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บทท่ี  5 
สรปุผลการวิจยั 

 
จากการใช้ความหลากหลายของแมลงน ้ า  ไดอะตอมพื้นท้องน ้ า แพลงก์ตอนพืช และ             

แพลงก์ตอนสตัว ์เป็นดชันีบ่งชี้คุณภาพน ้าของแม่น ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยท าการเก็บตวัอย่าง
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.2553  ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2553 ในจดุศกึษาทัง้หมดรวม 3 จดุศกึษา 

1. จากการศกึษาคุณภาพน ้าทางกายภาพและทางเคมบีางประการ (ตามมาตรฐานคุณภาพน ้า
ในแหล่งน ้าผวิดนิที่มใิช่ทะเล) (ภาคผนวก ข) ทัง้ 3 จุดศกึษา ระหว่างเดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.2553  ถงึ
เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2553 พบว่าจุด MY 1 บรเิวณอ าเภอแม่ลาน้อย จดัเป็นแหล่งน ้าประเภทที ่2 คอื
คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งสะอาด เทยีบเท่า oligotrophic - mesotrophic  status จุด MY 2 อ าเภอ
แม่สะเรยีง จดัเป็นแหล่งน ้าประเภทที ่3 คอื คุณภาพน ้าปานกลาง เทยีบเท่า mesotrophic  status จุด 
MY 3 อ าเภอแม่ลาน้อย จดัเป็นแหล่งน ้าประเภทที ่3 คอืคุณภาพน ้าปานกลาง เทยีบเท่า mesotrophic  
status   
 สิง่มชีวีติทีศ่กึษา พบแมลงน ้าทัง้หมดจ านวน 663 ตวั 22 วงค ์7 แมลงน ้าส่วนใหญ่อยู่ใน Order 
Ephemeroptera คดิเป็น 64%, Order Coleoptera คดิเป็น 14%, Order Trichoptera คดิเป็น 8%,  
Order Plecopter คดิเป็น 7%, Order Odonata คดิเป็น 4%, Order Hemiptera คดิเป็น 2% และ Order 
Diptera คดิเป็น 1% 

พบไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้าจดัอยูใ่น Division Bacillariophyta ทัง้หมด 2 ดวิชิัน่ 15 จนีัส ไดอะตอม
พืน้ทอ้งน ้าส่วนใหญ่อยูใ่น Order Bacillariales คดิเป็น 87% ส่วน Order Biddulphiales คดิเป็น 13% 

พบแพลงก์ตอนพชืทัง้หมด 3 ดวิิชัน่ 20 จนีัส แพลงก์ตอนพชืที่พบส่วนใหญ่อยู่ใน Division 
Bacillariophyta คดิเป็น 74%, Division Cyanophyta คดิเป็น 9% และDivision Chlorophyta คดิเป็น 
10% ส่วนแพลงกต์อนสตัวไ์มพ่บเพราะในแมน่ ้ายวมเป็นน ้าไหลจงึไมค่่อยพบแพลงกต์อนสตัว ์

2. แนวโน้มในการใชแ้มลงน ้า ไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้า แพลงก์ตอนพชืและแพลงก์ตอนสตัว ์มาใช้
เป็นดชันีบ่งชีส้ภาวะคุณน ้าภาพน ้า ของแม่น ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่าแมลงน ้าทีจ่ะสามารถน ามา
พัฒนาใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน ้ าน ้ าปานกลาง ได้แก่ แมลงน ้ าในอันดับ Coleoptera ด้วงน ้ า, 
Ephemeroptera แมลงชปีะขาว และ Trichoptera แมลงหนอนปลอกน ้า ส่วนแมลงน ้าทีจ่ะสามารถน ามา
พฒันาใชเ้ป็นดชันีบ่งชีคุ้ณภาพน ้าไม่ด ีไดแ้ก่แมลงน ้าในดนัดบั Hemiptera มวนน ้า และDiptera หนอน
ยงุและหนอนแมลงวนั 

ไดอะตอมพื้นท้องน ้าที่จะสามารถน ามาพฒันาใช้เป็นดชันีบ่งชี้คุณภาพน ้าปานกลางได้แก่ ได
อะตอมพืน้ทอ้งน ้าในกลุ่ม Cymbella sp., Fragilaria sp. และ Melosira sp. ส่วนไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้าที่
จะสามารถน ามาพฒันาใช้เป็นดชันีบ่งชี้คุณภาพน ้าไม่ด ีได้แก่ ไดอะตอมพืน้ท้องน ้ากลุ่ม Nitzchia sp. 
และ Gomphonema sp. 
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แพลงก์ตอนพชืที่จะสามารถน ามาพฒันาใช้เป็นดชันีบ่งชี้คุณภาพน ้าปานกลาง ได้แก่ แพลงก์
ตอนพชืในกลุ่ม Fragilaria sp., Navicula sp. และ Cymbella sp. ส่วนแพลงก์ตอนพชืทีจ่ะสามารถน ามา
พฒันาใชเ้ป็นดชันีบ่งชีคุ้ณภาพน ้าไมด่ ีไดแ้ก่ แพลงกต์อนพชืในกลุ่ม Gyrosima sp. และ Nitzchia sp. 
 เมื่อประเมินคุณภาพน ้ าของสิ่งมชีีวิตที่ศึกษา มาร่วมประเมนิคุณภาพน ้ากับปจัจยัทางด้าน
กายภาพและเคมบีางประการ และมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดนิที่ไม่ใช่ทะเล พบว่าการใช้พารามเิตอร์
ควบคู่กบัสิง่มชีวีติทีศ่กึษารว่มกนัประเมนิคุณภาพน ้า จะสามารถเพิม่ประสทิธผิลในการประเมนิคุณภาพ
ของแหล่งน ้า และเมือ่มาเปรยีบเทยีบกบัตารางคุณภาพน ้าผวิดนิพบว่า คุณภาพน ้าทุกจุดเกบ็ตวัอย่างจะ
มคีวามคลา้ยคลงึกนัโดนคุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑป์านกลางถงึไมด่ ี 

จากการด าเนินการวจิยัในโครงการนี้ พบว่าการวจิยัได้ด าเนินไปตามแผนการวจิยัและมกีาร
เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงดว้ย การด าเนินการทีเ่พิม่เตมิเขา้ไปจากแผนการด าเนินการเดมิอย่างมากคอื
การด าเนินการติดตามตรวจสอบ และติดตามผลการศกึษาจากผู้เขา้ร่วมการอบรม โดยพบว่าในบาง
ชุมชน/โรงเรยีน มกีารด าเนินการศึกษา ตรวจสอบและศึกษาคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าแม่สะเรยีงได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนในบางโรงเรยีน/ชุมชน พบว่าขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั การติดตาม
ตรวจสอบในพื้นที่พบว่าปจัจยัหลกัที่ท าให้การด าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าแม่สะ
เรยีงคอื ผูป้ระสานงานและแกนน าของแต่ละชุมชน/โรงเรยีน ปจัจยัทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการ
ในโครงการนี้ คอื การด าเนินการตดิตามตรวจสอบในพื้นที่ โดยทีก่ารตดิตามผลในพืน้ที่ ไม่เพยีงแต่จะ
เป็นการติดตาม การให้ค าแนะน า และแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นการให้ก าลงัใจให้กับ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ สามารถทีจ่ะมผีูท้ ีใ่หค้ าปรกึษาและดแูลการด าเนินกจิกรรม  

นอกจากนี้ยงัพบว่าภายในชุมชนมกีารบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน ผ่านการจดัการระบบเหมอืงฝาย และการจดัการทรพัยากรผ่านกระบวนการมสี่วนร่วม ไม่
ว่าจะเป็นด้านพธิกีรรม การสบืต่อประเพณีการอนุรกัษ์แหล่งน ้า และการองิอาสยักบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหล่งน ้านัน้ ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ได้พบจาการวิจยัในครัง้นี้ คือ การใช้
สิง่มชีวีติในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าแม่สะเรยีงโดยใชส้ิง่มชีวีติ เป็นเครื่องมอืทีค่่อนขา้ง
จะประสบผลส าเรจ็เมื่อเทยีบกบัการใชก้ารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าดา้นเคม ีและกายภาพอย่างง่าย 
เนื่องจากเหน็ได้ชดั พบเห็นได้ในชวีติประจ าวนั ประเมนิผลคุณภาพน ้าได้ง่าย และขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก
ซบัซ้อนเหมอืนกบัการใช้เครื่องมอื และสารเคมใีนการวเิคราะห์คุณภาพน ้า อย่างไรก็ตามในการวจิยันี้
พบว่า สิง่มชีวีติทีน่ ามาใช ้คอื แมลงน ้า และสาหร่ายขนาดใหญ่ทีพ่บมชีนิดที่ยงัไม่ครอบคลุมตลอดล าน ้า
ยวม โดยเฉพาะสาหรา่ยขนาดใหญ่ ซึง่ควรจะมกีารเพิม่เตมิในส่วนของการวจิยัในเรื่องความหลากหลาย
ของสิง่มชีวีติเหล่านี้อย่างจรงิจงัและสรา้งเป็นดชันีที่มคีวามถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น นอกจากนี้การ
ขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นจะน าไปสู่การที่จะได้ขอ้มูลเพื่อที่จะน ามา สรา้งดชันีชวีภาพบ่งชี้
คุณภาพน ้าของลุ่มน ้ายวมซึง่จะสามารถน าไปใช้ได้กบัหมู่บ้าน โรงเรยีน หรอืชุมชนอื่นๆ ในพืน้ทีลุ่่มน ้า
ลาวได้อย่างถูกต้อง โดยผลที่พบจากโครงการนี้พบว่าในการใช้สิง่มชีวีติตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 
ร่วมกบัปจัจยัทางกายภาพและเคมอีย่างง่าย อาจจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารสรา้งคู่มอือย่างง่ายในระดบัต่างๆ 
เช่นระดบัชุมชนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ระดบัเยาวชนที่เป็นเด็กเล็ก หรือระดบัประถม และ



 66 

เยาวชนระดบัโตหรอืระดบัมธัยมเป็นต้น เพื่อทีจ่ะสามารถน าเสนอ เผยแพร่และน าเสนอเผยแพร่ให้กบั
ประชาชนและชุมชนที่มคีวามเกี่ยวข้องภาวะสุขอนามยัของผู้ที่อยู่อาศยัและใช้น ้าในการอุปโภคและ
บรโิภค นอกจากนี้การด าเนินการโครงการฯ พบว่าการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างผู้เขา้ร่วมโครงการจะ
เป็นเวททีี่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในเป้าประสงค์ของโครงการที่ชดัเจนและถูกต้อง นอกจากน้ีจะเป็นการ
ช่วยให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลและค าแนะน า ซึ่งอาจมกีารสรา้งเป็นฐานข้อมูลหรอื
แหล่งขอ้มูล เช่น การจดัสรา้งเป็นเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์หรอืเวบไซต์ที่สามารถค้นคว้าและโต้ตอบได้
จากพืน้ทีต่่างกนั และยงัเปิดโอกาสใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ไปศกึษาหาขอ้มลูได ้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและกจิกรรม
หนึ่งของผูว้จิยัทีจ่ะเผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรูน้ี้สู่ชุมชน โดยเน้นถงึการใชด้ชันีชวีภาพมาประเมนิ
คุณภาพน ้าและการถ่ายทอดพลงังานเพื่อการจดัการการใช้น ้า ที่ปลอดภยัและมสีุขอนามยัที่ด ีเพื่อให้
คุณภาพชวีติของชุมชนเขม้แขง็ มศีกัยภาพ และประสบผลส าเรจ็ต่อไป 

โดยในการวจิยัในขัน้ต่อไปควรจะมกีารปรบัเปลีย่นและแก้ไขการด าเนินการตามผลการวจิยัทีไ่ด ้
โดยขอ้เสนอแนะส าหรบังานทีจ่ะด าเนินการต่อไปมดีงันี้ 

1. จากการศกึษาครัง้นี้ถอืว่าเป็นการศกึษาเพื่อเป็นแนวทางและขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษา
ความหลากหลายทางชวีภาพทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกบัวถิชีวีติของชุมชนต่อไปในอนาคต  ล าน ้ายวมถอืว่า
เป็นล าน ้ าหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และยังมีแหล่งน ้ าอีกมากมายในประเทศไทยที่มีล ักษณะ
สภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

2. การเลอืกพื้นที่ศกึษาในลุ่มน ้ายวมจะต้องมกีารกระจายจุดศกึษาให้ครบคลุมทุกบรบิท
พื้นที่ โดยจะต้องมกีารเพิม่พื้นที่และคดัเลอืกชุมชน/โรงเรยีนที่มคีวามต้องการเขา้ร่วมโครงการฯ และ
สามารถทีจ่ะด าเนินการศกึษาและตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในลุ่มน ้ายวมอย่างจรงิจงั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ทีถู่กตอ้งและสมบรูณ์มากขึน้  

3. การด าเนินการติดตามตรวจสอบในพื้นที่จะต้องมีการติดตามให้บ่อยครัง้และให้ได
พืน้ที่ๆ  ครอบคลุมทีสุ่ด เพื่อการตดิตามผลในพืน้ที ่ใหค้ าแนะน า และแลกเปลีย่นขอ้มลูเท่านัน้ รวมถงึให้
ก าลงัใจใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ  

4. การด าเนินการวจิยัในเชงิลกึ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่สามารถจะด าเนินการอนุรกัษ์ 
ตดิตามตรวจสอบ และดแูลแหล่งน ้า โดยการการใชส้ิง่มชีวีติในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในลุ่มน ้า
ยวมโดยใชส้ิง่มชีวีติโดยเฉพาะสาหร่ายขนาดใหญ่ และแมลงน ้า เพื่อที่จะน าผลจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้
เกี่ยวกับล าน ้ ายวม สามารถเผยแพร่ไปถึงประชาชนเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมมืออนุรกัษ์และให้ได้
ประโยชน์สงูสุด 

5. อาจต้องมกีารเพิม่เตมิสิง่มชีวีติชนิดอื่นๆ เพื่อร่วมในการใช้สิง่มชีวีติตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้า เชน ปลา และพชืน ้า  

6. การสร้างคู่มอือย่างง่ายในระดบัต่างๆ เช่นระดบัชุมชนที่ไม่สามารถอ่านออกเขยีนได ้
ระดบัเยาวชนทีเ่ป็นเดก็เลก็ หรอืระดบัประถม และเยาวชนระดบัโตหรอืระดบัมธัยมเป็นตน้  
 




