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สารบาญภาพ 
 
ภาพ                                 หน้า 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของกำรวจิยั         6 
ภาพท่ี 3.1 แผนทีแ่มน่ ้ำยวมและจดุเกบ็ตวัอยำ่งทัง้ 3 จดุในจงัหวดัแมฮ่่องสอน   13 
ภาพท่ี 3.2 แสดงวธิกีำรเกบ็ตวัอยำ่งแมลงน ้ำ       15 
ภาพท่ี 3.3  แสดงวธิกีำรเกบ็ตวัอยำ่งไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำ      15 
ภาพท่ี 3.4  แสดงวธิกีำรเกบ็ตวัอยำ่งแพลงกต์อนพชื      16 
ภาพท่ี 3.5  แสดงวธิกีำรเกบ็ตวัอยำ่งแพลงกต์อนพชื      16 
ภาพท่ี 4.1 จดุศกึษำ MY 1 ล ำน ้ำยวม บรเิวณอ ำเภอแม่ลำน้อย จงัหวดัแมฮ่่องสอน   21 
ภาพท่ี 4.2 จดุศกึษำ MY 2 ล ำน ้ำยวม บรเิวณอ ำเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน   21 
ภาพท่ี 4.3 จดุศกึษำ MY 3 ล ำน ้ำยวม บรเิวณอ ำเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่่องสอน   22 
ภาพท่ี 4.4 อุณหภมูขิองน ้ำของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม    
              ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553         22 
ภาพท่ี 4.5 อุณหภูมขิองอำกำศของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม  
              ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553         23 
ภาพท่ี 4.6 ควำมเรว็ของกระแสน ้ำของแม่น ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม  
              ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553         23 
ภาพท่ี 4.7 ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) ของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำงเดอืน 
              กรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553        24 
ภาพท่ี 4.8 ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม  
              ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553        25 
ภาพท่ี 4.9 ปรมิำณออกซเิจนทีล่ะลำยในน ้ำ ของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำง 
             เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553       25 
ภาพท่ี 4.10 ปรมิำณออกซเิจนทีจ่ลุนิทรยีใ์ชใ้นกำรยอ่ยสลำยของแม่น ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำ 
              ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553     26 
ภาพท่ี 4.11 ปรมิำณของแขง็ทีล่ะลำยน ้ำของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำง  
              เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553      27 
ภาพท่ี 4.12 ปรมิำณไนเตรทของแม่น ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำง เดอืนกรกฎำคม  
              ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553        27 
ภาพท่ี 4.13 ปรมิำณแอมโมเนียม ไนโตรเจนของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำง  
             เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553      28 
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สารบาญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพ                                 หน้า 
ภาพท่ี 4.14 ปรมิำณแอมโมเนียม ไนโตรเจนของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำง  
              เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553      29 
ภาพท่ี 4.15 ปรมิำณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีของแมน่ ้ำยวม ณ จดุทีศ่กึษำระหว่ำง  
              เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553      29 
ภาพท่ี 4.16 แสดงสดัส่วนของแมลงน ้ำ ในแต่ละจดุศกึษำของแมน่ ้ำยวม ระหว่ำงเดอืน 
              กรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553      31 
ภาพท่ี 4.17 แสดงดชันีควำมหลำกหลำยของแมลงน ้ำ ในแต่ละจุดศกึษำของแมน่ ้ำยวม  
              ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553     31 
ภาพท่ี 4.18 แสดงค่ำ BMWP score ของแมลงน ้ำ ในแต่ละจดุศกึษำของแมน่ ้ำยวม  
              ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553     32  
ภาพท่ี 4.19 แสดงค่ำ ASPT ของแมลงน ้ำ ในแต่ละจดุศกึษำของแมน่ ้ำยวม ระหว่ำง 
             เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553      33 
ภาพท่ี 4.20 แมลงน ้ำในวงคต่์ำงๆ ของแมน่ ้ำยวม ระหว่ำงกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม  
             พ.ศ. 2553          34 
ภาพท่ี 4.21 แมลงน ้ำในวงคต่์ำงๆ ของแมน่ ้ำยวม ระหว่ำงกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม  
             พ.ศ.2553           35 
ภาพท่ี 4.22 แมลงน ้ำในวงคต่์ำงๆ ของแมน่ ้ำยวม ระหว่ำงกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม  
             พ.ศ.2553           36 
ภาพท่ี 4.23 แสดงเปอรเ์ซน็ตค์วำมหลำยหลำยของไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำในแต่ละออเดอร์ 
            ทีพ่บในแมน่ ้ำยวม ระหว่ำงเดอืนกรกฏำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553   37 
ภาพท่ี 4.24 ภำพถ่ำยจำกกลอ้งจลุทรรศน์ชนิดเลนสป์ระกอบของไดอะตอม 
              พืน้ทอ้งน ้ำ Division Bacillariophyta ทีพ่บในแมน่ ้ำยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน  40 
ภาพท่ี 4.25 แสดงเปอรเ์ซน็ตค์วำมหลำยหลำยของแพลงกต์อนพชืในแต่ละดวิชินัทีพ่บ 
              ในแมน่ ้ำยวม ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553   42 
ภาพท่ี 4.26 ภำพถ่ำยจำกกลอ้งจลุทรรศน์ชนิดเลนสป์ระกอบของไดอะตอม 
           พืน้ทอ้งน ้ำ Division Bacillariophyta ทีพ่บในล ำน ้ำยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน  45 
ภาพท่ี 4.27 บรรยำกำศกำรอบรมใหก้บัเยำชนเพื่อกำรตดิตำมตรวจสอบควำมหลำกหลำย 
           และทรพัยำกรน ้ำในลุ่มน ้ำยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน     54 
ภาพท่ี 4.28 บรรยำกำศกำรอบรมใหก้บัชุมชนเพื่อกำรตดิตำมตรวจสอบควำมหลำกหลำย 
           และทรพัยำกรน ้ำในลุ่มน ้ำยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน     54 
 



 

 

ช 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพ                                 หน้า 
ภาพท่ี  4.29 กำรวเิครำะหค์วำมสมัพนัธแ์บบก ำหนดจดุหลำยแกน (Ordination analysis)  
               เพื่อเลอืกชนิดของสตัวห์น้ำดนิในกลุ่มสำหร่ำยขนำดใหญ่ ทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบั 
               คุณภำพน ้ำอยำ่งเด่นชดัจำกกำวเิครำะหแ์บบ PC-Ord     56 
ภาพท่ี 4.30 กำรวเิครำะหค์วำมสมัพนัธแ์บบก ำหนดจดุหลำยแกน (Ordination analysis)  
               เพื่อเลอืกชนิดของแมลงน ้ำ ทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัคุณภำพน ้ำอย่ำงเด่นชดัจำก 
               กำรวเิครำะหแ์บบ PC-Ord        56 
ภาพท่ี 4.31 กำรสมัภำสน์และเกบ็ขอ้มลูภมูปิญัญำทอ้งถิน่และกำรมสี่วนรว่มในกำร 
             อนุรกัษ์และจดักำรทรพัยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในพืน้ที่ 
             แมน่ ้ำยวม ในพืน้ทีแ่มล่ำน้อย        62 
ภาพท่ี 4.32 กำรสมัภำสน์และเกบ็ขอ้มลูภมูปิญัญำทอ้งถิน่และกำรมสี่วนรว่มในกำร 
            อนุรกัษ์และจดักำรทรพัยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในพืน้ทีแ่มน่ ้ำยวม  
            ในพืน้ทีแ่มส่ะเรยีง         62 
ภาพท่ี 4.33 กำรสมัภำสน์และเกบ็ขอ้มลูภมูปิญัญำทอ้งถิน่และกำรมสี่วนรว่มในกำร 
            อนุรกัษ์และจดักำรทรพัยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในพืน้ทีแ่มน่ ้ำยวม  
             ในพืน้ทีบ่ำ้นผำผ่ำ         63 
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สารบาญตาราง 
 
ตาราง           หน้า 
ตารางท่ี 3.1 แสดงพกิดัของจดุเกบ็ตวัอยำ่งทัง้ 3 จดุในแมน่ ้ำยวม     14 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่ำคะแนนรวมของพำรำมเิตอรต่์ำง ๆ ของแมน่ ้ำยวม ณ จดุที ่
                ศกึษำระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553    30 
ตารางท่ี 4.2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จำกกำรศกึษำแมลงน ้ำของแมน่ ้ำยวม  
               ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2553 และคุณภำพน ้ำทัว่ไป 
               จ ำนวน 3 จดุศกึษำ         33 
ตารางท่ี 4.3 ชื่อไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำทีพ่บในแมน่ ้ำยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
               เดอืนกรกฎำคม 2553 – ธนัวำคม 2553      37 
ตารางท่ี 4.4 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ จำกกำรศกึษำไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำของแมน่ ้ำยวม  
               ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม พ.ศ.2553 ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553 และ 
               คุณภำพน ้ำทัว่ไปจ ำนวน 3 จดุศกึษำ       41 
ตารางท่ี 4.5 ชื่อแพลงกต์อนพชืทีพ่บในแมน่ ้ำยวมจงัหวดัแมฮ่่องสอน เดอืนกรกฎำคม –  
              ธนัวำคม 2553         42 
ตารางท่ี 4.6 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ จำกกำรศกึษำแพลงกต์อนของแมน่ ้ำยวม  
              ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553 และคุณภำพน ้ำทัว่ไป 
              จ ำนวน 3 จดุศกึษำ         46 
ตารางท่ี 4.7 แสดงกำรประเมนิคุณภำพน ้ำในแต่ละจดุศกึษำในแมน่ ้ำยวม จงัหวดั 
              แมฮ่่องสอน ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553   47 
ตารางท่ี 4.8 ระดบัคะแนนกำรประเมนิคุณภำพน ้ำและแนวทำงในกำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู  50 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดบัควำมพงึพอใจต่อกำรอบรม      52 
ตารางท่ี 4.10 ภมูปิญัญำทอ้งถิน่และกำรมสี่วนรว่มในกำรอนุรกัษ์และจดักำรทรพัยำกร 
               และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในพืน้ทีแ่มน่ ้ำยวม     61 
ตารางท่ี  ก.1 ผลกำรวดัคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคมบีำงประกำรของแมน่ ้ำยวม  
               จงัหวดัแมฮ่่องสอนเดอืนกรกฎำคม พ.ศ.2553      72 
ตารางท่ี  ก.2 ผลกำรวดัคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคมบีำงประกำรของแมน่ ้ำยวม  
               จงัหวดัแมฮ่่องสอน เดอืนธนัวำคม พ.ศ.2553      73 
ตารางท่ี ก.3 ผลกำรวเิครำะหห์ำโคลฟิอรม์ทัง้หมด (total coliform)  (เอม็พเีอน็ ต่อ  
               100 มลิลลิติร)         74 

ตารางท่ี ข.1 ดชันีเอม็พเีอน็ในกำรวเิครำะหป์รมิำณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี    79 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง           หน้า 
ตารางท่ี ค.1 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ (ASPT) จำกกำรศกึษำสตัวห์น้ำดนิ มำตรฐำน 
              คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิ และคุณภำพน ้ำทัว่ไป     82 
ตารางท่ี ค.2 คะแนนของแมลงน ้ำแต่ละสกุลทีบ่่งชีคุ้ณภำพน ้ำต่ำง ๆ (1-10 คะแนน)  83 
ตารางท่ี ค.3 เปรยีบเทยีบค่ำมำตรฐำนกบัค่ำคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและชวีภำพ   86 
ตารางท่ี ค.4 คะแนนคุณภำพน ้ำตำมสถำนะสำรอำหำร (trophic status)  
               และคุณภำพน ้ำทัว่ไป        90 
ตารางท่ี ค.5 คะแนนของแพลงกต์อนพชืแต่ละสกุลทีบ่่งชีคุ้ณภำพน ้ำต่ำงๆ (1-10 คะแนน) 90 
ตารางท่ี ค.6 คะแนนคุณภำพน ้ำตำมสถำนะสำรอำหำร (trophic status) และคุณภำพน ้ำ 
              ทัว่ไป          94 
ตารางท่ี ค.7 คะแนนของไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำแต่ละสกุลทีบ่่งชีคุ้ณภำพน ้ำต่ำง ๆ  
              (1-10 คะแนน)         94 
ตารางท่ี ง.1 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิทีม่ใิช่ทะเล     97 
ตารางท่ี จ.1 จ ำนวนแมลงน ้ำของแม่น ้ำยวม ทีพ่บในแต่ละจดุศกึษำในเดอืน 
                 กรกฎำคม 2553        101 
ตารางท่ี จ.2 จ ำนวนแมลงน ้ำของแม่น ้ำยวม ทีพ่บในแต่ละจดุศกึษำในเดอืน 
                ธนัวำคม 2553        102 
ตารางท่ี จ.3 จ ำนวนไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำของแมน่ ้ำยวม ที่พบในแต่ละจดุศกึษำในเดอืน 
                กรกฎำคม 2553         103 
ตารางท่ี จ.4 จ ำนวนไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้ำของแมน่ ้ำยวม ทีพ่บในแต่ละจดุศกึษำในเดอืน 
               ธนัวำคม 2553         104 
ตารางท่ี จ.5 จ ำนวนแพลงกต์อนพชืของแมน่ ้ำยวม ทีพ่บในแต่ละจดุศกึษำในเดอืน 
             กรกฎำคม 2553         105 
ตารางท่ี จ.6 จ ำนวนแพลงกต์อนพชืของแมน่ ้ำยวม ทีพ่บในแต่ละจดุศกึษำในเดอืน 
             ธนัวำคม 2553         107 
 
 
            
 
 
 
 




