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กำรศกึษำกำรตดิตำมตรวจควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ และกำรใช้เป็นดชันีสอบคุณภำพน ้ำ
โดยใชส้ิง่มชีวีติประกอบไปดว้ย ไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำ สำหร่ำยขนำดใหญ่ แพลงก์ตอนพชื แพลงก์ตอน
สตัว ์และแมลงน ้ำ รว่มกบัปจัจยัทำงกำยภำพและเคมอีย่ำงง่ำยในพืน้ทีลุ่่มน ้ำแม่ยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท ำกำรเกบ็ตวัอย่ำงจ ำนวน  3  จุด ท ำกำรศกึษำ คอื จุดที ่1 MY1  ต ำบลแม่ลำน้อย อ ำเภอแม่ลำน้อย  
จุดที่ 2 MY2 บำ้นน ้ำดบิ ต ำบลแม่สะเรยีง อ ำเภอแม่สะเรยีง จุดที ่3 MR3  บำ้นผำผ่ำ  ต ำบลผำผ่ำ 
อ ำเภอสบเมย  พบสำหร่ำยขนำดใหญ่ทัง้หมด  15 ชนิด ไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำ 15 ชนิด แพลงก์ตอนพชื 
20 ชนิด แพลงกต์อนสตัว ์20 ชนิด พบแมลงน ้ำทัง้หมดจ ำนวน 663 ตวั 22 วงศ ์7 อนัดบั  ส่วนค่ำกำรใช ้
สำหร่ำยขนำดใหญ่ แพลงก์ตอนพชื และแมลงน ้ำ เป็นดชันีบ่งชี้ควำมอุดมสมบูรณ์และคุณภำพน ้ำของ
แม่น ้ำยวม พบว่ำมคีวำมหลำกหลำยในระดบัปำนกลำงค่อนขำ้งน้อยเมื่อเทยีบกบัแหล่งน ้ำอื่นในพื้นที่
ภำคเหนือ ส่วนคุณภำพน ้ำซึง่ประเมนิคุณภำพน ้ำทำงชวีภำพ โดยใช ้ASPT, AARL-PC และ AARL-PP 
Sore สำมำรถสรุปไดว้่ำ จุด MY1  จดัเป็นแหล่งน ้ำประเภทที ่2-3 คอืคุณภำพน ้ำปำนกลำงค่อนขำ้งด ี 
จดุ MY2 และ MY3 จดัเป็นแหล่งน ้ำประเภทที ่3 คอืคุณภำพน ้ำประเภทปำนกลำง ส่วนในคุณภำพน ้ำใน
ล ำน ้ำยวมพบว่ำมคีุณภำพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงจำกกำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ำจำกมำตรฐำน
คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิพบว่ำแม่น ้ำแม่สะเรยีงได้จดัอยู่ในประเภทที ่2-3 ไดแ้ก่กำรใชเ้พื่อกำรอุปโภค
และบรโิภคโดยตอ้งผ่ำนกำรฆำ่เชือ้โรคตำมปกตแิละผ่ำนกระบวนกำรปรบัปรุงคุณภำพน ้ำทัว่ไปก่อนและ
กำรเกษตร นอกจำกนี้ไดท้ ำกำรเผยแพร่ควำมรูใ้หก้บัทอ้งถิน่โดยเน้นหนักถงึกลุ่มเยำวชน นักเรยีน ครู-
อำจำรย ์และตวัแทนชุมชน โดยกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร 3 ครัง้ในแต่ละพืน้ที่ เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมสำมำรถ
ด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำง และสำมำรถน ำขอ้มูลทีไ่ดม้ำสรุปและจดัสรำ้งเป็นองคค์วำมรูใ้นกำรใชส้ิง่มชีวีติ
ตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำในชุมชนแม่น ้ำแม่ยวมร่วมกบัองค์ควำมรูแ้ละภูมปิญัญำท้องถิ่นผ่ำนกำร
จดักำรระบบเหมอืงฝำย และพกีรรมอนุรกัษ์ต้นน ้ำ ส่งเสรมิใหชุ้มชนสำมำรถตดิตำมตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำดว้ยตวัเองไดต่้อไป จำกขอ้มลูของผูร้่วมโครงกำร ผลกำรศกึษำจำกพบว่ำพืน้ที่เกบ็ตวัอย่ำงในลุ่มน ้ำ
แม่สะเรยีงส่วนใหญ่คุณภำพน ้ำปำนกลำง และว่ำสำหร่ำยขนำดใหญ่และแมลงน ้ำที่มแีนวโน้มสำมำรถ
น ำมำใช้เป็นดชันีบ่งชี้คุณภำพน ้ำอย่ำงง่ำย และสำมำรถสรำ้งคู่มอืกำรใช้สิง่มชีวีติที่สำมำรถตรวจสอบ
คุณภำพน ้ำในแมน่ ้ำยวมเพื่อกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำเบือ้งตน้ได ้ 
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Abstract 
 

The Study on Bio-monitoring  and Water Resources in Mae Yuam Watershed, Mae Hong Son 
Province by using aquatic organisms, benthic diatom, macroalgae, phytoplankton and aquatic 

insects and some physico-chemical technique carried out from September 2008 to March 2010. 
Seven sampling sites along the Mae Yuam River were chosen including MY1 Mae La Noi, MR2 
Mae Sariang and MR3 Pha pa in Mae La Noi District, Mae Sariang District and Sob Moi District 
respectively, Mae Hong Son Province. Fifteen species of benthic diatom, and macroalgae and 
twenty species of phytoplankton and twenty species of zooplankton were found.  The diversity 
of aquatics organism shown that the Mae Yuam River is classified into the moderate to low 

abundance compared to the other rivers in northern Thailand. The water quality investigation by 
using ASPT, AARL-PP and AARL-PC Score revealed that the water quality in upper stream 
(MY1) was classified to moderate to clean and downstream (MY2 to MY3) was classified to 

moderate water quality. The overall water quality in Mae Yuam was moderate when compared 
with the standard water quality of Thailand. The water can use for household consumption by 
common treat and agricultural. This project is including the knowledge transferred to the local 
people such as student and local citizens. Three workshops were issued in each focused area 
for communities/school including student, teacher and people in the research areas along the 
Mae Yuam River. The local communities were continuing the local wisdom on the check-dam 

management and continuing the upstream respecting. The participants were studied for 
collecting aquatics samples, monitored and evaluated the water quality by themselves. The 
data from local researcher were transferred to the university researcher for analyzed and 

evaluated the water quality in the Mae Yuam River. The result by the local researcher shown 
that the water quality in Mae Yuam River were clean to moderate, and moderate by using the 
physical, chemical and some biological simple technique. The result from local researcher and 
the collecting sample by Chiang Mai Rajabhat University staff found that the macroalgae and 
aquatic insects could be used for water quality indicator and monitor in the Mae Yuam River.       

 
 
 
 
 
 
 




