในประชากรสัตว์พื้นท้องน้้า เนื่องจากผลกระทบของความเสื่อม
โทรมในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นความเสื่อมโทรมของประชากรหอยพิม (ภาพที่ 4.17 บนขวา) ซึ่ง
เดิมมักได้มากอยู่ในบริเวณตอนกลางและตอนในของปากแม่น้า ในระยะหลังพบการเกิดทดแทนที่
โดยหอยขนาดเล็กอื่น ๆ ที่พบได้ในแนวเลนทางตอนในเข้ามา (อาทิ หอยกะพง; ภาพที่ 4.17 ล่าง
ขวา) ซึ่ งทั้ง นี้ การเปลี่ย นแปลงในพื้นที่ลงฝังตั ว น่าจะเกิดจากอิ ทธิพ ลจากการหนุ นของมวลน้้ า
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ทะเลที่มากกว่าแรงดันของมวลน้้าจืดที่ลดน้อยลง (กาญจนาและจารุมาศ, 2557) อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่พบก็คือ หอยที่เกิดขึ้นมักจะตายลงไปในระยะไม่นานหลังจากนั้น เนื่องจากปัญหาน้้าเสีย
ที่ขาดออกซิเจนได้ไหลลงมาจากพื้นที่ชุมชนเป็นจ้านวนมาก
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นอกจากปริมาณน้้าจืดที่ถูกควบคุมหรือมี
การน้าไปใช้ประโยชน์ในระหว่ างเส้นทางของแม่น้าที่มากเกินควร (ซึ่งมีอิทธิพลต่อมวลน้้าสุทธิที่
จะไหลลงสู่ปากแม่น้า) จะมีบทบาทต่อพื้นที่ การเกิดของประชากรสัตว์พื้นท้องน้้า แล้ว คุณภาพ
ของมวลน้้ าจื ด ที่ ไ หลลงมาสู่ เ ขตปากแม่ น้า ก็ เป็ นปั จจั ย ร่ วมที่ ส้ าคั ญ มาก ที่ มีบ ทบาทต่ อความ
เป็นอยู่และผลผลิตของทรัพยากร และจ้าเป็นต้องหาทางบริหารจัดการคุณภาพน้้า ทั้งนี้ เพื่อการ
อนุรักษ์ดูแลพื้นที่วางไข่และขยายพันธุ์ของทรัพยากรประมงในพื้นที่ปากแม่น้าได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป

แร่ธาตุอาหารและบทบาทต่อแพลงก์ตอนพืชในพืนที่ปากแม่น้า
แร่ธาตุอาหาร นับเป็นปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดปัญหายูโทรฟิเ คชันและการเกิด
ปรากฎการณ์ น้า เปลี่ ย นสี โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ อ่ าวไทยตอนใน (Suvapepun, 1989;
Chongprasith and Srinetr, 1998; Meksumpun and Meksumpun, 2008) ผลของแร่ธาตุ
อาหารซึ่งมักมีระดับความเข้มข้นสูงมากในเขตแม่น้าตอนล่างและในเขตปากแม่น้ายังเป็นสาเหตุ
ให้ เ กิ ด ปรากฎการณ์ น้า เปลี่ ย นสี ไ ด้ บ่ อยครั้ ง ในรอบปี เกิ ด เป็ นปั ญ หาต่ อเนื่ อ งในด้ านความ
แปรปรวนของออกซิเจนละลายน้้าในรอบวันและปัญหาออกซิเจนลดต่้ามากในเวลากลางคืน และ
ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตทรัพยากรประมงตั้งแต่ระดับของผู้บริโภคขั้นแรก ๆ ในระบบนิเวศ
ของพื้นที่ปากแม่น้า (ศูนย์พัฒนาชายฝั่ง, 2557)
ในพื้นที่แม่น้าซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นมักมีการปล่อยน้้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยแร่ธาตุ
ต่ า งๆ ลงมามาก ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในแม่ น้ า ท่ า จี น ทางตอนล่ า ง พบปริ ม าณการไหลลงของ
สารละลายไนโตรเจนอนินทรีย์และออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัสในระดับสูงถึงประมาณ 146 และ
36 ตันต่อวัน ตามล้าดับ (Thaipichitburapa et al., 2010) นับเป็นปัญหามลภาวะรูปแบบหนึ่ง
ที่มาจากกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะจากแหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งกิจกรรมการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ที่ท้าการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งด้าเนินการต่อเนื่องกันมายาวนาน ในปัจจุบันหลายภาค
ส่วนได้เริ่มตระหนักถึงปัญหาและก้าลังหาทางบริหารจัดการมลภาวะทางน้้าดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้ อาจ
จ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้
ประโยชน์ในแหล่งน้้าและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
เมื่อพิจารณาในมุมมองทางนิเวศวิทยาจะพบว่าแร่ธาตุอาหารที่มีในน้้า (ไม่ว่าจะอยู่ใน
กลุ่มของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือซิลิกอน) ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการ
ขยายประชากรของแพลงก์ตอนพืช ส้าหรับในพื้นที่ปากแม่น้าของประเทศไทยเรานั้น พบแพลงก์
ตอนพื ช ที่ มั ก เพิ่ ม จ้ า นวนและท้ า ให้ เ กิ ด ปรากฎการณ์ น้ า เปลี่ ย นสี ไ ด้ บ่ อ ยครั้ ง ได้ แ ก่ ชนิ ด
Noctiluca และ Ceratium ซึ่งจัดอยู่ใน Division Pyrrophyta (กลุม่ Dinoflagellate)
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ในแหล่งปากแม่น้าของประเทศไทย Noctiluca scintillan สามารถด้ารงชีวิต คล้าย
เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ โดยมีการใช้แส้ (Flagellum) ในการจับเอาแพลงก์ตอนพืชสีเขียว (Division
Chlorophyta) ชนิ ด Pedinomonas เข้ าไปในเซลล์ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง อาหาร ขณะเดี ย วกั น
Pedinomonas (ที่อยู่ภายในเซลล์ของ N. scintillan ซึ่งมีผนังเซลล์ใสเหมือนเป็นถุง กลมบาง ๆ)
ก็สามารถเจริญและขยายพันธุ์ ในลักษณะของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา (Symbiosis) ไปได้ด้วย
ด้วยลักษณะดังกล่าว การเพิ่มจ้านวนประชากรของ N. scintillan ในพื้นที่ปากแม่น้า จึง นับว่า
เป็นการเพิ่มแหล่งอาศัยให้กับเซลล์ของ Pedinomonas ทั้งนี้ N. scintillan จะท้าการดึงเอาแร่
ธาตุอาหารจากภายนอกผ่านผนังเซลล์เข้าไปสะสมในตัวเอง แร่ธาตุอาหารที่ถูกดึงเข้าไปในเซลล์
ของ N. scintillan จะถูกน้าไปใช้ต่อในกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงโดย Pedinomonas ที่
เจริญอยู่ภายใน และท้าให้เกิด การผลิตออกซิเจน การเพิ่มของสารอินทรีย์ภายในเซลล์ รวมทั้ ง
การขยายประชากรของ Pedinomonas ต่อไปได้เรื่อย ๆ (Montani et al., 1998)
ส้าหรับในแหล่งปากแม่น้าเขตอบอุ่น อาทิ ในประเทศญี่ปุ่น N. scintillan ที่พบนั้นไม่
มีลักษณะของการ Symbiosis กับแพลงก์ตอนพืชสีเขียวชนิด Pedinomonas ท้าให้ในช่วงที่มี
การเพิ่มจ้านวนของ N. scintillan อย่างหนาแน่น เราจะมองเห็นมวลน้้าเปลี่ยนเป็น สีน้าตาลแดง
การเพิ่มจ้านวนของประชากรของ N. scintillan ในพื้นที่ปากแม่น้า จึงไม่เกี่ยวข้องกับดึงเอาแร่
ธาตุอาหารในน้้าเข้าไปในเซลล์โดยตรง แต่นับ เป็นปรากฏการณ์ทางอ้อมจากการที่แร่ธาตุอาหาร
ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากแร่ธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไปกระตุ้นให้เกิดการเจริญ ของแพลงก์ตอน
ชนิดต่าง ๆ ที่ N. scintillan สามารถใช้เป็นอาหารได้ (Pithakpol et al., 2000; Sriwoon et
al. 2008) เมื่อปริมาณอาหารเพิ่มขึ้น ประชากรของ N. scintillan ก็จึงค่อย ๆ เจริญและขยาย
จ้านวนตามไป โดยเราสามารถความสั มพันธ์ อย่างมี นัย ส้ าคั ญ ระหว่ างความหนาแน่ นของ N.
scintillan กั บการเพิ่ มปริมาณคลอโรฟิล ล์ เอ ของแพลงก์ต อนอื่ น ๆ ที่มี ในแหล่ง น้้า (Huang
and Qi, 1997; Micyaguchi et al. 2006) หรือสัมพันธ์กับมวลชีวภาพรวม (Schaumann et
al. 1998) ของแพลงก์ตอนอื่น ๆ ที่เจริญขึ้นมาภายในมวลน้้าบริเวณนั้น

บทบาทของแร่ธาตุอาหารในเขตจ้าเพาะต่าง ๆ ของปากแม่น้า
จากลักษณะที่ปากแม่น้าเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของน้้าสูง การเปลี่ยนแปลงในความ
ชุกชุมของประชากรแพลงก์ตอนพืชไม่ว่าจะทางบวก (การที่มีความหนาแน่นของเซลล์มากขึ้น)
หรือในทางลบ (มีความหนาแน่นน้อยลง) ย่อมได้รับอิทธิพลจากอัตราการผสมผสานของน้้าที่ มาก
น้ อยแตกต่ างกั นไปในแต่ ล ะเขต การเปลี่ ย นแปลงความชุ กชุ มดั ง กล่ า วมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
ลักษณะในการผสมผสานในแหล่ง ที่มาของเซลล์ ต้นก้าเนิ ด ตลอดจนความเหมาะสมพอดี ของ
ปัจจัยแวดล้อมที่จ้าเป็นส้าหรับการเพิ่มจ้านวนประชากร
เมื่ อพิ จารณาโครงสร้ างของปากแม่ น้าโดยส่วนใหญ่พ บว่า พื้นที่ ที่พ บการสะพรั่ งของ
แพลงก์ตอนพืช หรือพื้นที่ที่มีการเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี อยู่บริเวณปากแม่น้าส่วนกลางถึง
ส่วนนอก (Middle to lower reach estuary) ทั้งนี้ อาจเนื่องจากแพลงก์ตอนชนิดเด่นที่เกิดการ
สะพรั่งนั้นเป็นแพลงก์ตอนที่มีที่มาจากเขตทะเล ในเขตดังกล่าวระดับของความเค็มของน้้าที่พบมี
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ขอบเขตที่อาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 ส่วน ตามพื้นที่ย่อยจากตอนกลางสู่ตอนนอก ประกอบด้วยพื้นที่
ที่มีค่าความเค็มในช่วง 14-17 psu, 18-24 psu, และช่วง 25-29 psu ตามล้าดับ ผลการศึกษา
ของ Chuenniyom et al. (2012) แสดงให้เห็นว่าแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca sciintillan
ที่เกิดการสะพรั่งในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนนี้ มีความสัมพันธ์กับระดับของแร่ธาตุอาหารพืชในกลุ่ม
ไนโตรเจนรวม (Dissolved inorganic nitrogen; DIN) ประมาณ 68% (P < 0.01) และมี
ความสัมพันธ์กับระดับของแอมโมเนียม (NH4+-N) ที่ค่อนข้างสูงถึงประมาณ 74% ( P < 0.05)
โดยความสัมพันธ์หรือบทบาทของแร่ธาตุอาหารที่พบดังกล่าว สะท้อนได้เฉพาะในเขตพื้นที่ปาก
แม่น้าส่วนนอกสุด ที่มีช่วงความเค็มของน้้าประมาณ 25-29 psu เท่านั้น ส่วนพื้นที่ทางตอนใน
เข้าไป พบความแปรปรวนของข้อมูลด้านความหนาแน่น ของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูง และไม่พ บ
บทบาทของแร่ธาตุอาหารที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนในนี้มีการเปลี่ยนแปลงมวล
น้้าที่เกิดจากอิทธิพลจากการผสมผสานของน้้าที่สูงมากกว่าพื้นที่ปากแม่น้าส่วนนอกนั่นเอง
โดยทั่วไปการวิเคราะห์บทบาทของแร่ธาตุอาหารส้าหรับในพื้นที่ปากแม่น้าที่มีปริมาณ
แร่ธาตุอาหารสูงมากและเพียงพออยู่แล้ว ผลการวิเคราะห์มักไม่สะท้อนบทบาทที่ชัดเจนแต่อย่าง
ใด การเปลี่ยนแปลงในจ้านวนเซลล์ห รือความหนาแน่นของแพลงก์ต อนพืชที่ พบในแต่ละพื้นที่
ย่ อย มั กเกิ ด จากการเจื อจางหรื อ การผสมผสานกั บ มวลน้้ าโดยรวมมากกว่ า การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์กับค่าความเค็มของน้้าจึงมักให้ค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกส้าหรับแพลงก์ตอนพืชชนิดที่มี
แหล่งที่มาจากเขตทะเล ซึ่งหมายถึง การพบความหนาแน่นของประชากรที่มากขึ้นในพื้นที่ตอน
นอกสุดที่มีความเค็มใกล้เคียงกับเขตทะเล
ในพื้ นที่ ป ากแม่น้าท่าจี นช่ วงปี พ.ศ. 2550-2551 พบปริ มาณไนโตรเจนอนิ นทรี ย์ ที่
ละลายน้้า (DIN) สูงมาก ในช่วงประมาณ 14-47 M และมีออร์โธฟอสเฟทฟอสฟอรัส (PO43-)
สูงถึงประมาณ 3 M นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการสะพรั่งของแพลงตอนพืชชนิด Noctiluca ได้
เกือบตลอดทั้งปี (จารุมาศ และคณะ 2557) อย่างไรก็ตาม การเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี ใน
พื้นที่ปากแม่น้าแห่ง นี้มักพบในช่วงปลายฤดูน้าหลาก ซึ่งมี แร่ธาตุอาหารลงมาจากปากแม่น้าสู ง
กว่าในช่วงฤดูน้าแล้งถึ ง 2-8 เท่า (Chueniyom et al., 2012) และการพบปริมาณเซลล์ ที่
หนาแน่นที่สุด (ประมาณ 72,000 เซลต่อลิตร) สามารถพบได้ในบริเวณเขตปากแม่น้า ตอนนอกที่
มีค่าความเค็มของน้้าอยู่ในช่วง 25-29 psu
ในช่วงปี พ.ศ.2555 พื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนมีการรายงานระดับของ DIN สูงสุดมากถึง
ประมาณ 106 M และมีระดับของ PO43- สูงสุดถึงประมาณ 16 M (Thawonsode et al.
2013) เป็นการเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ 2 เท่า และ 5 เท่า จากเดิม ตามล้าดับ การเพิ่มของแร่
ธาตุอาหารดังกล่าวท้าให้ระดับของคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้นถึง 200 g/L นับเป็นปัญหายูโทร
ฟิเคชันในขั้นที่รนุ แรงมากซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขต่อไป
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4.4) บทสรุปในภาพรวม
ระบบนิเวศปากแม่น้า มีลักษณะจ้าเพาะที่แตกต่างไปจากระบบนิเวศแม่น้าที่ได้กล่าวมา
ในบทก่อนหน้า โดยเฉพาะในประเด็นส้าคัญ คือ การเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งปริมาณและ
คุณภาพของมวลน้้าจืดที่ไหลลงจากแผ่นดิน ผสมผสานกับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้้าทะเล ใน
พื้นที่ปากแม่น้าจะมีลักษณะในการเคลื่อนตัวของน้้าได้หลายทิศทาง ประกอบด้วยการไหลขึ้นลง
ตามแนวร่องลึกของปากแม่น้า และการไหลหมุนวนไปหรือเข้าออกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของพื้นที่ ท้าให้ในภาพรวมปากแม่น้าจึง เป็นพื้นที่ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงในปัจจัยทางคุณภาพน้้ า
ได้มาก และเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นได้ ทั้งในช่วงรอบวั น (ตามลั กษณะการขึ้นลงของน้้าทะเล)
และในช่วงฤดูกาล (ตามความแตกต่างของมวลน้้าจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดิน) ซึ่งมีจ้าเพาะและ
แตกต่างกันไปในปากแม่น้าแต่ละแห่ง
พื้นที่ ปากแม่น้ายั งเป็นพื้นที่ที่ มีการใช้ ประโยชน์ ในที่ดิ นโดยรอบแหล่ งน้้ าสู งมากกว่ า
ระบบนิเวศแหล่งน้้าประเภทอื่น ส่งผลให้เรามักพบสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากน้้าเสีย จากชุมชน
น้้าทิ้งจากการเกษตรและจากระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในพื้นที่ปาก
แม่น้ายังมักพบปัญหายูโทรฟิเคชันจากการรับเอาปริมาณแร่ธาตุอาหารในรูปของไนโตรเจนเละ
ฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปซึ่งท้าให้เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสีได้บ่อยครั้ง รวมทั้งยังพบปัญหาการ
ปนเปื้อนของสารพิษต่าง ๆ การลดต่้าลงของค่าออกซิเจนละลายน้้า และปัญหาความเสื่อมโทรม
ในความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงที่มี ทั้งในมวลน้้าและในบริเวณพื้นท้องน้้า
อย่างมากขึ้นทุกวัน
ในการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บสถานการณ์ คุ ณ ภาพน้้ าและเสถี ย รภาพในการผลิ ต
ทรั พ ยากรในพื้นที่ ปากแม่ น้า ต่ าง ๆ เราสามารถพิจารณาจากปั จจั ย ในด้ านปริมาณออกซิ เ จน
ละลายน้้า ปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้้า ปริมาณของอินทรีย์สารหรือปริมาณของซัลไฟด์ในดินพื้น
ท้ องน้้ า เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บอย่ าง รอบคอบและรั ด กุ ม นั้ น เรา
จ้าเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานในรูปแบบทางนิเวศอุทกวิทยาและโครงสร้างทางกายภาพของปาก
แม่น้าแต่ละแห่งมาประกอบ และศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้้าในบริเวณที่เป็นตัวแทนของเขต
ย่อยต่าง ๆ ในพื้นที่ปากแม่น้า ซึ่งมีลักษณะค่าความเค็มของน้้าที่ต่างกัน โดยทั้งนี้ สามารถแบ่ง
เขตของปากแม่น้าแต่ละแห่งตามระดับเฉลี่ยของความเค็มน้้าที่พบในรอบปี ออกเป็น 4 เขตย่อย
ได้แก่ เขตปากแม่น้าส่วนต้น เขตปากแม่น้าตอนบน เขตปากแม่น้าตอนกลาง และเขตปากแม่น้า
ตอนนอกสุด ซึ่ งมีค่าความเค็ มน้้าเฉลี่ยที่ประมาณ 0-5 psu, 5-18 psu, 18-25 psu และ
มากกว่า 25 psu ตามล้าดับ
อนึ่ง จากสถานการณ์ปัจจุบันในด้านความเสื่อมโทรมของปากแม่น้า ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
คุณภาพน้้า หรือปริมาณของทรัพยากรประมงที่ลดน้อยถอยลง การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่ควรเร่งรัดด้าเนินการ
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ในการนี้ การส่ง เสริ มแนวคิ ดเชิ งอนุ รั กษ์ ร วมทั้ ง การส่ง เสริ มจิ ตส้ านึกของสั ง คมและ
ชุมชนในส่วนรวมเพื่อการอนุรักษ์ดูแลคุณภาพน้้าในพื้นที่ โดยรอบปากแม่น้านับเป็นเรื่องที่จ้าเป็น
มาก ทั้งนี้ พบว่ าเราควรมุ่ งเน้ นการสื่อสารให้ สังคมและชุ มชนที่เกี่ย วข้องนั้น ๆ ได้ ตระหนักถึ ง
ความส้าคัญของการคงอยู่ ของทรัพ ยากรสิ่ง มีชีวิตทางน้้าให้ มากขึ้น โดยควรมีการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลทางด้ านทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ ซึ่ งควรครอบคลุ มถึงทรัพยากรหอยและปลาชนิ ด
หลักที่พบในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมงานวิช าการโดยเฉพาะการศึกษาพัฒนาดัชนี ชี้วัด ที่เหมาะสม
เพื่อเชื่อมโยงบทบาทของคุณภาพน้้ าสู่ร ะบบการผลิต ทรัพ ยากรทางน้้าภายในระบบนิเวศปาก
แม่น้าให้เกิดภาพที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะท้าให้สังคมในวงกว้างได้รับทราบถึงผลกระทบ
ของคุ ณภาพน้้ า ต่ อ “เสถี ย รภาพทางอาหาร” และตระหนั กถึ ง ความจ้ าเป็ นที่ จะต้ องร่ วมกั น
อนุรักษ์ดูแลพื้นที่ปากแม่น้าอย่างจริงจังมากขึ้นในโอกาสต่อไป
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บทที่ 5
การประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ความอุดมสมบูรณ์ และมลภาวะ
ของระบบนิเวศทางน้า
Assessment of Environmental Status, Trophic State, and
Pollution of Aquatic Ecosystems
การบริหารจัดการแหล่งน้าเชิ งอนุรักษ์เ พื่อเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าได้
อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบหรือก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรต่าง ๆ จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของแหล่งน้าแต่ละ
แห่ ง ซึ่ งหมายถึ งความเข้าใจในสถานการณ์ ปั จจุ บันของระบบแหล่ งน้ า ที่ ค รอบคลุ ม ความรู้ ด้ าน
องค์ประกอบทางชนิด ปริมาณ สถานการณ์ความเป็นอยู่ของทรัพยากร และความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับลักษณะทางสัณฐานวิทยา อุทกวิทยา และนิเวศวิทยาภายในระบบที่จ้าเพาะต่าง ๆ นอกจากนี
ความรู้ ค วามเข้ าใจในลั กษณะของการปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิต หรื อการตอบสนองของประชาคม
สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความกดดัน ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในพืนที่หรือ
เป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ นับว่าเป็นประเด็นส้าคัญที่จะท้าให้เราสามารถ
ประเมิ นทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงหรื อโอกาสความเสื่ อมโทรมที่ อาจจะเกิ ด ขึ นต่ อทรั พ ยากรใน
ช่วงเวลาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค้าถามที่มักจะถูกถามเมื่ อจ้าเป็ นต้องบริหารจัดการพืนที่แหล่ง น้าที่ใ ดที่หนึ่ งมักเริ่มจาก
ค้าถามทั่วไปว่า แหล่งน้ านีอยู่ใ น “สถานการณ์” อย่างไร มี สภาวการณ์ ของความเสื่ อมโทรมมาก
น้อยเพียงใด มีความอุดมสมบูรณ์สูงหรือไม่ มีก้าลังผลิตเท่าใด มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือไม่
รวมทังมีความสามารถ หรือมี “ศักยภาพ” ในการรองรับมลภาวะหรือการใช้ประโยชน์ในพืนที่ (อาทิ
การใช้แหล่งน้าเพื่อการเพาะเลียงสัตว์น้า) ได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น ค้าถามดังกล่าวนับเป็น “จุด
เริ่ม” ส้าคัญที่นักบริหารจัดการจ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาไตร่ตรองและค้นคว้าหาค้าตอบ เพื่อให้ได้
ความรู้พืนฐานส้าหรับการก้าหนดแผนการจัดการแหล่งน้าที่เหมาะสมต่อไปได้
ในเนือหาของบทนีจึงเป็นการน้าเสนอองค์ความรู้ รวมทังแนวคิดที่จะน้าไปสู่ความเข้าใจใน
สถานการณ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มของระบบนิ เ วศทางน้ า โดยให้ ค วามรู้ ใ นลั กษณะการ
ตอบสนองของระบบนิเวศต่อผลกระทบต่าง ๆ และประมวลแนวคิดในการวิ เคราะห์สถานการณ์
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คุณภาพน้าเบืองต้น การประเมิ น สถานการณ์ความเป็นอยู่และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตทางน้ า
การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า และการประเมินสถานการณ์มลภาวะของระบบ
นิเวศแหล่งน้าไหลประเภทต่าง ๆ ที่กระจายตังแต่ในเขตพืนที่ลาดชันสูง (อาทิ ล้าห้วย น้าตก ล้าธาร
ต้นน้า) ลงมาถึงแหล่งน้าไหลประเภทแม่น้า ในพืนที่รับน้าทางตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่ม รวมถึงเขต
ปากแม่น้าซึ่งเป็นบริเวณน้ากร่อยและเขตทะเลที่ต่อเนื่องกันไป โดยมีรายละเอียดในประเด็นส้าคัญ
ดังนี

5.1) การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้าเบืองต้น
การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้าเบืองต้น เราสามารถเทียบเคียงหรือประยุกต์ใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้า (Water quality standard) ที่มีการประกาศใช้ทั่วไปส้าหรับ ภูมิภาคที่ศึกษา
และ/หรือตามความจ้าเพาะในประเภทของแหล่งน้าและการใช้ประโยชน์ที่ สนใจ ทั งนี มาตรฐาน
คุณภาพน้าที่มีการพิจารณาก้าหนดเป็นกฎหมายหรือบทบัญญัติทางด้านสิ่งแวดล้อมจะให้ประโยชน์
ในการท้าความเข้าใจสถานภาพของแหล่งน้า ท้าให้ทราบแนวโน้มของผลกระทบจากลักษณะการใช้
ประโยชน์ใ นแหล่งน้า ระยะปัจจุ บันและ/หรือใช้ก้าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่จะมีขึนในพืนที่
แหล่งน้ านัน ๆ ได้อย่ างเหมาะสมกับลักษณะทางคุณภาพน้า ซึ่ งในภาพรวมจะน้าไปสู่ การบริหาร
จัดการแหล่งน้าเชิงอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนาแนวทางและการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้านัน มีรากฐานมาจากการค้านึงถึง
ความปลอดภัย และสุขภาพของมนุ ษย์ผู้บริโ ภคอุปโภคที่เกี่ยวข้อง อย่ างไรก็ต ามเนื่องจากปัญหา
ความเสื่อมโทรมลงของสภาพแวดล้อมที่ได้ส่งผลกระทบต่ อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชี วภาพของสิ่ ง มี ชี วิต การก้ าหนดมาตรฐานคุ ณภาพน้ า ภายใต้ เ ป้ าหมายในเชิ ง ของการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมจึ ง ได้ รับ ความส้าคัญ และก่ อเกิ ดขึ นมาเรื่ อย ๆ มี การพัฒ นา
มาตรฐานใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม อาทิ มาตรฐานคุ ณ ภาพดิ น ตะกอนส้ า หรั บ ประเทศไทย ส่ ว นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการพัฒนามาตรฐานเพื่อการควบคุม
แร่ธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหายูโทรฟิเค
ชัน (Eutrophication) ที่มักจะเกิดขึนในแหล่งน้านิ่ง (อาทิ ในเขตทะเลสาบ) และในพืนที่ปากแม่น้า
โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้แหล่งชุมชนซึ่งได้รับน้าเสียมาจากกิจกรรมของชุมชนหลากหลายประเภท
5.1.1) มาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้า
ในการก้าหนดเกณฑ์ห รือมาตรฐานคุณภาพน้า มี ประเด็นส้ าคัญหลักที่ค วรค้ านึงถึ ง คื อ
การจ้าแนกประเภทของแหล่งน้า และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ เหมาะสม โดยทั่วไปแหล่งน้าถูกจัด
จ้าแนกประเภทในเบืองต้นเป็นอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแม่น้า ระบบทะเลสาบ และระบบ
ชายฝั่ง (River, Lake, and Coastal Waters) เนื่องจากความแตกต่างในลักษณะทางภูมิสัณฐาน
วิทยา อุทกวิทยา ต้าแหน่งที่ตัง และองค์ประกอบทางนิเวศวิทยา นอกจากนี ยังมีการพิจารณาแหล่ง
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น้าในลักษณะของการเป็นแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าบาดาล แหล่งน้าในระบบอุตสาหกรรม หรือแหล่ง
น้าทะเล ฯลฯ ซึ่งมักมีการก้าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานโดยหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ
ส้านักแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง หรือกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง)
ตารางที่ 5.1 ลั กษณะการก้ าหนด “มาตรฐานคุ ณภาพน้ า ” ส้ าหรั บ ปั จจั ย ส้ าคั ญ อาทิ ปริ มาณ
ออกซิเจนละลายน้า (DO) บีโอดี (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (Total coliform
bacteria) ในแต่ละประเภทของแหล่งน้า ผิวดิน และการระบุ รูปแบบการใช้ประโยชน์ ที่เหมาะสม
(ปรับปรุงจาก: กรมควบคุมมลพิษ, 2535)

ประเภท
แหล่งน้า
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4

ลักษณะการใช้ประโยชน์

ระดับของปัจจัย

แหล่งน้าที่คุณภาพน้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้าทิงจาก
กิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติก่อน
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิง่ มีชีวิตระดับพืนฐาน
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้า
แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้า
(3) การประมง
(4) การว่ายน้าและกีฬาทางน้า
แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(2) การเกษตร
แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
(2) การอุตสาหกรรม

DO (ตามธรรมชาติ)
BOD (ตามธรรมชาติ)

แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น

ประเภทที่ 5 ประโยชน์เพื่อ การคมนาคม

Total coliform
(ตามธรรมชาติ)

DO >6 mg/L
BOD <1.5 mg/L
Total coliform
<5,000 MPN/100ml
DO >4 mg/L
BOD <2.0 mg/L
Total coliform
<20,000 MPN/100ml
DO >2 mg/L
BOD <4.0 mg/L
Total coliform
ไม่ก้าหนด

DO ไม่ก้าหนด
BOD ไม่ก้าหนด
Total coliform
ไม่ก้าหนด
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เมื่อสามารถจ้ าแนกประเภทของแหล่ งน้าในเบืองต้นได้แล้ว ในขันตอนถั ดมาจะท้ าการ
ก้าหนดรายละเอียดในรูปแบบการใช้ประโยชน์ส้าหรับแต่ละประเภทของแหล่งน้า ทังนี การก้าหนด
เกณฑ์ ห รื อมาตรฐานคุ ณภาพน้ าควรอยู่ บ นความตระหนั กถึ ง ประโยชน์ ที่ จะเอื ออ้ านวยต่ อการ
“อนุรักษ์สถานภาพของสิ่งมีชีวิต ” ให้เกิดการคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการรักษาสมดุล
ภายในระบบแหล่งน้านัน ๆ (ดังตัวอย่างการก้าหนดระดับของปัจจัยส้าคัญส้าหรับแต่ละประเภทของ
แหล่งน้าและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แสดงใน ตารางที่ 5.1)
ในการก้าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานคุณภาพน้า นอกจากจะขึนอยู่กับประเภทของแหล่งน้า
และรูปแบบการใช้ประโยชน์ แล้ว การก้าหนดเกณฑ์เพื่อเป้าหมายในการประเมินแหล่งน้าเพื่อการ
อนุ รักษ์ การพั ฒนาการใช้ป ระโยชน์ หรือ การฟื้นฟูส ภาพแหล่ งน้ าในรู ป แบบที่ เหมาะสมนั บว่ ามี
ความส้าคัญเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวจ้าเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่เชื่อมโยง อาทิ ด้านโอกาสใน
การเกิดปัญหาต่อทรัพยากร รูปแบบการใช้น้า ณ ปัจจุบันและในอนาคต และ/หรือความรุนแรงของ
มลพิษและแหล่งที่มาของมลพิ ษ ฯลฯ มาประเมินร่วมด้วย เกณฑ์คุณภาพน้าที่มีจึงถูกก้าหนดจาก
ปัจจัยชีวัดคุณภาพน้า หลายประเภท ซึ่ง เป็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
แหล่งน้าที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของแหล่งน้า โดยเฉพาะการแสดงออกถึงสภาพที่ไม่เหมาะสม
ต่อความเป็ นอยู่ข องสิ่ง มีชี วิต ปั ญ หามลภาวะหรื อโอกาสการปนเปื้ อนของแร่ธาตุ รวมทั งสารพิ ษ
ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถก่ออันตรายต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าและมนุษย์
เราซึ่งจ้าเป็นต้องใช้น้าในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
5.1.2) ปัจจัยคุณภาพน้าเบืองต้นและการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้า
ปัจจั ยคุ ณภาพน้ าเบื องต้นที่ ได้ รับการกล่าวถึ งและก้ าหนดเป็นมาตรฐานคุ ณภาพน้ า ที่ มี
เหมือนกัน ในทั่วทุกภูมิภาคของโลก ได้แก่ ปัจจั ยด้านความเป็นกรด-เบส (pH) ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า (Dissolved oxygen; DO) การบริโภคออกซิ เจนโดยจุ ลินทรี ย์ในน้ า (Biochemical
oxygen demand; BOD) อัตราการใช้ออกซิเจนทางเคมีของน้า (Chemical oxygen demand;
COD) และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform group) เป็นต้น นอกจากนี ปัจจุบันได้มีการ
ก้าหนดค่ามาตรฐานของปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (Total nitrogen and phosphorus)
ในหลายประเทศ อาทิ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทังนี เพื่อการป้องกันปัญหาจาก
การเพิ่มของแร่ธาตุอาหารในแหล่งน้าจนท้าให้เกิดปัญหาการขยายจ้านวนของพรรณไม้น้าหรือการ
สะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนปัญหาจากปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี (Red tide outbreaks)
ซึ่งเป็นผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรในแหล่งน้าที่ท้าให้เกิดปัญหาการขาดออกซิเจนและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมีชีวิตทางน้าตามมาได้ อนึ่ง ปัจจัยด้านคุณภาพน้าบางประเภท อาทิ
ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) สีข องน้า (Water color) ระดับ ของแร่ธาตุ ปริมาณน้อย อาทิ
แมงกานีส (Mn) และเหล็ก (Fe) มักเป็นปัจจัยที่มีบทบาทความส้าคัญน้อยกว่าและมักยกเว้นไม่
กล่าวถึงในบางกรณีได้
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ในระบบนิเวศของแหล่งน้าโดยทั่วไปพบว่าค่าความเป็นกรด-เบสและปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ า มี ความส้าคั ญ มาก ปั จจั ย ดั งกล่ าวจึ ง มั กได้ รั บ การศึ กษาและพิ จารณาอย่ างรอบคอบ
ส้าหรับในพืนที่ชายฝั่งทะเลและในเขตปากแม่น้า จะพบว่าปัจจัยทางด้านการใช้ออกซิเจนทางเคมี
ของน้า ปริมาณตะกอนแขวนลอย และการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียจะเป็นตัวชีวัดเพิ่มเติมที่
ส้าคั ญซึ่ ง สะท้ อนผลกระทบจากชุมชนโดยรอบแหล่ง น้ าเนื่ องจากมี ความเกี่ ยวข้ องกั บระบบการ
ถ่ายเทของเสี ย และสิ่ งปฏิ กูลต่ าง ๆ ลงมา นอกจากนี ในพื นที่ ช ายฝั่ ง ที่ มีการท้าประมงและการ
เพาะเลี ยงสั ต ว์น้ า ปั จจั ย ทางด้านไขมั น ที่ ป นเปื้อนในน้ า ยั ง ได้ รับ ความสนใจศึ กษาติ ด ตาม ทั งนี
เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของทรัพยากรสัตว์น้าในพืนที่นัน ปัจจัยคุ ณภาพน้ า
เบื องต้ น ที่ ส้ า คั ญ ในล้ าดั บ ต้ น ๆ ส้ า หรั บ ระบบแม่ น้ า มี ร ายละเอี ย ดด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้า ดังต่อไปนี
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
การก้าหนดค่ามาตรฐานส้าหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) นัน แต่แรกเริ่มเป็นการ
ให้ความส้าคัญกับการประมงและการเพาะเลียงสัตว์น้าเป็นหลัก ค่ามาตรฐานดังกล่าวนับเป็นค่าที่ถูก
ให้ความส้าคั ญตังแต่ระยะแรก ๆ ของการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางด้ านคุณภาพน้ าขึนมา ทังนี
เนื่องจากค่านีมีความส้าคัญต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้าโดยตรง
ส้าหรับในแหล่งน้าดีมากควรมีค่า DO สูงกว่า 6.5 mg/L ขึนไป จะสามารถพัฒนาใช้เป็น
พืนที่ที่ ลงอาบน้าได้ และมนุษย์เ ราสามารถน้าน้ามาใช้ใ นการอุปโภคบริ โภคได้ นอกจากนียั งเป็ น
แหล่ งน้ าที่ ดีมากส้ าหรับ การน้ าน้ามาใช้ ใ นระบบอุ ต สาหกรรมและกิ จกรรมทางการประมง โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มสัต ว์น้าที่ มีถิ่นที่อยู่อาศัย ดังเดิมอยู่ในแหล่ งน้ าสะอาด (อาทิ ในประเทศ
ญี่ปุ่น พบว่าแหล่งน้าที่ปลากลุ่ม Salmon สามารถวางไข่และฟักเป็นตัวอ่อนได้อย่างดีขึนจะต้องมีค่า
DO มากกว่า 7.0 mg/L) ซึ่งในแถบประเทศเขตอบอุ่นโดยทั่วไปก้าหนดว่าน้าที่มีคุณภาพดีที่สัตว์น้า
อาศัยอยู่ได้ควรมีค่า DO มากกว่า 6 mg/L ส้าหรับในรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกานันก้าหนดค่า
DO ส้าหรับการประกอบกิจกรรมทางการประมงต้องมีค่ามากกว่า 5 mg/L ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับ
มาตรฐานส้าหรับประเทศญี่ปุ่น (มาตรฐานทางการประมง ประเภทที่ 3; Okada and Peterson,
2000)
อนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่นได้ระบุว่าส้าหรับการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรมนัน ค่า DO ควรมีค่า
มากกว่า 5 mg/L เช่นเดียวกัน ทังนีเนื่องจากค่า DO ที่ต่้ากว่า 5 mg/L จะขัดขวางการเจริญเติบโต
ของรากพืชได้ และส้าหรับการอนุรักษ์สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินัน มีการก้าหนดค่าของ
DO ไว้ว่าไม่ควรให้มีค่าต่้ากว่า 2 mg/L ทังนีเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะการเน่าเสียเนื่องจากการย่อย
สลายแบบไม่ใ ช้ ออกซิ เจน (Anaerobic decomposition) ซึ่ง ระดั บดั งกล่าวสอดคล้องกั บค่ าที่
ก้าหนดส้าหรับแหล่งน้าผิวดินของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
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ค่าความเป็นกรด-เบสของน้า
โดยทั่วไประดับของความเป็นกรด-เบส (pH) ในแหล่งน้าประเภทแม่น้าจะมีค่าเท่ากับ 7
(ส่วนในเขตปากแม่น้าจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.5-8.5) ระดับของ pH ดังกล่าวถูกให้ความส้าคัญ มา
แต่ดังเดิมเนื่องจากมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิตน้าประปาในประเทศ ทังนี หากค่า pH สูงเกิน
กว่า 8.5 จะมีผลกระทบต่อระบบการเติมคลอรีนเพื่อท้าความสะอาดน้า และเพื่อให้การน้าน้ามาใช้
ในระบบดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ หน่วยงานที่ควบคุมระบบจะเฝ้าระวังมิให้ค่า pH มีการแปรผัน
อยู่นอกพิสัยระหว่าง 6.5-8.5 ในกรณีที่น้ามีค่า pH อยู่นอกพิสัยดังกล่าว นอกจากมีผลกระทบต่อ
การท้าน้าประปาแล้ว ยังจะท้าให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อตาของมนุษย์เรา และท้า
ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้า ค่า pH ที่ต่้า
ของน้าหากเป็นพืนที่ที่มีการปลูกข้าวแล้ว รากของข้าวจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
โดยจะเกิดการละลายของเกลือออกมาจากโครงสร้างเซลล์ ขณะที่ค่า pH ที่สูงจะท้าให้บริเวณใบมีสี
ซีดจางจนขาว โดยทั่วไปพบว่ าค่า pH ที่ ท้าให้พืชเจริญ เติบโตได้ อย่างปกติ จะอยู่ ในช่ วง 6.5-7.5
ดังนัน ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าของปัจจัย pH ส้าหรับเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากน้าเพื่อการ
กสิกรรมจึงมักถูกก้าหนดให้อยู่ในช่วงของ 6.5-7.5 นั่นเอง
การบริโภคออกซิเจนโดยจุลินทรีย์ในน้า
ค่าการบริโภคออกซิเ จนโดยจุลินทรีย์ในน้ า (Biochemical oxygen demand; BOD)
เป็ นค่ าที่ถู กก้ าหนดให้ ใช้ พิ จารณาส้ าหรั บ แหล่ง น้ าประเภทแม่ น้ า เนื่ องจากความจ้ าเป็ นในการ
ติดตามตรวจสอบทางด้านศักยภาพในการบ้าบัดตัวเองตามธรรมชาติ (Self-purification) ของแหล่ง
น้าซึ่งในขณะเดียวกันยังสะท้อนสภาวะการปนเปื้อนของอินทรีย์สารในมวลน้า โดยทั่วไปแหล่งน้าที่มี
ค่า BOD น้อยกว่า 1 mg/L เป็นแหล่ง น้ าที่ค่ อนข้างเป็นธรรมชาติ ที่ส ะอาดมาก ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ และเป็นแหล่ งน้าที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเป็นแหล่งอนุรักษ์
เพื่อการดู แลให้ เป็นแหล่ง น้าสะอาดหรื อเพื่อการสงวนไว้ ซึ่ง ทรั พยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหล่งน้า (Okada and Peterson, 2000)
ในกรณีที่ร ะดับ ของ BOD ในน้ าที่น้ามาใช้เพื่ อการผลิต น้าดื่ มมีค่ าสูงเกินกว่า 3 mg/L
กระบวนการผลิ ต จะถู กกระทบกระเทื อนเนื่ องจากปั ญ หาการตกตะกอนและการกรองทรายที่
จ้าเป็ นต้ องเพิ่ มมากขึ น ท้าให้ต้ นทุ นทั งด้ านวั ตถุ ดิบ และเวลาสูง ขึนได้ ดัง นันในกรณี ที่แ หล่ งน้ ามี
เป้าหมายในการถูกน้ ามาใช้เพื่ อประโยชน์ใ นการผลิต น้าดื่ม ก็ค วรจะควบคุมค่า BOD ในระดั บ
มาตรฐานไม่เกิน 2-3 mg/L ส้าหรับในแหล่งน้าที่มีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์เพื่อการประมง หาก
เป็นล้าธารน้าสะอาดและเย็น อาทิ ในประเทศญี่ปุ่นมีการอนุรักษ์ปลา Salmon จ้าเป็นที่จะต้อง
ควบคุมค่า BOD ให้น้อยกว่า 1 mg/L เนื่องจากปลา Salmon ชอบอาศัยในน้าที่มีค่า BOD ต่้ากว่า
2 mg/L ดังนันการก้าหนดค่ามาตรฐานจึง มักก้าหนดในระดับ ที่ไม่เกิน 2 mg/L ในกรณีที่เป็นการ
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อนุรักษ์ดูแลหรือการเพาะเลียงกลุ่มปลา Carp หรือปลาอื่น ๆ ที่ต้องการ BOD ต่้ากว่า 3-5 mg/L
การก้าหนดค่ามาตรฐานเพื่อก้ากับดูแลค่า BOD จะก้าหนดที่ระดับน้อยกว่า 3 mg/L เป็นต้น
ในกรณี ของประเทศญี่ปุ่ น ที่มีเป้ าหมายในการดูแ ลแหล่ งน้ าเพื่ อการอนุ รักษ์ สถานภาพ
สิ่งแวดล้อมทางน้า ค่า BOD มาตรฐานมักก้าหนดให้มีค่าที่น้อยกว่า 10 mg/L ทังนี เพื่อการควบคุม
ไม่ให้ น้าเกิดมีกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจากกระบวนการย่ อยสลายสารอิ นทรีย์ ในภาวะที่ไม่มีออกซิเจน
(Anaerobic decomposition) เกิดขึน
ปริมาณตะกอนแขวนลอย
โดยทั่วไปปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended solids; SS) ในแหล่งแม่น้าควรมีค่า
น้อยกว่ า 25 mg/L ทังนี เพื่อป้องกันปัญ หาผลกระทบที่ จะเป็ นอันตรายต่อระบบนิ เวศทางน้ า
(ตารางที่ 5.2) ความเข้มข้นของปริมาณตะกอนแขวนลอยที่มากกว่า 50 mg/L จะมีผลต่อระบบการ
ท้างานของเหงือกปลาอย่างชัดเจน นอกจากนีความขุ่นของน้า (Turbidity) ที่มีค่าสูงถึง 30 Nansan
turbidity unit (NTU) ซึ่งเทียบเท่ากับ 30 mg/L นัน จะส่งผลทางลบต่อระบบการกรองทราย
(Sand filtering system) ในอุต สาหกรรมการผลิตน้าสะอาด ความรู้ดังกล่ าวท้าให้เราสามารถ
ก้าหนดค่ามาตรฐานของ SS ให้มีค่าเท่ากับ 50 mg/L และ 25 mg/L ส้าหรับการเพาะเลียงสัตว์น้า
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้าจากแหล่งน้า ตามล้าดับ
ตารางที่ 5.2 ระดับของปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended solids; SS) ในแหล่งน้าและ
ผลกระทบที่สามารถเกิดขึนในการใช้ประโยชน์จากน้า (ปรับปรุงจาก: Okada and Peterson, 2000)
ระดับของตะกอนแขวนลอย (mg/L)

ระดับของผลกระทบ

< 25 mg/L
25-80 mg/L
80-400 mg/L
> 4,00 mg/L

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ผลกระทบเล็กน้อย
ผลกระทบอย่างชัดเจน
สูงมากจนยอมรับไม่ได้

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) ยังมีบทบาทต่อกิจกรรมการใช้น้าเพื่อ ท้าการเกษตร ทังนี
เนื่องจากค่า SS ที่สูงจะลดขนาดของช่องว่างระหว่างอนุภาคดินตะกอน (Soil pore size) ซึ่งจะ
ขัดขวางการแพร่ผ่าน (Permeability) ของสารในดิน ค่ามาตรฐาน SS ส้าหรับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรจึงมักควบคุมให้มีค่าไม่ เกิน 100 mg/L นอกจากนีขีดจ้ากัดของ SS ที่ควร
ปรากฏในมวลน้าและ/หรือในสภาพของการแขวนลอยยังควรค้านึงถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลังโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติ กรรมการหาอาหารแบบกรองกิ น
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(Filter-feeding invertebrates) รวมทังควรค้านึงถึงการดูแลทัศนียภาพของแหล่งน้าเพื่อไม่ให้เกิด
สภาพที่เสื่อมโทรมลงไปจากเดิมด้วย
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
โดยปกติ แ ล้ วโคลิ ฟอร์ มแบคที เรี ย (Coliform bacteria) โดยตั วของมั นเองไม่ ไ ด้ ก่อ
ผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ระดับที่ปรากฏของ Coliform bacteria จะสามารถใช้
เป็นตัวชีวัดโอกาสในการพบแบคทีเรีย (Pathogenic bacteria) ที่จะก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ เราได้
ด้วยเหตุดังกล่าว ปริมาณ Coliform bacteria จึงไม่ควรพบในน้าที่คนเราใช้ดื่มกิน ทังนี ปริมาณที่
พบในหน่วยของ Most Probable Number (MPN) ในน้าที่ใช้ดื่ม 100 mL ที่ได้รับการฆ่าเชือด้วย
ระบบคลอรีน (ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ 98%) ควรมีไม่เกิน 1 MPN และจากระดับควบคุม
ดังกล่าวน้าดิบจากแหล่งน้าที่ดีซึ่งเหมาะสมในการน้ามาฆ่าเชือด้วยคลอรีนเพื่อการบริโภคนัน จึงควร
มีปริมาณ Coliform bacteria แรกเริ่มไม่เกิน 50 MPN/100 mL
ส้าหรับในกรณีที่สามารถบ้าบัดน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนภายใต้ การน้าระบบการ
กรองทราย (Sand filtration technique) เข้ามาช่วย ระดับ Coliform bacteria แรกเริ่มที่
ก้าหนดส้าหรับระบบอุตสาหกรรมการผลิตน้าดื่มอาจอนุโลมให้มีได้ไม่เกิน 1,000 MPN/100 ml
และไม่เกิน 2,500-5,000 MPN/100 ml ในระบบที่การบ้าบัดน้ามีประสิทธิภาพสูงมาก ในภาพรวม
ของการก้าหนดค่ามาตรฐานส้าหรับ Coliform bacteria ปัจจุบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบ้าบัด สูงขึน จึงอนุโลมให้มีปริมาณ Coliform bacteria ได้ไม่เกิน 5,000 MPN/100 ml
ส้าหรับการใช้น้าเพื่อน้ามาอาบนัน ระดับมาตรฐานของ Coliform bacteria ได้ถูกก้าหนดให้มีไม่
เกิน 1,000 MPN/100 ml ทังนี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้าเป็นส้าคัญ (กรมควบคุมมลพิษ,
2549)
จากข้อมูลความรู้ด้านเกณฑ์หรือมาตรฐานคุณภาพน้าตามปัจจัย ส้าคัญที่กล่าวมา จะเห็น
ได้ว่าการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านีเพื่อการประเมินว่าแหล่งน้าธรรมชาติที่เราสนใจอยู่ในสถานการณ์
คุณภาพน้าที่ดี ปานกลาง หรือก้าลังเสื่อมโทรมลงนัน จะขึนอยู่กับเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ และ/
หรือผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้านันเป็นส้าคัญ ในกรณีที่น้าเกณฑ์หรือมาตรฐานคุณภาพน้าส้าหรับ
ปัจจัย ทางด้ านออกซิ เจนละลายน้ า ค่าความเป็ นกรด-เบส และปริ มาณตะกอนแขวนลอย มาใช้
พิจารณา จะเป็นกรณีที่ให้ความส้าคัญกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้าเป็นหลัก ในขณะที่การประยุกต์ใช้
เกณฑ์ส้าหรับปัจจัยทางด้านการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเ รียมาประเมินคุณภาพน้า ก็นับเป็น
การให้ความส้าคัญกับการน้าน้ามาใช้ประโยชน์โดยมนุษย์เรามากกว่า
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5.2) การประเมินสถานการณ์ความเป็นอยู่ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้า
5.2.1) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้า
เมื่ อกล่ า วถึ ง การประเมิ น “สถานการณ์ ” เชิ ง คุ ณ ภาพของระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ าไหล
โดยทั่วไป เราจ้าเป็นต้องแจกแจงลักษณะเป้าหมายหรือทิศทางในการประเมินคุ ณภาพของระบบ
นิเวศให้ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นในด้านความเป็นอยู่ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ในน้า ด้านความอุดมสมบูรณ์
หรือ ก้าลั งผลิตของระบบนิเ วศ หรื อด้ านมลภาวะและการปนเปื้อนมลพิษ ที่เ ข้ามาสู่ร ะบบนิเ วศที่
สนใจ
การประเมินสถานการณ์ในด้านความเป็นอยู่ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต นัน เป็นการประเมิน
เชิงคุณภาพของระบบนิเวศเบืองต้นที่มีความส้าคัญมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการ
รั ก ษาสมดุ ล ของทรั พ ยากรมี ชี วิ ต ในแหล่ ง น้ า ในการประเมิ น มั ก มุ่ ง เน้ น การพิ จ ารณาปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการด้ารงชีวิต อาทิ ปั จจัยด้านออกซิเจนละลายน้า ซึ่ ง
จัด เป็ นปั จจั ย ที่ ท รัพ ยากรสั ตว์ น้า ทุกชนิด จ้าเป็ นต้ องใช้เ พื่อการด้ารงชีวิต โดยใช้ ในกระบวนการ
หายใจและกิจกรรมเมตาโบลิซึมต่าง ๆ ในร่างกาย ปัจจัยด้านออกซิเจนยังมีบทบาทต่อกระบวนการ
ในทางชีววิทยา อาทิ การสืบพันธุ์ และการพัฒนาการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงการเวลาของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งจะมีส่งผลต่อการด้ารงพันธุ์และรูปแบบการแพร่กระจายประชากรได้
นอกจากระดับของออกซิเจนละลายน้าแล้ว ปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นที่นับว่ามีความ
เกี่ย วข้ องกับ ความเป็ นอยู่ถึ งแม้ว่า อาจไม่ ส่ง ผลกระทบอย่ างชัด เจนเท่ากับ ปริ มาณของออกซิ เจน
ละลายน้า ได้แก่ อุณหภูมิของน้า อัตราการไหลของน้า ความเข้มแสง ความขุ่น หรือปริมาณตะกอน
แขวนลอย ฯลฯ ปัจจัยเหล่านีนับว่ามีบทบาทในทางอ้อม โดยมีบทบาทต่อกระบวนการทางชีวเคมี ใน
ร่างกายหลายด้าน สามารถชะลอการเจริญเติบโต หรือไปยับยังการเจริญเติบโตหากเปลี่ยนแปลง
ไปสูร่ ะดับที่ไม่เหมาะสม
นอกจากปัจจัยดังกล่าว ยังมีปัจจัยจ้าเพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาพอาหารที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
จ้าเป็นต้องใช้บริโภคหรือใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อการด้ารงชีวิต อาทิ ปริมาณสารอินทรีย์ในบริเวณ
พืนท้องน้า และปัจจัยด้านขนาดอนุภาคของดินพืนท้องน้าและอัตราการไหลของน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจ้ากัดขอบเขตแหล่งที่อยู่อาศัยของทรัพยากรพืนท้องน้า ปัจจัยเหล่านีนับว่ามีศักยภาพในการใช้
เป็ นดั ชนี ชีวั ดสถานการณ์ด้ านความเป็ นอยู่ข องสิ่ง มีชี วิต ในแหล่ง น้าได้ (ด้วยระดั บความส้ าคั ญ ที่
แตกต่างกันออกไป) ทังนี ภายในปัจจัยทังหมด ระดับของออกซิเจนละลายน้า (Dissolved oxygen;
DO) นับเป็นปัจจัยที่ควรให้ความส้าคัญเป็นล้าดับแรก ๆ เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นทังความ
จ้ากัดของแหล่งน้าต่อการด้ารงชีวิตและ/หรือโอกาสในความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทางน้า นอกจากนี
ยัง แสดงถึง เสถีย รภาพของแหล่ งน้ า ที่ อาจมี การผั นแปรตามเวลา และท้ าให้เ ราสามารถประเมิ น
คุณลักษณะและความจ้าเพาะในแต่ละประเภทของระบบนิเวศที่มีได้อย่างชัดเจน
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ในการศึ กษาที่ ผ่ านมาพบว่ า แหล่ ง น้ าไหลโดยทั่ วไปมี ร ะดั บ ของออกซิ เ จนละลายน้ า ที่
หลากหลาย จากข้อมูลใน ตารางที่ 5.3 จะเห็ นได้ ว่าความจ้ าเพาะในลักษณะทางนิเ วศอุ ทกวิท ยา
ของแหล่งน้าแต่ละประเภทส่งผลให้ระดับของออกซิเจนละลายน้าแตกต่างกันออกไป
ตารางที่ 5.3 ลั กษณะการกระจายของค่า ออกซิเจนละลายน้า (DO; mg/L) ที่ พบในแหล่งน้ า
ประเภทน้าตก ล้าธารเขตต้นน้า แม่น้า และปากแม่น้าของประเทศไทย (ข้อมูลเปรียบเทียบฤดูแล้ง ;
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และฤดูน้าหลาก; เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556)

(ที่มา: 1 จารุมาศและคณะ, 2554 2 จารุมาศและคณะ, 2553 3 จารุมาศและคณะ, 2552 4 ภัทราวุธ , 2556
5
พิชาศิษฐ์, 2557 6 นิตยา, 2553 7วรรณศิร,ิ 2554 8 กาญจนา, 2558)

ประเภทของแหล่งน้า
น้าตก

ล้าธารเขตต้นน้า

แม่น้า

ปากแม่น้า

DO (mg/L)
ฤดูแล้ง

ฤดูน้าหลาก

9.51-10.36

5.92-9.80

7.00-9.05

7.63-8.28

6.41-7.20

8.58-9.45

9.71-10.23 10.16-11.57
4.21-8.59

1.66-5.53

0.62-2.82

0.93-3.50

6.02-9.75

7.60-7.84

1.49-4.26

4.62-4.96

0.91-8.49

1.53-15.53

0.50-12.01

0.09-9.63

0.90-13.70

1.39-10.02

พืนที่ศึกษา
(ปีที่ศึกษา)
น้าตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
(พ.ศ. 2554)1
น้าตกป่าละอู จ.เพชรบุรี
(พ.ศ. 2553)2
แค้มป์บ้านกร่าง อช.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
(พ.ศ. 2553)2
ตอนท้ายของน้าตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี
(พ.ศ. 2552)3
แม่น้าท่าจีนตอนบน จ.ชัยนาท
(พ.ศ. 2551-2553)4
แม่น้าท่าจีนตอนล่าง จ.สมุทรสาคร
(พ.ศ. 2551-2553)4
แม่น้าเพชรบุรี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
(พ.ศ. 2553-2554)5
แม่น้าเพชรบุรี อ.บางตะบูน จ.เพชรบุรี
(พ.ศ. 2553-2554)5
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
(พ.ศ. 2552)6
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
(พ.ศ. 2553)7
ปากแม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร
(พ.ศ. 2555-2556)8
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พืนที่ แหล่ งน้ าตกที่ มีการไหลของน้ า เป็ นอย่ างดี แ ละมี โครงสร้ างของพื นที่ ซึ่ง ยกตัว เป็ น
ระดับ ที่มี ความลาดชันสูง จะเอื ออ้ านวยให้มวลน้าเคลื่อนตัว ดีแ ละมีโ อกาสสั มผั สกั บออกซิเ จนใน
บรรยากาศได้อย่างทั่วถึง ท้าให้ ค่าเฉลี่ยของระดับออกซิเจนละลายน้ามี ค่าสูง (5.92-10.36 mg/L)
ซึ่งอยู่ในระดับประมาณ 80% ของระดับการละลายได้สูงสุด ทังนีระดับของออกซิเจนละลายน้าที่สูง
นันส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพซึ่งเป็นอิทธิพลการผสมผสานของน้าและการละลาย
ของออกซิเจนจากบรรยากาศลงมาในมวลน้าเป็นหลัก ส่วนในพืนที่แม่น้าพบว่าระดับของออกซิเจน
ละลายน้าในแต่ละแห่ง (หรือในแต่ละบริเวณของแม่น้า) จะมีความแตกต่างกันไปมาก โดยส่วนใหญ่
แม่น้าที่อยู่ทางตอนบน (Upper reach) มักจะมีระดับของออกซิเจนละลายน้า สูงกว่าทางตอนล่าง
(Lower reach)
เมื่อพิจารณาระดั บ ของออกซิเ จนละลายน้า ในแต่ละแหล่ งน้าเปรี ยบเทียบกัน จะพบว่ า
พืนที่ในเขตปากแม่น้าจะมีระดับ ของออกซิเจนละลายน้าที่ ผันแปรในช่ วงกว้างได้ มากที่สุด (0.5015.53 mg/L; ตารางที่ 5.3) ลักษณะการผันแปรดังกล่าวเกิดจากการที่พืนที่ปากแม่น้าทางตอนในมี
โอกาสได้รั บน้าเสี ยที่ข าดออกซิเ จนปนเปื้อ นลงมา แต่ใ นขณะเดีย วกันยัง เป็นพืนที่ที่ไ ด้รั บแร่ ธาตุ
อาหารสูง ท้าให้แพลงก์ตอนพืชสามารถขยายจ้านวนขึนอย่างหนาแน่นจนเกิดสภาวการณ์น้าเปลี่ยน
สี ซึ่งส่งผลให้พบระดับของออกซิเจนละลายน้าที่สูงขึนจนเกินจุดอิ่มตัวได้บ่อยครัง
5.2.2) การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้า
ในระบบนิเวศทางน้าเราพบว่ามีปัจจัยทางนิเวศวิทยาหลายประการที่สะท้อนความเป็นอยู่
ของประชาคมสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้านันได้ สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ในประเด็นการตอบสนองที่ส้าคัญ ดังต่อไปนี
 การหายไปของสิ่ งมี ชี วิต บางชนิด : เป็น ลั กษณะการตอบสนองเบืองต้ นที่ พบได้ ใ น

แหล่งน้า ยกตัวอย่าง เช่น การลดจ้านวนของพรรณไม้ใต้น้าในพืนที่ ที่มีความขุ่นของน้าเพิ่มมากขึน
การลดจ้านวนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มแมลงน้าในเขตพืนที่ที่รับน้าซึ่งมีธาตุอาหารสูงและ
มีออกซิเจนต่้า การหายไปของหญ้าทะเลบางชนิดและการตายลงของปะการังในเขตใกล้ฝั่งจากการ
ปกคลุมทดแทนที่ของสาหร่ายหลังจากแหล่งน้ามีธาตุอาหารและความขุ่นเพิ่มขึนจากเดิม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในพืนที่แหล่งน้าโดยเฉพาะในเขตทะเลเรามักไม่พบชนิดของสัตว์น้ามากนัก
การหายไปเลยของแต่ละชนิดอาจพบได้ยากและจ้าเป็นต้องเก็บข้อมู ลศึกษาติดตามเป็นระยะเวลา
ยาวนาน การเปลี่ยนแปลงในเบืองต้นจึงมักเริ่มจากการลดจ้านวนประชากรที่สังเกตเห็นได้ชัดในชนิด
ส้าคัญที่พบในระบบนิเวศแต่ละแห่ง
 การเปลี่ยนแปลงค่า “ความหลากชนิด ”: ดัชนีความหลากชนิดหรือ Diversity index

เป็นดัชนีที่สะท้อนความซับซ้อนของการพบจ้านวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตหลายประเภทภายในระบบ
นิเวศหนึ่งออกมาให้เห็นภาพในเชิงเปรียบเทียบ โดยค่าที่สูงกว่าแสดงถึงการมีชนิดของสิ่งมีชีวิต ที่
หลากหลาย และยิ่ ง หากมี จ้า นวนในแต่ ล ะชนิ ด สู ง ก็ จะมี ร ะดั บ ของค่ า นี สู ง ขึ นตามไปด้ ว ย ใน
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การศึ ก ษาที่ ผ่ านมาพบว่ า มี ร ายงานการลดต่้ า ลงของค่ าความหลากชนิ ด จากผลกระทบของ
สารอิ นทรี ย์ ที่เ พิ่ มมากขึ น (Pearson and Rosenberg, 1978; Ritnim and Meksumpun, 2012)
ผลกระทบจากปัญหาน้ามันรั่ว (Gray et al., 1990) และจากน้าทิงของการท้าเหมืองแร่ (Olsgard,
1993) อย่างไรก็ตาม กล่าวกันว่าดัชนีค่าความหลากชนิดนีจะสะท้อนผลได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อระบบนิเวศ
ทางน้านัน ๆ ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงเข้ามาเท่านัน (Gray et al., 1990; Warwick and Clarke,
1991)
 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือความชุกชุมของสิ่งมีชี วิตชนิดเด่น : สิ่งมีชีวิตชนิดเด่ น
(Dominant species) ที่ พ บในแต่ล ะระบบนิเ วศแหล่ งน้ า ที่นั บเป็น องค์ ประกอบมากกว่ า 50-60 %

ในทางความชุ ก ชุ ม นั บ เป็ นดั ช นี ชี วั ด อย่ างหนึ่ ง ที่ ส ามารถน้ ามาใช้ ใ นการติ ด ตามประเมิ นการ
ตอบสนองของระบบนิ เ วศได้ ในพื นที่แ หล่ ง น้ า ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมพบว่ า ปริ มาณของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป ในบางครังจะพบการลดจ้านวนของชนิดหลัก แต่ในบางครัง
จะพบการเปลี่ยนชนิดใหม่ขึนมาทดแทน ในการพบสภาวะมลพิษจากอินทรีย์สารพบว่า จ้านวนชนิด
มั กจะลดลงและชนิ ด เด่ นที่ เ กิ ด ขึ นมาใหม่ มักมี ข นาดเล็ กลง เป็ นชนิ ด ที่ มีวงชี วิต ที่ สั นและมี การ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว (Opportunistic species) ยกตัวอย่าง ได้แก่ การเกิดกลุ่มไส้เดือนทะเลจ้าพวก
Capitellids และ Spionids ขึนมาในพืนที่เขตชายฝั่งที่ได้รับสารอินทรีย์ลงไปสะสมบริเวณพืนท้องน้า
สูง (Pearson and Rosenberg, 1978; Chareonpanich et al., 1993; จารุมาศและคณะ 2557) อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบทางกายภาพ อาทิ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืนที่ก็สามารถท้า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชนิดและจ้านวนดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นสภาวการณ์ที่ไม่จัด
ว่าเป็น “มลภาวะ” และจ้าเป็นต้องให้ความระมัดระวังในการศึกษาและตีความอย่างรัดกุมต่อไป
 การลดขนาดของสิ่งมีชีวิต : ลักษณะการตอบสนองของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่ม
สัตว์ น้าเศรษฐกิ จหลายชนิด ที่ไ ด้รั บผลกระทบจากการจับ ที่มากเกิ นควร (Overfishing) มักเกิ ดใน

รูปแบบที่มีขนาดเฉลี่ยในแต่ละชนิดลดลงกว่าเดิม ดังมีรายงานพบในประเทศฟิลิปปินส์ที่พบขนาด
ของกุ้งมังกรเล็กลง (Junio, 1984) ในประเทศแคนาดาพบขนาดของเม่นทะเล (Sea urchin) เล็กลง
(Sloan et al., 1987) และในประเทศชิลี พบว่าหอย Limpet ในพืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์สูงจะมีขนาด
เล็กลงกว่าในพื นที่อื่น (Oliva and Castilla, 1986) เป็นต้น ในประเทศไทยพบรายงานว่ าสัตว์น้ า
เศรษฐกิจในท้องตลาดที่อยู่ในระยะสืบพันธุ์ อาทิ ปลาทู มีขนาดเล็กลง (จารุมาศ , 2557) ทังนีอาจ
เนื่องจากผลกระทบหรือแรงกดดันจากการจับขึนมาใช้ประโยชน์อย่างมากเกินควร ผนวกกับสาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะด้านอุณหภูมิของน้าและความอุดมสมบูรณ์ ที่เพิ่มมาก
ขึนในปริมาณของแพลงก์ตอนพืชก็เป็นได้ อนึ่ง การพิจารณาการตอบสนองจากการเปลี่ยนแปลงใน
ขนาดเฉลี่ ย ของประชากร จึ งจ้ าเป็นต้ องให้ ค วามส้ าคั ญ กั บปั จจั ยแวดล้อมที่ มีบ ทบาทร่ วมอื่ น ๆ
นอกจากนี ควรวิเคราะห์โดยพิจารณาลักษณะของ “วงจรชีวิต” หรือ “รอบการผันแปรในขนาด” ที่
จ้าเพาะส้าหรับแต่ละชนิดของสัตว์น้าด้วย
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ในภาพรวมของการศึ ก ษาติ ด ตามผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทางน้ า ที่ ผ่ า น มา นั ก
นักวิทยาศาสตร์มักจะให้ความสนใจในปัจจัยที่สะดวกต่อการติดตาม อาทิ “ความหนาแน่น” หรือ
“ขนาด” ของประชากรที่เปลี่ยนแปลง ท้าให้สองปัจจัยนีมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม
ยังมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของสมการหลายตัวแปร โดยมีการศึกษาใน
กลุ่มสัตว์พืนท้องน้าในพืนที่โคลนปนทรายเขตชายฝั่ง (Gray et al. 1990; Warwick and Clarke, 1991,
1993) และพบว่าการใช้ดัชนีในระดับของครอบครัว (Family) ก็สามารถประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผล
กระทบจากปัญหามลภาวะได้ (Heip et al., 1988; Herman and Heip, 1988; Warwick, 1988)
 การเปลี่ย นแปลงในกระบวนการทางชี ววิ ท ยาของสิ่ ง มีชี วิ ต : เมื่ อ พิ จ ารณาการ

ตอบสนองในเชิง ลึก กระบวนการทางชีววิทยาที่ มีค วามจ้าเพาะในแต่ละชนิ ดของสิ่ งมี ชีวิต (อาทิ
ความดกไข่ อัตราการเกิด รูปแบบการเกิดทดแทนที่ หรื อทางขนาด ลักษณะ/อายุที่ตายลง) ล้วน
แล้วแต่ประกอบด้วยปัจจัยที่สามารถใช้ติดตามลักษณะการตอบสนองซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้ ในช่วงระยะหลังนียังมีการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์เพื่อน้าไปสู่การ
อธิบายสาเหตุหรือที่มาของการเปลี่ยนแปลงนันได้ มากขึน (Clarke and Ainsworth 1993) แต่ประเด็น
ส้าคัญที่อาจเป็นปัญหาอยู่ ก็คือ จะใช้ลักษณะการตอบสนองที่เกิดขึนในภาพรวมเหล่านีไปแยกแยะ
ความแตกต่างหรือระดั บของมลภาวะแต่ ละประเภทให้ชั ด เจนได้อย่ างไร นอกจากนี ปั จจั ยบาง
ประเภท อาทิ กลุ่มสารพิษที่ปนเปื้อนลงมาในน้า ส่วนใหญ่มีบทบาทต่อ สิ่งมีชีวิตตามช่วงอายุอย่าง
แตกต่างกันไป และมักให้ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระยะวัยอ่อนได้รวดเร็วและชัดเจน
กว่ า ในระยะตั ว เต็ ม วั ย ลั ก ษณะการตอบสนองดั ง กล่ า วท้ า ให้ ก ารประเมิ น ข้ อ มู ล เพื่ อ อธิ บ าย
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้าจ้าเป็น ต้องมีความรอบคอบและจ้าเพาะเจาะจงกับทังชนิดและช่วง
อายุของสิ่งมีชีวิตที่ใช้พิจารณาลักษณะการตอบสนองที่เกิดขึนนัน
การตอบสนองของประชาคมสิ่งมีชีวิตต่อการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารในน้า
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตขันต้น (อาทิ สาหร่าย พรรณไม้น้า
แพลงก์ตอนพืชในน้า) กลุ่มผู้บริโภคขันต้นโดยเฉพาะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พืนท้องน้า และกลุ่ ม
สัตว์น้าเศรษฐกิจซึ่งมีตัวแทนเป็นประชากรปลาที่พบในแหล่งน้าจะมีการตอบสนองต่อสถานการณ์
การเพิ่มแร่ธาตุอาหารในรูปแบบที่เป็นล้าดับขันและเชื่อมโยงกัน ดัง ภาพที่ 5.1 โดยทั่วไปพบว่าแร่
ธาตุอาหารที่เพิ่มขึนสู่แหล่งน้า ในระดับต่้าจะกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิต กลุ่มผู้ผลิตขันต้นมีการเพิ่มจ้านวน
ของประชากรมากยิ่งขึน และส่งผลต่อการเพิ่มของสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นผู้บริโภค รวมทังประชากร
ปลาในแหล่งน้านัน ๆ
ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณผู้ผลิตขันต้นจะท้าให้ความชุกชุมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดย
หลังจากนันไม่นานอาจมีเฉพาะชนิดหลักไม่กี่ชนิดที่สามารถเพิ่มจ้านวนขึนอย่างหนาแน่น การจั บ
เป็นกลุ่มอย่างหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายใต้น้า รวมทังพรรณไม้น้าเกิดขึนได้มากขึนเรื่อย
ๆ ซึ่งการเพิ่มขึนของผู้ผลิตขันต้นเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกระบวนการในห่วงโซ่อาหาร และท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของแหล่งน้า (อาทิ การบดบังแสง การเกิดการตกตะกอน
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มากขึ น หรื อมี ร ะดั บ ออกซิเ จนละลายน้ าที่ ผันแปรสู งในรอบวัน ) และท้ าให้ เ กิด สภาวะการขาด
ออกซิเจน เนื่องจากการตกทับถมของสารอินทรีย์ในบริเวณพืนท้องน้าที่เพิ่มมากขึน (ภาพที่ 5.1)

การเพิ่ม
แร่ธาตุอาหาร

สาหร่ายหรือ
พรรณไม้น้า
เพิ่มการ
เจริญเติบโต

แพลงก์ตอน
พืชเพิ่มการ
เจริญเติบโต

สิ่งมีชีวิต
หน้าดิน
เพิ่มการ
เจริญเติบโต

ประชากร
ปลาเพิ่ม
การ
เจริญเติบโต

ผลกระทบ
เบืองต้น

เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางด้านชนิด/ปริมาณ

ผลกระทบ
ในระดับกลาง

การบดบังแสง
การตืนเขิน
ของพืนที่

ผลกระทบ
ในระดับสูง
ผลกระทบ
ขันรุนแรงมาก

การสะพรั่งเกินควร
กีดขวางเส้นทาง
มีความเป็นพิษ

การเพิ่มจ้านวนเฉพาะ
ชนิดอย่างหนาแน่น

การตายลงหรือสูญ
พันธุ์ในบางชนิด

การปรับเปลี่ยน
เชิงสรีรวิทยา
และพฤติกรรม
ผลกระทบด้าน
ความเป็นพิษ

ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพไร้ออกซิเจนและ
มีสิ่งมีชีวิตตายลงเป็นจ้านวนมาก

ภาพที่ 5.1 ลักษณะการตอบสนองของระบบนิ เวศแหล่งน้า และผลกระทบจากสถานการณ์การ
เพิ่มขึนของแร่ธาตุอาหาร (Eutrophication impact) ต่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มหลักที่อาศัยอยู่ใน
มวลน้าและพืนท้องน้า (ตังแต่กลุ่มผู้ผลิตขันต้น แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และปลา)
(ที่มา: ปรับปรุงจาก Gray, 1992)

การเปลี่ยนแปลงในระบบแหล่งที่อยู่อาศัยดังกล่าว หากเกิดขึนอย่างชัดเจนจะท้าให้เกิดผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต เกิดการตายลง มีการทดแทนที่ด้วยกลุ่มที่มีความทนทานสูง มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกระทั่งมีการเคลื่อนย้ายออกไปหรือท้าให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
บางกลุ่มได้ ในท้ายที่สุ ดแหล่ง น้าที่ได้ รับ แร่ธาตุ อาหารสู งและต่ อเนื่องจนท้าให้เ กิดผลกระทบต่ อ
ระบบนิเวศในขันที่รุนแรงมากขึน ท้าให้ระบบนิเวศนันเสื่อมโทรมลงจากการขาดออกซิเจนและเกิด
การเน่าเสีย ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้าที่ เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เราได้ก็จะไม่สามารถคงประชากรอยู่ ใน
พืนที่ได้อีกต่อไป
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ในทางปฏิ บั ติ ส้ า หรั บ การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรทางน้ าเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหาจะท้าได้ค่อนข้างยากหากผลกระทบนันยังอยู่ใ น
ขันต้นถึงระดับปานกลาง (ภาพที่ 5.1) เนื่องจากจะเป็นช่วงของการปรับตัวของประชาคมสิ่งมีชีวิต
เพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่หรืออาจเป็นช่วงที่ระบบเกิดการพัฒนาเชิงบวกจากการที่ ผลผลิตขันต้นที่เกิดขึน
สามารถถูกใช้ประโยชน์ต่อยอดไปยังผู้บริโภคขันต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารจนเป็นการเพิ่มผลผลิตของ
ทรัพยากรสัตว์น้าที่เราสามารถเก็บเกี่ยวหรือน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ยังมีความพยายามในการใช้ ดัชนี
ด้าน “คลอโรฟิลล์”เพื่อการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงขันต้นนัน ในมุมมองเชิงบวกส้าหรับการ
เพิ่ม “ความอุดมสมบูรณ์” ของแหล่งน้าจากการเพิ่มปริมาณแร่ธาตุอาหารในขันต้นถึงระดับ ปาน
กลางนัน เราสามารถจ้าแนกแหล่งน้าตามสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ จากระดับที่เรียกว่า มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้า มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และมีความอุดมสมบูรณ์สูง ไปตามล้าดับขัน แต่หาก
ระดับ ของแร่ธาตุอาหารสูง ขึนมากและท้าให้เ กิด ผลกระทบในระดับสู งถึง ขันที่ รุนแรงมากไปแล้ ว
ระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้มาก ซึ่งนับเป็น ระยะที่ต้อง
หาทางฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพมา ทังนี จ้าเป็นต้องอาศัยเทคนิควิธีการแก้ปัญหาทังภายในระบบแหล่ง
น้าเอง (อาทิ การขุดลอกแหล่งน้าเพื่อเพิ่มอัตราการไหล การให้ออกซิเจนเสริม การส่งเสริมพันธุ์สัตว์
น้าทดแทน ฯลฯ) และการควบคุมแหล่ งที่มาของแร่ธาตุอาหารที่เป็ นสาเหตุ หลักของปั ญหาอย่าง
จริงจังต่อไป
ตัวอย่างของการศึกษาติดตามผลกระทบในสภาวะแร่ธาตุอาหารระดับ ต่าง ๆ ที่มีบทบาท
ต่อผู้ผลิตขันต้นในพืนที่แม่น้าล้าธารมักเป็นรายงานการวิจัยจากประเทศในเขตอบอุ่น Stevenson
and Pan (1999) พบว่าการใช้สาหร่ ายพืนท้องน้ ากลุ่มไดอะตอมเพื่อประเมินสภาวะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านแร่ธาตุอาหารนันเป็นแนวทางที่สามารถท้าได้ อย่างไรก็ตามควรให้ความระมัดระวัง
ในการสังเกตกลุ่มของสาหร่าย (Kelly, 2002) ทังนี เนื่องจากนอกจากการเปลี่ยนแปลงในทางความ
หนาแน่นแล้ว ยังพบการเปลี่ยนกลุ่มหรือชนิดของสาหร่ายพืนท้องน้าในแหล่งที่มีระดับของแร่ธาตุ
อาหารที่เพิ่มขึนในแต่ละขันของสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ Dodds and Gudder (1992) และ
จารุมาศและคณะ (2551) รายงานการเพิ่มของสาหร่ายสีเขียวชนิด Cladophora ในพืนที่ล้าธารน้า
ที่ค่อนข้างใสว่าเป็นตัวอย่างของสาหร่ายที่ตอบสนองต่อสภาวะการเพิ่มขึ นของแร่ธาตุอาหารในน้า
โดยเฉพาะในพืนที่รับน้าทิงจากกิจกรรมของชุมชนและบ้านเรือน สาหร่ายชนิดนีสามารถเพิ่มจ้านวน
ได้ อย่างหนาแน่น ในแหล่ ง น้าไหลหลายแห่ง และก่ อปัญ หาด้ านการลดต่้ าของออกซิ เจนในเวลา
กลางคืน นอกจากนี ยังมีผลท้าให้เกิด การอุดตันของระบบน้าที่ใช้ ในการอุตสาหกรรมและในชุมชน
ได้
ในการพิ จารณาปัญหาการเพิ่มของแร่ธาตุ อาหารในแหล่ง แม่ น้าล้ าธาร มีความต่างจาก
แหล่งปากแม่น้าและเขตทะเลอีกประการหนึ่งที่ส้าคัญ คือ ในแหล่งแม่น้าล้าธารมักได้รับอิทธิพลจาก
สภาวะน้าท่วมหลากหรือการไหลบ่าของน้าฝน ซึ่งอาจไม่สม่้าเสมอตามเวลาเท่าใดนัก ปรากฏการณ์
ดั ง กล่ า วท้ า ให้ ส ถานการณ์ แ ร่ ธ าตุ อ าหารในเขตแม่ น้ า ล้ าธารไม่ มี ค วามสม่้ า เสมอและอาจพบ
ผลกระทบได้ไม่ชัดเจน ในพืนที่ที่มีน้าท่วมบ่อยครังจะพบว่าบทบาทของแร่ธาตุอาหารที่เพิ่มมากขึน
ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณสาหร่ายหรือผู้ผลิตขันต้นในพืนที่ ในทางตรงกันข้าม แม่น้าที่มี
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อัตราไหลที่คงที่กว่ามักจะสะท้อนสภาวะของปัญหาการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารได้อย่างชัดเจนกว่ า
(Biggs, 2000) ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แหล่ ง น้ า ในเขตปากแม่ น้ า หรื อ เขตทะเลแล้ ว จะเห็ น
ความจ้าเพาะที่แตกต่างกันไป ซึ่งในภาพรวมจะพบว่าปัจจัยทางด้าน “ความเร็วหรืออัตราการไหล”
ของมวลน้า เป็นปัจจัยที่มีบทบาทส้าคัญต่อรูปแบบการตอบสนองของผู้ผลิตขันต้น (ตารางที่ 5.4)
และการเกิดของทรัพยากรชีวภาพที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
จากความจ้าเพาะของแม่น้าซึ่งมีลักษณะของการไหลเป็นปัจจัยทางกายภาพส้าคัญ การ
เกิดของผู้ผลิตขันต้นโดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชในมวลน้าจึงเป็นผลสะท้อนร่วมของทังปัจจัยด้านแร่
ธาตุอาหารและอัตราการไหลของน้า (กรณีที่ไม่มีข้อจ้ากัดด้านความเข้มแสงในน้านัน) ซึ่งแม่น้าที่มี
การไหลช้าหรือในแม่น้าทางตอนล่างที่ไ หลเข้าสู่ระบบน้า ที่ นิ่งขึน อาทิ ส่วนที่ไ หลเข้าสู่อ่างเก็บน้ า
หรือเขตใกล้ปากแม่น้ า จึ งมักจะพบปริมาณผู้ผ ลิตขันต้นที่ห นาแน่นได้ มากกว่า แม่น้าทางตอนบน
อย่างชัดเจน
ตารางที่ 5.4 การจั ด ล้ าดั บ ความส้ าคั ญ ของปั จจั ย สิ่ ง แวดล้ อมทางน้ า (อั ต ราการไหล; Flow,
อุ ณหภู มิ ข องน้ า ; Temp, ปริ มาณของแข็ ง แขวนลอยรวม; TSS, และแร่ ธาตุ อ าหารในน้ า ;
Nutrients) เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ด้านความเป็นอยู่ของผู้ผลิตขันต้นที่มีในแหล่งน้า
ประเภทน้าตก ล้าธารเขตต้นน้า แม่น้า และปากแม่น้าในประเทศไทย
ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางน้า

น้าตก

ล้าธาร
แม่น้า
แม่น้า
เขตต้นน้า (ตอนบน) (ตอนล่าง)

ปากแม่น้า
(แนวใน)

ปากแม่น้า
(แนวนอก)

Flow (m3/S)

4

4

4

3

3

3

Temp (oC)

1

2

1

1

2

3

TSS (mg/L)

2

3

3

2

3

2

Nutrients (µM)

3

2

2

4

4

4

หมายเหตุ ตัวเลข 4, 3, 2, และ 1 แสดงความส้าคัญของปัจจัยจากมาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล้าดับ

อนึ่ง ส้าหรับลักษณะการตอบสนองของผู้ผลิตขันต้นในกลุ่มพรรณไม้น้าในพืนที่แม่น้าต่อ
ปัญหาการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารนัน โดยทั่วไปพบว่าพรรณไม้น้ามีลักษณะการตอบสนองที่ไม่ชัดเจน
Sangmek and Meksumpun (2014) พบว่าในแม่น้าเพชรบุรีตอนล่างที่ถูกควบคุม อัตราการไหล
โดยประตูผันน้าเพื่อการชลประทานนัน อัตราการไหลของน้ามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในมวล
ชีวภาพของพรรณไม้น้าในกลุ่มดีปลีน้า (Potamogeton) ได้มากกว่าระดับของแร่ธาตุอาหารในน้าที่
เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม รายงานการวิจัยของ Sosiak (2002) กลับแสดงให้เห็นว่ามวลชีวภาพ
ของพรรณไม้ น้ าในแม่ น้ า Bow (ซึ่ ง มี ต้ น น้ า อยู่ ใ นภู มิภ าคที่ เ ป็ นเทื อกเขาสู ง และไหลผ่ านเมื อ ง
Alberta ประเทศแคนาดา) สะท้ อนการเปลี่ย นแปลงตามปริ มาณแร่ ธาตุ อาหารในน้ า โดยมวล
ชีวภาพของพรรณไม้น้ามีระดับที่ลดลงเมื่อน้าทิงจากชุมชนโดยรอบ (ที่มี ไนโตรเจนสูง) ได้รับการ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ควบคุมการปล่อยอย่างเข้มงวด จากผลการศึกษาในภาพรวมท้าให้ทราบว่าการตอบสนองของผู้ผลิต
ขันต้นต่อระดับของแร่ธาตุอาหารในน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนันมีความจ้าเพาะต่อพืนที่ (ตารางที่ 5.3)
และจ้าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์เป็นกรณี ๆ ไป
5.2.3) ความจ้าเพาะของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าในระบบนิเวศน้าตก
การศึ กษาวิเ คราะห์ ข้ อมู ลของออกซิ เจนละลายน้ า ในพืนที่ น้าตกพบว่ าในแต่ ละชั นของ
น้าตก แนวที่ มีมวลน้ าไหลแรงในแนวกลางจะมีค่าออกซิเจนละลายน้าที่ ค่อนข้ างสูง (6-7 mg/L)
และแทบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในเขตน้าตกมักมีส่วนที่เป็นแอ่งตืนที่ มี
การตกตะกอนทับ ถมของเศษใบไม้ กิ่ง ไม้ หรื อมีพื นที่ มุมอั บ ซึ่ ง น้าไหลเวีย นได้ น้อย พื นที่ บ ริ เ วณ
ดังกล่าวจึงมี ระดั บเฉลี่ย ของออกซิเจนละลายน้า ที่ต่้ากว่า แนวกลางที่น้ าไหลแรงถึ ง ประมาณ 1-3
mg/L ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของกระบวนการย่อยสลายในตะกอนอินทรีย์สารและ
ซากพืชซากสัตว์ที่มใี นบริเวณจ้าเพาะนันๆ
การเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนละลายน้าในพืนที่น้าตกบางบริเวณ อาจไม่มีความส้าคั ญ
หากเรามุ่ ง ให้ ค วามสนใจเฉพาะในความเป็ นอยู่ข องทรั พ ยากรในมวลน้าที่ ไ หลแรงในแนวกลาง
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ณ บริเวณพืนที่มุมอับส่วนใหญ่มักพบสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังขนาดเล็กกลุ่มต่าง ๆ รวมตัวกันได้ดี และอยู่อาศัยในระดับความชุกชุมที่สูงมากกว่าในแนวกลาง
อย่างชั ดเจน นอกจากนี บริเ วณที่มีลักษณะเป็ นแอ่ง ตืนด้านข้างยั งมั กพบลู กปลาวั ยอ่ อนที่ยั งไม่
สามารถเคลื่ อนที่ต้านทานแรงกระแสน้ าได้ดี มารวมตัวกันอยู่เป็ นจ้านวนมาก (จารุมาศและคณะ,
2552) ด้ วยลักษณะความส้าคัญ ดัง กล่ าว การพิ จารณาระดั บ และการเปลี่ย นแปลงตามเวลาของ
ออกซิเจนละลายน้าในพืนที่มุมอับหรือแอ่งตืนต่าง ๆ จึงนับว่ามีความส้าคัญในเชิงของการวางแผน
บริหารจัดการดูแลคุณภาพน้าเพื่อการอนุรักษ์พันธุส์ ัตว์น้าที่มีให้คงอยู่สืบต่อไปได้ ในการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่ าสิ่ งมี ชี วิต แต่ ละกลุ่มมี ค วามต้องการระดับ ของออกซิ เ จนละลายน้า ที่ แ ตกต่ างกั นไปและ
ความรู้พืนฐานดังกล่าวเป็นเหตุผลของการพบชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างในแต่ละบริเวณ
ที่แตกต่างกันไปได้
อนึ่ง ในพืนที่เขตน้าตก “อัตราการไหลของน้า” นับเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญ ไม่น้อยกว่า
ระดับของออกซิเจนละลายน้า อัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละบริเวณมีอิทธิพลต่อลักษณะการ
แพร่กระจายของสิ่งมี ชีวิตกลุ่มต่ าง ๆ ที่แตกต่างกันไป และยัง มีบทบาทต่อ ปริมาณการสะสมของ
อินทรีย์สารที่เป็นแหล่งอาหารและพลังงานของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคในขันต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวม
อัตราการไหลของน้าเกี่ยวข้องกับการเกิดทรัพยากรมีชีวิตทางน้าขนาดเล็ก และการเปลี่ยนแปลงใน
ห่วงโซ่อาหาร และเชื่อมโยงสู่การกระจายของประชากรของสัตว์น้าในพืนที่น้าตก
โดยทั่ วไปในพื นที่ น้ าตกแต่ล ะแห่ง มี การลดระดั บของมวลน้าในช่วงหน้ าแล้ง เนื่องจาก
ปริมาณการไหลจากน้าต้นทุนที่ล ดระดับลง การเปลี่ยนแปลงในอัตราการไหลตามฤดูกาลนับเป็ น
เรื่องตามธรรมชาติของพืนที่ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามแต่ละช่วงชันของน้าตก การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การไหลนีมีบทบาทต่อปัจจัยทางคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า (รวมทังระดับของออกซิเจนละลายน้าที่
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พบ) ด้วยเหตุดังกล่าวการประเมินสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าใน
ระบบนิ เ วศน้ าตก จึ ง จ้าเป็นต้ องมี ความรู้ ค วามเข้ าใจในธรรมชาติ ข องช่ วงฤดูกาลที่ จ้าเพาะและ
แตกต่างกันไป ในการประเมินสถานการณ์ของระบบนิเวศในด้านความเป็นอยู่ของทรัพยากรที่สนใจ
จึงจ้าเป็นต้องเทียบเคียงระดับของปัจจัยที่สนใจกับระดับที่พบตามธรรมชาติ (Based-line level)
ในแต่ละฤดูกาล ทังนี ไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยรายปีของปัจจัยนันมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
อนึ่ง เนื่องจากเราไม่สามารถก้าหนดเกณฑ์หรือระดับที่ตายตัวส้าหรับปัจจัยทางอ้อมที่มีใน
แหล่ ง น้ า โดยเฉพาะในกรณี ที่ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วนั นไม่ อ ยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ รุ น แรง หรื อ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงอย่ างยิ่ งยวด (โดยเฉพาะจากสาเหตุภั ย ธรรมชาติ ที่ปั จจุ บั นทั นด่ วน) การประเมิ น
สถานการณ์ด้านความเป็นอยู่ของสัตว์น้าหรือทรัพยากรมีชีวิตที่สนใจ จึงอาจจ้าเป็นต้องพิจารณาแค่
“โอกาสในการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งหมายถึง การค่อย ๆ หายไปหรือเกิดการทดแทนที่ด้วยสิ่งมีชีวิตอื่น
หากปัจจัยทางอ้อมนันเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “สภาพธรรมชาติ” ไปอย่างน้อย 25-50% (ทังนี
ขึ นอยู่ กับ ลั กษณะจ้ า เพาะของปั จจั ย ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ความเป็ นอยู่ แ ละกระบวนการทาง
ชีววิทยาที่จ้าเพาะกับแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด
การเปลี่ยนแปลงใน “อัตราการไหล” ของน้า อาทิจากการสร้างฝายทดน้าหรือเขื่อนกันน้า
ในพื นที่ ล้าธารต้ นน้ า พบเป็นตัวอย่ างหนึ่ งที่ ท้าให้เ กิด การลดลงของอัต ราการไหลมากกว่ า 50%
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแทบจะไม่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับของออกซิเจนละลายน้าใน
ระยะแรก ๆ ของการจัดสร้าง อย่างไรก็ตามผลจากการที่มวลน้าถูกกันขวางและซากอินทรีย์สารมี
การตกตะกอนลงทับถมได้มากขึนเรื่อย ๆ ระดับของออกซิเจนในน้าจะเริ่ มเปลี่ยนไป รวมทังการ
เปลี่ยนกลุ่มของสิง่ มีชีวิตมาเป็นกลุ่มที่กินตะกอนเป็นอาหาร ซึ่งหากการหายไปของสิ่งมีชีวิตบางกลุ่ม
สะท้อนสภาพความไม่เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ แบบเดิมแล้ว แหล่งน้าบริเวณที่มีสร้างฝายทดน้ า
หรือเขื่อนกันน้าก็นับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่ม ไม่เหมาะสมจนถึงในระดับที่ไม่เหมาะสมมาก หากมี
การหายไปของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจากระดับประมาณ 25% จนถึงมากกว่า 80% ของระดับเดิมที่พบ
ตามล้าดับ
ในแหล่งน้าประเภทน้าตกและล้าธารต้นน้า ปัจจัยทางอ้อมที่นับว่ามีความส้าคัญรองลงมา
จากปริมาณการไหล คือ ปัจจัยกายภาพทางด้านความขุ่นของน้า (รวมถึงปริมาณตะกอนแขวนลอย
ที่ม)ี และปัจจัยทางเคมี อาทิ ปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้า ทังนี เนื่องจากปัจจัยทังสองมีโอกาสเพิ่ม
สูงขึนจากการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืนที่โดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเข้ามาท่องเที่ยวในพืนที่
และกิจกรรมการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพืนแหล่งน้าและบริเวณโดยรอบ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง
โดยมนุษย์ มัก มีผ ลกระทบต่ อแหล่ งน้ า ได้ ชัด เจน โดยเฉพาะปัจจั ย ด้านความขุ่ นของน้ า นัน มี ผ ล
โดยตรงต่อประชากรปลาที่ชอบอาศัยในพืนที่น้าสะอาด และยังมีผลต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า
ดิน ซึ่ งเกิ ด จากการเปลี่ย นแปลงในปริ มาณการตกตะกอนที่มี ผ ลกระทบต่ อแหล่ ง ที่ อยู่ อาศัย และ
คุณภาพของอาหารตามธรรมชาติ นอกจากนีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณแร่ธาตุอาหารที่อาจเกิด
จากการถูกกวนขึนมาจากพืนท้องน้าส่วนที่เป็นบริเวณตกตะกอน หรือการเพิ่มจากน้าทิงจากแหล่ง
ชุมชนหรือร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง ยังส่งผลชัดเจนต่อการเพิ่มปริมาณของสาหร่ายหรือพันธุ์ไม้
น้าโดยเฉพาะในพืนที่ช่วงเปิดโล่งที่รับแสงแดดอย่างพอเพียง หรือในล้าธารน้าตืนที่มีความลาดชัน
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ต่้าลง ซึ่ งมักสัง เกตพบสาหร่ายขึนปกคลุ มบริเวณผิวของหิน หรื อเกิดบริ เวณพืนท้องน้าได้ มากขึ น
อย่างชัดเจน
5.2.4) ความจ้าเพาะของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าในระบบนิเวศแม่น้า
เมื่อพิ จารณาถึง แหล่ งน้าไหลประเภทแม่ น้า จะพบว่าลักษณะจ้าเพาะในแต่ล ะส่วนของ
แม่ น้ ามี บ ทบาทมากต่ อการพิจารณาก้ าหนดดั ช นีชี วั ดเพื่ อประเมิ นสถานการณ์ ค วามเป็ นอยู่ ข อง
สิง่ มีชีวิตทางน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้าก็ยังได้รับการยอมรับว่า เป็นปัจจัยที่
ส้าคั ญที่ สุดในการประเมิ นความเหมาะสมของคุณภาพน้าต่อการด้ารงชี วิต และการอยู่อาศัย ของ
ทรัพยากรสัตว์น้า ส้าหรับปัจจัยที่มีความส้าคัญอื่น ๆ อาทิ ปัจจัยด้านอัตราการไหลของน้า (Flow
rate) และความเร็วของน้า (Water velocity) ก็นับเป็นปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ ทางเคมี ตลอดจนลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยด้านอัตรา
การไหลและความเร็วของน้ านี มักมีความแตกต่างไปตามฤดูกาลอย่างชัดเจน โดยมีระดับที่ต่้าลง
ในช่วงหน้าแล้ง และเพิ่มสูงขึนในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงฤดูน้าหลาก
บทบาทของอัตราการไหลและความเร็วของน้าในพืนที่แม่น้า มีบทบาทต่อการเคลื่อนย้าย
และการตกสะสมของอินทรีย์สารที่ถูกพัดพาลงมาในบริเวณต่างๆ ของแม่น้า และยังเกี่ยวข้องกับการ
แพร่กระจายของแร่ ธาตุอาหารในมวลน้า โดยมักพบความเข้มข้นของแร่ธาตุ อาหารในพืนที่แม่น้ า
ตอนล่างมากกว่าในล้าธารเขตต้นน้ า ทังนี เนื่องจากอิทธิพลจากการกั ดเซาะและชะล้างจากพืนที่
แผ่นดินโดยรอบที่ไหลรวมลงมา และจากเขตชุมชน พืนที่ท้าการเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมที่
มีการปล่อยทิงน้าลงมาสูพ่ ืนที่แม่น้า
ในพืนที่แม่น้า ปัจจัยคุณภาพน้าที่ส้าคัญและมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้า
คือ ปัจจั ยด้ านออกซิ เจนละลายน้า เช่ นเดี ยวกับในพื นที่เ ขตล้ าห้ วยน้ าตก ปั จจัย ด้านออกซิเ จนนี
นับว่าเป็นปัจจัยหลักในการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและประเมินโอกาสการตอบสนองที่จะ
เกิดในระบบนิเวศร่วมกับปัจจัยพืนฐานที่ส้าคัญอื่นๆ ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าหากในพืนที่แม่น้ามี
ระดับของออกซิเจนละลายน้าโดยเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง (ในช่วงประมาณ 4-6 mg/L) และแปรผันน้อย
ตามพืนที่ย่อยและเวลา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ก็จะมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้าไม่
เด่ นชั ด อย่ างไรก็ ตาม หากในพื นที่ แ ม่ น้า บริ เ วณที่ ส นใจมี ร ะดั บ เฉลี่ย ของออกซิ เจนละลายน้ า ที่
ค่อนข้างต่้า (ต่้ากว่า 3-4 mg/L) สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ มักอยู่ในสภาวะความเครียดสูงและ/หรือมั ก
อ่อนแออยู่ในระดับหนึ่งแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย แวดล้อมอื่น ๆ เกิดขึน (อาทิ ลักษณะ
อัตราการไหลที่ลดลง การมีความขุ่นมาก หรือมีปริมาณตะกอนแขวนลอยที่เพิ่มมากขึน ฯลฯ) จะท้า
ให้เ กิด ผลกระทบต่อประชาคมของสิ่ งมี ชีวิต ที่มี ได้ ง่าย และเกิ ดปั ญหาด้านทรัพ ยากรในภาพรวม
ตามมาได้ ลักษณะจ้าเพาะที่เกิดจากปัจจัยหลักและปัจจัยร่วมเหล่านี เป็นตัวอย่างที่ท้าให้เห็นว่า เรา
ไม่อาจก้าหนดเกณฑ์ที่ตายตัวส้าหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง ๆ ได้อย่าง
จ้าเพาะเจาะจงส้าหรับแหล่งน้าโดยรวม ทังนี เนื่องจากโอกาสการเกิดผลกระทบมีความแตกต่างกัน
ไปตามระดับของปัจจัยพืนฐานที่เป็นปัจจัยชีวัดที่ส้าคัญในแต่ละบริเวณที่ศึกษา
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จากลักษณะการไหลของน้าที่มีความเร็วลดระดับลงกว่าในพืนที่น้าตกหรือล้าธารเขตต้นน้า
ที่มีความลาดชันสูง เมื่อกลายมาเป็นสภาพของแม่น้าที่อยู่ในพืนที่ราบ และมีความลาดชันต่้า มวลน้า
จะมีการเคลื่อนตัวช้าลงตามล้าดับของระยะทาง ความแตกต่างในลักษณะการไหลของน้าส่วนต่างๆ
ในแม่ น้ าที่ ล ดหลั่ นกั น ลงมานั น เสมื อนการมี กรอบทางด้านอุท กวิ ท ยาที่ ท้าให้แ ต่ ละพื นที่ แ ม่น้ ามี
ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และองค์ประกอบในชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่ แตกต่างกันไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท้าให้มีการวิเคราะห์พืนที่และจัดแบ่งส่วนของแม่น้าออกเป็นอย่างน้อย
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนบน (Upper reach) ส่วนกลาง (Middle reach) และส่วนล่าง (Lower
reach) ทังนี เพื่อให้เกิด การศึกษาวิเคราะห์ถึงองค์ ประกอบหรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้ องในแต่ล ะ
ส่วนอย่างจ้ าเพาะและแยกกั นออกไป แนวคิ ดในการจั ดแบ่ง ส่ วนนี ท้าให้นักนิ เวศวิ ท ยาสามารถ
วิเคราะห์รูปแบบการแพร่กระจายและการตอบสนองตอบของสิ่งมีชีวิตในแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน
ขึ น และท้ าให้ ส ามารถก้ าหนดปั จจั ย สิ่ ง แวดล้ อมที่ ส ามารถใช้ เ ป็ นดั ช นี ชี วั ด ซึ่ ง สะท้ อนภาพการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติในแต่ละส่วนพืนที่ได้สะดวกขึน
ในการนี หากพิจารณาถึงการเกิดของผลผลิตขันต้น ซึ่งเป็นการติดตามสถานการณ์ ความ
เป็นอยู่ของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้า เราพบว่าปัจจัยด้านแร่ธาตุอาหารในน้าโดยเฉพาะระดับของ
แอมโมเนียมไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟทฟอสฟอรัส เป็นปัจจัยส้าคัญ ที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่
การเกิดทดแทนที่ หรือการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ต อนพืช ในขณะที่ความเร็วของน้าและปริมาณ
แสง (หรือความขุ่นของน้า) กลับเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีบทบาทต่อกลุ่มผู้ผลิต ขันต้นประเภทพรรณไม้
น้า ที่มีระบบรากและสามารถดึงเอาแร่ธาตุอาหารจากดินพืนท้องน้าขึนไปใช้ประโยชน์ ได้ และหาก
พิ จารณาสิ่ ง มี ชี วิ ต ทางน้ าที่ มี ข นาดใหญ่ เช่ น ปลาที่ อาศั ย อยู่ ใ นแหล่ ง น้ า ปั จจั ย ด้ านระดั บ ของ
ออกซิเจนละลายน้า ลักษณะทางนิเวศวิทยาของแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat) และความอุดมสมบูรณ์
ของปริมาณอาหาร (Food source) จะจัดเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ในประชากร (ถึงแม้ว่าผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเด่นชัดเท่ากับในพืนที่แหล่งน้านิ่งที่มี
ขอบเขตของระบบที่จ้ากัดกว่าก็ตาม)
5.2.5) ความจ้าเพาะของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้าในระบบนิเวศปากแม่น้า
ในระบบนิเวศปากแม่น้า ถึงแม้ว่าปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้าในพืนที่ปากแม่น้านับเป็น
ปัจจัยคุณภาพน้าที่ส้าคัญและมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ทางน้าเช่นเดียวกับในพืนที่เขต
น้าตกและแม่น้า อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสถานภาพด้านความเป็นอยู่ของสิ่ งมีชีวิตจากระดับของ
ออกซิเจนละลายน้า นับเป็นเรื่องที่จ้าเป็นต้องพิจารณาอย่างรัดกุม ทังนี เนื่องจากในพืนที่ปากแม่น้า
ได้รับอิทธิพลจากการขึนลงของน้าทะเล มวลน้ามีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันสูงมาก โดยทั่วไปจึงมี
ระดับของออกซิเจนละลายน้าที่เปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง โดยอาจมีค่าต่้าถึง 0.5 mg/L ในต้าแหน่ง
ที่รับน้าเสียจากแผ่นดินหรือหากเก็บตัวอย่างในช่วงน้าลงเต็มที่ และอาจสูงได้มากกว่า 10 mg/L ใน
พืนที่ปากแม่น้าตอนนอกที่เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช หรือท้าการเก็บตัวอย่างในช่วงที่น้าขึน
เต็มที่และพาเอาปริมาณแพลงก์ตอนพืชจากเขตทะเลขึนมาสู่ตอนใน
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ลักษณะการแปรผั นตามเวลาในรอบวั น ของออกซิเ จนละลายน้า ในพื นที่ ปากแม่ น้าส่วน
ใหญ่เกิดจากอิทธิพลจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแพลงก์ตอนพืช ทังนี เนื่องจากในพืนที่
ปากแม่น้ามีแร่ธาตุอาหารที่พอเพียงต่อการเจริญเติบโต แพลงก์ตอนพืชจึงสามารถเจริญและมีการ
รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นได้มาก จนบางครังเกิด สภาพที่สีของน้าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ที่เรียกว่า
ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี (Red tide) ในช่วงดังกล่าว ระดับของออกซิเจนละลายน้าในช่วงเช้าและ
บ่ายอาจมีค่าแตกต่างกันได้สูงถึงประมาณ 4-5 mg/L โดยค่าสูงสุดของ ออกซิเจนละลายน้าที่พบ
ในช่วงบ่ ายที่แ สงแดดจัด มัก มีค่ าเกินระดั บการอิ่มตัวในการละลายได้ข องออกซิเ จน ณ อุ ณหภู มิ
ภาคสนามนันๆ ทังนีพบว่าการละลายออกซิเจนอาจสูงได้ถึงประมาณ 120-180% ของระดับอิ่มตัว
ดังกรณีที่พบในพืนที่ที่เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสีของ Noctiluca scintillan ในบริเวณปากแม่
น้าท่าจีน (จารุมาศและคณะ, 2557)
ในทางตรงกันข้ามกับการเพิ่มขึนของออกซิเจนละลายน้าในช่วงกลางวัน หากพิจารณา
ในช่วงกลางคืนที่ไม่มีแสงจะพบว่าระดับของออกซิเจนละลายน้าถูกลดระดับได้อย่างมากในช่วงเวลา
กลางคืน การลดลงดังกล่าวเกิดจากกระบวนการหายใจของแพลงก์ตอนพืชที่มีหนาแน่น ในมวลน้า
เป็นหลัก และเกิดเป็นปัญหามากในพืนที่ที่พบระดับ ของแพลงก์ตอนพืชที่หนาแน่นมากในช่วงการ
เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี หรือในกรณีที่น้ามีระดับของคลอโรฟิลล์เอสูงกว่า 20-30 g/L
Chlorophyll a
Dissolved oxygen
Water height

ระดับของปัจจัยที่พบ

100

10

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

เวลาในรอบวัน (hr)
ภาพที่ 5.2 การเปลี่ ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของปริ มาณคลอโรฟิล ล์ เอ (Chlorophyll a;
g/L) ระดับของออกซิเจนละลายน้า (Dissolved oxygen; mg/L) และระดับความสูง
ของน้า (Water height; m) ในเขตตอนกลาง (Middle reach estuary) ของพืนที่ปาก
แม่น้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี (ส้ารวจในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
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ตัวอย่างการศึกษาติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนละลายน้า ในรอบ
วันในพืนที่ปากแม่น้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี แสดงดัง ภาพที่ 5-2 ทังนี บริเวณที่ศึกษาเป็นแนว
ปากแม่น้าตอนกลาง (Middle reach estuary) ซึ่งรับอิทธิพลทังจากน้าจืดที่ไหลลงมา จากการขึน
ลงของน้าทะเล และการเปลี่ยนแปลงในระดับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพื ชที่ถูกพั ดพาและ
หมุนเวียนในพืนที่
การศึกษานีแสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติของพืนที่ปากแม่น้า แนวนีมีความอุดมสมบูรณ์เฉลี่ย
ค่อนข้างสูง เมื่ อพิจารณาจากค่ าคลอโรฟิล ล์ เอที่ พบในน้ า นอกจากนีจะเห็ นได้ ว่า ทั งระดับ ของ
คลอโรฟิลล์เอและออกซิเจนละลายน้า มีการเปลี่ ยนแปลงในรอบวัน อย่างชัด เจน โดยค่าที่ สูงสุด มี
ระดับสูงกว่าค่าต่้าสุดที่พบถึงประมาณ 2-3 เท่า
ข้ อ มู ล ความรู้ ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความจ้ า เป็ น ในการก้ า หนดแนวทางด้ า น
“ช่วงเวลา” ในการตรวจวัด คุณภาพน้าในพืนที่ปากแม่น้ าอย่างรอบคอบรั ดกุ ม โดยต้องสามารถ
สะท้อนสภาพปัญหาในปัจจัยชีวัดที่สนใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเปรียบเทียบกันตาม
ฤดูกาลต่างๆ ได้ ทังนี ในแต่ละฤดูกาลควรก้าหนดตัวแทนที่ดีของช่วงเวลาที่มีคาบน้าเดียวกัน และ
ก้าหนดสถานี ศึกษาที่กระจายในแต่ละแนวของปากแม่น้ า (จากแนวใน แนวกลาง และแนวนอก)
อย่างครบถ้วน
ด้วยสภาวะที่พืนที่ปากแม่น้ามีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีของน้า
ในช่วงกว้ าง และการกระจายของทรั พ ยากรชี วภาพ โดยเฉพาะพวกที่ เ ป็นแพลงก์ต อนจะ ได้ รั บ
อิทธิพลจากกระแสน้าที่มีทังการพัดพาออกไปและวกกลับเข้ามา หรือมีการหมุนวนอยู่ในแต่ละเขต
ปากแม่น้าในรูปแบบที่จ้าเพาะตามโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาและปริมาณน้าจืดที่ผลักดันเข้าในเขต
ปากแม่น้ านั น การประเมิ นสถานการณ์ ค วามเหมาะสมของปัจจัย แวดล้อมต่ อความเป็ นอยู่ข อง
สิ่งมีชีวิตจึงจ้าเป็นต้องพิจารณาส้าหรับแต่ ละเขตย่อยภายในปากแม่น้ าที่มี ค วามแตกต่างกั น โดย
อาศั ย ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ ของ “ความเค็ ม ของน้ า ” มาเป็ น กรอบในการจ้ าแนกเขตย่ อ ยที่ มี (ดู
รายละเอีย ดในบทที่ 4) ในการนีจะพบว่ าองค์ป ระกอบทางชนิ ดและปริมาณของแพลงก์ ตอนพื ช
รวมทังสัตว์พืนท้องน้าชนิดต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละเขตมักแตกต่างกันออกไป การจ้าแนกเป็น
เขตย่อยดังกล่าวจะท้าให้เราสามารถพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน
ได้อย่างจ้าเพาะเจาะจงกับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีในแต่ละเขตย่อยนัน
อนึ่ง จากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในระดับของออกซิ เจนละลายน้า ที่มีในช่ วงกว้าง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับของปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ (อาทิ ค่าความเค็ม และปริมาณตะกอน
แขวนลอย) ที่มีตามธรรมชาติของพืนที่ปากแม่น้าก็มีช่วงกว้างเช่นเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตได้ดีจะมีความสามารถในการปรับตั วเข้ากับสภาพที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงนั น ๆ ได้เ ป็ นอย่ างดี ด้ วย ด้ วยเหตุ ดัง กล่ าวการประเมิ น “ความเหมาะสม” หรื อ
“ผลกระทบ” ของปัจจัย แวดล้อมที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย อยู่ โดยการใช้
เกณฑ์ที่ก้าหนดจากระดับของปัจจัย ณ ระดับหนึ่ง ๆ อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากการตอบสนอง (ไม่
ว่าจะเป็นทางลบหรือทางบวก) ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นันจะเกิดได้อย่างชัดเจนเมื่อระดับของปัจจัย
ที่มีผลกระทบได้เปลี่ยนแปลงไปจนพ้นขอบเขตหรือพิสัยของการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เดิมเท่านัน
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ความรู้ ความเข้ าใจดั งกล่าว จะท้าให้เ รามีแ นวทางการพิ จารณาจาก “ช่ วงพิสั ย” โดย
ก้าหนดเกณฑ์เป็น “ค่าต่้าสุด ” และ “ค่าสูงสุด” ที่ยอมให้มีได้ส้าหรับแต่ละเขตย่อยของพืนที่ปาก
แม่น้าแต่ละเขตแทน ทังนี การจ้าแนกพืนที่ย่อยในเขตปากแม่น้า ควรจ้าแนกออกเป็นพืนที่ตอนใน
พืนที่ตอนกลาง และพืนที่ตอนนอก หรืออาจเพิ่มพืนที่ที่เป็นแนวร่องรับน้า หรือแนวที่เป็นดอนเลน
เข้ามาประกอบ และท้าการติดตามวิเคราะห์ช่วงของปัจจัย เป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน
และตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของแต่ละเขตอย่างชัดเจนว่าปัจจัยที่ส้าคัญ
ต่าง ๆ มี ร ะดั บ พืนฐาน (Based-line levels) ที่กระจายในช่ วงเท่ าใด มี การเปลี่ ย นแปลงตาม
ธรรมชาติอย่างไร ทังนี เพื่ อการน้าข้อมูลความรู้ไ ปสู่ การประเมินสถานภาพที่เ ป็นอยู่ และใช้เป็ น
แนวทางในการก้าหนดเกณฑ์ต่้าสุดและสูงสุดที่ยอมให้มีได้ เพื่อประกอบการประเมินโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่จะเกิดขึนได้ต่อไป
ในภาพรวมของการประเมินสถานการณ์ ด้านความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในพืนที่ปากแม่น้า
นัน การพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า จากระดับ ของปัจจัย หลาย
ประเภทมาประกอบกันจะส่งผลให้การประเมินรัดกุมยิ่งขึน ตารางที่ 5.5 แสดงประเภทของปัจจัย
ส้าคัญ 4 ประเภท (ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณตะกอนแขวนลอย และ
อุณหภู มิข องน้า) ที่นับว่ ามี ความส้าคัญ ต่อสภาพความเป็นอยู่ ของสิ่ งมี ชีวิตในพื นที่ ปากแม่น้ า ซึ่ ง
แนวทางการประเมิ นสถานการณ์ด้านความเป็นอยู่ของสิ่งมี ชีวิต สามารถจ้าแนกเพื่อความชัดเจน
ออกเป็น 4 ระดับสถานการณ์ คือ 1) สถานการณ์ที่เหมาะสม 2) สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเล็กน้อย
3) สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมปานกลาง และ 4) สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก ตามล้าดับ
ในการพิจารณาปั จจัย ด้ านออกซิเจนละลายน้า (DO) ในพืนที่ปากแม่น้า เราจ้าเป็ นต้ อง
ก้าหนดทังขอบเขตที่ระดับต่้าสุดและขอบเขตในทางตรงกันข้ามว่าควรมีค่าสูงสุดไม่เกินเท่าใด ทังนี
ระดั บ ของออกซิ เ จนละลายน้ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส้ า หรั บ การด้ า รงชี วิ ต และการขยายพั น ธุ์ ข อง
ทรัพยากรปลาในแหล่งน้า โดยทั่วไปได้รับการศึกษาว่าควรมีค่าประมาณ 4 mg/L ขึนไป (Okada
and Peterson, 2000) ดังนัน หากระดับออกซิเจนละลายน้าในแหล่งน้ามีค่ามากกว่า 4 mg/L ขึน
ไป ย่อมแสดงว่าแหล่งน้ามี “สถานการณ์ที่เหมาะสม” ต่อการด้ารงชีวิต ส้าหรับสถานการณ์ที่ “ไม่
เหมาะสม” นัน ใช้แนวทางประเมิ นจากอิ ทธิพลที่ออกซิ เจนละลายน้ามีต่อการด้ารงชีวิตและการ
ขยายพันธุ์ของสัตว์น้าธรรมชาติเป็นหลัก โดยการลดระดับของออกซิเจนละลายน้าลงมาอยู่ในช่วง
2- mg/L นับว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความกดดันปานกลาง ซึ่งสัตว์น้าเกิดสภาวะความตึงเครียดได้
ง่ายขึน ขณะที่หากออกซิเจนละลายน้าลดลงต่้ากว่า 2 mg/L จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการหายใจ
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีผลกระทบต่อการพัฒนาการของไข่และระยะวัยอ่อนของสัตว์
น้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานการณ์ของแหล่งน้าที่ไม่เหมาะสมมากขึนตามล้าดับ
การพิ จารณาด้ านค่ าสูง สุ ด ที่ ปั จจั ย ด้ านออกซิเ จนละลายน้ า ควรมีไ ม่ เ กิ นเท่ าใดมาช่ วย
ประเมิ นสถานการณ์ข องแหล่ง น้านั น เกิ ดจากกรณีที่ ระดับ ของออกซิ เจนละลายน้า อาจมี ค่าเพิ่ ม
สูงขึ นเกินไปจากอิท ธิพ ลของการสะพรั่ งอย่ างหนาแน่นของแพลงก์ตอนพื ช (รวมทั งผู้ ผลิ ตขั นต้ น
ประเภทอื่นๆ ที่มีในแหล่งน้า) การสะพรั่ งดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนของสถานการณ์ปัญหาการเกิด
ปรากฏการณ์น้าเปลี่ ยนสีที่ มักพบในพื นที่ป ากแม่น้า (จารุมาศและคณะ 2556) ที่ เราสามารถพบ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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แพลงก์ตอนพื ชที่หนาแน่นมากเกินไปและเป็นปัญ หาต่อเนื่องไปยังระดับ ของออกซิเ จนที่จะลดลง
อย่างมากจากกระบวนการหายใจในช่วงเวลากลางคืนและเป็นปัญหาต่อสัตว์น้าได้ ด้วยสภาพการณ์
ดังกล่าว เราจ้าเป็นต้องมีขอบเขตสูงสุดของออกซิเจนละลายน้าเพื่อใช้ประเมินความเป็นอยู่ของสัตว์
น้าที่มีเสถียรภาพ ในการนี การก้าหนดขอบเขตสูงสุดของออกซิเจนละลายน้าโดยเทียบเคียงกับค่า
ความอิ่มตัวในการละลายในน้า (% Saturation) ณ อุณหภูมิขณะศึกษาในพืนที่ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ส ามารถใช้ป ระเมินสถานการณ์ไ ด้ ทังนี จากการศึ กษาปั ญหาคุณภาพน้ าและปรากฏการณ์ น้ า
เปลี่ยนสีที่พบในพืนที่ปากแม่น้าท่าจีนและปากแม่น้าบางตะบูน (กาญจนา 2558; จารุมาศและคณะ
2552, 2554) พบว่าในช่วงของการเกิดปัญหาการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชอย่างหนาแน่นและพบ
การตายของสัตว์นัน ระดับของออกซิ เจนละลายน้ามีค่า % Saturation สูงสุดถึ งประมาณ 180200% ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้า (ตารางที่ 5.5)
ตารางที่ 5.5 แนวทางในการประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมของปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางน้าต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในพืนที่ปากแม่น้า ณ เขตตอนกลาง (มีระดับความเค็มแปรผัน
อยู่ในช่วง 10-20 psu)
ระดับของสถานการณ์ที่ “ไม่เหมาะสม”

ปัจจัย

สถานการณ์ที่
“เหมาะสม”

เล็กน้อย

ปานกลาง

มาก

ออกซิเจนละลายน้า

> 4 mg/L
(60-100%)

-4 mg/L
(100-120%)

2-3 mg/L
(120-180%)

< 2 mg/L
(>180%)

ความเป็นกรด-เบส

NatL
หรือ 7.5-8.5

NatL ± 1.0
หรือ 8.5-9.0

NatL ± 1.5
หรือ 9.0-10.0

NatL ± 2.0 หรือ
>10.0

ตะกอนแขวนลอย

NatL mg/L

NatL ± 50%

NatL ± 100%

NatL ± 200%

NatL oC

NatL ± 2 oC

NatL ± 4 oC

NatL ± 6 oC

อุณหภูมิของน้า

หมายเหตุ NatL หมายถึง ระดับตามธรรมชาติพืนฐาน (Natural level) ที่พบในพืนที่ที่ศึกษา

ส้าหรับปัจจัยด้านความเป็นกรด-เบสและอุณหภูมิของน้าในพืนที่ปากแม่น้าจัด เป็นปัจจัย
รองที่ไม่ก่อผลกระทบต่อการตายลงได้ ชัดเจนเหมือนกับปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้า อย่างไรก็
ตาม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาโบลิซึม และปฏิกิริยาทางชีวเคมีของเซลล์สิ่งมีชีวิต
ส้าหรับในพืนที่ปากแม่น้าที่มีความแปรผันของปัจจัยต่าง ๆ ในช่วงกว้าง การก้าหนดระดับความเป็น
กรด-เบสและอุณหภูมิของน้าที่ตายตัวเพื่อประเมินสถานการณ์จึงไม่จ้าเป็น ในการนีเรานิยมใช้เกณฑ์
เทียบเคียงกับระดับตามธรรมชาติพืนฐาน (Natural level; NatL ตารางที่ 5.5) ที่ปรากฏในสภาพ
พืนที่นัน และ/หรือใช้การเปรียบเทียบกับค่ าเฉลี่ย ของปัจจัยที่พบในแต่ละช่ วงฤดูกาลส้าหรับเขต
พืนที่ย่อยต่าง ๆ ในปากแม่น้ามาเป็นแนวทางในการพิจารณา
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ส้าหรับในพืนที่ปากแม่น้าของประเทศไทยนัน สภาพการเพิ่มขึนของค่าความเป็นกรด-เบส
(มีค่าสูงกว่า 9) มักพบได้บ่อยครังในช่วงที่แสงแดดจัดในบริเวณที่เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
อย่างหนาแน่น รวมทังในบริเวณใกล้พืนท้องน้าที่มีการขึนปกคลุมโดยพรรณพืชใต้น้า (อาทิ สาหร่าย
หรื อหญ้ าทะเล) พื นที่ ที่ พ บปรากฏการณ์ น้ าเปลี่ย นสี อย่ างรุ นแรงมี ค่ า ความเป็ นกรด-เบสสู ง ถึ ง
ประมาณ 10 ในช่ วงที่ แดดจัด ของรอบวั น (จารุ มาศและคณะ, 2557) ค่าความเป็ นกรด-เบสที่
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น ผลจากอั ต ราการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงที่ สู ง มากในพื นที่ ซึ่ ง ท้ า ให้
สารประกอบไบคาร์ บอเนต (HCO3-) ที่ มีสภาพเป็ นกรดอ่อนในน้า ถูกดึง เข้ าไปใช้ ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-เบสที่เพิ่มสูงขึนมากนี จึงสะท้อน
ความหนาแน่นของผู้ผลิตขันต้นที่สูงเกินสมดุลของศักย์การควบคุมระดับกรด-เบส (Buffer system)
ตามธรรมชาติที่มีของแหล่งน้า และแสดงให้เห็นว่าแหล่งน้าอยู่ในสถานการณ์ที่ “ไม่เหมาะสม” (ดัง
แสดงระดับการประเมินใน ตารางที่ 5.5) ซึ่งปัญหาที่ตามมาจะเกิดในท้านองเดียวกันกับปัญหาด้าน
ออกซิเจนละลายน้า โดยหากเป็นช่วงที่ไม่มีแสงเพียงพอหรือเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืน พืนที่แหล่งน้า
บริเวณที่เกิดการสะพรั่งดังกล่าวย่อมมีโอกาสเกิดสภาวะที่ออกซิเจนละลายน้าลดต่้าลงได้อย่างมาก
เนื่องมาจากกระบวนการหายใจจากผู้ ผลิ ตที่ มีมากเหล่ านั นในช่ วงที่ ไม่ มีแ สง ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาต่ อ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพืนที่นันได้
อนึ่ง ส้าหรับระดับอุณหภูมิของน้าในพืนที่ปากแม่น้าซึ่งมีการแปรผันในรอบวันจากปริมาณ
ความเข้มแสงที่สูงขึนในช่วงเวลาบ่ายถึงเย็น นับเป็นข้อควรระวังในการพิจารณาผลกระทบที่มีต่อ
สิ่ง มีชี วิต ต่ าง ๆ ในด้านลั กษณะการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมความเป็ นอยู่ รู ปแบบการกิ นอาหาร
ตลอดจนการเคลื่อนที่ ขึนลงในมวลน้ าหรื อในดินพืนท้องน้า เพื่อการปรั บตั วให้ เหมาะสมในแต่ล ะ
สภาวการณ์ อุณหภูมิของน้าในพืนที่ปากแม่น้าทั่วไปมักแสดงความแตกต่างระหว่างช่วงกลางคืนและ
กลางวันได้ชัดเจนในช่วงปลายฤดูน้าหลากถึงต้นฤดูแล้ง ซึ่งพบว่าอุณหภูมิของน้าในรอบวันสามารถ
ผันแปรได้มากถึง 2-4 oC ในวันที่น้ามีการขึนลงน้อย (เป็นช่วงน้าตาย; Neap tide) แต่หากเป็นช่วง
วันที่น้ าเกิด (Spring tide) อุณหภูมิของน้าในรอบวันก็จะแตกต่างกั นน้อยกว่า (ซึ่งทั งนี เกิดจาก
อิทธิพลในการเคลื่อนตัวและการผสมผสานของน้าในแต่ละช่วงคาบน้า) อุณหภูมิของน้าในพืนที่ปาก
แม่น้ายังมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลซึ่งเกิดจากอิทธิพลจากอุณหภูมิของอากาศ โดยในช่วงหน้า
หนาวหรือช่วงปลายฤดูน้าหลากถึงต้นฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์) อุณหภูมิของ
น้าเฉลี่ยจะมีค่าต่้ากว่าในช่วงต้นฤดูน้าหลากถึงกลางฤดูน้าหลาก (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม)
อยู่ประมาณ 2-3 oC (กาญจนา, 2557)
การเปลี่ย นแปลงในทางบวก (การเพิ่มของอุ ณหภูมิน้ า) ที่ มากกว่ า 2 oC นั บเป็น การ
เปลี่ยนแปลงที่เหนี่ยวน้าให้อัตราเมตาโบลิซึมในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีอัตราที่เพิ่มสูงขึนได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในทางลบ (การลดของอุณหภูมิน้า) ท้าให้อัตราเมตาโบลิซึมคงที่หรือลด
ต่้าลง ส้าหรับในประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนนันพบการลดของอุณหภูมิน้าในพืนที่ปาก
แม่น้ าจะไม่ เด่ นชัด ท้ าให้การประเมินผลกระทบจากอุณหภู มิในภาพรวมมั กมุ่ งเน้ นการพิ จารณา
ผลกระทบจากการเพิ่มของอุณหภูมิน้ามากกว่า ในการนี การเพิ่มของอุณหภูมิน้าจากระดับเฉลี่ยเดิม
เพิ่มขึนเป็นช่วงละประมาณ 2 oC จะท้าให้เกิดการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ ได้ชัดเจน (Giorgio
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

225

and Williams, 2005) ช่วงการเพิ่มของอุณหภูมิน้าทีละ 2 oC ดังกล่าว นับว่าครอบคลุมระดับความ
แปรผันของอุณหภูมิน้าที่มี (ทังตามรอบวันและตามฤดูกาล) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ลักษณะการเพิ่ม
นี เพื่ อประเมิ น สถานภาพด้ า นความเป็ นอยู่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ว่ ายั ง เป็ น ปกติ อยู่ ใ นช่ ว งค่ าเฉลี่ ย ตาม
ธรรมชาติ (Natural level; NatL) ซึ่งจัดเป็นสถานการณ์ที่ “เหมาะสม” หรืออาจจะเริ่มแสดง
สถานการณ์ที่ “ไม่เหมาะสม” อย่างไรบ้างซึ่งแปรผันตามระดับการเพิ่มของอุณหภูมิที่เป็นผลกระทบ
นัน (ตารางที่ 5.5)
ส้าหรับ การประเมินความเป็น อยู่ ของสิ่ งมี ชีวิต จากระดั บของตะกอนแขวนลอยที่พ บใน
พืนที่ปากแม่น้านัน อาศัยความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของพืนที่ว่าโดยปกติมีระดับ การกระจายของ
ตะกอนแขวนลอยในเขตปากแม่น้าตอนใน ตอนกลาง หรือตอนนอกเป็นอย่างไรมาเป็นพืนฐาน งาน
ศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในพืนที่ปากแม่น้าตอนในสุดมักมีปริมาณตะกอนแขวนลอยมากกว่าในเขต
ตอนนอกอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างในพืนที่ปากแม่น้าท่าจีนบริเวณตอนในที่รับน้าลงมาจากการพัดพา
ของแม่น้าท่าจีนที่มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพืนที่ ตอนบนอย่างหลากหลาย พบปริ มาณตะกอน
แขวนลอยรวม (Total suspended solids; TSS) ที่สูงในระดับเฉลี่ยที่มากกว่า 70-80 mg/L โดย
พบว่าค่า TSS นีจะสูงขึนเกือบ 2 เท่าในช่วงกลางฤดู น้าหลาก (จารุมาศและคณะ, 2557) ระดั บ
TSS ที่มีท้าให้มีการพัดพาไปตามแนวร่องน้าในขณะที่น้าลง และมีการหมุนวนออกสองฝากของปาก
แม่น้าเนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้าจากเขตทะเล ซึ่ง รูปแบบการเคลื่อนตัวของน้าที่จ้าเพาะนันท้า
ให้ พืนที่ ตอนกลางของปากแม่ น้า ทางฝั่ งตะวั นออกและตะวันตกของร่องน้า มี ระดับ ของ TSS ที่
ค่อนข้างสูงตามไปด้วย
ในเขตปากแม่น้าตอนนอก (โดยเฉพาะเขตที่มีค่าความเค็มของน้าในช่วงประมาณ 20-28
psu) ความเร็วของมวลน้าจากแม่น้าได้ลดลงเรื่อย ๆ กระแสน้ามีความเร็วสุทธิที่ต่้าลงกว่า ตอนใน
ส่งผลให้ ตะกอนเบาที่ถู กพัดพาลงมามี โอกาสตกลงและทับถมลงสู่พื นท้ องน้ าได้มากขึน น้ าในเขต
ตอนนอกจึงมักจะใสขึน มีความขุ่นน้อยลง ถึงแม้ว่าเรามักจะพบการสะพรั่งของกลุ่มแพลงก์ตอนพืช
ได้เป็นระยะ ๆ ในเขตตอนนอก แต่กลุ่มประชากรของแพลงก์ตอนพืชมักลอยตัวอยู่ในมวลน้าชันบน
(ในระดับที่มีความเข้มแสงพอเหมาะ) ไม่ได้กระจายไปทั่วทังมวลน้า ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจาก
ตะกอนอินทรีย์อื่น ๆ ที่ถูกพัดพาลงมาในพืนที่
ลักษณะปรากฏของตะกอนแขวนลอยในมวลน้า จึงมีความจ้าเพาะต่อเขตย่อยต่าง ๆ ของ
พืนที่ ป ากแม่ น้ า ซึ่ ง ย่ อมส่ ง ผลต่ อสิ่ ง มี ชี วิตในมวลน้ า ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จากตะกอน
แขวนลอยได้แตกต่างกันไป ด้วยเหตุดังกล่าว การประเมินสถานการณ์ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทาง
น้า จาก “ระดับ” และ “การเปลี่ยนแปลง” จึงควรจ้าแนกการประเมินตามเขตพืนที่ย่อยในปาก
แม่น้า ทังนีไม่ควรก้าหนดค่าที่ตายตัว แต่ควรพิจารณาจากระดับธรรมชาติ (Natural level; NatL) ที่
มี แล้ วน้ ามาประเมิ นสถานการณ์ที่ อาจไม่ เ หมาะสม ว่ าอยู่ ใ นระดั บ ที่ ไม่ เ หมาะสมเล็ กน้ อย ไม่
เหมาะสมปานกลาง หรือ ไม่ เ หมาะสมมาก จากการเปลี่ ยนแปลงในการเพิ่ มของปริมาณตะกอน
แขวนลอยในมวลน้า ที่เพิ่มจากระดับเดิมประมาณ 50 %, 100 % และ 200 % ตามล้าดับ (ตาราง
ที่ 5.5)
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5.3) การประเมินสถานการณ์ด้านความอุดมสมบูรณ์และก้าลังผลิตของแหล่งน้า
5.3.1) ความส้าคัญและความเป็นมาในการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง น้ า และก้ า ลั ง ผลิ ต ของแหล่ ง น้ า เป็ น ตั ว ชี วั ด ที่ ส้ า คั ญ ต่ อ
สถานภาพของทรัพยากรชีวภาพในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งรวมถึงการเกิดของทรัพยากรประมงที่มนุษย์ เรา
น้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการด้ารงชีวิต การประเมินสถานการณ์ด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า
จากความรู้ความเข้าใจในระดับการเกิดของ “ผู้ผลิตขันต้นในแหล่งน้า” และความสัมพันธ์กับปัจจัย
เหนี่ยวน้า (อาทิ ระดับของแร่ธาตุอาหารพืชในรูปของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) นัน ได้รับความ
สนใจจากนักนิเวศวิทยามานาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
ที่มากเกิ นควรในพืนที่แหล่ งน้านิ่ง ในเขตน้ าจืด (ในส่วนของทะเลสาบ หนอง บึง หรืออ่างเก็บน้า)
จนเป็นที่ มาของการก้าหนดจ้ ากั ดความเกี่ยวกับ กระบวนการ “ยูโทรฟิเ คชัน” (Eutrophication)
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ที่เพิ่มขึนของแหล่งน้า และส่งผลให้ระบบนิเวศแหล่ง
น้านัน ๆ มีก้าลังผลิตขันต้นที่เพิ่มมากขึนจากอิทธิพลของการกระตุ้นโดยแร่ธาตุอาหารพืชที่เพิ่มมาก
ขึนตามล้าดับ
การเพิ่มของแร่ธาตุอาหารลงสู่แหล่งน้าสามารถเกิดได้เองจากกระบวนการทางธรรมชาติ
(Natural causes) ซึ่งเป็นอิทธิพลจากลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในพืนที่แหล่งน้าหนึ่ง
ๆ ที่เปลี่ยนไปในแต่ ละช่วงเวลา กระบวนการในการเพิ่ม แร่ธาตุอาหารที่เกิด จากการกระท้าของ
มนุษย์เรา (Cultural causes) นับว่าเป็นส่วนหลักที่ส้าคัญและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสิ่งแวดล้อมทางน้าในระยะปัจจุบั นเป็ นอย่างยิ่ง การเปลี่ ยนแปลงโดยรวมจะส่ งผลต่ อการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ (Trophic state) ที่ประเมินได้จากการมี “อาหาร” หรือ
“ผลผลิตขันต้น” มากน้อยเพียงใดในแหล่งน้า ซึ่ง สถานภาพดังกล่ าว จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจ
หรือเปรียบเทียบสถานการณ์ของแหล่งน้าหนึ่ง ๆ กับแหล่งน้าอื่น ๆ หรือประเมินลักษณะ และ/หรือ
อัตราในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพนีตามเวลา เพื่อก้าหนดแผนการด้านการอนุรักษ์ ดูแลคุณภาพ
แหล่งน้า หรือบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้าอย่างสอดคล้องต่อศักยภาพตามธรรมชาติ
ของพืนที่ได้
การก้าหนดระดับของสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ หรือ Trophic State ส้าหรับแหล่งน้า
นัน นับว่ามีความจ้าเป็นส้าหรั บการประเมินผลกระทบจากมนุษย์ ในการศึกษาที่ผ่านมา มีการจัด
จ้ า แนกระดั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ อ อกเป็ น อย่ า งน้ อ ย ระดั บ ได้ แ ก่ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่้ า
(Oligotrophic) ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ป านกลาง (Mesotrophic) และความอุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง
(Eutrophic) โดยที่เน้นระดับของการที่ระบบนิเวศนันมี “Trophic” ซึ่งหมายถึง อาหาร (Food)
ในแหล่งน้า ว่ามีอยู่ในระดับน้อย (Oligo-) ปานกลาง (Meso-) หรือมาก (Eu-) ซึ่งแนวคิดนีเป็นที่
นิยมในการใช้ประเมินสถานการณ์ของแหล่ งน้านิ่งประเภททะเลสาบมานับ ทศวรรษแล้ว (Dodds,
2002) ทังนี การใช้แนวคิดดังกล่าวมาประเมินสถานการณ์ส้าหรับแหล่งน้าไหลประเภทล้าธาร แม่น้า
รวมทังแหล่งน้าใต้ดิน และเขตใกล้ทะเล ยังไม่ได้มีการพัฒนาขึนมาอย่างชัดเจนนัก
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นักชลธีวิทยาสมัยแรกเริ่ม ได้สังเกตความแตกต่างของกลุ่มแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์ในเขตทะเลสาบที่มีแร่ธาตุอาหารอยู่สูงว่าต่างจากในพืนที่ที่มีแร่ธาตุอาหารอยู่ต่้า ซึ่งท้าให้เกิด
การริ เ ริ่ ม การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม ของแพลงก์ ต อนพื ช ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบทางชนิ ด อย่ า งไร
(Hutchinson, 1967) และพบว่าสามารถจ้าแนกทะเลสาบออกเป็นกลุ่มตามระดับความสมบูรณ์ได้
โดยบทบาทของแร่ธาตุอาหารที่มีต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช (มวลชีวภาพ) ก้าลังผลิต และคุณภาพ
น้าที่เกี่ยวข้องได้ถูกติดตามและวิเคราะห์ในความสัมพันธ์เชิงปริมาณหลังจากนันเป็นต้นมา
การประเมิ นความอุด มสมบู ร ณ์ข องแหล่ งน้ า ในช่ วงประมาณ 10 ปี ที่ ผ่านมานี นิย มใช้
ปัจจัยพิจารณา ด้ าน ได้แก่ ลักษณะความใสของน้า ปริ มาณมวลชีวภาพของแพลงก์ตอน (หรื อ
พิจารณาจากระดับคลอโรฟิลล์ เอ ในน้า) และระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารมาเป็น ปัจจัยชีวัด
สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า ซึ่งโดยทั่วไปแหล่งน้าที่จัดอยู่ในระดับความอุดมสมบูรณ์
แบบ “Oligotrophic” มักมีมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชต่้า (มีก้าลังผลิตต่้า) แร่ธาตุอาหารในน้า
มีน้อย น้าใสมาก และแสงส่องลงไปได้ลึก ส่วนแหล่งน้าที่เป็นแบบ “Eutrophic” จะมีแร่ธาตุอาหาร
สูง มักมีการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน และมีความผันแปรของระดับออกซิเจนละลายน้า
ที่ พ บในรอบวั น ได้ สู ง นอกจากนี ยั ง มั ก พบสภาวะการขาดออกซิ เ จนที่ ชั นน้ า ระดั บ ลึ ก
(Hypolimnion) หรือบริ เวณใกล้ผิ วหน้ าดินพืนท้ องน้า และยัง มั กพบปรากฏการณ์ที่ สัต ว์น้ าขาด
ออกซิเจนและตายลงได้ ทังนี ในกรณีที่แหล่งน้ามีแร่ธาตุอาหารสูง แต่ อยู่ในเขตตืนและรับแสงแดด
ส่องถึงบริเวณพืนท้องน้าได้ดี แทนที่จะพบแพลงก์ตอนพืชในปริมาณมาก เราอาจสามารถพบพรรณ
ไม้น้าชนิดต่าง ๆ เจริญเติบโตขึนมาอย่างหนาแน่นแทนได้
5.3.2) ปัจจัยชีวัดและการจ้าแนกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า
หลักการที่พัฒนามาแต่ ดังเดิมโดย The Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD, 1982) ในเบืองต้ นสามารถใช้ จ้า แนกแหล่ ง น้านิ่ ง ออกเป็ น
ประเภท ได้แก่ แหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า (Oligotrophic waters) แหล่งน้าที่มีความอุดม
สมบู รณ์ ป านกลาง (Mesotrophic waters) และแหล่ง น้ าที่ มีความอุ ด มสมบูร ณ์ สูง (Eutrophic
waters) ทังนี เป็นการจัดแบ่งประเภทจากระดับความเข้มข้นของคลอโรฟิล ล์ (ในหน่วยของ µg/L)
ที่มีโอกาสพบในแหล่งน้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ลักษณะการกระจายของ
ระดับของคลอโรฟิลล์ที่ปรากฏในแหล่งน้าแต่ละประเภทอาจแปรผันในช่วงกว้าง แหล่งน้าที่ถูกจัดอยู่
ในประเภท “eutrophic” บางแห่งก็พบค่าของคลอโรฟิลล์ไม่สูงมากนัก เนื่องจากอาจมีปัจจัยจ้ากัด
ด้านความเข้มแสง และในอีกทางหนึ่งระดับของคลอโรฟิลล์ที่พบค่าหนึ่ง ๆ อาจสะท้อนโอกาสการ
เป็นแหล่งน้าได้ทังประเภท “eutrophic” หรือ “mesotrophic” ทังนี ขึนอยู่กับ ปัจจัยจ้ากัด อื่น ๆ
ที่เป็นข้อจ้ากัดอยู่ในแหล่งน้านัน
การจ้าแนกประเภทแหล่งน้าตามระดับของความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว มักนิยมใช้ “เกณฑ์
เชิงตัวเลข” ส้าหรับค่าของคลอโรฟิลล์ ความโปร่งแสง หรือปริมาณแร่ธาตุในรูปของฟอสฟอรัส มา
ประเมิน ทังนี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตารางที่
5.6 แสดงระดั บ ของปั จจั ย ส้ าคั ญ ต่ าง ๆ ที่ ใ ช้ จ้าแนกระดั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง น้ านิ่ ง
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เปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ของ OECD (1982) และจากงานศึกษาของ Nurnberg (1996) ทังนี มี
การระบุค่าของปัจจัยส้าคัญ ได้แก่ ระดับของฟอสฟอรัสรวม ไนโตรเจนรวม ค่าเฉลี่ยของคลอโรฟิลล์
และค่าเฉลี่ยของความโปร่งแสงของน้า พบว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ช่วงที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ในแหล่งน้า
ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง (Eutrophic waters) ก้าหนดระดับของฟอสฟอรัสรวม ปริมาณคลอโรฟิลล์
และค่าความโปร่งแสงของน้าอยู่ในช่วงประมาณ 0-100 µg/L, 8-25 µg/L และ 1-3 m ตามล้าดับ
ในที่นีพบว่า Nurnberg (1996) เน้นความส้าคัญของปัจจัย อีก 2 ด้านที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่
ระดั บ ของไนโตรเจนรวม (Total nitrogen) และอั ต ราการลดลงของออกซิ เ จน (Oxygen
depletion rate) ที่มใี นแหล่งน้า และแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มของฟอสฟอรัสรวมจากระดับต่้ากว่า
10 µg/L ประมาณ 2. เท่า และ -10 เท่า จะท้าให้แหล่งน้ามีการเปลี่ยนสภาพความอุดมสมบูรณ์
จากประเภท “Oligotrophic” เป็น “Mesotrophic” และ “Eutrophic” ได้ตามล้าดับ
ตารางที่ 5.6 ค่าของปัจจัยทางด้านฟอสฟอรัส (Total phosphorus; Total P) ไนโตรเจน (Total
nitrogen; Total N) คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll; Chl) และความโปร่งแสงของน้า (Secchi disc
depth; Secchi) ที่ใช้ส้าหรับจ้าแนกประเภทของแหล่งน้านิ่ง ออกเป็นระดับความอุดมสมบูรณ์ต่าง
ๆ จากระดั บ ที่ ต่้ า มาก ( Ultra-oligotrophic) ระดั บ ต่้ า (Oligotrophic) ระดั บ ปานกลาง
(Mesotrophic) ระดั บ สู ง (Eutrophic) และระดั บ สู ง มาก (Hypertrophic) ตามล้ า ดั บ (ที่ ม า:
ปรับปรุงจาก Dodds, 2002)

Parameters

Ultra-oligo Oligotrophic trophic

OECD (1982)
Total P (µg/L)
<4
Mean Chl (µg/L)
<1
Maximum Chl (µg/L) > 2.5
Mean Secchi (m)
> 12
Nurnberg (1996)
Total P (µg/L)
Total N (µg/L)
Mean Chl (µg/L)
Mean Secchi (m)
2
O2(DR)*(mg/m /day)
-

Mesotrophic

Eutrophic

Hypertrophic

4-10
1-2.5
2.5-8
12-6

10-35
2.5-8
8-25
6-3

35-100
8-25
25-75
3-1.5

> 100
> 25
> 75
< 1.5

< 10
< 350
< 3.5
>4
< 250

10-30
350-650
3.5-9
4-2
250-400

30-100
650-1,200
9-25
2-1
400-550

> 100
> 1,200
> 25
<1
> 550

* O2(DR)= Oxygen depletion rate

ในบางพื นที่ แหล่ งน้ าเราอาจพบความไม่ ส อดคล้ องกับ ปัจจั ยที่ พบ อาทิ อาจพบค่ าของ
ฟอสฟอรั ส ที่ สู ง จนอยู่ ใ นระดั บ “Eutrophic” ได้ แต่ กลั บ พบว่ าปริ มาณแพลงก์ ต อนพื ช (หรื อ
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คลอโรฟิลล์) มีค่าต่้า ลักษณะดังกล่าวเกิดเนื่องจากผลกระทบของปัจจัยร่วมอื่น อาทิ การมีตะกอน
แขวนลอยในน้ามาก ที่ท้าให้เกิดข้อจ้ากัดด้านปริมาณแสงที่ส่องผ่านลงไป หรือในบางกรณีอาจพบว่า
แหล่งน้าระดับ “Eutrophic” มีมวลชีวภาพของผู้ผลิตขันต้นจ้าพวกพรรณไม้น้าที่สูงมาก แต่น้า กลับ
ใส มีแพลงก์ตอนพืชต่้า และมีระดับของแร่ธาตุอาหารในน้าต่้าได้ (Brenner et al., 1999)
5.3.2.1) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของพืนที่แม่น้าล้าธาร
เมื่อพิจารณาแหล่งน้าประเภทล้าธารหรือแม่น้า ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก จะพบว่า ในพืนที่ที่มี
ลักษณะการไหลของน้าที่แรง การเกิดหรือความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้ามักมีระดับที่
ต่้าลง และมักพบผู้ผลิตขันต้นในกลุ่ม สาหร่ายและ/หรือพรรณไม้น้าอื่น ๆ ที่มีส่วนยึดเกาะกับพื น
ท้องน้าได้มากกว่าการพบปริมาณของแพลงก์ตอนพืช ด้วยเหตุดังกล่าว การประยุกต์ใช้ระดับของ
คลอโรฟิลล์ในน้าจึงมีข้อจ้ากัดและอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในการนี มีการเสนอแนะให้ใช้
ระดับ ของแร่ ธาตุอาหารในรู ป ฟอสฟอรั ส หรื อไนโตรเจนที่ มีใ นมวลน้ ามาเป็นตั วชี วัด หรื อใช้การ
พิจารณาจากความหนาแน่นของสาหร่ายที่ขึนบริเวณพืนท้องน้า รวมทังสาหร่ายหรือซากพรรณพืช
ใต้น้าที่ถูกพัดพาขึนมาโดยอิทธิพลของกระแสน้าที่กระแทกกระทันเป็นบางช่วงเข้ามาช่วยประเมิน
ระดับความอุดมสมบูรณ์ในเบืองต้นได้
ในแม่น้าทั่วไปยังมีผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมหลากในบางฤดูกาลที่ท้าให้น้ามีความขุ่น
เพิ่มขึนอย่างมาก นอกจากนี ในพืนที่แม่น้าล้าธาร (โดยเฉพาะในเขตป่าต้นน้า) ที่บริเวณขอบตลิ่งมัก
พบร่ มเงาของต้ นไม้ ข นาดใหญ่ ม าบดบั ง ปริ มาณแสงที่ จะตกกระทบล้ าน้ า ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ที่
ประเมินจากมวลชีวภาพของสาหร่ายที่ยึดเกาะบริเวณพืนผิวใต้น้าจึงอาจมีข้อจ้ากัด และพบว่ามวล
ชีวภาพของสาหร่ายในพืนที่ล้าธารมักไม่แปรผันตามปริมาณแร่ธาตุอาหารที่ มีในบริเวณนัน ๆ โดย
มวลชีวภาพมีความแปรปรวนตามพืนที่ย่อยเขตต่าง ๆ และเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบปีได้สูงมาก
การที่พืนที่ล้าธารและแม่น้าขนาดเล็กส่วนใหญ่มีระบบการเกิดผลผลิตภายในห่วงโซ่ อาหารที่พัฒนา
จากอินทรีย์สารซึ่ งถูกพัดพาลงมาจากบริเวณโดยรอบมากกว่ าจากการผลิตของผู้ผลิตขั นต้นอย่าง
แพลงก์ตอนพืชหรือสาหร่ายในน้า การติดตามระบบนิเวศและ/หรือการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากมวลชีวภาพของสาหร่ายหรือแพลงก์ตอน จึงมักไม่ส้าคัญต่อ สภาพ “ความอุดมสมบูรณ์” ใน
ภาพรวมของแหล่งน้าเท่ากับบทบาทจากระดับของอินทรีย์สารที่พัดพามาจากภายนอกเข้าสู่ระบบ
อนึ่ ง ในการศึ กษาล้าธารในประเทศเขตอบอุ่น Dodds et al. (1998) ได้เ สนอแนว
ทางการจ้าแนกระดั บความอุดมสมบูรณ์ข องพืนที่ ล้าธารจากการพิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ ที่ เกิดขึ น
บริเวณพืนท้องน้า (Benthic chlorophyll; ในหน่วยของ mg/m2) โดยเสนอว่าระดับคลอโรฟิลล์พืน
ท้องน้าที่ต่้ากว่า 20 mg/m2 แสดงสภาพแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า (Oligotrophic stream)
ขณะที่หากระดับ คลอโรฟิ ลล์พื นท้ องน้ า มีค่ าสู งกว่ า 70 mg/m2 จะแสดงสภาพของแหล่งน้ าที่ มี
ความอุดมสมบูรณ์สูง (Eutrophic stream) ทังนี การจ้าแนกดังกล่าวไม่เหมาะส้าหรับแหล่งน้าล้า
ธารที่มีพรรณไม้น้าเกิดขึนหนาแน่นหรือเป็นผู้ผลิตขันต้นชนิดหลักในระบบนิเวศนัน
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5.3.2.2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าเขตชายฝั่ง
จากการศึ กษาที่ ผ่ านมาพบว่ า แร่ ธาตุ อาหารเป็ นปั จจั ย ต้ นที่ ส้ าคั ญ มากต่ อการเกิ ด ของ
ผลผลิตขันต้นซึ่งสะท้อนสภาพความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้าเขตชายฝั่ง อย่างไรก็ตามระดับที่ปรากฎ
ของแร่ธาตุอาหารไม่ไช่เป็นปัจจัยเดียวที่มีบทบาทต่อระดับความเข้มข้นของมวลชีวภาพของแพลงก์
ตอนพืช (ปริมาณคลอโรฟิลล์) ที่พบในแหล่งน้า งานวิจัยของ Dugdale (1967) ชีให้เห็นว่าการดึงแร่
ธาตุในรูปไนโตรเจนเข้าไปใช้ในเซลล์และการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชเกิดขึนตามลักษณะ
ความสั มพั นธ์ ที่ จ้าเพาะ (Michaelis-Menten Equation) ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ความสั มพั นธ์ แ บบเส้ นตรง
ผลการวิจัยดังกล่าวท้าให้เราตระหนักว่าการแสดงออกถึงผลผลิตหรือการเกิดของห่วงโซ่อาหารในขัน
ที่สูงขึนไปย่อมมีข้อจ้ากัดหรือมีการแปรเปลี่ยนตามอิทธิพลของปัจจัยต้นหลายปัจจัย ทังนี สามารถ
แปรผันตามเวลาและฤดูกาลได้
ตารางที่ 5.7 แสดงให้เห็นผลจากการศึกษาของ Ignatiades et al. (1992) ที่น้าข้อมูล
การกระจายของระดับแร่ธาตุอาหารในกลุ่มพืนที่ กลุ่มหลักในเขตชายฝั่งซึ่งสะท้อนความเป็นแหล่ง
น้าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง (พืนที่เขตชายฝั่งบริเวณอ่าว Saronikos) ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
(พืนที่เขตนอกฝั่งของอ่าว Saronikos) และความอุดมสมบูรณ์ต่้า (พืนที่เขตนอกฝั่งที่ไกลออกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทะเล Aegean) และท้าการวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล สิ่งแวดล้อม 5
ด้านหลัก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ พบในเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีค่า
ฟอสเฟทฟอสฟอรัสประมาณ 0. 4 µM มีค่าไนไตร์ทไนไตรทไนโตรเจนประมาณ 0.5 µM และมี
ค่าแอมโมเนียมไนโตรเจนประมาณ 1.15 µM ระดับที่พบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ้าเพาะ
ของพืนที่บริเวณนันซึ่งมีระดับแร่ธาตุอาหารพืนฐานที่ต่้ามากเมื่อเทียบกับพืนที่เขตชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย โดยหากพิจารณาตามเกณฑ์ระดับของแร่ธาตุอาหารจากการก้าหนดข้างต้นจะพบว่าใน
ประเทศเรามีระดับระดับ แร่ธาตุอาหารอยู่ ในระดับ ที่สูง มาก โดยสูง กว่า อ่าว Saronikos ซึ่ งเป็ น
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงประมาณ 2-10 เท่า
ตารางที่ 5.7 ระดับของแร่ธาตุอาหารประเภทฟอสเฟทฟอสฟอรัส (PO43--P; µM) ไนไตร์ทไนไตรท
ไนโตรเจน (NO3-+NO2--N; µM) และแอมโมเนียมไนโตรเจน (NH4+-N; µM) ที่ใช้เป็ น
แนวทางจ้าแนกประเภทความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าชายฝั่งบริเวณอ่าว Saronikos ใน
เขตสหภาพยุโรป (ที่มา: ปรับปรุงจาก Ignatiades et al., 1992)
Oligotrophic
waters

Mesotrophic
waters

Eutrophic
waters

PO43--P

0.02

0.09

0.34

NO3-+NO2- -N

0.21

0.33

0.53

NH4+-N

0.36

0.84

1.15

Nutrient Types
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การใช้ระดับของแร่ธาตุอาหารเป็นแนวทางนัน ยังมีลักษณะของการประยุกต์ ใช้ค่าเฉลี่ยราย
ปี (Annual average; OECD, 1982) รวมทังการใช้ค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล (Seasonal average;
OSPAR, 2003) มาเทียบเคียง ทังนี OECD (1982) ได้เสนอว่าระดับของฟอสฟอรัสรวมที่มากกว่า
35 µg/L เป็นระดับที่ระบบนิเวศจะปรับเปลี่ยนจากสภาวการณ์ที่มีค วามอุดมสมบูรณ์ระดับปาน
กลางไปเป็นสภาวการณ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับสูง ในขณะที่ OSPAR (2003) เสนอการใช้ระดับ
ของฟอสฟอรัสรวมที่มากกว่า 0.8 µM (หรือ > 76 µg/L) เป็นระดับที่จะเปลี่ยนไปสู่สภาวการณ์ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์สูงดังกล่าว
ในระยะถัด มา Karydis (2005) ได้ เสนอแนวทางการประเมิน สถานภาพแหล่ งน้ าเชิ ง
นิเวศวิทยา โดยจั ดแบ่ง สถานการณ์ข องระบบนิเวศออกเป็น 5 ช่วงชัน ได้แก่ ระดับดีมาก (High
condition) ระดับดี (Good condition) ระดับปานกลาง (Moderate condition) ระดับเริ่มเสื่อม
โทรม (Poor condition) และระดับที่เสื่ อมโทรมมาก (Bad condition) โดยอาศัยเกณฑ์ตาม
ตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 ระดับของแร่ ธาตุอาหารรูปฟอสเฟทฟอสฟอรัส (PO43--P; µM) ไนไตร์ทไนเตรท
ไนโตรเจน (NO3-+NO2--N; µM) และแอมโมเนียมไนโตรเจน (NH4+-N; µM) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จัดแบ่งช่วงชันของคุณภาพน้าทางนิเวศวิทยาส้าหรับเขตชายฝั่งทะเล ออกเป็นระดับ ดีถึงดีมาก
(High-good condition) ระดั บปานกลางถึงดี (Good-moderate condition) ระดับเริ่มเสื่อม
โทรมถึงปานกลาง (Moderate-poor condition) และระดั บเริ่ มเสื่ อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก
(Poor-bad condition) ตามล้าดับ (ที่มา: ปรับปรุงจาก Karydis, 2005)
Ecological Quality Classes

0.4

Goodmoderate
condition
0.8

Moderatepoor
condition
1.4

NO2 +NO3 -N

5

10

20

40

NH4+-N

1

2

4

8

Factors

High-good
condition

PO43--P
-

-

Poor-bad
condition
2.8

ใน ตารางที่ 5.8 เป็นการใช้แนวทางในการแบ่งจากระดับของแร่ธาตุอาหารในกลุ่มของ
ฟอสเฟทฟอสฟอรั ส (PO43--P) ไนไตร์ ท ไนเตรทไนโตรเจน (NO3-+NO2- -N) และแอมโมเนี ย ม
ไนโตรเจน (NH4+-N) ที่ คล้ายคลึงแบบเดิม แต่มีข้อสังเกตว่ าแนวทางนีใช้เกณฑ์ของแต่ละปัจจัย ที่
สูง ขึ นกว่ าเดิ มอย่ างน้ อย 4 เท่ าขึ นไป ซึ่ง เมื่อเปรี ย บเที ยบระดับ ความอุด มสมบู รณ์ สู ง ที่ แ สดงใน
ตารางที่ 5.7 แล้ว พบว่าระดับของแร่ธาตุอาหารในเกณฑ์ นีท้าให้สามารถประเมินว่าแหล่งน้าอยู่ใน
สถานการณ์ที่คุณภาพน้าเข้าระยะเริ่มเสื่อมโทรม (ตารางที่ 5.8; Poor condition) ซึ่งลักษณะการ
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ใช้เกณฑ์ที่ แตกต่างกั นนี แสดงให้เ ห็นถึ งความจ้ าเพาะของการก้าหนดเกณฑ์ ที่ใช้ว่าควรมีร ะดับ ที่
เหมาะสมกั บ แต่ ล ะสภาพพื นที่ นอกจากนี ยั ง ควรค้ านึ งถึ ง โอกาสในการที่ ปัจจั ย หลั กต่ าง ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือตามฤดูกาลมาประกอบด้วย
ส้าหรับการประเมินสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ งน้าโดยใช้การพิจารณาจาก
ปริมาณแร่ธาตุอาหาร “ที่ได้รับ” เข้าสู่พืนที่ประกอบด้วยนัน Karydis et al. (1983) เสนอสมการ
เพื่อประเมินระดับยูโทรฟิเคชัน ที่เรียกว่า Nutrient Eutrophication Index (I) จากความสัมพันธ์
ของ log ของความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารหนึ่งๆ ที่ได้รับ (C) และความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหาร
นันที่เหลืออยู่ในแหล่งน้า (x) ในแต่ละต้าแหน่งซึ่งมีจ้านวนสถานีศึกษาเท่ากับ A ต้าแหน่ง ดังสมการ
I

=

C + log A
C - log X

ทังนี ส้าหรับการใช้สมการที่ (1) ในการจ้าแนกประเภทแหล่งน้า ในกรณีที่ปัจจัยแร่ธาตุ
อาหารที่พิจารณาเป็นฟอสเฟตฟอสฟอรัส (PO43--P) หรือไนเตรทไนโตรเจน (NO3--N) แล้ว ค่าดัชนี
I ที่ค้านวณได้ที่ประมาณ 4 จะแสดงว่าแหล่งน้านันอยู่ในสถานการณ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สูงหรือ
ค่อนข้างสูง แต่ในกรณีที่ปัจจัยแร่ธาตุอาหารที่พิจารณาเป็นแอมโมเนีย ไนโตรเจน (NH3-N) ค่าดัชนี I
ที่แสดงว่าแหล่งน้านันอยู่ในสถานการณ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงควรมีค่าที่ค้านวณได้ตังแต่ 5 ขึนไป
5.3.3) ดัชนีชีวัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าที่ส้าคัญ
จากการประมวลผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ผลสรุปด้านแนวคิดส้าหรับการก้าหนดดัชนีชีวัด
เพื่อใช้ประเมินสถานภาพด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดัชนีที่ดีควรมี
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1) เป็นดัชนีที่สามารถสะท้อนระดับผลกระทบที่เกิดขึนจากการเพิ่มของ “แร่ธาตุอาหาร”
ในน้า (ไม่ใช่ผลจากปัจจัยด้านอื่น) ที่มีต่อผู้ผลิตขันต้น โดยท้าให้เห็นภาพตามปริมาณการได้รับและ/
หรือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือตามสภาวะทางภูมิอากาศในช่วงเวลาที่ชัดเจนได้
2) เป็ นดัชนีที่ มีศักยภาพในการชีวั ด หรือ มี “Sensitivity” ที่ ดีพอ ซึ่งท้าให้เราสามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบได้ ซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดท้าระบบ
การแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
) เป็ นดั ช นี ที่ เ ป็ นสากลหรื อสามารถใช้ ไ ด้ เ หมื อนกั นในหลายภู มิ ภ าคทั่ ว โลก เพื่ อให้
สามารถเปรีย บเที ย บระหว่ างแหล่ ง น้าหรือระหว่ างประเทศต่าง ๆ ซึ่ ง จะท้าให้เ กิ ด ความเข้าใจ
รวมกันและวางนโยบายในการบริหารจัดการร่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
4) เป็ นดั ช นี ที่ ใ ช้ ไ ด้ ง่ า ยหรื อสามารถได้ ข้ อมู ล และวิ เ คราะห์ ผ ลได้ ไ ม่ ย ากเกิ นไป และ
เหมาะสมส้าหรับการศึกษาติดตามในระยะยาวผ่านแต่ละรุ่นของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ง นับว่ามีความ
จ้าเป็นส้าหรับการวางแผนศึกษารวมทังการก้าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลแหล่งน้าในระยะ
ยาวได้ต่อไป
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ในการนี ดัชนีที่มีการศึกษากันมามากและเป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการ
ใช้ประเมินสถานภาพด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า มีดังนี
5.3.3.1) แร่ธาตุอาหาร
สัดส่วนของแร่ธาตุอาหารที่พิจารณาในลักษณะสัดส่วนจ้านวนอะตอมของแร่ธาตุชนิดหลัก
นั บ เป็ น อี ก ดั ช นี ห นึ่ ง ที่ น่ า สนใจและสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อประเมิ น โอกาสในการ
เจริญเติบโตรวมทังประเมินด้านข้อจ้ากัดในการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชได้ แนวคิดในการใช้
สัดส่วนจ้านวนอะตอมของแร่ธาตุชนิดหลัก เกิดจากงานศึกษาวิจัยของ Parsons et al. (1984) ที่
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จากการที่ สั ด ส่ วนจ้ านวนอะตอมของแร่ ธ าตุ ห ลั ก ได้ แ ก่ ออกซิ เ จน คาร์ บ อน
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (O : C : N : P) ที่พบในเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชมีค่าเท่ากับ 276 : 106 :
16 : 1 (Redfield Ratio; Redfield et al., 1963)
เมื่ อเราพิจารณาสั ดส่ วนอะตอมของแร่ ธาตุ อาหารส้ าคัญ ที่แ พลงก์ต อนพืช ต้ องการ คื อ
ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) แล้ว ในแหล่งน้าที่มีค่า N : P ประมาณ 16 : 1 จัดเป็นสภาวะที่
ประชากรของแพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และ/หรือแหล่งน้ามีความอุดมสมบูรณ์สูง ซึ่งค่า
N : P ที่เท่ากับ 16 : 1 นี สามารถใช้เป็นค่าอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบสถานภาพระหว่างแหล่งน้า
หรื อ ใช้ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะด้ านแร่ ธาตุ อ าหารในแหล่ ง น้ า หนึ่ ง ๆ ตามเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป ทังนี หากพบสัดส่วนของ N : P ลดลงต่้ากว่า 16 แสดงว่าแหล่งน้าขณะนันมีสภาวะ
ที่ไนโตรเจนในแหล่งน้ามีระดับ ต่้า ซึ่ งไนโตรเจนมีโอกาสเป็ นปัจจั ย ที่จ้ากัดการเพิ่มประชากรของ
แพลงก์ตอนพืชในน้า ในทางตรงกันข้ามหากสัดส่วนของ N : P เพิ่มมากขึน สูงกว่า 16 ก็สะท้อนให้
เห็นว่าแหล่งน้าขณะนันมีสภาวะที่ฟอสฟอรัสลดต่้าลง และฟอสฟอรัสจะมีโอกาสเป็นปัจจัยจ้ากัด ใน
การเพิ่มประชากรของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้า ซึ่งท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าต่้าลงได้
รายงานการศึกษาวิจัยในระยะต่อมาของ Pavlidou and Georgopoulos (2001) ได้มี
การประยุ กต์ ใ ช้สั ด ส่วนของ DIN : P ซึ่ งเป็ นสารละลายอนิ นทรีย์ ไ นโตรเจนรวม (Dissolved
inorganic nitrogen; DIN) เปรียบเทียบกับสารละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส (Dissolved inorganic
phosphorus; P) และมีการใช้สัดส่วนของซิลิกอน (Si) ได้แก่ Si : DIN และ Si : P มาร่วมในการ
ประเมิน ผลกระทบของน้าที่ไหลลงมาจากแม่น้าต่อสถานภาพของแร่ธาตุอาหารในพืนที่ เขตทะเล
ใกล้เคียงอีกด้วย
5.3.3.2) คลอโรฟิลล์
ในท้านองเดียวกั นกับการประยุกต์ ใช้ดัชนีด้ านปริมาณแร่ธาตุ อาหาร การก้าหนดเกณฑ์
ของค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ในพืนที่แหล่งน้าก็สามารถท้าได้โดยการวิเคราะห์ระดับพืนฐาน
และจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล จากระดั บ ความเข้ ม ข้ น ที่ น้ อยที่ สุ ด (ในเขตทะเลที่ เ ป็ น แหล่ ง น้ า ธรรมชาติ )
จนกระทั่งถึงระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด (ในเขตใกล้ฝั่งหรือปากแม่น้า ซึ่งรับน้าที่มีแร่ธาตุอาหารสูง
มาจากเขตแผ่นดิน) ยกตัวอย่างเช่นในการศึกษาของ Karydis (2009) ส้าหรับแหล่งน้าในเขตทะเล
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เมดิเตอร์เรเนียน พบว่าค่าเฉลี่ยของคลอโรฟิลล์จากระดับต่้าไปสูงที่จัดแบ่ งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
ในช่วง 0.16-0. 7 µg/L, 0.45-0.61 µg/L, และ 1.16-1.84 µg/L สะท้อนสภาวะของแหล่งน้าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ที่ต่้ากว่า มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลาง และมีความอุดมสมบูรณ์ที่สูงกว่า
ในเชิงการเปรียบเทียบส้าหรับพืนที่ในภาพรวมที่พิจารณา ตามล้าดับ
ในช่วงก่อนหน้านัน OECD (1982) ได้เสนอระดับเฉลี่ยสูงสุดของคลอโรฟิลล์ที่ประมาณ 8
µg/L ที่ส ามารถแสดงสภาวะที่ แ หล่ งน้าเปลี่ยนสถานภาพเข้าสู่สถานการณ์ยูโ ทรฟิเคชัน ขณะที่
CSTT (1994) เสนอระดับสูงสุดของคลอโรฟิลล์ในช่วงฤดูร้อนในระดับที่ใกล้เคียงกัน (> 10 µg/L)
ซึ่ง แสดงสถานการณ์ ยูโ ทรฟิ เคชั นได้ หลั งจากนั นมี การศึ กษาของ Karydis (1999) ในการใช้
คลอโรฟิลล์เป็นเกณฑ์ในแถบ Greek Seas และมีการพัฒนาต่อโดย Simboura et al. (2005)
เพื่ อการก้าหนดสถานการณ์คุ ณภาพน้ าให้ชั ด เจน ซึ่ง ภายหลั งมี การเสนอช่ วงค่า ของคลอโรฟิ ล ล์
ส้าหรับแหล่งน้าที่มีคุณภาพดีมากจนถึงแหล่งน้า ที่เสื่อมโทรมมาก โดยก้าหนดช่วงของคลอโรฟิลล์
เท่ากับ < 0.1 µg/L, 0.1-0.4 µg/L, 0.4-0.6 µg/L, 0.6-2.21 µg/L, และ > 2.21 µg/L เป็นแหล่ง
น้าที่คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพปานกลาง คุณภาพเริ่มเสื่อมโทรม และคุณภาพที่เสื่อมโทรม
มาก ตามล้าดับ
ระดับของคลอโรฟิลล์ดังกล่าว นับเป็นดัชนีชีวัดสถานภาพความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพ
น้าที่เ กี่ย วข้องได้ เป็ นอย่ างดี อย่ างไรก็ ตาม ด้ วยเหตุที่ แ ต่ล ะกลุ่ มแหล่ ง น้า (โดยเฉพาะในแต่ ล ะ
ภูมิภาคมีความแตกต่างกันจากอิทธิพลของลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา
และการใช้ ป ระโยชน์ ในพื นที่ ฯลฯ การน้าเกณฑ์ เ ชิง ระดั บ โดยการอ้างอิ งมาใช้ โ ดยตรงจึ งมั กไม่
เหมาะสมกับพืนที่ที่สนใจ แนวคิดในเชิงอัตราการเพิ่มขึนของระดับคลอโรฟิลล์ ในช่วงต่าง ๆ ตาม
ระดับความอุดมสมบูรณ์และสภาวการณ์ในแหล่งน้านับเป็นเรื่องที่น้ามาประยุกต์ใช้ได้
จากแนวคิดดังกล่าว เราจะพบว่าการเพิ่มของคลอโรฟิลล์จากระดับต่้าสุดในแต่ละเขตพืนที่
ขึนประมาณ 6 เท่ า จะสะท้ อนสภาวะของแหล่ง น้าที่ มีค วามอุ ด มสมบู รณ์ สู งมากจนถึ งการเข้ าสู่
สถานการณ์ที่เริ่มเสื่อมโทรมลง ซึ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันของแหล่งน้า ทั่วไปที่พบ จะ
เห็นได้ว่าระดับของคลอโรฟิลล์เพิ่มสูงขึนจากระดับพืนฐานไปประมาณ 20 เท่า แสดงสภาวะที่แหล่ง
น้านันอยู่ในสถานการณ์ที่เสื่อมโทรมมากหรือเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชันอย่างรุนแรงได้
อนึ่ง การพิจารณาสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ข องแหล่งน้า จากระดับความหนาแน่ น
ของแพลงก์ต อนพืชนัน ยั งไม่มีรายงานการศึกษาวิจัย ที่ชัดเจน มีการใช้ ระดับความหนาแน่นเพื่ อ
อธิบายการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชตามพืนที่ได้ Kitsiou and Karydis (2002) พบว่าระดับ
ความหนาแน่นในช่วง < 6 x 103 cells/L แสดงสถานการณ์ของแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า
ขณะที่ความหนาแน่นที่เพิ่มขึนประมาณ 100 เท่า ในช่วง 6 x 103 – 1.5x105 cells/L และระดับที่
มากกว่า 1.5 x 105 cells/L แสดงสถานการณ์ของแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและ
ความอุ ด มสมบูร ณ์ สูง ตามล้าดั บ ผลการศึ กษาดั ง กล่ าวสะท้อนให้ เ ห็นการเพิ่ม จ้ านวนเซลล์ จาก
ระดับพืนฐานขึนมาทีละประมาณ 100 เท่า ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละ
ช่วงชันของแหล่งน้า
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5.3.3.3) ความโปร่งแสงของน้า
ปัจจัยทางด้านความโปร่งแสงของน้า (Transparency) ซึ่งวัดโดยการหย่อนแผ่น Secchi
disc ลงไปในน้าแล้วตรวจดู ระยะความลึ ก (Secchi disc depth) ที่ ยังมองเห็นได้ นัน นับว่ าเป็ น
ปั จจั ย ที่ ท้ าการตรวจวั ด ได้ ง่ ายและใช้ ต้ นทุ นต่้ าในการศึ กษาติ ด ตามสถานการณ์ คุ ณภาพน้ า ใน
การศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า การใช้ Secchi disc วัดจะเหมาะกับ พืนที่ทะเล
ทางตอนนอกฝั่งที่น้าค่อนข้างใสจนถึงเขตที่น้าใสมาก เนื่องจากจะสามารถประเมินหรือเปรียบเทียบ
ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การใช้ Secchi
disc วัดในพืนที่ใกล้ฝั่งหรือเขตปากแม่น้าตอนในที่มีโอกาสรับมวลน้าที่มีความขุ่นสูง ซึ่งเป็นความขุ่น
ที่เกิดจากตะกอนดินโคลนที่ถูกกัดเซาะมา หรือตะกอนพืนท้องน้ารวมทังซากอินทรีย์สารต่าง ๆ ที่ฟุ้ง
กระจายขึนมาช่วงที่มวลน้าเคลื่อนตัวรุนแรง ค่า Secchi disc depth ที่ได้ จะเกิดจากผลกระทบ
จากตะกอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ความขุ่นที่เกิดจากผลผลิตของแพลงก์ตอนพืช ที่มีในน้า ท้าให้การ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ในพืนที่นันเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องได้
Ignatiades et al. (1995) แสดงข้อมูลแจกแจงระดับความลึกของ Secchi disc depth
ที่วัดในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนออกเป็น ช่วง ซึ่งแสดงความโปร่งแสงของน้าจากช่วงที่มีค่ามาก
ไปยังช่วงที่มีค่าน้อย ได้แก่ 20-40 m, 10-20 m, และน้อยกว่า 10 m โดยจ้าแนกพืนที่ในเขตที่พบ
ค่านันๆ ว่าเป็นพื นที่ที่ มีความอุดมสมบูรณ์ ที่ต่้า มีความอุดมสมบูร ณ์ระดั บปานกลาง และมีความ
อุดมสมบูรณ์สูง ตามล้าดับ นอกจากความพยายามในการใช้ค่าความโปร่งแสงของน้า แล้ว ยังมีงาน
ศึกษาต่ อมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่เป็ นการตรวจวั ด ความเข้มของแสงที่ส่องผ่ านลงไปในน้ า
แล้วท้าการประเมินช่วงความลึกของน้าที่มีความเข้มแสงลดลงเหลือแค่ประมาณ 1% ของระดับที่ตก
กระทบผิ ว น้ า มาใช้ พิ จ ารณา (Ignatiades, 2005) ระดั บ ความลึ ก ดั ง กล่ า ว เรี ย กว่ า
“Compensation depth” ในหน่วยของ “m” โดยมีเกณฑ์เบืองต้นว่าหาก Compensation
depth มีค่า > 15 m จะแสดงสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่้า (Oligotrophic) และหาก
Compensation depth มีค่าในช่วง 10-15 m, 5-10 m และ < 5 m จะแสดงสถานภาพความ
อุด มสมบู รณ์ ใ นระดั บต่้ าถึ ง ปานกลาง (Lower-mesotrophic) ระดับ ปานกลางถึ ง สู ง (Highermesotrophic) และระดับสูง (Eutrophic) ตามล้าดับ
ในภาพรวมพบว่าการประยุกต์ใช้ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณแสงที่ลดลงไปในน้าไม่ว่าจะ
เป็นค่า Secchi disc depth หรือ Compensation depth ดังที่ได้กล่าวมา จัดเป็นการประเมิน
อิทธิพลโดยรวม ที่มาจากทังผลผลิตของแพลงก์ตอนในมวลน้า นอกจากนียังมีสารอินทรีย์ที่ถูกพัดพา
เข้ามาและอนุภาคอนินทรีย์สารอื่น ๆ ที่แขวนลอยอยู่ในมวลน้า ดัชนีเหล่านีจึงมีข้อจ้ากัดในการใช้
ประเมินส้าหรับพืนที่ปากแม่น้าที่มีความขุ่นสูง และ/หรื อในแหล่งน้าที่ระบบการผลิตทรัพยากรใน
ห่วงโซ่อาหารไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านแพลงก์ตอนพืชเพียงอย่างเดียว ซึ่งนับเป็นข้อควรระวังที่ส้าคัญ
ส้าหรับการประยุกต์ใช้ดัชนีในการศึกษาประเมินแหล่งน้าที่สนใจต่อไป
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5.3.4) สถานการณ์ ข องปั จ จั ย ชี วั ดความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นแหล่ งน้ าเขตชายฝั่ งของ
ประเทศไทย
เมื่อพิจารณาระดับของปัจจัยชีวัดส้าคัญ ประเภท ได้แก่ แร่ธาตุอาหาร คลอโรฟิลล์ และ
ความโปร่งแสง ที่มีการกล่าวถึงแนวคิดในการใช้เกณฑ์และ/หรือขอบเขตของปัจจัย แต่ละประเภท
เพื่ อการจ้าแนกระดั บ ความอุ ด มสมบู รณ์ ข องแหล่ ง น้ าที่ ผ่ านมา ผลศึ กษาเปรี ย บเที ยบกั บ ข้ อมู ล
พืนฐานของปัจจัยเหล่านีในพืนที่ชายฝั่งและบริเวณปากแม่น้าที่อยู่ในเขตอ่าวไทยสะท้อนให้เห็นว่าใน
เขตชายฝั่ งทะเลของน่ านน้าไทยมี ระดับพื นฐานของแร่ธาตุอาหารไม่ ว่าจะเป็น ค่าไนโตรเจนหรื อ
ฟอสฟอรัสที่สูงกว่าการศึกษาในพืนที่ที่กล่าวมาข้างต้นอยู่มาก โดยเฉพาะในเขตพืนที่อ่าวไทยตอนใน
ที่รับมวลน้าจากแม่น้าสายหลัก 4 สาย (ประกอบด้วยแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าบางปะกง แม่น้าแม่
กลอง และแม่น้าท่าจีน) นัน พืนที่ในบริเวณปากแม่น้าและเขตชายฝั่งตลอดพืนที่มีค่าความเข้มข้น
ของแร่ธาตุอาหารประเภทต่างๆ สูงมาก นอกจากนี ยังพบว่าปากแม่น้าท่าจีนได้รับแร่ธาตุอาหารใน
รูปฟอสเฟตฟอสฟอรัสจากแผ่นดินสูงมากที่สุดถึงประมาณ 12 µm (ในช่วงปีพ.ศ. 2556) โดยถู ก
จ้าแนกเป็ นแหล่ งน้าประเภท “Hypertrophic waters” ที่ มีแร่ธาตุอาหารสูงมากจนถึงระดับ ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางน้าที่เกี่ยวข้อง (จารุมาศ และคณะ,
2554; Meksumpun and Meksumpun, 2008; Thaipichitpurapa et al. 2010; Ritnim and
Meksumpun, 2011) ระดับฟอสเฟตฟอสฟอรัสดังกล่าว มีค่าสูงกว่าระดับที่ Karydis (2005) ได้จัด
ประเภทแหล่งน้าเขตชายฝั่งของภูมิภาคยุโรปให้อยู่ในประเภทที่เสื่อมโทรม (Poor condition) ถึง
ประมาณ 10 เท่า
ผลจากระดับ เฉลี่ยของปริ มาณแร่ธาตุอาหารที่สู ง มากในเขตปากแม่น้าและชายฝั่ง ของ
ประเทศไทยโดยทั่ วไป มีผลท้ าให้ปริ มาณคลอโรฟิลล์เ ฉลี่ยในมวลน้ ามีค่าสู งกว่ าในแถบทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนถึงมากกว่า 10 เท่า นอกจากนี ค่าความโปร่งแสงในพืนที่ปากแม่น้าแทบทุกแห่งมีค่า
ต่้ากว่า 2-5 m ซึ่งไม่ว่าในการพิจารณาปัจจัยใด หากอ้างอิงตามเกณฑ์ของ Ignatiades (2005) แล้ว
เขตปากแม่น้าและชายฝั่งของประเทศไทยโดยทั่วไปจะถูกจัดอยู่ในสถานการณ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์
สูงมาก ซึ่งทังนี อาจขาดเสถียรภาพได้ง่ายและ/หรือเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าบาง
ประการในระยะต่อมาได้
เป็ นที่ น่าเสี ย ดายว่ าในปั จจุ บั นยั ง ไม่ มีร ายงานการศึ กษาในประเทศไทยที่ จ ะพยายาม
เชื่อมโยงและวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในระหว่างชุดข้อมูลด้านแร่ธาตุอาหาร ค่าความโปร่งแสงของน้า
และปริ มาณคลอโรฟิ ล ล์ ส้ าหรั บพื นที่ ป ากแม่ น้ า และเขตชายฝั่ งทะเลของไทยออกมาอย่ างเป็ น
รูปธรรม การประเมินสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์หรือภาพปัญหาต่าง ๆ โดยการใช้เกณฑ์ที่อ้างอิง
มาข้างต้น จึงอาจไม่เหมาะสม นอกจากนียังอาจท้าให้เราขาดความตระหนักในปัญหาที่แท้จริงและ
ไม่สามารถก้าหนดแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมหรือทันต่อเหตุการณ์ส้าหรับแต่ละพืนที่ได้
อนึ่ง มีรายงานการศึกษาที่มีขอบเขตเฉพาะพืนที่ปากแม่น้าท่าจีน (Chueniyom et al.
2012) ซึ่งได้ สะท้อนให้เห็ นว่าการเพิ่มของออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัสจากแผ่ นดินออกไปสู่ แนวน้ า
ตอนนอก (ที่มีค่าความเค็มเฉลี่ยมากกว่า 20) จะมีบทบาทต่อการเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสีของ
แพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans โดยกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ ได้เซลล์ขนาดเล็กเพิ่ม
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ปริ มาณมากขึ นอย่ างมี นั ย ส้ าคั ญ (p<0.05) ทั งนี ไม่ พ บความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างออร์ โ ธฟอสเฟต
ฟอสฟอรัสกับความหนาแน่นของ Noctiluca ในพืนที่ตอนใน ตอนกลาง หรือในส่วนอื่น ๆ ใดของ
ปากแม่น้า
ผลการศึกษานีสะท้อนให้เห็ นถึง ข้อจ้ากัดในการประเมินสถานการณ์ค วามอุดมสมบูร ณ์
หรือภาพปัญหาต่างๆ ในเขตปากแม่น้าจากระดับของแร่ธาตุอาหารเพียงอย่างเดียว และยังพบว่า
การก้ าหนดแผนการบริ หารจั ดการที่เ หมาะสมควรค้ านึ งถึ งพื นที่ ย่อยภายในเขตปากแม่ น้าอย่ าง
รอบคอบ การศึกษาวิจัยของ Chueniyom et al. (2012) นี ให้ความส้าคัญกับ ระดับของออร์โธ
ฟอสเฟตฟอสฟอรัสในพืนที่จ้าเพาะที่มักเกิดปัญหาเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี และเสนอแนวทาง
ให้ควบคุมระดับของออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัสในเขตตอนนอกดังกล่าวให้มีค่าไม่เกิน 1 µm ทังนี
ยังต้ องการข้ อมู ลที่เ ชื่อมโยงในเรื่องการเคลื่อนตัวและรู ปแบบการผสมผสานของน้ าในพื นที่ ปาก
แม่น้าที่ชัดเจน ผนวกกับการใช้ความรู้ความเข้าใจร่วมกันในระบบการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ
ของน้ า ท่าที่ ไ หลลงมา ซึ่ง นั บ เป็ นเรื่ องที่จ้าเป็ นต้องศึ กษาเพิ่ มเติมและหาทางด้ าเนิ นการอย่ างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
อนึ่ง ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า นอกจากจะมีการใช้ดัชนีทางด้านแร่
ธาตุอาหาร คลอโรฟิลล์ และค่าความโปร่ งแสงของน้ามาช่วยในการพิจารณาแหล่ง น้าแล้ว ที่ผ่าน
มายังมีความพยายามในการประยุกต์ใช้ดัชนีที่มาจากการตรวจวัด “ก้าลังผลิต” หรือ “อัตราการ
ผลิต ” ของแหล่ งน้ าในหน่วยของ mg C/m3/h มาใช้ Karydis (2009) พบว่ าในพื นที่ เขตทะเล
Mediterranean บริ เวณที่มีส ถานภาพความอุด มสมบูร ณ์ในระดั บต่้า (Oligotrophic) ระดับ ปาน
กลาง (Mesotrophic) และระดั บสูง (Eutrophic) มีอัตราการผลิตคาร์บอนของผู้ผลิตขันต้น อยู่
ในช่วงประมาณ 0.16-1. 7, 1. 7-1.58 และ .02-4. 7 mg C/m3/h ตามล้าดับ ข้อมูลในช่วง
ดังกล่าวนับว่ามีความจ้าเพาะส้าหรับแหล่งน้าที่ศึกษา ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถใช้เป็นขอบเขตในการ
จ้าแนกสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ส้าหรับแหล่งน้าอื่น (โดยเฉพาะในเขตร้อนหรือในพืนที่ที่มีความ
แตกต่างในสภาพการใช้ประโยชน์สูง อาทิ ในพืนที่ปากแม่น้าเขตอ่าวไทยตอนใน) อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าดัชนีชนิดนี มีการกระจายของข้อมูล ที่ชัดเจนและไล่ล้าดับเพิ่มขึน
ในช่วงละประมาณ 3 เท่า นับเป็นดัชนีที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน้าในเขตอื่น ๆ ได้ หากได้มีการน้าข้อมูลจ้าเพาะถิ่นมาใช้พิจารณาอย่างชัดเจน
5.3.5) ดัชนีทางนิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์
ส้าหรับดัชนีทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้า (Ecological Indicators) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับ ชนิด และปริ มาณของสิ่ ง มีชี วิต ที่พ บในแหล่ง น้ าแต่ ล ะแห่ ง เป็ นดัช นี ที่ ได้ รั บความสนใจและมี
การศึกษาติดตามเพื่อใช้ในการประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งน้าได้เช่นกัน ดัชนี
ทางนิเวศวิทยาที่ส้าคัญต่าง ๆ ที่มีการศึกษามานัน มีลักษณะของข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ และข้อจ้ากัด
ในการประยุกต์ใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี
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1) Margalef’s Index (Species Richness Index; 𝐃𝐌𝐠 )
DMg =

S−1
ln N

Margalef’s Index (DMg ) หรือ Species Richness Index เป็นค่าดัชนีความชุกชุมของ
สิ่งมีชีวิต โดย N คือ จ้านวนรวมของทุกชนิดที่พบ และ S คือ จ้านวนชนิดที่พบทังหมด ในการ
ประยุกต์ใช้ค่าดังกล่าวนีเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้านัน ที่ผ่านมาพบปัญหาว่า
ในแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและแหล่งน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ระดับเฉลี่ยที่พบ
จากการใช้ดัชนีนีให้ระดับที่ใกล้เคียงกัน (Karydis & Tsirtsis, 1996) ท้าให้ไม่สามารถตีความข้อมูล
หรือใช้ในการจ้าแนกประเภทของแหล่งน้าดังกล่าวได้
2) Simpson’s Index (Diversity Index; 𝐃𝐒)
DS =

∑si=1 ni × (ni − 1)
N x (N − 1)

Simpson’s Index หรือ Diversity Index (DS) เป็นค่าดัชนีที่แสดงความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โดย ni คือ จ้านวนที่พบของชนิด i, N คือ จ้านวนรวมที่พบทังหมด และ S คือ จ้านวนชนิด
ที่พบทังหมด (Pieloa, 1977) จัดเป็นดัชนีที่นิยมใช้กันมากในด้านการอธิบายโอกาสของการพบชนิด
ของสิ่ งมี ชีวิตที่ แตกต่ างกันออกไป ในการประยุกต์ใ ช้ค่ าดั งกล่าวนี เพื่ อประเมิ นระดั บความอุ ด ม
สมบูรณ์ของแหล่งน้านันอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาพบข้อจ้ากัดในกรณีที่ใช้ฐานข้อมู ลด้าน
“ชนิดของแพลงก์ตอนพืช” ส้าหรับจ้าแนกสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งน้า ซึ่งมักได้ค่าที่
แปรผันสูงและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (Sandin and Johnson, 2000; Carpenter et
al., 2006; Benllinger et al., 2006)
3) Shannon’s Index (Diversity Index; 𝐇′)
𝑠

H

′

= ∑
𝑖=1

ni
ni
x ln
n
n

Shannon’s Index หรือ Diversity Index (H′) เป็นค่าดัชนีที่แสดงความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับ Simpson’s Index โดย ni คือ จ้านวนที่พบของชนิด i, n คือ จ้านวนรวมที่
พบทังหมด และ S คือ จ้านวนชนิดที่พบทังหมด Shannon’s Index นีเป็นดัชนีบ่งบอกถึงโอกาส
ความแปรผันในการพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆ ในพืนที่ศึกษา และจัดเป็นดัชนีทางนิเวศวิทยาที่นิยมใช้
กันมากที่สุด (Nuccio et al,. 2003; Salas et al., 2006; Bellinger et al., 2006; Simboura
and Reizopoulou, 2007) ดั ช นีค วามหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิต ดั งกล่ าวนี มี ข้อจ้ ากั ด ในการ
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ประยุ กต์ ใช้ และไม่ แนะน้ าให้ใ ช้เ พื่อการประเมิ นสถานภาพด้านความอุ ดมสมบูร ณ์ข องแหล่ง น้ า
(Danilov and Ekelund, 1999)
อนึ่ง Shannon’s Index เป็นดัชนีที่นิยมใช้กันมากเพื่อตรวจประเมินความหลากหลาย
ทางชนิดของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารระดับต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสการส่งต่อด้านพลังงาน
ในทิศทางที่หลากหลายภายใต้ระบบของสายใยอาหาร และสามารถใช้ประเมิน “ความมั่นคง” ของ
ระบบนิเวศได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาที่พบว่าค่าดังกล่าวมักสะท้อนระดับการตอบสนองที่ต่้า
กว่าความเป็นจริง (Salas et al., 2006) นอกจากนี ยังสะท้อนปัญหาผลกระทบหลายประเภทไม่ได้
(Insensitive index; Boyle et al., 1990) ดัช นี นีจึ ง ไม่ เ หมาะในการน้ ามาใช้ เ พื่อประเมิ น
สถานการณ์ยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้า (Danilov and Ekelund, 1999)
ในการศึกษาวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Shannon’s Index) ส้าหรับ
กลุ่ มสั ต ว์ พื นท้ องน้ าขนาดใหญ่ ใ นบริ เ วณปากแม่ น้ าท่ าจี นของประเทศไทยเรา (Ritnim and
Meksumpun, 2012) ยังพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพส้าหรับพืนที่ปากแม่น้า มีค่าแปร
ผันสูง อยู่ใ นช่วง 0.75-1.70 ทังนี ไม่พ บทิศ ทางการเปลี่ ยนแปลงที่ ชั ดเจนทั งตามเขตพื นที่ที่ รั บ
ผลกระทบและตามช่วงฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าดัชนีดังกล่าวจึงไม่น่าเหมาะสมในการใช้เพื่อ
ประเมินผลกระทบจากน้าเสีย และ/หรือประเมินสถานการณ์ยูโทฟิเคชันที่เกิดขึนในพืนที่ปากแม่น้า
4) Evenness Index (Equality index; 𝐄)
E =

H′
ln S

Evenness Index หรือ Equality index (E) เป็นค่าดัชนีที่แสดงความเท่าเทียมในการพบ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ โดย H′ คือ ค่า Shannon’s diversity index และ S คือ จ้านวนชนิดที่พบ
ทังหมด ดัชนีนใช้
ี เพื่อบ่งบอกระดับของความเท่าเทียมกันในความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และ
พบว่าเป็นดัชนีที่ดีและสามารถใช้จ้าแนกระดับความอุดมสมบูรณ์ออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็
ตาม ยังพบข้อจ้ากัดโดยเฉพาะในกรณีที่ สิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นแพลงก์ตอนพืช ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความ
แปรผันสู งและไม่ สามารถตีความได้อย่างชั ดเจน (Karydis and Tsirtsis, 1996; Kitsiou and
Karydis, 2000; Bellinger et al., 2006)

5.4) การประเมินสถานการณ์ด้านมลภาวะของแหล่งน้า
การประเมินสถานการณ์ด้านมลภาวะ จัดเป็นการประเมินที่ชัดเจนที่ สุดในด้านของการ
แปรผลที่ ตรวจวั ด ได้ ทั งนี เนื่องจากในทุ กพื นที่ หรื อภูมิภ าคเขตต่ างๆ มี เ กณฑ์ หรื อมาตรฐานที่
ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพแหล่งน้า ทังนี การ
ประเมินสถานการณ์ดังกล่าว มีข้อควรค้านึงถึงดังต่อไปนี
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5.4.1) เกณฑ์คุณภาพน้า: การประยุกต์ใช้เพื่อประเมินสถานการณ์มลภาวะ
ในประเทศไทยเราได้มีการก้าหนดค่ามาตรฐานส้าหรับปัจจัยคุณภาพน้าประเภทต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันไปภายใต้ลักษณะของพืนที่ (อาทิ มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพน้า
ทะเลชายฝั่ง ) และตามลักษณะจ้าเพาะของการใช้ ประโยชน์ (อาทิ มาตรฐานคุ ณภาพน้าทิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม) การก้าหนดดังกล่าวด้าเนินการโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายใต้
การด้าเนินการของส้านักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพน้าที่ก้าหนดมีความครอบคลุมในปัจจัยทังด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มลภาวะ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต หรือท้าให้
เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ท้าให้เกิดอันตรายต่อทรัพยากรในแหล่งน้า และ/หรือต่อมนุษย์เราที่
จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้านันๆ
การพิจารณาสถานการณ์ “มลภาวะ” จึงเป็นการประเมินคุณภาพแหล่งน้าจากระดับของ
“มลพิษ” หรือ “สารพิษ” ต่ าง ๆ ที่มีในแหล่งน้ า ทังที่ เกิดขึนโดยธรรมชาติ และที่ ถูกพัดพา หรื อ
ปนเปื้ อ นเข้ าสู่ แ หล่ ง น้ า โดยอิ ท ธิ พ ลจากมนุ ษย์ การประเมิ น สถานการณ์ ม ลภาวะในเบื องต้ น
จ้าเป็นต้องตรวจวัดระดับของมลพิษที่สนใจศึกษาติดตามในพืนที่ แล้วน้าค่าที่ตรวจพบเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานที่ก้าหนด (ซึ่งเป็นระดับที่จ้าเพาะส้าหรับแต่ละประเภทของแหล่งน้า และรูปแบบใน
การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ)
ในการพิ จารณาสถานการณ์มลภาวะของพืนที่แหล่งน้ าในเขตชายฝั่ง ทะเล เราสามารถ
อ้างอิ งค่ามาตรฐานจากประกาศของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (พ.ศ.2549) ซึ่งก้าหนดระดับมาตรฐานของมลพิษส้าคัญดัง ตัวอย่างที่แสดง
ใน ตารางที่ 5.9 จากการก้าหนดค่ามาตรฐานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระดับการควบคุมที่เข้มงวดพบใน
สารพิษในกลุ่ม “สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช” ซึ่งโดยส่วนใหญ่แสดงระดับความเป็นอันตรายมากกว่า
สารประเภท “โลหะหนัก” อย่างน้อย 10 เท่าขึนไป การเฝ้าระวังและติดตามปัญหาของสารป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชจึงนับว่าเป็นเรื่องที่ควรตระหนักโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทยเรายั ง พบปั ญ หาการใช้ ส ารป้ อ งกั นก้ าจั ด ศั ต รู พื ช อยู่ แ ทบทุ กภู มิภ าค
โดยเฉพาะในพืนที่ ร าบลุ่ มน้ าภาคกลางและทุ กพื นที่ ที่ มีการท้ าเกษตรกรรมเป็นอาชี พ หลั ก พบ
รายงานการศึกษาในพืนที่ลุ่มน้าท่าจีนและแม่กลองทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพบสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
(ภิ ญ ญาและคณะ, 25 9, 2542) โดยเฉพาะในแม่ น้ าท่ าจี น พบไดเอรอนในน้ ามี ค่ าที่ สู ง มาก
(ประมาณ 2-20 µg/L) และพบเอ็นโดซัล ฟานที่ สูงถึงระดับ ประมาณ 0.02-0.05 µg/L (ภัทราวุธ,
2556) มวลน้าที่มาจากระบบแม่ น้าดัง กล่ าวได้ ไหลลงเขตอ่าวไทยตอนในอยู่ต ลอดเวลา นับ เป็ น
สถานการณ์ปัญหาที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องจากการสะสมของสารพิษเหล่านี เข้าไปในห่วงโซ่
อาหารของสิ่งมีชีวิตบริเวณปากแม่น้า โดยเฉพาะการสะสมในทรัพยากรประมงที่เราน้ามาบริโภคกัน
อย่างมาก นับเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขตังแต่ระดับของแหล่งก้าเนิดกันต่อไป
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ตารางที่ 5.9 ระดับมาตรฐานของสารพิษในประเภทโลหะหนักและสารป้ องกันก้าจัดศัตรูพืชบาง
ชนิดส้าหรับน้าทะเลชายฝั่งที่ควบคุมให้ไม่ควรมีเกินระดับที่ก้าหนด (ส้าหรับประเภทการ
ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้าทุกประเภท) (ที่มา: ปรับปรุงจากมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล กรมควบคุม
มลพิษ, 2549)

กลุ่มของสารพิษ

โลหะหนัก

สารป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืช
(ที่มีคลอรีน)

สารป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืช
(ชนิดอื่น)

ชนิดของสารพิษ

ระดับมาตรฐาน (µg/L)

ปรอท (Hg)
แคดเมียม (Cd)
ทองแดง (Cu)
ตะกั่ว (Pb)
สารหนู (As)
สังกะสี (Zn)
โครเรียมรวม (Cr)
เหล็ก (Fe)
ดีดีที (DDT)
ดิลดริน (Dieldrin)
เอนดริน (Endrin)
คลอเดน (Chlordane)
เอ็นโดซัลฟาน (Endosulfan)

< 0.1
<5
<8
< 8.5
< 10
< 50
< 100
< 300
< 0.0010
< 0.0019
< 0.0023
< 0.0040
< 0.0087

ไดเอรอน (Diuron)
มาลาไธออน (Malathion)
พาราไธออน (Parathion)
โปรพานิล (Propanil)
คาร์บาริล (Carbaryl)

ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ

โดยทั่วไปเราสามารถประเมินสถานภาพแหล่งน้าที่มีการปนเปื้อนของสารพิษที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ จากปัจจัยทั งด้าน “ประเภท” และ “ปริมาณการปนเปื้อน” ของสารพิ ษที่พบในระบบ
แหล่งน้า สารพิษในประเภทที่มีความเป็นพิษสูงมาก (โดยค่ามาตรฐานได้ก้าหนดไว้ให้ตรวจไม่พบ
หรือให้อยู่ในระดับความเข้มข้นที่ไม่ควรเกิน 0.1 µg/L) หากพบในแหล่งน้าใดแสดงว่าแหล่งน้านันมี
สถานการณ์มลภาวะในขันที่รุนแรงมาก และหากมีสารพิษที่มีความเป็นพิษสูง ในระดับที่ลดหลั่นลง
มา โดยพบสารที่มีค่ามาตรฐานก้าหนดไว้ให้ควบคุมในระดับประมาณ 0.1-10 µg/L, 10-100 µg/L
และ 100-1000 µg/L ก็แสดงว่าแหล่งน้านันมีสถานการณ์ มลภาวะในขันที่รุนแรง ค่อนข้างรุนแรง
และปานกลาง ตามล้าดับ ลดหลั่นกันลงมา อนึ่ง ระดับการปนเปื้อนของสารพิษชนิดหนึ่ง ๆ ที่พบสูง
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กว่าระดับมาตรฐานตังแต่ 2-5 เท่าขึนไป จัดเป็นสภาวะที่สะท้อนให้เห็นว่า แหล่งน้านันก้าลังอยู่ใน
สถานการณ์มลภาวะที่รุนแรงจนถึงรุนแรงมากได้เช่นกัน
5.4.2) ประเภทของมลพิษที่ควรศึกษาติดตามในแหล่งน้าไหล
การพิจารณาก้าหนดประเภทหรือชนิดของมลพิษในแหล่งน้ าไหลหนึ่ ง ๆ เพื่อการศึกษา
ติดตามสถานการณ์ดา้ นมลภาวะนัน จ้าเป็นต้องค้านึงถึงท้าเลที่ตังและลักษณะการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนโดยรอบพืนที่แหล่งน้าว่าจะมีโอกาสได้รับมลพิษประเภทใดเป็นหลัก ส้าหรับสารพิษในกลุ่มที่
ใช้ป้องกันก้ าจัด ศัตรูพื ชมักได้รับ ความสนใจศึกษาติดตามในพืนที่ ที่มีโ อกาสรับน้าทิงจากกิจกรรม
การเกษตร โดยเฉพาะการท้านาหรือท้าสวนผักผลไม้โดยรอบแม่น้า หรือสามารถประเมินจากข้ อมูล
ปริมาณการใช้ประโยชน์พืนที่ อาทิ แม่น้าท่าจีนพบว่ามีพืนที่โดยรอบในแต่ละเขตจังหวัด ตังแต่ตอน
บนสุด คือ จังหวัดชัยนาท ไล่ลงมาด้านล่างเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งอยู่
ปลายสุดก่อนไหลลงอ่าวไทยตอนใน พบว่ามีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพืนที่เพื่อการเกษตรกรรมสูง
มากคิดเป็นร้อยละถึงประมาณ 90%, 76%, 94% และ 69% ตามล้าดับ (ส้านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) จากลักษณะการใช้พืนที่เพื่อการเกษตรกรรมดังกล่าว
ปัญหามลภาวะทางน้าที่มีโอกาสเป็นไปได้มากจึงเป็นปัญหาจากการปล่อยน้าเสียที่มีการชะล้างของ
สารอินทรีย์สารและการปนเปื้อนของแร่ธาตุอาหารพืช (ซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยในพืนที่) นอกจากนี ยัง
พบการปนเปื้อนของสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด
ในงานวิจัยของ Thaipichitburapa and Meksumpun (2013) พบว่าในมวลน้าของแม่
น้าท่าจีนมีการปนเปื้อนของสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชชนิดไดเอรอนสูงกว่ามาตรฐาน (1. 0 µg/L) ที่
ก้าหนดโดย UC Davis (2010) ถึงประมาณ 15 เท่า และยังพบสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ชนิดเอ็นโด
ซัลฟานสูงกว่ามาตรฐาน (0.00 µg/L) ที่ก้าหนดโดย Canadian Council of Ministers of the
Environment (2010) ถึงประมาณ 17 เท่ า ซึ่ง การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2553 (ภัทราวุธ, 2556)
พบการสะสมของสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ชนิดไดเอรอนและเอ็นโดซัลฟานอยู่ในปลาที่อาศัยตาม
พืนที่แม่น้าท่าจีนตอนล่าง (โดยเฉพาะปลาสลิด ปลาดุก และปลาสวาย) ซึ่งในปลาสลิดพบค่าไดเอ
รอนและเอ็นโดซัลฟานสะสมอยู่สูงถึง 0.20 µg/g และ 0.076 µg/g ตามล้าดับ
ส้าหรับสารพิษประเภทโลหะหนัก ควรติดตามในพืนที่แหล่งน้าที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
โอกาสรับน้ าทิงจากระบบอุ ตสาหกรรมด้านเครื่องจักรกล โรงงานกลั่นน้ามั น โรงงานถลุงแร่และ
โลหะ โรงงานอัลลอยด์ โรงงานชุบโลหะ โรงงานท้าสี ฟอกย้อม และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ เป็นต้น
โรงงานดังกล่าวอาจรวมกลุ่มกันอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามก็มีการกระจายตัวแทรก
ไปกับระบบโรงงานด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรืออยู่ในบริเวณแหล่งชุมชนได้ พืนที่
ดังกล่าวมัก มีลักษณะส้ าคัญ คือ มี การตังอยู่ ใกล้เส้นทางการขนส่ งไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า
หรืออาจอยู่บริเวณเขตปากแม่น้าและชายฝั่งทะเล ทังนี เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าและ/
หรือการรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตที่จ้าเพาะต่าง ๆ
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ที่มาของโลหะหนักในพืนที่แหล่งน้าไหลยังมีสาเหตุมากิจกรรมของโรงงานถลุงแร่ต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถพบได้ในบริเวณเทือกเขาซึ่งเป็นเขตต้นน้าล้าธาร กรณีศึกษาที่เป็นบทเรียนส้าคัญซึ่งท้าให้
เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้คนท้องถิ่น คือ โรงงานแต่งแร่ตะกั่วขนาดใหญ่ บริเวณหมู่บ้านคลิตี (เดิม
เคยเป็นแหล่งผลิตหัวแร่ตะกั่วที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; วันชัย, 2548) เดิมอยู่ในพืนที่
เขตป่ าสงวนซึ่ งปั จจุบั นได้ ประกาศเป็ นเขตอุ ทยานแห่ง ชาติ ล้ าคลองงู อ้ าเภอทองผาภู มิ จั งหวั ด
กาญจนบุรี โรงแต่งแร่ตะกั่วนีได้เริ่มด้าเนินการตังแต่ปี พ.ศ.2510 และยาวนานนับ 20 กว่าปี ตังแต่
นันมาหางแร่ตะกั่วที่มีความเข้มข้นสูงได้ถูกปล่อยลงสู่ล้าห้วยและเปลี่ยนสภาพธรรมชาติให้เต็มไป
ด้วยพิษจากสารตะกั่ว ดินในพืนที่ยังมีระดับตะกั่วที่ปนเปื้อนสูงกว่าค่ามาตรฐานนับร้อยเท่า และเป็น
ปัญหารุนแรงที่ส่งผลให้ผู้คนล้มป่วยและตายลงต่อเนื่อ ง นับเป็นผลกระทบที่ยากต่อการแก้ไขและ
เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน
ส้าหรับพืนที่โดยรอบของแม่น้าที่มีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางการเกษตรโดยทั่วไปนัน
พบว่ามีการปนเปื้อนของตะกั่วและปรอทได้บ้างแต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่้าเมื่อเทียบกับในแหล่ ง
อุตสาหกรรม การปนเปื้อนของตะกั่วและปรอทมีโอกาสพบในแหล่งชุมชนที่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
ได้มากกว่าแหล่งเกษตรกรรม (ตีรณรรถ, 2549) ด้วยลักษณะการพบการปนเปื้อนที่จ้าเพาะกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังที่ได้กล่าวมา การศึกษาติดตามการปนเปื้อนของโลหะหนักจึงมักด้าเนินการทัง
ในพืนที่ที่มีการตังถิ่นฐานของชุมชนอย่างหนาแน่น ในแหล่งน้าที่ใกล้ระบบอุตสาหกรรมที่จ้าเพาะ
ตลอดจนในแหล่งน้าที่มกี ารใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเพื่อการเกษตร ซึ่งผลที่ได้จะเป็นสภาพสะท้อน
ของปัญหาโดยรวมที่เราจ้าเป็นต้องน้าค่าที่ตรวจวัดนันมาประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์
มลภาวะโดยใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่มีส้าหรับแต่ละประเภทของมลพิษนัน
ต่อไป
ปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าอื่น ๆ ที่สามารถแสดงความเป็นพิษได้และเกี่ยวข้องกับ
ลั กษณะการใช้ ป ระโยชน์ พื นที่ โ ดยรอบในรู ป แบบของการเป็ นแหล่ ง ชุ มชนหรื อ เป็ นพื นที่ การ
เพาะเลี ยงสัตว์ น้า ได้ แก่ ปัจจัย ทางด้านแอมโมเนี ย (NH3) และซัลไฟด์ (Sulfide) ในน้ า ปั จจั ย
คุ ณภาพน้ า ดั ง กล่ า ว มี ร ะดั บ มาตรฐานที่ ก้า หนดว่ า ควรมี ไ ม่ เ กิ น 100 µg N/L และ 10 µg/L
ตามล้าดับ ส้าหรับพืนที่แหล่งน้าชายฝั่งที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลียงสัตว์น้า (กรมควบคุม
มลพิษ, 2549) อนึ่ง ในการใช้ประโยชน์จากพืนที่ชายฝั่งในการเป็นแหล่งขุดเจาะน้ามันหรือใช้เพื่อ
การขนส่ งน้ ามั นทางเรื อ ปัจจัย คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทางน้ าที่ ส้าคัญ และควรศึกษาติด ตามมั กเป็ น
ปัจจัยด้านระดับของพีซีบี (PCBs; Polychlorinated Biphenyl) ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนได้ จาก
กิจกรรมดังกล่าว
น้ า ทิ งจากชุ ม ชนรวมทั งโรงงานอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ มี บ ทบาทต่ อปริ ม าณตะกอน
แขวนลอยที่เพิ่มมากขึน ขยะพลาสติก ขยะโฟม และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ก็นับเป็นของเสียที่ถูกทิงลงสู่
แหล่ง น้าและท้ าให้ เกิด ปัญหามลภาวะได้ อย่ างไรก็ ตามลั กษณะแหล่งน้ าที่มีปัญหาเช่ นนี มั กเป็ น
บริเวณของแม่ น้าในตอนกลาง (Middle-reach river) หรือบริเวณตอนล่างที่ใกล้ เขตปากแม่น้ า
(Estuary and lower-reach river) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แต่ ส้าหรับใน
พืนที่ตอนบนของแม่น้ า (Upper-reach river) ที่อยู่ในเขตต้ นน้าล้าธาร (Upstream zone) นั น
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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พบว่าลักษณะการเกิดของมลภาวะมักแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับประเภทของการใช้ ประโยชน์ของ
ที่ดินโดยรอบ หากเป็นพืนที่ลาดชันที่มีการท้าแปลงเกษตรในที่สูง น้าในล้าห้วยที่รับน้าจากพืนที่จะมี
โอกาสปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช รวมทังจากปุ๋ย การกัดเซาะเอาตะกอนผิวหน้า
ดินลงมา ซึ่งท้าให้เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาประเมินคุณภาพน้าด้วยลักษณะของ “มลพิษ”
ที่มี นัน เป็ นการศึ กษาติ ด ตาม “ระดับ ของสารพิ ษ ” แล้ วเที ยบเคีย งกั บ “ค่ามาตรฐาน” ที่ มีการ
ก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยคุณภาพน้าบางประเภท อาทิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) ที่
โดยทั่ วไปมั กมองว่าเป็ นปั จจั ยเชิง บวกและก่อประโยชน์ ต่อความเป็ นอยู่ข องสิ่ง มีชี วิต นัน ในทาง
กลั บ กั น หากมี ร ะดั บ ที่ วั ด ได้ สู ง มากเกิ น ควรก็ ส ามารถส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ แหล่ ง น้ า ได้
ยกตัวอย่างเช่นในการศึกษาสมดุลนิเวศในพืนที่ปากแม่น้าท่าจีน (จารุมาศและคณะ, 2557) ซึ่งพบ
ระดั บ DO ที่ สูงมากเกิ นจุด อิ่มตัวไปหลายเท่ า โดยมีค่ าสู งสุ ดถึง ประมาณ 16 mg/L โดยเกิ ดใน
สภาวะที่มีแพลงก์ตอนพืชเพิ่มจ้านวนขึนอย่างหนาแน่นมากหรือในช่วงของการเกิด ปรากฏการณ์น้า
เปลี่ยนสี ผลกระทบในทางลบในลักษณะนีจะเกิดขึนได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ไม่ มีแสงและ
กระบวนการหายใจของแพลงก์ตอนที่มีปริมาณมากจะท้าให้ระดับ DO ในพืนที่นันลดระดับลงอย่าง
รวดเร็ว นับเป็นปัญหาต่อสัตว์น้า และจัดว่าเป็น “มลภาวะ” ส้าคัญมากส้าหรับสัตว์น้าที่เคลื่อนที่ได้
น้ อยหรื อ สั ต ว์ น้ า ที่ เ พาะเลี ยงอยู่ ใ นเขตพื นที่ บ ริ เ วณนั น ด้ วยเหตุ ดั ง กล่ าว การพิ จารณาใช้ ค่ า
มาตรฐานที่ ก้าหนดขอบเขตความเหมาะสมเพี ยงแค่ร ะดับ ต่้า สุด อาจไม่เพี ยงพอต่ อการประเมิ น
สถานการณ์อย่างรัดกุมส้าหรับการอนุรักษ์ดูแลพืนที่และวางแผนเพื่อการจัดการได้ อย่างทันท่วงที
5.4.3) พืนที่ส้าหรับการศึกษาติดตามมลพิษในแหล่งน้าไหล
ในการก้ าหนดพื นที่ เ พื่ อ ศึ กษาติ ด ตามคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมทางน้ าส้ าหรั บ การประเมิ น
สถานการณ์มลภาวะของแหล่งน้า ไหลนันจ้าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลพืนฐานในด้านแหล่งที่มาและ
ประเภทของมลภาวะที่ เ กิ ด ขึ นภายในแหล่ ง น้ า โดยควรตรวจสอบลั กษณะหรื อ รู ป แบบการใช้
ประโยชน์ของชุมชนโดยรอบพืนที่แหล่งน้าเบืองต้น และพิจารณาปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่ส้าคัญ
ต่าง ๆ อาทิ ระดับของออกซิเจนละลายน้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณตะกอนแขวนลอยในมวล
น้า ฯลฯ มาประกอบ ทั งนี เนื่ องจากปั จจั ย ดั ง กล่ าวจะเปลี่ ย นแปลงหากพื นที่ นันได้ รั บ มลภาวะ
โดยเฉพาะในรูปของ “สารอินทรีย์” และ/หรือ “ตะกอนแขวนลอย” จากกิจกรรมของชุมชนที่มีการ
ทิงน้าเสียจากครัวเรือน รวมทังกิจกรรมทางการเกษตร น้าเสียจากกิจกรรมปศุสัตว์ ตลอดจนการ
ปล่อยน้าออกจากพืนที่ท้านา (ที่มักมีการขังน้าไว้ในช่วงการไถพรวนและปล่อยน้าที่มีตะกอนเลนขุ่น
ปนกับซากพืชซากสัตว์ลงสู่แหล่งน้าในระยะก่อนการปลูกข้าว)
ระดับของออกซิเจนละลายน้าซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้า
จะได้รับ ผลกระทบและมั กมีร ะดั บที่ล ดต่้าลงอย่างชัด เจนในบริเ วณที่ ได้รั บ น้าเสี ยโดยตรง และมี
ระดั บ ที่ ดี ขึ นเมื่ อ ห่ างจากบริ เ วณที่ รั บ น้ า ออกไปตามล้ าดั บ การรั บ น้ าเสี ย ที่ มีการปนเปื้ อนของ
สารอินทรีย์สูงในลักษณะเช่นนี ยังสามารถประเมินได้จากระดับตะกอนแขวนลอยในน้ารวมทังค่า
ของบีโอดีที่เปลี่ ยนแปลงไปจากระดับปกติที่เป็นธรรมชาติของแหล่งน้าเดิม พืนที่ที่มีลักษณะการ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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เปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าว นับเป็นพืนที่จ้าเพาะที่ควรมุ่งเน้นการศึกษาติดตามผลกระทบที่จะเกิด
ต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้าและก้าหนดเป็นพืนที่ศึกษาที่ครอบคลุมตังแต่บริเวณที่คาดว่ า
ได้รับผลกระทบมากที่สุด บริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบมาก บริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบปาน
กลาง และบริเวณที่คาดว่าได้รับผลกระทบต่้า ทังนี การก้าหนดสถานีศึกษาควรพิจารณาข้อมูลด้าน
ปริมาณของน้าเสีย ทิศทางการไหลของมวลน้า หลัก และลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาของพืนที่มา
ประกอบ
5.4.4) ความเร็วของน้าและการศึกษามลภาวะในแหล่งน้าไหล
ในแหล่งน้าไหลที่เป็นล้าห้วยต้นน้าหรือแม่น้าล้าธารที่กระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งมีลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันไปนัน ปัจจัยด้านความเร็วของน้า (Water velocity) นับว่ามีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับของมลภาวะภายในแหล่งน้า ณ ต้าแหน่งเริ่มพบมลพิษไปตามเส้นทางการ
ไหลไป ความเร็วของน้าเป็นปัจจัยที่พัดพาเอาทัง “มลพิษ” และยังน้าพาเอา “ผู้ได้รับผลกระทบ”
ให้ เ คลื่ อนตั ว ไปตามรู ป แบบของการไหลในแต่ ละแห่ ง ไปเรื่ อย ๆ จั ด เป็ นปั จจั ยทางกายภาพที่ มี
บทบาทอย่างชัดเจนต่อกระบวนการทางชีวเคมีในระบบนิเวศแหล่งน้าไหล
โดยทั่ วไปเราสามารถประเมิ นผลกระทบของมลภาวะจากรู ป แบบการตอบสนองของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหารทางน้า การศึกษาวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตที่เริ่มจากผู้ผลิตขันต้น อาทิ
แพลงก์ตอนพืช (มักใช้ปัจจัยชีวัด คือ ปริมาณคลอโรฟิลล์ใ นน้า) จึงได้รับความนิยมกันมาก ซึ่งใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตขันต้นในมวลน้าที่เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนัน การก้าหนดต้าแหน่ง
หรื อสถานี ส้ ารวจตามเส้ นทางการไหลของน้ า จึ ง เป็ นเรื่ อ งส้ าคั ญ ที่ ต้ อ งมี ค วามรอบคอบในการ
พิจารณา ทั งนี เพื่ อให้ ไ ด้ตั วแทนของพื นที่ที่ เ หมาะสมและได้ ข้ อมู ลที่ ส อดคล้องกั บ ลั กษณะการ
ตอบสนองทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้
ในการก้าหนดต้าแหน่งศึกษา การค้านึงถึงความเร็วในการไหลของน้าที่มีในพืนที่นับว่าเป็น
ประโยชน์มาก ทังนี เนื่องจากความเร็วน้าเป็นปัจจัยที่ควบคุมด้านระยะเวลาในการที่แพลงก์ตอนพืช
จะถูกน้าพาจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งที่อยู่ถัดลงไปตามเส้นทางการไหลของแม่น้า นอกจากนี
ยังเป็นตัวควบคุมระยะเวลาที่ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องในน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่
เป็นสารมลพิษเอง หรือเป็นปัจจัยคุณภาพน้าที่เกี่ยวข้ องกับสารพิษและแพลงก์ตอนพื ชในมวลน้ า
และส้าหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืช นอกจากความเร็วของน้าแล้วเรายัง
จ้าเป็ นต้ องค้านึ ง ถึ ง ระยะเวลา ที่ ป ระชากรของแพลงก์ต อนพื ช จ้ าเป็นต้ องใช้ ใ นการตอบสนอง
(Effective time) หลังจากการได้รับอิทธิพลร่วมจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงในรอบวั นเข้ามา
ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ภายในกลุ่มประชากรของแพลงก์ตอน
พืชมีลักษณะของการเป็นพลวัต (Bio-rhythm) ที่มีรอบการเปลี่ยนแปลงขึนลงในช่วงเวลาอย่างน้อย
4-6 ชั่วโมง (Reynolds, 2006)
จากข้อมูลความรู้ข้างต้นเราสามารถประเมินต้าแหน่งที่เหมาะสมส้าหรับการศึกษาติดตาม
แพลงก์ ต อนพื ช ตามเส้นทางของล้ าน้ าจากการประยุ กต์ ใ ช้ ค่ าความเร็ วของน้ าเฉลี่ ยที่ พ บและค่ า
Effective time ที่แพลงก์ ตอนใช้ในการตอบสนองได้ ดังแสดงใน ตารางที่ 5.10 ในตารางแสดง
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ตัวอย่างการใช้ข้อมูลความเร็วของน้าเพื่อประเมินช่วงระยะทางที่แพลงก์ตอนพืช (รวมทังสารพิษที่
สนใจศึกษาติดตาม) ซึ่งจะถูกพัดพาลงไปจากต้าแหน่งตังต้นตามเส้นทางการไหลของน้า จากตาราง
จะเห็นได้ว่าหากแม่น้ามี การไหลด้วยอัต ราเร็วที่สูง (ประมาณ 25-30 เซนติ เมตร/วินาที) เราควร
ก้าหนดระยะห่างระหว่างสถานี ศึกษาตามเส้นทางน้าในช่วงประมาณทุกระยะ 5-6 กิโลเมตรขึนไป
ทังนีเนื่องแพลงก์ตอนพืชในน้าจะถูกพัด พาไปได้เร็วโดยอาจยังไม่ทัน มีการเปลี่ยนแปลงประชากร
อย่างชัดเจนภายในช่วงระยะทางที่ต่้ากว่านัน (หรือในช่วงเวลาที่ต่้ากว่า 6 ชั่วโมง) ในทางตรงกันข้าม
หากน้ าในแม่ น้ ามี การไหลด้ วยความเร็ วต่้ า (ประมาณ 5 เซนติ เ มตร/วิ นาที ) โอกาสในการเกิ ด
กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับแพลงก์ตอนพืช รวมทังการแบ่งเซลล์และการเพิ่มขนาดของ
ประชากรในมวลน้าก็จะเกิดขึนได้ อย่างชัดเจนในระยะทางที่ไม่ห่างจากจุดแรกเริ่มเท่าใดนัก การ
ก้าหนดระยะห่างที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงควรแคบลง โดยก้าหนดเป็นทุกระยะประมาณ
ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึ่งจะท้าให้เราสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประชากรของแพลงก์ตอนพืช
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในมลพิษและปัจจัยแวดล้อมส้าคัญต่าง ๆ ภายในระบบแหล่งน้าได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ตารางที่ 5.10 ความเร็วของน้าและการประเมินช่วงระยะทางตามเส้นทางการไหลของน้าที่อนุภาค
สารจะถูกพัดพาลงไปจากต้าแหน่งตังต้น
ระดับความเร็วใน
การไหลของน้า
ความเร็วสูง
ความเร็วปานกลาง
ความเร็วต่้า

ความเร็วเฉลี่ย
(cm/s)
30
25
20
15
10
5

ระยะทางสูงสุดใน
1 ชั่วโมง (km)
1.08
0.90
0.72
0.54
0.36
0.18

ระยะห่างระหว่าง
สถานี (km)*
6.48
5.40
4.32
3.24
2.16
1.08

หมายเหตุ *ประเมินจากระยะทางของน้าที่ไหลไปได้ใน 1 ชั่วโมง คูณกับ ค่า Effective time (6 ชั่วโมง) ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ประชากรของแพลงก์ตอนพืชใช้ในการตอบสนองและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

อนึ่ง การก้าหนดสถานีระหว่างกลาง (หรือระหว่างต้าแหน่งหลักที่ประเมินคร่าว ๆ จาก
ตารางข้างต้น) เพิ่มอี ก 1-2 สถานี อาจมีค วามจ้าเป็นในกรณี ที่ ในระหว่างเส้ นทางของล้ าน้าพบ
ต้าแหน่งที่สามารถเป็นแหล่งที่มาของมลพิษที่เพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ นอกจากนี การพิจารณาเพิ่มสถานี
ย่อย ณ ต้าแหน่งที่อยู่บริเวณขอบเขตของการแบ่งพืนที่การปกครองในส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ก็นับว่ามี
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับทราบเพื่อการจัดสรรภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลคุณภาพแหล่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
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5.4.5) ความเค็มของน้าและการศึกษามลภาวะในระบบนิเวศปากแม่น้า
สถานการณ์มลภาวะทางน้าในพืนที่ปากแม่น้าได้รับอิทธิพลจากการขึนลงของน้าทะเลตาม
ลักษณะการผสมผสานหรือการเจือจางด้วยมวลน้าจากเขตทะเล พืนที่ปากแม่น้าที่มีความลาดชันต่้า
หรือมีปริมาณการไหลลงของมวลน้าจืดจากแผ่นดินค่อนข้างน้อยจะเกิดบริเวณที่ตะกอนจากแม่น้า
มาตกทับถมเกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าในลักษณะที่แคบซึ่งอาจมีระยะห่างออกจากฝั่งไม่
มาก (ไม่เกิน 5-7 กิโลเมตร ส้าหรับพืนที่ปากแม่น้าท่าจีนและปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน; จารุมาศและ
คณะ, 2552, 2557)
การสะสมมลภาวะประเภทโลหะหนักหรือสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชประเภทต่าง ๆ มักเกิด
ได้มากในบริเวณที่มีสารอินทรีย์สะสมอยู่ ดินพืนท้องน้าที่ประกอบด้วยอนุภาคละเอียดสะสมอยู่ จึงมี
โอกาสพบการสะสมมลภาวะประเภทโลหะหนักหรือสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ได้ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามการสะสมจะพบได้น้อยกว่าในบริเ วณพื นท้ องน้ าที่ มีอนุ ภาคหยาบหรื อเป็นกรวดทราย จาก
ลักษณะดั ง กล่ าวการติด ตามประเมิ นสถานการณ์มลภาวะบริ เวณพืนท้องน้า ในเขตปากแม่ น้า จึ ง
จ้าเป็นต้องก้าหนดพืนที่ศึกษาให้ครอบคลุมลักษณะการกระจายของโครงสร้างทางกายภาพและทาง
เคมีของดินตะกอนที่ทับถมอยู่ในพืนที่ ทังนี ควรมุ่งเน้นการติดตามผลหรือเฝ้าระวังในบริเวณพืนท้อง
น้าที่มีสารอินทรีย์สูงเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบการสภาวะมลพิษได้มากกว่าพืนที่อื่น ๆ
แนวคิ ด ในการก้ าหนดสถานี เ พื่ อ ศึ กษาติ ด ตามสถานการณ์ มลภาวะในเขตปากแม่ น้ า
นอกจากจะพิจารณาจาก “คุณภาพดิน” ดั งกล่าวแล้ว การก้าหนดสถานีจากลักษณะของปัจจัย ที่
สะท้อนสภาวะการเคลื่อนตัวของน้า อาทิ ความเร็ วของกระแสน้าที่วัดได้โดยตรง หรื ออัตราการ
ผสมผสานของน้าทะเลในพืนที่ปากแม่น้าโดยรวมซึ่งประเมินจากรูปแบบการกระจายในค่าความเค็ม
น้า จะท้ าให้เ ราสามารถวางแผนศึกษาติด ตามการกระจายตั วของมลพิ ษที่ มีแ หล่ง ก้าเนิ ดมาจาก
แผ่นดินซึ่งมาสะสมในบริเวณย่อยต่าง ๆ ของปากแม่น้าได้อย่างครบถ้วนตามลักษณะของแต่ละพืนที่
ย่อยที่มี
การใช้ปัจจัยด้าน “ความเค็ม” เพื่อช่วยในการวางแผนศึกษาสถานการณ์มลภาวะหรือการ
ตอบสนองของทรัพยากรมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบปากแม่น้า นับเป็นเรื่องที่จ้าเป็นและมีความส้าคัญ
ส้าหรั บ แต่ ล ะเขตพื นที่ ที่ แตกต่ างกั นไป การประเมิ น สถานการณ์ มลภาวะในเขตปากแม่ น้ า ที่ มี
ประสิทธิผลจ้าเป็นต้องค้านึงถึงช่วงเวลาที่ท้าการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า ทังนี
เนื่องจากเขตปากแม่น้าเป็นพืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการขึนลงของน้าทะเล การประเมินสถานการณ์
มลภาวะที่มาจากแผ่นดินจึงจ้าเป็นต้องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าในขณะที่น้าก้าลังลงหรือ
อยู่ ใ นช่ วงที่ น้ าลงต่้ าสุ ด เสมอ ในพื นที่ ป ากแม่ น้ า เมื่ อพิ จารณาในสภาวะน้ าลงต่้ าสุ ด จะพบการ
กระจายของค่าความเค็มน้าจากระดับต่้าสุด (ในช่วง 0-5 psu) อยู่บริเวณ “ตอนใน” ค่าความเค็ม
น้าจะเพิ่มสูงขึนเรื่อย ๆ ในช่วง “ตอนกลาง” จนมีระดับที่ใกล้เคียงกับน้าทะเล และเขต “ตอนนอก”
จะมีค่าความเค็มน้าสูงที่สุด (ในช่วง 25-28 psu) เมื่อเทียบกับพืนที่โดยรวม
ขอบเขตหรือการจัดแบ่งพืนที่ย่อยในปากแม่น้าด้วยค่าของความเค็มน้าขณะที่ น้าลงต่้าสุด
นี นับเป็นแนวทางที่ดีมากส้าหรับการก้าหนดสถานีตัวแทนในการสุ่มตัวอย่างภายในแต่ละพืนที่ปาก
แม่น้า ในการด้ าเนินการดังกล่ าว เราควรวิเ คราะห์หาค่า “ความเค็มเฉลี่ย ในรอบปี” ของแต่ล ะ
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ต้าแหน่งย่อยออกมาในเบืองต้นก่อน (เนื่องจากค่าความเค็มจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้าท่า
ที่ไหลลงปากแม่น้า) แล้วจึงน้าข้อมูลภาพรวมที่ได้มาพิจารณาและจัดกลุ่ม (Cluster) ออกเป็นเขต
พืนที่ย่อยที่มีค่าความเค็มในช่วงใกล้เคียงกันได้ต่อไป
อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สะดวกในการสุ่มตัวอย่างจากสถานีตัวแทนที่ใช้ค่าความเค็มของน้าเป็น
แนวแบ่ง แต่ใช้ การก้ าหนด “พิ กัดทางภูมิศ าสตร์” ที่ ตายตั วส้าหรับแต่ละสถานี เพื่อการศึกษาใน
ระยะยาว การระมัดระวังเรื่องความเค็มของน้าที่แปรผันไปตามลักษณะการขึนลงของน้า ในแต่ละ
ครังของการออกส้ารวจจะมีความจ้าเป็นมาก เนื่องจากความเค็มของน้าที่แปรผันไปจะมีบทบาทต่อ
การเจือจางที่อาจแตกต่างกัน และเป็นเรื่องที่ควรให้ความส้าคัญในการตีความข้อมูลอย่างระมัดระวัง
ทุ ก ครั ง ด้ วยเหตุ ดั ง กล่ าวค่ าของ “ความเค็ ม ” จึ ง มี บ ทบาทต่ อ การระดั บ มลภาวะที่ ป รากฏ
ยกตัวอย่าง เช่น ในสภาวการณ์ที่น้ามีความเค็มสูงขึนมาก (ช่วงน้าขึนสูงสุด) ระดับมลภาวะที่พบมัก
มีค่าต่้าลงเนื่องจากการผสมผสานโดยน้าทะเลจากภายนอก ทัง ๆ ที่ในช่วงดังกล่าวนันอาจมีปริมาณ
น้าเสียจากแผ่นดินไหลลงมามากกว่าช่วงอื่นก็เป็นได้
ส้าหรับ การก้ าหนดด้ านระยะเวลาหรื อฤดู กาลในการศึ กษาติ ดตามสภาวะมลพิ ษ ต้ อง
พิจารณาจากลักษณะของอิทธิพลที่มาจากกระบวนการทางธรรมชาติ และจากกิจกรรมที่เกิดขึนโดย
มนุษย์ ซึ่งในลักษณะของกระบวนการทางธรรมชาตินันหากเป็นเขตพืนที่ล้าห้วยน้าตกหรือล้าธาร
ขนาดเล็กจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ในน้ามาจากอิทธิพลของปริมาณน้าฝนที่ตกลง
มาในพืนที่เป็นหลัก ด้วยเหตุดังกล่าวการก้าหนดช่วงเวลาในการศึกษาติดตามจึงควรน้าข้อมูลด้าน
ปริมาณน้าฝน (นิยมใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 5 ปีย้อนหลัง) มาพิจารณาประกอบ แล้วก้าหนดช่วง
ที่มีปริมาณน้าฝนในระดับ ต่้า ปานกลาง และ สูง เป็นอย่างน้อยเพื่อการศึกษา
พืนที่แม่น้าที่มี อันดับ (Order) ที่สูงมากขึน ซึ่งเป็นล้าน้าขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัว
ของล้ าห้วยสาขาหรือล้าธารสายเล็ก ๆ มารวมตัวกัน ลงมาจนถึง แม่น้าตอนล่าง ซึ่งมั กเป็นแม่น้ า
ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของแม่น้าเล็ก ๆ หลายสาย ในพืนที่แม่น้าที่ใหญ่ขึนดังกล่าวจะพบว่า
การเปลี่ ย นแปลงแทบทุ ก ด้ า นในมวลน้ า ได้ รั บ การเหนี่ ย วน้ า จากปริ ม าณน้ า ท่ า (Inflow) ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาในรอบปี ข้อมูลด้านปริมาณน้าท่า (ปริมาตรการไหลของมวลน้าผ่าน
หน้าตัดล้าน้าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ) จึงจัดเป็นปัจจัยส้าคัญที่ควรน้ามาใช้ก้าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การศึกษาติดตาม มากกว่าการใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนซึ่งมีบทบาทชัดเจนเฉพาะในพืนที่เขตต้นน้าล้า
ธารเท่านัน
ส้าหรับช่วงเวลาในรอบปีที่เกิดจากอิทธิพลของกิจกรรมโดยมนุษย์ โดยเฉพาะกิจกรรมทาง
การเกษตรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้ น้ า การผั นน้ า รวมทั งกิ จ กรรมด้ านอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่
จ้าเป็นต้องใช้วัตถุดิ บซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ เกิดตามรอบฤดูกาลจ้าเพาะมาด้ าเนินการนั น
ความรู้ความเข้าใจใน “ปฏิทินฤดูกาล” ซึ่งให้รายละเอียดในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมนัน ๆ เกิดขึน ใน
ปริมาณมาก จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดระยะเวลาในการศึกษาติดตามเพิ่มเติม ทังนี เนื่องจาก
กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลายประเภทส่ง ผลต่อปริมาณการปล่อยน้ า
เสีย/มลพิษในรูปต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้า การศึกษาข้อมูลจากปฏิทินฤดูกาลหรือกิจกรรมที่มีในพืนที่จึง
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จะท้ า ให้ ท ราบ “ช่ ว งเวลาที่ ก่อ มลพิ ษ ได้ สู ง สุ ด ” ซึ่ ง จ้ า เป็ นต้ องใช้ เ พื่ อการก้ า หนดในแผนเพื่ อ
การศึกษาติดตามและวิเคราะห์ผลได้อย่างเหมาะสม

5.5) บทสรุปภาพรวม
ความรู้ความเข้าในในธรรมชาติของแหล่งน้า โดยเฉพาะในสภาวการณ์ด้านมลภาวะ ความ
เสื่อมโทรม หรือความอุดมสมบู รณ์ ของแหล่งน้า ตลอดจนลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรื อ
ตามปัจจัยจ้าเพาะที่เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ในพืนที่ แหล่งน้า นับเป็นเรื่องส้าคัญส้าหรับ
การก้าหนดแผนการบริหารจัดการแหล่งน้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ของระบบนิเวศแหล่งน้าและ
แนวทางการจ้าแนกออกเป็นระดับต่าง ๆ
ด้านคุณภาพน้าและความ
เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต
ระดับ
1. เหมาะสม
2. ไม่เหมาะสมเล็กน้อย
. ไม่เหมาะสมปานกลาง
4. ไม่เหมาะสมมาก
5. สูญหาย

ด้านความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้า

ด้านการปนเปื้อนและ
มลภาวะทางน้า

ระดับ
1. อุดมสมบูรณ์ต่้ามาก
2. อุดมสมบูรณ์ต่้า
. อุดมสมบูรณ์ปานกลาง
4. อุดมสมบูรณ์สูง
5. ระบบเสียสมดุล

ระดับ
1. ไม่พบมลภาวะ
2. มลภาวะต่้า
. มลภาวะปานกลาง
4. มลภาวะรุนแรง
5. มลภาวะรุนแรงมาก

ภาพที่ 5.3 แนวทางการประเมินสถานการณ์ของระบบนิเวศแหล่งน้า
จากภาพรวมในการประมวลองค์ ค วามรู้ ที่ ผ่ านมาพบว่ าการประเมิ น สถานการณ์ ข อง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางน้าในด้านดังกล่าว นอกจากจะต้องพิจารณาจากระดับ
ของปั จจั ย สิ่ ง แวดล้ อ มทางน้ าที่ ป รากฏแล้ ว ยั ง จ้ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล ความรู้ ใ นลั ก ษณะ การ
ตอบสนองในกลุ่ มของสิ่ ง มี ชี วิ ต (หรื อ ทรั พ ยากรชี ว ภาพที่ ส้ าคั ญ ในระบบนิ เ วศ) ที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นันมาใช้ใ นการวิเคราะห์ ร่วมกัน นอกจากนี ยัง จ้าเป็นต้องแยกวิเคราะห์ ตาม
ลักษณะจ้าเพาะของกลุ่มพืนที่หรือประเภทของแหล่งน้า รวมทังค้านึงถึงความจ้าเพาะในเป้าหมาย
ของการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่สนใจนันมาประกอบการพิจารณา (ภาพที่ 5.3)
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ทังนี เราสามารถประเมินสภาวการณ์ของแหล่งน้าในด้านคุณภาพน้าเบืองต้น (ซึ่งเชื่อมโยง
กับสภาพความเป็ นอยู่ หรือความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากแหล่ง น้า) ออกเป็ นด้านต่าง ๆ
ได้ แ ก่ มี ค วามเหมาะสม ไม่ เ หมาะสมเล็ กน้ อย ไม่ เ หมาะสมปานกลาง และไม่ เ หมาะสมมาก
ตามล้าดับ ส่วนในสภาวการณ์ด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้านัน สามารถจ้าแนกออกเป็นระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ที่; มีค่าต่้ามาก มีค่าต่้า มีค่าปานกลาง มีค่าสูง จนถึงสภาวะที่สูงเกินไปจนระบบ
เสียสมดุล (หรือเกิดความเสื่อมโทรมลงไป) ตามล้าดับ และส้าหรับด้านมลภาวะนันสามารถจ้าแนก
ออกเป็นสถานการณ์ที่; ไม่พบมลภาวะ มีมลภาวะต่้า มีมลภาวะปานกลาง มีมลภาวะรุนแรง และมี
มลภาวะรุนแรงมาก ตามล้าดับ (ภาพที่ 5.3)
ความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ ของแหล่ง น้าและการจ้าแนกสถานการณ์แหล่ง น้าอย่าง
ชัดเจนดังกล่าวจะช่วยในการประเมินศักย์การรองรับมลภาวะ (หรือผลกระทบจากสภาวะกดดันต่าง
ๆ) และประเมินรูปแบบ/ปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถต่อยอดไปสู่การควบคุม และการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ดูแลแหล่ งน้าให้มีคุ ณภาพน้าที่ ดี
หรือมีการผลิตทรัพยากรอย่างมีเสถียรภาพต่อไปได้
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บทที่ 6
สถานการณ์และแนวทางในการจัดการปัญหา
ยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้าไหล
Status and Management Approach of Eutrophication
Problems in Running Waters
ในทุก ๆ ประเทศที่มีการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการขยาย
พื้นที่ท้าการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานของสังคมเมือง ปัญหาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติมักจะ
เกิดสืบเนื่องตามมา ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งน้้ามีโอกาสได้รับน้้าทิ้งจากการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น โดยทั่วไปปัญหาเบื้องต้นในแหล่งน้้ามักเกิดจากการที่จุลินทรีย์ในมวลน้้าท้า
การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย (Easily degraded organic matter) ที่ปนเปื้อนเข้า
มาในมวลน้้านั้น และท้าให้เกิด ปัญหาการลดลงของออกซิเจนละลายน้้า และส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้้า ปัญหาคุณภาพน้้าซึ่ง ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็น
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในแทบทุก ๆ แหล่งน้้าของโลกก็คือ การเพิ่มจ้านวนของผู้ผลิตขั้นต้น ในกลุ่มของ
แพลงก์ตอนพืช สาหร่ายหรือพรรณไม้น้าภายในแหล่งน้้า ทั้งในระบบนิเวศทะเลสาบ ในอ่างเก็บน้้า
แม่น้า และปากแม่น้า (Mainstone and Parr, 2002) การเพิ่มจ้านวนที่พบมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
ปั ญ หาการควบคุ มได้ ย ากนั้ นเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการที่ แ หล่ ง น้้ า ได้ รั บ ปริ ม าณของแร่ ธาตุ อ าหาร
(โดยเฉพาะในกลุ่มของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ลงมาอย่างมากเกินควร ท้าให้เกิด การกระตุ้นการ
เจริญเติบโตจนหนาแน่นเกินควรและเกิด ผลกระทบอย่างต่อเนื่องในแหล่งน้้าโดยเฉพาะปัญหาการ
ขาดออกซิเจน การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพในห่วงโซ่อาหารและผลผลิต
ทางการประมง ท้าให้สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้้า
ลดต่้าลง แหล่งน้้าเกิดปัญหาการเสื่อมโทรมลงอย่างยากต่อการฟื้นฟูในที่สุด
ปัญหายู โทรฟิเ คชันจึง นับ เป็นปัญ หาที่ เราทุ กคนควรให้ ความสนใจในการศึ กษาติด ตาม
ทั้งนี้เพื่อสามารถหาทางป้องกันหรือบรรเทาเบาบางปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เนื้อหา
ในบทที่ 6 นี้ จึงเน้นการประมวลและสังเคราะห์ข้อ มูลความรู้ในด้านสาเหตุของกระบวนการยูโทร
ฟิเคชันและรูปแบบของการเกิดขึ้นในแหล่งน้้าประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจใน
อิทธิพลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้าหรือการใช้ประโยชน์ที่มีต่อกระบวนการยูโทรฟิเคชัน และให้
แนวคิด/หลักการด้านการแก้ปัญหา ตลอดจนประมวลเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการเพื่อการ
ป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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6.1) ความเป็นมาและผลกระทบของปัญหายูโทรฟิเคชัน
ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) เป็นค้าที่แสดงถึงการเพิ่มความเข้มข้นของแร่ธาตุ อาหาร
ที่พืชใช้ในพื้นที่แหล่งน้้านิ่งและแหล่งน้้าอื่น ๆ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาในระบบนิเวศทางน้้า ก็
คือการเพิ่มปริมาณของพืชน้้า รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายที่อยู่ในน้้า และส่งผลถึงการเพิ่ม
ทางปริมาณตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชนิดของผู้ผลิตขั้นต้น ชนิดที่มีความสามารถ
ในการดึงเอาแร่ธาตุอาหารมาใช้ เกิดกระบวนการพัฒนาประชากร การแข่งขันการเจริญเติบโต (ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากทั้งระดับของธาตุอาหารและความเข้มแสงที่จ้าเพาะส้าหรับแต่ละชนิด) และการ
เกิดทดแทนที่ของชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่นั้น ๆ (ภาพที่ 6.1) ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ
การเปลี่ ยนแปลงภายในห่ วงโซ่ อาหาร (อาทิ การเปลี่ ยนระดั บ ความชุกชุ มของผู้บ ริ โภคในขั้ นที่
ต่อเนื่องต่าง ๆ) และผลในทางอ้อม คือ ความผันแปรของระดับออกซิเจนที่ละลายน้้าซึ่งเกิดจากการ
ย่อยสลายของซากพืชและ/หรือแพลงก์ตอนพืชที่ตายลง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในแหล่งน้าไหลที่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันในรูปแบบต่างๆ
การเติบโตอย่าง
หนาแน่นของพรรณไม้
ชายน้้าบางชนิด

การลดจ้านวน
ทางชนิดของ
พรรณไม้น้า

การเจริญอย่างมาก
ของแพลงก์ตอนพืช
ที่อยู่ในมวลน้้า

การเปลี่ยนแปลงจากชนิดของ
พรรณไม้น้าเป็นสาหร่ายคลุม
ดินหรือกลุ่มที่เป็นเส้นสาย

การเปลี่ยนแปลงค่า
ความเป็นกรด-ด่าง
ในรอบวันทีส่ ูงมาก

พื้นท้องน้้ามีซากพืช
หรือสาหร่ายที่ตายลง
ทับถมอยู่มาก

การเจริญอย่างหนาแน่น
ของสาหร่ายหน้าดินและ
กลุ่มที่เป็นเส้นสาย

การสะพรั่งของ
สาหร่ายสีเขียวแกม
น้้าเงินอยูเ่ สมอๆ
น้้ามีสีเขียวเข้ม
หรือสีน้าตาล
อย่างเห็นได้ชัด

พบการลดลงของปริมาณ
ออกซิเจนโดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน

ภาพที่ 6.1 ผลกระทบของปัญหายูโทรฟิเคชันต่อองค์ประกอบทางชีวภาพ (โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ผลิตขั้นต้น) และคุณภาพน้้าที่เกี่ยวข้องในแหล่งน้้าประเภทแม่น้า
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ในการศึกษาติดตามแหล่ งน้้าที่มีการเกิดยูโทรฟิเ คชันพบว่าปัญ หาที่รุนแรงคือการท้าให้
เกิดสภาวะขาดออกซิเจนในแหล่งน้้า (Oxygen-deficient condition) โดยเฉพาะในบริเวณใกล้พื้น
ท้องน้้า (ดังในรายงานของ Jorgensen and Richardson, 1996) ซึ่งท้าให้ระดับของก๊าซอื่น ๆ อาทิ
Nitrous oxide และ Methane ถูกปลดปล่อยออกมาสู่บรรยากาศของโลกมากขึ้น นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแลกเปลี่ยนถ่ายเทอิเลคตรอนของระบบการย่อยสลายท้าให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของค่ า Reduction–oxidation potential ภายในระบบนิ เ วศ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
เคลื่ อนย้ ายหรื อการเปลี่ ย นรู ป ของมลพิ ษที่ เ ป็ นสารประกอบอิ นทรี ย์ แ ละโลหะต่ าง ๆ นั บ เป็ น
ผลกระทบที่ เ กิด กั บกระบวนการทางชี วเคมี และนิ เวศวิท ยาภายในแหล่ งน้้ า นั้น ๆ จากภาพรวม
ดัง กล่าวจะเห็ นได้ ว่าการเพิ่ มปริ มาณของแร่ ธาตุ อาหารที่ เ ข้ามาสู่แ หล่ง น้้ าโดยกระบวนการจาก
แผ่นดิน (ทั้งกระบวนการทางธรรมชาติและจากอิทธิพลของมนุษย์) จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ในระบบนิเวศ และสามารถเกิดผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าได้
ในด้านของสังคมในภาพรวมของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกทั้งที่อยู่ในเขตหนาว เขตร้อน หรือ
เขตอบอุ่น พบปัญหาการเกิดยูโทรฟิเคชันได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมซึ่งเคยบันทึกไว้เกี่ยวกับการ
สะพรั่งของ Cyanobacteria ซึ่งท้าให้ เกิดภาวะมลพิษทางน้้า ในช่วงปีค.ศ. 1980 (Anon, 1992)
หลั ง จากนั้ น พบว่ า มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หานี้ อ ย่ างมากมาย และยั ง พบปั ญ หาการสะพรั่ ง ของ
Dinoflagellates ที่สร้างสารพิษและ/หรือส่งผลกระทบต่อระดับออกซิเจนในน้้าได้อย่างรุนแรงใน
แหล่งน้้าขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีการตีพิมพ์ผลงานการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหายูโทรฟิเคชั น โดยอธิบายด้านความเป็นมา สาเหตุ และมีการเสนอแนวทางในการ
จัดการ และมีการจัดท้าเป็นคู่มือ (A Manual for Organization for Economics Cooperation
and Development) ที่ให้ความรู้พื้นฐานและแนวทางการจัดการที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวาง (Vollenweider and Kerekos, 1982) ผลการศึกษาดังกล่าวกระตุ้นให้ นักวิชาการ
เริ่มหันมาสนใจปัญหานี้อย่างจริงจัง และเกิดความตื่นตัวในการวางแผนเพื่อการศึกษาติดตามและหา
แนวทางป้องกัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าปัญหายูโทรฟิเคชันยังคงมีการเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและมีการตั้ง
บ้านเรือนชุมชนที่หนาแน่นในบริเวณใกล้เคียงแหล่งน้้า ปัญหาดังกล่าวสะท้อนสภาวะในการพัฒนา
ของโลกยุคใหม่และสังคมเมืองที่ขาดความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเพียงพอ
การศึกษาในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาท้าให้เราทราบว่าสาเหตุของปัญหายูโทรฟิเคชันใน
แหล่งน้้า คือ แร่ธาตุในกลุ่มของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยไนโตรเจนมีแ หล่งที่มาหลัก มาจาก
พื้ นที่ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมด้ านการเกษตร ส่ วนธาตุ ฟ อสฟอรั ส มี แ หล่ ง ที่ ม าหลั ก คื อ น้้ าทิ้ ง จาก
บ้านเรือน (ซึ่งประมาณร้อยละ 50 เป็นสัดส่วนของสิ่งขับถ่ายจากมนุษย์และน้้าทิ้งจากการซักล้าง)
การที่มีแหล่งของน้้าทิ้งจากบ้านเรือนจ้านวนมากก็จะท้าให้ระดับของปริมาณฟอสฟอรัสในแหล่งน้้า
เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน ณ ปัจจุบันยังพบว่าฟอสฟอรัสในแหล่งน้้า มีระดับเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ที่รับน้้า
จากกิจกรรมทางการเกษตร (Mc Garrigle, 1993) เนื่องมาจากสาเหตุ ในการชะล้างหน้าดินที่ถูก
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Sharpley and Smith, 1990) การเพิ่มความหนาแน่นในการท้าฟาร์มปศุสัตว์
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(Wilson et al., 1993) และการทิ้งน้้าเสียจากฟาร์ม ตลอดจนการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชที่มีส่วนผสม
ของฟอสฟอรัส (Sharpley et al., 1994) ความเข้มข้นของแร่ธาตุ อาหารทั้ งไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสจะชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณน้้าต้นทุนน้อยหรือในช่วงที่น้ามีอัตราการไหล
ต่้าลง จากภาพรวมดังกล่าวเราควรให้ความส้าคัญกับการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้า ซึ่ง
สามารถเริ่มได้จากการจักสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนขนาดเล็ก ๆ ตามล้าดับไป
นอกจากปัญหาในด้านการเพิ่มเชิงปริมาณของผูผ้ ลิตขั้นต้นในกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชและ
สาหร่ ายในน้้า แล้ ว ยั ง มีการเปลี่ ย นแปลงทางชนิ ด โดยเฉพาะชนิ ด ที่ ก่อให้ เ กิ ด ความเป็ นพิ ษต่ อ
สิ่งมีชี วิตอื่ น ๆ ตามมา อาทิ Cyanobacteria ที่มีการเพิ่มจ้ านวนในแหล่ง น้้าจื ด (Anon, 1992)
และ Dinoflagellates ที่ มีการเพิ่มจ้านวนในพื้นที่ ปากแม่ น้า (Okada and Peterson, 2000)
นอกจากนี้หากแหล่งน้้ามีแสงสว่างถึงพื้นท้องน้้า ก็จะพบการเพิ่มจ้านวนของสาหร่ายบริเวณหน้าดิน
ได้อย่างหนาแน่น ทั้งนี้พบว่าส้าหรับ พื้นที่แหล่งน้้านิ่ง การเพิ่มจ้านวนของสาหร่ายและพืช ใต้น้าจะ
เป็ นปรากฏการณ์ ที่ ส ะท้ อนสภาวการณ์ ข องยู โ ทรฟิ เ คชั นที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ ส่ วนในพื้ นที่ แ ม่ น้าพบว่ า
สาหร่ายในกลุ่ม Cladophora และ Enteromorpha (Malati and Fox, 1985) มักเป็นตัวชี้วัด
สภาวการณ์ ข องยู โ ทรฟิ เ คชั นที่ เ ด่ น ชั ด โดยสามารถพบการเพิ่ มของอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของ
สาหร่ายเหล่านี้จนปกคลุมพื้นที่ได้
ปัญหาจากกระบวนการยูโทรฟิเคชันโดยส่วนใหญ่อาจก่อผลกระทบที่ไม่เด่นชัดต่อสุขภาพ
ของมนุษย์เ ราโดยตรง (ยกเว้นการสะพรั่ง ของแพลงก์ ตอนพืช ที่ท้าให้ เกิด สารพิษที่เป็ นอั นตราย )
อย่างไรก็ตาม กระบวนการยูโทรฟิเคชันมีบทบาทต่อสมดุลธรรมชาติและการผลิตทรัพยากรชีวภาพ
ในแหล่งน้้า เราสามารถพบปัญหาการเพิ่มของสาหร่ายปกคลุมหน้าดินหรือการลดจ้านวนของพรรณ
ไม้ ช ายน้้ าขนาดใหญ่ ที่มีร ากยึ ด เกาะ และปั ญ หาการลดระดั บ ความหลากหลายทางชี วภาพของ
ทรั พ ยากรมี ชี วิต ในแหล่ ง น้้ านั้ น ๆ ตามมา (Mainstone and Parr, 2002) นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแหล่งน้้าสามารถสร้างผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่อ่างเก็บน้้าและตามแม่น้า พบว่าการสะพรั่งของ
สาหร่ายและพรรณไม้น้าอย่างหนาแน่นมีผลกระทบในทางลบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างชัดเจน
ปัญหาในแหล่งน้้ายั งมีผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ชายน้้าที่ ได้รับผลกระทบ ส่วนในกรณี ที่
แหล่งน้้านั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการผลิตน้้าประปา ปัญหายูโทรฟิเคชันซึ่งท้าให้แพลงก์ตอนพืชเพิ่ม
จ้ านวนอย่ างหนาแน่ น ยั ง จะมี ผ ลกระทบต่ อระบบการผลิ ต น้้ า ซึ่ ง ท้ าให้ เ ราต้ องเพิ่ ม ต้ นทุ น และ
ระยะเวลาในการท้าความสะอาดน้้าดิบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

6.2) สถานการณ์และปัญหาของยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้าต่าง ๆ
6.2.1) กระบวนการยูโทรฟิเคชัน: พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งน้านิ่ง
พื้นที่ทะเลสาบ อ่างเก็บน้้า หรือหนองบึงต่าง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างจากแม่น้า คือการ
เป็นแหล่งน้้านิ่งซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเสมือนเป็นอ่างกระทะที่รองรับมวลน้้าจากที่ต่าง ๆ
โดยรอบ พื้นที่ดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะตื้นเขินขึ้นเนื่องจากการตกทับถมของตะกอนใหม่ๆ ทั้งที่เกิด
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จากภายในแหล่งน้้าและตะกอนที่ถูกพัดพาลงมาเข้ามาสู่ พื้นที่แหล่งนั้น ๆ แหล่งน้้านิ่งในลักษณะนี้
เมื่อได้รับ แร่ธาตุอาหารที่ถ่ายเทลงมา (ทั้งจากกระบวนการกัดเซาะโดยฝนและการทิ้งน้้ าเสียจาก
บ้านเรือนหรือกิจกรรมจากชุมชนโดยรอบ) ก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
ขึ้นมาได้โดยง่าย (Moss, 1980)
ลักษณะปัญหาของยูโทรฟิเคชันในพื้นที่แหล่งน้้า นิ่งโดยทั่วไปจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
จากการที่สีของน้้ามีการเปลี่ยนแปลงจากน้้าที่ใสมาเป็นน้้าที่มีความขุ่นมากขึ้น พบตะกอนแขวนลอย
เป็นจ้านวนมาก อาจมีสีน้าตาลเหลือง สีเขียวเข้ม หรือสีเขียวแกมน้้าเงิน และมักจะมีการเกิดของ
พรรณไม้น้าขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างมากจนสังเกตได้ชัดเจน ความขุ่นของน้้าโดยทั่วไปจะเกิดจากการ
สะพรั่งของสาหร่ายขนาดเล็กซึ่งลอยตัวอยู่ในมวลน้้า ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะท้าให้พื้นที่สูญเสีย
ลักษณะทางทัศนียภาพที่งดงามแล้ว แหล่งน้้านิ่งดังกล่าวยังจะท้าให้เสียต้นทุนในการบ้าบัดสูงขึ้น ใน
กรณีที่จ้าเป็นต้องใช้เป็นน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าสะอาดในการอุปโภคบริโภคอีกด้วย
การศึกษาด้านยู โทรฟิเคชันในแหล่ง น้้านิ่ งประเภททะเลสาบ อ่ างเก็บน้้ า หรือหนองบึ ง
ขนาดต่าง ๆ ได้รับ ความสนใจโดยเฉพาะในประเด็นด้านกระบวนการ รูปแบบ สาเหตุใ นการเกิ ด
และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้าที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มของแร่ธาตุอาหาร ซึ่งเป็น
ผลจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยทั้งนี้มีเป้าหมายในการศึกษาติดตามเพื่อการหาทาง
ควบคุมสถานการณ์ปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งน้้าให้กลับมาอยู่ในสถานภาพที่ยอมรับได้ การศึกษา
ถึง ปัญ หาและกระบวนการเกิ ดสภาวะยูโ ทรฟิ เ คชั นจ้ าเป็ นต้องอาศั ยข้ อมูล แหล่ ง น้้าในแผ่ นดิ น ที่
จ้าแนกตามประเภท ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และลักษณะการใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ข้อมูลด้านปัจจัย
แวดล้อมทางธรรมชาติที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหลายปัจจัยมาประกอบกัน จากการศึกษาวิจัยในสหภาพ
ยุโรปของ Vollenweider (1968) และ OECD (1982) เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ส้าคัญและนับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาความรู้ทางด้านยูโทรฟิเคชันตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม งานวิจัยดังกล่าวได้ด้าเนินการ
ภายใต้ ความร่วมมื อระดั บนานาชาติ มี การศึ กษาข้ อมู ลสถานภาพปัญ หาและคุ ณภาพน้้าในพื้นที่
ทะเลสาบจ้านวนมากกว่า 100 แห่ง และได้ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้า ได้แก่
ระดั บของแร่ ธาตุอาหาร ค่าความขุ่ น ของน้้า และความเข้มข้ นของคลอโรฟิ ล ล์ ในน้้ า มาช่วยจั ด
จ้าแนกประเภทของแหล่งน้้าตามสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์และ/หรือระดับของแร่ธาตุอาหารใน
แหล่งน้้า (ตารางที่ 6.1) โดยแบ่งออกเป็ นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งน้้าที่ มีความอุด ม
สมบูรณ์ต่้ามาก (Ultra-oligotrophic waters) 2) แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า (Oligotrophic
waters) 3) แหล่งน้้าที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (Mesotrophic waters) 4) แหล่งน้้าที่มีความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง (Eutrophic waters) และ 5) แหล่ ง น้้ า ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง มาก
(Hypertrophic waters) ตามล้าดับ
การจัดจ้าแนกประเภทแหล่งน้้านิ่งในแผ่นดินตามระดับ ของแร่ธาตุอาหาร หรือระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ (ประเมินจากระดับของคลอโรฟิลล์ของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้้า) ถือเป็นก้าว
แรกที่ส้าคัญในการก้าหนดทิศทางและรูปแบบในการศึกษาติดตามและการควบคุมดูแลแหล่งน้้าเพื่อ
การอนุรักษ์และการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมต่อไปได้ ซึ่งหลังจากการจ้าแนกระดับความอุดม
สมบู ร ณ์ หรื อสถานภาพทางด้ านแร่ ธาตุ อาหารของแหล่ ง น้้ าต่ าง ๆ แล้ว การศึกษารายละเอี ย ด
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ส้าหรับแต่ละแหล่งน้้าเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาด้านยูโทรฟิเคชันจะมีทิศทางที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 6.1 เกณฑ์ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมทางน้้ า ที่ OEDC (1982) เสนอให้ ใ ช้ ใ นการจ้ าแนก
สถานการณ์ความอุ ดมสมบูรณ์ ของแหล่ งน้้า (Trophic category) ออกเป็น 5 ประเภท ไล่จาก
ความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก (Ultra-oligotrophic) ไปจนถึงระดับสูงมาก (Hypertrophic) ตามล้าดับ
สถานการณ์
ความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้้า
ความอุดมสมบูรณ์
ต่้ามาก
ความอุดมสมบูรณ์
ต่้า
ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ์
สูง
ความอุดมสมบูรณ์
สูงมาก

ฟอสเฟท
ในน้้า
(g/L)

คลอโรฟิลด์
เฉลี่ย
(g/L)

คลอโรฟิลด์
สูงสุด
(g/L)

ความโปร่ง
แสงเฉลี่ย
(m)

ความโปร่ง
แสงต่้าสุด
(m)

≤ 4.0

≤ 1.0

≤ 2.5

≥ 12.0

≥ 6.0

≤ 10.0

≤ 2.5

≤8

≥ 6.0

≥ 3.0

10 - 35

2.5 - 8

8 - 25

6-3

3 – 1.5

35 - 100

8 – 25

25 – 75

3 – 1.5

1.5 – 0.7

≥ 100

≥ 25

≥ 75

≤ 1.5

≤ 0.7

เมื่อพิจารณาด้านแร่ธาตุอาหารที่เป็นสาเหตุส้าคัญ ของปัญหายูโทรฟิเคชันและได้รับการ
กล่าวถึงกันอย่างมาก พบว่าประเด็นการศึกษาวิจัยด้านแร่ธาตุอาหารได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์หาระดับ
ของแร่ธาตุอาหารที่เป็น “ปัจจัยจ้ากัด” (Limiting nutrient) ที่จ้าเพาะเจาะจงส้าหรับแหล่งน้้าหนึ่ง
ๆ ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Limiting nutrient ดังกล่าวมีรากฐานมาจากแนวคิดของ Hutchinson
(1973) ผนวกกับงานศึกษาค้นคว้าแรกเริ่มที่มีมาในด้านองค์ประกอบของแร่ธาตุอาหารในเซลล์ของ
แพลงก์ ตอนพืช ซึ่งประกอบด้ วยธาตุ หลัก คื อ คาร์ บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในสั ดส่วนที่
ค่อนข้างชัดเจน โดยมีธาตุซิลิกอนเป็นองค์ประกอบส้าคัญเพิ่มเติมส้าหรับแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มได
อะตอม (Redfield, 1934) ทั้งนี้ พบว่าแพลงก์ตอนพืชในมวลน้้าจะสามารถแบ่งเซลล์จาก 1 เซลล์
แม่ เป็น 2 เซลล์ลูก ได้เรื่อยไปตราบเท่าที่ยังมีแร่ธาตุอาหารในน้้าที่พอเพียงต่อการเจริญเติบโต ซึ่ง
จัดเป็ นวิธีการขยายขนาดประชากรของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้้า อย่ างไรก็ตาม เมื่อมี ประชากร
ขยายไปจนถึงระดับหนึ่งที่ขยายต่อไปไม่ได้ จะพบว่า ณ ขณะนั้นแร่ธาตุอาหารประเภทใดประเภท
หนึ่งได้ลดจ้านวนลงมากหรืออาจถูกใช้หมดไป ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมได้ชี้ให้ เห็นว่ามวลชีวภาพ
ของแพลงก์ ต อนพื ช ที่ จะเกิ ดขึ้ นได้ สู ง สุ ด ณ อุ ณหภู มิแ ละความเข้ มแสงหนึ่ ง ๆ นั้นจะขึ้ นอยู่ กับ
ปริมาณหรือความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจ้ากัดนั้น
ในแหล่งน้้าประเภททะเลสาบหรื ออ่างเก็บน้้ าโดยทั่วไปมีรายงานว่าแร่ธาตุอาหารที่เป็ น
ปัจจัยจ้ากัด คือ ฟอสฟอรัส มีเพียงบางแหล่งน้้าที่พบว่าไนโตรเจน หรือทั้งฟอสฟอรัสและไนโตรเจน
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

257

เป็นปัจจัยจ้ากัด ซึ่งจะเป็นการรายงานจากแหล่งน้้าที่มีความเป็นกรดสูง (Acidic lake; Maberly et
al., 2002, 2003) หรือพื้นที่ที่มีการรับน้้าที่มีฟอสฟอรัสสูงเข้ามา (อาทิ จากรายงานของ James et
al., 2003) การถูกจ้ากัดโดยแร่ธาตุอาหารดังกล่าวมักเกิดในช่วงฤดูที่มีการสะพรั่งของแพลงก์ตอน
พืชในรอบปี ซึ่งผลจากความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้จะท้าให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ของแร่
ธาตุอาหารที่ส้าคัญและการวางแผนในการควบคุมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
การพัฒนาความรู้อีกด้านหนึ่งที่มีความส้าคัญยิ่งต่อกระบวนการในการบริหารจัดการแหล่ง
น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความรู้ในเรื่อง “อัตราการถ่ายเทออก” หรือ Flushing rate ของระบบ
แหล่ง น้้าที่ มีความจ้าเพาะตัวและมี บทบาทต่อการเกิดปั ญหายู โทรฟิเคชันในแหล่ งน้้า การติ ดตาม
วิเคราะห์ “Flushing rate” เป็นแนวคิดส้าคัญซึ่ง Vollenweider (OECD, 1982) ได้น้าเสนอจาก
รากฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีเพื่อการอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอัตราทางชีวเคมี
ต่าง ๆ ในแหล่งน้้า Flushing Rate ในที่นี้ค้านวณมาจากสัดส่วนของอัตราการไหลต่อปริมาตรใน
ภาพรวมของมวลน้้าที่พิจารณา (Flow rate/volume) ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นด้าน “เวลา” ที่
มวลน้้าคงตัวอยู่ในแหล่งน้้านั้น ๆ หรือ “Water Retention Time” ก็จะพบว่าปัจจัยดังกล่าวนี้มี
บทบาทส้าคัญต่อโอกาสในการเจริญเติบโตของประชากรแพลงก์ตอนพืชหรือพรรณไม้น้าอื่น ๆ ที่
เป็นผูใ้ ช้แร่ธาตุอาหาร (เป็นผู้ผลิตขั้นต้น) ในแหล่งน้้า
ในกรณีที่แหล่งน้้ามี Flushing Rate สูงกว่าอัตราการเจริญของประชากรแพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ ตอนพื ชในมวลน้้าจะไม่ สามารถเจริญ เติ บโตจนมี มวลชี วภาพได้ สูง สุด ตามที่ ระดับ แร่ ธาตุ
อาหารในน้้าเอื้ออ้านวยให้ ทั้งนี้ เนื่องจากแพลงก์ตอนที่ก้าลังเจริญขึ้นมาจะถูกพัดพาหรือ ถ่ายเท
ออกไปตามมวลน้้าสู่นอกระบบที่พิจารณานั้น ๆ ด้วยลักษณะดังกล่าวแหล่งน้้าประเภททะเลสาบ
อ่างเก็บน้้า หรือหนองบึงใด ๆ ที่มวลน้้ามีอัตราการถ่ายเทออกได้สูง (High flushing rate) และ/
หรือมีระยะเวลาที่มวลน้้าคงตัวอยู่ในพื้นที่ ได้แค่ช่วงสั้น ๆ (Low retention time) แหล่งน้้านั้น ๆ
มักจะไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะได้รับแร่ธาตุอาหารจากกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์โดยรอบแหล่งน้้านั้นมากก็ตาม
ส้าหรั บ ในกรณี ที่ แ หล่ งน้้ านั้ นมี การเคลื่ อนตัวของมวลน้้ าน้ อย มวลน้้ าแทบจะไม่ มีการ
เคลื่อนย้ายออกนอกระบบ ซึ่ง แสดงความคงตัวอยู่ในระบบแหล่งน้้านั้นนิ่ง นานไปเรื่อย ๆ แพลงก์
ตอนพืชในมวลน้้าจะสามารถเจริญเติบโตและขยายขนาดของประชากรเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ จนมีความ
หนาแน่นที่สูง แหล่งน้้าดังกล่าวมักจะเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันจากการเพิ่มจ้านวนอย่างหนาแน่นของ
แพลงก์ตอนพืชและพรรณไม้น้าชนิดต่าง ๆ รวมทั้งอาจเกิดปรากฎการณ์ที่แร่ธาตุอาหารถูกใช้หมด
ไป เกิดการจ้ากัดของแร่ธาตุอาหารในบางชนิด ที่จะถูกใช้มาก (Limiting nutrient) ซึ่งหลังจากนั้น
มักพบการตายลงของแพลงก์ตอนพืชเป็นจ้านวนมาก และส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางน้้า
โดยเฉพาะการขาดออกซิเจนละลายน้้าในช่วงเวลากลางคืนได้
ความรู้ทางด้านแร่ธาตุอาหาร ผนวกกับปัจจัยที่แพลงก์ตอนพืชจ้าเป็นต้องใช้ คือ เรื่องของ
แสง ปัจจัยด้านอุณหภูมิในแหล่งน้้า ตลอดจนอัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของมวลน้้า ได้น้ามาสู่การ
พัฒนาโมเดลต้นแบบเพื่อท้านายการเปลี่ยนแปลงหรือการตอบสนองทางมวลชีวภาพของประชากร
แพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้้า โมเดลที่มีความส้าคัญและมีการประยุกต์ใช้กันมาก ได้แก่ PROTECH
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model (Reynold et al., 2001) ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งน้้า และการก้าหนดนโยบาย
เพื่อการควบคุมแร่ธาตุอาหารส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประชากรของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้้า
ต่อมา (Hilton et al., 1992, May et al., 2001)
ผลจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาประชากรของแพลงก์ตอนพืช โดยเฉพาะ
ในรู ปแบบของโมเดลทางนิเวศวิ ทยาที่น้ามาสู่ การควบคุมปริมาณการปล่อยของเสีย ในรู ปแร่ ธาตุ
อาหารลงมาสู่แหล่งน้้าประเภททะเลสาบและอ่างเก็บน้้าต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามมาว่าการ
ฟื้นฟูแหล่งน้้าที่มีความลึกมาก ๆ อาทิ อ่างเก็บน้้าที่มีชั้นของน้้าด้านบนและด้านล่างแยกชั้นกันอย่าง
ชัดเจนอย่างน้อยในช่วงฤดูกาลหนึ่ง (มักเป็นฤดูร้อน) ในรอบปีนั้น หากสามารถควบคุมหรือจ้ากัดแร่
ธาตุอาหารที่ไหลลงสู่แหล่งน้้าแล้ว คุณ ภาพของแหล่งน้้าจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นและระบบนิเวศของ
แหล่งน้้าจะกลับมาสู่สมดุลในสภาพที่มีแร่ธาตุอาหารต่้าลงได้ในเวลาไม่กี่ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
เป็นแหล่งน้้านิ่งที่มีความลึกน้อยและน้้าไม่แบ่งชั้นกันเลยนั้น การฟื้นฟูให้แหล่งน้้านั้นกลับมาดีได้ใหม่
อาจจ้ าเป็นต้องใช้เ วลาเป็นสิบ ๆ ปี หรื อยาวนานมากกว่า นั้น (Osborne, 1980; Sas, 1989;
Phillips, 1984; Edmonson and Lehman, 1981) เหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากแร่ธาตุอาหารมี
แหล่งที่มาเพิ่มเติมจากบริเวณพื้นท้องน้้าซึ่งเกิดกระบวนการหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารกลับขึ้นมาสู่มวล
น้้าได้ง่ายและส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชสามารถเจริญเติบโตและขยายประชากรได้อยู่เสมอนั่นเอง
ประเด็นที่แร่ธาตุอาหารสามารถหมุนเวียนกลับขึ้นมาสู่มวลน้้าได้นี้ นับว่าเป็นเรื่องส้าคัญ
อีกเรื่องหนึ่งที่ท้าให้เห็นความจ้าเป็นในการปรับปรุงโมเดลความสัมพันธ์ในระบบนิเวศโดยการเพิ่ม
สัดส่วนของแร่ธาตุอาหารที่มาจากกระบวนการที่เกิด จากบริเวณพื้นท้องน้้าเข้ามาสู่โมเดลเพื่อการ
ท้านายการเปลี่ยนแปลงในประชากรของผู้ผลิตขั้นต้นภาพรวม ซึ่ง ณ ปัจจุบันการศึกษาวิจัยทางด้าน
นี้ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลความรู้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระดับ
ของแสงและการกระตุ้นโดยกระบวนการทางกายภาพต่าง ๆ อาทิ การเคลื่อนตัวของน้้าจากการพัด
พาของลมที่ผิวน้้า และการแพร่ของสาร ฯลฯ หรือโดยกระบวนการทางชีวเคมี อาทิ กระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในภาวะไร้ออกซิเจน และการปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากหน้าดิน ฯลฯ ยังนับว่า
มีอยู่น้อยและยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ในแต่ละพื้นที่ยังมีปัจจัยร่วมที่มีบทบาทเฉพาะที่แตกต่างกันไป
และจ้าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาความรู้เพื่อการน้าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

6.2.2) สถานการณ์และปัญหายูโทรฟิเคชันในพืนที่แม่น้า
ความจ้าเพาะของแม่น้าซึ่ง เป็น แหล่งน้้ าไหล (Running waters) ที่มีค วามแตกต่างกั บ
แหล่งน้้านิ่งอย่างมาก (โดยเฉพาะลักษณะพื้ นฐานทางสัณฐานวิทยาที่ค่อนข้างตื้ นกว่าเมื่อเทียบกับ
ผิวสัมผัสด้านบนสุดที่มีและลักษณะทางอุทกวิยาที่ มวลน้้ามีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา) ท้าให้การ
ประยุกต์ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าที่เคยใช้เป็นหลักการอ้างอิงส้าหรับ
แหล่ ง น้้ า นิ่ ง แต่ เ ดิ ม มาได้ ถู กปรั บ เปลี่ ย นให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพทางนิ เ วศวิ ท ยาและการ
ตอบสนองของทรัพยากรผู้ผลิตขั้นต้นในมวลน้้าที่มีความแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ระบบ
นิเวศของแหล่งแม่น้าล้าธารส่วนใหญ่ได้รับแหล่งที่มาของสารอินทรีย์มาจากภายนอกระบบ ซึ่งเป็น
การพัดพาเข้ามาแล้วเกิด การบริโภค ย่อยสลาย หรือใช้ประโยชน์เพื่อการผลิต (Heterotrophic
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production) ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากกว่ า กระบวนการสร้ า งสารอิ น ทรี ย์ ขึ้ นมา (Autotrophic
production) ภายในระบบนั้น ด้วยเหตุ ดังกล่าวการพิ จารณาสถานภาพในการผลิ ตของระบบน้้ า
ไหล เช่น แม่น้าล้าธาร จึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการประเมินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัดพาของคาร์บอนอินทรีย์ที่เข้ามาสู่แหล่งน้้านั้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งน้้านิ่ง แหล่งน้้าไหลทั่วไปมักมีความลึกที่น้อยกว่าและ
มวลน้้ามีโอกาสเคลื่อนตัวและแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับชั้นบรรยากาศได้ตลอดเวลา ดังนั้นลักษณะ
การเกิดชั้นความลึกของน้้าที่ระดับออกซิเจนละลายน้้าได้ลดลงมากและเกิด ชั้นน้้าที่มีออกซิเจนต่้า
(Hypolimnion) ดังเช่นการพบในแหล่งน้้านิ่งเขตทะเลสาบที่มีสถานภาพความอุดมสมบูรณ์สูงนั้นก็
จะไม่พ บในแหล่ง น้้าไหลเลย นอกจากนี้ ในแหล่ งน้้ าไหลนั้ นแร่ ธาตุอาหารที่ ถูกเติมเข้ ามาภายใน
ระบบมักเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ในมวลน้้าที่มี หรือมาจากการพัดพาของน้้า
ใต้ดิ น และ/หรือจากการกัด เซาะที่เกิ ดภายในพื้ นที่ นั้ น ๆ เป็นหลั ก ด้วยเหตุดัง กล่ าวการจ้าแนก
“เขตทางนิเวศวิทยา” (Eco-zonation) ของพื้นที่แหล่งน้้าไหลที่ชัดเจนจึงมีความจ้าเป็น ในการนี้
หากได้ น้ าข้ อ มู ล ด้ านแร่ ธ าตุ อ าหาร ผลผลิ ต ขั้ นต้ น รวมทั้ ง ระดั บ ของกระบวนการย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์ ที่ เกี่ ย วข้ องในแต่ล ะเขตมาพิ จารณาลั กษณะการกระจายและแนวโน้มความสัมพั นธ์
ภายในที่ มี จะท้ า ให้ เ ราสามารถเข้ า ใจสถานภาพจาก “ระดั บ พื้ น ฐาน” (Based-line
concentration) ของปั จ จั ย ส้ า คั ญ ต่ า ง ๆ ได้ ถู ก ต้ อ งอย่ า งเหมาะสมกั บ เขตพื้ น ที่ สามารถ
เปรี ย บเที ย บระดั บ ในแต่ ล ะเขตแหล่ ง น้้ าหรื อระหว่ างแต่ ล ะลุ่ มน้้ าได้ และใช้ เ ป็ นข้ อมู ล ส้ าหรั บ
วิเคราะห์โอกาสการเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตที่มีในแหล่งน้้าได้ต่อไป
6.2.2.1) คลอโรฟิลล์และสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันในพืนที่แม่น้า
ในหลักการแต่เดิมมาเราจะใช้การแบ่งกลุ่มระดับความอุดมสมบูรณ์จากระดับ การมีแร่ธาตุ
อาหารต่้าสุด ส้าหรับแหล่งน้้าไหลที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือการใช้ประโยชน์ใด ๆ จากมนุษย์ มาเป็น
ระดับกลางและระดับสูงสุด ที่มีในระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกัน หรืออยู่ในเขตภู มิภาคเดียวกัน โดยใน
การแบ่งแต่ละกลุ่มนั้น จะก้าหนดการกระจายของแต่ละส่วนให้เท่าๆ กัน (อย่างละ 1 ใน 3 ของการ
กระจายในข้อมู ลทั้ง หมด) และจ้าแนกระดั บความอุด มสมบูรณ์ เป็ นระดับต่้ า ปานกลาง และ สู ง
(Oligotrophic-, Mesotrophic- และ Eutrophic-) ตามกลุ่มที่จัดไว้นั้น ตามล้าดับ แนวทางการ
แบ่ง กลุ่ มดั งกล่าวจะท้ าให้ เราสามารถเห็นสถานการณ์ใ นภาพรวมของพื้นที่ เชิ งเปรี ยบเที ยบและ
สามารถประเมินผลเมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ ส้าหรับการประเมินสถานการณ์ ปัญหา
ยูโทรฟิเคชันในพื้นที่แม่น้าแต่เดิมมานั้น มีการใช้ระดับของคลอโรฟิลล์ที่ยึดเกาะตามพื้นผิวของวัตถุ
พื้นท้องน้้าเป็นเกณฑ์ โดยหากคลอโรฟิลล์มีระดับที่สูงกว่า 100 mg/m2 แหล่งน้้านั้นจะจัดอยู่ใน
สถานการณ์ที่เริ่มเกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน ซึ่งอย่างน้อยจะท้าให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมส้าหรับ
แหล่งน้้า (Welch et al., 1988) จากการจัดแบ่งกลุ่มของแหล่งน้้าตามเกณฑ์ข้างต้นพบว่าแหล่งน้้า
ประเภทที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 90 %) จะแสดง “ค่าเฉลี่ย” ของคลอโรฟิลล์
พื้นท้องน้้าต่้ากว่าเกณฑ์นี้ อย่างไรก็ตามในแหล่งน้้าดังกล่าวเราสามารถพบค่าสูงสุดของคลอโรฟิลล์
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พื้นท้องน้้าในบางบริเวณที่ อาจเพิ่มขึ้นสูงกว่า 100 mg/m2 เนื่องจากในระบบของแม่น้าทั่วไปมักมี
ความแปรปรวนในพื้นที่ย่อยต่าง ๆ ค่อนข้างมาก
แนวคิดส้าคัญที่เรียนรู้ได้จากการศึกษาวิจัยข้อมูลของแหล่งน้้าไหลในประเทศเขตอบอุ่น
คือ ความจ้าเป็นที่จะต้องเทียบเคียงสถานภาพในการกระจายของข้อมูลด้านแร่ธาตุอาหารในกลุ่ม
พื้นที่ แหล่ งน้้า ที่อยู่ในเขตทางนิเ วศวิ ทยาที่คล้ ายคลึง กัน โดยในเบื้องต้นควรน้าข้อมู ล ด้านแร่ ธาตุ
อาหารจากกลุ่มพื้นที่แหล่งน้้าในเขตทางนิเวศวิทยาแต่ละเขตนั้นมาจัดเรียงและ/หรือจัดกลุ่มย่อย
ภายในออกเป็นอย่างน้อย 3 กลุ่มจากน้อยไปมาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท้าความเข้าใจระดั บ
ของคลอโรฟิลล์พื้นฐาน (คลอโรฟิลล์ระดับต่้าสุด) ที่เกิดตามลักษณะธรรมชาติหรือตามปัจจัยทาง
นิเ วศวิท ยาของพื้นที่ (ซึ่ง เป็ นระดับ ที่ไ ด้ รับ ผลกระทบจากมนุ ษย์ น้อยที่สุ ด) มาใช้ เที ยบเคีย งเพื่ อ
ประเมินสถานภาพและลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มพื้นที่ได้ต่อไป
ผลการศึ กษาของ Basu and Pick (1996) ในพื้นที่แ ม่น้าของประเทศแคนาดาพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแร่ธาตุอาหารไนโตรเจนรวม (Total N; µg/L) กับปริมาณคลอโรฟิลล์ในมวล
น้้า (Planktonic chlorophyll; µg/L) ดังสมการ; Log Planktonic chlorophyll = -1.247 +
0.676 log Total N (r2 = 0.65) สมการนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกหรือ บทบาทของแร่
ธาตุ อาหารที่ส ามารถกระตุ้นให้ ระดั บของคลอโรฟิ ลล์ ในแม่ น้าเพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ต ามพบว่ า ระดั บ
คลอโรฟิลล์ในเขตแม่น้ามีลักษณะการตอบสนองต่อการเพิ่มของระดับ แร่ธาตุอาหาร Total N หรือ
Total P ในอัตราที่ต่้ากว่าคลอโรฟิลล์ที่พบในเขตน้้าเสมอ (SØballe and Kimmel, 1987)
ในพื้นที่ แม่น้าท่ าจีนของประเทศไทย เราพบระดับ ของระดับแร่ธาตุอาหารในรู ปออร์โ ธ
ฟอสเฟตฟอสฟอรัส (PO43-) ที่สูงมาก (Meksumpun and Meksumpun, 2008) ผลการศึกษาวิจัย
ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 พบว่าในแม่น้าท่าจีนมีระดับ PO43- สูงกว่าระดับในประเทศแคนาดาที่
กล่าวมาข้างต้ นถึง 10-15 เท่า โดยมีร ะดับสูง สุดถึงประมาณ 1,000 µg/L ความเข้มข้นที่ สูงมาก
ดังกล่าวท้าให้ฟอสเฟตไม่ ได้เ ป็นปั จจัย จ้ากั ดหลั กในแหล่งแม่น้านี้ (โดยเฉพาะในช่วงที่ร ะดับ ของ
ฟอสเฟตสู งเกิ น 2 µm ไป) และพบว่ าการเปลี่ ย นแปลงของปริ มาณคลอโรฟิล ล์ใ นมวลน้้ า ได้ รั บ
อิทธิพลจากปัจจัยร่วมอื่น อาทิ ปริมาณแสง และอัตราการไหลของแม่น้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาพื้นที่แม่น้าออกเป็นระบบนิเวศย่อยต่าง ๆ จากตอนบนลงมาตอนล่าง (4 เขต) ซึ่งมีลักษณะ
การไหลของน้้า และการรับอิท ธิพลจากการใช้ประโยชน์ ในรอบปีแตกต่างกั น และน้าค่าเฉลี่ยของ
ระดับคลอโรฟิลล์ (Chl a; µg/L) และค่าเฉลี่ยของฟอสเฟต (PO43-; µm) ในแต่ละเขตมาพิจารณา
จะพบว่าระดับคลอโรฟิลล์มีความสัมพันธ์กับปริมาณฟอสเฟต ดังสมการ Log Chl a = log 2.13
+ 0.61 log PO43- (r2 = 0.88) (จารุมาศและคณะ 2554) นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 25492553 ระดับของคลอโรฟิลล์ในแต่ละเขตของแม่น้ามีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ ในพื้นที่ตอนบนสุด
มีระดับที่ต่้ากว่าในพื้นที่ตอนล่างและเขตปากแม่น้าประมาณ 17 เท่า ลักษณะความแตกต่างดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความจ้าเพาะของแต่ละเขตพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นความรู้ที่ควรน้าไปใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการด้านการดูแลคุณภาพน้้าและการควบคุมสถานการณ์แหล่งน้้าให้เป็นไปตาม
ระดับธรรมชาติที่มีอย่างยั่งยืน
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6.2.2.2) พรรณไม้น้าและสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันในพืนที่แม่น้า
ในการศึกษาวิ จัยด้ านระดั บ ของยูโ ทรฟิ เคชั นในแม่ น้า บางพื้ นที่ ที่ มวลน้้ ามีการถ่ ายเทดี
(Short-retention time river) ซึ่งมักเป็นบริเวณที่มีน้าไหลเร็ว น้้าค่อนข้างใส และประกอบด้วย
ผู้ผ ลิต ขั้นต้นหลั กเป็ นกลุ่มของพรรณไม้ น้ารวมทั้ ง สาหร่ ายชนิด ต่าง ๆ ในพื้ นที่ แม่ น้าดั งกล่าวเรา
สามารถจัดจ้าแนกสถานภาพของยูโทรฟิเคชันของแม่น้าตามแนวทางของ Hilton et al. (2006) ซึ่ง
เป็นการตอบสนองทางนิเวศวิทยาของกลุ่มของพรรณไม้น้าและสาหร่ายต่อสถานการณ์ยูโทรฟิเคชัน
ที่เกิดในพื้นที่แม่น้าออกเป็น 4 สถานภาพ ตามลักษณะดังนี้
1) สถานภาพที่มีแร่ธาตุอาหารต่้า (Oligotrophic status)
ในแม่น้าจะประกอบไปด้ วยพรรณไม้ น้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่ อยู่ใ ต้ น้า
(Submerged species) ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมีความหลากหลายทางชนิดสูง
2) สถานภาพที่มีแร่ธาตุอาหารปานกลาง (Mesotrophic status)
ในแม่น้าประกอบไปด้วยพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ และมีการเจริญของพรรณ
ไม้ที่มีประสิทธิภาพในการรับแสงมากขึ้น อาทิ ในกลุ่มของพรรณไม้กึ่งจมน้้าและกลุ่มที่ชูล้าต้นหรือ
ส่วนใบและดอกโผล่พ้ นผิวน้้า นอกจากนี้ยั งพบการเจริญของสาหร่ายขนาดเล็กบริเวณผิวของใบ
หรือในบริเวณผิวหน้าดินและหินใต้ท้องน้้า
3) สถานภาพที่มีแร่ธาตุอาหารสูง (Eutrophic status)
ในแม่น้าประกอบด้วยพรรณไม้ใ ต้น้าที่ค่ อนข้างเสื่อมโทรมจากการถู กปกคลุมโดย
สาหร่ายขนาดเล็กที่กระจายเต็มส่วนของใบและล้าต้นใต้น้า พรรณไม้ชนิดเด่นมักเป็น พวกที่มีใบลอย
อยู่ที่ระดับผิวน้้าหรือกลุ่มที่ชูล้าต้นโผล่พ้นน้้าขึ้นมาได้ และพบเห็นสาหร่ายบริเวณหน้าดินได้อย่าง
ชัดเจน
4) สถานภาพที่มีแร่ธาตุอาหารสูงมาก (Hyper-eutrophic status)
ในแหล่งน้้าไม่พบพรรณไม้น้าขนาดใหญ่เลย เป็นแหล่งน้้าที่ดูโล่ง แต่จะถูกปกคลุม
ด้วยสาหร่ายที่เป็นเส้นสายหรือเป็นเมือกเคลือบบริเวณผิวหน้าของพื้นท้องน้้า (อาทิ พบการปกคลุม
ของสาหร่ายชนิด Cladophora อย่างหนาแน่น) (ภาพที่ 6.2)
อนึ่ง ระดับ ของแร่ธาตุอาหารที่ พบในแต่ล ะสถานการณ์ข องยูโ ทรฟิ เคชันต่าง ๆ ดั งที่ไ ด้
กล่ าวมาในข้างต้ นนั้ น โดยส่ วนใหญ่ แล้ วจะมี ร ะดั บที่ สู ง มากกว่าเกณฑ์ ที่ ก้าหนดเพื่อการจ้ าแนก
ประเภทของแหล่งน้้าหรือสถานการณ์ของยูโทรฟิเคชันในน้้านิ่ง (เขตทะเลสาบและอ่างเก็บน้้า ) ซึ่ง
เราไม่สามารถน้ ามาเทียบเคียงกั นได้ นอกจากนี้ ระดับ ของแร่ธาตุ อาหารในรู ปของฟอสฟอรัสใน
แม่น้ายังควรพิจารณารูปของฟอสฟอรัสที่พรรณไม้น้าสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง อย่างไรก็
ตาม บทบาทของแร่ ธาตุอาหารในแม่น้าจะมีอิท ธิพลต่อการเจริญเติ บโตของพรรณไม้น้ามากน้อย
เพียงใดนั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส้าคัญอื่น ๆ อาทิ ลักษณะในการเคลื่อนตัวของมวลน้้าหรือความเร็ว
ของน้้าในแม่น้าอีกด้วย
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ภาพที่ 6.2 ลักษณะของการที่สาหร่ายสีเขียวได้เจริญขึ้นคลุมพื้นที่เดิมที่เคยมีพรรณไม้น้าในกลุ่ม
สาหร่ ายหางกระรอกและดีป ลีน้า อย่างหนาแน่ น (พบในล้ าธารน้้าตื้นบริ เวณท้ ายเขื่ อน
เพชร จังหวัดเพชรบุรี มีความลึกน้้าประมาณ 30-50 cm)

6.2.3) สถานการณ์และปัญหายูโทรฟิเคชันในพืนที่ปากแม่น้า
ในพื้นที่ปากแม่น้า เขตชายฝั่งและในพื้นที่ทะเลนั้นนับว่ามีการพูดถึงปัญหายูโทรฟิเคชัน
มากกว่าในเขตแม่น้า โดยเฉพาะในประเทศที่มีพื้นที่ชายทะเลและอ่าวลักษณะกึ่งปิดจ้านวนมาก เช่น
ประเทศเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และเดนมาร์ก ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหายูโทรฟิเค
ชันในพื้นที่ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับแหล่งน้้านิ่งในแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม กระบวนการในพื้นที่เขต
ชายฝั่งน้้าตื้น ที่อิทธิพลของกระแสน้้าสามารถส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุฟอสฟอรัสขึ้นมา
ใหม่ นอกจากนี้ยังมักพบกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางชี วเคมี ข องไนเตรท (Denitrification) ซึ่ ง
ส่งผลให้ธาตุไนโตรเจนมีโอกาสเปลี่ยนรูปและหายออกนอกระบบขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ เป็นผลให้
พื้นที่ดังกล่าวมักมีการขาดแร่ธาตุไนโตรเจน(Nitrogen limitation) ได้มากกว่าในพื้นที่แหล่งน้้านิ่ง
ในเขตแผ่นดิน
ส้าหรับปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการรับเอาแร่ธาตุอาหารจากหน้าดินที่มัก
เกิดขึ้นในส่วนพื้นที่รับน้้าในแผ่นดินนั้นมักไม่ค่อยส่งผลมาถึงบริเวณปากแม่น้าและเขตทะเล ได้ใน
บริเวณกว้าง ทั้งนี้ เนื่องจากในระบบของลุ่มน้้าปัจจุบันมีการพัดพาปริมาณน้้าและตะกอนลงสู่เขต
ทะเลได้น้อยลงซึ่งเป็นผลจากการปรับระบบทางเดินของน้้าเพื่อการจัดสรรด้านชลประทาน มีการ
สร้างเขื่อนกักเก็บน้้า และมีการท้าประตูผันน้้าเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ระบบลุ่มน้้าเดิมที่ธรรมชาติของน้้าจะมีการพัดพาเอาตะกอนสารแขวนลอยและสารละลายต่าง ๆ ลง
สู่เขตทะเล ในประเด็นดังกล่า วนี้มีรายงานของ Milliman et al. (1984) และ Halim (1991) ได้
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แสดงให้เห็นผลกระทบของปัญหาของการมีประตูกั้นน้้าต่อการกัดเซาะพังทลายของพื้นที่ชายฝั่งที่มี
มากขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการประมงในพื้นที่เขตทะเลใกล้เคียงได้
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากปัญหาน้้าทิ้งจากแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่ปากแม่น้า เราพบว่า
แร่ธาตุอาหารที่น้าพาลงมาโดยมวลน้้าจากแม่น้ามีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตามอิทธิพลของ
แหล่ง ที่มา ไม่ ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย ของชุ มชน กิ จกรรมทางการเกษตร หรื ออุ ต สาหกรรมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารในรูปของไนเตรทและฟอสเฟตนั้น พบว่า ในช่วงประมาณ
20 กว่าปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบอุ ตสาหกรรมอย่างมากท้าให้ความเข้มข้น
ของแร่ธาตุอาหารในยุคนั้นเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 2 เท่า (Meybeck, 1998) ซึ่งส้าหรับในประเทศไทย
เราพบว่าแม่น้าสายหลักต่าง ๆ (อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง และแม่น้าบาง
ปะกง) มีความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารในรูปแอมโมเนียมและฟอสเฟตในระดับที่ค่อนข้างสูง อย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด การศึกษาวิจัยในพื้นที่แม่น้าท่าจีนพบว่าในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา พบระดับ
ความเข้มข้นของแอมโมเนียมและฟอสเฟตในพื้นที่แม่น้าตอนล่างช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม พ.ศ. 2549)
มีค่าสูงถึงประมาณ 80 M และ 10 M ตามล้าดับ (อรอิงค์ 2551) ซึ่งถึงแม้ว่าในระยะปัจจุบันเรา
พบแนวโน้มการลดลงในระดับความเข้มข้นของฟอสเฟตเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ระดับของฟอสเฟต
ในพื้นที่แม่น้าตอนล่างยังแสดงความแปรปรวนสูงและพบค่าเฉลี่ยที่สูงถึงประมาณ 5 M ซึ่งจัดเป็น
ระดั บความเข้มข้ นที่แ พลงก์ตอนพื ช น้าไปใช้ในการเจริ ญและเพิ่ มจ้ านวนประชากรได้เป็ นอย่ างดี
(จารุมาศและคณะ 2556)
งานการศึกษาวิจัยในประเทศเขตร้อนทั่วไปพบปัญหาการเพิ่มขึ้นของตะกอนแขวนลอย
เนื่องจากการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินมีมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากพื้นที่ป่าต้นน้้าถูก
ท้าลาย มีการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าในหลายพื้นที่ในทุกภูมิภาคแถบนี้ (Milliman and Meade,
1983) นอกจากนี้ ยั งท้ าให้ เกิ ด การสู ญเสียไนโตรเจนในผิวหน้า ดิน ในพื้ นที่ เขตแผ่ นดิ น ซึ่ งส่ งผล
กระทบเกิดเป็นปัญ หาการเพิ่มของไนโตรเจน (โดยเฉพาะในรูปแอมโมเนียม) อย่างมากในระบบ
แหล่งน้้า เกิดผลกระทบต่อเนื่องสู่คุณภาพน้้าในพื้นที่แม่น้าและบริเวณปากแม่น้า ตามมา (Ittekkot
and Zhang, 1989)
ผลกระทบจากแร่ธาตุ อาหารที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ปากแม่ น้านั้น จะมีลักษณะการเกิด ที่
คล้ายคลึงกับในพื้นที่แหล่งน้้านิ่งเขตน้้าจืด โดยพบว่าแพลงก์ตอนพืชจะมีการเพิ่มจ้านวนอย่างมาก
(ภาพที่ 6.3) และมีปัญหาความเป็นพิษจากแพลงก์ตอนพืช นอกจากนี้ยังท้าให้เกิดปัญหาการลดลง
ของออกซิเจนละลายน้้าเนื่องจากการตายลงและกระบวนการย่อยสลายที่เกิดตามมา และท้าให้เกิด
การเปลี่ยนกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคในแหล่งน้้า ซึ่งในภาพรวมจะท้าให้ เกิดความแปรผันใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการมีมวลชีวภาพที่ลดลงได้ในที่สุด
ประเด็นที่มีความแตกต่างกับระบบนิเวศน้้านิ่งในเขตน้้าจืดที่ส้าคัญ อย่างหนึ่ง ก็คือ การที่
ปากแม่น้าที่มีความลึกไม่มากนัก มักมีการเพิ่มจ้านวนของสาหร่ายที่ขึ้นคลุมผิวหน้าดินตะกอนเป็น
ปริมาณมากและเป็นสาเหตุของการลดลงของออกซิเจนที่ชั้นผิวหน้าดินและช่วงรอยต่อระหว่างดิน
กับน้้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลที่เกิดตามมา คือ การลดลงของพื้นที่หากินหรือพื้นที่วางไข่ของสัตว์น้าวัย
อ่อน ท้าให้ทรัพยากรประมงได้รับผลกระทบและเสื่อมโทรมลงไปเป็นล้าดับ อนึ่ง ปัญหาในพื้นที่ปาก
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แม่น้าโดยทั่วไปมักจะมีความรุนแรงกว่าปัญหาในพื้นที่แหล่งน้้านิ่งในแผ่นดิน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากปาก
แม่น้าจะเป็นพื้นที่รวมของแม่น้าสายต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเล มลภาวะต่าง ๆ จากชุมชนและกิจกรรม
ทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยรอบนับวันจะมีมากขึ้นและยากต่อการควบคุม ส่งผลให้
ปริมาณแร่ธาตุอาหารได้ถูกพัดพาลงมาก็มากขึ้นตามไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้การจัดการกับปัญหาใน
พื้นที่เขตปากแม่น้ายังท้าได้ยากกว่า และปัจจุบันยังขาดการเอาใจใส่และการมองเห็นปัญหาจากทุก
ภาคส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง

ภาพที่ 6.3 ลั กษณะการเกิ ด ปรากฏการณ์ น้ าเปลี่ ย นสี ใ นเขตชายฝั่ ง และแนวปากแม่ น้ าจาก
ผลกระทบของปัญหายูโทรฟิเคชัน (ภาพบนซ้ายและขวา; Noctiluca redtide พบบริเวณ
ใกล้ปากน้้าหลังสวน จังหวัดชุมพร, ภาพล่างซ้ายและขวา; Ceratium redtide พบบริเวณ
ปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี )
ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ด้านปัญหายูโทรฟิเคชันของพื้นที่ปากแม่น้าเป็นเรื่องที่
ส้าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การดู แ ลอนุ รั กษ์ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง มีค วามสั มพั นธ์ห รื อเกื้ อหนุ น ต่ อความอุ ด ม
สมบู ร ณ์ข องทรั พ ยากรทางน้้ า และระบบการผลิ ต ทรัพ ยากรทางน้้ าอย่างยั่ ง ยืน ในการพิจารณา
สถานการณ์ยูโทรฟิเคชันดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมมา
ท้าการจัดแบ่งกลุ่มหรือสถานภาพของแหล่งน้้าตามลักษณะปรากฎของแร่ธาตุอาหารหรือปริมาณ
ผลผลิตขั้นต้น (อาทิ แพลงก์ตอนพืช) ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาปัญหายูโทรฟิเ คชันนับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาติดตามสถานการณ์ มลภาวะ (Pollution) ของแหล่ งน้้าชายฝั่งทะเล (Rodhe, 1969;
Hooper, 1969; Vollenweider et al., 1992) ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งประเภทแหล่งน้้าชายฝั่งออกเป็น
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ประเภทที่มีแ ร่ธาตุ อาหารน้อยหรื อ มีก้าลัง ผลิต ต่้ า (Oligotrophic waters) แหล่ง น้้ าที่ มีแร่ ธาตุ
อาหารสูงและมีมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนอยู่มาก (Eutrophic waters) และแหล่งน้้าที่มีลักษณะ
กลาง ๆ ระหว่างสองประเภทนั้น (Mesotrophic waters) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ภาพรวมของผลกระทบที่เ กิ ดขึ้ นจากปั ญ หายูโ ทรฟิ เ คชั นจะขึ้นอยู่กับ ความรุ นแรงของ
ปัญหา ส้าหรับในแหล่งน้้าที่เริ่มเกิด สถานการณ์ยูโทรฟิเ คชัน มวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช มักมี
การเพิ่มขึ้ นเพียงเล็ กน้อยและโครงสร้างของประชาคมสิ่งมี ชีวิตทางน้้ าพื้นฐานต่ าง ๆ (โดยเฉพาะ
องค์ ประกอบทางชนิ ด ของแพลงก์ต อนพื ช และแพลงก์ต อนสั ต ว์) อาจเปลี่ ย นแปลงไปไม่ มากนั ก
ส้าหรับ ในแหล่งน้้าที่เริ่มมีสถานการณ์ ยูโทรฟิเคชันที่รุนแรงขึ้ นจะพบว่าความโปร่งแสงของน้้าจะ
ต่้าลงมากและเกิดการตกตะกอนทับถมของสารอินทรีย์ (หรือซากแพลงก์ตอนที่ตายลง) ซึ่งเป็นระยะ
ที่มักพบการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืชบางชนิ ด (รวมทั้งการเกิดปรากฎการณ์น้า
เปลี่ย นสี) ทั้ง นี้ เมื่อสถานการณ์ด้านยู โ ทรฟิ เคชั นรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรามักพบปัญ หาที่ ออกซิเจน
ละลายน้้าลดระดับต่้าลงมากขึ้น เรียกว่าเป็นสถานการณ์ “Hypoxia” และหากรุนแรงมากจนท้าให้
ไม่พบออกซิเจนละลายน้้า หรืออยู่ในสถานการณ์ “Anoxia” ก็นับว่าเป็นระดับอัน ตรายที่สุดของ
ปัญหายูโทรฟิเ คชันที่พบในแหล่งน้้า (Gray, 1992) และท้าให้เกิดเป็นแหล่งน้้าที่เสื่อมโทรมอย่าง
รุนแรง (Dystrophic waters) นับเป็นปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้้าอย่างชัดเจนและไม่สามารถให้
ผลผลิตทรัพยากรทางการประมงได้อีกต่อไป
ในการศึกษาปัญหายูโทรฟิเคชันที่พบในแหล่งน้้าเขตชายฝั่งและเขตทะเลที่มีมาเดิม (ตั้งแต่
ประมาณปี ค.ศ. 1974 จนถึงปี ค.ศ. 1995) ได้มีการให้ค้านิยามของยูโทรฟิเคชัน รวมทั้งลักษณะ
การเกิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี้
Steele (1974): ยูโทรฟิเคชัน คือ การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ซึ่ง
เป็ นผลตามมาจากการเพิ่ ม ของแร่ ธาตุ อ าหาร (Nutrients) ในเขตทะเล โดยมี
ลักษณะปรากฏอื่น ๆ ตามมา
Vollenweider (1992): ยู โทรฟิ เ คชั น คื อ กระบวนการที่มีการเพิ่ มแร่ ธาตุ อาหารพื ช
โดยเฉพาะกลุ่มไนโตรเจนและฟอสฟอรั สลงสู่แหล่งน้้ า ซึ่ งไปกระตุ้นการผลิต ของ
ผู้ผลิตขั้นต้น ต่าง ๆ และท้าให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงจนสามารถสังเกตเห็นการเพิ่ ม
จ้านวนการเกิดเป็นกลุ่มก้อนของแพลงก์ ตอนพืช หรือกระตุ้นการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายบริเวณพื้นท้องน้้า รวมถึงพรรณไม้น้าประเภทที่ลอยน้้า (หมายเหตุ: เป็นคา
จากัดความที่ครอบคลุมทั้งแหล่งน้าจืดและน้าทะเล)
Gray (1992): ยูโทรฟิเคชัน จะเกิดขึ้นเมื่อมีแร่ธาตุอาหารถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้้า (ซึ่ง
ไม่ มีค วามเป็ น พิ ษ ) และหากอยู่ ใ นสภาวะที่ มี แ สงเพี ย งพอจะท้ า ให้ ไ ปเพิ่ มการ
เจริญเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น (Autotrophic growth) รวมทั้งกระตุ้นการเจริญของ
ผู้บริโภค (Heterotrophic growth) ได้อีกด้วย
OSPAR (2003): ยูโทรฟิเคชัน หมายถึง การเพิ่มปริมาณแร่ธาตุอาหารสู่แหล่งน้้า ซึ่งท้าให้
เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสาหร่าย และ/หรือพืชชั้นสูงอื่น ๆ ท้าให้เกิดผล
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กระทบต่ อ สมดุ ล ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในแหล่ ง น้้ านั้ น รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมทางน้้าที่เกี่ยวข้อง
UNEP (2003): ยูโทรฟิเคชันเป็นลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาเหตุจากการ
ได้รับสารอินทรีย์ที่มากเกินควร
Nixon (1995): ยูโทรฟิชันเป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นในอัตราการเติมสารอินทรีย์ลงสู่
ระบบนิ เ วศหนึ่ ง ๆ เป็ นกระบวนการที่ มี ส าเหตุ จ ากการเปลี่ ย นแปลงในปริ มาณ
สารอินทรีย์และเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางชีวภาพเป็นประเด็นหลัก
ค้าจ้ ากั ด ความที่ย กตัวอย่ างมาข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่าการเพิ่ มขึ้ นของแพลงก์ ตอนพืช หรื อ
ผูผ้ ลิตขั้นต้นอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าผลกระทบนั้นอยู่ในระยะใด ทั้งนี้ พบว่าค้าจ้ากัดความ
ของ Vollenweider (1992) ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างครอบคลุม ส่วน Gray (1992) ได้แยกเอา
“สารพิษ” ออกจากต้นเหตุของปัญหายูโทรฟิชัน ส้าหรับค้าจ้ากัดความของ UNEP ค่อนข้างจะให้
กรอบที่แคบ เนื่องจากสาร “อนินทรีย์” ในหลายประเภท (อาทิ ปุ๋ยที่ใช้ในระบบเกษตรกรรมในลุ่ม
น้้าต่าง ๆ) สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหายูโทรฟิเคชันได้ในหลายพื้นที่แหล่งน้้า อย่างไรก็ตาม
ในภาพรวมแล้วพบว่าทุกค้าจ้ากัดความได้เน้นจุดเด่นที่เหมือนกัน ก็ คือการกล่าวว่าสถานการณ์ “ยู
โทรฟิเคชัน” ไม่ใช่ “มลภาวะ” (Pollution) แต่เป็นสถานการณ์ของ “ผลกระทบ” (Disturbance)
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาในแหล่งน้้าเท่านั้น
จากข้อมูลความรู้ในภาพรวมของปัญหายูโทรฟิชันในเขตชายฝั่งและทะเล จะเห็นได้ว่ามี
ความจ้าเป็นที่เราควรก้าหนดขอบเขตในระดับที่พบของดัชนีชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้จ้าแนกประเภทของ
แหล่งน้้าเขตชายฝั่งและทะเลออกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท (ได้แก่ Oligotrophic, Mesotrophic
และ Eutrophic waters) ดังเช่นแนวทางที่ด้าเนินการส้าหรับพื้นที่แม่น้า ในการนี้ ปัจจัยชี้ชัดที่มี
ลักษณะโดดเด่นและสามารถใช้เ ป็นดัชนี ส้าหรับแหล่งน้้าชายฝั่ง (เนื่องจากสามารถสะท้อนสภาพ
ของระบบนิเวศในภาพรวมและสื่ อให้ เห็นถึงความจ้ าเป็ นหรื อสภาวการณ์เ ร่งด่ วนหากต้ องเข้าไป
จัดการแก้ไขได้) ประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน “แร่ธาตุอาหาร” ซึ่งเป็นปัจจัยใช้สะท้อนสถานภาพใน
ห่วงโซ่อาหาร (Ignatiades et al., 1992) ปัจจัยด้านระดับความเข้มข้นของ “คลอโรฟิลล์” ซึ่งมีการ
ใช้เพื่อแสดงศักยภาพทางมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชทั้งในแหล่งน้้าจืด (OECD, 1982) และใน
เขตทะเล (Giovanardi and Tromellini, 1992; Kitsiou and Karydis, 2002) และปัจจัยด้าน
ความโปร่งแสงของน้้า (Transparency) ซึ่งใช้การวัดโดย Secchi disk (Ignatiades et al., 1995)
เป็นต้น

6.3) ปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาและบทบาทในกระบวนการยูโทรฟิเคชัน
จากประสบการณ์ แ ละความรู้ ที่ มี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ลายสาขาที่ ไ ด้ พยายามอธิ บ าย
กระบวนการเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันภายในแหล่งน้้านิ่งประเภททะเลสาบ อ่างเก็บน้้า หรือหนองบึง
ประเภทต่าง ๆ มา เราพบว่าปัจจัยที่ควรให้ความส้าคัญในการพิจารณาเพื่อท้านายสถานภาพหรือ
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ติดตามสถานการณ์จ้าเพาะที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ในระบบนิเวศแหล่งน้้าไหลโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้า มีหลาย
ด้าน อาทิ ลักษณะการไหลเวียนถ่ายเทของน้้า (หรือเวลาในการคงตัวอยู่ ในบริเวณหนึ่ง ๆ ของมวล
น้้า) ระดับความเข้มข้นสุทธิหรือความจ้ากัด ในแร่ธาตุอาหารบางชนิด องค์ประกอบทางชีวภาพใน
การเกิดทดแทนที่ ปัจจัยจ้ากัดทางด้านแสง ความเร็วในการไหลของน้้า ตลอดจนลักษณะจ้าเพาะ
ทางโครงสร้างและนิเวศวิทยาของพื้นที่แหล่งน้้าที่สนใจ ฯลฯ ปัจจัยข้างต้นเหล่านี้มีความส้าคัญและ
มีบทบาทต่อระบบนิเวศแม่น้าในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.3.1) อัตราการถ่ายเทมวลน้า
จากความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านปัจจัยจ้ากัด (แสงและสารอาหาร) และปั จจัยที่มี
บทบาทหลัก (ความเร็วน้้าหรือการคงตัวอยู่ของมวลน้้า) ที่ได้มี การเรียนรู้กันมาตั้งแต่การศึกษาใน
ระบบแหล่ ง น้้ า นิ่ ง จนกระทั่ ง มาสู่ ก ารศึ ก ษาในระบบแม่ น้ า นั้ น ปั จ จุ บั น พบว่ า รู ป แบบในการ
เปลี่ ยนแปลงของแม่ น้าที่ ตอบสนองต่อปัญ หายู โทรฟิ เคชั น ได้รั บอิท ธิพ ลจากลั กษณะพื้นฐานทาง
กายภาพของแม่น้า โดยเฉพาะในด้านความยาว (ระยะทาง) และความสัมพันธ์กับ “อัตราการไหล”
ของแม่น้า ทั้งนี้ พบว่าแม่น้าที่มีความยาวมากและมวลของน้้าที่ไหลสามารถวนเวียนอยู่ภายในระบบ
ของแม่น้านั้นได้นาน แม่น้านั้นก็จะมีการตอบสนองของผู้ผลิตขั้นต้นซึ่งเป็นกลุ่มของแพลงก์ ตอนพืช
โดยการเพิ่มมวลทางชีวภาพเมื่อได้รับปริมาณแร่ธาตุอาหารเข้ามาอย่างเพียงพอ ในทางตรงกันข้าม
ในกรณีที่แม่น้ามีอัตราการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสูง มวลน้้ามีการเคลื่อนตัวได้เร็วและสามารถไหลผ่าน
ตลอดทั้งระยะทางของแม่น้าโดยใช้เวลาสั้น (ซึ่งอาจน้อยกว่า 2-3 วัน) กลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้นที่จะ
เกิดขึ้นมาทดแทนหรื อมีปริมาณมากขึ้นได้เรื่อย ๆ จะไม่ใ ช่เป็นกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช แต่จะเกิ ด
กลุ่มของสาหร่ายที่สามารถยึดเกาะตามพื้นผิ วต่าง ๆ (Periphytes) รวมทั้งสาหร่ายที่ขึ้นปกคลุ ม
บริเวณผิวหน้าดิน (Benthic algae) เจริญเติบโตขึ้นมาแทน
โดยทั่วไปเมื่อเกิ ดปั ญหายูโ ทรฟิเคชันในแม่ น้าที่ มีร ะยะเวลาการคงตัวของน้้า ในช่วงสั้ น
(Short retention time river) การเจริญของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ที่มีจะได้รับผลกระทบจากการ
ที่แสงไม่เพียงพอทั้งนี้เนื่องจากการบดบังแสงโดยกลุ่มของสาหร่ายที่เจริญขึ้นปกคลุมบริเวณ ล้าต้น
และใบ ในพื้ นที่ แ ม่ น้าดัง กล่ าวพบว่า แสงจะเป็น ปั จจั ย จ้ ากัด ที่ มีบ ทบาทมากขึ้ น กว่ าปั จจั ย จ้ ากั ด
ทางด้านแร่ธาตุอาหาร และท้าให้เกิดการปรับตัวของประชากรที่มใี ห้เหมาะสมกับสภาพของแสงโดย
เกิดการทดแทนที่ขึ้นมาในแหล่งน้้านั้น เมื่อเริ่มเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันเราจึงมักจะพบทิศทางของ
การเปลี่ยนกลุ่มของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีส่วนต้นหรือใบส่วนหนึ่งจมน้้า มาเป็นพรรณไม้น้าที่สามารถ
ยืดขึ้นหรือชูส่ วนของใบให้สูงใกล้ผิวน้้า และหลั งจากนั้นจะปรับเปลี่ยนไปเป็น กลุ่มพื ชที่สามารถชู
ส่วนของล้าต้นหรือใบให้สูงขึ้นเหนือผิวน้้า ตามล้าดับ การเกิดขึ้นทดแทนที่ในลักษณะนี้อาจแปรผัน
ตามลักษณะของอัตราการไหลของน้้าที่แตกต่างกันออกไปได้
เวลาในการคงตั วอยู่ของมวลน้า (Retention time): เป็น ปัจจัยที่ Vollenweider
(OECD, 1982) ได้แสดงให้เห็นว่ามีบทบาทส้าคัญต่อโอกาสในการที่แพลงก์ตอนพืช ในน้้าจะเกิดการ
เพิ่มจ้านวนจนมี มวลทางชีวภาพที่หนาแน่ นเท่ าที่ ระดั บแร่ ธาตุ อาหารในน้้ าเอื้ ออ้ า นวยให้ เกิด การ
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เจริญของประชากรได้ เวลาในการคงตัวอยู่ของมวลน้้านี้หากมีระยะที่เร็วกว่าระยะเวลาที่แพลงก์
ตอนพืชจ้าเป็นต้องใช้ในการเพิ่มจ้านวนขึ้นเป็นสองเท่า (Doubling time; ซึ่งโดยทั่วไปมีค่าเท่ากับ
2-4 วัน ส้าหรับแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มของไดโนแฟลกเจลเลท และมีค่าประมาณ 1-3 วัน ส้าหรับ
แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน) จะส่งผลให้มวลน้้าตั้งต้นนั้นถูกพัดพาออกไป
ก่อนที่แพลงก์ตอนพืชจะขยายขนาดประชากรได้ทัน ท้าให้เราไม่พบการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอน
พืชถึงแม้ว่าแหล่งน้้าจะได้รับแร่ธาตุอาหารที่เพียงพอก็ตาม
เวลาที่มวลน้้าคงตัว (Retention time) อยู่ในทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้้าหนึ่ง ๆ เมื่อน้ามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับลักษณะที่จ้าเพาะของความเป็นแม่น้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ “การ
ไหล” ไปตามเส้นทางที่ชัดเจน อาจไม่เหมือนกันเท่าใดนัก สิ่งที่ส้าคัญคือประเด็นการที่มวลน้้าจะมี
การผสมผสานและคงตัวในเวลาที่เพียงพอต่อการเพิ่มจ้านวนโดยการแบ่งตัวเป็นสองของแพลงก์ตอน
พืชในแหล่งน้้า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพื้นที่ในทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้้า จะพบว่าลักษณะการ
ผสมผสานของมวลน้้ าในพื้นที่แม่น้าใช้ร ะยะเวลาในการผสมผสานที่น้อยกว่า โดยอนุภาคของสาร
และมวลของแพลงก์ตอนต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคตัดขวางของล้าน้้านั้นจะถูกผสมผสานกันในรูปแบบของ
การหมุ นวนเป็นเกลียว (Spiral mixing) พร้ อม ๆ กั บการถู กพั ดพาลงไปเรื่อย ๆ จะไม่มีการวน
กลับมาผสมกันตามสายของล้าน้้าย้อนขึ้นมาเหมือนกับลักษณะของการผสมผสานวนเวียนไปมา เช่น
ในเขตทะเลสาบ ลักษณะของการหมุนวนเป็นเกลียวเช่นนี้ท้าให้การพิจารณา Retention time ของ
พื้นที่แม่น้า จึงต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการพิจารณาลักษณะของเวลาในการเคลื่อนย้ายของมวลสาร
จากส่ ว นต้ นสุ ด ของแม่ น้ามายั ง ส่ วนท้ ายสุ ด ของแม่ น้า หรื อที่ เ รี ย กว่ า “Travel time” หรื อ
“Transfer time” โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาในเขตน้้านิ่งข้างต้นแล้ว Travel time ของอนุภาค
ในพื้นที่แม่น้ามักจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า และขึ้นอยู่กับรูปแบบของการแพร่กระจายในมวลน้้า
ซึ่งมีความจ้าเพาะตัวไปตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแม่น้าแต่ละแห่ง
การเจริญของแพลงก์ตอนพืชในพืนที่แม่น้า: แพลงก์ตอนพืชที่แขวนลอยอยู่ในมวลน้้าถือ
เป็นส่วนหนึ่งของมวลสารทางชีวภาพตั้งต้นที่มี ณ จุดก้าเนิดของแม่น้า ซึ่งอาจเป็นล้าธารสายขนาด
เล็กในพื้นที่ป่าต้นน้้า แพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ จะเคลื่อนตัวผสมผสานไปกับมวลน้้า ทั้งตามขวางโดยมี
การหมุนเป็นเกลียวพร้อมๆ กับการเคลื่อนตัวยกขึ้นและหมุนวนลงแล้วไหลไปตามเส้นทางของล้าน้้า
ในขณะที่มีการไหลลงไปนั่นเองแพลงก์ตอนพืชก็จะท้าการเจริญ พันธุ์และเพิ่มมวลทางชีวภาพโดย
การแบ่งเซลล์ไปด้วย อย่างไรก็ตาม เราพบว่าพื้นที่แม่น้าในตอนต้น โดยเฉพาะตามพื้นที่ล้าธารและ
ล้าห้ วยน้้าตกต่ าง ๆ มั กไม่ มีการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ ตอนพืช ในน้้าจนถึ งระดั บที่ ท้าให้เ กิด การ
สังเกตเห็นสีของน้้าที่เขียวขึ้นหรือเกิดระดับที่เป็นปัญหาเลย ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ต้นน้้านั้นมีจ้านวน
เซลล์ตั้งต้นแพลงก์ตอนพืชอยู่ในระดับ ต่้า (โดยอาจมีจ้านวนเซลล์เพียงประมาณ 200-1,000 เซลล์
ต่อลิตร; จารุมาศและคณะ, 2552) นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวมักมีอัตราการไหลของน้้าที่แรงมาก
มวลน้้าและแพลงก์ตอนพืชที่อยู่ภายในจะถูกเคลื่อนย้าย (Flushing) ให้กระจายตัวออกไปในเวลา
อันรวดเร็ว ผลจากกระบวนการเคลื่อนย้าย ที่เร็วเช่นนี้จึงท้าให้เราไม่พบปัญหายูโทรฟิเคชันในพื้นที่
ส่วนตอนต้นของแม่น้า รวมถึงในพื้นที่แม่น้าที่มีระยะทางสั้น หรือมีความลาดชันสูง ซึ่งการไหลของ
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น้้าจากส่ วนตอนต้นไปยัง ตอนปลายของแม่น้า ใช้ ระยะเวลาสั้ นและเร็วกว่าเวลาที่แ พลงก์ตอนพื ช
จ้าเป็นต้องใช้ในการแบ่งเซลล์
ในทางตรงกั นข้าม ส้ าหรับ พื้ นที่ แม่ น้าขนาดใหญ่ห รื อมี ความลึ กมาก มวลของน้้ ามีการ
เคลื่อนตัวอยู่ในระบบแม่น้าทั้งตามแนวขวางและตามความยาวของแม่น้าที่ เนิ่นนาน โดยอาจมีเวลา
คงตัวใกล้เคียงกับลักษณะที่เกิดขึ้นในเขตทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้้า แพลงก์ตอนพืชที่ล่องลอยอยู่ใน
มวลน้้านีก้ ็จะมีเวลาเพียงพอที่จะเพิ่มขยายจ้านวนประชากรขึ้ นมา และเราสามารถสังเกตเห็นการ
เพิ่มจ้านวนเซลล์ที่สะท้อนออกมาในรูปการเปลี่ยนสีของน้้าเป็นสีเขียวเหลืองหรือ สีเขียวปนน้้าตาลได้
ตั้งแต่ตอนกลางลงมาจนถึงตอนล่างของล้าน้้า ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการเกิดปัญหา
ยูโทรฟิเคชันในแม่น้าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการไหลของแม่น้าเป็นส้าคัญ โดยแม่น้าที่มีความลึกและมี
ขนาดที่กว้างใหญ่มากก็สามารถประยุกต์ใช้โมเดลทางนิเวศวิทยาที่ใช้เพื่อประเมิน การเพิ่มจ้านวน
ของแพลงก์ตอนพืชที่มีความคล้ายคลึงกับโมเดลส้าหรับพื้นที่ในเขตทะเลสาบได้
จากการศึกษาวิจัยระบบแม่น้าที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่แม่น้าเทมส์ทางตอนล่าง (Lower River
Thames) ในประเทศอังกฤษ และแม่ น้าล้อทในประเทศฝรั่งเศส (River Lot) สามารถน้าโมเดล
PROTECH ที่ใช้ส้าหรับเขตทะเลสาบมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการพัฒนาประชากรของแพลงก์
ตอนพืชในแม่น้าเหล่านี้ได้ (Reynold et al., 1998; Thebault and Qotbi, 1999) อย่างไรก็ตาม
ในแม่น้าบางแห่งที่พบลักษณะของการตีฟุ้งของตะกอนจากพื้นท้องน้้าขึ้นมาและสาหร่ายที่พบอยู่ใน
มวลน้้าเป็นสาหร่ายที่ขึ้นปกคลุมหน้าดินมาก่อน (ไม่ใช่แพลงก์ตอนพืชที่เกิดการขยายประชากรใน
มวลน้้ า) การอธิ บ ายการพั ฒ นาประชากรของแพลงก์ ต อนพื ช ในแม่ น้าเหล่ านี้ ก็ ไ ม่ ค วรใช้ โ มเดล
ดังกล่าวมาอธิบาย ยกตัวอย่าง เช่น ในแม่น้าโฟรม (River Frome) ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีพื้นที่รับน้้า
ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร มีความยาวของแม่น้า 58.5 กิโลเมตร และค่าเฉลี่ยมัธยฐานของเวลา
ที่ใช้ในการเคลื่อนตัวของมวลสารตลอดล้าน้้า (Travel time) เพียงประมาณ 60 ชั่วโมง (Marker
and Gunn, 1977)
อนึ่ง ส้าหรับแม่น้าที่มีแหล่งน้้าต้นทุนที่เกิด จากพื้นที่อ่างเก็บน้้าหรือหนองบึงที่มีปริมาณ
แพลงก์ ตอนพืช แรกเริ่มสูงอยู่แ ล้ว และมี Travel time ที่ยาวนาน แพลงก์ต อนพืชในแม่น้าจะ
สามารถขยายประชากรได้อย่างชัดเจนและก่อให้เกิดปัญหาได้ง่าย หากแม่น้าที่รับน้้าจากอ่างเก็บน้้า
แต่สายของแม่น้ามีลักษณะที่สั้นหรือมีการผสมผสานสู ง มีการเคลื่อนตัวที่ร วดเร็ว ก็จะท้ าให้มวล
ชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช ที่เกิดการแขวนลอยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิดเป็นความขุ่นในมวลน้้า
แต่ไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้ทันในช่วงระยะทางของแม่น้านั้น ๆ เลย
จากภาพรวมจะเห็ นได้ ว่า การพั ฒนาประชากรของแพลงก์ต อนพืช ในแม่น้านอกจากจะ
ขึ้นอยู่กับเวลาที่แพลงก์ตอนพืชคงตัวอยู่ในระบบแม่น้าแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปริมาณเซลล์ แรกเริ่มของ
แพลงก์ตอนพืชว่ามีมากน้อยเพียงใดด้วย ส้าหรับในแหล่งน้้าที่มีการถ่ายเทสูง และมีการรับเอาธาตุ
อาหารสูง แทนที่จะเป็นการเพิ่มจ้า นวนของแพลงก์ตอนพืช เราจะสามารถพบเห็นการเพิ่มจ้านวน
ของสาหร่ายตามพื้นท้องน้้าซึ่งยึดเกาะหรือเจริญขึ้นมาเคลือบบนผิวของก้อนหินหรือวัสดุต่าง ๆ ใต้
น้้า หรืออาจพบการเพิ่มจ้านวนของพรรณไม้น้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแทนได้
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6.3.2) แร่ธาตุอาหารในน้า
ในพื้นที่แม่น้าที่มีการรับเอาแร่ธาตุอาหารเข้ามามาก ซึ่งจัดอยู่ในสถานการณ์ที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูงหรือสูงมาก (Eutrophic - hypertrophic waters) นั้น พรรณไม้น้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น
มักจะถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายขนาดเล็กที่เจริญขึ้นคลุมตามล้าต้นและใบ (กลุ่ม Epiphytic algae)
และเมื่ อพรรณไม้ น้าขนาดใหญ่ ที่ ถู กคลุ ม ตายลง สาหร่ ายในกลุ่ มที่ เ ป็ นเส้ นสาย (Filamentous
algae) มักจะเจริญขึ้นมาทดแทน และในท้ายที่สุดแล้วพื้นท้องน้้าในบริเวณนั้นก็จะถูกปกคลุมด้วย
กลุ่มของสาหร่ายบริเวณพื้นท้องน้้า (Benthic algae) อย่างหนาแน่น และระบบนิเวศก็จะค่อย ๆ
เน่าเสีย เสื่อมโทรมลง และอาจเข้าสูส่ ภาวะการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงได้ในท้ายที่สุด
แร่ธาตุอาหารถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันในพื้นที่แหล่งน้้านิ่ง อาทิ
ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้้าต่าง ๆ (Schneider and Melzer, 2003) อย่างไรก็ตามรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยที่เน้นย้้าความส้าคัญและบทบาทของแร่ธาตุอาหารในระบบนิเวศแม่น้าต่อปัญหายูโทรฟิเค
ชันยั งไม่มี เท่ าใดนัก ผลการศึกษาวิจัยที่มีมาโดยทั่ วไปเป็ นการกล่ าวถึ งบทบาทของแร่ ธาตุ อาทิ
ฟอสฟอรัสต่อการเจริญและโครงสร้างประชาคมของพรรณไม้น้า (Macrophyte) (Dawson et al.,
1999) และพบว่าฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจ้ากัดในการเจริญของสาหร่ายยึดเกาะประเภทต่าง ๆ (Carr
and Goulder, 1990) นอกจากนี้ ยังพบว่าพรรณไม้น้าขนาดใหญ่มีมวลชีวภาพที่สัมพันธ์กับปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่พบในดิน (Carr and Chambers, 1998)
ฟอสฟอรัสนับว่าเป็นแร่ธาตุที่ ส้าคัญส้าหรับพื้นที่แม่น้า การศึกษาที่ผ่านมาได้รายงานว่ า
บทบาทของฟอสฟอรั ส ที่ พ รรณไม้ น้าหรื อสาหร่ ายสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โ ดยตรง (Soluble
reactive phosphorus; SRP) มีความส้าคัญและมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าได้
มากกว่าปริมาณฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus) ที่ถูกปล่อยลงสู่ระบบแม่น้า และหากแร่ธาตุ
SRP ดังกล่าวมีปริมาณสูงและน้้าในระบบแม่น้ามีการไหลเวียนในอัตราเร็วปานกลางหรือค่อนข้าง
สม่้าเสมอ จะส่งผลให้พรรณไม้น้าเจริญเติบโตได้ดีกว่าในพื้นที่ที่มีการไหลของน้้าในอัตราที่ต่้า ในทาง
ตรงกันข้าม หากมวลของน้้ามีการเพิ่มขึ้นหรือมีอัตราการไหลที่สูงมาก (อาทิ ในกรณีการเกิดน้้าท่วม
บ่าไหลลงสู่ระบบ) ปัจจัยดังกล่าวจะท้าให้พรรณไม้น้าเกิดความเสื่อมโทรมลงไปได้ในที่สุด
อนึ่ง มีร ายงานการศึกษาหลายเรื่ องที่พบว่ าทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจัดเป็นปัจจัย ที่
ควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายยึดเกาะประเภทต่าง ๆ (อาทิ Matlock et al., 1998; Marcus,
1980) อย่างไรก็ตาม พบว่าในแม่น้าโดยทั่วไปมักมีระดับของแร่ธาตุทั้งสองอยู่ในระดับปานกลางหรือ
ค่อนข้างสูง ท้าให้ปัญหาในการจ้ากัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและพรรณไม้น้าชนิดต่าง ๆ จึงไม่
น่าจะเกิดขึ้นจากระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารที่มีในน้้า แม้กระทั่งในล้าธารเขตพื้นที่ ต้นน้้ายัง
สามารถพบระดับของไนเตรทและฟอสเฟตที่มาจากการชะล้างรวมทั้งการย่อยสลายของสารอินทรีย์
จากระบบนิเ วศป่าไม้ โดยรอบ ดังนั้นในพื้นที่เขตต้นน้้าจึงมัก มีแร่ธาตุอาหารที่เพียงพอ และท้าให้
ปัจจัยจ้ากัดในการเจริญเติบโตจึงกลับเป็นด้านปริมาณแสงที่ได้รับอิทธิพลจากต้นไม้ใหญ่ที่มาบดบัง
มากกว่า ส้าหรับในพื้นที่ล้าธารบริเวณที่เปิดโล่งหรือบริเวณที่มีโอกาสรับแสงแดดเต็มที่ (โดยเฉพาะ
พื้นที่ในแอ่งชายตลิ่งแนวตื้นที่ น้ามีการเคลื่อนตัวช้าลง) จึงสามารถสัง เกตพบการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายยึดเกาะประเภทต่าง ๆ ขึ้นปกคลุมตามพื้นล้าธารและก้อนหินบริเวณนั้นได้อย่างชัดเจน
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โดยทั่วไปหากในพื้นที่แม่ น้าล้ าธารมีร ะดั บของไนโตรเจนที่มากกว่า 1 mg N/L และมี
ระดับของฟอสฟอรัสมากกว่า 30 µg P/L ก็จะถือว่าพื้นที่นั้นมีระดับแร่ธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ (Westlake, 1981) และหากเป็นในกลุ่มของสาหร่ายยึ ด
เกาะที่มี ข นาดเล็กกว่า หรื อมี การกระจายอยู่ใ นต้าแหน่ง ที่ แตกต่ างไป ระดับ ของแร่ ธาตุ อาหารที่
ต้องการอาจมีค่าน้อยหรือมากกว่าขอบเขตดังกล่าวได้ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยข้างต้นท้าให้ทราบว่า
แร่ธาตุอาหารนับเป็นปัจจัยที่ส้าคัญหนึ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาของมวลชีวภาพของผู้ผลิตขั้นต้นชนิด
ส้าคัญในพื้นที่แม่น้า ถึงแม้ว่าปริมาณแร่ธาตุอาหารที่ถูกพัดพาเข้ามา (Loaded volume) สู่แม่น้า
จะไม่ส้าคัญเท่ากับความเข้มข้นสุทธิ (Net concentration) ของแร่ธาตุอาหารที่พบในระบบนิเวศ
แม่น้าเดิม ภาวะด้านแร่ธาตุอาหารที่แม่น้าได้รับก็ส่งผลเชื่อมโยงสู่สถานการณ์คุณภาพน้้าและการ
น้าพาแร่ธาตุอาหารจากพื้นที่แม่น้าลงไปสู่บริเวณปากแม่น้าและเขตทะเล
การประเมินปริ มาณแร่ธาตุ อาหารที่ เข้ าสู่ร ะบบแม่ น้า ต้องอาศัยความรู้ใ นด้านปริ มาณ
ความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารที่ ถูกปล่อยลงมาจากส่วนรับน้้าต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องใช้ข้อมู ล
ทางด้านกลไกการเคลื่อนย้าย (อาทิ อัตราการไหลในปริมาณผิวน้้าในชั้นใต้ผิวน้้าหรือในชั้นน้้าใต้ดิน)
และกลไกการคงตัวอยู่หรือระยะเวลาที่ถูกเก็บกักไว้ในพื้นที่ลุ่มน้้านั้น ๆ ทั้งนี้ ปัจจัยตัวแปรที่ส้าคัญที่
จ้าเป็นต้องติดตามภายในแหล่งน้้าประกอบด้วยปัจจัยด้านความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารส้าคัญต่าง
ๆ (อาทิ ไนโตรเจนรวม ไนเตรท แอมโมเนียม และฟอสฟอรัสรวมในน้้า ) อัตราการผลิตขั้นต้นที่เกิด
จากชนิดที่จ้าเพาะของผู้ผลิตหลักในแหล่งแม่น้าบริเวณที่ศึกษา อัตราการย่อยสลายหรือการเปลี่ยน
รูปของสารอินทรีย์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบสารแขวนลอยและสารที่ละลายน้้า ฯลฯ อนึ่ง พบว่าระดับ
ของตั วแปรด้ า นความเข้ ม ข้ น ของแร่ ธ าตุ อาหารส้ า คั ญ เหล่ า นี้ มั กสอดคล้ องกั บ รู ป แบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โดยรอบและคุณสมบัติของดินพื้นฐาน ในปัจจุบันพบโมเดลทางคณิตศาสตร์
จ้านวนมากที่แสดงความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบแหล่งน้้าหรือคุณสมบัติของดิน ที่มี
ต่อระดับของแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ปรากฏในแหล่งแม่น้า (Allan et al., 1997; Peters, 2009)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบนิเวศแม่น้าและระบบนิเวศทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้้าที่เป็น
แหล่งน้้านิ่ง พบว่าในแหล่งน้้านิ่งนั้นปริมาณการรับเอาแร่ธาตุอาหารจากกิจกรรมโดยรอบแหล่งน้้า
(ในรูปของฟอสฟอรัส) มีความสัมพันธ์หรือมีบทบาทอย่างชัดเจนต่อ ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งในระดับ
ของค่ าเฉลี่ยและค่ าสูงสุ ดที่พ บในรอบปี (OECD, 1980) ผลการค้นพบดั งกล่าวสะท้อนให้เ ห็นว่ า
ฟอสฟอรัสที่ถูกพัดพาเข้ามาในระบบน้้านิ่งจะถู กกักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอาศั ย
กระบวนการทางชีวเคมีเ ปลี่ย นแปลงรู ปของฟอสฟอรัสจากสภาพที่เป็ นสารแขวนลอยรวมทั้ งใน
ตะกอนที่ตกทับถมอยู่ให้เป็นสภาพของสารละลายที่แพลงก์ตอนพืชจะน้าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ใน
ระบบนิเวศของแม่น้าซึ่งมีการเคลื่อนย้ายมวลสารสูงกว่าในแหล่งน้้านิ่ง แร่ธาตุอาหารในมวลน้้ามีการ
เคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งที่ มาของแร่ ธาตุอาหารเกิดทั้งจากพื้นที่โดยรอบและจากบริเวณพื้ น
ท้องน้้าที่แตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ย่อยบริเวณต่าง ๆ ในแหล่งแม่น้ายังพบกลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้นที่
หลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายยึดเกาะ หรือพรรณไม้น้าประเภทต่าง ๆ และ
ผู้ผลิตขั้นต้นนีม้ ีความต้องการในเชิงปริมาณและรูปแบบของแร่ธาตุอาหารที่แตกต่างกันออกไป ด้วย
ลักษณะของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลายประเภทดังกล่าวท้าให้บทบาทของแร่ธาตุอาหารที่ เข้ามา
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

272

สู่ระบบแม่น้ามักไม่ชัดเจนหรือไม่พบว่ามีต่อการเปลี่ยนแปลงในความอุดมสมบูรณ์ หรือการเกิด ของ
ผู้ผลิตขั้นต้นในแม่น้านั้น
ในภาพรวมของการประมวลความรู้ ด้ านแร่ธาตุอาหารส้าหรับ พื้นที่แม่ น้า พบว่าเราควร
มุ่งเน้นความส้าคัญในความเข้มข้นสุทธิของแร่ธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ย่อยของแม่น้า มากกว่าระดับ
ของแร่ ธาตุ อาหารที่ถู กพัด พาเข้ ามาในระบบแม่ น้า ทั้ง นี้ เนื่ องจากความเข้มข้ นสุท ธิ ของแร่ ธาตุ
อาหารในระบบแม่น้าที่มีอยู่จะมีบทบาทโดยตรงต่อการเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันภายในระบบแม่น้า
นั้น อนึ่ง ในพื้นที่แม่น้ายังมีปัจจัยส้าคัญทางด้านระดับของน้้า (Water depth) และอัตราการถ่ายเท
ของมวลน้้า (Flushing Rate) ที่อาจมีการเปลี่ย นแปลงในแต่ ละฤดูกาล ซึ่ง ปัจจัย เหล่านี้ นับว่ามี
บทบาทในการเจือจางปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มอี ยู่ภายในพื้นที่แม่น้า ด้วยเหตุดังกล่าวการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชันที่รอบคอบเพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสมต่อไปนั้น นอกจากจะ
ประเมินจากปัจจัยด้านแร่ธาตุอาหารที่เ ป็นปัจจั ย หลักแล้ ว ยังจ้ าเป็นต้องศึกษาติดตามปั จจัยทาง
สัณฐานวิทยาหรือโครงสร้ างในภาพรวมของพื้ นที่รั บน้้ า และตั วล้ าน้้า รวมทั้ งวิ เคราะห์ปัจจัย ทาง
อุตุนิยมวิทยาที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับอัตราการไหลและการเจือจางของมวลน้้าไปพร้อม ๆ กันด้วย

6.3.3) ผู้ผลิตขันต้นในระบบนิเวศแม่น้า
ในระบบนิเวศของแหล่งน้้านิ่ง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางน้้าไปสู่สถานการณ์ของ
การเกิดปัญ หายู โทรฟิ เคชันโดยส่วนใหญ่เ ป็นการเปลี่ ยนแปลงผู้ ผลิต ขั้นต้นที่เดิมเป็นพรรณไม้น้า
กลายเป็นกลุ่มของแพลงก์ต อนพื ชที่จะเกิด ขึ้นมาอย่างหนาแน่นจนน้้าเปลี่ย นเป็นสีเขี ยวขุ่นไปทั่ ว
การเกิดทดแทนที่ของแพลงก์ตอนพืชจะเกิดได้เมื่อพรรณไม้น้าขนาดใหญ่เริ่มตายลงหลังจากที่ถูกปก
คลุมด้วยสาหร่ายยึดเกาะที่เจริญขึ้นมาคลุมตามใบและล้าต้นจนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่าง
เพียงพอ หลังจากนั้นแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่มีในระบบจะถูกใช้โดยกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งจะเกิด
ทดแทนที่ขึ้นมาอย่างหนาแน่นในมวลน้้า
ลักษณะการเกิ ดทดแทนที่ ในระบบนิ เวศแม่น้า ที่ มีแ ร่ ธาตุอาหารสูง มีลั กษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันกับแหล่งน้้านิ่งในประเด็นที่มัก พบการเกิดของสาหร่าย (Epiphytes) ขึ้นปกคลุมส่วน
ของล้าต้นและใบของพรรณไม้น้า มีรายงานว่าในแม่น้า Lambounn พบสาหร่ายขึ้นปกคลุมส่วน
ของล้าต้นและใบของพรรณไม้น้าชนิด Ranunculus ท้าให้พรรณไม้ชนิดนี้ขยายพื้นที่ได้ช้าลงไปมาก
นอกจากนี้ ยังพบว่าในเขตแม่น้าที่มีอัตราการไหลต่้า สาหร่ายที่ขึ้นปกคลุมจัดเป็นปัจจัยส้าคัญที่มี
บทบาทควบคุมการเจริญของพรรณไม้ในพื้นที่แม่น้า (Hann et al., 1981) การศึกษาที่ผ่านมาแต่
ไม่ได้แสดงผลของแร่ธาตุอาหารในน้้า ที่มีต่อพรรณไม้น้า (รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชในน้้า) ซึ่งนับเป็ น
เรื่องที่แตกต่างกับผลการศึกษาในระบบน้้านิ่ง (เช่น ในเขตทะเลสาบดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ) ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะของแม่น้าโดยทั่วไปมีเวลาการคงตัวของน้้าในพื้นที่หนึ่ง ๆ ไม่นาน ท้าให้การพัฒนา
ประชากรของพรรณไม้น้าหรือแพลงก์ตอนพืชที่น่าจะเกิดขึ้นมาเพิ่มนั้นเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ยัง
พบว่ า ไม่ ว่าจะเป็ นพรรณไม้ น้า หรื อสาหร่ ายที่ เ จริ ญ ขึ้ นมาชนิ ด ต่ าง ๆ มั กไม่ แ สดงความสั มพั นธ์
โดยตรงกั บ ปริมาณแร่ ธาตุ อาหารที่เ ข้ าสู่แ หล่ ง น้้า ทั้ ง นี้เ นื่ องจากพรรณไม้ และสาหร่ ายเหล่ านั้ น
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สามารถใช้แ ร่ธาตุอาหารจากแหล่ งที่มาบริ เวณพื้นท้ องน้้ าได้ นั่นเอง (Holmes and Newbold,
1984)

ภาพที่ 6.4 ลั กษณะการเจริ ญของพรรณไม้น้า จนหนาแน่นและปกคลุมพื้นท้ องน้้ าในพื้นที่ แม่น้า
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ในพื้นที่แม่น้าที่มีระดับของฟอสฟอรัสสูงมากและมี เวลาในการไหล (Travel time) ของ
มวลสารที่เ ร็ ว อาทิ ในแม่ น้า Frome ประเทศอั ง กฤษ พบว่ ามี ฟ อสฟอรั ส ที่ล ะลายน้้า (ในรู ป
Soluble Reactive Phosphorus) สูงถึงประมาณ 200 µg P/L การเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันในน้้า
จึงเป็นการเจริญอย่างมากมายของพรรณไม้น้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ Rannunculus ไม่ใช่
ลักษณะการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชเช่นที่มักจะพบในพื้นที่ทะเลสาบ (Hilton et al., 2006)
ส้าหรับในประเทศไทยเรา ในแม่น้าที่มีลักษณะของน้้าที่ตื้นและใสและมีอัตราการไหลค่อนข้างสู ง
อาทิ แม่น้าเพชรบุรี เราสามารถพบการเจริญของพรรณไม้น้าได้หลากชนิดจนหนาแน่นและปกคลุม
พื้นท้องน้้า (ภาพที่ 6.4) โดยเฉพาะในบริเวณสถานีที่แ ม่น้าไหลผ่านเขตชุมชนเมือง พรรณไม้น้า
เหล่านั้นได้มีการเจริญขึ้นจนถึงระดับที่หนาแน่นมากในช่วงฤดูร้อนที่มีปริมาณน้้าน้อย หลัง จากนั้น
จะเกิดการตายลงไปเนื่องจากการบดบังแสงซึ่งกันและกัน และซากของพรรณไม้น้าจะถูกพัดพาลงไป
ตามล้าน้้าเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งถึงฤดูน้าหลากที่กระแสน้้ามีความเร็วและแรง สามารถหอบพาเอา
ซากพรรณไม้ที่ตายลงออกไปจากระบบจนเกือบหมด เกิดเป็นวัฏจักรของการเพิ่มและลดปริมาณ
พรรณไม้น้าที่เปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาลอย่างน่าสนใจมาก
ในพื้นที่แม่น้าเพชรบุรี พิชาศิษฐ์และคณะ (2554) พบว่าความเร็วของน้้ามีบทบาทต่อมวล
ทางชีวภาพโดยรวมของพรรณไม้น้า ขณะที่ไม่พบบทบาทของแร่ธาตุอาหารที่มีต่อความผันแปรใน
มวลชีวภาพดังกล่าว ส้าหรับในพื้นที่แม่น้าที่มีลักษณะของน้้าที่ลึกกว่าหรือขุ่นกว่า และมีอัตราการ
ไหลค่อนข้างต่้า (อาทิ แม่น้าท่าจีน) ซึ่งระดับความเข้มแสงไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณ
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ไม้ ใ ต้ น้า พื้ นที่ แ ม่ น้าเช่ นนี้ มัก ไม่ พ บพรรณไม้ น้า แต่ จะเกิ ด การสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช อย่ า ง
หนาแน่ นขึ้ นมาแทน โดยเฉพาะในช่ วงแม่น้าตอนล่างที่มีปริ มาณแร่ธาตุอาหารในรู ปฟอสเฟตถึ ง
ประมาณ 10 M (สูงกว่าตอนบนประมาณ 10-20 เท่า) และมีมวลน้้าที่เคลื่อนตัวช้าลงตามล้าดับ
นั้ น สามารถพบค่ า คลอโรฟิ ล ล์ ใ นน้้ า ได้ สู ง ถึ ง 20-50 g/L (จารุ ม าศและเชษฐพงษ์ , 2553;
Thaipichitburapa et al., 2010) นับเป็นสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชันที่ น่าเป็นห่วงและควรหา
ทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

6.3.4) แสงในระบบนิเวศแหล่งน้า
แสงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีการศึกษากันมากเนื่องจากเป็นพลังงานที่ผู้ผลิตขั้นต้นจ้าเป็นต้อง
ใช้ในการเจริญเติบโตและขยายขนาดประชากร พรรณไม้น้าชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แม่น้าล้า
ธารนับว่ามีการปรับตัวมากขึ้นกว่าพืชบกในหลายรูปแบบ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพของล้าต้นใต้
น้้าให้ยืดยาวขึ้นเพื่อชูส่วนใบให้ถึงระดับผิวน้้า การมีผิวมันวาว และมีเยื่อปกคลุมชั้นนอกที่หนาเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงทนทาน และการมี ส่วนใบเป็นแฉกเล็กแตกเป็นฝอยหรือแผ่ออกกว้ างเพื่อการรับ
แสงได้มากขึ้น ฯลฯ ในแหล่งน้้ายังประกอบด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด ตั้งแต่ในกลุ่มของพืชริม
รอบฝั่ง (Marginal plants) กลุ่มพืชล้าต้นใต้น้า (Submerged plants) กลุ่มพืชลอยน้้า (Floating
plants) ตลอดจนกลุ่มพืชที่ขึ้นได้ในที่มีแสงน้อยบริเวณผิวหน้าดินและพืชใต้น้า (Emergent and
submerged plants) ซึ่งจะมีการกระจายพันธุ์ในที่ที่เหมาะสมส้าหรับแต่ละชนิด
การแพร่ ก ระจายของพรรณไม้ น้ า กลุ่ ม เด่ น ๆ ในพื้ น ที่ แ ม่ น้ า ล้ า ธาร ตลอดจนการ
เปลี่ ยนแปลงทดแทนที่ เกิ ดจากความเหมาะสมด้านสิ่ งแวดล้อมและสัณฐานวิ ทยาของแหล่ง น้้าที่
เอื้ออ้านวยต่อการเจริญพันธุ์และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของพรรณไม้น้าแต่ละชนิด (Wade et
al., 1990) กลุ่มที่เป็นพืชที่มลี ้าต้นใต้น้า ทุกชนิดสามารถอยู่ในแหล่งน้้าหรือในบริเวณที่มีแสงอิ่มตัว
แค่เพียง 10-50% ของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวน้้า ขณะที่พวกกลุ่มพืชลอยน้้าและพวกที่ชูใบหรือ
ล้าต้นขึ้นมาเหนือผิวน้้าจะใช้แสงในระดับความเข้มแสงที่ตกกระทบผิวน้้าโดยตรง (Spencer and
Bowes, 1990) โดยทั่ วไปเมื่ อแหล่ ง น้้ า มี การเพิ่ ม ขึ้ นของแร่ ธาตุ อาหาร กลุ่ ม พรรณไม้ น้า ที่ ขึ้ น
หนาแน่นขึ้นมาในช่วงแรกมักเป็นพวกที่ลอยน้้าหรือมีล้าต้นยืดยาวและมีส่วนใบและดอกโผล่พ้นน้้า
ลักษณะการเจริญงอกงามเช่นนี้มักพบในพื้ นที่ที่น้ายังมีการไหลเวียนดี ซึ่งยังไม่ก่ออันตรายหรือเกิด
ผลกระทบทางลบต่อประชาคมพรรณพืชเหล่านี้
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านแสงที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่พรรณไม้น้าโดยส่วน
ใหญ่มีประสิทธิภาพในการใช้แสงได้เป็นอย่างดี โดยระดับความเข้มแสงที่ต่้าก็สามารถน้าไปใช้ได้ ผล
ที่ตามมาก็คื อ พรรณไม้น้าขนาดเล็กที่เป็นพวกที่ขึ้นเกาะตามผิวของวัตถุรวมทั้งส่วนใบและล้าต้ น
ของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่กว่าอื่น ๆ ก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาปกคลุมต้นใหญ่ นั้นได้ (ในกรณีที่
ต้นที่ใหญ่กว่านั้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่า) ยกตัวอย่างเช่น สาหร่ายชนิด Cladophora มี
อัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมักพบขึ้นปกคลุมพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ในบริเวณพื้นท้องน้้าที่มี
แสงส่องถึงได้ ดังนั้นการเกิดทดแทนที่ของพรรณไม้น้าในพื้นที่ที่เกิดปัญหายูโทรฟิเคชันจึงมีแนวโน้ม
ในการเปลี่ยนแปลงทางชนิด เกิดเป็นพวกที่เจริญได้ดีในที่ที่มีแสงน้อย พบในปริมาณมากกว่าชนิดที่
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ทนทานต่อสภาวการณ์จ้ากัดของฟอสฟอรัส (ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการขยายการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วของพรรณไม้น้าชนิดต่าง ๆ) (Hilton et al., 2006)
เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ยูโทรฟิเคชันในแม่น้า เรามักจะสังเกตเห็นว่าส่วนใบและล้าต้นของ
พรรณไม้น้าขนาดใหญ่ชนิดต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด กลุ่มดี ปลีน้า
หรือสันตะวา ฯลฯ) มักถูกสาหร่าย (Epiphytes) ที่มีลักษณะเป็นเส้นสายหรือ คล้ายเป็นแผ่นฟิล์ม
หรือเมือกสีเขียวเข้มปนน้้าตาลปกคลุมอยู่ ความหนาของชั้นสาหร่ายที่ปกคลุมอยู่ นั้นได้รับอิทธิพล
จากทั้ง ปัจจัย ภายในตั วของมั นเอง (นั่นคือ การบดบัง แสงซึ่ งกั นและกัน) และจากปั จจั ยภายนอก
(ได้แก่ อิทธิพลจากการถูกพัดพาหรือชะล้างออกโดยความแรงของน้้าที่มากระแทก และอิทธิพลจาก
การถูกกินถูกกัดแทะโดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาทิ กลุ่มหอย ปู และกุ้งขนาดเล็กในน้้า) ปัจจัย
ดังกล่าวมีบทบาทในการหลุดลอกออกเป็นชั้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากสาหร่ายชั้นในสุดที่ถูกบดบังแสงจะ
เริ่มอ่อนแอลงและขาดแรงยึดเกาะกับพื้นผิว นอกจากนี้กระบวนการทางกายภาพจากความเร็วของ
น้้ายังช่วยท้ าให้สาหร่ ายที่ปกคลุ มเหล่านี้ห ลุดขาดออกไปและพรรณไม้น้าอาจสามารถฟื้นฟูขึ้นมา
ใหม่ได้เมื่อได้รับแสงที่เพียงพออีกครั้ง
การฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการใช้ความรู้ด้านบทบาทของสั ตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่าง ๆ ที่มี
วงจรชีวิตอยู่ภายในแหล่งน้้านั้น ๆ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ แนวคิดดังกล่าวมาจากความรู้ที่ว่าสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังในน้้ามีบทบาทส้าคัญในการควบคุมการขยายของสาหร่ายที่มาปกคลุมพรรณไม้น้า
โดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่เป็นพวก Grazers (อาทิ กลุ่มหอยฝาเดียว; Gastropods) จะกัดแทะ
สาหร่ายและกินเป็นอาหาร (Ledger and Hildrew, 1998, 2000) มีรายงานการศึกษาในพื้นที่
แม่น้า Cocker และแม่น้า Derwent ประเทศอังกฤษ ซึ่งพบว่าน้้าเสียที่ปล่อยจากฟาร์มปศุสัตว์ได้
ท้าให้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Macroinvertebrates) ในพื้นที่แม่น้าได้ตายลง ท้าให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อประชาคมพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ ซึ่ง จะเกิดการตายลงตาม เนื่ องจากพรรณไม้น้า
ขนาดใหญ่เหล่านั้นถูกทดแทนที่ด้วยสาหร่ายขนาดเล็กที่เจริญขึ้นมาปกคลุมเป็นแผ่นฟิล์ม เกิดเป็น
ชั้นบาง ๆ เคลือบปกคลุมบริเวณใบและตามหน้าดินมากเกินไปและไม่มี สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มา
ช่วยในการควบคุมปริ มาณ (Hilton et al., 2006) ผลจากการศึ กษาดั งกล่าวสะท้ อนให้ เห็ น
ความส้าคัญของการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ ทั้งกลุ่มของผู้ผลิตและผู้ บริโภคภายใน
ระบบนิเวศของแม่น้า อนึ่ง การที่ตัวอ่อนของแมลงน้้าได้มีการเจริญเป็นแมลงตัวเต็มวัยและออกไป
จากระบบแหล่งน้้ าอย่ างมาก รวมทั้ง การที่แหล่ง น้้านั้ นมีกลุ่มของปลาที่ เป็ นผู้ล่ าอีกช่วงชั้นหนึ่ง ที่
หนาแน่นมากเกินไป ท้าให้สัตว์ขนาดเล็กที่กินสาหร่ายหรือปลากินพืชได้ลดจ้านวนลง ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็สามารถท้าให้ระบบนิเวศของแหล่งน้้าเสียสมดุล และเกิดการทดแทนที่ด้วย
กลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ในที่สุด

6.3.5) ความเร็วในการไหลของน้า
ความเร็วของน้้าในระบบนิเวศแม่น้าเป็นปั จจัยส้ าคัญหนึ่งที่ควบคุมกระบวนการทั้งทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในระบบ (Dawson, 1988) ความเร็วของน้้าหรือ Water
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Velocity เป็นปัจจัยที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงมาก่อนในระบบนิเวศทะเลสาบ อ่างเก็บน้้า หรือหนอง
บึง เนื่องจากความเร็วน้้าเป็นปัจจัยจ้าเพาะที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของแหล่งน้้าไหลต่าง ๆ เท่านั้น
ในระบบนิเวศแม่น้า ความเร็วน้้าได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีบทบาทต่อรูปแบบ
การแพร่กระจาย ความหนาแน่น องค์ประกอบทางชนิด และลักษณะการกระจายของพรรณไม้น้า
ขนาดใหญ่จนไปถึงสาหร่ายที่ยึดเกาะรวมทั้งแพลงก์ตอนพืชในมวลน้้า ความเร็วน้้านับเป็นปั จจัยทาง
กายภาพทางน้้าที่ส้าคัญและมีบทบาทต่อทั้งคุณภาพและปริมาณของพรรณไม้น้า นอกจากนี้ยัง มี
บทบาทต่ อ องค์ ป ระกอบทั้ ง ทางชี ว ภาพและ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของระ บบแม่ น้ า
นอกเหนือไปจากการที่ระบบนิเวศในแม่น้าเกิดการเปลี่ยนสถานภาพและโครงสร้างประชากรตาม
ลักษณะบทบาทของกระบวนการยูโทรฟิเคชันซึ่งเหนี่ ยวน้าโดยการเพิ่มขึ้นของแร่ธาตุอาหารในน้้า
แล้ว ความเร็วน้้านับ เป็นปัจจัย ที่ไม่ค วรมองข้ามในระบบนิเวศของแหล่ง น้้าไหลเช่ นนี้ ดังนั้ น ใน
การศึกษาพัฒนาโมเดลต้นแบบเพื่ออธิบายการเปลี่ย นแปลงของประชากรสาหร่ายหรือพรรณไม้น้า
ในพื้นที่แม่น้าตามสภาพปัญหายูโทรฟิเคชันที่เกิด ขึ้น จึงจ้าเป็นจะต้องน้าข้อมูลความรู้ทางความเร็ว
ของน้้ามาผนวกกับข้อมูลพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแร่ธาตุอาหารที่ได้รับเข้ามาหรือที่มีอยู่
ในระบบแม่น้าเสมอ ๆ
ในระบบนิเวศของพื้นที่แม่น้าที่มีการเกิดทดแทนที่ของสังคมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตลอดเวลานั้น
นักวิ ท ยาศาสตร์ จากหลากหลายสาขาได้ พ ยามศึ กษาและอธิ บ ายรูป แบบการเกิ ด ทดแทนที่ ข อง
ประชากรเด่น ๆ ในแม่น้า งานวิจัยที่น่าสนใจหนึ่ง คือ งานของ Grime (1977) ซึ่งได้พัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี การเกิ ด ทดแทนที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิต กลุ่ มพรรณไม้ น้า ขนาดใหญ่ ใ นแม่ น้า ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยด้านแสงที่มีความจ้ากัดและปัจจัยทางด้านการพัดพาหรือความเร็ว
ของมวลน้้านั้น ๆ จากความรู้ดังกล่าวจะพบว่าการเกิดหรือการตายของพรรณไม้น้าในพื้นที่แม่น้า ณ
ต้าแหน่งหนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้นในรูปแบบเพื่อการตอบสนองปัจจัยที่เข้ามามี อิทธิพล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด
ของพรรณไม้น้าแต่ละประเภท (ที่มีศักยภาพในทางสรีรวิทยา มีโครงสร้างทางกายภาพและอัตรา
การเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไป) หากจะจ้าแนกลักษณะของการตอบสนองเราอาจพบว่า มีพรรณไม้
น้้า 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีความทนทานสูงต่อสภาพการจ้ากัดทั้งด้านแร่ธาตุอาหารและแสง
แต่ทนทานต่อผลจากปัจจัยทางกายภาพต่้า 2) กลุ่มที่มีความทนทานสูงต่อข้อจ้ากัดทางกายภาพแต่
ทนทานต่้าต่อปัจจัยจ้ากัดด้านแร่ธาตุอาหารและแสง และ 3) กลุ่มที่มีความทนทานต่้าต่อทุกปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางแร่ธาตุอาหาร แสง หรือปัจจัยทางกายภาพ เช่น ความแรงของน้้าก็ตาม ซึ่งใน
ภาพรวมแล้วไม่พบว่ามีพรรณไม้น้าชนิดใดเลยที่มีความทนทานสูง หรือยังคงด้ารงประชากรอยู่ได้ใน
สภาวะความกดดันจากทุก ๆ ปัจจัย
ผลการศึกษาค้นคว้าเชิงโมเดลความสัมพันธ์โดย Brigss (1996) เกี่ยวกับบทบาทของแสง
แร่ธาตุอาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคาร์บอน) และอุณหภูมิต่อการเกิดทดแทนที่ของพรรณไม้
น้้าและสาหร่ายยึดเกาะประเภทต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดมวลทางชีวภาพของพรรณ
ไม้น้าเหล่านั้นอย่างชัด เจน ประกอบกับ 1) การเปลี่ ยนแปลงในการเคลื่อนตัวของน้้า ปริมาณมาก
ตามฤดูกาล (อาทิ การเกิดน้้าท่วมหลาก) 2) การผสมผสานภายในพื้นที่ล้าน้้า (การเคลื่อนที่ของน้้า
ในส่วนต่าง ๆ ของล้าน้้าและการเคลื่อนย้ายอนุภาคในบริเวณพื้นท้องน้้า) และ 3) บทบาทจากการ
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ถูกกินเป็นอาหารโดยสัตว์ต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศทางแม่น้านั้น นอกจากนี้การศึกษาทางด้านนิเวศ
อุทกวิทยาของล้าน้้าโดย Petts (1996) ยังได้เน้นให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้้าที่
ควรน้ามาพิ จารณาเพื่อประเมิ นเสถีย รภาพและทิศทางในการเปลี่ ยนแปลงของแม่น้า อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยข้อมูลความรู้ทางด้าน 1) ความรุนแรงหรือระดับของการท่วมหลากของน้้า 2)
ความยาวนานในการเกิดการท่วมหลากของน้้า 3) เวลาในช่วงฤดูกาลของรอบปีที่เกิดการท่วมหลาก
ของน้้า และ 4) ช่วงเวลาที่แหล่งน้้าใช้กลับคืนสู่สภาพเดิม ได้อีกครั้ง ในสภาพความเป็นจริงแล้วไม่
น่าจะมีพรรณไม้น้าใด ๆ ที่จะเจริญเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้พื้นที่ที่เผชิญสภาวะน้้าท่วม
หลากบ่อยครั้ง หรือแม้กระทั้งในพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายการเกิดภาวะน้้าท่วม ซึ่งอาจเป็นพื้นที่รับน้้า
ที่มีมวลน้้าในปริมาณมากและไหลบ่าอย่างรุนแรงและพื้นท้องน้้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
กายภาพตลอดเวลา (อาทิ ในพื้นที่ตอนท้ายของประตูระบายน้้าจากอ่างเก็บน้้าหรือเขื่อนกั้นน้้าเพื่อ
การชลประทาน) ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ Briggs (1996) ที่ได้พัฒนา
โมเดลจากแนวคิดของ Grime (1977) โดยอธิบายว่าในแหล่งน้้าที่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นและมี
ความเร็วของน้้าลดลง เราสามารถพบกลุ่มของสาหร่ายที่เป็น Periphyton เริ่มเจริญขึ้นมาได้ก่อน
ตามมาด้วยการเจริญของพวก Bryophytes และท้ายที่สุด เมื่อแหล่งน้้าเข้าสู่สมดุลใหม่ที่นิ่งขึ้นเรื่อย
ๆ กลุ่มพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ (Macrophytes) จึงจะเจริญกลับขึ้นมาในพื้นที่ได้
สภาวะของแม่น้าที่มีการเสื่อมโทรมโดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่พรรณไม้น้าขนาดใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากความเร็วน้้าที่แรงมาก ซึ่งสามารถท้าลายหรือก่อความเสียหายต่อโครงสร้างของล้าต้น
และใบ รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อนย้ ายของพื้ นหิ นหรื อ กรวดทรายในบริ เ วณพื้ นท้ องน้้ า และ
กระทบกระเทือนต่อระบบรากของพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่จ้าเป็นต้องอาศัยรากในการยึดเกาะพื้นท้อง
น้้า โดยทั่วไประบบนิเวศแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์และพอเหมาะพอดีต่อการเจริญของพรรณไม้น้า จึงไม่
ควรมีความเร็วน้้าที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้้าบ่า
หรือน้้าท่วมหลากบ่อยครั้ง หรือเป็นพื้นที่ที่ต้องรับมวลน้้าจากการชลประทานในระบบแม่น้า ความ
เสื่อมโทรมของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่มักจะถูกเกิดทดแทนที่โดยสาหร่ายที่ขึ้นปกคลุมพื้นผิวต่าง ๆ
รวมทั้งตามล้าต้นและใบของพรรณไม้น้า ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจบรรเทาเบาบางโดยการเพิ่ม
อัตราการไหลของน้้าในช่วงที่สาหร่ายเริ่มหนาขึ้นและเสื่อมโทรมลง เนื่องจากแรงของน้้าจะกระตุ้ น
ให้เกิดการหลุดร่อนของสาหร่ายออกไปจากพื้นผิวและหากพรรณไม้น้าขนาดใหญ่นั้นยังแข็งแรงอยู่
จะสามารถกลับมาเติบโตและขยายขึ้นได้ใหม่ โดยอาจใช้ช่วงเวลาฟื้นฟูภายในระยะ 3-4 วัน ก่อนที่
สาหร่ายจะกลับเข้ามาปกคลุมอีกครั้ง
อนึ่ง ความเร็วน้้าที่มากเกินไปส้าหรับบางแห่ง (อาทิ ในแม่น้า Wye) อาจท้าให้พรรณไม้น้า
เสื่อมโทรมลงไปโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่น้าไหลเซาะป่าผ่านล้าธารหินหรือร่องเขา (Wilby et al.,
1998) ขณะที่ความเร็วน้้าที่สูงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของแม่น้า Lambourn กลับท้าให้พรรณไม้น้า
มีมวลทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากน้้าที่ไหลเข้ ามาได้ช่วยเจือจางระดับของฟอสเฟตในน้้า
ส่งผลให้สาหร่ายที่ขึ้นปกคลุมเจริญได้น้อยลง และพรรณไม้น้าได้รับแสงที่เพียงพอ จึงกลับ มาเจริญ
ได้ดีขึ้น (Ham et al., 1981) ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าปัจจัย ด้านความเร็วของน้้าที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนตัวของมวลน้้าจะควบคุมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายความชุกชุมของพรรณ
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ไม้ในระบบนิเวศแม่น้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความรุนแรงและความถี่ของการเกิดน้้า
ท่วมหลาก (Rils and Biggs, 2003) และองค์ประกอบด้านคุณภาพน้้ า อื่น ๆ อาทิ Alkalinity
(Westlake, 1981) ก็ นับเป็นปัจจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของ
พรรณไม้น้าในพื้นที่ได้เช่นกัน
การบริหารจัดการแหล่งน้้าไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟู หรือการพัฒนาใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า จ้าเป็นต้องมีความเข้าใจปัจจัยที่มีบทบาทควบคุมหรือเหนี่ยวน้าให้เกิดโครงสร้างของ
ระบบนิเวศทางน้้าที่จ้าเพาะกับ แต่ละพื้นที่ ที่ มีความแตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิสั ณฐานวิทยา
และอุทกวิทยา ปัจจัยหลักที่มีบทบาทในพื้นที่แหล่งน้้าประเภทแม่น้า ที่เป็นแหล่งน้้าไหลที่ชัดเจนนี้
มักประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสารอาหาร ปริมาณแสง และความเร็วของน้้า ในแม่น้าแต่ละส่วน ซึ่ง
เมื่อพิจารณาข้อมูลความรู้ที่มีมาเราพบว่ากระบวนการเพิ่มจ้านวนของพรรณไม้น้าตลอดจนสาหร่าย
ประเภทต่าง ๆ ในน้้าเกิดจากความพยายามที่จะมีชีวิตในระดับแสงที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
ประสิท ธิ ภาพในการดึ งเอาพลั งงานแสงเข้ ามาใช้ ใ นการขยายขนาดประชากร ผลของการเจริ ญ
ดังกล่าวท้าให้พรรณไม้แต่ละชนิดชูล้าต้นและใบขึ้นไปในทิศที่มีแสง พยามยืดระดับของล้าต้นเพื่อให้
ส่วนใบได้แผ่ออกบริ เวณผิวหน้าน้้ า หรือมี การเปลี่ยนรู ปร่างของโครงสร้ างทางกายภาพต่าง ๆ ให้
สอดคล้ องกับ สภาพของน้้ าและแสงที่ ต้องการเบื้ องบน เราจะเห็นได้ว่า พรรณไม้น้าขนาดใหญ่ที่ มี
ระบบรากยึดเกาะและจ้าเป็นต้องชูใบขึ้นให้เหนือผิวน้้า ก็มักจะอยู่ในที่ที่ไม่ลึกมากและเป็นบริเวณที่
มีความเร็วของน้้าต่้า อาทิ บริเวณชายตลิ่งของล้าน้้า สังคมของพรรณไม้น้าจะพั ฒนาขึ้นเป็นระบบ
นิเวศที่สมบูรณ์จากพื้นฐานขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตต่าง ๆ ที่เป็นกรอบเบื้องต้นในการเจริญพันธุ์
และผสมผสานกับองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พรรณไม้น้าหรือสาหร่ายชนิดอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
ทางน้้านานาชนิด ซึ่งแต่ละส่วนของพื้นที่ล้าน้้าย่อมจะมีความแตกต่างกันออกไป
ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านความเร็วของน้้าในแม่น้านับว่าเป็นเรื่อง
ที่ส้าคัญและมีบทบาทต่อการวางแผนในการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้้าได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาในด้าน
การควบคุมพรรณไม้น้าพบว่าหากเราต้องการก้าจัดพรรณไม้น้าที่เกินพอในระบบก็สามารถประยุกต์
เอาความรู้ด้านความเร็วน้้าเข้ามาใช้โดยปรับระดับความเร็วน้้าให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญพันธุ์ของพรรณไม้น้าชนิดที่เป็นเป้าหมายได้

6.3.6) ลักษณะจ้าเพาะทางภูมิสัณฐานวิทยา
ผลกระทบจากปัญหายูโทรฟิเคชันเท่าที่ผ่านมาพบความแตกต่างหรือผลกระทบในความ
รุนแรงต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางน้้าได้ต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะจ้าเพาะของพื้นที่ แม่น้าแต่ละ
ส่วนหรือตามเขตลุ่มน้้า ที่ต่ างกัน ค่อนข้ างมาก ดัง นั้นในการพั ฒนาโมเดลทางนิ เวศวิ ทยาเพื่อการ
ประเมิ นผลกระทบด้ านยูโทรฟิเคชั นที่จะเกิดขึ้น จึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคั ญกับปั จจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบด้วย
ปัจจั ยที่ ค วรค้ านึง ถึ งเพื่ อการพัฒ นาโมเดลทางนิ เ วศวิ ท ยาส้ าหรั บ เขตพื้นที่ จ้าเพาะ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการอธิบายศักยภาพการน้าแร่ธาตุอาหารไปใช้โดยประชาคมสิ่งมีชีวิต ที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้น
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และผลกระทบที่จะเกิดตามมาในระบบนิเวศแหล่งน้้านั้น ๆ ประกอบด้วยปัจจัยและข้อมูลความรู้
อาทิ
 ลักษณะทางอุทกนิเวศวิทยาของลุ่มน้้า ที่เกี่ ยวข้องกับ การเคลื่อนตัวของระบบน้้า ใน
พื้นที่ อาทิ อัตราไหลของน้้า มวลน้้าที่ถูกปล่อยเพิ่มลงมา และลักษณะของพื้นท้องน้้า
การเปลี่ ย นแปลงตามแนวราบ แนวดิ่ ง พื้ น ที่ ด้ า นข้ า ง พื้ น ที่ โ ดยรอบและการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่มี
 ข้อมูลด้านแร่ธาตุอาหารในน้้าโดยเฉพาะชนิด ที่เป็นปัจจัยจ้ากัดส้าหรับ ผู้ผลิตขั้นต้นที่
ส้าคัญในพื้นที่ที่ศึกษา ทั้งนี้ ควรท้าการทบทวนเอกสารอย่างครบถ้วน รัดกุม เพื่อให้มี
ความรู้ พื้ น ฐานถึ ง ระดั บ โดยประมาณของแร่ ธ าตุ อ าหารที่ ส ามารถควบคุ ม กา ร
เจริญเติบโตหรือมีศักยภาพในการเป็นปัจจัยจ้ากัดต่อ การเจริญเติบโตของพรรณไม้น้า
หรือสาหร่ายชนิดต่าง ๆ ในแหล่งน้้าที่ศึกษาได้ หากไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอ การ
ท้าการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยจ้าลองอิทธิพลของการเติมแร่ธาตุอาหารลงในชุด
การทดลองต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบกัน นับว่าเป็นเรื่องที่จ้าเป็น เนื่องจากจะท้าให้
ทราบว่ าชนิ ด และระดั บ ความเข้ มข้ น ของแร่ ธาตุ อาหารที่ เ ป็ นปั จจั ย จ้ ากั ด และจะ
ประเมิ นต่อไปได้ ว่าแร่ ธาตุ อาหารในแหล่ งน้้ าเป้ าหมายนั้นจั ดเป็ นปัจจั ยจ้ ากัด หรื อ
สมควรที่จะน้ามาพิจารณาเพื่อการควบคุมดูแลอย่างไร
 ข้อมูลทางด้านฤดูกาล นับเป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศของแม่น้าล้าธารใน
การศึกษาพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินโอกาสการเกิดหรือใช้ท้านาย
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ควรศึกษาข้อมูลความรู้ด้านอัตราการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ซึ่งมักจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส้าคัญ คือ ระดับของอุณหภูมิ ความเข้มแสง และปริ มาณ
การได้รับน้้าเสียที่มีความแตกต่างตามฤดูกาลอย่างชัดเจนมากกว่าปัจจัยด้านอื่น
จากภาพรวมของการศึกษาที่ผ่านมา การอธิบายลักษณะการเกิดสถานการณ์ยู โทรฟิเคชัน
ในระบบนิเวศของแม่น้าจึงควรประกอบด้วยการอธิบายปัจจัยหรือกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณ
แร่ ธาตุอาหารที่ รั บเข้ ามา ปริมาณแร่ ธาตุอาหารที่ ถู กน้ าไปใช้ แ ละถู กเคลื่ อนย้ ายออกจากระบบ
กระบวนการเกิดสภาพยูโทรฟิเคชันในระบบแม่น้าและการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และลักษณะทาง
ภู มิ สั ณ ฐานวิ ท ยาที่ ส้ า คั ญ ของแหล่ ง น้้ า ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ท้ า การศึ ก ษา (Nijboer and
Verdonchot, 2004) และเนื่องจากผลกระทบและสาเหตุที่มีความซับซ้อนของปัญหายูโทรฟิเคชัน
กลยุทธ์ในการควบคุมหรือป้องกันปัญหาเป็นเรื่ องที่ต้องอาศัยความรู้แบบองค์รวมโดยการประมวล
ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับของพื้นที่รับน้้า (Catchment) ซึ่งครอบคลุม
หลักการทางนิเวศอุทกวิทยา (Zalewski et al., 1997) เชื่อมโยงเข้าสู่ข้อมูลความรู้ด้านการจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกั บระบบลุ่มน้้ าที่หลากหลาย อาทิ ด้ านการควบคุมปัญ หาการชะล้ างพัง ทลายของดิ น
และการจัดการด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้้าและพื้นที่เขตรอยต่อ (Straskraba, 1994) ซึ่งพบว่าใน
เร็วๆ นี้มีการบูรณาการความรู้และพัฒนาสู่แนวทางการจัดการที่ครบวงจรได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น (Zalewski et al., 1997)
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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อนึ่ง การพัฒนาโมเดลทางนิเวศวิทยาภายใต้การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบัน จึงควรประกอบด้วยการประมวลข้อมูลทางนิเวศอุทกวิ ทยาที่ละเอียดรอบคอบและเพีย ง
พอที่ จะอธิ บ ายลั กษณะของพื้ นที่ แ ม่ น้าล้ าธารและปั จ จั ย ทางอุ ตุ นิย มวิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี การ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลความรู้ในด้านพื้นที่รับน้้า (อาทิ การใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินโดยรอบ ประเภทของดิน ลักษณะการไหลของน้้าทั้งบริเวณผิวน้้าและชั้นน้้าใต้ดิน ฯลฯ) ด้าน
ลักษณะภายในล้าน้้า (อาทิ ความห่างจากแหล่งรับสารปนเปื้อนหรือน้้าเสียประเภทต่าง ๆ ล้าดับชั้น
ของแม่น้า ความกว้างและความลึกของแม่น้า พรรณพืชหรือลักษณะของป่าไม้ในพื้นที่ชายขอบของ
ล้ าน้้ า ปริ มาณน้้ าเสี ย ที่ ไ ด้ รั บ ความเร็ วของน้้ า ลั กษณะทางอิ นทรี ย์ ส ารและองค์ ป ระกอบทาง
กายภาพของพื้นท้องน้้า อุณหภูมิของน้้า ความขุ่นของน้้า และความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลาย
น้้าได้สูงสุด ฯลฯ) ด้านแร่ธาตุอาหารในแหล่งน้้า (อาทิ ปริมาณไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย ไนไตรท์
ไนเตรท และฟอสฟอรัสรวม ฯลฯ) และด้านผู้ผลิตขั้นต้นและกระบวนการทางชีวเคมีที่ส้าคัญ (อาทิ
ความเข้ มข้นของคลอโรฟิ ล ล์ เอ การเจริ ญเติ บโตปกคลุมของพรรณไม้ใ นแม่ น้า สัด ส่วนของมวล
ชีวภาพชนิดต่าง ๆ ที่มีในแหล่งน้้า และความต้องการใช้ออกซิเจนทางชีวภาพในแหล่งน้้า ฯลฯ)
ส้ าหรั บ ในพื้ นที่ แ ม่ น้าท่ าจี น มี การพั ฒ นาแบบจ้ าลองเพื่ ออธิ บ ายพลวั ต ของสารก้ าจั ด
ศัตรูพืชที่ปนเปื้อนเข้ามาสู่แหล่งแม่น้า และความเชื่อมโยงกับปัจจั ยสิ่งแวดล้อมทางน้้า (ภัทราวุธ ,
2556) ซึ่งพบว่าปัจจัยคุณภาพน้้าหลายประเภทที่ศึกษาไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจนใด ๆ มีเพียงแร่ธาตุ
อาหารประเภทแอมโมเนียม (NH4+; M) ในน้้า ที่แสดงความสัมพันธ์ (P < 0.05) ในเชิงบวกกับสาร
ก้าจัดศัตรูพืชในกลุ่มไดเอรอนในน้้า (Diuron in water: DWATER;g/L) ดังสมการ
DWATER = 1.33 NH4+ - 11.60

(r2 = 0.80)

จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่ามีปั จจัย ทางนิเวศอุท กวิทยาจ้าเพาะประเภทที่จ้าต้อง
ติดตามข้อมูล ประมวลผล และน้ามาใช้ในการอธิบายกระบวนการทางยูโทรฟิเคชันที่เกิดขึ้น การ
พิจารณาข้อมูลโดยขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือขาดความเข้าใจในสภาพพื้นที่อย่างเพียงพอ อาจท้า
ให้ ผลการวิ เคราะห์ สถานการณ์ ปั ญหาที่ มี ไ ม่ร อบคอบ และไม่ท ราบถึง ทิศ ทางที่ เหมาะสมในการ
บริหารจัดการเพื่อการแก้ปัญหาในระยะต่อไปได้

6.4) การด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายูโทรฟิเคชัน
6.4.1) ลักษณะการด้าเนินการทั่วไป
ปัญหายูโทรฟิเคชันพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศที่มีกิจกรรมของชุมชนอย่างหนาแน่น
ตามริมทะเลสาบ แม่น้า หรือเขตชายฝั่ง กิจกรรมจากชุมชนก่อปัญหาการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมทางการเกษตร (การใช้ปุ๋ยเป็นจ้านวนมากลงในพื้นที่) กิจกรรมด้านการปศุ
สัตว์ การทิ้งน้้าเสียจากแหล่งชุมชน และกิจกรรมของมนุษย์ที่ท้าให้เกิดการตัดไม้ท้าลายป่าหรือการ
เปลี่ยนพื้ นที่เพื่อการใช้ ประโยชน์ในรูป แบบต่าง ๆ อาทิ สิ่ง ก่อสร้าง การท้ าถนน และการเปลี่ย น
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พื้นที่เพื่อการเพาะปลูก ฯลฯ การศึกษาที่ผ่านมาในพื้นที่ปากแม่น้าและเขตชายฝั่งพบว่า ปัญหายูโทร
ฟิ เ คชั นเกิ ด จากการเพิ่ มแร่ ธ าตุ ไ นโตรเจนและฟอสฟอรั ส มากกว่ า การเพิ่ ม ของธาตุ ซิ ลิ กอน ซึ่ ง
นอกจากการเปลี่ยนแปลงมวลทางชีวภาพของผู้ผลิตขั้นต้นโดยรวมแล้ว ยังท้าให้เกิดการเปลี่ยนกลุ่ ม
หรือชนิดของแพลงก์ตอนพืชในเขตชายฝั่ง (Justic et al., 1995) และมีความเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในผลผลิตทางการประมง ผลกระทบดังกล่าวท้าให้ทางประเทศแถบยุโรปและอเมริกามี
ความพยายามในการควบคุ มปริ มาณฟอสฟอรั ส ในแหล่ ง ที่ มาจากระบบน้้ าทิ้ ง ที่ ชั ด เจนต่ า ง ๆ
(โดยเฉพาะการห้ามการใช้ ผงซั กฟอกที่ มีฟอสเฟตเป็ นองค์ป ระกอบ) ซึ่ง ผลจากการควบคุม อย่าง
เข้มงวดท้าให้ระดับของฟอสเฟตในน้้าทิ้งเหล่านั้นลดลงได้ถึงประมาณ 50% (Dodds, 2002)
ปัญหายูโทรฟิเคชันได้รับการตระหนักถึงว่าเป็นผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้า
และทรัพ ยากรในแหล่ งน้้าในระดั บภูมิภาคและระดั บโลก มี องค์ กรทั้งภาครั ฐ หน่วยงานราชการ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรในภาคเอกชนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านต่าง ๆ ให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางด้าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพร่วมกัน ในที่นี้องค์กร
ระดับภูมิภาค อาทิ Council of European Committee (2000) ได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์เพื่อ
การบริหารจัดการคุณภาพน้้าของภูมิภาคยุโรปภายใต้แผน The Water Framework Directive of
the European Community (WFD) ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าผิวดิน ที่
เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
ส้าหรับในประเทศไทย มีองค์กรภาครัฐที่ รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านการ
ติดตาม แก้ปั ญหา และฟื้ นฟู สถานการณ์ มลภาวะทางน้้ า ได้ แก่ กรมควบคุ มมลพิ ษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
พุ่งเป้าไปที่ปัญหายูโทรฟิเคชันยังไม่เด่นชัด ส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าระวั งและป้องกันปัญหาทางด้าน
สารพิษประเภทต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่แหล่งน้้าและแก้ปัญหาด้านปริมาณน้้าที่ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง และ/
หรือการมีมากเกินไป (ในภาวะน้้าท่วม) ส้าหรับการใช้ในการอุปโภคบริโภคและการผลิต ทั้งภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้พบว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุส้าคัญหรือมีบทบาทต่อการเกิดภาวะยูโทรฟิเคชันของแหล่งน้้าที่
ได้รั บความสนใจและจับ ตามองที่สุ ด คือ แร่ ธาตุอาหารในน้้า ยกตัวอย่ างการศึ กษาประเมิ นผล
กระทบของปัญหาในประเทศอังกฤษและสาธารณรัฐเวลส์ พบว่าปัญหาของการเกิดภาวะยูโทรฟิ เค
ชันท้าให้จ้าเป็นต้องเพิ่มต้นทุนในการบ้าบัด/ท้าความสะอาดน้้าที่จะมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนความงดงามของทัศนียภาพ คิดเป็นมูลค่า
ถึง 100 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งหากจะต้องแก้ปัญหาโดยการฟื้นฟูคุณภาพน้้า จะต้องใช้งบประมาณถึง 55
ล้านยูโรต่อปี (Pretty et al., 2003) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับว่าเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งครอบคลุม
การจัด การน้้าเสี ยที่ มาจากแหล่ง ที่ชั ดเจน (อาทิ จากระบบโรงงานอุต สาหกรรม) และน้้าทิ้ง ที่ไ ม่
สามารถระบุต้าแหน่งหรือแหล่งก้าเนิดมลพิษได้ (อาทิ จากพื้นที่ท้าการเกษตร และน้้าที่มาจากการ
กัดเซาะหรือการพัดพาโดยอิทธิพลของฝนและการท่วมหลากของน้้า) (Neal and Jarvie, 2005)
ภายใต้การค้านึงถึงการจัดการด้านแร่ธาตุอาหารในน้้า ความรู้ความเข้าใจในสภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนลักษณะทางนิเ วศอุ ทกวิท ยาที่ มีบทบาทต่ อการแสดง
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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สภาวะความรุนแรงของปัญหายูโทรฟิเคชันเป็นเรื่องที่ควรให้ความส้าคัญ อย่างไรก็ตามยังเป็นเรื่อง
ที่ถกกันถึงบทบาทของการใช้ระบบการผลักดันของน้้าจืดจากแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อการบรรเทาเบาบาง
ปัญหายูโทรฟิเคชัน เนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และอาจเป็นการยากที่ระบบ
นิเวศของแหล่งน้้าจะย้อนกลับคืนมาสู่สภาวะที่เคยเป็นก่อนเกิดปัญหาได้
การเรียนรู้ถึงกระบวนการในการพัฒนาของยูโทรฟิเคชัน ปัจจัย สาเหตุต่าง ๆ และโอกาส
ในการเกิดปัญหาต่อระบบสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญ ความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะทางน้้าในลักษณะเช่นนี้ ได้รับการศึกษากันมากในระบบของทะเลสาบ
หรืออ่างเก็บน้้า ซึ่งภายใต้หลักการและข้อมูลความรู้พื้นฐานที่มีมา เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อการแก้ปัญหายูโทรฟิเคชันในระบบนิเวศแหล่งน้้าไหล ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

6.4.2) การวิจัยและแนวคิดเพื่อการแก้ปัญหายูโทรฟิเคชัน
ในการพัฒนาแนวคิด จากการศึกษาวิจัยเพื่อการแก้ปั ญหายูโทรฟิเคชันนั้น แต่เดิมอาศั ย
หลั กการในกระบวนการทางชลธีวิทยา (Limnology) ซึ่ งอธิบ ายลักษณะของการผลิต และการ
บริโภคขั้นตอนต่าง ๆ ในแหล่งน้้าผิวดิน โดยทั้งนี้ความพยายามในการจ้าแนกประเภทของแหล่งน้้า
ผิวดิ น โดยเฉพาะด้ านความแตกต่างของความเข้ มข้ นของแร่ธาตุ สารอาหาร และปริ มาณของ
แพลงก์ตอนพืช (ซึ่งเชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะค่า
ความโปร่งแสงและความลึกของน้้า) ได้น้ามาสู่การจ้าแนกแหล่งน้้าตามสภาพ “ความอุดมสมบูรณ์”
ออกเป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก (Ultra-oligotrophic waters) จนกระทั่งถึงแหล่งน้้า
ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก (Hypertrophic waters) เป็นล้าดับขึ้นไป
การศึกษาที่กล่าวถึ งปัจจั ยและบทบาทของปั จจัย สิ่ งแวดล้อมในเชิงทางปริ มาณได้อย่าง
ชัดเจนเกิดจากการริเริ่มที่มีคุณค่าของ Vollenweider (Vollenweider, 1968; OECD, 1982) ซึ่ง
หลัง จากนั้นในช่วงระยะประมาณ 40 ปีที่ผ่ านมานี้มีงานศึกษาวิจัย อีก มากที่ได้ พัฒนาขึ้นเพื่อ การ
อธิบายกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของแหล่ งน้้าที่ไ ด้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์ จนกระทั่งในที่สุดความรู้เรื่องปัจจัยจ้ากัดด้านสารอาหาร (Limiting nutrients) ก็เริ่มชัดเจน
ขึ้นและเกิดการพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ท้านายการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและมวลทาง
ชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชตามเวลาได้ในที่สุด (อาทิ โมเดล PROTECH โดย Reynolds et al.,
2001)
งานศึกษาวิจัยทางด้านโมเดลทางนิเวศวิทยาส้าหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประชากร
แพลงก์ ตอนพืช เริ่มแรกพบในพื้นที่ท ะเลสาบและอ่ างเก็บ น้้ าต่ าง ๆ ซึ่ งได้ ด้าเนิน การเรื่อยมาจน
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือมวลทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์ที่เกี่ยวข้องได้
(Hitton, et al. 1992; 2001; May et al., 2001; Lewis et al., 2002; 2003) เมื่อมาพิจารณา
งานศึกษาปัญหายูโทรฟิเคชันในพื้นที่แม่น้า พบว่าเริ่มมีการน้าค้านิยามของยูโทรฟิเคชันมาใช้ส้าหรับ
ระบบนิเวศแม่น้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 (Ohle, 1955) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความรู้เพื่อการอธิบาย
กระบวนการและการเกิดปัญหาในพื้นที่แม่น้ายังมีค่อนข้างจ้ากัด โดยส่วนใหญ่จะอธิบายสถานการณ์
ปัญหาทั่วไปเท่านั้น
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ในระบบนิเ วศแม่น้า Doscy (1992) ได้ใ ห้แ นวคิ ด ไว้อย่างน่าสนใจว่าเนื่ องจากแม่ น้า
โดยเฉพาะในส่ วนปลายน้้ าหรือทางตอนล่างสุ ด มี อัตราการไหลของน้้า ที่ ช้ าลง มีลั กษณะคล้ าย
ทะเลสาบน้้าจืดที่มีรูปทรงเรียวยาว ดังนั้นปัญหายูโทรฟิเคชันจึงสามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับ
แหล่งน้้านิ่ง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อดีตมาด้วยการที่แม่น้ามีลักษณะการไหลและการถ่ายเทของมวล
น้้าอยู่ตลอดเวลา ภาพลักษณ์ของแม่น้าจึงเป็นแค่ตัวกลางที่น้าพาเอาแร่ธาตุอาหารให้ไหลรวมไปสู่
แหล่งน้้าปลายทาง อาทิ ในเขตทะเลสาบน้้าจืดในแผ่ นดิน หรือไหลลงสู่เขตทะเลในพื้นที่ปากแม่น้า
ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อการเข้าใจปัญหาของยูโทรฟิเคชันในพื้นที่แม่น้า ในช่วงแรก ๆ จึงมีค่อนข้าง
น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทางมลภาวะจากสารอินทรีย์ต่าง ๆ แทบไม่มีการศึกษาด้านสภาวะ
และอิทธิพลของการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารในน้้า (Sweeting, 1994) ยกเว้นในการศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ พ รรณไม้ น้าเป็ นดั ช นี ชี้ วัดและการศึ กษาด้ านประชาคมของพรรณไม้ น้าในพื้ นที่ แ ม่ น้าซึ่ ง
รายงานโดย Aolmes and Newbold (1984), Mainstone et al. (1994) และ Woodrow et al.
(1994)
ในระยะถัดมาพบการอธิบายผลกระทบของแร่ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการเกิด
ทดแทนที่ของกลุ่มพรรณไม้น้า ในพื้นที่แม่น้า ในงานศึกษาวิจัย ของ Dawson et al. (1999) และ
Wilby et al. (2001) นอกจากนี้ ยังมีงานที่อธิบายความเกี่ยวข้องของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่และ
สาหร่ายที่ขึ้นเคลือบอยู่ตามผิวใบ (Epiphytes) อาทิ งานของ Flynn et al. (2002) และ Wade
(1990) ถึงกระนั้นก็ตามงานศึกษาวิจัยในปัจจุบันยังต้องการงานวิจัยที่มุ่งเน้นกระบวนการเกิดปัญหา
ต่อแหล่งน้้าในภาพรวม ซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงความรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์
ที่หลากหลาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของปัจจัยที่ก่อผลกระทบภายในระบบนิเวศแต่
ละแห่งที่มีโครงสร้างทางภูมิสัณฐานวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่มีความจ้าเพาะและแตกต่างกันไปด้วย
อนึ่ง จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัญหายูโทรฟิเคชันเกิดขึ้นจากการเพิ่มของแร่ธาตุอาหาร
ในน้้า ซึ่งเป็นผลมาจากภาพรวมของหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานทางธรรมชาติที่มี (Natural
background) หรือมาจากอิทธิพลของฝน กิจกรรมอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และน้้าทิ้งจาก
แหล่ ง ชุ มชนทั้ ง ที่ มีจุด ก้ าเนิ ด ที่ แ น่ นอน (Point-source runoff) และไม่ แ น่ นอน (Non-point
source runoff) ซึ่งผลกระทบจากการเพิ่มของแร่ธาตุอาหารนี้ได้ท้าให้เกิดการปรับตัวของธรรมชาติ
ให้ส มดุล กับปริมาณของแร่ธาตุอาหารจ้าเพาะต่าง ๆ (อาทิ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส ซิ ลิเกต) และ
ปริมาณของแสงที่มีในแหล่งน้้า จากการศึกษาประมวลผลในงานวิจัยทางวิชาการที่หลากหลายพบว่า
กระบวนการที่ส้าคัญยิ่งในการควบคุมระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารให้มีระดับที่เพียงพอหรือ
มากน้อยเท่าใดในแหล่งน้้านั้น คือ กระบวนการทางอุทกวิทยาของแหล่งน้้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เราสามารถวิเคราะห์ผลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปัญหายูโทรฟิเคชัน ตลอดจนใช้เพื่อท้านาย
โอกาสในการเกิด การคงตัวหรือ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาผ่านการศึกษาวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา
(อาทิ การวิ เ คราะห์ รู ป แบบและอั ต ราการไหลของมวลสารในพื้ น ที่ ห นึ่ ง การแยกชั้ นและการ
ผสมผสานของน้้า และอัตราการตกตะกอนของสารในแหล่งน้้า เป็นต้น ) นอกจากนี้ การประเมินผล
กระทบของยูโทรฟิเคชันที่ตระหนักถึงความส้าคัญและบทบาทของปัญหาต่อพื้นที่ลุ่มน้้าในภาพรวม
ท้าให้ประเด็นการวิเคราะห์ด้านปริมาณน้้าท่า อัตราการไหลลงในพื้นที่รับน้้า การชะล้างพังทลาย
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

284

และการเกิ ดของตะกอน ตลอดจนกระบวนการเคลื่อนย้ายของมวลสารต่าง ๆ ในระบบแหล่งน้้ า
ได้รับความสนใจในการศึกษาติดตามมากยิ่งขึ้น (Harper, 1992) การศึกษาระยะปัจจุบันยังมีการ
พัฒนาทางคอมพิวเตอร์โมเดลเพื่ออธิบายการแพร่กระจายและผลกระทบจากปัญหายูโทรฟิเคชัน
โดยมีการผนวกเข้ากับการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ละเอียดและเชื่อมโยงกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบ มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่เป็นความรู้ในด้านต่าง ๆ มา
ประกอบ

6.4.3) การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อควบคุมแร่ธาตุอาหารที่เข้าสู่แหล่งน้า
ในการจัดการปัญหามลภาวะด้วยการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อาทิ การจัดการกับลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้น นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วยังจะเกิดปัญหาตามมาได้อีกอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพและให้ผลอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จึง ควรเน้นการควบคุมที่สาเหตุ
แห่งปัญหามากกว่า
แร่ธาตุอาหารที่ เข้าสู่แ หล่ง น้้า ที่มาจากแหล่งที่ มีจุดก้าเนิด ที่ชั ดเจน (อาทิ ท่ อน้้ าทิ้ ง ของ
โรงงานอุตสาหกรรม ล้ารางน้้าเสียจากนิคมอุตสาหกรรม หรือน้้าทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่)
นับเป็นแร่ธาตุอาหารกลุ่มที่สามารถจัดการด้านการควบคุมได้สะดวกกว่า แร่ธาตุอาหารในน้้าทิ้งที่ไม่
พบแหล่งก้าเนิดที่เด่นชัด เนื่องจากจะสามารถก้าหนดต้าแหน่งการควบคุมและวางแนวทางในการ
ส้ารวจติดตามเพื่อการประเมินผลได้ไม่ยาก แร่ธาตุอาหารซึ่งมาจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในภาพ
กว้าง อาทิ จากกิจกรรมการท้าการเกษตร การผลิ ตพืชผล การปรั บเปลี่ย นพื้นที่เ พื่อการจัดสร้าง
แหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งน้้าทิ้งจากชุมชนที่ไม่สามารถระบุต้าแหน่งได้อย่างจ้าเพาะเจาะจง เหล่านี้
นับ เป็นแหล่ ง ที่มาที่ย ากต่ อการบริห ารจั ด การ แต่ ขณะเดี ย วกั น กลับ มี บทบาทที่ ท้า ให้ร ะดับ ของ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหล่งน้้าเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆ ในการศึกษาของ Caraco and Cole
(1999) พบความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างจ้ านวนประชากรในชุ มชนที่ มี ใ นแต่ ล ะพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า กั บ ปริ มาณ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่พบในมวลน้้า และยังพบว่าในพื้นที่ที่พบกิจกรรมทางการเกษตรและการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50% จะท้าให้แร่ธาตุในรูปไนโตรเจนมีการเพิ่มได้มากถึงสอง
เท่า
ข้ อ มู ล ความรู้ ข้ า งต้ น ท้ า ให้ เ กิ ด การมองภาพลุ่ ม น้้ า เป็ น ระบบของความเชื่ อ มโยงที่
ต่อเนื่องกัน มีการใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์บทบาทหรือโอกาส
ของผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบระบบลุ่ มน้้าต่อคุณภาพน้้าในลุ่มน้้านั้น
ๆ และมี การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง “กลุ่ มพื้ นที่ ” ที่ มีค วามคล้ ายคลึ ง กั น จากลั กษณะการตอบสนองทาง
นิเ วศวิท ยา แนวทางเหล่ านี้ สามารถน้ าไปสู่ การวางแผนบริ ห ารจัด การคุณภาพน้้ าในลุ่มน้้าอย่ าง
จ้าเพาะแห่ง ขณะเดียวกันก็เกิดเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงภาพรวมต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการ
วิเคราะห์ระบบลุ่มน้้าออกเป็นเชิง “กลุ่มการบริหารจัดการ” ที่จ้าเพาะตามบริบ ทของการแบ่งเขต
ปกครองส่วนจั งหวัด หรือส่วนท้องถิ่ น (ดั งในกรณีศึ กษาพื้ นที่ ลุ่ มน้้ าท่าจีนตามเขตการปกครองใน
จังหวัดชัยนาท ลงมาถึงจังหวัดสมุทรสาคร; Thaipichitburapa et al., 2010) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
การเคลื่อนตัว การบ้าบัดตัวเอง รวมทั้ งการถ่ายเทสารมลพิษแยกตามส่วนต่าง ๆ ของเขตจังหวั ด
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อย่างชัดเจน (พร้อมกับการใช้ Box model มาประกอบ) นับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและท้าให้แต่ละ
ภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงปัญหาในเขตพื้นที่ของตนเอง รวมทั้ งเห็นภาพความจ้าเป็นในการวางแผน
บริหารจัดการควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การศึกษาที่ผ่านมาสะท้อนภาพความยากล้าบากในการจัดการแก้ ไขปัญหายูโทรฟิเคชั น
หากได้เกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้น ความพยายามในการลดสาเหตุของปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเริ่มหัน
มาให้ค วามส้ าคัญมากกว่ าการจัดการที่ปลายเหตุ การศึกษาของ Schindler (1974) ที่ป ระเทศ
แคนาดา พบว่าการควบคุมการปล่อยของ “ฟอสฟอรัส” ที่ลงสู่แหล่งน้้าเป็นทางออกที่ดี และเกิด
ผลได้ชั ดเจนกว่าการควบคุ มปริมาณอินทรีย์คาร์ บอนที่เ ข้าสู่แ หล่งน้้า ฟอสฟอรัสนั บว่าเป็ นปัจจั ย
ส้าคัญที่สามารถจ้ากัดการเพิ่มจ้านวนของผลผลิตขั้นต้น (Shindler, 1974; Correll, 1999) อย่างไร
ก็ตาม ในแหล่งน้้าเขตร้อนบางแห่งอาจพบว่าไนโตรเจนก็มีบทบาทในการเป็นปัจจัยจ้ากัดที่ส้าคัญ ซึ่ง
ผลจากการศึกษาทางชีววิเคราะห์ภายหลังจากได้พบว่าสัดส่วนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนับเป็น
อีกปัจจัยที่ควบคุมการเกิดปัญหายูโทรฟิเคชันในแหล่งน้้า (Golterman and de Oude, 1991)
ในการควบคุมระดับของแร่ธาตุอาหาร จ้าเป็นต้องมีการประเมินระดับของแร่ธาตุอาหารที่
มีใ นแหล่ ง น้้ า หรื อระดั บที่ มีโ อกาสเกิ ด ขึ้ นจากการรั บ น้้ าเสี ย เข้ ามาสู่ ระบบนิ เ วศแหล่ ง น้้ านั้ น ๆ
นอกจากนี้ ยั ง ควรทราบบทบาทความสั ม พั น ธ์ ข องระดั บ แร่ ธ าตุ อาหารที่ ป รากฏและปริ ม าณ
คลอโรฟิลล์ที่ถูกกระตุ้นให้เพิ่มจ้านวนขึ้น ตัวอย่างสมการความสัมพันธ์พื้นฐาน (Dodds, 2002) ที่
แสดงระดับของฟอสฟอรัสรวม (TP; mg/m3) ที่เกิดจากบทบาทของปริมาณฟอสฟอรัสที่รับเข้ามา
(Loaded P; L; mg/m2/yr) และปัจจัยสะท้อนสภาวะทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้้า ซึ่งได้แก่ ความ
ลึกเฉลี่ยของน้้า (Z; m) ค่าอัตราการไหลออก (Flushing rate;
; per year) และอัตราการ
ตกตะกอน (; per year) ซึ่งมีค่าประมาณ 10 / Z นั้น สามารถแสดงได้ดังนี้
TP

=

L
Z (ρ+σ)

สมการดังกล่าวเป็นการท้านายอย่างง่ายที่ค้านึงถึง “แหล่งที่มา” ที่มาจากการรับน้้าจาก
แม่น้า ล้าธาร (รวมทั้งจากแหล่งบรรยากาศและน้้าใต้ดิน) และ “การหายไป” ที่เกิดจากการไหลออก
นอกระบบและการตกตะกอนลงที่พื้นท้องน้้า โดยก้าหนดให้ระบบอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเสถียรและ
มี การรั บ แร่ ธาตุ อาหารที่ เ กิ ด มาจากพื้ นท้ องน้้ า ในระดั บ ที่ ต่้ า ทั้ ง นี้ การประเมิ นค่ าปั จจั ย แต่ ล ะ
องค์ประกอบอย่างละเอียดจะก่ อให้เกิดการท้านายระดับ TP ที่จะมีได้อย่างใกล้ความเป็นจริงมาก
ที่สุด
ในขั้นตอนส้าคัญต่อไป คือ การประเมินระดับของคลอโรฟิลล์ที่จะเกิดจากการกระตุ้นให้
เกิดขึ้นจากระดับของ TP ที่พบนั้น ผลการศึกษาของ Jones and Bachmann (1976) เสนอ
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากการรวบรวมข้อมูลในเขตทะเลสาบ 143 แห่ง ดังนี้
Log Chla = 1.46 Log TP - 1.09 (r2 = 0.90)
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ซึ่งในที่นี้ Chla เป็นค่าเฉลี่ยของคลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงฤดูร้อน
ส่วน TP คือ ระดับของฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus; µg/L) ในช่วงฤดูเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม การศึกษาหลังจากนั้นพบว่าระดับความสัมพันธ์ อาจไม่ชัดเจนหากระดับ ของ “ไนโตรเจน” ใน
น้้ามีค่าต่้า ซึ่งได้ท้าให้เราเห็นว่ าไนโตรเจนก็มีส่วนร่วมในการขั บเคลื่อนให้เกิดปริมาณคลอโรฟิล ล์
ขึ้นมา ในการนี้ Smith (1982) จึงเสนอสมการใหม่ ดังนี้
Log Chla = 0.640 Log TP + 0.587 Log TN - 0.753 (r2 = 0.75)
สมการดังกล่าวนี้ เหมาะกับพื้นที่ที่มี TP สูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับแหล่งน้้าในเขตร้อน
เท่าใดนัก (Cooke et al., 1993; Sarnelle et al., 1998) และจากความสัมพันธ์ดังกล่าว การ
ควบคุ มระดั บ ของคลอโรฟิ ล ล์ ใ ห้ อยู่ ใ นสมดุ ล ธรรมชาติ ห รื ออยู่ ใ นระดั บ ปกติ ที่ เ ป็ น พื้ นฐานเดิ ม
(Based-line level) ส้าหรั บแต่ ละแหล่ง น้้า จึง นับ เป็ นเรื่ องที่ส ามารถประเมินย้อนกลั บไปได้ว่า
จะต้องควบคุม TP ที่มีในแหล่งน้้าให้อยู่ในระดับเท่าใด และจะท้าให้เราสามารถประเมินไปถึงระดับ
ของฟอสฟอรัสที่เกิดจากระดับของ “L” ที่เข้ามาสู่แหล่งน้้าที่เหมาะสมว่าควรมีไม่เกินเท่าไรได้ต่อไป

6.4.4) การฟื้นฟูแหล่งน้าที่เกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน
การแก้ปัญหาด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นวิธีหนึ่งที่มีการใช้ (อาทิ การใช้สารเคมี เช่น Fe3+
เพื่อการจั บฟอสเฟตให้ ตกตะกอนลงบางส่ วนหรือการปรับ pH ของน้้าให้ แอมโมเนียมในน้้ าเสี ย
เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซแอมโมเนียออกไป) อย่างไรก็ตาม การบ้าบัดเหล่านี้ส่วนใหญ่มีต้นทุนที่สูงมาก
และเป็นข้อจ้ากัดส้าคัญในการด้าเนินการ จึงนับเป็นเทคนิควิธีการที่จ้าเป็นต้องหาทางพัฒนาและ
หรือหาแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการให้มากยิ่งขึ้น
ต่อไป
จากผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของแหล่งน้้าประเภทแม่น้าที่เกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน
เราจะพบว่าสถานการณ์ปัญหาในเบื้องต้น คือการเหนี่ยวน้าให้ระบบนิเวศเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างประชาคมไปสู่แบบต่าง ๆ ด้วยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของระดับแร่ธาตุอาหารที่ถูกถ่ายเท
ลงสู่ ร ะบบแม่ น้า ส้ าหรั บ ในพื้ นที่ ที่ ผู้ ผ ลิ ต ขั้ นต้ น เป็ นพรรณไม้ น้า มี ห ลั ก ฐานจากการค้ นพบทาง
วิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักในความเสื่อมโทรมของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพืช
ใต้น้าเกิดจากปัญหาการถูกจ้ากัดในเรื่องของแสง อย่างไรก็ตาม ต้นเหตุของปัญหา คือ สาหร่ายที่ขึ้น
คลุ ม พื ช ใต้ น้า เหล่ านั้ นเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ ได้ รั บ การกระตุ้ นจากการเติ มแร่ ธ าตุ อาหาร
โดยเฉพาะในรู ปของฟอสฟอรั สเข้าสู่ ในมวลน้้า กระบวนการนี้ สอดคล้ องกับรายงานดั้ง เดิมของ
Phillips et al. (1978) ที่กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนจากสภาวะที่พรรณไม้น้าเป็นกลุ่มเด่นไปสู่การที่
แพลงก์ ตอนพื ชเป็นกลุ่มเด่ นเมื่อแร่ธาตุ อาหารในน้้าสูงขึ้นนั้น มั กเกิดขึ้ นโดยผ่านกระบวนการที่ มี
สาหร่ายขนาดเล็กในกลุ่ม Epiphytes เจริญขึ้นมาปกคลุมบนใบของพรรณไม้น้าชนิดต่าง ๆ ก่อน
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ด้วยเหตุดังกล่าววิธีการพื้นฐานส้าคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่ปกคลุม
พรรณพืชในแหล่งน้้า ก็คือ การควบคุมหรือการลดการปล่อยน้้าทิ้งหรือของเสียที่มีแร่ธาตุอาหารสูง
ลงสู่ ร ะบบนิ เ วศของแม่ น้ า กระบวนการดั ง กล่ าวจ้ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ด้ าเนิ นกา รให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการควบคุมการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในรูปที่ ละลายน้้าซึ่งสาหร่ายขนาด
เล็กน้ าไปใช้ได้ ง่าย (Soluble reactive phosphorus; SRP) ซึ่ งมีแหล่งที่ มาจากทั้ง ระบบของ
โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และการปศุสัตว์โดยรอบแหล่งน้้า มิเช่นนั้นแล้ว การฟื้นตัว
ของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ ภายใต้กระบวนการทางชี วภาพและกายภาพต่าง ๆ ก็จะไม่ สัมฤทธิ์ผ ล
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากสาหร่ายขนาดเล็กเหล่านั้น ยังจะสามารถเจริญกลับขึ้นมาปกคลุมได้อีก
เรื่อยไป
อนึ่ง การฟื้นฟู Stock ของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ก็นับว่ามีความจ้าเป็น ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในช่วงที่ระบบนิเวศพัฒนาตัวสู่สถานภาพที่มีแร่ธาตุอาหารสูง และอยู่ในสภาวะที่มีแร่ธาตุอาหารสูง
(Eutrophic conditions) แล้ว พรรณไม้น้าส่วนใหญ่มักมีระบบรากที่ตื้นขึ้นเพื่อการแผ่ขยายออก
ทางแนวราบที่รวดเร็ว สถานภาพดังกล่าวอาจถูกกระทบกระเทือนด้วยความเร็วของน้้าที่รุ นแรงขึ้น
ในบางช่วงฤดูกาลได้ง่าย ดังนั้น การเพิ่มปริมาณตั้งต้นของพรรณไม้น้าชนิดที่เหมาะสม โดยค้านึง ถึง
สถานการณ์ด้านแร่ธาตุอาหารและต้าแหน่งพื้นที่ที่มีความเร็วของน้้าที่เหมาะสมจะเป็นอีกวิธีหนึ่งใน
การฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้าได้
ในการศึ กษาที่ผ่ านมาพบว่ า มี ห ลากหลายวิ ธีที่นักวิท ยาศาสตร์ ได้ พ ยายามหาทางฟื้ นฟู
ระบบนิเวศของแหล่งน้้าที่เกิดปัญหาการเพิ่มจ้านวนของแพลงก์ตอนพืชอย่างหนาแน่นจนมากเกินไป
อาทิ การน้าพรรณไม้น้าที่เคยมี ในระบบไปปลูกขยายในพื้นที่เ ดิมขึ้นมาใหม่ (Scheffer et al.,
1993) โดยพบว่ า การปลู กขยายพรรณไม้ น้า ในพื้ นที่ ส่ ง ผลให้ ป ริ มาณตะกอนแขวนลอยในน้้ าลด
ปริมาณลง และยังผลดีกลับมาสู่พรรณไม้น้าเนื่องจากเป็นการเพิ่มความเข้มแสงที่ส่องสว่างและท้าให้
สามารถสั ง เคราะห์ แ สงและเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ขึ้ น หากการขยายพรรณไม้ น้าขนาดใหญ่ ป ระสบ
ความส้าเร็ จยัง จะเป็ นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนไปตามระบบรากของพรรณไม้ และท้ าให้ห น้าดิ น
เปลี่ยนสภาพมาเป็นระบบที่มีออกซิเจนมากขึ้น นับเป็นการลดการปลดปล่อ ยของแร่ธาตุอาหารใน
กลุ่มฟอสฟอรัสซึ่งได้มาจากกระบวนการทางชีวเคมีภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนภายในดิน นอกจากนี้
ระบบรากและล้าต้นของพรรณไม้น้าขนาดใหญ่ที่เจริญขึ้นจะสามารถลดการเคลื่อนตัวของมวลน้้าที่
ถูกกระตุ้นโดยแรงลม ซึ่งสามารถลดอัตราการแพร่ของแร่ธาตุอาหารจากพื้นท้องน้้า ขึ้นมายังมวลน้้า
เบื้องบนได้
อนึ่ ง ปั ญ หาของโมเดลด้านแร่ ธาตุ อาหารที่พ บในปั จจุ บั นก็ คื อการมุ่ง ประเด็นไปที่ การ
อธิบายกระบวนการเกิด ปัญหายู โทรฟิเคชัน โดยพิจารณาจากการที่มีแร่ธาตุอาหารในน้้าที่ มีอยู่ใ น
ระดับน้อยหรือปานกลางไปสู่ระดับที่มาก และมี เพียงส่วนน้อยที่พยายามอธิบายกระบวนการที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อลดระดับของแร่ธาตุอาหารจากมากไปน้อย ท้าให้การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการฟื้นฟูยัง
ท้าได้ค่อนข้างล้าบาก แนวคิดของ Scheffer et al. (1993) และ Moss et al. (1996) ที่เป็นการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศหลัง จากการลดระดับแร่ธาตุอาหารด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่เหมาะสมของ
สิ่งมีชีวิต ในพื้นที่ (Biomanipulation) ได้เสนอให้ใช้ แนวทางการลดจ้ านวนปลาที่กินแพลงก์ตอน
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สัตว์ออกจากระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แพลงก์ตอนสัตว์ได้เจริญเติบโตขึ้นและกินแพลงก์ตอนพืชที่มีปริมาณ
มากมายในแหล่งน้้าแทน วิธีนี้หากท้าได้ประสบผลส้าเร็จก็จะท้าให้น้ามีความใสมากขึ้นและพรรณไม้
น้้าจะสามารถเจริญเติบโตทดแทนที่กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ อย่างไรก็ ตามการเจริญเติบโตดังกล่าวจะ
อยู่ภายในขอบเขตของสมดุลแร่ธาตุอาหารในน้้าที่มีนั้น
ยังมีง านศึ กษาวิ จัยของ Jones and Sayer (2003) ซึ่ งให้ แนวคิ ดที่น่าสนใจเกี่ ยวกั บ
บทบาทของสาหร่ายที่เป็น “Epiphyte” ในพื้นที่แม่น้าที่เจริญขึ้นอย่างหนาแน่นบนใบของพรรณไม้
น้้าในช่วงที่มีแร่ ธาตุ อาหารในน้้า สูง ขึ้นเรื่อย ๆ งานศึกษาวิ จัย นี้ไ ด้ ค้นพบว่าปริมาณของสาหร่ า ย
Epiphyte จะไม่ สั มพั นธ์ กับ ปริ มาณแพลงก์ ต อนสั ต ว์ ห รื อแร่ ธ าตุ อาหารในน้้ า แต่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
โดยตรงจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่กินสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหาร และจากผลการศึกษา
ของ Jone and Sayer (2003) ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราน้าปลาออกนอกระบบไปบ้าง จะเป็นการ
ลดอัตราการกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยหากินตามใบของพรรณไม้น้าเหล่านั้ น ซึ่งในท้ายที่สุด
จะยัง ผลให้ สาหร่ ายที่ ป กคลุมใบพรรณไม้ น้าได้ รับ การก้าจั ดทางชี วภาพและพรรณไม้ น้ากลับ มา
เจริญเติบโตได้ใหม่ เกิดเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางชีวภาพที่ครบวงจรและเกิดการเข้าสู่สมดุลใหม่
ได้อย่างยั่งยืน
ในการศึกษาระบบนิ เวศทางน้้ า และผลกระทบของการใช้ประโยชน์ในพื้ นที่โ ดยรอบลุ่ ม
น้้าท่าจี น พบว่าจุด เด่นของปัญ หาการเพิ่มของแร่ ธาตุอาหารในน้้ามาจากกิจกรรมทางการเกษตร
โดยเฉพาะการท้านาปลูกข้าวในพื้นที่โดยรอบเป็นหลัก ซึ่งแนวทางจากนี้ไปที่จะมีประโยชน์ในการ
ควบคุมปริมาณแร่ธาตุอาหารที่มากเกินไปนั้น ประกอบด้วยการลดปริมาณการใช้ปุ๋ย การมีช่วงเวลา
ที่ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและใกล้เคียงกัน และการที่มีก ารกันพื้นที่ชายขอบเพื่อการดูแลให้เป็นพื้นที่
ธรรมชาติห รื อเป็น พื้นที่ ที่ป้ องกันและบรรเทาเบาบางปัญ หาการกั ด เซาะที่ จะลงสู่แ ม่ น้าโดยตรง
อย่ างไรก็ ต าม แนวทางข้ า งต้ นนั บ ว่ า เป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งยากเมื่ อ พิ จารณาจากลั กษณะการท้ า
เกษตรกรรมในพื้นที่ ณ ปัจจุบันของประเทศไทยเรา อุปสรรคส้าคัญที่สุด ที่พบ คือ การที่ผู้ประกอบ
กิจกรรมการเกษตรยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิด นอกจากนี้ชุมชนโดยรอบและ
สังคมในภาพรวมยั งขาดความรู้ความเข้ าใจในแนวทางของการอนุ รักษ์แ หล่ งน้้ าที่ เพี ยงพอ ยั งไม่
สามารถเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันได้
ในการนี้ การแก้ปัญหาด้านยูโทรฟิเคชันในระยะยาวจึงควรหันมาให้ความส้าคัญกับการ
สร้าง “ความรู้” ด้านการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม โดย
ควรเน้ นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญ หาและ
ผลกระทบที่จะกลับมาสู่สังคมของเราในอนาคตเพื่อให้เห็นภาพร่วมกัน อันจะน้าไปสู่ความร่วมมือใน
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เชิงอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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6.5) บทสรุปภาพรวม
ปัญหายูโทรฟิเคชัน นับเป็นปั ญหาส้าคัญ ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ทางน้้าที่เราควรให้ความสนใจในการศึกษาติดตาม ทั้งนี้ เพื่อสามารถหาทางป้องกันหรือบรรเทาเบา
บางปั ญ หาได้ อ ย่ างเหมาะสม ผลการประมวลและสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ความรู้ ใ นด้ านสาเหตุ ข อง
กระบวนการยู โ ทรฟิ เ คชั น พบว่ าสาเหตุ ห ลั กมาจากการที่ แ หล่ ง น้้ าได้ รั บ แร่ ธาตุ อาหารประเภท
ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่มากเกินสมดุล ซึ่งผู้ผลิตขั้นต้น (ได้แก่ พรรณไม้น้าและแพลงก์ตอนพืช )
จะได้รับผลกระทบโดยตรง
ผู้ผลิตขั้นต้นจะมีรูปแบบของการตอบสนองในแหล่งน้้าประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่ กับ ปั จจั ย ทางนิเ วศอุ ท กวิ ท ยา อาทิ อั ต ราการถ่ ายเทมวลน้้ า ความเร็ว ในการไหลของน้้ า
ปริ มาณแร่ ธาตุอาหารในน้้ า องค์ ป ระกอบทางชี วภาพในระบบนิ เวศ ปริมาณแสง และลั กษณะ
จ้าเพาะทางภูมิสัณฐานวิทยา ฯลฯ ทั้งนี้ การพัฒนาประชากรของผู้ผลิตขั้นต้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้้า (ที่ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศแม่น้าล้าธารหรือในระบบนิเวศปากแม่น้า)
นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณเซลล์ต้นทุนของแพลงก์ตอนพืชว่ามีมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส้าคัญ คือ อัตราการถ่ายเทมวลน้้า ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ระยะเวลา ที่แพลงก์ตอนพืชจะคง
ตัวอยู่ในระบบน้้านั้น ๆ
ถึงแม้ว่ากระบวนการอธิบายการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุอาหารในระบบแหล่งน้้าไหลจะยังไม่
สมบู ร ณ์ เ ท่ าใดนั ก อย่ างไรก็ ต ามในรอบประมาณ 40 ปี ที่ ผ่ านมานี้ พ บว่ าความรู้ ค วามเข้ าใจใน
กระบวนการเกิดและบทบาทของปัจจัยโดยเฉพาะด้านแร่ธาตุอาหารที่จ้า เพาะชนิดต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่
ระบบแหล่งน้้าประเภททะเลสาบ อ่างเก็บน้้า และหนองบึงขนาดใหญ่ ได้มีความก้าวหน้ าไปมาก
ยังผลให้เกิดการจัดการด้านการฟื้นฟูและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ดูแลระบบนิเวศดังกล่าวอย่าง
เป็นรูปธรรมได้มากมาย การศึกษาข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากการแก้ปัญหาด้านยูโทรฟิเค
ชั น ในแหล่ ง น้้ า ดั ง กล่ า ว สามารถใช้ เ ป็ น รากฐานส้ าหรั บ สร้ า งความรู้ ต่ อ ยอดและพั ฒ นาเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ส้าหรับการแก้ปัญหายูโทรฟิเคชันในแหล่งน้้าไหลได้
ในภาพรวมเราพบว่ า แนวคิ ด ด้ านการแก้ ปั ญ หายู โ ทรฟิ เ คชั นที่ ส้ าคั ญ คื อ การหาทาง
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะการควบคุมปริมาณแร่ธาตุอาหารที่เข้าสู่แหล่งน้้า ซึ่งควรประยุกต์ใช้
ข้อมูลความรู้เชิงสหวิชาการเพื่อประเมินระดับที่ควรควบคุมที่สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติของ
พื้นที่ ตลอดจนควรหาเทคนิควิธีการในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับ
แหล่งน้้า โดยค้านึงถึงการควบคุมดูแลปัจจัยทั้งด้านกายภาพและเคมี และควรหาทางประยุกต์ใ ช้
องค์ประกอบทางชีวภาพเพื่อการฟื้นฟูภายในระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรลืม
ความส้ าคัญ ของชุมชนโดยรอบแหล่ง น้้า โดยให้ความส้าคั ญในด้ านการส่งเสริ มความรู้และความ
ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหายูโทรฟิเคชันและ
ทรัพยากรทางน้้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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บทที่ 7
นิเวศอุทกวิทยาสู่การบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์
Eco-hydrology and the Conservation Management Approach
นิเวศวิทยาของแหล่งน้าและการบริหารจัดการ นับเป็นศาสตร์ส้าคัญสองเรื่องที่มีบทบาท
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่ในแหล่งน้า เพื่ อการอ้านวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์ โดยเฉพาะการ
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางน้าได้อย่างยั่งยืนหรือยาวนานที่สุด โดยศาสตร์ทางนิเวศวิทยาจะให้
ความรู้ในการศึกษาติดตามสถานภาพของทรัพยากรหรื อสิ่งแวดล้อม ท้าให้ทราบศั กยภาพในการ
ผลิต ทรัพ ยากรของพืนที่ และ/หรือช่ วยในการประเมินผลกระทบที่ เกิ ดจากการใช้ประโยชน์ โดย
ชุมชนในหลากหลายรูปแบบที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้า ขณะที่ศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการจะให้ความรู้ทางสังคมวิทยา รวมทังการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการปกครองที่เกี่ยวข้อง
กับพืนที่เป้าหมาย ซึ่งให้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนในพืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม โดยสอดคล้องกับสมรรถนะและก่อให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ได้
ความรู้ความเข้าใจทางนิเวศวิทยา ยังเป็นเครื่องมือที่ท้าให้เกิดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
ชัดเจนที่จะตอบว่า “เท่าไร” “ที่ไหน” และ “เมื่อไร” ที่ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ได้เกิดขึนกับ
ทรั พ ยากร หรื อปั จจั ย คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมที่ มีภ ายในระบบนิ เ วศ จากความเข้ าใจอย่ างชั ด เจน
ดังกล่าว แนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ ทรัพยากร หรือ ปัจจัย ที่ควรดูแล จะสามารถ
ก้าหนดขึนมาอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูหรือแก้ปัญหาที่พบนัน ท้ายที่สุดจะ
เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งส้าคัญหนึ่งที่ควรตระหนักในการอนุรักษ์ คือ ประเด็นที่ว่า “การอนุรักษ์เน้นความส้าคัญ
ของผลที่จะก่อเกิดต่อคุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน วันข้างหน้า อาจนับตังแต่วันพรุ่งนี
ไปหรือในระยะเวลาที่ยาวนานขึน เกี่ยวข้องกับอนาคตของผู้คนในรุ่นลูกหลานของเราปัจจุบัน” การ
อนุรักษ์ (Conservation) มีความแตกต่างจาก การเก็บรักษา (Preservation) โดยที่การเก็บรักษา
นั นมั ก เน้ น ความส้ า คั ญในการป้ องกั น การ ดู แ ล สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ใกล้ สู ญพั น ธุ์ หรื อการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ้ากัดหรือก้าลังจะหมดไป โดยอาจมีการใช้กฎระเบียบหรือมาตรการควบคุม
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการการป้องกันดูแลในเขตพืนที่ที่มีความจ้าเพาะ
(อาทิ เขตต้นน้าล้าธารที่มีความเปราะบาง) ส่ วนการอนุรักษ์ทรั พยากรหรือระบบนิเวศแหล่งหนึ่ ง
แหล่ ง ใด นั บ เป็ นแนวทางที่ ยั ง เอื อให้ ผู้ค นได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ใ นทรั พ ยากรหรื อ ระบบนิ เ วศนั นๆ ได้
ขณะเดียวกัน มีการบริหารจัดการในลักษณะของการควบคุมหรือเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ที่จะไม่
ก่อให้เ กิด ความเสื่อมโทรมหรือเสีย สมดุล ในทรั พยากรหรื อระบบนิเ วศ หรือท้าให้เ กิด ผลกระทบ
ในทางลบต่อปริมาณและ/หรือคุณภาพของทรัพยากรที่จะเกิดต่อไปในอนาคต
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามค้าจ้ากัดความของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2537)
หมายถึง การใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มาก
ที่สุด และมีระยะเวลาในการใช้งานยาวนานที่สุด การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนัน จึง ไม่ใช่
เป็นเพียงรูปแบบของการกระท้าที่อาศัยหลักการด้านมนุษยธรรมเท่านัน แต่หากมุ่งยังเป้า หมายใน
การอยู่ ร อดของมวลมนุ ษ ย์ เ ป็ น ส้ า คั ญ ทั งนี ตามกรอบค้ า จ้ า กั ด ความข้ า งต้ น มี ก ารก้ า หนด
วัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อการธ้ารงไว้ซึ่งปัจจัย
ส้าคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว์และระบบสนับสนุนการด้ารงชีวิต 2) เพื่อ
การสงวนรั กษาการกระจายของชาติพันธุ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 3) เพื่ อเป็ น
หลักประกันในการใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ 4) เพื่อการสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ
ระบบสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึนให้สามารถสืบทอดต่ออนุชนรุ่นหลัง
ทังนี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป มีแนวทางด้าเนินการโดยวิธีการ อาทิ
 การให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้ การประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนวงสั งคมตระหนักถึ ง
ความส้าคัญของปัญหาที่จะเกิดขึน
 การปรับปรุงคุณภาพหรือสภาพแวดล้อมในพืนที่ให้เหมาะสม
 การจัดการเพื่อลดอัตราการเสื่อมสูญหรือการน้ากลับมาใช้ใหม่
 การใช้สิ่งทดแทนในทรัพยากรที่ร่อยหรอลงไป
 การส้ารวจหาทรัพยากรใหม่ๆ และ
 การป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมในสภาพสิ่งแวดล้อม รวมทังป้องกันมวลสาร หรือ
วัตถุเป็นพิษ ไม่ให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัย หรือระบบนิเวศที่เป็นฐานใน
การผลิตทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์
ซึ่งในการป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมในประเด็นหลังนี นับเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญ
และจ้าเป็นต้องใช้องค์ความรู้เชิงสหวิชาการมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพทางนิเวศวิทยาของแต่ละพืนที่ เพื่อหาแนวทางเชิงปฏิบั ติที่เหมาะสมกับศักยภาพทางสังคม/
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

7.1) ฟังก์ชันของระบบนิเวศและแนวคิดในการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์
ในปัจจุบัน เราพบการเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางภูมิอากาศที่แปรปรวนสูง เกิดปัญหาน้า
ท่วมหลาก ปัญหาภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลได้บ่อยครัง นับ เป็นเรื่องค่อนข้างยากใน
การประเมินว่า ในระบบนิเวศมี “ปัจจัยคุณภาพน้าใด” หรือ “ทรัพยากรชีวภาพใด” ที่มีสัญญาณว่า
ก้ า ลั ง ถู ก คุ ก คาม/อยู่ ใ นสภาวะการกดดั นจากการใช้ ป ระโยชน์ โ ดยมนุ ษ ย์ หรื อ ก้ า ลั ง เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในทางลบ ซึ่งเป็นทิศทางที่บ่งบอกถึงโอกาสการเสียสมดุลของระบบนิเวศทางน้านัน ๆ
ได้ ทังนี เนื่องจากปัจจัยหรือทรัพยากรในระบบนิเ วศมี การตอบสนองทั งจากกิ จกรรมที่ เกิด โดย
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มนุษย์และอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม ด้ วยเทคนิ ค
วิธีการติดตามวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยา ภายใต้ความรู้ความเข้าใจในพืนฐานของทรัพยากร ลักษณะ
การตอบสนองที่จ้าเพาะ รวมทังการแสดงออกในความสัมพั นธ์กับปัจจัยแวดล้ อม ผนวกกับการมี
เกณฑ์การประเมินที่ใช้อ้างอิงได้สะดวกขึน ท้าให้การประเมินผลกระทบเพื่อบ่งบอกสถานภาพของ
การถูกคุกคามจากอิทธิพลต่าง ๆ ทังในเชิงคุณภาพและปริมาณจึงด้าเนินการได้ง่ายขึน
ในภาพรวมของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและระบบนิ เ วศเชิ ง อนุ รั ก ษ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เราจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพืนฐาน หรือมีเป้าหมายเพื่อความพยายามในการ
ตอบโจทย์ที่ส้าคัญต่าง ๆ อาทิ
 ทรัพยากร หรือ ปัจจัย ที่ต้องควบคุมดูแล คือ อะไร
 “เท่าไร” ถึงเป็นผลกระทบที่มากเกินไป
 ต้องควบคุมเท่าไร ถึงจะช่วยอนุรักษ์สมดุลนิเวศไว้ได้
 ควรใช้เทคนิควิธีการอย่างไร จึงจะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 “ใคร” หรือ หน่วยงานใด ควรมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล เป็นต้น
ในการประยุกต์ใช้ความรู้จากฟังก์ชันทางนิเวศอุทกวิทยา เพื่อน้าไปสู่การบริหารจัดการเชิง
อนุรักษ์นัน (ภาพที่ 7.1) อาศัย 3 แนวทางหลักที่เป็นพืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2537) ประกอบด้วย
1) แนวทางการอนุรักษ์ให้เกิดการใช้ประโยชน์ภายใต้การคงสมดุลธรรมชาติ
2) แนวทางการฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เกิดความเสื่อมโทรมลงไป และ
3) แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าอย่างเหมาะสม
ทังนี การพัฒนากระบวนทัศน์ตามกรอบแนวคิด ดังกล่าว มีประเด็นที่ควรพิจารณาและ/
หรือให้ความส้าคัญตามล้าดับขัน ดังต่อไปนี

7.1.1) การกาหนดเป้าหมายของการอนุรักษ์
เป้าหมายของการอนุรักษ์ (ภาพที่ 7.1) นับเป็นหัวใจของการบริหารจัดการที่ท้าให้ผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ องได้ เ ห็ นภาพในการพั ฒนาและมี แนวทางในการดู แ ลทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อมร่ วมกั น
เป้าหมายของการอนุรักษ์นีสามารถก้าหนดจากความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่
เผชิญอยู่ที่อาจแตกต่างกันไป (อาทิ ปัญหายูโทรฟิเคชันที่เกิดขึนในแหล่งน้า ปัญ หาการปนเปื้อนของ
สารพิษในแหล่งน้า ปัญหาการเน่าเสียของดินพืนท้องน้าและการขาดออกซิเจนในน้า หรือปัญหาการ
เกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี เป็นต้น)
การก้าหนดเป้าหมายของการอนุรักษ์ จากปัญหาดังกล่าว ควรมีความจ้าเพาะเจาะจงกับ
พืนที่หรือบริเวณที่ชัดเจนในระบบนิเวศแหล่งน้าเป้าหมาย โดยค้านึงถึงความแตกต่างตามช่วงเวลา
หรือฤดูกาลที่มี ซึ่งในระบบนิเวศแหล่งน้าหนึ่ง ๆ อาจมีประเด็นปัญหาพืนฐานได้มากกว่า 1 เรื่อง
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เป็นเป้าหมายหลักควรชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง ทังนี เพื่อการ
ก้าหนดปัจจัยหลักที่จะใช้ในการศึกษาติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องต่อ สถานการณ์
ปัญหาตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึนต่อไปได้

ภาพที่ 7.1 กรอบแนวคิดในการบูรณาการองค์ความรู้ในฟังก์ชันของระบบนิเวศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าเชิงอนุรักษ์

7.1.2) การกาหนดปัจจัยเพื่อใช้ในการศึกษาติดตาม
ในทางปฏิ บั ติ การก้ า หนดปั จ จั ย ติ ด ตาม (ภาพที่ 7.1) สามารถเป็ น ดั ช นี ชี วั ด ทาง
นิเวศวิทยา (Ecological indicator) ที่เหมาะสม เพื่อน้าไปสู่กระบวนการวางแผนเพื่อการบริหาร
จัด การที่ ดี นั บเป็นขันตอนที่มีความส้ าคั ญและค่ อนข้างซั บซ้ อน เนื่ องจากปัจจัย ติด ตามดัง กล่ าว
จะต้องเป็ นปัจจั ยที่ส ามารถสะท้อนสถานการณ์และการเปลี่ย นแปลงซึ่ งเกิด จากปัญหาที่สนใจได้
อย่ างชัด เจน ด้ วยเหตุดั ง กล่ าวการก้าหนดปั จจั ย ติด ตามหรือปั จจั ยชี วัด จึง จ้าเป็ นต้ องอาศั ยการ
ประมวลความรู้ทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ทังที่มีและไม่มีชีวิต ต่าง ๆ
ประกอบกั บ ความรู้ ในด้ านการตอบสนองทางชี ววิท ยาและสรีร วิ ทยา (อาทิ การขยายพันธุ์ การ
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เจริ ญเติ บโต และการเปลี่ยนแปลงรูป ร่างของเซลล์) และ/หรื อความรู้ ในด้ านพฤติกรรมและการ
ตอบสนองของประชาคมสิ่งมีชีวิต เข้ามาช่วยอธิบายความเป็นไปที่เกิดจากปัญหาที่ มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศนัน ๆ ได้
การคัดเลือกปัจจัยติดตามที่เหมาะสมควรค้านึงถึงคุณลักษณะของปัจจัย ดังนี
1) มีค วามสั มพั นธ์ กับ ปั ญ หาหรื อสามารถสะท้ อนผลจากปั ญ หาที่ เ ป็ นเป้ าหมายของ
การศึกษาติดตามได้อย่างชัดเจน อาทิ การเลือกใช้ปัจจัยด้านมวลชีวภาพของแพลงก์
ตอนพืช ในน้าหรือปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอในน้า เพื่อสะท้อนปัญ หาจากการรั บน้าทิ ง
ประเภทปุ๋ ย ที่ใ ช้ ใ นการปลู กพื ช ที่ มาจากแหล่ ง ท้ าการเกษตรใกล้ เคี ย ง (ซึ่ ง จัด เป็ น
สารพิษที่ไ ม่สามารถระบุแหล่ งก้าเนิด อย่างจ้าเพาะเจาะจง) และเกิดผลกระทบต่ อ
ผู้ผลิตขันต้นในมวลน้า
2) มีความสะดวกในการเรียนรู้ การท้าความเข้าใจ หรือ สามารถถ่ายทอดเทคนิ คการ
ตรวจวัดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการศึกษาติดตามผลในวงกว้างได้ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการเฝ้าระวัง/ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือชุมชนในเขตพืนที่ได้
3) มีความหมายหรือมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศโดยรวม โดยเป็น
คุณค่าที่สามารถระบุเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ ได้ชัดเจน ทังนี ไม่ควรก้าหนดเพียง
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือมูลค่าทางการค้าของปัจจัยนัน
4) สามารถน้าเสนอระดับในเชิง“ปริมาณ”ได้ โดยสามารถวัด และแสดงระดับออกมาได้
อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียงกับสถานภาพเดิม หรือสามารถใช้
อ้างอิงในการศึกษาติดตามความเป็นไปด้านการฟื้นคืนสภาพในระบบนิเวศที่มี และ
น้าไปสู่การประเมินสถานการณ์ของแหล่งน้าเชิงคุณภาพ (อาทิ สถานการณ์มลภาวะ
และสถานการณ์ ความอุ ด มสมบูร ณ์ ของแหล่ง น้ า) โดยอาจสามารถเที ย บเคี ยงกั บ
เกณฑ์หรือค่ามาตรฐานสากลที่มีการก้าหนดไว้ได้
5) มี ค วามอ่ อ นไหวสู ง มี ศั ก ยภาพในการสะท้ อนสภาวะการเปลี่ ย นแปลงแม้ เ พี ย ง
เล็กน้อยได้ดี หรือตอบสนองต่อระดับของปัญหาที่เข้ามาได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะท้าให้
เห็นปัญหาได้อย่างทันท่วงที
6) มี ค่ าใช้ จ่า ยในการด้ าเนิ นการติ ด ตามตรวจสอบไม่ สู ง มากนั ก ซึ่ ง ทั งนี จะเป็ น การ
ประหยัดงบประมาณและเกิดการด้าเนินการศึกษาได้ในวงกว้าง
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7) มีความครอบคลุมต่อปัญหาที่เกิดขึน โดยสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครบถ้วน ช่วยในการประเมินโอกาสการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของระบบ
นิเวศได้
ปัจจัยติดตามที่มีศักยภาพในการเป็นปัจจัยชีวัดทางนิเวศวิทยาที่ได้มีการศึกษากันมากและ
นิยมใช้เพื่อศึกษาประเมินปัญหาด้านยูโทรฟิเคชัน ได้แก่ ปัจจัยด้านคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a;
ในหน่วย mg/m3) ก้าลังผลิตขันต้น (Primary production; ในหน่วย mg C/m3/year) รวมทัง
ความโปร่งแสงของน้า (Transparency; ในหน่วย m) ในกรณีที่พืนที่แหล่งน้าที่สนใจ(โดยเฉพาะ
พืนที่ที่อยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมหรื อเขตชุมชน) มีโอกาสรับผลกระทบจาก“มลพิษ” จ้าเพาะ
ประเภท ปั จจั ย ชีวั ดทางนิเ วศวิ ทยาที่ ใช้ ศึกษาติ ดตามควรเป็นสารพิษ ประเภทต่ าง ๆ ที่ มีโ อกาส
ปนเปื้อนจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่มีในพืนที่นัน ทังนี เพื่อให้สามารถศึกษาติดตามสถานการณ์
ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพของพืนที่มากที่สุด
ส้าหรับการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของวัตถุมพี ิษที่ปนเปื้อนเข้ามาสูร่ ะบบนิเวศแหล่งน้า
(อาทิ สารป้องกันก้าจัดวัชพืชที่มีการใช้ในพืนที่การเกษตรโดยรอบแหล่งน้า) การศึกษาติดตามระดับ
สารพิษจ้าเพาะชนิดที่ตรวจพบ “ภายในร่างกาย” ของสิ่งมีชีวิตทางน้า นับเป็นประเด็นที่ได้ รับความ
สนใจด้าเนิ นการกันมาก เนื่ องจากโดยทั่วไปเราอาจไม่ สามารถตรวจพบระดับ ของสารพิษ นันได้
โดยตรงในพืนที่ที่มีการปนเปื้อนระดับปานกลางถึงต่้า หากพืนที่แหล่งน้านันได้รับการปนเปื้อนจาก
สารพิษมาอย่ างต่อเนื่อง จะสามารถตรวจพบการสะสมของสารพิ ษได้ ใ นเซลล์ หรื อ ร่างกายของ
สิ่ ง มี ชี วิต ทางน้ าที่ อาศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณนั น การตรวจพบดั ง กล่ าวเกิ ด จากกระบวนการสะสมและ
ถ่ายทอดของสารพิษผ่านระบบการกินอาหารต่อกันเป็นทอด ๆ ในห่วงโซ่อาหาร ท้าให้ระดับ ความ
เข้มข้น ของสารพิ ษมี ค่า สูง ขึน (Bio-magnification) ในสั ตว์ น้าที่อยู่ ตามล้ าดั บขั นการกิ นอาหารที่
สูงขึนไป นอกจากนี ระดับความเข้มข้นของสารพิษ ยังมีค่าสูงขึนได้ตามระยะเวลาการอยู่อาศัยใน
พืนที่ ที่ ยาวนาน จากลั กษณะตามธรรมชาติ ของการสะสมดั ง กล่าวท้ าให้ ผ ลการติ ดตามตรวจวั ด
สารพิษในสิ่งมีชีวิตทางน้า โดยเฉพาะในกลุ่มปลากินเนือซึ่งเป็นผู้บริโภคขันสูง จึง แสดงให้เห็นระดับ
ของสารพิษได้อย่างชัดเจน ถึงแม้วา่ คุณภาพน้าบริเวณนันจะมีระดับของสารพิษที่พบต่้าหรือมีค่าต่้า
กว่าเกณฑ์คุณภาพน้าที่ก้าหนดไว้ก็ตาม
เมื่ อ ปั จ จั ย ติ ด ตาม (ภาพที่ 7.1) ได้ ถู ก พิ จ ารณาอย่ างถ้ ว นถี่ แ ละก้ าหนดขึ นมาอย่ า ง
เหมาะสม การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก็จะด้าเนินการได้
อย่างรัดกุมและสามารถสื่อสารด้านสถานการณ์ความเป็นไปสู่ประชาสังคมในวงกว้างได้อย่างเข้าใจ
ยัง ผลให้ ตระหนั กในปั ญหาร่ วมกั น และน้าไปสู่ การสร้างความร่วมมื อในการแก้ไ ขปัญ หาต่อไปได้
ในทางตรงกันข้าม หากการก้าหนดปัจจัยติด ตามท้าไปโดยขาดความรู้ค วามเข้าใจ หรือใช้การสุ่ ม
ตรวจวัด ปัจจั ยคุณภาพน้า ตามความเคยชินโดยขาดการพิ จารณาอย่างรอบคอบ หรื อขาดความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบ/ระดับการตอบสนองตามธรรมชาติของปัจจัยนันแล้ว ข้อมูลผลการศึกษาที่ได้
จะไม่ ส ามารถสะท้ อนการเปลี่ ย นแปลงและสภาพปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง และอาจเกิ ด การตี ค วามที่
คลาดเคลื่อน เป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการในภายหลัง
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การศึ กษาติ ด ตามปั ญ หาน้ าเสี ย ในพื นที่ ป ากแม่ น้ า ในเขตอ่ าวไทยตอนใน ซึ่ ง มั กมี การ
ติด ตามตรวจวั ด ปัจจั ยด้ านออกซิ เจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) โดยตรวจวัด ณ บริเ วณ
ผิวหน้ าน้ า เป็ นตั วอย่างหนึ่ งที่ น่าสนใจวิเ คราะห์ ทั งนี ปั ญหาจากน้าเสี ย ที่มี ระดับ ของออกซิเ จน
ละลายน้าที่ต่้านัน ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้าอย่างรุนแรงในช่วงที่น้าลง หรือในเวลากลางคืนที่
ไม่มีแสง โดยมักพบการตายลงของสัตว์น้าโดยเฉพาะพวกที่อยู่ประจ้าถิ่น หรือกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อย
อย่างไรก็ตามเราพบว่าการศึกษาติดตามด้วยการใช้ ระดับของออกซิเจนละลายน้า เป็นดัชนีชีวัด ใน
สถานีตรวจวิเคราะห์ตามส่วนต่าง ๆ ของเขตปากแม่น้าจะให้ค่าของออกซิเจนละลายน้าที่แปรผันใน
ช่วงกว้างมาก (> 2-3 mg/L) นอกจากนี ระดับของออกซิเจนละลายน้า มักมีค่าที่สูงขึนมากในช่วง
บ่าย หรือในช่วงที่น้าขึนเต็มที่ ซึ่งลักษณะของผลการศึกษาดังกล่าวยากต่อการประเมินและส่วนใหญ่
จะไม่สามารถสะท้อนปัญหาของน้าเสียที่ไหลลงมาได้
เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางธรรมชาติของออกซิเจนละลายน้าในเขตปากแม่น้า จะพบว่า
ระดับของออกซิเจนละลายน้าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการมาก (อาทิ ช่วงการขึน
หรือลงของน้า ช่วงที่เป็นน้าเกิดหรือน้าตาย ความเร็วที่น้ามีการเคลื่อนตัว รวมทังช่วงเวลาที่ตรวจวัด
ในรอบวัน) การติดตามตรวจวัดระดับของออกซิเจนละลายน้าในช่วงที่น้าขึนจึงมักให้ค่าของข้อมูลที่
สูงกว่าช่วงน้าลง เนื่องจากอิทธิพลของน้าทะเลที่น้าเอากลุ่มของแพลงก์ตอนพืชที่หนาแน่นกว่าพัด
เข้ ามาสู่ ตอนในในช่วงเวลาที่น้ าขึ น ดัง นั น การติ ดตามตรวจสอบโดยการใช้ร ะดั บ ของออกซิเ จน
ละลายน้าเป็นปัจจัยติดตามจ้าเป็นต้องวางแผนการศึกษาอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่แท้จริง เพื่อการแก้ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน
จากตัวอย่างข้างต้นนี การก้าหนดปัจจัยชีวัดทางนิเวศวิทยาที่เป็นปัจจัยทางเคมีหรือทาง
กายภาพที่เหมาะสมจึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ในลักษณะทางธรรมชาติของปัจจัยนัน ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ภายในระบบนิเวศของแหล่งน้าที่สนใจ ทังนี ควรทราบว่าปัจจัยนันมีระดับ เฉลี่ยที่ประมาณเท่าไร
หรื อมีลั กษณะการผั นแปรอย่ างไรตามช่วงวัน หรือตามช่ วงเวลา (ในเดื อนต่ าง ๆ หรื อในแต่ ล ะ
ฤดูกาล) นอกจากนี ยังควรทราบอิทธิพลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ว่ามีบทบาทอย่างไร หรือมีส่วน
ที่ท้าให้เกิดการเพิ่มขึนหรือลดลงหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ความรู้ความเข้าใจในลักษณะพืนฐานของ
ปัจจัยที่ใช้ติดตามอย่างเพียงพอ จะช่วยให้เราสามารถก้าหนดวิธีการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับธรรมชาติของปัจจัยนัน และที่ส้ าคัญ คือ ท้าให้ สามารถอธิบาย “สถานการณ์ ” จากลั กษณะ
ปรากฏและประเมิน “แนวโน้ม” หรือโอกาสความเป็นไปจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พบในช่วง
ของการศึกษาติดตามได้อย่างถูกต้อง
ส้าหรับการก้าหนดปัจจัยติดตามที่เป็น“ปัจจัยทางชีวภาพ”หรือการพิจารณาสถานการณ์
จากการศึกษาติดตาม“สิ่งมีชีวิต”ในระบบนิเวศแหล่งน้า เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งซึ่งควร
ศึ กษาพั ฒ นาด้ า นเทคนิ ค วิ ธีก ารให้ รั ด กุ ม ทั งนี เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง มี ชี วิต มี ค วาม
เกี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ ศั กย์ การผลิ ต ของระบบนิ เ วศและ/หรื อสถานภาพความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรสัตว์น้าตามธรรมชาติที่จะมีได้ในพืนที่แหล่งน้าหนึ่ง ๆ และนับว่ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์
เราอย่างชัดเจน
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การประยุกต์ใช้ปัจจัยทางชีวภาพมีแนวทางในการวิเคราะห์จากประเด็นส้าคัญต่าง ๆ ดัง
แสดงรายละเอีย ดใน ภาพที่ 7.2 ซึ่งจะเห็ นได้ว่าการประเมินผลกระทบด้วยปัจจัยทางชีวภาพ
สามารถด้าเนินการได้จากการเริ่มพิจารณาที่ “ปริมาณ” ของมวลทางชีวภาพ (หรือความหนาแน่น)
ของสิ่ งมีชี วิต จนกระทั่ งถึง ขันที่ ละเอี ยดขึ นไป ในรูปแบบของการศึกษาติ ดตามการเปลี่ยนแปลง
ภายในเซลล์หรือร่ างกาย การติดตามลักษณะการเกิด โรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิส ภาพ การ
เกิดปฏิกิริ ยาหรือกระบวนการที่เ กี่ยวโยงสู่ประชาคมภาพรวมในเชิง อัตราการผลิต การถ่ายทอด
อาหาร รวมทังการหมุนเวียนของสารอาหารหรือพลังงานในระบบนิเวศทางน้าในบริเวณที่สนใจนัน
โครงสร้างประชาคมองค์ประกอบ
ทางชนิดและปริมาณ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความอุดมสมบูรณ์
การแพร่กระจาย
สิ่งมีชีวิตกลุ่มเด่น
กลุ่มทีต่ อบสนองชัดเจน

สิ่งมีชีวิตชนิดเด่น
ชนิดทีต่ อบสนองชัดเจน

การตอบสนองภายในร่างกาย

การตอบสนองโดยประชาคม

การตอบสนองในระบบสายใยอาหาร

โครงสร้าง ลักษณะอาการ โรค
การปนเปื้อน อัตราเมตาโบลิซึม

กาลังผลิตรวม ลักษณะการถูกล่า
การเกิดทดแทนที่

พลวัตการกิน การผลิตสาร
การหมุนเวียนพลังงาน

ภาพที่ 7.2 แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้าเพื่อการประเมิน
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อม

7.1.3) การกาหนดระดับของปัจจัยเป้าหมาย
การก้าหนดระดับของปัจจัยเป้าหมาย (ภาพที่ 7.1) ในที่นี หมายถึง การพิจารณาตัดสินใจ
คัดเลือก “ระดับของปัจจัย” ที่วัดได้ในเชิงปริมาณซึ่งเป็นขอบเขตสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในแหล่งน้า โดย
เป็ นระดั บ ที่ จะไม่ ก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต่ อทรั พ ยากรหรื อ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมทางน้ า
โดยเฉพาะในกรณีที่ปัจจัยนันอยู่ในลักษณะที่เป็นสารมลพิษ (Pollutants) โดยทั่วไปในปัจจุบันเรา
สามารถเทีย บเคี ยงขอบเขตสู งสุด ที่ยอมให้ มีได้ ในแหล่ง น้าจากเกณฑ์ หรือมาตรฐานคุณภาพน้า ที่
ประกาศใช้โดยกรมควบคุมมลพิษ หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้ องกับ การบริห ารจัด การแหล่งน้าในระดั บ
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นานาชาติ อาทิ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ของทางสหภาพยุโรป หรือ US Environmental Protection Agency (US EPA) ที่เป็นที่ยอมรับ
กันดีในวงวิชาการ
ในการก้าหนดระดับของปั จจัยที่ยอมให้มีได้สูงสุด ควรค้านึงถึงสถานภาพตามธรรมชาติ
ของปัจจัยว่ามีระดับความเข้มข้นพืนฐานตามธรรมชาติ (Based-line concentration) เป็นเท่าไร
ในสภาพแหล่งน้าบริเวณที่สนใจนัน ๆ ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าระดับความเข้มข้นพืนฐานของปัจจัยได้รับ
อิท ธิ พลจากลั กษณะที่ ตังทางภู มิศ าสตร์ ลั กษณะทางอุ ท กวิ ท ยา ภู มิอากาศ รวมถึ งรู ป แบบและ
ปริมาณการใช้ประโยชน์ในพืนที่โดยรอบแหล่งน้า ท้าให้แต่ละแหล่งน้ามีระดับความเข้มข้นพืนฐาน
ของปัจจัยที่แตกต่างกันไป
ยกตัวอย่างในพืนที่แม่น้าท่าจีน พบว่าปริมาณของแร่ธาตุอาหารทังในกลุ่มของไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และซิลิกอน ในแต่ละส่วนของแม่น้าตามเขตจังหวัดที่ไหลผ่าน 4 จังหวัด ตังแต่จังหวัด
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม จนถึงสมุทรสาคร มีความแตกต่างกันออกไป โดยมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึน
เรื่อย ๆ ในแม่น้าตอนล่างลงไปเป็นล้าดับ นอกจากนี ระดับของแพลงก์ตอนพืชที่พบในน้าซึ่งตรวจวัด
โดยค่าของคลอโรฟิลล์เ อก็มีค วามสอดคล้องกัน และมีค่าสู งขึนนับ สิบเท่ าในบริเวณใกล้เ ขตปาก
แม่ น้ า ความแตกต่ างของปั จจั ยสิ่ ง แวดล้ อมทางน้ า ตามเขตย่ อยของแม่ น้ าในลั กษณะเช่ น นี เกิ ด
ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานับสิบปี (จารุมาศและคณะ 2558) แสดงให้เห็นถึงความจ้าเพาะของ
ระดับ ความเข้ มข้ น ส้าหรับ แต่ ล ะประเภทของปั จจั ย ที่แ ตกต่ างกั นออกไป ซึ่ งจ้ าเป็ นต้ องน้ ามาใช้
พิจารณาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในเขตต่าง ๆ ของแม่น้าอย่างจ้าเพาะเจาะจง
อนึ่ง การเทียบเคียงค่าความเข้มข้นของปัจจัย กับค่ามาตรฐานคุณภาพน้า ดังที่ได้กล่าวมา
ในตอนต้น จะท้าได้เพียงบอกให้ทราบว่าระดับความเข้มข้นในพืนที่นัน ๆ มีค่าต่้ากว่าหรือเกินกว่าค่า
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ หรือสามารถจ้าแนกประเภทของแหล่งน้า ว่ามีความเหมาะสมต่อการน้าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบใดได้บ้ าง ในการบริหารจัดการแหล่ งน้าอย่างยั่งยืน นัน นอกจากการจ้าแนก
ประเภทของแหล่งน้าแล้วเราจ้าเป็นต้องทราบลักษณะของผลกระทบหรือการตอบสนองของปัจจัย
ทางนิเ วศวิท ยารวมทั งการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิ ดขึ นในอนาคต ทังนี เพื่ อให้ส ามารถวางแผน
บริหารจัดการอย่างถู กต้องและเหมาะสมได้ ซึ่ง การประยุกต์ใ ช้ค่าระดับความเข้มข้นพืนฐานของ
ปัจจั ยจึ งเป็นสิ่ง ที่จ้าเป็ น โดยเฉพาะในกรณี ที่ ไ ม่ท ราบสถานการณ์ ที่เ ป็นธรรมชาติ ที่สุ ด ของพืนที่
แหล่งน้านันก่อนการได้รับผลกระทบใด ๆ จากมนุษย์
ระดับพืนฐานตามธรรมชาติของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิยาของแหล่งน้า จึงสามารถใช้เป็น
เกณฑ์ ห รื อเที ย บเคี ย งให้ เ ป็ น ค่ าควบคุ ม ที่ ค วรมี ห รื อเป็ น อยู่ ส้ าหรั บ แต่ ล ะพื นที่ ระดั บ พื นฐานนี
โดยทั่ วไปมี การแปรผั นตามฤดู กาล เนื่ องจากอิท ธิ พ ลจากสภาวะแวดล้ อม อาทิ ปริ มาณน้ าฝน
ปริมาณน้าท่า และความเร็วในการไหลของมวลน้า ฯลฯ ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี ยังขึนอยู่
กับปริมาณของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพืนที่ที่ มีความจ้าเพาะตามช่วงฤดูกาล ยกตัวอย่างเช่ น
ในช่วงฤดูการท้านา การท้าสวน หรือการเพาะเลียงสัตว์น้าในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า ด้วย
ลักษณะการแปรผันดังกล่าวการก้าหนดระดับพืนฐานที่จะมาใช้เป็นเกณฑ์ควรด้าเนินการอย่างรัดกุม
โดยอาศัยข้อมูลการศึกษาติดตามอย่างน้อยในช่วง 5 ปี ที่ต่อเนื่องกันมา ทังนี ควรพิจารณาแยกตาม
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เขตพืนที่ส่ วนจ้าเพาะต่าง ๆ ของแหล่ง น้า และตามช่วงเวลา (ฤดูกาลหรือกิจกรรมหลัก) ที่ปัจจั ย
ภายนอกมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในแหล่งน้านัน
การประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับความเข้มข้นพื้นฐาน
ค้าถามที่ถามว่า “มากเท่าไรถึงเกินพอหรือเกินสมดุล” เป็นค้าถามที่กระตุ้นให้นักวิชาการ
ที่เ กี่ ย วข้ องพยายามไตร่ ตรองเพื่ อหาค้าตอบที่ ส ามารถน้ าไปสู่ การบริห ารจั ดการหรื อใช้ก้าหนด
แผนการควบคุมดูแลแหล่งน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม การตอบค้าถามข้างต้นนับเป็น
เรื่องที่ซับซ้อน เนื่องด้วยธรรมชาติของระบบนิเวศแต่ละแห่งมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของระบบ
อยู่ตลอดเวลา โดยการปรับตัวนันเกิดตังแต่หน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตแต่ ละหน่วยที่มีในประชากรกลุ่ม
ต่าง ๆ จนถึง ความสัมพันธ์ ภายในประชาคมขนาดใหญ่ ที่มี กลุ่ มสิ่งมีชี วิตที่หลากหลายและมี ความ
เชื่อมโยงกันภายในระบบของสายใยอาหารและการหมุนเวียนพลังงาน
เพื่ อความสะดวกในการประเมิ นสถานภาพและรู ป แบบการตอบสนองของปั จจั ย ทาง
กายภาพและทางเคมีที่มีในแหล่งน้า การเปลี่ยนแปลงจากระดับความเข้มข้นพืนฐานในช่วงไม่เกิน
+25 % ของระดับเดิมนัน โดยทั่วไปถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ยอมรับได้หรืออนุโลมให้เกิดขึนได้
ในแหล่งน้า ช่วงดังกล่าวอาจเรียกว่าเป็น “การผันแปรตามธรรมชาติ” ของปัจจัยนันเองที่ตอบสนอง
ต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในบางขณะ
อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนกับปัจจัยท้าให้ระดับความเข้มข้นของปัจจัย
นันเกิดการเพิ่มขึนหรือลดลงเกินกว่า 25 % ของระดับเดิม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง แรงกดดันที่มาก
พอและส่งผลเกินขอบเขตของความปกติหรือเกินความเป็นธรรมชาติ ของการแปรปรวนของปัจจัย
นัน ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศขณะนันได้รับแรงกดดันสูงจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อกระบวนการทางชีวเคมีพืนฐานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กระบวนการ
สั ง เคราะห์ ส าร กระบวนการหายใจ และกระบวนการการย่ อยสลาย ฯลฯ) ยั ง จะน้ าไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนในโครงสร้างทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้า เกิดการเปลี่ยนแปลงในมวลทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ และเข้าสู่สมดุลแบบใหม่ได้
ลักษณะจาเพาะของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางกายภาพและทางเคมี
ในการศึกษาปัจจัยทางกายภาพหรือทางเคมี พบว่า ระดับการเปลี่ยนแปลงประมาณ +25
% ของแต่ละปัจจัยนันมีค่าสุทธิที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านออกซิเจนละลายน้า
การเปลี่ยนแปลงในช่วง +25 % จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนละลายน้า ที่ไม่เกิน
2 mg/L แต่ถ้าเป็นกรณีของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (Total suspended solids) การ
เปลี่ยนแปลงในช่วง +25 % ของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปริ มาณของแข็ง แขวนลอยรวมในระดั บประมาณ 20 mg/L ทั งนี จะเห็ นได้ ว่าระดับ ของการ
เปลี่ยนแปลงขึนอยู่กับฐานความเข้มข้นเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยที่พบในพืนที่จ้าเพาะหรือในฤดูกาลที่
จ้าเพาะเจาะจงหนึ่ง ๆ ที่ก้าลังพิจารณา
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ลักษณะจาเพาะของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางชีวภาพ: แพลงก์ตอนพืช
ในกรณี ที่ ปั จ จั ย ชี วั ด เป็ น ปั จจั ย ทางชี ว ภาพหรื อ เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต การก้ า หนดระดั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่ยอมให้เกิด ขึนในลักษณะที่ไม่เกินค่า บวกหรือลบ 25 % เหมือนดังเช่นปัจจัยทาง
กายภาพหรือทางเคมี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจเป็นการก้าหนดที่ไม่เหมาะสม และท้าให้การแปร
ผลข้อมูลผิดพลาดไปได้ ทังนี เนื่องจากสิ่ งมีชีวิตแต่ละชนิด มีธรรมชาติของการเพิ่มจ้านวนหรือการ
“ขยายพั น ธุ์ ” ในรู ป แบบเชิ ง ปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งจากปั จจั ย ทางกายภาพหรื อ ทางเคมี ข องน้ า
ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช ที่มีความสามารถในการเพิ่มขึน
แบบทวีคูณ โดยการแบ่งเซลล์จากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ (ในช่วงที่มีการขยายพันธุ์ แบบไม่อาศัย
เพศ) ซึ่งหากก้าหนดให้ n คือ จ้านวนเซลล์ตังต้นโดยรวมของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้าหนึ่ง ๆ
แล้ว ในกรณีที่แหล่งน้านันได้รับปริมาณแร่ธาตุอาหารเพิ่มมากขึน จนส่งผลให้กระตุ้นการขยายพันธุ์
อย่างรวดเร็วและทุกเซลล์เกิดการแบ่งตัวได้ จะพบว่าจ้านวนเซลล์สุดท้ายที่ได้จะเท่ากับ 2n เซลล์
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากขึน 2 เท่า หรือ 100 %
โดยทั่วไปในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (อาทิ การมีปริมาณแสงที่เพียงพอ) เราสามารถ
พบการแบ่งเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชเกิดขึนได้เป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องกันไป ส่งผลให้จ้านวนเซลล์เ พิ่ม
ปริมาณขึนไปได้อย่างรวดเร็ วและเกิดเป็นช่วงการเจริญ เติบโตในลักษณะที่เรียกว่า Exponential
growth phase การติดตามวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณในระดับความหนาแน่นของเซลล์ที่เพิ่มขึนตาม
เวลาส้าหรับแพลงก์ตอนพืชนัน จึงมักใช้กราฟที่มีการ plot ส้าหรับแกน Y (ระดับความหนาแน่น
ของเซลล์) ให้อยู่ในแบบ log-scale เพื่อท้าให้เห็นรูปแบบในการเพิ่มขึนนันเทียบเคียงกับระดั บ
แรกเริ่มในช่วงเวลาแรก ๆ ซึ่งมีค่าที่ต่้ากว่ามากได้
จากลักษณะทางธรรมชาติของแพลงก์ตอนพืช ดังกล่าว การประเมินการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้า (โดยเฉพาะปัจจัยด้านแร่ธาตุอาหารที่สร้างปัญหาด้านยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้า) จึงจ้าเป็นต้องใช้
“เกณฑ์” ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ระดับเพียง 25 % เนื่องจากระดับดังกล่าว อาจ
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแค่ “ความแปรปรวน” ของข้อมูล ณ ต้าแหน่งส้ารวจต่าง ๆ
โดยทั่วไปการประเมิ นการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงของประชากรแพลงก์ต อนพืช จึงนิย ม
พิจารณาจากการ plot ความหนาแน่นลงในแกน log และวิเคราะห์ลักษณะการเพิ่มขึนนัน ทังนี
ระดับที่เพิ่มอย่างน้อย 2-4 เท่า จากระดับเดิมขึนไปจึงจะถือว่าเป็นการตอบสนองเชิงบวกที่ชัดเจน
และเป็นลักษณะที่ประชากรแพลงก์ตอนพืชจะเปลี่ยนแปลงหรือเข้าสู่สมดุลใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทต่อ
ระดับแร่ธาตุอาหารในน้า ตลอดจนการเกิ ดผลผลิตทางชีวภาพในระบบสายใยอาหารภาพรวมใน
ล้าดับต่อไปได้
ลักษณะจาเพาะของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางชีวภาพ: สัตว์พื้นท้องน้า
ส้าหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณของสัตว์พืนท้องน้า (Benthic fauna)
ที่ เ ป็ น กลุ่ มสั ต ว์ ไ ม่ มีกระดู กสั น หลั ง (Invertebrates) จะมี ค วามคล้ ายคลึ ง กั บ การพิ จารณาการ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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เปลี่ยนแปลงในแพลงก์ตอนพืช ซึ่งไม่ควรประเมินการเพิ่มหรือการลดความหนาแน่นของประชากร
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับความหนาแน่นที่แตกต่างไปจาก 1 เป็น 2 หรือต่างไปเป็นรายหน่วย
ทังนี เนื่องจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพืนท้องน้าแทบทุกชนิดมีปริมาณไข่เป็นจ้านวนมากและ/หรือ
สามารถออกลูกได้ ครังละนับร้ อยตัว ในช่วงของการขยายพันธุ์ การประเมินประชากรที่เพิ่ มขึนว่ า
“เท่าไร” ถึงเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างแท้จริง (ไม่ใช่ แค่เป็นเพียงค่า
ความแปรปรวนในการกระจายความหนาแน่น) จ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ที่จ้าเพาะชนิดของสัตว์ ไม่ มีกระดู กสันหลั ง นันเข้ ามาประกอบในการประมวลผล ทังนี มี ประเด็ น
ความรู้ส้าคัญที่ควรน้ามาประยุกต์ดังต่อไปนี
ความรู้ทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาสาหรับการประเมินผลเชิงปริมาณ
 ความดกไข่ จานวนลูก และลักษณะตัวอ่อน
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพืนท้องน้าที่มีปริมาณไข่มาก หรือสามารถออกลูกได้ ครังละ
มาก ๆ ในแต่ละช่วงของการขยายพันธุ์ อาทิ สัตว์ในกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaetes) ที่อาศัยใน
เขตปากแม่น้า บางชนิดมีไข่จ้านวนมากกว่า 200-400 ฟอง ท้าให้ในช่วงการขยายพันธุ์จะมีโอกาส
พบจ้ า นวนตั ว ขนาดเล็ ก มากขึ นหลายเท่ า จากจ้ า นวนตั งต้ น (ขนาดใหญ่ ) ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
(Chareonpanich et al. 1994) นอกจากนี ในช่วงการขยายพันธุ์นัน ไส้เดือนทะเลส่วนใหญ่จะมี
ระยะตัวอ่อนในสภาพกึ่งแพลงก์ตอนที่ว่ายน้าได้เล็กน้อย (ในระยะที่เรียกว่า Trochophore larvae)
ซึ่งได้รับอิทธิพลร่วมจากกระแสน้าเหนือผิวดินให้เคลื่อนตัวไปได้ ก่อนที่จะลงฝังตัวในดิน และพัฒนา
รูปร่างยืดยาวออกต่อไป การที่ไส้เดือนทะเลแต่ละชนิดมีระยะ Trochophore larvae ที่แตกต่างกัน
ไปนัน มีผลต่อลักษณะการแพร่กระจายจากแหล่งพ่อแม่พันธุ์ได้แตกต่างกัน ไปด้วย (Grassle and
Grassle, 1974) ส้าหรั บ พืนที่ ป ากแม่ น้ า ในเขตอ่ าวไทยที่มีการขึนลงของน้ าสองครั งในรอบวั น
ไส้เดือนทะเลกลุ่มที่มีระยะ Trochophore ประมาณ 24 ชั่วโมง มั กมีโอกาสกระจายพันธุ์อยู่ใ น
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ แหล่ ง เดิ มได้ มาก เนื่ องจากน้ าจะถู กพั ด ขึ นลงมาครบรอบอี กครั งในบริ เ วณ
ใกล้เคียงเดิมพอดี ในทางตรงกันข้าม หากเป็นไส้เดือนทะเลกลุ่มที่มีระยะ Trochophore larvae
ช่วงสันกว่า (ประมาณ 3-6 ชั่วโมง) การกระจายของประชากรสามารถเกิดในบริเวณที่ไกลออกไป
จากแหล่ งเดิม ตามอิท ธิพ ลของการพั ดพาโดยกระแสน้ า ไปในทิ ศทางใดทิศ ทางหนึ่ง ในพืนที่ป าก
แม่น้าได้
การกระจายพันธุ์ของไส้เดือนทะเลเหล่านี ยังได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของพืนที่ โดยในพืนที่ที่มีความหลากหลายในรูปทรงของดอนเลน หรือเป็นพืนที่กว้างใหญ่/พบ
ร่องน้าย่อยอยู่มาก จะพบลักษณะการกระจายของประชากรที่ไม่สม่้าเสมอจากอิทธิพลในการเคลื่อน
ตัวของน้ าหลายรู ปแบบ ความหนาแน่นที่ พ บจึ งมั กมี ค วามแปรปรวนสู ง ถึ ง แม้ ว่าอยู่ ในบริ เ วณที่
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ใกล้เคียงกัน (Ritnim and Meksumpun, 2011) ด้วยลักษณะตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณของประชากรไส้เดือนทะเลหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพืนท้องน้า ในพืนที่ปาก
แม่น้า จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าความหนาแน่นที่สูงกว่าค่า ความแปรปรวน ใน
ความหนาแน่นตามธรรมชาติ ที่พบในพืนที่บริเวณหนึ่ง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า
50-100 % (1.5-2 เท่า) ของระดับความหนาแน่นเฉลี่ยเดิม จึงจะสะท้อนตอบสนองของประชากรที่
มีต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน
 ความถี่ในการขยายพันธุ์และช่วงชีวิต
ลักษณะทางชีววิ ทยาของสัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลัง พืนท้องน้า ในด้านความถี่ของการ
ขยายพันธุ์ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ (อาทิ ในรอบปี) สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณประชากร รวมทังโอกาสการเกิดทดแทนที่โดยชนิดจ้าเพาะที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ใน
ระบบนิเวศพืนท้องน้าแต่ละแห่งได้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพืนท้องน้าบางชนิด สามารถออกไข่ได้ทุก
ระยะประมาณ 20-30 วัน ยกตัวอย่างเช่น ไส้เดือนทะเลขนาดกลาง (Meiofaunal polychaete)
ชนิด Capitella capitata ในครอบครัว Capitellidae (Chareonpanich et al., 1994) ซึ่งเป็น
ชนิด ที่มีโ อกาสเกิด ทดแทนที่ ขึนมาใหม่ ได้ง่ าย และมีศั กยภาพในการใช้ติ ดตามการตอบสนองต่ อ
ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถติดตามผลเชิงปริมาณภายในช่วงฤดูกาลย่อยที่สนใจได้
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไส้เดือนทะเลบางชนิดรวมทังสัตว์ในกลุ่มหอยที่มีขนาดใหญ่ กว่ามักมีระยะการ
เจริญเติบโตที่นานกว่าจะถึงวัยเจริญพันธุ์ บางชนิด ใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตจนถึงช่วงสมบูรณ์เพศ
นานถึง 10-12 เดือน และปล่อยไข่ได้เพียงปีละ 1 ครัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพืนท้องน้ากลุ่มหลังนี
จึงเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณตามช่วงฤดูกาลได้น้อยมาก ซึ่งโดยทั่วไปมักไม่สามารถ
ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณมาอธิบายการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งเร้า ในช่วงสัน ๆ (ถึงแม้ว่าจะเป็นเชิงบวกก็
ตาม) หากคุณภาพน้าในพืนที่ที่อยู่อาศัยเกิดการเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
พืนท้องน้าเหล่านีอาจค่อย ๆ ตายลง หรือหายไปจากแหล่งที่เคยอยู่อาศัย การเกิดทดแทนที่กลับมา
จะมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากกว่ากลุ่มเกิดทดแทนที่ขึนมาใหม่ได้ง่าย
 ธรรมชาติในการกระจายของประชากรบริเวณพื้นท้องน้า
การกระจายด้านความหนาแน่นในบริเวณพืนท้องน้า เป็นลั กษณะจ้าเพาะของแต่ละ
กลุ่ มประชากรที่เ กี่ ยวข้ องกับ รู ปแบบในการขยายพันธุ์ ลั กษณะการเลื อกที่อยู่ และพฤติ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการหาอาหารหรือการล่าเหยื่อเป็นหลัก โดยทั่วไปในพืนที่ระบบนิเวศแหล่งน้าไหล อาทิ
ในเขตชายฝั่งทะเลหรือแนวใกล้ปากแม่น้า จะพบการแปรผันในเชิงปริมาณของสิ่งมีชีวิตในบริเวณ
พืนท้องน้าได้สูงมาก โดยเฉพาะในเขตปากแม่น้า ที่มีทังพืนที่ที่เป็นดอน เป็นทรายบนโคลน มีแนว
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เลน แนวร่องน้า อยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างกั นมากนัก พืนที่ป ากแม่ น้าเป็นพืนที่ที่ มีความแตกต่ างของ
กระแสน้าและคลื่นลมในแต่ละเขตย่อยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในลักษณะทางโครงสร้าง
ทางกายภาพและทางเคมีของพืนท้องน้า นับเป็ นปัจจัยส้าคัญที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่และการ
เจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณพืนท้องน้าในแต่ละเขตนัน
ด้ ว ยลั ก ษณะพื นท้ อ งน้ า ที่ ห ลากหลาย ผนวกกั บ โอกาสในการขยายพั น ธุ์ แ ละ
พฤติกรรมความเป็นอยู่ของประชากรสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ การศึกษาติดตามสัตว์พืนท้องน้าเชิง
ปริมาณในเขตแหล่งน้าหนึ่ง ๆ จึงจ้าเป็นต้องวางแผนการศึกษาอย่างรอบคอบ เพื่อสามารถติดตาม
และ/หรือเปรียบเทียบความเป็นไปของประชากรที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยเป้าหมายที่สนใจ โดย
ไม่ใช่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่อย่างมากในบริเวณนัน การก้าหนดพืนที่
การส้ารวจประชากรสัตว์พืนท้องน้าแต่ละชนิด ควรสอดคล้องกั บลักษณะด้ านขนาด รูปแบบการ
แพร่กระจาย และความแปรปรวนตามธรรมชาติที่มี (Underwood and Chapman, 2013) โดย
หากเป็นประชากรสัตว์พืนท้องน้าที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่้ากว่า 500 m)
การสุ่มตรวจในพื นที่ห นึ่ง ๆ โดยใช้เ ครื่องมื อเก็บตั วอย่างดิน หรื อการก้ าหนดกรอบการศึ กษาที่ มี
ขอบเขตประมาณ 15X15 cm ก็นับว่าเป็นตัวแทนได้ หากเป็นประชากรสัตว์พืนท้องน้าที่มีขนาด
ใหญ่ (อาทิ สัตว์ในกลุ่มหอย ปลิง หรือดาวทะเล) การศึกษาติดตามจ้าเป็นต้องปรับขยายกรอบพืนที่
ให้ กว้ างขึ น และปรั บเปลี่ ย นเทคนิ ค การศึกษาให้ เ หมาะสมกั บพฤติ กรรมความเป็ นอยู่ ห รื อตาม
ลักษณะทางขนาดของสัตว์พืนท้องน้า นัน ๆ อาทิ ท้าการนับจ้านวนประชากรหอยฝาเดียวในพืนที่
quadrat ขนาด 1X1 m หรือท้าการส้ารวจจ้านวนประชากรปลิงในแนวที่ขึงเชือก (ในแต่ละเขต
พืนที่ย่อย) ในขอบเขตประมาณ 4x4 ตารางเมตร เป็นต้น การก้าหนดขอบเขตเชิงพืนที่ ดังกล่าวควร
ใช้ ส้ าหรั บสั ต ว์ พื นท้องน้ าที่ อยู่ป ระจ้ าที่ ห รื อสั ต ว์ พืนท้ องน้ าที่ เ คลื่ อนที่ ไ ด้ น้อย ทั งนี เราสามารถ
ประเมิ น ขอบเขตเบื องต้ น ได้ จากขนาดเฉลี่ ยของสั ต ว์พื นท้องน้าที่ สนใจนั น ซึ่ งโดยทั่ วไปควรให้
ขอบเขตของพืนที่ศึกษาโดยรวมครอบคลุมอาณาเขตอย่างน้อยประมาณ 100 เท่า ของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของสัตว์พืนท้องน้าที่ศึกษาติดตาม ก็จะท้าให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นตัวแทนของสภาพ
พืนที่ได้เป็นอย่างดี
จากภาพรวมในแนวคิด ที่กล่าวมาข้างต้ น จะเห็นถึ งความจ้ าเป็ นในการใช้ค วามรู้
พืนฐานทังทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเป้าหมายในการศึกษา มาใช้ประกอบการ
วางแผนการศึ กษา ใช้ ก้า หนดรู ป แบบวิ ธี ก ารศึ กษา รวมทั งแปรผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ พื่ อ น้ า ไปสู่ ก าร
ประเมินผลกระทบหรือการตอบสนองของประชากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในการนี ไม่
ควรน้ าจ้ านวนของสิ่ ง มี ชีวิต ต่ างชนิ ดที่ พ บมารวมกั น เพื่อการอธิ บ ายการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ทั งนี
เนื่องจากสิ่ง มีชีวิต แต่ละชนิดมีรู ปแบบของประชากรทังในเชิงปริมาณและคุ ณภาพ (หรือบทบาท
หน้าที่ในระบบนิเวศ) ที่แตกต่างกันไป นอกจากนีการก้าหนด “พืนที่ศึกษา” และ “ช่วงเวลาศึกษา”
ที่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิด การศึกษาติดตามที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนปัญหาในพืนที่ได้อย่าง
จ้ าเพาะเจาะจง และการศึ กษาที่ ดี ยั ง ควรวางแผนการติ ด ตามตรวจสอบให้ ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การ
ประเมินผลในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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7.2) นิเวศอุทกวิทยาและแนวทางในการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์
ในการบริหารจัดการระบบนิเวศนัน มีการให้ค้านิยามที่จ้าเพาะหลายด้าน FEMAT (1993)
กล่าวว่า “การจั ดการระบบนิ เวศเป็น กลยุ ทธ์เ พื่อสิ่งมี ชีวิต ที่อยู่ รวมกันทั งหมด ไม่ใช่ การมุ่งเน้นที่
แผนการจัดการสปีชีส์หนึ่งสปีชีส์ใด” ขณะที่ Wood (1994) ให้ค้าจ้ากัดความว่า “เป็นการประมวล
หลักการทางนิเ วศวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ เพื่ อการจั ดการระบบทางชีวภาพและ
กายภาพ เพื่อรักษาความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางธรรมชาติ และผลผลิตของภูมิ
ทัศน์” ซึ่งในระยะหลัง จิรากรณ์และนันทนา (2552) ได้ประมวลภาพรวมของการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และสรุ ป ว่ า “การจั ด การระบบนิ เ วศ คื อ การจั ด การที่ มีการก้ าหนดจุ ด มุ่ ง หมายที่ แ น่ นอนเป็ น
แรงผลักดัน และด้าเนินการจัดการโดยอาศัยนโยบาย วิธีการ และการปฏิบัติ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ซึ่งอ้างอิงกระบวนการติดตามตรวจสอบและการวิจัยที่มีพืนฐานอยู่บนความรู้ความเข้าใจอย่างดี
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จ้าเป็ นส้าหรับความยั่งยืน
ของโครงสร้างและการท้าหน้าที่ของระบบนิเวศ ทังนี ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลผลิตและการบริการที่จะได้รับ
แต่เน้นที่ความยั่งยืนของโครงสร้างและการท้าหน้าที่ ของระบบนิเวศ ที่จ้าเป็นต่อการสร้างผลผลิต
และบริการนัน ๆ”
สมาคมนิเวศวิทยาแห่งอเมริกา (The Ecological Society of America) ได้น้าเสนอ
ประเด็นส้าคัญที่ถือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเร่งด่วนทางนิเวศวิทยา 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1)
ด้านการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก (ที่รวมถึงสาเหตุและผลสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้า
อากาศตามธรรมชาติ) 2) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทังจากกระบวนการเปลี่ย นแปลงตาม
ธรรมชาติและจากมนุษย์ และ 3) ด้านระบบนิเวศที่ยั่งยืน ซึ่ง รวมถึงการติดตามด้านความกดดันใน
ระบบนิเวศทังที่เกิดตามธรรมชาติและโดยมนุษย์ การฟื้นฟูระบบที่ได้รับความเสียหาย การจัดการ
ระบบนิเวศเพื่อให้มีความยั่งยืน และความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทางนิเวศวิทยากับระบบ
สังคมมนุษย์ จิรากรณ์และนันทนา (2552) ให้แนวคิดเพิ่มเติมว่าประเด็นข้อหลังสุด เป็นสิ่งที่จ้าเป็น
มากในปัจจุบั น แต่ ยัง ได้ รับ การด้ าเนินการน้ อยกว่ าประเด็ นแรก ๆ ซึ่ งในการศึกษาวิจัยทางด้าน
ระบบนิ เ วศที่ ยั่ ง ยื น นั น ยั ง จ้ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย การวางแผนเชิ ง สหวิ ช าการและอาศั ย ความรู้ ท าง
นิเวศวิทยาเป็นแกนกลางเพื่อการพัฒนาในขันต่อไป
ส้ าหรั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อระบบนิ เ วศที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable ecosystem) นั น
Chapin et al. (1996) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า “ระบบนิเวศที่ยั่งยืน” ควรเป็นระบบที่สามารถรักษา
คุณลักษณะของความหลากหลายของกลุ่มที่ท้าหน้าที่หลัก (Functional group) และรักษาผลผลิต
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบ ตลอดจนอั ต ราการหมุ นเวี ย นทางชี วธรณี เ คมี ไ ว้ ไ ด้ ภ ายใต้ ว งจร
ปรากฏการณ์ทั งที่เกิ ดขึนตามปกติ และในลักษณะที่มีการรบกวนระบบที่เกิด ขึนด้วย จากแนวคิ ด
ดั ง กล่ า วจะเห็ นได้ ว่ าความมั่ น คงทางนิ เ วศ คื อ “สถานภาพที่ สิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ ยั ง คง
ความสามารถในการสนับสนุนการด้ารงอยู่ของสิ่งมีชี วิต ตอบสนองความจ้าเป็นในทางวัตถุและจิต
วิญญาณแก่มนุษยชาติทังปวงไว้ได้”
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ในการบริ หารจัดการระบบนิ เวศแหล่ง น้าเชิงอนุ รักษ์ ที่เป็ นเป้าหมายในการพิ จารณาต่ อ
จากนี จั ดเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรักษาความมั่นคงทางนิเ วศของแหล่งน้า ให้ยั่งยื น
โดยอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีความจ้าเพาะส้าหรับประเภทของแหล่งน้า
ผนวกกั บความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการใช้ ประโยชน์ ที่แ ตกต่างกั นไป ซึ่ งมี รายละเอีย ดส้ าคั ญ
ส้าหรับแต่ละประเภทของแหล่งน้า ดังต่อไปนี

7.2.1) ระบบนิเวศแหล่งน้าตกและลาธารสาขา
ความรู้ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาที่ส้าคั ญ ส้าหรับแหล่งน้าไหลประเภทน้าตกและล้ า
ธารสาขา โดยเฉพาะในพืนที่เขตป่าต้นน้า คือ ความรู้ด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ
แหล่งน้าจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ ซึ่งในส่วน
หลั งนี มั กเป็นประเด็นจากการเข้ าไปใช้ป ระโยชน์ ในพืนที่เ พื่อ เป้ าหมายทางกิจกรรมการเกษตร
นอกจากนี ยัง เกี่ย วข้ องกับ การพัฒ นาพืนที่เ ป็นแหล่ งท่ องเที่ ยว โดยมี ผู้ค นเข้าไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
รูปแบบต่าง ๆ ที่มากขึน
ภายใต้แนวคิดในการประเมิน “ขีดความสามารถทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้า ” เพื่อการ
ประเมินขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการส้าหรับพืนที่ เขตน้าตก การ
ส้ารวจระบบนิ เวศน้ าตกและล้ าธารสาขาในเขตอุ ทยานแห่ง ชาติเ อราวัณ จั งหวัด กาญจนบุรี ได้
ด้าเนิ นการขึน ในช่ วงปี พ.ศ. 2552-2554 (จารุ มาศและคณะ 2554) ผลการศึกษาพบว่า ในการ
วิ เ คราะห์ ส ภาวะการเปลี่ ย นแปลงตามธรรมชาติ ข องพื นที่ น้ าตกที่ เ กิ ด จากผลกระทบภายนอก
จ้าเป็นต้องอ้างอิงระดับ พืนฐานตามธรรมชาติ (Based-line concentrations) ซึ่งแสดงสถานภาพ
ทางธรรมชาติในฤดูกาลต่าง ๆ ของปัจจัยชีวัดที่ก้าหนดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ทังนี การศึกษา
ขี ด ความสามารถในการรองรั บ การใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งรั ด กุ ม ยั ง จ้ าเป็ นต้ องก้ าหนดเทคนิ ค การ
ประเมินผลกระทบที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยนักท่องเที่ยวหรือชุมชน
ในพืนที่จ้าเพาะนัน ๆ (ภาพที่ 7.3)
ในแหล่ งน้ าประเภทน้ าตกนั น ปัจจัย คุณภาพสิ่ง แวดล้ อมทางน้ า ในประเภทของแร่ ธาตุ
อาหารพื ช โดยเฉพาะในรูป แอมโมเนีย มไนโตรเจน จัด เป็ นปั จจั ยคุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อมทางน้ าที่ มี
ศักยภาพในการใช้ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยนักท่องเที่ยวได้ (จารุมาศและ
คณะ 2554) ด้ วยคุ ณลักษณะดังกล่าว การควบคุมไม่ให้ ระดั บของแอมโมเนียมไนโตรเจนในน้า มี
ระดับเพิ่มสูงขึนเกิน 25% ของระดับพืนฐานตามธรรมชาติที่มี ณ พืนที่น้าตกในแต่ละช่วงชัน จึงเป็น
แนวทางที่น้าไปสู่การก้าหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ใน
พืนที่เพื่อการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าอย่างเป็นรูปธรรมได้อีกวิธีหนึ่ง
ลักษณะทางธรรมชาติของพืนที่น้า ตก โดยเฉพาะองค์ประกอบของภูมิประเทศ สัณฐาน
วิทยา นิเวศวิทยา ตลอดจนบทบาทของลักษณะทางภูมิอากาศที่ มี นับเป็นลักษณะส้าคัญที่มีส่วนใน
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่ปรากฏในล้าห้วยน้าตกชันต่าง ๆ และท้าให้แต่ละช่วงชัน
ของน้าตกอาจมีคุณภาพน้าที่แตกต่างกันออกไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าวการวางแผนประเมินศักย์การ
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รองรับทางนิเวศวิทยา ตลอดจนการวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการรวมทังผลกระทบที่เกิดขึนใน
ระบบนิ เ วศน้าตกเพื่ อการอนุ รั กษ์ ดู แลและวางแผนใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อย่ างเหมาะสมต่ อไปนั น จึ ง
จ้ าเป็ นต้ อ งค้ านึ ง ถึ ง ลั กษณะดั ง กล่ าว ทั งนี ควรแยกพิ จารณาตามช่ วงชั นของน้ า ตก และ/หรื อ
วิเคราะห์แยกช่วงฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืนที่นัน ๆ

ภาพที่ 7.3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่พบในระบบนิเวศของแหล่งน้าตกและล้าธารสาขา (ภาพซ้าย;
น้าตกป่าละอู จังหวัดเพชรบุรี, ภาพกลางและภาพขวา; น้าตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี)
ในการศึกษาเปรียบเทียบทางด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในพืนที่ระบบนิเวศ
น้าตก เราพบว่าผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึนต่อความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนโตรเจน
(โดยเฉพาะในพื นที่ ย่ อ ยของแต่ ล ะชั นที่ มี ต ะกอนละเอี ย ดทั บ ถมอยู่ ) จะชั ด เจน มากกว่ า การ
เปลี่ย นแปลงในระดับ ของไนไตร์ทไนเตรทไนโตรเจนประมาณ 2-3 เท่า ปั จจัย ด้านแอมโมเนีย ม
ไนโตรเจนนี ยังมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายรวมทังพรรณพืชในแหล่งน้า ซึ่งจะเชื่อมโยง
สูผ่ ลผลิตขันต้นและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้าตกได้ ส้าหรับปัจจัย
คุณภาพน้าทั่วไปอื่น ๆ ในพืนที่ อาทิ ด้านการน้าไฟฟ้า และปริมาณออกซิเจนละลายน้า พบความ
แปรปรวนที่ สูง และมั กแสดงความผันแปรจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในธรรมชาติมากกว่ า
ผลกระทบที่มาจากการใช้ประโยชน์ที่สนใจ
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อนึ่ง ผลกระทบจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
การเหยี ย บย่้ าเข้ า ไปในบริ เ วณตกตะกอน สามารถท้ าให้ ต ะกอนจากพื นท้ อ งน้ าจ้ านวนมากฟุ้ ง
กระจายขึนมา เกิดสภาพน้าที่ขุ่น และท้าให้คุณภาพน้า โดยรวมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วย
เหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพืนที่ จึงควรหาแนวทางตักเตือนหรือควบคุมการเข้าไปใช้
ประโยชน์ในบริเวณตกตะกอน หรือจัดการท้าความสะอาดพืนที่เพื่อไม่ให้เกิดการทับถมของตะกอน
และเศษซากพืชซากสัตว์ในบางบริเวณอย่างมากเกินควร นอกจากนี การดูแลคุณภาพน้าในภาพรวม
(อาทิ การบริ ห ารจั ด การน้ าทิ ง และสิ่ ง ปฏิ กูล ต่ าง ๆ) จะก่ อ ประโยชน์ ต่ อการอนุ รั กษ์ คุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางน้าทังในเขตต้นน้าล้าธาร ตลอดจนในบริเวณท้ายน้าที่ต่อเนื่องจากพืนที่ดังกล่าวนีได้
ในการศึกษาวิจัยแหล่งต้นน้าล้าธารอื่น ๆ อาทิ ในเขตแค้มป์บ้านกร่าง (จารุมาศและคณะ
2552) ซึ่งอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่ารูปแบบในการใช้พืนที่
ล้าธารเพื่อเป็นเส้นทางการสัญจรผ่านโดยรถยนต์ของนักท่องเที่ยว ส้าหรับเดินทางขึนไปสู่ยอดเขา
พะเนินทุ่งนัน มีบทบาทต่อการเพิ่มปริมาณของแข็งแขวนลอย ตลอดจนความเข้มข้นของไนเตรทไนโตรเจนที่ฟุ้งกระจายขึนมาจากพืนท้องน้าให้แพร่ตามแนวล้าธารลงไป ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในส่วนท้ายน้าได้ ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ “อิทธิพล
จากการใช้ ป ระโยชน์ ” ในรู ป แบบที่ จ้า เพาะเจาะจงส้ า หรั บ แต่ ล ะพื นที่ ที่ มี ต่ อ ลั กษณะการ
เปลี่ ยนแปลงหรื อการตอบสนองของระบบนิ เวศทางน้ า และสามารถยังประโยชน์ ในการก้าหนด
แนวทางเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง น้ า เชิ ง อนุ รั ก ษ์ หรื อน้ าไปควบคุ มการใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อแหล่งน้าได้ต่อไป

7.2.2) แนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศแม่น้า
แม่น้านับเป็นแหล่งน้าไหลที่ส้าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร และเกี่ ยวข้องกั บวิ ถี ชีวิตของสัง คมไทยมาช้ านาน อย่ างไรก็ต าม ด้ วยการปล่อยปละ
ละเลยในการควบคุมการใช้ประโยชน์ของพืนที่แผ่นดินโดยรอบ ผนวกกับปัญหาการทิงน้าเสีย ขยะ
และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่แม่น้าอย่างต่อเนื่อง ท้าให้แม่น้าเข้าสู่สถานการณ์ที่เสื่อมโทรมลงมาเรื่อย ๆ
นับเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะในพืนที่ราบลุ่มแม่น้าภาคกลาง รวมถึงแม่น้าสายหลักที่
กระจายอยู่ ใ นเขตภู มิภ าคต่ าง ๆ โดยเฉพาะใกล้ แ หล่ ง ของชุ มชนเมื อง หรื อบริ เ วณที่ มีก ารใช้
ประโยชน์เพื่อกิจกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างหนาแน่น (ภาพที่ 7.4) ปัจจุบันพบว่าใน
ท่ามกลางพืนที่ลุ่มน้าส้าคัญต่าง ๆ ในประเทศไทยนัน ลุ่มน้าท่าจีนตอนล่างสุด (จากเขตอ้าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงบริเวณปากแม่น้าในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร) เป็นบริเวณที่ มี
สถานการณ์คุณภาพน้าที่เสื่อมโทรมที่สุด โดยในระยะปัจจุบันพบระดับเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้า
ต่้ากว่า 2 mg/L (จารุมาศ และคณะ 2556) และจัดอยู่ในคุณภาพของแหล่งน้าประเภทที่ 5 (ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ 2537) ซึ่งจัดเป็ นบริเวณรับน้าทิงจาก
กิจกรรมต่าง ๆ และควรใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมเท่านัน
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ศาสตร์ ทางนิ เวศอุท กวิ ทยาส้ าคั ญ ที่ นับ ว่าเป็ นประโยชน์อ ย่างยิ่ งต่ อการบริห ารจัด การ
แม่น้าในเชิงคุณภาพ คือ ความรู้ในลักษณะของอิทธิพลจากแร่ธาตุอาหารที่เป็นสาเหตุแห่งปัญหายู
โทรฟิเ คชั นในน้ า และแนวทางการควบคุ มระดั บของ “ไนโตรเจน” และ “ฟอสฟอรั ส ” จาก
ประสบการณ์ที่เรียนรู้ในแหล่งแม่น้าส้าคัญที่ต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่
ผ่านมาที่น้าไปสู่การบริหารจัดการเพื่อการควบคุมการปล่อยน้าเสียอย่างเป็นรูปธรรมได้ (Okada
and Peterson, 2000) ในกระบวนการควบคุมคุณภาพแม่น้านัน การอธิบาย“ศักย์การรองรับทาง
นิเวศวิทยา” ของแม่น้า นับว่าเป็นเรื่องส้าคัญที่น้าไปสู่การบริหารจัดการแม่น้า เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดยทั่วไปนิยมใช้ระดับของคลอโรฟิลล์เอในน้า ซึ่งเป็นผลผลิตอินทรีย์สารขันต้นในห่วง
โซ่อาหารทางน้ามาเป็นดัชนีทางชีวภาพส้าหรับ การติดตามการตอบสนองของผู้ผลิตหลักในระบบ
นิเวศแม่น้า ทังนี มีข้อจ้ากัดในบริเวณที่ผลผลิตขันต้นหลักของพืนที่ไม่ได้เกิดจากแพลงก์ตอนพืช แต่
เป็ นสารอิ นทรี ย์ที่ มีแหล่ง ก้ าเนิด มาจากภายนอกที่ถู กพัด พาเข้ามาสู่ ระบบ ในกรณี ดั งกล่าว การ
ควบคุมแหล่งสารอินทรีย์จากภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความส้าคัญร่วมไปด้วย

ภาพที่ 7-4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ภายในระบบนิเวศของแม่น้าและพืนที่โดยรอบลุ่มน้าท่าจีน
ในประเทศไทยเรามีการประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้ด้านการแพร่ กระจายของแร่ธาตุอาหาร
และศักย์การบ้าบัดตัวเองตามธรรมชาติของระบบแม่น้า เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้า Thaipichitburapa et al. (2010) ศึกษาพลวัตของแร่ธาตุ อาหารในรูปของ
Dissolved Inorganic Nitrogen (DIN; NH4++NO3-+NO2-) และ Orthophosphate Phosphorus
(PO43-) ในพืนที่แ ม่น้าท่าจีน ตลอดล้าน้า ที่ไ หลผ่าน 4 จัง หวั ด และท้าการประเมิ นลั กษณะการ
เคลื่อนย้ายของแร่ธาตุอาหาร ศักย์การบ้าบัดตัวเองตามธรรมชาติ และวิเคราะห์ปริมาณการไหลเข้าจากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ออกของน้าในแต่ ละส่วนของแม่น้า พบว่ ามวลน้าที่ มีแร่ธาตุอาหารปนเปื้อนสูงซึ่ งเข้ามาจากพืนที่
ภายในแต่ละส่วนจังหวัด (โดยเฉพาะจากพืนที่เขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร) ท้าให้
เกิ ด ผลกระทบที่ รุนแรงมากกว่ ามวลน้า ที่ ไ หลลงมาจากเขตจั ง หวั ด ด้ านบน (ตามเส้ นทางแม่ น้ า)
ประเด็นความรู้ ความเข้าใจดังกล่ าวท้าให้จัง หวัดทางตอนล่าง (โดยเฉพาะจั งหวัดสมุทรสาคร) ได้
ตระหนักถึ งปัญหาของการปล่อยน้าเสียภายในเขตจังหวั ด ของตนเอง (จารุ มาศและคณะ, 2556)
และเร่งหาแนวทางประสานข้อมูลกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการปัญหาอย่างตรงจุดต่อไป
ชัยนาท

แม่น้าท่าจีน
1

2

สุพรรณบุรี

3

นครปฐม
4

สมุทรสาคร

5

ภาพที่ 7.5 ลักษณะการจ้าแนก “เขตทางนิเวศอุทกวิทยา” ของพืนที่แม่น้าท่าจีน ออกเป็น 5 เขต
ประกอบด้วย เขตที่ 1 แม่น้าท่าจีนตอนบนสุด (ชัยนาท - สุพรรณบุรี) เหนือประตูระบาย
น้าสามชุก เขตที่ 2 แม่น้าท่าจีนตอนบน (สุพรรณบุรี) เหนือประตูระบายน้าโพธิ์พระยา
เขตที่ 3 แม่น้าท่าจีนตอนกลาง (สุพรรณบุรี - นครปฐม) อ.นครชัยศรี ขึนไป เขตที่ 4
แม่น้าท่าจีนตอนล่าง (นครปฐม - สมุทรสาคร) เหนือแนวคลองมหาชัยขึนไป และ เขตที่
5 ปากแม่น้าท่าจีน (สมุทรสาคร) จากแนวคลองมหาชัย ออกสู่พืนที่เขตทะเล (ปรับปรุง
จาก: จารุมาศและคณะ, 2556)
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์
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ในการศึกษาติดตามสถานการณ์มลภาวะจากปัจจัยชีวัดมลภาวะทางน้าส้าหรับระบบนิเวศ
ลุ่มน้าท่าจีนในระยะยาวในช่วงปี พ.ศ. 2548-2556 (จารุมาศและคณะ 2556) พบว่า “ช่วงฤดูกาล
ในรอบปี” มีอิทธิพลต่อปัจจัยคุณภาพน้าต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับของอัตราการไหล ปริมาณแร่ธาตุ
อาหารที่ถูกชะล้างลงมา และปริมาณออกซิเจนละลายน้า ทังนี พบการเปลี่ยนแปลงช้า ๆ อย่างค่อย
เป็นค่อยไปตามเวลาในรอบ 9 ปี โดยพบว่าระดับของปัจจัยส้าคัญมีความแตกต่ างกันตามเขตทาง
นิเวศวิทยาของแม่น้า ซึ่งจ้าแนกได้เป็น 5 เขต จากตอนบนลงล่าง ได้แก่ ช่วง 80 กิโลเมตรแรก 80120 กิโลเมตร 120-240 กิโลเมตร 240-320 กิโลเมตร และที่มากกว่า 320 กิโลเมตรลงไป (หรือ
เขตติดทะเลส่วนล่างสุด) ตามล้าดับ (ภาพที่ 7.5)
ในแต่ ล ะเขตดั ง กล่ า ว พบค่ า เฉลี่ ย ของออกซิ เ จนละลายน้ า เท่ า กั บ 5.60+1.68,
3.68+1.25, 2.78+0.82, 1.94+0.89 และ 2.22+1.51 mg/L ตามล้าดับ ผลการศึกษานีแสดงให้
เห็นถึงความจ้าเพาะในแต่ละเขตพืนที่ที่ มีระดับ Based-line concentrations ที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี ผลการศึกษาที่ ผ่านมายั งพบความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องของน้าต้นทุนที่ แ ยกมาจาก
แม่น้าเจ้าพระยา โดยพบการลดลงของปริมาณออกซิเจนละลายน้าในรอบ 9 ปี ด้วยอัตราประมาณ
4% ต่อเดือน
ส้าหรับในด้าน “อัตราการไหลของน้า” การศึกษาที่ผ่านมาหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าการ
ควบคุมปริมาณการไหลของน้าด้วยเขื่อนกันน้าหรือประตูระบายน้าเพื่อการชลประทาน มีบทบาท
ท้าให้ระดับออกซิเจนละลายน้าลดต่้าลง ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทางน้าที่
อยู่ปลายน้า การปิดกันส่วนของแม่น้ายังท้าให้ตะกอนซากพืชซากสัตว์ที่ไหลลงมาเกิดการทับถมใน
บริ เ วณตอนหน้ าของเขื่ อน นอกจากนี ยั ง ท้ าให้ เ กิ ด ปั ญ หาที่ พ รรณไม้ น้ า (อาทิ ผั กตบชวา) ซึ่ ง
เจริญเติบโตและขยายจ้านวนจนหนาแน่น เกิดการระบาดจนไปกีดขวางหรือปิดกันการสัญจรทางน้า
ได้ อนึ่ง ประตูกันน้าในพืนที่แม่น้าบริเวณตอนล่างที่สร้างขึนจากแนวคิดเพื่อป้องกัน ปัญหาจากการ
รุกล้าของน้าเค็ มนัน ยังมั กก่อให้เกิ ดปัญ หาแรงดันของน้ าทะเลที่ขึ นมาและไปกัด เซาะพืนที่ ริมฝั่ ง
บริเวณท้ายประตูกัน และท้าให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของพืนที่ริมฝั่งได้เป็นบริเวณกว้าง ปัญหา
เหล่านีล้วนสร้างผลกระทบต่อทังชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบแหล่งน้า และมีผลต่อ สิ่งมีชีวิตทางน้าทัง
ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน ในการบริหารจัดการแม่น้าอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว จ้าเป็นต้อง
บริหารจัดการ “อัตราการไหลของน้า” อย่างสมดุลและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าในระบบแม่น้าโดยการขุดลอกเลนที่สะสมในเส้นทาง
น้า นับ เป็ นแนวทางการฟื้นฟูร ะบบแม่น้ าที่ มีค วามส้าคัญ เนื่องจากจะส่ง เสริมให้ น้าเกิ ดการไหล
ถ่ายเทได้ดี ลดปัญหาการสะสมของอินทรีย์สารและมลภาวะที่อาจปนเปื้อนในพืนที่ อย่างไรก็ตาม
การจัดการขุดลอกเลนในพืนที่แม่น้า โดยเฉพาะในส่วนที่มีเขื่อนกันเส้นทางน้าไม่ให้เคลื่อนตั ว จะก่อ
ปัญหาการขาดออกซิเจนในระบบแม่น้าอย่างกะทันหัน และเป็นอันตรายอย่างรุนแรงต่อทรัพยากร
ประมงได้ (จารุ ม าศและคณะ 2556) ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว การด้ า เนิ น การขุ ด ลอกที่ ดี จึ ง ควร
ประสานงานด้านการระบายน้ากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อจัดการให้น้าเสียที่ฟุ้งขึนมา
ได้ไหลเวียนหรือถ่ายเทออกไปจากพืนที่ ให้เร็วที่สุด หรือให้น้าดีมาไล่น้าเสียได้ทันในรอบวันนัน ๆ
นอกจากนี การขุ ดลอกเลนในเขตแม่น้าตอนล่ างในพืนที่ใ กล้เขตปากแม่น้า ยังจ้าเป็นต้ องค้านึงถึ ง
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อิทธิพลจากการขึนลงของน้ าทะเล โดยไม่ค วรด้าเนิ นการในช่วงที่คาบน้าอยู่ใ นสภาวะที่เป็น “น้ า
ตาย” ซึ่งน้าจากเขตทะเลแทบจะคงระดับเดิมหรือมีการขึนลงได้น้อยมาก สภาวะดังกล่าวจะท้าให้
ปัญหาน้าเสียที่เกิดจากการขุดลอกพืนที่คงตัวอยู่ในบริเวณนัน ๆ นานเกินควร และเป็นอันตรายต่อ
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้าได้
ในด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้าที่เกิดปัญหายูโทรฟิเคชั น อาทิ ในเขตพืนที่แม่น้าท่าจีน
ที่พบการแพร่ระบาดของผักตบชวาอย่างหนาแน่ น การจัดเก็บผั กตบชวาขึนจากน้า นับเป็นเรื่องที่
จ้าเป็น โดยเฉพาะในบริเวณที่ท้าให้น้าลดการเคลื่อนตัว มีการบดบังแสง หรือลดการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจน รวมทังในพืนที่ที่เกิดปัญหาการกีดขวางการสัญจรทางน้า อย่างไรก็ตาม ในพืนที่แม่น้าบาง
แห่ง เช่น แม่น้าเพชรบุรี ที่ มีสภาพน้าค่ อนข้างใสและตืนมากพอที่แสงส่องลงไปในน้าได้เพี ยงพอ
ถึงแม้มีแร่ธาตุอาหารในน้าในระดับปานกลาง เราจะสามารถพบการแพร่กระจายของพรรณไม้ใต้น้า
อาทิ สันตะวา ดีปลีน้า และสาหร่ายหางกระรอกได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 7.6 ลั ก ษณะการท้ าล าย ต ลิ่ ง ชายน้ าแล ะการ รื อถ อนพร รณไม้ น้ าที่ ท้ า ใ ห้
เกิดปัญหาต่อคุณภาพของระบบนิเวศและทรัพยากรมีชีวิตทางน้า
ในพืนที่แม่น้าเช่นนี การจัดเก็บพรรณไม้น้า หรือการ “ท้าความสะอาดแม่น้า” โดยการขุด
ลอกและน้าพรรณไม้ใ ต้น้าเหล่านันออกจากระบบนิเ วศทางน้าจนแทบหมด (ภาพที่ 7.6) กลับส่ ง
ผลเสียต่อระบบนิเวศ (Sangmek and Meksumpun, 2014; พิชาศิษฐ์ 2556) เนื่องจากพบว่า
พรรณไม้ใต้น้าเหล่านันมีบทบาทส้าคัญในการผลิตออกซิเจน ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า 40
% ของออกซิเจนโดยรวมที่พบในระบบนิเวศแม่น้า
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ส้าหรับในต่างประเทศ ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจของ Moss (2010) ที่แสดงให้เห็นว่าเทคนิค
การก้าจัดพรรณไม้ใต้น้าในระบบล้าธารที่มีน้าค่อนข้างใสและมักมีพรรณไม้น้าขึนอย่างหนาแน่นนัน
ควรจัดการให้ปริมาณพรรณไม้ น้าคงปริ มาณเหลือประมาณ 1 ใน 3 ส่วน ของพืนที่แ ม่น้าแต่ล ะ
บริเวณ ทังนี เพื่อให้พรรณไม้น้ายังคงมีบทบาทในการรักษาสมดุลของคุณภาพน้าในระบบนิเวศส่วน
นัน ๆ ให้ ดี ต่ อไปได้ นอกจากการก้ าจั ด ปริ มาณพรรณไม้ น้ าโดยการตั ด ออกแล้ ว การควบคุ มใน
ทางอ้อม เช่น เพิ่มการบดบังแสงที่ส่องลงสู่แม่น้า นับเป็นวิธีการหนึ่งที่มีการศึกษามา ซึ่งท้าได้โดย
การปลู ก ต้ น ไม้ ที่ มี ข นาดใหญ่ ต ามบริ เ วณชายน้ าเป็ น แนวตลอดความยาวของแม่ น้ า ทั งนี ผล
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการมีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บริเวณชายน้า จะสามารถควบคุมปริมาณพรรณ
ไม้น้าไว้ได้เนื่องจากเป็นการลดปริมาณแสงที่ส่องลงแม่น้าลงได้อย่างน้อย 20 % จากเดิม วิธีการ
ทางอ้อมดังกล่าวนี นอกจากจะมี ค่าใช้จ่ายที่ไม่มากไปกว่าการน้าเอาพรรณไม้น้าออกโดยตรงแล้ ว
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลรักษาในช่วงระยะประมาณ 10-20 ปี ต่อจากนัน ก็จะใช้ไม่เกิน 2 เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายในปีแรกเท่านัน

7.2.3) แนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศปากแม่น้า
ในการบริ ห ารจั ด การระบบนิ เ วศปากแม่น้ าในเชิ ง อนุรั กษ์ อาจนั บเป็ นเรื่ องที่ ยากและ
ซับซ้อนกว่าพืนที่แหล่งน้าไหลอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในขันต้น ทังนี เนื่องจากเมื่อพิจารณาในเชิ ง
ที่ตังแล้ว พืนที่ปากแม่น้าจัดอยู่ในส่วนของทะเลถึงมากกว่า 60-70 % ของพืนที่โดยรวม ท้าให้ยาก
ต่อการจัดการ หรือจ้าเป็นต้องใช้ง บประมาณในการด้าเนินการที่สูง กว่า การฟื้นฟูระบบนิเวศปาก
แม่น้าที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม จึงมักถูกมองข้ามไป (ยกเว้นในกรณีที่บางครังเกิดปัญหา
ด้านมลภาวะที่รุนแรง หรือเป็นประเด็นที่สังคมจับตามอง อาทิ กรณีเรือบรรทุกน้ามันล่ม เป็นต้น)
ทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ มากส้าหรับการอนุรักษ์คุณภาพทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อมในพืนที่
ปากแม่น้า คือ การหาทาง “ป้องกัน” ปัญหามลภาวะก่ อนที่จะเกิด หรือควบคุมไม่ให้เกิด ปัญหาใน
ระดั บ ที่ รุ นแรงไปมากกว่ านี โดยการด้ าเนิ นการจั ด การควบคุ มปริ มาณการปล่ อยของเสี ย จาก
แผ่นดินทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
ในกรณี ที่ พื นที่ ป ากแม่ น้ ามี การใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การเพาะเลี ยงสั ต ว์ น้ า (ภาพที่ 7.7)
โดยเฉพาะกิจกรรมการเลียงสัตว์น้าแบบปักหลัก หรือท้าคอกอยู่ประจ้าที่ ลักษณะการใช้ประโยชน์
ในบริเวณส่วนต่าง ๆ ของปากแม่น้า อาจท้าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อระบบนิเวศทังระยะสัน
และระยะยาว ซึ่งท้ายที่สุดอาจเป็นปัญหาต่อสัตว์น้าที่ท้าการเพาะเลียงได้ มีกรณีตัวอย่างในการใช้
พืนที่เพื่อการเลี ยงหอยในเขตปากแม่น้า เวฬุ (จันทรา, 2546) ท้าให้เกิดการเปลี่ย นแปลงในระบบ
นิเวศทีละน้อย โดยเฉพาะด้านการสะสมของตะกอนสารอินทรีย์ที่เกิดมากขึนในพืนท้องน้าบริเวณที่
น้าไม่ค่อยเคลื่อนตัว และพบปัญหาการลดต่้าของออกซิเจนละลายน้าตามมา
กรณีศึกษาในด้านการเลียงหอยแครงในพืนที่ปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ที่
มีการเลียงติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ ปัจจุบันพบสภาพความกดดันที่เกิด
จากทังสภาวะน้าเสียที่ไหลลงมาบ่อยครัง ระบบการเลียงที่ยังขาดการประสานความเข้าใจ/การ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน และการขาดแนวทางหรือตัวอย่างในการจัดการ
ระบบดินพืนท้องน้าที่จะเอือประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเลี ยงหอยได้อย่างยั่งยืน มีงานศึกษาวิจัย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครง เกิดขึน
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 (จารุมาศและคณะ, 2556) ซึ่งด้าเนินการภายใต้เป้าหมายการอนุรักษ์
และการพัฒนาแหล่งน้าในบริเวณอ่าวบางตะบูนเพื่อการใช้ประโยชน์ ทังด้านการประมงและการ
เพาะเลียงหอยแครงอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ภาพที่ 7.7 ลักษณะการใช้ประโยชน์ในพืนที่เขตปากแม่น้าด้านการเพาะเลียงสัตว์น้า (ภาพบนซ้าย;
ปากแม่น้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรี, ภาพอื่น ๆ; ปากแม่น้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี)
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในแต่ละเขตย่อยของปากแม่น้าอ่าวบางตะบูน มีศักยภาพ
ทางธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป และได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากการเคลื่อนตัวของมวลน้าใน
ระบบการขึ นลงของน้ า ทิ ศ ทางของกระแสน้ าภาพรวมจะเหนี่ ย วน้ าให้ มวลเบาและอนุ ภ าค
แขวนลอยต่าง ๆ ถูกพัดลงมายังอ่าวทางทิศใต้ และพบว่าปัจจัยชีวัดทางอุทกนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของหอยแครงในพืนที่ คือ ปัจจัยด้านความเค็มของน้า ปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวม และปริ มาณคลอโรฟิ ล ล์ เอ (โดยระดั บ ความเค็ มของน้ าและปริ มาณของแข็ ง
แขวนลอยรวมมี บ ทบาทในทางบวกต่ ออั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของหอยแครง ส่ วนระดั บ ของ
คลอโรฟิ ล ล์ เอ แสดงบทบาทในทิ ศทางที่ผ กผั น) นอกจากนี ยั งพบว่ าผลผลิต หอยแครงได้ รั บ
จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

314

ผลกระทบจากน้ าเสี ยที่ มาจากแผ่ นดิ น รวมทั งน้าเสีย ที่ มีการขนถ่ายมาทิ งโดยเรื อในเขตทะเล
ใกล้เคียง
งานศึ กษาสถานภาพและการเปลี่ย นแปลงตามเวลาของดิ นพื นท้ องน้าในพื นที่ อ่าวบาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบุรี (พิชาศิษฐ์และจารุมาศ, 2555) มีเป้าหมายเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพืนที่ ซึ่งเชื่อมโยงสู่ศักยภาพในการผลิตหอยแครงอย่ างยั่งยืนนัน
พบว่าพื นที่เลียงภาพรวมมีความอุดมสมบูรณ์ ด้านสารอินทรีย์ในดิ น ค่อนข้ างสูง (6.92-14.39 %)
โดยเฉพาะบริ เวณดอนทางด้านทิศใต้ ซึ่ง น่าจะมีการทั บถมของตะกอนอินทรีย์มากกว่ าบริเวณอื่ น
และส่งผลให้บริเวณนันมีอัตราผลิตของหอยแครงสูงกว่าส่วนอื่น ระดับของซัลไฟด์ ในดินพืนท้องน้า
มีค่าที่สูงขึนตามเวลา (สูงสุดถึง 1.721 mg/g ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้า) และพบการ
สะสมในหลายชันความลึ กของดิน นับ เป็ นเรื่ องที่ค วรพิ จารณาหาทางแก้ปัญ หา เพื่อการอนุ รักษ์
สภาพแวดล้อมที่ดีและการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเลียงในพืนที่ต่อไป ทังนี การศึกษาที่ผ่านมา
ของกาญจนาและจารุมาศ (2558) ในด้านสมดุลนิเวศของพืนท้องน้า ได้ประมวลความรู้ทางชีววิทยา
และนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายและการเกิดทดแทนที่ของประชากรสัตว์พืนท้องน้า
และเสนอแนวทางการฟื้นฟูสภาพดินพืนท้องน้า งานศึกษานีได้แนะน้าให้มีการ “พักดิน” ไว้อย่าง
น้อย 3-6 เดือน ก่อนที่จะท้าการปล่อยหอยรุ่นต่อไป ทังนี เพื่อให้เวลาในการฟื้ นตัวของประชากร
สัตว์พืนท้องน้าตามธรรมชาติ (โดยเฉพาะชนิดที่ทนทานและฟื้นคืนประชากรได้ง่าย) ซึ่งผลที่ได้จะท้า
ให้ ดิ นพื นท้ องน้ ามี ตั ว ช่ ว ยบ้ า บั ด มลพิ ษ ตามธรรมชาติ นั บ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ส ภาพหน้ า ดิ น ให้ มี
คุณลักษณะทางชีวภาพที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไปได้
อนึ่ง ปัจจั ยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้ อมทางน้ า
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการปรับรูปแบบการเลียง การแก้ไขปั ญหา และการจัดการการ
เลียงหอยแครงระหว่างเกษตรกรผู้เลียง ก็นับว่ามีบทบาทต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความพร้อม
และสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการการเลียงหอยแครงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน (จารุมาศ
และคณะ 2556) โดยแนวทางของการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและจะท้าให้เกิดความยั่งยืน คือ
การที่ ทุกฝ่าย (ทั งกลุ่มผู้น้า ผู้เพาะเลียงสัตว์ น้า และชาวประมง) หันมาร่วมกั นพิจารณาทางออก
ภายใต้ฐานข้อมูลความรู้ที่มี ทังนี ชุมชนควรมีการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือมี
การสร้างข้อตกลงร่วมในการใช้ประโยชน์และการดูแลพืนที่ให้เกิดขึนอย่างเป็นธรรม
ยั ง มี ค วามพยายามของนั กนิ เ วศวิ ท ยาทางน้ า ที่ ศึ ก ษาในเชิ ง สุ ข ภาพของระบบนิ เ วศ
(Ecosystem Health; Costanza et al., 1992) และเน้นให้สังคมตระหนักถึงความจ้าเป็นที่เราทุก
คนทุกภาคส่วนควรหันมาให้ความสนใจในระบบนิเวศ และช่วยกันดูแลให้ระบบนิเวศมีคุณภาพที่ดี
ต่อไปได้ ในการนี ยังมีการใช้ความรู้เชิงบูรณาการซึ่งประเมิน “มูลค่า” ของการบริการโดยระบบ
นิเวศ (Ecosystem Services; Wallace 2007) โดยมีจุดเด่นในการวิเคราะห์มูลค่าทางนิเวศวิทยา
(Ecological Value) ซึ่งเป็นการน้าเสนอมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
ในพื นที่ ป ากแม่ น้ าท่าจี น มี การศึ กษาวิเ คราะห์ มูล ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เ กี่ย วข้ องกั บ
ผลผลิ ตทางการประมง (โครงการประเมิ นผลผลิ ต ทางชี วภาพและมู ล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ข อง
ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศปากแม่น้าท่าจีน; จารุมาศและคณะ 2557) รวมถึงมูลค่าในศักยภาพ
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ของพืนที่ปากแม่น้าท่าจีนด้านการบ้าบัดมลภาวะ ซึ่งอยู่ภายใต้ชดุ โครงการวิจัย “การประเมินคุณค่า
ของพืนที่ปากแม่น้าท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าภายใต้หลักสมดุล
ธรรมชาติ” ซึ่งด้าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 ผลการศึกษาแสดงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
พืนที่ปากแม่น้าท่าจีนโดยรวม ประกอบด้วยมูลค่าจากผลผลิตทางการประมงที่เกิดบริเวณกลางอ่าว
จากพืนที่ฝั่งตะวันตก และพืนที่ฝั่งตะวันออก (392 ล้านบาท/ปี) และมูลค่าในเชิงศักยภาพการบ้าบัด
มลภาวะด้ านไนโตรเจนที่ ป นเปื้ อนในรู ป อนิ นทรี ย์ ส าร (6,550 ล้ านบาท/ปี ) ซึ่ ง รวมแล้ วสู ง ถึ ง
ประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี
มูลค่าทางนิเวศวิทยาดังกล่าว อาจไม่ได้รับการตระหนักในวงสังคมหากขาดการน้าข้อมูล
ความรู้ ไ ปประชาสั ม พั นธ์ อ ย่ างทั่ วถึ ง ทั งนี เนื่ องจากในปั จจุ บั น เรายั ง ขาดการสร้ างระบบการ
ประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Netharn et al., 2013) ท้าให้ข้อมูล
ความรู้ยั งไม่ได้ รับ การส่ง ต่อเท่าที่ควร และการสร้ า งความตระหนักถึ งความส้าคัญ และปัญหาต่ อ
สังคมในวงกว้างจึงยังไม่เกิดขึนอย่างเพียงพอ
จากประสบการณ์การศึกษาและความพยายามแก้ปัญหาด้านยูโทรฟิเคชั นของระบบนิเวศ
แหล่งน้าในหลายประเทศที่มีมา แสดงให้เห็น ว่าเพียงความพยายามทางวิชาการในการหาค้าตอบที่
ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างแร่ธาตุอาหารและผลผลิตทางการประมงในแหล่งน้า ยังไม่สามารถใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดต่อทรัพยากรในแหล่งน้าได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่นอนว่าการศึกษาค้นคว้าและ
การติ ด ตามผลทางวิ ช าการในหลายด้ า นนั น ยั ง จ้ า เป็ นต้ อ งด้ าเนิ นการต่ อไปบนหลั กการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล ขณะเดียวกันกระบวนการในการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อการ
หยุ ด ยังสาเหตุ แ ห่ง ปั ญ หานั บ เป็ นสิ่ งที่ สั ง คมควรตระหนั กและให้ ความส้าคั ญ นับ ตั งแต่ วันนี การ
ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้า เป็นเรื่องส้าคัญอีก
ด้านหนึ่ง ที่ต้องด้าเนิ นการไปพร้อม ๆ กั น นอกจากนี การสร้างความร่วมมือในการสอดส่องดูแ ล
ปัญหา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่ วมมื อจากผู้ คนที่มีส่ วนในการใช้ป ระโยชน์
นับเป็นเรื่องที่ส้าคัญยิ่ง ที่จะท้าให้การอนุรักษ์คุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพืนที่แหล่งน้า แต่
ละแห่งเกิดขึนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

7.3) ปัจจัยที่มีบทบาทต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์
ในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนา หรือ การฟื้นฟูพืนที่ระบบนิเวศ
แหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การใช้ “ความรู้ในเชิงวิชาการ” เป็นเพียงแค่ก้าวแรกๆ หรือ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบภาพรวม ที่ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าการบริหารจัดการนัน ๆ จะ
ส้าเร็จหรือไม่ การบริหารจัดการที่ดี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “การบริหารจัดการในอุดมคติ” ควรมี
การค้านึงถึงประเด็นส้าคัญอื่น ๆ อีก อาทิ การค้นคว้าวิจัยที่ตรงจุดและต่อเนื่อง การมีกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การให้การศึกษาในสังคมอย่างเพียงพอ การใช้กระบวนการ
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ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้กลยุทธทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเมืองมา
ช่วย ฯลฯ
จากประสบการณ์การศึกษาปัญหาในแหล่งน้าที่ผ่านมา พบว่าการบริหารจัดการเพื่อการ
อนุรั กษ์ที่ มีประสิท ธิภาพ ควรมุ่ งเน้ นแนวทาง 4 ด้านหลั ก ได้แก่ 1) การสร้างเสริ มความรู้ และ
เครื อข่ ายทางวิ ช าการ 2) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บและมาตรการ 3) การสร้ างเสริ ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ และ 4) การสร้างเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล (ภาพที่
7.8)
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคล

สร้างเสริมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ

แนวทางการ
บริหารจัดการ
4 ด้านหลัก

ปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบมาตรการ

สร้างเสริมความรู้และ
เครือข่ายทางวิชาการ

ภาพที่ 7.8 แนวทางในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การอนุ รั กษ์ แ ละฟื้ นฟู ส ถานภาพทรั พ ยากรและ
สิง่ แวดล้อมทางน้า
โดยทังนี แนวทางแต่ละด้าน ควรมีความเหมาะสมกับแต่ละสภาพทางธรรมชาติของพืนที่
และการใช้ป ระโยชน์ข องผู้ คนที่ เกี่ ยวข้อง แนวทางที่ก้าหนดอย่ างรัด กุมและชัด เจน จะสามารถ
น้าไปสู่การก้าหนดแผนปฏิบัติการและ /หรือโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการด้าเนินการ
อย่างเป็นรูป ธรรม นอกจากนี ยังสามารถพั ฒนารูป แบบการศึกษาวิ จัย หรื อการส่งเสริ มความรู้ สู่
ชุ มชนที่ จ ะยั ง ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในพื นที่ ไ ด้ อย่ างเหมาะสม แนวทาง 4
ด้านข้างต้น มีรายละเอียดดังนี
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7.3.1) การสร้างเสริมความรูแ้ ละเครือข่ายทางวิชาการ
การให้ ค วามรู้ สู่ สั ง คม การสร้ างสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อให้ ค นในสั ง คมได้ มีค วามรู้ ที่
ถูกต้อง เพียงพอ และการสร้างความตระหนักในปัญหาร่วมกัน ได้นัน ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่ า
เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาในแทบทุกด้านของประเทศ
การให้ ศึ กษาแก่ ป ระชาชนในสั ง คมทุ ก ภาคส่ วน ไม่ ว่า จะเป็ น หน่ วยงานหรื อ องค์ กรที่
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ ประชาชนที่เป็นผู้ผลิตทรัพยากร ผู้เพาะเลียงสัตว์น้า ชาวประมง
รวมทังผู้บริโภค หรือผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้า ฯลฯ อย่างทั่วถึง จะท้าให้การบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรและระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ าเกิ ดได้ อย่ างราบรื่ น จากความร่ วมมื อโดยทุ กภาคส่ วน และ
ก่อให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าหมายได้ในที่สุด

ภาพที่ 7.9 ลักษณะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน กับชุมชน
ประมงในพืนที่ภูมิภาคต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการสอดแทรกแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ และการ
หาแนวทางการจัดการร่วมโดยชุมชนที่เหมาะสม

จากต้นน้าถึงปากแม่น้า บทบาททางนิเวศอุทกวิทยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

318

ในด้านการส่งเสริมชุมชน เพื่อเป้าหมายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางน้ า และการดู แลจัด การทรัพ ยากรและสิ่ง แวดล้ อมนัน การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการพัฒ นา
สามารถท้าได้โดยการเพิ่มโอกาสการรั บรู้ข่าวสารและ/หรือการมีแหล่งข่ าวสารที่ดีให้ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง มีกระบวนการที่เน้นย้าให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนี การสร้างกิจกรรม
ร่ วมในระหว่ างกลุ่ มเพื่ อการศึ กษาวิ เ คราะห์ การวางแผนดู แ ลรั กษา และการใช้ ป ระโยชน์ จา ก
สิ่ง แวดล้ อมและทรัพ ยากร (ภาพที่ 7.9) การสร้ างเวที แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ การสร้างและขยาย
เครือข่ายในความร่วมมือ จะช่วยให้เกิดการประสานประโยชน์และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่ง
จะสร้างเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้า ในแต่ละพืนที่ที่ร่วมกันดู แลได้
ต่อไป
ส้าหรับประเด็นด้านการค้นคว้าวิจัยนัน การค้นคว้าวิจัยเชิงวิชาการที่ตอบปัญหาได้ตรงจุด
ทันต่ อเหตุ การณ์ รวมทั งมีค วามต่ อเนื่ องในช่วงเวลาที่เ หมาะสมกั บการตอบสนองของปัจจัย ทาง
ชีวภาพในแหล่งน้าและ/หรือครอบคลุมในวงชีวิตของทรัพยากรเป้าหมายที่ควรติดตาม จะท้าให้ได้
ข้อมูลความรู้เพื่อประเมินสถานการณ์ของทรัพยากรและแหล่งน้าแต่ละพืนที่ได้ สามารถน้าไปสู่การ
วางแผนแก้ปัญหา หรือรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ในระยะต่อไป
ได้อย่างรัดกุมเหมาะสม
ตัวอย่างประเด็นการศึกษาวิจัยที่วงวิชาการต้องการ ส้าหรับการวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความอุด มสมบู รณ์ ของทรัพ ยากรสั ตว์ น้าเศรษฐกิ จในพื นที่ เขตทะเลของไทย (จารุมาศและคณะ
2556) ประกอบด้วยหัวข้อการวิจัย อาทิ ศักย์การผลิตทรัพยากร การเกิดทดแทนที่และแนวโน้มการ
เปลี่ย นแปลงของทรั พ ยากรสั ตว์ น้าในพื นที่ เ ขตจ้ าเพาะต่าง ๆ ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลง
สภาวะอากาศ พลวัตห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ และพืนท้องน้าที่มีต่ อทรัพยากร สถานภาพและ
แนวโน้ มการใช้ประโยชน์ จากทรั พยากร สมรรถนะของชุมชนในการขับ เคลื่อนกลุ่ม อย่างเข้มแข็ ง
และเทคนิควิธีในการพัฒนานักส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

7.3.2) การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและมาตรการ
ปัญหาในทรัพ ยากรและระบบนิ เวศแหล่ งน้าที่มีมานาน ส่ วนหนึ่งสะท้อนผลจากปัญหา
ความรู้ เ ท่ าไม่ ถึ ง การณ์ ในการก้ าหนดปั จจั ย ชี วั ด หรื อก้ าหนดพื นที่ ค วบคุ มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับธรรมชาติของทรัพยากรและระบบนิเวศแหล่งน้านัน ๆ มาตรการบางอย่างล้าหลัง ไม่
ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี ยังมี การปล่อยปละละเลยในการการบังคับใช้กฎหมาย มีการละเมิ ด
กฎหมายหรือมาตรการที่จ้าเพาะพืนที่อยู่ตลอดเวลา
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ปั ญหาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุ ดมสมบูรณ์ข องทรัพยากร
สัตว์น้าในพืนที่ปากแม่น้าท่าจีน (จารุมาศและคณะ 2556) พบว่าปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายนับเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทังนีพบว่าการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย และการบริห ารจั ด การปริมาณการท้ าประมงอย่างรัดกุ ม จะน้าไปสู่ค วามส้าเร็จในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้าได้ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง
จ้าเป็นต้องอาศัย องค์ประกอบหลายด้าน อาทิ การมีนโยบายทางเศรษฐกิจและการปกครองอย่าง
ชัด เจน ความมุ่ง มั่ นของผู้ บัง คับ ใช้กฎหมาย การมี จิตส้ านึก ของผู้ถู กบั ง คับ ใช้กฎหมาย การมี นัก
ส่งเสริมชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การมีงานทางวิชาการที่รองรับอย่างเพียงพอ (เช่น การประเมินศักย์
การผลิตและปริมาณการจับสัตว์น้าที่เหมาะสมกับเขตพืนที่ต่าง ๆ) และการมีกระบวนการบริหาร
จัด การทรั พยากรทางน้า ระดั บประเทศถึ งระดั บ ท้องถิ่ น ที่ชั ดเจนและเป็นขั นตอนสะดวกต่ อการ
ด้าเนินการ เป็นต้น

7.3.3) การสร้างเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ในการสร้างเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการนัน แนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ
ทางเศรษฐกิจ อาทิ การกีดกันทางการค้ าส้าหรับทรัพยากรหรือผลผลิต จ้าเพาะชนิด ที่ได้มาจาก
กระบวนการที่ขาดการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การประกันราคาสัตว์น้าที่มีคุณภาพสูง การไม่
รับซือ/ขายสัตว์น้าที่มีไข่หรือมีขนาดไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ รวมทังการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซือหรือ
บริโภคเฉพาะสินค้าสัตว์น้าที่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นับเป็นแนวทางที่
สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ได้ จารุมาศและคณะ (2556) ยังแสดงให้
เห็นว่า ระบบการจัดการคุณภาพสัตว์น้าเพื่อการเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาวประมง
ภายใต้การวิเคราะห์โอกาสในเส้นทางสายโซ่อุปทานของสัตว์น้า จะช่วยแก้ปัญหาด้านราคาสัตว์น้าที่
มีและพัฒนาระบบธุรกิจสัตว์น้าอย่างครบวงจร ซึ่งจะน้าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าได้
ส้าหรับแนวทางการประยุกต์ใช้ยุทธวิธที างการเมือง อาทิ การกระจายอ้านาจบริหาร
จัดการแหล่งน้าสู่ระดับท้องถิ่น หรือการให้มีการบริหารจัดการภายใต้มาตรการเชิงพืนที่ ฯลฯ มา
ช่วยด้ าเนินการเพื่อการส่ง เสริมการบริหารจัดการทรั พยากรและระบบนิเวศแหล่งน้านัน จั ดเป็ น
แนวคิดที่ดีและสามารถก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการก้าหนดกระบวนการบริ หารจัดการ รวมทังการ
ด้าเนินการตามขันตอนเชิงปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์หากได้
พิจารณาศึ กษาและน้ามาใช้ อย่ างเหมาะสมกั บธรรมชาติ ของทรัพ ยากรและระบบนิ เวศแหล่ งน้ า
เป้าหมายนัน
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7.3.4) การสร้างเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล
ปั ญ หาที่ พ บในการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มในพื นที่ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะชุมชนประมงตามภูมิภาคชายฝั่งทะเลต่าง ๆ ของไทยเรา คือ ปัญหาสมรรถนะของชุมชน
ในด้ านความรู้ แ ละการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมต่ าง ๆ มี ร ะดั บ ต่้ า ในชุ มชนทั่ วไปยั ง ขาดการวาง
แผนการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรในระยะยาว ขาดความรู้ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม และแนวทางการใช้
ประโยชน์ ท รั พ ยากรประมงที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ส่ ง ผลไปถึ งความไม่ พ ร้ อมของชุ มชนในการก้ าหนด
ระเบียบหรือข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดในพืนที่
ประเด็นส้าคัญด้านชุมชนที่ควรเร่งพัฒนา คือ ทักษะและความสามารถของคนหรือผู้น้า
ในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมามักพบว่าคนในชุมชนมีทักษะน้อยในด้านการท้างานเชิงกลุ่ม และขาดความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์อย่างเพียงพอ นอกจากนี ตัวผู้น้าชุมชนทั่วไปยังมีทักษะน้อยใน
ด้านการริเริ่มใหม่ ๆ ขาดแนวทางการประเมินปัญหาในการท้าประมง/การเพาะเลียงสัตว์น้า และ
การให้ค้าแนะน้าในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนึ่ง
การส่ง เสริมให้ เกิ ด การรั บข้ อมู ลข่ าวสารด้ านสถานการณ์ คุ ณภาพสิ่ง แวดล้ อมทางน้า แ ละการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการใช้ประโยชน์ระหว่างชาวประมงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายกลุ่ม จะเป็นการส่งเสริมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพสิ่งแวดล้อมทาง
น้าได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ในพืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณี ศึกษาในงานวิ จัยของ เสาวภาและคณะ (2555) พบว่าการขั บ เคลื่ อนการบริ ห าร
จัดการเพื่อการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึนได้อย่างเป็นรูปธรรมนัน “หน่วยงานของภาครัฐ ”
หลายฝ่ายจ้าเป็นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี อย่างจริงจัง ทังนี
ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ เข้าใจ และ เข้าถึง ความรู้เกี่ยวกับพืนที่อย่างเพียงพอ
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ทังนี “กลยุทธ”ในการพัฒนาที่ส้าคัญ คือ การที่ภาครัฐมีนโยบาย
พัฒนาการศึกษาหลักสูตรจ้าเพาะท้องถิ่น โดยให้มีการเรียนการสอนในวิชาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นเอกลักษณ์ข องท้องถิ่นนัน ๆ อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิจัย เพื่อผลิตหนังสือที่เป็นเนือแท้ของ
ท้องถิ่ นนั น ๆ ออกมาให้ ชัด เจน ในลั กษณะการใช้เ ป็ นคู่ มือส้ าหรั บ การถ่ ายทอดได้อย่ างถู กต้ อง
นอกจากนี ควรมี การจัด ท้าแผนพัฒ นาบุ คคลากรที่ รับ ผิด ชอบด้านการถ่ ายทอดความรู้ (อาทิ ครู
วิทยาศาสตร์) เพื่อให้มีรากฐานทางวิชาการที่เข้มแข็ง และมีความเป็นผู้น้าในการปลูกสร้างจิตส้านึก
สู่เยาวชนและผู้คนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไปได้
จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมประสิทธิภาพของชุมชน เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่มี
ความจ้ าเป็ น ทั งนี เนื่ องจาก “คนในชุ มชน” เป็ น ผู้มีบ ทบาทโดยตรงต่ อทรั พยากรสั ตว์ น้ าและ
สิ่งแวดล้อมทางน้า การสร้างเสริมประสิทธิภาพของชุมชนจ้าเป็นต้องมีการปลูกฝังความรู้ความ
เข้าใจต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทางการสื่อสาร ทังนีพบว่า กระบวนการทางการสื่อสารนับเป็นเรื่อง
ที่ขาดทังด้านความรู้และการให้ความส้าคัญ และเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อ
แก้ ปั ญ หาทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมมาโดยตลอด ในการนี หากได้ มีการพิ จารณาและหาทาง
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ด้าเนินการแก้ไข โดยใช้คุณลักษณะของงานด้านการประชาสัมพันธ์/การสื่อสารที่เหมาะสม มาช่วย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าให้เกิดได้ในวงกว้าง (อาทิ การสร้างโอกาส
การได้รับข่าวสารข้อมูลความรู้ในชุมชน การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวิถีชุมชน การ
พัฒนานักส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ การสร้างจิตส้านึ กในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างหน่ วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างเครือข่ายในแวดวงทางวิชาการอย่างเพียงพอ
ฯลฯ) การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าที่มีประสิทธิภาพย่อมเกิดตามมาได้
ในด้านชุมชนและการแก้ปัญหาด้านแหล่งน้านัน ประเด็นส้าคัญหนึ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ การวิ เคราะห์ส ถานการณ์การจั ด การแหล่ง น้ าที่ ต่ าง ๆ (Grumbine, 1994;
Chamber, 1994, 1997; Pound et al., 2003; Fraser et al., 2006) คือ พบว่าการที่จะสร้าง
ความร่วมมือในการติด ตามปัญหาคุณภาพทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมได้ นัน จ้าเป็นต้องให้คนใน
ชุมชน ณ พืนที่แหล่งน้าได้มีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา หรือมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตาม
ปัญหาได้ด้ วยตนเอง ซึ่ งในความร่วมมือดังกล่าว การเลือก “ปั จจัย ” ที่ใ ช้ในการติดตาม (หรื อ
ปัจจั ย ชีวั ด ) จึ ง จ้ าเป็ นต้อ งอยู่บ นพื นฐานความรู้ค วามเข้ าใจและการยอมรั บได้ ข องชุ มชน โดย
บางครังอาจจ้าเป็นต้องให้ชุมชนได้เป็นผู้ก้าหนดเองว่าในพืนที่แหล่งน้า ที่ดูแลจะใช้อะไรเป็นปัจจัย
สังเกตได้ดีที่สุด
ในบางกรณี ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ให้การแนะน้า หรือถ่ายทอดแนวทางหรือ
เทคนิ ควิธีการในการใช้เ ครื่องมือทางวิท ยาศาสตร์ มาใช้ ในการตรวจวัด ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรมีการ
จัดหาเครื่องมือนันประจ้าไว้ในพืนที่ เพื่อให้เกิดการรับผิดชอบติดตามตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง ผล
การศึกษาติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมาเป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการเอง จะ
เป็นผลที่ทันต่อเหตุการณ์และสะท้อนสภาพความเป็นจริงได้ดีที่สุด ซึ่งผลที่ได้จ้าเป็นต้องน้าไป “ส่ง
ต่อ” โดยกระบวนการที่ มีป ระสิทธิ ภาพ เพื่ อให้ ถึง มือหน่ วยงานหรื อ องค์กรที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
ตัดสินใจบริหารจัดการโดยตรง
การสร้างความตระหนักในมูลค่าภาพรวมของระบบนิเวศทางน้า และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับความขาดเสถียรภาพในสถานการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพืนที่ สามารถใช้การจัด เวที
ประชุมระดมความคิด ระหว่างภาคชุมชน/ภาครัฐ/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้โอกาส
การน้าเสนอข้อ มูลความรู้ที่ ได้เ รียนรู้ร่วมกั น ภายใต้ การเน้ นย้าถึงความส้าคัญของพืนที่ ที่มี และ
สร้างเป้าหมายร่ วมกันในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูส ถานภาพทรั พยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ า
ต่อไป
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7.4) บทสรุปภาพรวม
ภาพรวมของการศึกษาติด ตามสถานการณ์ปั ญ หาในแหล่ ง น้ าต่ าง ๆ ที่ ผ่านมา ได้ ใ ห้
แนวคิดส้าคัญว่า วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ทางนิเวศอุทกวิทยาที่ได้กล่าวมาตังแต่ต้น เป็นเพียงแค่
“เครื่องมือ” ที่ใช้ในการหาหลักฐานหรือใช้ติดตามความเป็นไป แต่การตระหนักอย่างถ่องแท้ว่า
หลักฐานนันมีคุณค่าพอที่จะยอมรับ หรือมีคุณค่าอย่างแท้จริง ซึ่งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งนัน ย่อมต้องอาศัย “กระบวนการทางสังคม” ด้านต่าง ๆ เข้ามามี
บทบาท นอกจากนี อาจจ้าเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันทาง เศรษฐกิจ และ การเมือง ที่จะท้าให้ผู้คน
ในสังคมวงกว้างได้ยอมรับและน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
ด้วยความรู้ค วามเข้ าใจดั งกล่ าว การบริห ารจั ดการเชิ ง อนุ รักษ์ทุ กด้านที่ เกี่ ย วข้ อง กั บ
ทรัพยากรและแหล่งน้าจากนี จึงควรให้ความส้าคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของคนหรือ
ชุมชนที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อน ไปพร้อม ๆ กับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าลังก้าวเดินไป
ทังนี การพัฒนาเชิงชุมชนมีกระบวนการที่ ใช้กันอยู่หลายแนวทาง แต่ส้าหรับในสถานการณ์ของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพยากรสัตว์น้าของไทยโดยตรงนั น ประเด็นจุ ดอ่อนส้าคัญที่มักพบ
คือ การที่ชุมชนยังขาดผู้น้าในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน ยังขาดผู้น้าที่กล้าในการตัดสินใจ และคิดเชิง
รุกเพื่อการวางแผนไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
สุดท้ายพบว่า ค้าถามส้าคั ญ ที่จะน้าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศ
แหล่งน้าอย่ างมีประสิ ทธิภาพนัน ควรเป็นค้าถามที่ถ ามกันว่า “เราทุกคนต้องการเห็นแหล่งน้ า
เป็นอย่างไร” มากกว่าค้าถามทั่วไปที่มักชอบถามว่า “ตอนนีแหล่งน้าอยู่ในสถานการณ์ใด” เพราะ
ค้ าถามแรกเป็ นการก้ า หนดเป้ าหมาย และจะท้ าให้ เ กิ ด การแก้ ปั ญ หา และการวางแผนไปสู่
เป้าหมายได้อย่างชัดเจนและทันการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการมองต่อไปยังวันข้างหน้า ที่เป็นอนาคตของ
เราทุกคนได้เป็นอย่างดี
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รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์
ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ (การศึกษาวิจัยระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าในอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน). ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, วรรณศิริ ชื่นนิยม, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา และ นิตยา ฤทธิ์นิ่ม . 2552.
รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษากระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางน้า ในพืนที่อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในเขตอุทยาน”. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, วรรณศิริ ชื่นนิยม, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา และ นิตยา ฤทธิ์นิ่ม. 2555.
กระบวนทัศน์ด้านขีดความสามารถทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้าและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริหาร
จัดการเชิง อนุรักษ์: กรณีศึกษาอุท ยานแห่งชาติ น้าตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุ รี. ใน บทคัดย่อการ
ประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครังที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, 28-29 กรกฎาคม 2555.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, วรรณศิริ ชื่นนิยม, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, นิตยา ฤทธิ์นิ่ม และธรรมนูญ
เต็มไชย. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการ
ใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพืนที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (การศึกษาวิจัยระบบนิเวศและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางน้า). ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช
ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, ณิศรา ถาวรโสตร์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์.
2556. การเปลี่ยนแปลงเชิงพืนที่ของปัจจัยชีวัดมลภาวะทางน้าในระบบนิเวศลุ่มน้าท่าจีน: ผลศึกษา
ติดตามระยะยาวในรอบ 9 ปี. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ครังที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.
เชียงใหม่, 4-6 ธันวาคม 2556.
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จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2554. แนวทางการบริหารจัดการแม่น้า
ที่ได้รับภาระด้านแร่ธาตุอาหารสูงภายใต้ฐานข้อมูลทางนิเวศวิทยา: การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวัดทางด้าน
คลอโรฟิลล์ เอ ส้าหรับพืนที่ ลุ่มน้าท่ าจีน. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอน
แห่งชาติ ครังที่ 5 จ. สงขลา, 16-18 มีนาคม 2554.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, ณิศรา ถาวรโสตร์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์.
2556. การเปลี่ยนแปลงเชิงพืนที่ของปัจจัยชีวัดมลภาวะทางน้าในระบบนิเวศลุ่มน้าท่าจีน: ผลศึกษา
ติดตามระยะยาวในรอบ 9 ปี. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ครังที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.
เชียงใหม่, 4-6 ธันวาคม 2556.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, นิตยา ฤทธิ์นิ่ม และ ธรรมนูญ เต็มไชย. 2553.
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิเวศอุทกวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางน้าในเขตอุทยานแห่งชาติ:
กรณี ศึกษาอุ ทยานแห่งชาติแ ก่ง กระจาน จั งหวัดเพชรบุรี และประจวบคี รีขัน ธ์ และอุทยานแห่ง ชาติ
เอราวัณเขตจังหวัดกาญจนบุรี. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว ครังที่ 2. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 21-22 มกราคม 2553.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2553. การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้าและดินตะกอนพืนท้องน้า
เพื่อประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและมลภาวะทางน้า: กรณีศึกษาระบบนิเวศแม่น้าและปากแม่น้าใน
พืนที่แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าบางปะกง และแม่น้าเวฬุ. วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย 24(1): 129-138.
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, แสงเทียน อัจจิมางกูร, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , อุไรรัตน์ เนตรหาญ และ จันทรา ศรีสมวงศ์.
2555. บูรณาการความรู้นิเวศอุทกวิทยา ชีววิทยาประชากร และชุมชน เพื่อพัฒนาการเลียงหอยแครง
อย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง
ครังที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, 6-8 ธันวาคม 2555.
จิรากรณ์ คชเสนี และ นันทนา คชเสนี. 2552. นิเวศวิทยาประยุกต์: การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน. ส้านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. 242 หน้า.
ชลาทิพ จันทร์ชมภู. 2549. การศึกษาคุณภาพน้าและดินตะกอน เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์และมลภาวะของ
แหล่ ง น้ า ในแม่ น้ า บางปะกง เขตอ้ า เภอบ้ า นโพธิ์ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ แสงเทียน อัจจิมางกูร จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ศันศนีย์ หวังวรลักษณ์ จันทรา ศรีสมวงศ์ และ
อุไรรัตน์ เนตรหาญ. 2552. รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินบทบาทของปะการัง
เทียมต่อโครงสร้างของพืนท้องน้าและระบบนิเวศของแหล่งน้าชายฝั่งอ้าเภอปราณบุรีและอ้าเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ แสงเทียน อัจจิมางกูร จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ศันศนีย์ หวังวรลักษณ์ จันทรา ศรีสมวงศ์ และ
อุไรรัตน์ เนตรหาญ. 2557. รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณค่าของพืนที่ปาก
แม่น้าท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้าภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ . ศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝั่ง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณิศรา ถาวรโสตร์, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2555. สถานการณ์ธาตุอาหารและรูปแบบ
การแพร่ กระจายของแพลงก์ ตอนในบริเ วณพื นที่อ่ าวบางตะบู น จั งหวัดเพชรบุรี. ใน บทคั ดย่อ การ
ประชุมวิชาการประมง ครังที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, 6-8 ธันวาคม 2555.
ตีรณรรถ ศรีสุนนท์. 2549. การปนเปื้อนของปรอท ตะกั่ว และแคดเมียมจากการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ประเภทป่าไม้
และเกษตรกรรมในลุ่มน้าบางปะกง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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ไตรภพ ผ่องสุวรรณ และ ดรุณี ผ่องสุวรรณ. 2545. ความเข้มข้นโลหะหนัก Mn, Fe, Ni, Pb, Cr และ Cd ใน
ตะกอนท้ องน้ าทะเลสาบสงขลาตอนนอกที่ต กตะกอนระหว่า งปี พ.ศ. 2520-2538. วารสารสงขลา
นครินทร์ วทท. 24(1): 89-106.
ทิพวัลย์ พลเดโช. 2546. การศึกษาคุณภาพดินตะกอนและคุณภาพน้าในดินตะกอนบริเวณปากแม่น้าเวฬุ จั งหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิตยา ฤทธิ์นิ่ม และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์. 2554. การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลชีววิทยาสัตว์พืนท้องน้าส้าหรับประเมิน
ศักย์การผลิตของระบบบ่อเลียงกุ้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติ: กรณีศึกษาในบ่อเขตทะเลถึงเขตน้ากร่อยแนว
ปากแม่น้าท่าจีน ต้าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 5(1): 109120.
นิตยา เลาหะจินดา. 2546. นิเวศวิทยา: พืนฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา. ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
292 หน้า.
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม. 2554. การพัฒนาแบบจ้าลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินขีดความสามารถในการ
รองรับมลพิษของระบบนิเวศปากแม่น้าแม่กลอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประดิษฐ์ มีสุข. 2542. การหาปริมาณสารหนูและโลหะหนักในดินตะกอนจากทะเลสาบสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-สิงหาคม 2542. หน้า 77-82.
ผุส ดี เทีย นถาวร. 2540. ความสัม พั นธ์ ระหว่า งแพลงก์ ตอนพืช กับ คุ ณภาพน้ าบางประการในแม่ น้า แม่ ก ลอง.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรเทพ เนี ยมพิ ทั ก ษ์. 2547. การบ้ าบั ดน้ าทิ งและตะกอนเลนจากบ่ อเลียงกุ้ ง กุล าด้ า (Penaeus monodon
Fabrucius) ระดับห้องปฏิบัติการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิชาศิ ษฐ์ แสงเมฆ. 2557. การบูรณาการองค์ค วามรู้ทางนิเวศวิทยา อุท กวิท ยา และสั ณฐานวิทยาเพื่อ พัฒนา
แบบจ้าลองทางนิเวศอุทกวิทยา: กรณีศึกษาแม่น้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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