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1.คํานํา 
แมนํ้าเปนพ้ืนที่มีความสําคัญมากในพ้ืนที่ลุมนํ้าแตละแหง เพราะวามี

ความสัมพันธใกลใกลชิดกับระบบของท่ีดิน (land systems) ตางๆ ซ่ึงอยูรอบๆ 
แมน้ํา แมน้ําทําหนาที่เปนทอทางอุทกวิทยา (hydrological conduits) เพ่ือ
รองรับน้ําฝน ซ่ึงไมสามารถแทรกซึมลงไปในดินหรือนํ้าท่ีแทรกซึมลงไปในดิน
แลวไหลลงสูแมน้ําและลําธารหรือการไหลของนํ้าบาดาล แมน้ําเปนตัวทําใหน้ํา
ไหลผานภูมิประเทศไปสูทางออกของลุมน้ํา (watershed outlet) ซึ่งอาจเปน
แมน้ํา ทะเลสาบ ทะเลและมหาสมุทร เพราะฉะนั้นสุขภาพเชิงนิเวศของระบบแมน้ําจะสะทอนใหเห็นสุขภาพเชิง
นิเวศของท่ีดินตาง ๆ ในพ้ืนที่ลุมน้ํานั้น ๆ และเปนตัวช้ี (indicator) ผลกระทบของการจัดการที่ดิน (land 
management) ซ่ึงอาจอยูตอนเหนือของพ้ืนที่ลุมน้ําและหรืออยูรอบ ๆ แมน้ํา ซ่ึงมีผลตอกระบวนการตาง ๆ เชิงนิเวศ 
(Hooper 2003) มนุษยเราไดมีความยินดีและช่ืนชอบกับการไมคงที่ของการไหลอยางอิสสระ (free flow) ของน้ําใน
แมน้ําและลําธารมาเปนเวลานานแลว ถึงกระนั้นเราไดใชความพยายามอยางมากที่ทําการควบคุมแมน้ําเพ่ือ
นํามาใชในการขนสง แหลงใหน้ําควบคุมน้ําทวม ใชในการเกษตรและกําเนิดพลังงาน ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
วา “การใชแมน้ําอยางไมระมัดระวังทําใหเกิดคาใชจายอยางมหาศาล” แมน้ําและลําธารหลายแหงของโลกหรือของ

ประเทศไทยไมสามารถใหการคํ้าจุนส่ิงท่ีมีชีวิตตางๆ พ้ืนเมือง ซ่ึงมีคุณคาตอ
สังคม (social valued) หรือไมสามารถทําใหระบบนิเวศมีคุณภาพดีและ
แข็งแรง ซ่ึงจะใหสินคาตางๆ และบริการเชิงนิเวศตางๆ ตอมวลมนุษย 
(Naiman และคณะ 1995) ปริมาณการไหลของน้ํา (streamflow quantity) 
และเวลาของการไหล (timing) เปนสวนประกอบที่วิกฤตของที่มาของน้ํา 

(water supply) คุณภาพน้ํา  ระบบนิเวศที่ดีและมั่นคงของระบบแมน้ํา โดยความจริงแลวการไหลของน้ํามี
สหสัมพันธกับลักษณะตางๆ เชิงเคมีกายภาพที่สําคัญของแมน้ํา เชน อุณหภูมิของน้ํา สัณฐานวิทยาของรองน้ํา 
(channel geomorphology) ความหลากหลายของที่อยูอาศัย (habitat diversity) และเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปน
ตัวแปรที่ยิ่งใหญ (master variable) ซ่ึงจํากัดการกระจายและปริมาณของส่ิงที่มีชีวิตตางๆ ในแมนํ้าและลําธาร 
(Power และคณะ 1995) และเปนตัวควบคุมระบบนิเวศที่ดีและมั่นคงของระบบน้ําไหล (flowing water systems) 



และไดแสดงใหเห็นในภาพที่ 1  อยางไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ การดูแลรักษาระบบนิเวศน้ําที่แข็งแรง (healthy aquatic 
ecosystems) ไดถูกละเลยในวิธีการจัดการแมน้ําและลําธารในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

 
ภาพท่ี 1 ความสําคัญของระบอบการไหล ซ่ึงทําใหระบบนิเวศของน้ําไหลท่ีดีและมั่นคง  
(Poff และคณะ 1997) 
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  การไหลตามธรรมชาติของแมนํ้าและลําธารแปรปรวนไปตามมาตรการเวลา เชน ช่ัวโมง วัน ฤดูกาลตางๆ ป 
และนานกวาป การสังเกตปริมาณนํ้าไหลจากสถานีวัดน้ํา (streamflow gauge) เปนส่ิงที่จําเปนในการอธิบายแบบ
ลักษณะของการไหลของน้ําในแมน้ําและลําธาร เชน ปริมาณ เวลาไหล ความแปรปรวนลักษณะเหลาน้ีเปนระบอบ
ของการไหลตามธรรมชาติของน้ําในแมนํ้าและลําธาร ระบอบการไหลของแมนํ้าและลําธารแสดงแบบฉบับตาม
ภูมิภาค ซ่ึงถูกกําหนดโดยขนาดของแมน้ํา ความแปรปรวนทางภูมิศาสตรของภูมิอากาศธรณีวิทยา ลักษณะภูมิ
ประเทศและพืชพรรณปกคลุม (Poff และคณะ 1997) 

2. สวนประกอบของระบอบการไหล 
 สวนประกอบที่สําคัญ 5 ชนิดของระบอบการไหลซ่ึงเปนตัวควบคุมกระบวนการตาง ๆ เชิงนิเวศของระบบนิเวศ
ตาง ๆ ของแมน้ําลําธาร (river ecosystems) สวนประกอบท้ัง 5 ชนิดไดแก ความใหญของอัตราการไหล (the 
magnitude of discharge) ความถี่ของการเกิด (the frequency of occurrence) ระยะเวลาของการไหล (the 
duration) เวลาของการไหล (the timing of flow) หรือความสามารถทํานายไดของการไหล (the predictability of flows) และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงหรือการวูบวาบ  (rate of change or flashiness) ของสภาพทางอุทกวิทยา ซ่ึงทานผูอานตองทราบ
รายละเอียดทั้ง 5 ชนิดนี้ โปรดอานไดจากการรายงานของ Poff และ Ward (1989), Richter และคณะ (1996), 
Walker และคณะ (1995) สวนประกอบทั้ง 5 ชนิดน้ีสามารถใชอธิบายการไหลทั้งหมดและปรากฏการณทางอุทก
วิทยาที่เฉพาะเจาะจงได เชน น้ําทวมหรือน้ําไหลนอย (low flow) ซ่ึงเปนสภาพวิกฤตของระบบนิเวศท่ีดีและมั่นคง
ของแมน้ําและลําธาร และตอไปจะกลาวถึงความหมายของสวนประกอบของระบอบการไหลซึ่งจะทําใหเกิดผล
ตามมาเชิงนิเวศเมื่อกิจกรรมของมนุษยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสวนประกอบของระบอบการไหลหนึ่งชนิด
หรือมากกวา ซ่ึงสามารถพิจารณาไดอยางชัดเจนและแนนอน 

 1) ความใหญของอัตราการไหล (The magnitude of discharge) 

  หมายถึงความใหญของอัตราการไหลในชวงเวลาท่ีกําหนดหรือกลาวงายๆ คือปริมาณของน้ําที่ไหลผานจุด
ที่คงที่ (fixed location) ตอหนวยเวลา ความใหญของอัตราการไหลอาจเปนอัตราการไหลที่สมบูรณ หรืออัตราการ
ไหลเปรียบเทียบ (relative discharge) ก็ได เชนปริมาณน้ําที่ขังอยูในที่ราบนํ้าทวม ความใหญมากที่สุดและความ
ใหญนอยท่ีสุดของการไหลจะแปรตามภูมิอากาศ และขนาดของพ้ืนที่ลุมนํ้าทั้งภายในลุมน้ําและระหวางระบบแมน้ํา 
(river systems) 

 

 

 

 



 2) ความถ่ีของการเกิด (The frequency of occurrence)  

  หมายถึงการไหลที่มีปริมาณมากกวาความใหญที่กําหนดกลับมาเกิด (recur) กี่คร้ังภายในชวงเวลาทีเ่ฉพาะ 
ความถี่ของการเกิดจะมีความสัมพันธตรงกันขามกับความใหญของการไหล (flow magnitude) เชน น้ําทวมทุก ๆ 
100 ป (100-yr flood) จะมีปริมาณเทากับหรือมากกวาคาเฉล่ียของปริมาณน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นทุก ๆ 100 ป 
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปใดปหนึ่งจะมีโอกาสเพียง 0.01 ของปกําหนด (a given year) 
 3) ระยะเวลาของการไหล (flow duration) 
  หมายถึงระยะเวลาท่ีมีสภาพการไหลเฉพาะ (specific flow condition) ระยะเวลาของการไหลสามารถบอก
เปนการเปรียบเทียบกับการไหลที่เฉพาะเจาะจง (particular flow event) เชน ที่ราบน้ําทวมจะมีน้ําทวมเปน
ระยะเวลาก่ีวันโดยเฉพาะในกรณีที่มีน้ําทวมทุก 10 ป (10-yr flood) หรือหมายถึงระยะเวลาที่จํากัด เชน จํานวนวัน
ในหนึ่งปซ่ึงมีน้ําไหลมากกวาคาที่กําหนด 
 4) เวลาไหล (the timing of flow) หรือความสามารถทําลายไดของการไหล  (predictability of flows) 
  หมายถึงเวลาท่ีเกิดขึ้นของการไหลท่ีมีความใหญที่แนนอน (defined magnitude) และสม่ําเสมอ ความ
สม่ําเสมอน้ีหมายถึงอยางเปนทางการ (formal) หรือไมเปนทางการ (informal) และเก่ียวของกับมาตรการตาง ๆ 
ของเวลา (Poff 1996) ตัวอยางเชน การไหลสูงสุดของปอาจเกิดขึ้นในฤดูท่ีมีความสามารถในการทํานายตํ่า (เพ่ือให
เขาใจงายขึ้นขอใหทานผูอานดูภาพ 2b หนา 771 ในการรายงานของ (Poff และคณะ 1997) หรืออาจเกิดขึ้นในฤดูที่
มีความสามารถในการทํานายสูง (เพ่ือความเขาใจงายขึ้น ขอใหทานผูอานดูภาพ 2c หนา 771 ในการรายงานของ 
(Poff และคณะ 1997) 
 5) อัตราการเปล่ียนแปลง หรือการวูบวาบ (the rate of change or flashiness) 
  หมายถึงความเร็วของการเปล่ียนการไหลจากความใหญหนึ่งสูอีกความใหญหนึ่ง แมน้ําและลําธารที่มีอัตรา
การเปล่ียนแปลงเร็วมาก เรียกวา ” flashy streams” (เพ่ือความเขาใจงายขึ้นขอใหทานผูอานดูภาพ 2b หนา 771 
ในการรายงานของ Poff และคณะ 1997) และแมน้ําและลําธารซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงชาเรียกวา “stable 
streams”  (เพ่ือความเขาใจงายขึ้นขอใหทานผูอานดูภาพ 2a หนา 771 ในการรายงานของ Proff และคณะ 1997) 
3. กระบวนการตาง ๆ ทางอุทกวิทยาและระบอบการไหล 
 น้ําซ่ึงไหลอยูในแมน้ําและลําธารตาง ๆ นั้น เกิดมาจากน้ําฝน แตวาน้ําที่ไหลอยูในแมน้ําและลําธารในขณะใด
ขณะหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึ่งนั้นเปนน้ําที่มาจากผลรวมของน้ําบนผิวดิน (surface water) น้ําในดิน (soil water) และ
น้ําบาดาล (ground water) ซ่ึงภูมิอากาศ ธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ดิน และพืชพรรณ เปนตัวกําหนดทั้งที่มา
ของน้ํา และทางที่น้ําไหล (pathways) ดังนั้นแมน้ําและลําธารตาง ๆ ซึ่งไหลผานส่ิงตาง ๆ ท้ัง 5 ชนิดดังกลาวมาแลว
นี้จึงทําใหมีระบอบการไหลแตกตางกันและการไหลของน้ํามีความแปรปรวนในแมน้ําตางๆ โดยรวมแลวน้ําที่ไหลบน
ผิวดิน และน้ําที่ไหลใตผิวดินต้ืนๆ จะทําใหเกิดการไหลสูงสุดซ่ึงเปนการตอบสนองของแมน้ําเมื่อเกิดมีพายุฝนตก 
และที่แตกตางกันคือ นํ้าซึ่งไหลมาจากน้ําบาดาลท่ีลึกกวาจะทําใหเกิดนํ้าไหลในแมน้ําในฤดูแลงหรือมีฝนตก



เล็กนอย ความแปรปรวนของความเขม เวลาตก และระยะเวลานานที่ตกของฝนหรือหิมะรวมกับผลของภูมิประเทศ 
เนื้อดิน การคายระเหยของพืชที่มีตอวงจรของน้ํา รวมกันทําใหเกิดแบบของการไหล (flow pattern) ในทองถิน่และใน
ภูมิภาคขึ้น   ตัวอยางเชน  การไหลน้ํามากเนื่องมาจากพายุฝน อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเปนช่ัวโมง ๆ (สําหรับ
ดินมีการซึมซาบดี) หรือแมวาอาจมีน้ําไหลภายในเวลาไมกี่นาที (สําหรับดินมีการซึมซาบไมดี) ในขณะเดียวกันหิมะจะ
ละลายเปนเวลาหลายวันหรือหลายอาทิตย ซ่ึงปริมาณน้ําไหลเพ่ิมขึ้นอยางชา ๆ และทําใหเกิดน้ําทวมสูงสุดและเมื่อ
น้ําไหลลงสูตอนลางของพ้ืนที่ลุมนํ้า การไหลของน้ําในแมนํ้าจะสะทอนใหเห็นผลรวมของการเกิดการไหลและ
กระบวนการไหล (routing processes) ซ่ึงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุมน้ําสาขาขนาดเล็กหลายพ้ืนที่ลุมน้ํา เวลาการไหลลงสู
ระบบแมน้ํารวมการไหลของรองน้ําสาขาเกิดขึ้นไมพรอมกัน (nonsynchronous tributary inputs) และรองน้ํา
ตอนลางของลําน้ํา ซ่ึงมีขนาดโตกวาและการกักเก็บน้ําของที่ราบน้ําทวมทําหนาที่หนวงเหน่ียวและลดการไหลสูงสุด 
(Poff และคณะ 1997)  
  ระบอบการไหลตามธรรมชาติเปนตัวทําใหจัดโครงสรางอยางมีระบบและอธิบายขอบเขตของระบบนิเวศ         
ตางๆ ของแมน้ําและลําธาร ในแมน้ําและลําธารโครงสรางทางกายภาพ (physical structure) ของส่ิงแวดลอม ซ่ึง
เปนที่อยูอาศัยนั้นสวนใหญเกิดจากระบวนการตาง ๆ ทางกายภาพ (physical processes) โดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวของนํ้าและตะกอนซึ่งเกิดขึ้นภายในรองนํ้า และระหวางรองน้ํากับที่ราบน้ําทวมเพ่ือการเขาใจ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การผลิต และความย่ังยืนของระบบนิเวศตาง ๆ ของแมนํ้า จึงมีความจําเปนตองใหความ
สนใจบทบาทการจัดระบบที่สําคัญท่ีสุด ซ่ึงเกิดขึ้นจากส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีความแปรปรวนอยางไมหยุดนิ่ง 
ที่อยูอาศัยทางกายภาพของแมน้ําและลําธารหมายถึงขนาดของตะกอนและความแตกตาง (heterogeneity) 
สัณฐานวิทยาของรองน้ําและที่ราบน้ําทวม รวมทั้งลักษณะทางสัณฐาน (geomorphic features) อ่ืน ๆ ซ่ึงลักษณะ
เหลานี้เกิดจากการท่ีมีตะกอน เศษไม (woody debris) และวัสดุอื่น ๆ ที่ถูกพัดพามาและเกิดทับถมโดยการไหลของ
น้ํา เพราะฉะนั้นสภาพตาง ๆ ของที่อยูอาศัยจะเกี่ยวของกับรองน้ําตางๆ กับที่ราบน้ําทวมตาง ๆ ซ่ึงจะแปรปรวน
ระหวางแมน้ําและลําธารตาง ๆ ตามลักษณะของการไหล และชนิดและปริมาณของวัสดุซ่ึงถูกน้ําพัดพามา ภายใน
แมน้ํา และลําธาร ลักษณะตางๆ ของท่ีอยูอาศัยจะถูกสรางขึ้นและรักษาใหคงอยูโดยชวงกวางของการไหล เชน
ตัวอยาง ลักษณะหลายอยางของรองน้ําและท่ีราบน้ําทวมเชน สันดอนในแมน้ํา (river bars) และแองน้ําซ่ึงอยูเรียง
ตามลําดับน้ันเกิดและถูกรักษาใหคงอยู โดยการไหลของน้ําที่เกิดขึ้นมาก ๆ(dominant discharge) หรือการไหลเต็ม
ฝง (bank full discharge) การไหลเหลานี้ทําใหตะกอนที่อยูทองน้ํา หรือริมฝงนํ้าเคล่ือนที่เปนปริมาณมาก และ
เกิดขึ้นบอย ๆ มากพอ (เชนทุก ๆ ป) ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงรองน้ําอยูตลอดเวลา (Wolman และ Miller 1960) ใน
แมน้ําและลําธารหลายแหง ซ่ึงมีน้ําไหลทวมชวงสั้นและการไหลเต็มฝงสามารถสรางและรักษาที่ราบน้ําทวมใหคงอยู
โดยการเคล่ือนที่ของลํานํ้า (Leopold และคณะ 1964) 
 
 



  เมื่อเวลาผานหลายปถึงหลายสิบปแมน้ําแตละแมน้ําสามารถทําใหเกิดที่อยูอาศัยช่ัวขณะ (ephemeral) ชั่ว
ฤดู และคงอยูตลอดไป ซ่ึงที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้นชวงเวลาตาง ๆ นี้ มีความคงที่ (consistent) เนื่องมาจากการไหลของ
น้ําอยางอิสสระ (free-flowing) จนถึงน้ํานิ่ง (ไมมีการไหล) หรือไมมีน้ําอยูเลย (no water) ความหลากหลายของทีอ่ยู
อาศัยแบบตาง ๆ ที่สามารถทํานายไดนี้ซ่ึงมีอยูในรองน้ําและที่ราบน้ําทวม ซ่ึงสงเสริมใหเกิดการวิวัฒนาการของสิ่งที่
มีชีวิตตาง ๆ ใหใชที่อยูอาศัยแบบตาง ๆ และการเกิดที่อยูอาศัยแบบตาง ๆ ซ่ึงมีความหลากหลายนี้เกิดขึ้นและดูแล
รักษาใหคงอยูไดโดยความแปรปรวนทางอุทกวิทยา (hydrologic variability) 
  สําหรับสัตวหลายชนิดที่อาศัยอยูในแมน้ําและลําธารมีวงจรชีวิตที่สมบูรณ (completion of the life cycle) 
ตองการที่อยูอาศัยแบบตาง ๆ เรียงตามลําดับ ซ่ึงมีอยูตลอดเวลาวงจรชีวิต ตามลําดับขั้นการเจริญเติบโตและที่อยู
อาศัยแบบตาง ๆ เหลานี้ถูกควบคุมโดยระบอบการไหลของนํ้าในแมน้ําและลําธาร (Greenberg และคณะ 1996  
Reeves และคณะ 1996, Sparks 1995)  
 4. มนุษยทําใหระบอบการไหลตามธรรมชาติเปล่ียนแปลง 
 มนุษยทําใหกระบวนการตางๆทางอุทกวิทยาเปล่ียนแปลง ซ่ึงทําใหเกิดความไมตอเน่ือง (disrupt) ของความ
สมดุลที่ไมเสถียร (dynamic equilibrium) ระหวางการเคลื่อนไหวของน้ําและการเคล่ือนไหวของตะกอน ซ่ึงเกิดขึ้น
ในน้ําของแมน้ําและลําธารที่มีการไหลอยางอิสสระ (Dunne และ Leopold 1978)  ความไมตอเนื่องนี้ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของท่ีอยูอาศัยของ
สัตวตางๆ  ที่อาศัยอยูในน้ําและตามริมชายฝงน้ํา และภายหลังการเกิดความไมตอเนื่องดังกลาวแลวนี้ การทําใหเกดิ
ความสมดุลไมเสถียรใหมนี้อาจตองใชเวลานานหลายรอยป โดยการปรับตัวของของรองน้ําและท่ีราบน้ําทวม (Petts 
1985) และบางกรณีก็จะไมมีการเกิดสมดุลที่ไมเสถียรใหมขึ้นและรองนํ้ายังคงอยูในสภาพท่ีฟนตัว (recovery) 
อยางตอเนื่องเหมือนกับวาเพ่ิงเกิดน้ําทวมมาไมนานมาน้ี (Wolman และ Gerson 1978) การปรับตัวของรองน้ําและ
ที่ราบน้ําทวมเหลาน้ีบางคร้ังถูกมองขามไปเพราะวา การปรับตัวดังกลาวนี้สามารถซอนตัวหรือมองไมเห็นดวยการ
ตอบสนองของรองน้ําในระยะยาวนาน ซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ จากการสังเกตวามนุษยทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและทําใหเกิดผลตามมาทางชีวภาพตองใชเวลานานหลาย ๆ ป  ดังนั้นการฟนฟูทาง
กายภาพของระบบนิเวศของแมน้ํา และลําธารตองการการปฏิบัติท่ียิ่งใหญและกระทําทันทีทันใด (dramatic action) 
 เขื่อนชนิดตาง ๆ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการไหลของน้ําเห็นไดอยางชัดเจน เขื่อนจะดักจับทั้งน้ํามากและน้ํา
นอย เพ่ือการควบคุมน้ําทวม การผลิตไฟฟา การชลประทาน เพ่ือใชนํ้าสําหรับบริโภคและอุปโภค รักษาสภาพที่
พักผอนของอางกักเก็บน้ํา และเพ่ือการขนสงทางนํ้า เขื่อนชนิดตาง ๆ ดักจับตะกอนไวหมด ยกเวนตะกอนที่มีขนาด
เล็กละเอียดจะไหลผานไดและทําใหเกิดผลตามมาอยางรายแรงทางดานลําน้ําตอนลาง ตัวอยางเชน น้ําซ่ึงไมมี
ตะกอนนี้ไหลผานเขื่อน สามารถกอใหเกิดการกรอนหรือการชะลางพังทลายกับตะกอนซ่ึงมีขนาดเล็กละเอียดกวาที่
บริเวณพ้ืนที่รองนํ้าซ่ึงรองรับนํ้าท่ีปลอยออกมาจากเขื่อนและบริเวณทองน้ําหรือกนแมน้ําและลําธาร ซ่ึงมีกรวด
หยาบและระหวางกอนกรวดหยาบนี้จะเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําหลายชนิด จะมีปริมาณลดลงเพราะชองวาง



ระหวางกอนกรวดจะถูกทับถมดวยตะกอนขนาดเล็กละเอียด จากการเกิดการกรอนและถูกพัดพา และยิ่งกวาน้ีรอง
น้ําอาจเกิดการกรอน และทําใหรองน้ําสาขากลับเกิดเหมือนมีอายุนอย ซ่ึงเร่ิมเกิดการกรอนและรุกลามเคล่ือนที่ไป
ทางตนน้ํา (Chien 1985) และหากวาไมมีน้ํามากชะลาง (flushing) พวกสัตวตาง ๆ ที่อยูในระยะการเจริญเติบโต ซ่ึง
มีความวองไวตอการตกตะกอนเชน ไขตาง ๆ และตัวออนของสัตวไมมีกระดูกสันหลังชนิดตาง ๆ รวมทั้งปลา ทําให
เกิดการตายอัตราสูง  นอกจากการสรางเขื่อนแลว แมนํ้าหลายแหงกิจกรรมการใชท่ีดินประเภทตางๆ เชน การตัดไม 
การปลอยสัตวเล็มกินหญา การเกษตรและการสรางเมืองก็เปนสาเหตุแรก (primary causes) ทําใหระบอบการไหล
ตามธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลง การใชที่ดินแบบตาง ๆ เหลาน้ีรวมกับการระบายน้ําจากพ้ืนที่ชุมน้ํา ซ่ึงลดการยึด
น้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําและทําใหน้ําเคลื่อนที่อยางรวดเร็วสูลําน้ําตอนลางทําใหเพ่ิมขนาดและความถี่ของนํ้าทวม และลด
ปริมาณน้ําที่ไหลในฤดูแลง (base flow) เมื่อเวลาผานไปการปฏิบัติเหลานี้ทําใหที่อยูอาศัยซ่ึงอยูในรองน้ําเกิดเส่ือม
โทรมสําหรับสัตวตาง ๆ ที่อาศัยในน้ํา และทําใหที่ราบนํ้าทวมแยกออกจากน้ําทวมฝง และทําใหที่อยูอาศัยของสัตวที่
อยูริมชายฝงนํ้าเส่ือมโทรม 
 ในขณะที่เขื่อนตาง ๆ และการเบนน้ําตาง ๆ มีผลกระทบตอแมน้ําและลําธารทุกขนาด แตวาการใชท่ีดินจะมี
ผลกระทบชัดเจนท่ีบริเวณตนน้ํา (headwater) และแมน้ําที่อยูในที่ลุมจะไดรับอิทธิพลมากของการเชื่อมรองน้ํา – ที่
ราบน้ําทวม (channel-floodplain linkages) การควบคุมน้ําทวมโดยการทําใหแมน้ําส้ันลง (shortened) มีขนาด
แคบลง หรือทําใหแมน้ําไหลตรงมากขึ้น และการสรางเขื่อมตามตล่ิงริมฝงแมนํ้า และการตัดการเช่ือมระหวางลําน้ํา
กับที่ราบน้ําทวม ซ่ึงการปฏิบัติเหลานี้ทําใหระบอบการไหลตามธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลง 
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