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บาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
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4.16 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิอากาศบริเวณแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่
รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  
ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

58 

4.17 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิน้ำของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  
ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

59 



ฏ 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 
4.18 กราฟแสดงค่าการนำไฟฟ้าของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอยตำบล

สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และ
ธันวาคม ปี 2561 

61 

4.19 กราฟแสดงค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระ
บาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

63 

4.20 กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่างของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม 
และธันวาคม ปี 2561 

65 

4.21 กราฟแสดงค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้าน
พระบาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

67 

4.22 กราฟแสดงค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของ
แหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

69 

4.23 กราฟแสดงค่าปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระ
บาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

71 

4.24 กราฟแสดงค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระ
บาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

73 

4.25 กราฟแสดงค่าปริมาณออร์โธฟอสเฟต ของแหล่งน้ำนิ่งในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่
รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  
ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

75 

4.26 กราฟแสดงค่าปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มของแหล่งน้ำนิ่งในพื้นที่หมู่บ้านพระ
บาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

77 

4.27 กราฟการประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้ AARL-PC Score จากจุดเก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด 3 จุด ของแหล่งน้ำนิ่ง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

81 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่  หน้า 
4.28 การจัดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมีบาง

ประการของแหล่งน้ำนิ่ง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือน
มิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม 2561ในแต่ละจุดเก็บโดยวิธี cluster 
analysis 

84 

4.29 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมีบางประการ
ของแหล่งน้ำนิ่ง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม 2561 ในแต่ละจุดเก็บโดยวิธี Principle 
Component Analysis 

85 

4.30 กราฟแสดงจำนวนแพลงก์ตอนพืชแต่ละดิวิชั่นที่พบแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำในหมู่บ้าน
พระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน  
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

90 

4.31 กราฟแสดงร้อยละจำนวนแพลงก์ตอนพืชแต่ละดิวิชั่นที่พบแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำใน
หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน  
สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

90 

4.32 ปริมาณแพลงก์ตอนพืชแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำในหมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะ
ลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน  สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม 
ปี 2561 

91 

4.33 กราฟแสดงร้อยละของจำนวนแพลงก์ตอนพืชแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำในหมู่บ้านพระ
บาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน  สิงหาคม  
ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 

92 

4.34 กราฟแสดงผลคุณภาพน้ำของแต่ละของแหล่งน้ำนิ่ง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 2561 โดยใช้ 
AARL-PP Score 

102 

4.35 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับพารามิเตอร์โดยใช้ 
(Canonical Correspondence Analysis : CCA ) 

103 

4.36 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation) ระหว่างชนิดกับแพลงก์ตอนพืชกับ
พารามิเตอร์ แสดงนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

106 

ก.1 ไดอะตอมพ้ืนท้องน้ำที่พบในบริเวณห้วยบ้านห่างแม้ว ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

119 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 
ก.2 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Bacillariophytaที่พบในจุดเก็บ

ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

120 

ก.3 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Chlorophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

121 

ก.4 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Chlorophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561) 

122 

ก.5 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Chlorophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

123 

ก.6 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Chlorophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

124 

ก.7 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Crysophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

125 

ก.8 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Cyanophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 
ก.9 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Euglenophyta ที่พบในจุดเก็บ

ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

127 

ก.10 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Euglenophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 

128 

ก.11 ภาพแสดงชนิดแพลงก์ตอนพืช Division Pyrrhophyta ที่พบในจุดเก็บ
ตัวอย่าง 3 จุดในพ้ืนที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม  ตุลาคม และธันวาคม ปี 
2561 
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