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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ที่
ได้ใ ห้ทุนสนับสนุ น กำรวิจยั และอ ำนวยควำมสะดวกทำให้กำรวิจยั ลุ ล่ ว งและประสบผลสำเร็จด้ว ยดี
ขอขอบคุณ สมำชิกหน่ วยวิจยั ชลธีวทิ ยำ (Limnological Research Laboratory) สำขำวิชำชีววิทยำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ใ ห้ร่วมแรงร่วมใจและให้ควำม
ร่วมมือในกำรเข้ำพืน้ ทีท่ ุกครัง้
ขอขอบคุณผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร โดยเฉพำะชุมชนท้องถิน่ ในเขตพืน้ ที่ลุ่มน้ ำยวม องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลผ่ำผ่ำ ตำบลยวม อำเภอยวม และตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม ทีไ่ ด้มคี วำมตระหนัก ในเรื่อง
ผลกระทบของกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนที่มตี ่อระบบนิเ วศและสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้ นที่ระบบนิเวศ
แหล่งน้ ำ เนื่อ งจำกน้ ำเป็ นทรัพ ยำกรธรรมชำติท่สี ำคัญต่ อชุมชน ทัง้ ที่อยู่ต้นน้ ำและปลำยน้ ำ เพื่อ
ร่วมกันสร้ำงองค์ควำมรูท้ ส่ี ำคัญต่อกำรอนุ รกั ษ์ เฝ้ำระวังและป้องกันทรัพยำกรต่ำงๆ ในน้ ำให้กบั ท้องถิน่
และประเทศชำติต่อไป
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ข
บทคัดย่อ
กำรศึกษำกำรติดตำมตรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรใช้เป็ นดัชนีสอบคุณภำพน้ ำ
โดยใช้สงิ่ มีชวี ติ ประกอบไปด้วย ไดอะตอมพืน้ ท้องน้ ำ สำหร่ำยขนำดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ และแมลงน้ ำ ร่วมกับปจั จัยทำงกำยภำพและเคมีอย่ำงง่ำยในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทำกำรเก็บตัวอย่ำงจำนวน 3 จุด ทำกำรศึกษำ คือ จุดที่ 1 MY1 ตำบลแม่ลำน้อย อำเภอแม่ลำน้อย
จุดที่ 2 MY2 บ้ำนน้ ำดิบ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จุดที่ 3 MR3 บ้ำนผำผ่ำ ตำบลผำผ่ำ
อำเภอสบเมย พบสำหร่ำยขนำดใหญ่ทงั ้ หมด 15 ชนิด ไดอะตอมพืน้ ท้องน้ ำ 15 ชนิด แพลงก์ตอนพืช
20 ชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 20 ชนิด พบแมลงน้ำทัง้ หมดจำนวน 663 ตัว 22 วงศ์ 7 อันดับ ส่วนค่ำกำรใช้
สำหร่ำยขนำดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช และแมลงน้ ำ เป็ นดัชนีบ่งชี้ควำมอุดมสมบูรณ์และคุณภำพน้ ำของ
แม่น้ ำยวม พบว่ำมีควำมหลำกหลำยในระดับปำนกลำงค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งน้ ำอื่นในพื้นที่
ภำคเหนือ ส่วนคุณภำพน้ำซึง่ ประเมินคุณภำพน้ ำทำงชีวภำพ โดยใช้ ASPT, AARL-PC และ AARL-PP
Sore สำมำรถสรุปได้ว่ำ จุด MY1 จัดเป็ นแหล่งน้ ำประเภทที่ 2-3 คือคุณภำพน้ ำปำนกลำงค่อนข้ำงดี
จุด MY2 และ MY3 จัดเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 คือคุณภำพน้ ำประเภทปำนกลำง ส่วนในคุณภำพน้ ำใน
ลำน้ ำยวมพบว่ำมีคุณภำพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงจำกกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำจำกมำตรฐำน
คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวพบว่ำแม่น้ ำ ยวมได้จดั อยู่ในประเภทที่ 2-3 ได้แก่กำรใช้เพื่อกำรอุปโภคและ
บริโภคโดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติและผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำทัวไปก่
่
อนและ
กำรเกษตร นอกจำกนี้ได้ทำกำรเผยแพร่ควำมรูใ้ ห้กบั ท้องถิน่ โดยเน้นหนักถึงกลุ่มเยำวชน นักเรียน ครูอำจำรย์ และตัวแทนชุมชน โดยกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร 3 ครัง้ ในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อให้ผเู้ ข้ำร่วมสำมำรถ
ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง และสำมำรถนำข้อมูลทีไ่ ด้มำสรุปและจัดสร้ำงเป็ นองค์ควำมรูใ้ นกำรใช้สงิ่ มีชวี ติ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำในชุมชนแม่น้ ำแม่ยวมร่วมกั บองค์ควำมรูแ้ ละภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นผ่ำนกำร
จัดกำรระบบเหมืองฝำย และพีกรรมอนุ รกั ษ์ต้นน้ ำ ส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
น้ ำด้วยตัวเองได้ต่อไป จำกข้อมูลของผูร้ ่วมโครงกำร ผลกำรศึกษำจำกพบว่ำพืน้ ที่เก็บตัวอย่ำงในลุ่มน้ ำ
ยวมส่วนใหญ่คุณภำพน้ ำปำนกลำง และว่ำสำหร่ำยขนำดใหญ่และแมลงน้ ำทีม่ แี นวโน้มสำมำรถนำมำใช้
เป็นดัชนีบ่งชีค้ ุณภำพน้ำอย่ำงง่ำย และสำมำรถสร้ำงคู่มอื กำรใช้สงิ่ มีชวี ติ ทีส่ ำมำรถตรวจสอบคุณภำพน้ ำ
ในแม่น้ ำยวมเพื่อกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำเบือ้ งต้นได้ ส่วนกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำในพืน้ ทีล่ ุ่ม
น้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวตั ถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ กำรศึกษำมลพิษทำงน้ ำในพืน้ ทีล่ ุ่ม
น้ำยวมและรูปแบบกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำทีเ่ หมำะสมกับพืน้ ที่ โดยชุมชนสำมำรถดำเนินกำรได้เองซึง่
ผลกำรศึกษำ พบว่ำมลพิษทำงน้ ำทีพ่ บในน้ ำยวมทีเ่ ป็ นปญั หำมีมำกทีส่ ุดคือ ตะกอนดินทีป่ นเปื้ อนอยู่ใน
น้ำ ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำก กำรพังทลำยและกัดเซำะของดินในพืน้ ทีต่ ้นน้ ำและบริเวณริมแม่น้ ำเนื่องจำกกำร
สร้ำงถนนเพื่อเข้ำไปในหมู่บ้ำนต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ำยวมนอกจำกนัน้ ยังเกิดจำกกำรเผำและ
ถำงปำ่ เพื่อทำกำรเกษตร รวมทัง้ กำรขุดทรำยเพื่อนำมำเป็ นวัสดุในกำรก่อสร้ำง รองลงมำคือ ปญั หำกำร
ทิง้ ขยะของผู้ประกอบกำรบริเวณริมแม่น้ ำยวมและกำรถ่ำยมูลสัตว์ลงสู่แหล่งน้ ำจำกกำร ตำมลำดับ ใน
ส่วนของแนวทำงกำรแก้ปญั หำมลพิษทำงน้ ำ คณะผู้ว ิจยั และประชำชนในพื้นที่ลุ่ มน้ ำยวมได้ร่ว มกัน
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แสวงหำแนวทำงและรูปแบบในกำรแก้ปญั หำ ซึง่ สำมำรถนำมำปฏิบตั ไิ ด้จริงในชุมชนประกอบด้วย กำร
เริม่ ต้นจำกกำรทำแผนทีช่ ุมชนเพื่อให้ทรำบถึงภำพรวมของปญั หำในพืน้ ทีท่ งั ้ หมด แล้วจึงร่วมกันดำเนิน
กิจกรรมในด้ำนกำรฟื้ นฟูลุ่มน้ ำยวม ประกอบด้วย กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลดควำมขุ่นในแม่น้ ำยวม
ได้แก่ กำรทำฝำยชะลอน้ ำ ชะลอดิน กำรปลูกป่ำประเภทกล้วยและต้นหมำกในพื้นที่ต้นน้ ำ ปลูกหญ้ำ
แฝกในพื้นที่กลำงน้ ำบริเวณสองข้ำงทำงที่มกี ำรก่ อสร้ำงถนน กำรทำแนวกันไฟในพื้นที่เสียงต่อกำร
พังทลำยของดินโดยเฉพำะบริเวณทีต่ ดิ กับแม่น้ ำยวมเพื่อป้องกันป่ำไม้ถูกทำลำย นอกจำกนัน้ ยังมีกำร
ดำเนินกิจกรรมในส่วนของกำรสร้ำงจิตสำนึ กในกำรรักแม่น้ ำยวมกับเยำวชนและชุมชน และทำให้เกิด
ควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนในพื้นที่และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยวม ได้เห็นถึงแนว
ั หำที่ชุ ม ชนสำมำรถด ำเนิ น ได้ และได้ น ำกิ จ กรรมบรรจุ เ ข้ ำ ไปยัง แผนกำรจัด สรร
ทำงกำรแก้ ป ญ
งบประมำณของทำงองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิน่ ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม เช่น กำรปลูกปำ่ ต้นน้ ำ กำรทำแนวป้องกันไฟปำ่ กำรอนุ รกั ษ์ปำ่ ต้นน้ ำและพันธ์ปลำ เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องในพืน้ ทีแ่ ละเกิดกำรแก้ปญั หำอย่ำงยังยื
่ น
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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. Another research is the participatory action research on pollution
managements in Mae Yuam River. The two main objectives of this research with the title
“Water pollution management in basin area of Mae Mae Yuam River, Mae Hong Son Province
“was lean on the first, For Studying the water pollution in basin area of Mae Yuam River and
the second was to set the optimum pattern with this area and community proceeding by
themselves in water pollution management. The important problem that brought about water
pollution in Mae Yuam River was from soil sediment which contaminated in the river. These
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sediments had initiated from the soil which fell down to the ground after the bank of the river
eroded. Also in the road construction from town leaded into many villages in that area, Grass or
undergrowth mounting and burning for agriculture including the river dredging on the purpose of
construction materials as soil and many reasons leaded to that problem. The second important
problem was the garbage which produced from the entrepreneurs that proceeding their job on
the bank of the river including the dung and litter from the cattle in water resources
respectively. The ways to solve these problems by the researcher team accompanied with the
community were seek for the pattern of an actual performing for all. The first thing of these was
to set the community mapping which brought to know in overall problems. After that set in
many activities to activate and restore Mae Yuam water shade such as Activities that reduced
turbidity in the river, for example a dam for irrigation purposes in the forest, a banana or a betel
palm planting in the water source area, set up fire protection line area for protection of the soil
crumble especially on the area nearby the bank of the Mae Yuam River with the advantage of
forest defending. Besides that to grow the conscious for teenagers and community in loving
their river, the activities served by gathering all in the camp of the river conservation. After
carried out all of activities that implement above brought all the people and the community
executives of local area realized that their community could proceeding all the ways in solving
problem by their own ability. From that reasons the executives were set all the activities in the
new budget action plan for the new year plan about a natural resources management of the
Mae Hong Son Province such as a water resources forest planting, Protection line of wildfire
and A water resource forest and a fish heredity conservative. To succeed all the activities in
that area that lead to solving problems at last.
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจยั กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในลุ่มน้ำยวม
ภาพที่ 4.1 แสดงภำพรวมของพืน้ ทีศ่ กึ ษำ
ภาพที่ 4.2 จุดศึกษำ MY 1 ลำน้ำยวม บริเวณอำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพที่ 4.3 จุดศึกษำ MY 2 ลำน้ำยวม บริเวณอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพที่ 4.4 จุดศึกษำ MY 3 ลำน้ำยวม บริเวณอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพที่ 4.5 แสดงสัดส่วนของแมลงน้ำ ในแต่ละจุดศึกษำของแม่น้ำยวม ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2553
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่ำคะแนนรวมของพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ของแม่น้ำยวม ณ จุดที่
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จำกกำรศึกษำแมลงน้ำของแม่น้ำยวม
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2553 และคุณภำพน้ำทัวไป
่
จำนวน 3 จุดศึกษำ
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จำกกำรศึกษำไดอะตอมพืน้ ท้องน้ำของแม่น้ำยวม
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2553 และ
คุณภำพน้ำทัวไปจ
่ ำนวน 3 จุดศึกษำ
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จำกกำรศึกษำแพลงก์ตอนของแม่น้ำยวม
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2553 และคุณภำพน้ำทัวไป
่
จำนวน 3 จุดศึกษำ
ตารางที่ 4.5 แสดงกำรประเมินคุณภำพน้ำในแต่ละจุดศึกษำในแม่น้ำยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2553
ตารางที่ 4.6 ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพน้ำและแนวทำงในกำรอนุรกั ษ์และฟื้นฟู
ตารางที่ 4.7 แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรอบรม
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