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บทคัดยอ 
การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ 

และความสัมพันธระหวางสารอาหารกับสาหรายน้ําจืดในแหลงน้ําที่
ตําบลลําพะยาและพ้ืนที่ใกลเคียง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหวาง
เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 รวม 6 เดือน โดย
ทําการเก็บตัวอยางน้ําจํานวน  11 สถานี นําไปวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพ ทางเคมี พบวา อัตราไหลของน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 
0.03-1.25 m/s ความโปรงใสของน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 17-60 cm 

อุณหภูมิของน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 24.1-31.2C ความเปนกรด-ดาง 
มีคาเฉลี่ยระหวาง 6.46-7.73 การนําไฟฟามีคาเฉลี่ยระหวาง   

13.8-112.2 s/cm ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาเฉลี่ย
ระหวาง 2.8-8.7 mg/L ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมีคาเฉลี่ย
ระหวาง 0.06-9.15 mg/L ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีคาเฉลี่ย
ระหวาง 0.00-0.72 mg/L ปริมาณไนโตรเจนรวมมีคาเฉลี่ยระหวาง 
0.00-4.55 mg/L ซ่ึงคุณภาพน้ําดังกลาวจัดอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําจืดผิวดิน  

สวนการศึกษาชนิดของสาหรายน้ําจืด พบทั้งหมด 84 
ชนิด 56 สกุล ใน 6 ดิวิชัน ดิวิชัน Chlorophyta พบมากที่สุด 
(34.52%) รองลงมาตามลําดับไดแก ดิวิชัน Bacillariophyta  
(21.42%), Cyanophyta (15.47%), Chromophyta  (13.09%) 
และ Euglenophyta  (11.9%) ดิวิชัน Rhodophyta  (3.57%) ซ่ึง
พบวามีสาหรายน้ําจืด 23 ชนิดที่สามารถใชเปนดัชนีชีวภาพบงชี้
คุณภาพน้ํ า ไ ด แ ก  Closterium didymotocum Ralfs. , 
Closterium ehrenbergii Menegh var. ehrenbergi., 
Closterium jenneri Ralfs., Closterium moniliferm (Bory) 
Ehrenb., Closterium venus var.Westii Krieg.,  Cloterium 
Parvulum Wag. var. parvulum., Closterium ehrenbergii 
Menegh var. ehrenbergii., Cosmarium binum W .& G.S. 
West., Cylindrocystis gracilis I. Him., Staurastrum 
altemans Breb., Dictyosphaerium sp., Gomphonema sp., 
Spirulina gigantea Schmidle., Spirulina platensis (Nordst)., 
Euglena acus Ehr. var. acus., Phacus triqueter (Ehr.) 
Durjadin., Trachealomonas oblong Lemmermann., 
Trachelomonas intermedia Dangerad var. papillifera 
.,Oscillatoria limosa (Roth) Ag., Phacus triqueter (Ehr.) 
Durjadin., Trachelomonas allia Dezeproski var. allia., 
Trachelomonas armata (Ehr.) Stein., Trachelomonas 
superba Swirenko. พบสาหรายมีปริมาณมากในชวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงสาหรายสวนใหญอยู ในดิวิชัน 
Chlorophyta สวนในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะพบ

สาหรายปริมาณคอนขางนอยและเปนสาหราย ดิวิชัน Cyanophyta 
และ Bacillariophyta  มากกวาดิวิชันอ่ืน ผลการวิเคราะหทางสถิติ
พบวา ปริมาณสาหรายแตละดิวิชัน ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในแตละจุดเก็บตัวอยาง แตมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญในแตละเดือน (P<0.05) 

ความสัมพันธระหวางสารอาหารบางชนิด กับสาหราย 
น้ําจืด พบวาปริมาณสาหรายทั้งหมดมีความสัมพันธแปรผกผันกับ
ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม 
โดยแยกความสัมพันธไดดังนี้ ดิวิชัน Chlorophyta และ 
Cyanophyta มีความสัมพันธแปรผันตรงกับคาความโปรงใสของน้ํา 
แตมีความสัมพันธแปรผกผันกับอุณหภูมิ ไนเตรท-ไนโตรเจน 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม ดิวิชัน Bacillariophyta  
มีความสัมพันธแปรผันตรงกับคาความโปรงใสของน้ํา แตมีความ 
สัมพันธแปรผกผันกับแอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม 
สวนดิวิชัน Chromophyta, Euglenophyta และ Rhodophyta  
มีความสัมพันธแปรผันตรงกับไนเตรทไนโตรเจน แอมโมเนีย
ไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม  
 

คําสําคัญ:  ความสัมพันธ สาหรายน้ําจืด แหลงน้ําลําพะยา  
 

Abstract 
The investigation of water quality nutrients and 

algal diversity in Lampaya Subdistrict, Muang District, Yala 
Province between June 2011 to November 2011 and 6 
months. The collected water samples of 11 stations. 
Found that Values were recorded for water velocity 
(0.03-1.25 m/s), Transparency (17-60 cm), Water 

temperature (24.1-31.2C), pH (6.46-7.73), Electrical 

conductivity (13.8-112.2 s/cm), Dissolved oxygen (2.8-
8.7), Nitrate nitrogen (0.06-9.15 mg/L), Ammonia nitrogen 
(0.00-0.72 mg/L), Total Kjeldahl Nitrogen (0.00-4.55 mg/L), 
Water quality of sample sites were at level 2 according 
to the Thai Water Pollution Standard.   

The investigation of fresh-water algae 84 
species 56 genus 6 division, Chlorophyta most common 
(34.52%), followed by the latest digital vision 
Bacillariophyta (21.42%), Cyanophyta (15.47%), 
Chromophyta  (13.09%) and Euglenophyta  (11.9%) The 
Vision Rhodophyta (6.97%), which found that 23 species 
of freshwater algae can be used as biological indicators 
of water quality index and Closterium didymotocum 
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Ralfs., Closterium ehrenbergii Menegh var. ehrenbergi., 
Closterium jenneri Ralfs., Closterium moniliferm (Bory) 
Ehrenb., Closterium venus var.Westii Krieg.,  Cloterium 
Parvulum Wag. var. parvulum., Closterium ehrenbergii 
Menegh var. ehrenbergii., Cosmarium binum W .& G.S. 
West., Cylindrocystis gracilis I. Him., Staurastrum 
altemans Breb., Dictyosphaerium sp., Gomphonema sp., 
Spirulina gigantea Schmidle., Spirulina platensis (Nordst)., 
Euglena acus Ehr. var. acus., Phacus triqueter (Ehr.) 
Durjadin., Trachealomonas oblong Lemmermann., 
Trachelomonas intermedia Dangerad var. papillifera 
.,Oscillatoria limosa (Roth) Ag., Phacus triqueter (Ehr.) 
Durjadin., Trachelomonas allia Dezeproski var. allia., 
Trachelomonas armata (Ehr.) Stein., Trachelomonas 
superba Swirenko. 

The most abundant algal was found in June to 
July The dominant genera were Chlorophyta and August 
to November will see quite of seaweed Cyanophyta and 
Bacillariophyta In addition algae in every division was not 
significantly different among sampling sites but they were 
significantly different among monthly samplings (P< 0.05) 

The relationship between certain nutrients. 
With freshwater algae. The total amount of all algae was 
correlated inversely with the amount of nitrate nitrogen. 
Ammonia nitrogen. And total nitrogen. The separation of 
the Chlorophyta and Cyanophyta were as follows: The 
vision is directly proportional to the relative transparency 
of the water. But correlated inversely with temperature. 
Nitrate nitrogen. Ammonia nitrogen. And total nitrogen 
Havant and Bacillariophyta. Is directly proportional to the 
relative transparency of the water. But inversely 
correlated with ammonia nitrogen. Total nitrogen and 
Havant Chromophyta, Euglenophyta and Rhodophyta are 
directly proportional to the nitrate nitrogen. Ammonia 
nitrogen. And total nitrogen. 
 

Keywords:Relationship,Freshwater algae,water areas Lumpaya 

 

1. บทนํา  
น้ําเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศและ

สิ่งมีชีวิต มนุษยใชประโยชนจากแหลงน้ํา เพ่ือดําเนินกิจกรรม
หลากหลายทั้งในดานอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ชลประทาน การคมนาคม รวมถึงใชในการพักผอนหยอนใจ [1]    
ซ่ึงจากการใชประโยชนดังกลาวผลตามมาก็คือ การปนเปอนของ
คุณภาพน้ํา  ซ่ึง เปนที่แนชัดวาคุณภาพน้ําภายหลังผานการใช
ประโยชนจะมีคุณภาพที่เลวลงไปจากเดิมทั้งทางดานกายภาพ เคมี 
และชีววิทยา เมื่อมีการปลอยน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม ก็จะสงผลตอ
คุณภาพน้ําของแหลงน้ํานั้น เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา
ภาวะมลพิษทางน้ํา (water pollution) ซ่ึงเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตใน
แหลงน้ํา และสงผลกระทบยอนกลับตอมนุษย [2] ปญหาของ
คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา แมน้ํา และคูคลองทั่วประเทศ นอกจากจะมี

สา เหตุ หลักม าจากการระบายน้ํ า เสี ย หรือมลพิษที่ มาจาก
แหลงกําเนิดที่แนนอน (point source pollution) อาทิทั้งในสวน
ชุมชน อุตสาหกรรมสูแหลงน้ําธรรมชาติแลว มลพิษประเภทที่ไมมี
แหลงกําเนิด หรือจุดระบายมลพิษที่แนนอน (non-point source 
pollution) ก็เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งของปญหาดังกลาว 
แหลงกําเนิดประเภทนี้ไดแก ของเสียจากการเกษตรกรรมทั้งการ
เพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปาไม ธาตุอาหารสวนเกิน เปนตน 
ที่ถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา ซ่ึงมลพิษเหลานี้ นับวันก็จะมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วและมีความพยายามพัฒนาไปอยางตอเนื่อง [3] 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนมาตรการหนึ่งใน
การจัดการสิ่งแวดลอม การดําเนินการเพ่ือทราบถึงสถานภาพ
ปจจุบันของแหลงน้ํา  ใชประโยชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่จะ
เกิดในอนาคต การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
หรือการใชสิ่งมีชีวิตเปนตัวบงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแนวทาง
หนึ่งที่ใชในการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความสนใจ โดย
สิ่ งมี ชี วิ ตที่ มี การใช เป นดัชนีบ งชี้ ท างชี วภาพ (bioindicator) 
ประกอบดวย ปลา สาหราย แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 
สัตวหนาดินและโปรโตซัว ซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญยิ่งตอ
ระบบนิเวศ [4] 

สาหราย (Algae)  เปนสิ่งมีชีวิตที่พบตั้งแตขนาดเล็กมาก
ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาจนถึงขนาดใหญมองเห็น
เปนทัลลัสคลายพืชชั้นสูง พบทั่วไปในแหลงน้ําทั้งแหลงน้ําจืด น้ํา
กรอยและน้ําเค็ม สาหรายสามารถดํารงชีวิตไดหลายรูปแบบทั้งที่
เปนแพลงกตอน (plankton) ยึดติดอยูกับพ้ืนทองน้ํา เกาะอยูบน
วัสดุอ่ืนๆ รวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน [5] มีรูปรางหลาย
แบบอาจพบเปนเซลลเดี่ยว กลุมเซลลหรือโคโลนี (colony) เปนเสน
สายทั้งแตกแขนงและไมแตกแขนงหรือคลายพืชชั้นสูง สาหรายเปน
สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารไดเองจากกระบวนการสังเคราะหแสง
เชนเดียวกับพืชทั่วไป และเปนผูผลิตเบ้ืองตนของระบบนิเวศใน
แหลงน้ํา  จึงทําใหมีบทบาทและมีความสําคัญมากมาย ไดแก ดาน
นิเวศวิทยา สาหรายเปนผูผลิตขั้นปฐมภูมิ (producer) ที่สําคัญ
สามารถเปลี่ยนสารอนินทรียจากสภาพแวดลอมในแหลงน้ํา ใหเปน
สารอาหารในรูปสารอินทรียสะสมไวในเซลลและสามารถถายทอด
ไปยังแพลงกตอนสัตวและสัตวน้ําอ่ืนๆในหวงโซอาหาร จึงเปนแหลง
อาหารพ้ืนฐานของสิง่มีชีวิตในน้ํา นอกจากนี้ยังมีความสําคัญในการ
ผลิตออกซิเจนในแหลงน้ํา ดานการใชสิ่งมีชีวิตติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา สาหรายบางชนิดสามารถนํามาใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพ
น้ําได เนื่องจากสาหรายแตละชนิดจะเจริญในสภาพแวดลอมที่
ตางกัน และมีชวงความทน  (range of tolerance) ตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน บางชนิดเจริญใน
สภาพแวดลอมที่มีสารอินทรียสูง บางชนิดเจริญในแหลงน้ําที่มี
สาร อินท รียปานกลาง  และบางชนิดสามารถเจริญไดในที่ มี
สารอินทรียต่ํา ดังนั้นจึงสามารถใชสาหรายบางชนิดเปนดัชนีบงชี้
คุณภาพน้ํา สาหรายจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีแนวโนมที่ใชเปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆ ดังนั้นแหลงน้ําที่แตกตางกัน   จะพบ
ชนิดของสาหรายและการแพรกระจายแตกตางกันดวย จาก
คุณสมบัติดังกลาว จึงสามารถใชสาหรายเปนตัวชี้วัด (indicator) 
คุณภาพของแหลงน้ําได ดานอาหารคุณคาทางอาหารที่ไดจาก
สาหรายพบวามีปริมาณ  โปรตีน คารโบไฮเดรต เกลือแร คอนขาง
สูงและปริมาณไขมันต่ํา ใชเปนอาหารทดแทนเนื้อสัตวไดดี ดาน
อุตสาหกรรม สาหรายหลายชนิดมีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรม 
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เชน การทําวุน คารราจีนีน ซ่ึงสกัดจากสาหรายสีแดง ดานเกษตรกร 
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศแลวเปลี่ยนเปนแอมโมเนียซ่ึงเปนธาตุอาหารที่พืชสามารถใช
ประโยชนไดดานบําบัดน้ําเสีย ในกระบวนการบําบัดน้ําเสียนั้น    
พบวาสารอินทรียที่มากับน้ําเสียจะถูกจุลินทรียยอยสลายเปนสาร 
อนินทรีย เชน ฟอสเฟต ไนเตรด แอมโมเนีย ซ่ึงสาหรายสามารถใช
ประโยชนจากสารอนินทรียในกระบวนการเมตาบอลิซึม ทําใหน้ํา
เสียมีสารอินทรียและสารอนินทรียลดลง และดานอ่ืนๆ  

งานวิจัยในคร้ังนี้มีเปาหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสารอาหารกับสาหรายน้ําจืดในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา 
อําเภอเมือง จังหวดัยะลา ทําใหทราบถึงชนิด ปริมาณ การดํารงชีวิต
ของสาหรายและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําของแหลงน้ําซ่ึงเปน
แนวทางการวิจัยที่จะใชสาหรายเปนดัชนีบอกคุณภาพน้ําของแหลง
น้ําได ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดลอมที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดดุลยภาพ
ของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการ
อยูดีมีสุขของชุมชนและประเทศชาติตอไป  
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ําของแหลงน้ํ าในพ้ืนที่ตําบล    

ลําพะยา ตามสภาพระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป 
2. เพ่ือศึกษาชนิดและการแพรกระจายของสาหรายน้ํา

จืด แตละบริเวณในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา  
3. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสารอาหารกับ

สาหรายน้ําจืดในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เพ่ือนําไปสูการใชสาหรายน้ําจืดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา 
 

3. แน วคิ ด  ท ฤษฎี  ก รอบแ น วคิด ก ารวิ จั ยแ ละ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สาหรายเปนกลุมสิ่งมีชีวิตที่คลายพืช สรางอาหารเองได
จากกระบวนการสังเคราะหแสง  (Autotrophic organism)  
เชนเดียวกับพืชทั่วไปพบมากกวา  20,000  ชนิด สวนใหญอาศัยอยู
ในน้ํา มีขนาดเล็กตั้งแตมองไมเห็นดวยตาเปลา (microalgae) จนถึง
ขนาดใหญ (macroalgae) มีความยาวหลายเมตร เชน สาหราย
ทะเล สาหรายมีรูปรางหลายแบบอาจเปนเซลลเดี่ยวหรือหลายเซลล
รวมกันเปนโคโลนี เปนเสนสายทั้งแตกแขนงและไมแตกแขนง 
เปนทัลลัสที่คลายราก ลําตนและใบของพืชชั้นสูง แตไมมีระบบทอ
ลําเลียงและพบวามีพืชชั้นสูงที่เรียกวาสาหราย เชน สาหรายหาง
กระรอก สาหรายขาวเหนียว สาหรายพุงชะโด และสาหรายฉัตร ซ่ึง
สาหรายเหลานี้ไมใชสาหราย [6] สาหรายพบแพรกระจายอยูทั่วไป
ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงน้ําจืด น้ํากรอยและ
น้ําเค็ม สาหรายดํารงชีวิตไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนแพลงกตอน 
(plankton) ลองลอยอยู ในมวลน้ํา  เ รียกวาแพลงกตอนพืช 
(phytoplankton) และดํารงชีวิตแบบยึดติดกับพ้ืนทองน้ําหรือเกาะ
บนวัสดุอ่ืนๆ (benthic) เชน กลุมของสาหรายหลายเซลล 

สาหรายแตละชนิดมีแหลงที่อยูอาศัยและชวงความทน 
(rang of tolerance)  ตอสภาพสิ่งแวดลอมไมเหมือนกัน ดังนั้นใน
แหลงน้ําตางกันจึงมีสาหรายเจริญเติบโตไมเหมือนกัน จึงใชสาหราย
เปนดัชนี (indicator) แสดงสภาพของแหลงน้ํานั้นไดวามีลักษณะ
เชนใด สาหรายมีแนวโนมที่จะใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําในแหลง
น้ําตางๆได เปนอยางดี  [7] เชน สาหรายน้ํา จืดสีแดง สกุล 

Batrachospermum สามารถใชติดตามตรวจสอบแหลงน้ําที่มี
คุณภาพน้ําดีได [8] แพลงกตอนพืชชนิดเดนคือ Staurastrum  
octoverrucosum Scott & Gronbld สามารถบงชี้คุณภาพในน้ําที่
มีระดับสารอาหารนอยถึงปานกลาง ( Oligomesotrophic status) 
โดยทั่วไปสามารถแบงแหลงน้ําตามความมากนอยของสารอาหาร 
(trophic level) ออกเปน 3 ระดับ คือแหลงน้ําที่มีสารอาหารนอย 
(oligotrophic) แหลงน้ําที่มีสารอาหารปานกลาง (mesotrophic) 
และแหลงน้ําที่มีสารอาหารมาก (eutrophic)  ในแหลงน้ําแตละ
แหงจะมีสาหรายที่อยูในรูปของแพลงกตอนพืชแตกตางกัน [6]      
เชน ในแหลงน้ําที่สารอาหารนอย พบวาจากการศึกษาสาหรายใน
แหลงน้ําบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบสาหรายกลุม
เดสมิดส Staurastrum, Staurodesmus และ Cosmarium [9] 
แหลงน้ําที่มีสารอาหารปานกลางจะพบสาหรายไดโนแฟลตเจลเลต 
เชน Peridinium,Gymnodinium แหลงน้ําที่มีสารอาหารมาก จะ
พบสาหรายไดนอยชนิดแตพบมีจํานวนมาก โดยพบสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงิน Oscillatoria, สาหรายยูกลีนอยด Euglena และ
Phacus  บริเวณตนน้ําลําธารซ่ึงน้ํามีคุณภาพดี พบวาจากการศึกษา
แหลงน้ําบริเวณทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบสาหรายสีแดง 
Batrachospermum macrosporum, B.vugum, B.boryanum, 
B. gelatinosum [8] 

นพรัตน ภาณุวณิชชากร และ ยุวดี พีรพรพิศาล [7] 
ศึกษาการกระจายของแพลงกตอนพืชในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง 
จังหวัดนครราชสีมา พบทั้งสิ้น 6 ดิวิชัน 134 ชนิดโดยพบแพลงก
ตอนพืช Fragilaeria ulna var. acus  มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญเชิงบวกกับปริมาณชีวภาพรวม และมีแนวโนมสัมพันธกับ
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 

สุทธวรรณ สุพรรณ, ยุวดี พีรพรพิศาลและทัตพร คุณ
ประดิษฐ [8] พบสาหรายสีแดงน้ําจืดสกุล Batrachospermum 
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในแมน้ําสาและแมน้ําปง จังหวัด
เชียงใหม แมน้ําโขง จังหวัดเชียงราย และภาคตะวันตกบริเวณ
อุทยานทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบสาหรายสีแดง 4 ชนิด คือ
Batrachospermum  macrosporum Montagne, B. vagum  
(Roth)  C. Agardh, B. gelatinosum    ( Linnaeus) de 
Candolle และ B.boryanum Sirodot  โดยพบวาสกุล 
Batrachospermum พบไดเฉพาะบริเวณตนน้ําลําธารที่มีคุณภาพ
ดีปริมาณสารอาหารนอยถึงปานกลางและเจริญอยูเฉพาะพ้ืนทองน้ํา
ที่มีลักษณะเปนกรวดหรือหิน ซ่ึงสามารถใชติดตามตรวจสอบน้ําที่มี
คุณภาพด ี

เฉลิมยศ อุทยารัตน และคณะ [2] ศึกษาความหลาก 
หลายของสาหรายน้ําจืดในพ้ืนที่ ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัด 
ยะลา ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2548 ผลการ 
ศึกษาพบสาหรายน้ําจืด  6  ดิวิชัน 21 วงศ  42 สกุล  คือ   ดิวิชัน
Chromophyta, Cyanophyta, Chlorophyta,  Euglenophyta,  
Rhodophyta  และ Bacillariophyta  พบวาแหลงน้ําบริเวณเมื่อ
ผานออกจากหมูบานมีความหลากหลายของสาหรายน้ําจืดมากที่สุด 
( 5  ดิ วิ ชั น  28  ส กุล )  โ ด ย พบส กุล ที่ เ ด น  Gomphonema, 
Oscillatoria,Phacus และ Euglena รองลงมาคือแหลงน้ําบริเวณ
กอนเขาหมูบาน ( 4 ดิวิชัน 23 สกุล  ) พบสกุลที่เดน Closterium, 
Cosmarium, Euastrum,Pinnularia 

รุงนภา ชอทองดแีละคณะ [9] พบสาหรายในแหลงน้ําที่
มี ส า ร อ า ห า ร สู ง ห รื อ แ ห ล ง น้ํ า ยู โ ท ร ฟ ค  ไ ด แ ก  ส กุ ล  
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Euglena,Oscillatoria, Anabaena และ สกุล Microcystis  สวน
สาหร ายที่พบในแหล ง น้ํ า ที่ มี อินท รี ยส า รน อย ได แก  ส กุ ล 
Micrasterias, Pediastrum, Amphora, Cymbella, Surirella  
และ สกุล Synedra    

รัตติกาล มุงหมายและยุวดี พีรพรพิศาล [10] จาก
การศึกษาความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญในลําน้ํานาน 
พบวาคุณสมบัติทางกายภาพของลําน้ํานาน มีผลตอการกระจายของ
สาหรายขนาดใหญ พบวาฤดูหนาวสาหรายเจริญไดดีที่สุด เนื่องจาก
อุณหภูมิลดต่ําลง กระแสน้ําไหลชามีผลทําใหน้ําใสมากขึ้น 
      วันทนี ปานเจริญ และปริญญา  สาคระพันธ [11] ศึกษา
ความสัมพันธของคุณภาพน้ํากับแพลงกตอนพืช ในอางเก็บน้ําซับ
เหล็กมีคุณภาพน้ําที่ไมดี โดยสภาพมีสีเขียวเขมตลอดป ในฤดูรอน
ปริมาณน้ําลดมากมีปริมาณไนเตรทคอนขางต่ํา ปริมาณฟอสเฟตสูง 
ซ่ึงแพลงกตอนพืชที่ใชเปนดัชนีวัดคุณภาพน้ําที่มีแนวโนมไมดีในอาง
ซับ เห ล็ ก  คื อ  Aulacosseira granulate, Microcystis  
aeruginosa และ Microcytis sp. สวนคุณภาพน้ําในอางซับ
ตะเคียนจัดอยูในสภาพน้ําธรรมชาติที่มีคุณภาพน้ําดีพอใช มีธาตุ
อาหารคอนขางนอยน้ํามีลักษณะใส พบแพลงกตอนพืชหลายชนิด
และมีปริมาณแตละชนิดไมมาก แพลงกตอนพืชที่จัดไดวาเปนตัว
บงชี้คุณภาพดีในอางเก็บน้ําซับตะเคียน คือ Pediastrum simplex, 
Clostenrium parvulum และ Anabaenopsis elenkinii   

เนติ เงินแพทยและยุวดี พีรพรพิศาล [12] ศึกษาความ
หลากหลายของสาหรายสีเขียวกลุมเดสมิดสในแหลงน้ําบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวาคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา
ตางๆ ที่ศึกษาจัดอยูในระดับที่มีสารอาหารนอย (oligotrophic- 
status)  ถึงระดับที่มีสารอาหารปานกลางคอนขางสูง (meso- 
eutrophic status)  พบเดสมิดสชนิดเดนในแหลงน้ําที่มีสารอาหาร
นอยไดแก Stauratrum gutwinskii Bernard var. gutwinskii, 
Spondylosium pandurifore ( Heimerl) Teiling ในอางเก็บน้ํา
เขื่อนแมกวง และ Cosmarium capitulum Roy & Bisset, 
Stauratrum tortum West & West ในอางเก็บน้ําแมจอกหลวง
ซ่ึงสามารถใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําดีได 

ทัตพร คุณประดิษฐและยุวดี พีรพรพิศาล[13] ศึกษาการ
แพรกระจายของสาหรายขนาดใหญในแมน้ําปง พบทั้งสิ้น 39 ชนิด 
จัดอยูใน 4 ดิวิชัน โดยพบสาหรายสีแดง เชน Batrachospermum 
macrosporum Montange.,Audouinella cylindrical Jao, 
Audouinella glomerata Jao และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินบาง
ชนิด เชน Chamaesiphon subglobosus Lemm. และ 
Chamaesiphon polonicus Hansgirg มีแนวโนมที่จะใชเปนดัชนี
บงชี้คุณภาพน้ําได 

ลานทอง ธิติสุทธแิละยุวดี พีรพรพิศาล [14] ศึกษาแพลงก
ตอนพืชบริเวณอางเก็บน้ําสวนพฤกษศาสตร วรรณคดี ภาคเหนือ 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ให ม  พ บแ พลง ก ต อ น พื ชชนิ ด  Staurastrum 
octoverrucosum Scott & Gronblad สามารถบงชี้คุณภาพน้ําใน
ระดับที่มีสารอาหารนอยถึงปานกลาง (  oligo-mesotrophic 
status) 
 ชลินดา อริยเดช, เริงชัย ตันสกุลและเสาวภา อังสุภานิช 
[15] ศึกษ าปจ จัยทางกายภาพและทาง เคมีที่ ค วบคุมกา ร
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของชนิดและมวลชีวภาพของแพลงกตอนพืช ใน
อางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา พบวาความเปนกรด-เบส  
สารอาหาร ไนไตรท ไนเตรท ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ํา และความเร็ว

ของกระแสน้ํา มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของชนิดและมวล
ชีวภาพแพลงกตอนพืช  

Peerapornpisal et.al [16] ศึกษาสาหรายในลุมแมน้ํา
ส า  จั ง หวั ด เ ชี ย ง ใหม  พบสา หร า ย สี แ ด ง  2 ชนิ ด  คื อ 
Batrachospermun macrosporume Montague และ 
Nemaliopsis shawii Skujaในแหลงตนน้ําแมสา ซ่ึงน้ํามีคุณภาพด ี

 

4. วิธีดําเนินงาน 
4.1  การเลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัย โดยกําเนิดพ้ืนที่แหลงน้ํา

ไหลลําพะยา ตั้งแตบริเวณหุบเขาลําพญา ไหลผานตําบลลําพะยา 
ตําบลลําใหม ตําบลพรอน และทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
เปนระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร กอนไหลลงสูแมน้ําปตตาน ี

4.2 กําหนดสถานีเก็บตัวอยางน้ําจํานวน  11 สถานี 
แบงเปนสถานีละ 3 จุด เก็บตัวอยางแบบจวง (Grab sample) 
กําหนดจุดเก็บโดยเปนระบบ (Systematic) ตั้งแตริมน้ําจนถึงกลาง
น้ํา โดยคํานึงถึงความถี่ที่สามารถเปนตัวแทนน้ําไหลและการลดการ
ใชทรัพยากรคนและเวลา และพิจารณาสถานีจุดเก็บตัวอยางน้ําจาก
สภาพการใชพ้ืนที่ที่แตกตางกัน ซ่ึงไดจําแนกประเภทตามสภาพจริง
ออกเปน 4 ประเภทดังนี้ ประเภทที่ 1 การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทปาไม ประเภทที่ 2 การใชประโยชนที่ดินประเภท
เกษตรกรรม ประเภทที่ 3 การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 
ประ เภทที่  4 การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและ
เกษตรกรรม โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําตามฤดูกาลและสถานีตางๆ 
ในรอบ 6 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  โดยวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก 
อัตราไหลของน้ํา ,  ความโปรงแสง , อุณหภูมิ ,  การนํ าไฟฟ า 
(electrical conductivity, EC) วิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคม ีไดแก 
ความเปนกรด-ดาง (pH) , ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO),   ไนเต
รด-ไนโตรเจน (NO3), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3),  ไนโตรเจนรวม 
(TKN), สวนคุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ คือ สิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา 
ไดแก สาหราย  
 4.3 การศึกษาคุณภาพน้ําบริเวณสถานีเก็บตัวอยางน้ํา
โดยศึกษาคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ และเคม ีไดแก วัดความเปน
กรดดางของน้ําโดยใช  pH-meter วัดอุณหภูมิของน้ําโดยใช 
thermometer  วั ด ค า ก า ร นํ า ไ ฟ ฟ า  โ ด ย ใ ช Electrical 
Conductivity Meter ชนิดภาคสนาม  วัดปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ําโดยใช Oxegen Meter  และเก็บตัวอยางน้ํามา
ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่หองปฏิบัติการ  ไดแก วิธีตรวจวัดปริมาณ
สารอาหาร ไนเตรท-ไนโตรเจน ดวยวิธี cadmium reduction  
และแอมโมเนียม-ไนโตรเจน โดยวิธี nesslerization และไนโตรเจน
รวม Total Nitrogen โดยวิธี Kjedahl method, [2] 
 4.4 เก็บตัวอยางน้ําสําหรับตรวจหาสาหราย โดยเก็บ
ตัวอยางจากแหลงน้ํ าที่ทําการศึกษาในแนวราบ (Horizontal 
Sampling) ขนานกับผิวน้ํา โดยใชถุงลากแพลงกตอน (plankton 
net) ขนาดตาขาย 20 ไมโครเมตร ลากบริเวณผิวน้ําที่อยูหางฝง    
1 - 5 เมตร และใชกระบอกตักน้ําบริเวณผิวน้ําที่อยูใกลฝงใหไดฝาที่
ลอยอยูผวิน้ําติดมาดวย รวมทั้งเก็บดินบริเวณพ้ืนทองน้ํา และพืชน้ํา
ในบริเวณที่เก็บตัวอยาง ทําการตรวจหาสาหรายน้ําจืดและใสขวด
ปดฝาใหสนิท ระบุจุดเก็บตัวอยาง วันเดือนป ติดขางขวด จากนั้น
ทําการศึกษาและจําแนกชนิดของสาหรายน้ําจืด โดยใชกลอง
จุลทรรศน (Dino-Lite Digital Microscope) และถายภาพสาหราย
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น้ําจืดทุกชนิด ทั้งนี้อางอิงจากเอกสารหลักคือ ลัดดา วงรัตน [1], 
มัณฑนา นวลเจริญ [17], ยุวดี  พีรพรพิศาล [18]. 

 4.5 ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสารอาหาร 
คุณภาพน้ํากับสาหรายน้ําจืด เพ่ือทราบถึงชนิดของสาหรายน้ําจืดที่
สามารถใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําโดยใชวิธี correlation analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แผนที่ดาวเทียมแสดงพ้ืนตําบลลําพะยา ตําบลลําใหม ตําบลพรอน และตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มา (Google map, 2554) 

 

5. ผลการศึกษา/การทดลอง 
5.1 การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคม ี
การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีบาง

ประการของแหลงน้ําในพ้ืนที่ตําบลลําพะยา และพ้ืนที่ใกลเคียง 
ไดแก  ตํ าบลลํา ใหม  ตําบลพรอน และตําบลท าสาป ซ่ึ ง ได
ทําการศึกษา อัตราการไหลของน้ํา (velocity) ความโปรงใสของน้ํา 
(Transparency) อุณหภูมิของน้ํา (Water temperature) ความ
เปนกรด-ดาง (pH) การนําไฟฟา (Electrical conductivity, EC) 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolve oxygen, DO) ปริมาณ
ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen, NO3N) ปริมาณแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (Nmmonia Nitrogen, NH3) และปริมาณไนโตรเจนรวม 
(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําแตละ
สถานโีดยภาพรวม ดังนี้  
 อัตราไหลของน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 0.03-1.25 m/s 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 0.03 m/s ที่สถานีที่ 2 และมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ 1.25 ที่สถานีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวามีความแตกตางทาง
สถิติ (P<0.05)  ความโปรงใสของน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 17-60 cm 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 17 cm ที่สถานีที่ 2 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
60 cm ที่สถานีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวามีความแตกตางทาง

สถิติ (P<0.05) อุณหภูมิของน้ํา มีคาเฉลี่ยระหวาง 24.1-31.2C 

โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 24.1 C ที่สถานีที่ 1 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
31.2 ที่สถานีที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติ (P>0.05) ความเปนกรดดาง มีคาเฉลี่ยระหวาง 6.46-7.73 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 6.46 ที่สถานีที่ 10 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
7.73 ที่สถานีที่ 4 เมือ่เปรียบเทียบกันพบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติ  (P>0.05) การนําไฟฟา มีคาเฉลี่ยระหวาง 13.8-112.2 

s/cm โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 13.8 s/cm ที่สถานีที่ 1 และมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 112.2 s/cm ที่สถานีที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบกัน
พบวามีความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในน้ํา มีคาเฉลี่ยระหวาง 2.8-8.7 mg/L โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ 2.8 mg/L ที่สถานีที่ 10 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 8.7 mg/L ที่
สถานีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวามีความแตกตางทางสถิติ 
(P<0.05) ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.06-9.15 
mg/L โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 0.06 mg/L ที่สถานีที่ 5 และมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 9.15  mg/L ที่สถานีที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบกัน
พบวามีความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.00-0.72 mg/L โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ 0.00 mg/L ที่สถานีที่ 3-4 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.72 mg/L   
ที่สถานีที่ 10-11 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวามีความแตกตางทางสถิติ 
(P<0.05) ปริมาณไนโตรเจนรวม มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.00-4.55 
mg/L โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 0.00 mg/L ที่สถานีที่ 1 และมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.55  mg/L ที่สถานีที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกัน
พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) 

5.2  การศึกษาชนิดสาหราย 
 ชนิดของสาหรายที่พบในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา 
และพ้ืนที่ ใกล เคียงระหว างเดือนมิถุนายน 2554 ถึ ง เดือน
พฤศจิกายน 2554 พบสาหรายน้ําจืด 6 ดิวิชัน 28 วงศ  56 สกุล 
84 ชนิด  คือ  ดิวิชัน Chromophyta, Cyanophyta, Chloro-
phyta, Euglenophyta, Rhodophyta  และ Bacillariophyta   
โดยพบดิวิ ชั นที่ มี ค วามหลากหลายมากที่ สุ ดคื อ  ดิ วิ ชั น 
Chlorophyta ซ่ึงเปนสาหรายสีเขียว พบ 6 วงศ 18 สกุล โดยพบ
วงศ Desmidiaceae มี จํานวนสกุลมากที่สุด  คือ 7 สกุล 
รองลงมาดิวิชัน Chromophyta พบ 4 วงศ 12 สกุล โดยพบวงศ 
Naviculaceae   มีจํานวนสกุลมากที่สุด คือ 7 สกุล  รองลงมา     
ดิวิชัน Bacillariophyta พบ 4  วงศ 5 สกุล  ตามลําดับ  เมื่อ
พิจารณาความหลากหลายของสาหรายน้ําจืดแตละบริเวณที่ศึกษา 
พบวา LR 10 และ LR 11 มีความหลากหลายมากที่สุด รองลงมา 
LR 2, LR 3, LR 8, LR 9, LR 7, LR 6, LR 4, LR 5 และ LR 1 
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ตามลําดับ และพบสาหรายที่เดนมีความชุกชุมมาก (> 30 เซลล ใน
ปริมาตรน้ํา 1 มิลลิลิตร)  ไดแก ดิวิชัน Chromophyta พบสกุล  
Enotia, Achnanthes, Pinnularia, Cymbella ดิวิชัน Chloro- 
phyta พบสกุล Dictyosphaerium, Rhizoclonium, Zygne- 
mata, Closterium, Cosmarium, Euastrum, Hyalotheca, 
Scenedesmus, Staurastrum  ดิวิชัน Bacillariophyta พบสกุล 
Aulacoseira และดิวิชัน Rhodophyta ซ่ึงเปนสาหรายสีแดงที่มี
ขนาดใหญ พบสกุล Batrachospermu และ Nemalionopsis  

สาหรายน้ําจืดที่มีแนวโนม  สามารถนํามาประเมิน
คุณภาพแหลงน้ําได แตละบริเวณที่ศึกษา พบดังนี ้
 สถานีที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9  คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภทที่ 2 มีคุณภาพน้ําดี  พบสาหรายที่สามารถนํามาประเมิน
คุณภาพน้ําดีไดแกสกุล Closterium,  Euastrum,  Hyalotheca, 
Staurastrum, Batrachospermum, Nemalionopsis,  Audou-
inella  ซ่ึงสาหรายเหลานี้สามารถพบแพรกระจายและมีความชุก
ชุมสูงบริเวณนี้  
 สถานีที่ 2 และ 3  เปนชวงที่รับน้ํามาจากบริเวณตนน้ํา
สวนใหญ คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 2 มีคุณภาพน้ําพอใช  พบ
สาหรายที่สามารถนํามาประเมินคุณภาพน้ําบริเวณนี้ไดแก สกุล 
Dictyosphaerium, Zignema, Scenedesmus , Gompho- 
nema,  Aulacoseira เนื่องจากพบมีความชุกชุมสูง  
 สถานีที่ 10 และ 11 เปนจุดที่มีคุณภาพน้ําคอนขางต่ํา 
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3  มีคุณภาพน้ําต่ํา พบสาหรายที่
สามารถนํามาประเมินคุณภาพน้ําบริเวณนี้ ไดแก สกุล Euglena, 
Phacus, Trachelomonas, Oscillatoria   
 5.3 การศึกษาความสัมพันธระหวางสารอาหารบางชนิด 
กับสาหรายน้ําจืดในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลาพบวาปริมาณสาหรายทั้งหมดมีความสัมพันธแปรผกผัน
กับปริมาณไนเตรทไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจน
รวม โดยแยกความสัมพันธไดดังนี้ ดิวิชัน Chlorophyta และ 
Cyanophyta มีความสัมพันธแปรผันตรงกับคาความโปรงใสของน้ํา 
แตมีความสัมพันธแปรผกผันกับอุณหภูมิ ไนเตรทไนโตรเจน 
แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม ดิวิชัน Bacillariophyta  
มีความสัมพันธแปรผันตรงกับคาความโปรงใสของน้ํา แตมี
ความสัมพันธแปรผกผันกับแอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม 
สวนดิวิชัน Chromophyta, Euglenophyta และ Rhodophyta  
มีความสัมพันธแปรผันตรงกับไนเตรทไนโตรเจน แอมโมเนีย
ไนโตรเจน และไนโตรเจนรวม เมื่อปริมาณสาหรายลดลงปริมาณ
สารอาหารจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแหลงน้ําลําพะยาเปนแหลงน้ําที่ไหล
อยูตลอด ในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่กระแสน้ําไหล
แรงจึงพัดพาเอามวลของสาหรายไปดวยและพัดเอาตะกอนที่มี
สารอาหารมาแทนที ่
 

6. การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสารอาหารกับ
สาหรายน้ําจืดในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เพ่ือประเมินคุณภาพน้ําของแหลงน้ําในพ้ืนที่ตําบลลําพะยา
และพ้ืนที่ใกลเคียง ไดแก ตําบลลําใหม ตําบลพรอน และตําบล    
ทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําตาม
ฤดูกาลและสถานีตางๆ ในรอบ 6 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2554  ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงเก็บตัวอยางจาก 11 จุด

เก็บตัวอยาง ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดังกลาวพบวา คาการนํา
ไฟฟา, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา, ความเปนกรดดาง, ปริมาณไน
เตรทไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนรวม ไมมีความแตกตางกันใน
แตละสถานีเก็บตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) สวนความโปรง
แสง และปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนมีความแตกตางกันในแตละ
สถานีเก็บตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยพบวาจุดเก็บ
ตัวอยางที่  1 และ 2 เปนแหลงน้ํ าที่มีคุณภาพใกล เคียงกัน มี
สารอาหารคอนขางนอย เนื่องจากอยูในบริเวณการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทปาไมหรือปาธรรมชาติ สวนจุดเก็บตัวอยางที่ 3, 4, 5, 8 
และ 9 เปนแหลงน้ําทีม่ีสารอาหารปานกลางเนื่องจากเปนแหลงน้ําที่
อยูในบริเวณที่มกีารใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม และจุด
เก็บตัวอยางที่ 6,7,10 และ 11 พบวาคุณภาพน้ํามีสารอาหาร
คอนขางมากกวาสถานีเก็บตัวอยางอ่ืน ๆ เนื่องจากอยูในเขตการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
อาจมีการปนเปอนของสารอาหารและสารเคมีที่มาจากการใช
ประโยชนของชุมชน การเกษตรและอุตสาหกรรม แตทั้งนี้คุณภาพ
น้ําในทุกสถานีเก็บตัวอยางจัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ 2 และผล
การสํารวจสาหรายในแหลงน้ําพบทั้งสิ้น 84 ชนิด และสาหรายน้ํา
จืดที่สามารถนํามาใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ํามี ไดแก Closterium 
didymotocum Ralfs., Closterium ehrenbergii Menegh var. 
ehrenbergi., Closterium jenneri Ralfs., Closterium 
moniliferm (Bory) Ehrenb., Closterium venus var.Westii 
Krieg.,  Cloterium Parvulum Wag. var. parvulum., 
Closterium ehrenbergii Menegh var. ehrenbergii., 
Cosmarium binum W .& G.S. West., Cylindrocystis gracilis 
I. Him., Staurastrum altemans Breb., Dictyosphaerium 
sp., Gomphonema sp., Spirulina gigantea Schmidle., 
Spirulina platensis (Nordst)., Euglena acus Ehr. var. acus., 
Phacus triqueter (Ehr.) Durjadin., Trachealomonas oblong 
Lemmermann., Trachelomonas intermedia Dangerad var. 
papillifera .,Oscillatoria limosa (Roth) Ag., Phacus 
triqueter (Ehr.) Durjadin., Trachelomonas allia Dezeproski 
var. allia., Trachelomonas armata (Ehr.) Stein., 
Trachelomonas superba Swirenko. 
  

7. สรุปและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางสารอาหารกับสาหราย
น้ําจืดในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบลลําพะยา  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เพ่ือใชประเมินคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตําบลลําพะยา และพ้ืนที่
ใกลเคียง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปนระยะเวลา 6 เดือน 
ดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน 2554 – พฤศจิกายน 2554 
กําหนดสถานีเก็บตัวอยางน้ํา 11 จุดเก็บตัวอยาง ผลการศึกษา
คุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีพบวา  อัตราไหลของน้ําอยู
ในชวง 0.03-1.25 m/s เมื่อเปรียบเทียบแตละเดือนพบวามีความ
แตกตางทางสถิติ ความโปรงใสของน้ําอยูในชวง 17-60 cm เมื่อ
เปรียบเทียบแตละเดือนพบวามีความแตกตางทางสถิติ อุณหภูมิของ

น้ําอยูในชวง 24.1-31.2C เมื่อเปรียบเทียบแตละเดือนพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิต ิความเปนกรดดางอยูในชวง 6.46-7.73 เมื่อ
เปรียบเทียบแตละเดือนพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ การนํา

ไฟฟาอยูในชวง 13.8-112.2 s/cm เมื่อเปรียบเทียบกันแตละ
เดือนพบวามีความแตกตางทางสถิติ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
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น้ําอยูในชวง 2.8-8.7 mg/L เมื่อเปรียบเทียบกันแตละเดือนพบวามี
ความแตกตางทางสถิติ ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน อยูในชวง 
0.06-9.15 mg/L เมื่อเปรียบเทียบกันแตละเดือนพบวาไมมีความ
แตกตางทางสถิติ ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน อยูในชวง 0.00-
0.72 mg/L เมื่อเปรียบเทียบกันแตละเดือนพบวามีความแตกตาง
ทางสถิติ ปริมาณไนโตรเจนรวม อยูในชวง 0.00-4.55 mg/L เมื่อ
เปรียบเทียบกันแตละเดือนพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ ซ่ึง
คุณภาพน้ําดังกลาวจัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 2  
 และการศึกษาชนิดสาหรายน้ําจืดในแหลงน้ําพ้ืนที่ตําบล
ลําพะยาและพ้ืนที่ใกลเคียงพบสาหรายน้ําจืดทั้งสิ้น 6 ดิวิชัน 28 วงศ  
56 สกุล 84 ชนิด โดยจําแนกตามหลักการของยุวดี  พีรพรพิศาล 
(2546) ดังนี้ (1) Division  Chlorophyta 29 ชนิด (2) Division  
Bacillariophyta 18 ชนิด (3) Division  Cyanophyta 13 ชนิด 
(4) Division Chromophyta 11 ชนิด  ( 5) Division    
Euglenophyta 10 ชนิด และ (6) Division  Rhodophyta 3 ชนิด 
ซ่ึงพบวามสีาหรายน้ําจืด 23 ชนิดที่สามารถใชเปนดัชนีชีวภาพบงชี้
คุณภาพน้ํ า ไ ด แ ก  Closterium didymotocum Ralfs. , 
Closterium ehrenbergii Menegh var. ehrenbergi., 
Closterium jenneri Ralfs., Closterium moniliferm (Bory) 
Ehrenb., Closterium venus var.Westii Krieg.,  Cloterium 
Parvulum Wag. var. parvulum., Closterium ehrenbergii 
Menegh var. ehrenbergii., Cosmarium binum W .& G.S. 
West., Cylindrocystis gracilis I. Him., Staurastrum 
altemans Breb., Dictyosphaerium sp., Gomphonema sp., 
Spirulina gigantea Schmidle., Spirulina platensis (Nordst)., 
Euglena acus Ehr. var. acus., Phacus triqueter (Ehr.) 
Durjadin., Trachealomonas oblong Lemmermann., 
Trachelomonas intermedia Dangerad var. papillifera 
.,Oscillatoria limosa (Roth) Ag., Phacus triqueter (Ehr.) 
Durjadin., Trachelomonas allia Dezeproski var. allia., 
Trachelomonas armata (Ehr.) Stein., Trachelomonas 
superba Swirenko. 
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปประเมินคุณภาพ
ของแหลงน้ําในพ้ืนที่ตําบลลําพะยาและพ้ืนที่ใกลเคียง ทั้งนี้เพ่ือเปน
การเฝาระวังคุณภาพน้ําของชุมชนตอไป  
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิชิต เรืองแปน ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

 

และ ผศ.วิพัฒน  ถาวโรฤทธิ์
 
ที่ใหคําปรึกษาและแนะนําขอคิดเห็น

ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลลําพะยาที่ใหขอมูลของพ้ืนที่ศึกษา และ
ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล ขอขอบคุณอาจารยสังกัด
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตรที่ใหความอนุเคราะห
อุปกรณเคร่ืองมือในการเก็บตัวอยาง ขอขอบคุณอาจารยสะอุดี มะ
ประสิทธิ์ อาจารยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาที่ให
ความสะดวกในการวิเคราะหตัวอยาง และผูบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนใต ตลอดจนเจาหนาที่ของศูนยวิจัยความหลากหลาย
ทางชี วภาพ เฉลิมพระเ กียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่อนุเคราะหเวลาและใหความชวยเหลือ
ในทุกๆ ดานที่เก่ียวของกับการศึกษา  
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ภาพที่ 2   ตัวอยางสาหรายน้ําจืดที่พบในแหลงน้ําตําบลลําพะยาและพ้ืนที่ใกลเคียง อ.เมือง จ.ยะลา : A .Nemalionopsis spp.,  B. Oscillatoria 

limosa spp., C. Spirogyra spp., D. Spirulina gigantea Schmidle., E. Mougeotiopsis spp., F. Micrasterias spp.,             
G. Chlamydomonas sphagnicolo Fritsch & Takeda., H. Cosmarium binum W.& G.S West., I. Closterium venus 
var.westii Krieg., J. Eucapsis spp., K. Eudorina spp., L. Euastrum  spp. 


