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โครงการ การกระจายความหลากหลาย และนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มาและความสาคัญของโครงการ
สาหร่ายขนาดใหญ่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยมาช้านาน สาหร่ายขนาดใหญ่ได้ถูก
นามาใช้ในชีวิตประจาวันหลายด้าน ได้แก่ การนามาทาเป็นอาหาร ยารักษาโรค ด้านเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน
การเกษตร และยังถูกพัฒนาต่อยอดในด้านการแพทย์และธุรกิจความงามในปัจจุบัน แต่ เป็นที่น่าตระหนกว่า
สาหร่ายขนาดใหญ่ไม่เคยมีการสารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง ทั้งที่สาหร่ายขนาดใหญ่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ และในโลกปัจจุบันที่ต่างมีการ
แย่งชิงสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าที่ยังไม่ได้ทาการสารวจ โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร และ
ยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล ประกอบกับในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งน้านิ่งและแหล่งน้า
ไหลขนาดเล็กจบไปถึงขนาดใหญ่มากมาย มีความเหมาะสมต่อการเจริญของสาหร่ายขนาดใหญ่เป็นอย่างยิ่ง
รวมไปถึงมีการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเหล่านี้อย่างมากมายและกว้างขวาง ดังนั้นข้อมูลของสาหร่ายขนาด
ใหญ่เหล่านี้จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่ง สมควรทาการศึกษาและอนุรักษ์อย่างจริงจังและ
เร่งด่วน ซึ่งสาหร่ายขนาดใหญ่เป็นรากฐานของทรัพยากรที่สาคัญ เนื่องจากสามารถนามาเป็นอาหาร ยารักษา
โรค สมุนไพร และสามารถพัฒนานาไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อื่นๆทั้งทางด้านการแพทย์หรืออุตสาหกรรม
จากข้อมูลปัญหาและผลที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาส่ งผลให้ คณะนักวิจัยจึงต้องการทาการวิจัยและศึกษา การ
แพร่กระจาย ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ และการใช้ประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการดารงชีวิตตามความหลากหลายของกลุ่มคนและชาติพันธ์ ต่อไป ซึ่งจากข้อมูลปัญหาและผลที่
เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาส่งผลให้คณะนักวิจัยพยายามที่จะทาการวิจัยและศึกษารวบรวมชนิดพันธ์ การแพร่กระจาย
ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ มีความเหมาะสมต่อการ
เจริญ มีแหล่งน้าต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังพบว่าสาหร่ายขนาดใหญ่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร ยารักษาโรค เกษตรกรรม และมีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามความหลากหลายของกลุ่มคนและชาติพันธ์ในแต่ล ะพื้นที่อีกด้วย รวมถึงความสั มพันธ์
ทางด้านคุณภาพและปริมาณและสภาพแวดล้อมของแหล่งน้าในพื้นที่ โดยอาศัยกระบวนการทางการวิเคราะห์
เก็บตัวอย่าง ร่วมกับการเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลชนิดพันธ์ การกระจายตัว และการใช้
ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดใหญ่ และนาเสนอในรูปฐานข้อมูลสาระสนเทศเพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ใน
วงกว้าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จ ะน าเอาข้อมูล ความหลากหลาย การกระจายตัว และการใช้ประโยชน์ จาก
สาหร่ายขนาดใหญ่ที่ได้มาจัดทาเป็นฐานข้อมู ลทางภูมิสาระสนเทศ ร่วมกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม จึง
สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในงานต่างๆ สามารถเป็นตัว อย่างของการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสิ่ งมีชีวิตที่มี
ความสาคัญอื่นๆ ได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.) ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่อศึกษาความหลากหลาย และเก็บรวบรวมข้อมุลสายพันธ์ ของสาหร่ายขนาดใหญ่ ในแหล่งน้าต่างๆ
ของจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสาหร่ายขนาดใหญ่ กับสภาพนิเวศของแหล่งน้า และ
นามาใช้ในการสร้างดัชนีบ่งชี้สภาพแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ โดยใช้สาหร่ายขนาด
ใหญ่
ผลการดาเนินงาน / บทคัดย่อ
การสารวจสาหร่ายขนาดใหญ่ในแหล่งน้าของจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลาย และ
การกระจายตัวของสาหร่ายขนาดใหญ่ กับสภาพนิเวศของแหล่งน้าและนาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นดัชนีบ่งชี้
สภาพแวดล้อม โดยได้ศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด 7 อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 26 จุดเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 – พฤศจิกายน 2559 พบสาหร่ายขนาดใหญ่ทั้งหมด 4 ดิวิชัน 20 จีนัส 33 สปีซีส์ โดยพบ
สาหร่าย Division Chlorophyta 45% รองลงมาคือ Division Cyanophyta 27% Division Rhodophyta
23% และ Charophyta 5% ตามลาดับ โดยสาหร่าย Division Chlorophyta มีการกระจายตัวในทุกจุดเก็บ
ตัวอย่างมากที่สุด พบในจุดเก็บ 18 จุดจากทั้งหมด 26 จุดเก็บตัวอย่าง โดยมีสาหร่ายสกุล Spirogyra sp.,
Rhizoclonium sp., Cladophora sp., Phormidium sp., Compsopogon sp. และ Audouinella sp. พบ
กระจายตัวอยู่ทั่วไปในแหล่งน้าของจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณจุดเก็บฝายวังไฮ อาเภอเชียงดาว มีความหลาก
ชนิ ดของสาหร่ ายขนาดใหญ่ม ากที่สุ ด พบทั้งหมด 7 สกุล 8 สปีซีส์ คือ Microspora sp., Spirogyra sp.,
Tetraspora sp., Tetraspora cylindrical, Lyngbya sp., Chaetophora elegans, Stigeoclonium
flagelliforum และ Phormidium formosum โดยจุดเก็บดังกล่าวมีลักษณะพื้นท้องน้าเป็นกรวด และก้อน
หินขนาดใหญ่ ความเร็วของกระแสน้าปานกลาง ปริมาณสารอาหารน้อยถึงปานกลาง คุณภาพน้าดีถึงปาน
กลาง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนชนิดและการกระจายตัวของสาหร่ายขนาดใหญ่ในแหล่งน้า ประกอบไปด้วย
ค่าการนาไฟฟ้า ความขุ่น ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้า ปริมาณออร์โธฟอสเฟต และไนเตรท ไนโตรเจน
โดยสาหรายขนาดใหญ่ ซึ่งเปนกลุ มสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ทั่วไป สามารถเจริญได้ในสภาพนิเวศของแหล่งน้า
หลายๆแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสาหร่ายขนาดใหญ่แต่ละชนิดจะมีสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญแตกต่างกัน อีก
ทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ ที่พักอาศัยหลบภัยของสัตว์น้าด้วยคุณสมบัติข้างต้นนี้ สาหร่ายขนาดใหญ่
จึงมีความเหมาะสมในการศึกษาความหลากหลาย การกระจายตัว และสามารถนามาสร้างเป็นดัช นี้บ่ งชี้
สภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาความหลากหลาย ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของ
สาหร่ายขนาดใหญ่ กับสภาพนิเวศของแหล่งน้าในจังหวัดเชียงใหม่ และนาข้อมูลที่ได้นั้น มาใช้เป็นฐานข้อมูล
สาหรับการประยุกต์ใช้ใน ด้านดัชนีบ่งชี้สภาพแวดล้อม ด้านที่เป็น ประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ เช่น ใช้เป็น
อาหาร, ยา, เป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยหลบภัยของสัตว์น้า เป็นต้น ซึ่งดัชนีบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้
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จากงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นดัชนีที่ใช้บ่งบอกถึงสภาพนิเวศของแหล่งน้า รวมไปถึงบ่งบอกการใช้ประโยชน์เบื้องต้น
ของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่สารวจพบในการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค
การวินิจฉัยและยืนยันชนิดของ สาหร่ายขนาดใหญ่ บางชนิดที่นักวิจัยท้องถิ่นดาเนินงาน มีข้อมูล
พื้นฐานค่อนข้างน้อย และในบางกรณีต้องใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง และมีขั้นตอนที่จาเพาะ
เพื่อที่จะนามาร่วมประเมินสาหรับข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ จึงจะสามารถบ่งชี้ชนิด และสามารถนามาวิเคราะห์
เพื่อหาความสัมพันธ์และเลือกสิ่งมีชีวิตนามาใช้เป็นข้อมูลที่จะสร้างดัชนีและวัดภาวะการอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเด่นชัด
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
การปรับปรุงวิธีการและเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
โดยเฉพาะเอกสารและหนังสือที่
เกี่ยวข้องจากการศึกษาสาหร่ายขนาดใหญ่จากทั่วโลก รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สาหร่ายขนาดใหญ่จากหน่วยงานวิจัยด้านนี้ทั้งในและต่างประเทศ
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ภาพกิจกรรม
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น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด

จ้ำนวนชนิดที่พบ

ภาพที่ 1 แผนภาพจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมดรวม 26 เก็บตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่ 7 อาเภอ

หมายเหตุ แท่งสีแดงหมำยถึงจุดเก็บตัวอย่ำง ที่พบสำหร่ำยขนำดใหญ่มำกชนิดที่สดุ

ภาพที่ 2 กราฟแสดงจานวนชนิดของสาหร่ายขนาดใหญ่ทั้ง 36 ชนิดที่พบในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
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ภาพที่ 3 PCA plot ความสัมพันธ์ชนิดของสาหร่าย
ขนาดใหญ่และคุณภาพน้าในแหล่งน้า ของจังหวัด
เชียงใหม่

ภาพที่ 4 สาหร่ายขนาดใหญ่สีแดง
Batrachospermum sp. ชนิดที่หายากและพบ
ได้น้อยในประเทศไทย

