บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 ดาเนินการสารวจ
จุดเก็บตัวอย่างเป็ นแหล่งน้ าที่มีความสาคัญในพื้นที่บา้ นเอียกประกอบไปด้วย ห้วยหลวงห้วยปู่ ถา น้ าตกตาดหลวง และแม่น้ าแม่ริม และแหล่งน้ านิ่ งที่ เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กและกลาง
จานวน 8 แหล่งน้ า กาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ าและสิ่ งมีชีวิตตลอดลาน้ า ศึกษาลักษณะพื้นท้องน้ า
ลักษณะการไหลของน้ า ความกว้าง ความลึ กของแม่น้ า ปริ มาณน้ า และสภาพกิ จกรรมของมนุ ษย์
โดยพื้นที่ดาเนิ นงานโดยหลักจะเป็ นพื้นที่ประกอบไปด้วย บ้า นเอี ย ก ตาบลสัน ป่ ายางอาเภอแม่
แตง จังหวัดเชี ยงใหม่
โดยถือว่าพื้นที่วิจยั จัดเป็ นพื้นที่หนึ่ งที่มีการใช้น้ าอย่างไม่ถูกวิธี ประชากรส่ วนใหญ่ใช้ใน
การบริ โภค การเกษตรเช่นไร่ ขา้ วโพดและยาสู บ สภาพน้ าและสภาพแวดล้อมโดยรอบทรุ ดโทรม
ไปมากกว่าในอดี ต เนื่ องจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ ซึ่ งเกิ ดจากการทิ้งของเสี ยลงสู่ แหล่งน้ า การปศุ
สัตว์หรื อโรงงานอุตสาหกรรม ส่ งผลให้คุณภาพน้ ามีการเปลี่ยนแปลงและเป็ นสาเหตุหลักอันหนึ่ งที่
ทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของชุมชน

แม่ นา้ แม่ ริม
ห้ วยหลวง
ห้ วยปู่ ถา

ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษาวิจยั บ้านเอี ยก ตาบลสันป่ ายางอาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ (ภาพบางส่ วน
จาก www.pointasia.com)
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3.2 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่ าง ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างน้ า ศึกษาปริ มาณและคุณภาพน้ าตาม
มาตรฐานคุ ณภาพน้ าจืดผิวดิน และลักษณะระบบนิ เวศประกอบไปด้วย การศึกษาโดยใช้การตอบ
แบบสอบถามและการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ เป็ นตัวแทนของคุ ณภาพ ปริ มาณน้ า และความอุ ดม
สมบูรณ์ของแหล่งน้ า โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 10 ครั้ง
3.3 ด าเนิ นการเก็บตัวอย่ างน้า โดยก าหนดตัวแปรคุ ณภาพน้ าทางกายภาพและเคมี ที่ มี
ความสาคัญต่อคุณภาพและปริ มาณน้ า โดยมีการศึกษาร่ วมกันกับภาคท้องถิ่นตามัวข้อดังนี้
3.3.1 ทางด้ านกายภาพ ได้แก่ ความลึกของลาน้ า ความลึ กของน้ าที่ แสงส่ องถึ ง
(Secchi
depth) ความเร็ วของกระแสน้ า (velocity) ความขุ่น (turbidity) อุณหภูมิน้ า ลักษณะของพื้นท้องน้ า
(substrate)สี กลิ่น และความใส สภาพแวดล้อมของพื้นที่และกิจกรรมของชุมชนบริ เวณ 2 ฝั่งแม่น้ า
3.3.2 ทางด้ านเคมี ได้แก่ ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ค่า dissolved oxygen (DO) ค่า
biochemical oxygen demand (BOD) ค่าการนาไฟฟ้ า (conductivity) ค่าความเป็ นด่าง (alkalinity)
ปริ ม าณสารอาหาร ได้แก่ ไนเตรท-ไนโตรเจน (nitrate-nitrogen) แอมโมเนี ย ม-ไนโตรเจน
(ammonium-nitrogen) ออร์ โธ-ฟอสเฟต (o-phosphate) หรื อ soluble reactive phosphorus
ฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus) โดยการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีที่กล่าวมาทั้งหมดใช้ตาม
APHA, AWW & WEF (1995)
3.4 เก็บตัวอย่างสิ่ งมีชีวติ
3.4.1 สั ตว์ หน้ าดิน (benthos) ที่อาศัยอยู่บนพื้นท้องน้ าเพื่อศึกษาชนิ ดและปริ มาณ
โดยใช้ Surber sampler ที่มีขนาดของพื้นที่เก็บตัวอย่าง 25 X 25 ตารางเซนติเมตร และถุงตาข่ายมี
ขนาดรู ตาข่าย 0.4 มิลลิเมตร หรื อใช้ Ekman grab ขนาดพื้นที่หน้าตัด 0.24 ตารางฟุต ตักดินจากพื้น
ท้องน้ าที่ระยะห่างจากฝั่งจนถึงกึ่งกลางแม่น้ ารวม 3 จุด ร่ อนในตะแกรง (sieve) ขนาดช่องตา (mesh
size) 0.595 ตารางมิลลิเมตร เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์หน้าดินในน้ ายาฟอร์ มาลิน 4 % หรื อ แอลกอฮอล์
70 %
3.4.2 แมลงที่เกาะอยู่รอบพืชน้า (periphytic insects) โดยใช้สวิง (pond net) เก็บ
รักษาตัวอย่างแมลงด้วยน้ ายาฟอร์ มาลิน 4% หรื อ แอลกอฮอล์ 70 % จากนั้นนามาระบุเอกลักษณ์
(identification) และนับจานวนตัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิ บตั ิการ แล้วนามาคานวณค่า
ดัชนีความหลากหลาย (Species diversity index) โดยใช้สูตรของ Shannon-Weiner Diversity Index
นอกจากนี้ นาข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าค านวณและสร้ า งค่ า ดัช นี ท างชี วภาพ โดยอาศัย พื้ นฐานตามวิธี ข อง
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Biological Monitoring Working Party (BMWP) score โดย Mustow (2002) และสามารถนาค่าดัชนี
ทางชีวภาพนี้มาใช้สาหรับการประเมินคุณภาพน้ าของแม่น้ าน่านและลาน้ าใกล้เคียงต่อไป
3.4.3 สาหร่ ายขนาดใหญ่ เก็บตัวอย่างสาหร่ ายขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่า ที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นสาย ก้อนเมือก พุม่ และคราบ โดยใช้อุปกรณ์เก็บที่เหมาะสมดึงทัลลัสโดย
พยายามให้ติดส่ วนที่เป็ นโฮสด์ฟาสต์ (hold fast) ออกมาด้วย ศึกษาปริ มาณความหนาแน่นของ
สาหร่ ายขนาดใหญ่โดยใช้วธิ ี การ Semi-line Transect ร่ วมกับการใช้ Quadrant และกล้องส่ องใต้ผวิ
น้ าเพื่อคานวณเปอร์ เซ็นการปกคลุมพื้นผิว (covering percentage) แล้วคานวณเป็ นน้ าหนักแห้ง
s]y’0kdoyhoเก็บรักษาตัวอย่างด้วยน้ ายา Formalin 4% หรื อ Glutaraldehyde 2 %
3.4.4 ไดอะตอมพืน้ ท้องนา้ การเก็บตัวอย่างไดอะตอมพื้นท้องน้ า ให้ใช้วธิ ี สุ่มเก็บ
จาก substrate แบบต่าง ๆ เพื่อเป็ นตัวแทนของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง โดยใช้ cutout area quadrate
ขนาด 3 เซนติเมตร X 3 เซนติเมตร ทาบลงบนก้อนหิ นบริ เวณที่จะเก็บไดอะตอม แปรงคราบสี
น้ าตาลบนก้อนหิ นในบริ เวณของ quadrate ที่เลือกไว้แล้วเทส่ วนของคราบสี น้ าตาลที่แปรงแล้วลง
ในกล่องพลาสติก ชะด้วยน้ าในแหล่งน้ านั้นจนคราบสี น้ าตาลไหลลงในภาชนะที่รองรับหมด เมื่อ
กลับไปยังห้องปฏิบตั ิการ ให้ทาความสะอาด ฟรัสตูลของไดอะตอมโดยการใช้กรดแก่ทาลายออร์
กาแนลส์ต่าง ๆ ในเซลล์ เพื่อให้เหลือแต่ฟรัสตูลซึ่ งใช้ในการวินิจฉัยจีนสั และสปี ซี ส์ของไดอะตอม
การวินิจฉัยสปี ซี ส์ของไดอะตอม ใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา ทั้งลักษณะ รู ปร่ างของเซลล์ ฟรัสตูล
และองค์ประกอบอื่น ๆ โดยศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกล้องจุลทรรศน์แบบ
อิเลคตรอน
3.5 การศึกษาข้ อมูลการจัดการนา้ จากชุ มชนและผู้เกีย่ วข้ อง
การศึกษาข้อมูลการจัดการน้ า ทางด้านคุณภาพและปริ มาณในพื้นที่บา้ นเอียก จากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องจะทาการศึกษาจากแบบสอบถาม ซึ่ งจะระบุถึงความต้องการการใช้น้ า ปริ มาณและคุณภาพ
ของน้ าในมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย แนวทางความต้องการและการจัดการน้ า
3.6 วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างปริ มาณ คุณภาพน้า ร่ วมกับปั จจัยอื่น ๆ เช่ นชนิดและ
ปริ มาณของสิ่ งมีชีวิตกับการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพน้าและความอุดมสมบู รณ์ ของแหล่ งน้ารวมถึง
ความต้ องการการใช้ นา้ ในพืน้ ทีศ่ ึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ าทางกายภาพ และเคมี กับชนิดและปริ มาณของ
สิ่ งมีชีวติ โดยการทดสอบทางสถิติแบบตัวแปรเดียว (uni-variate analysis) เช่น การถดถอยพหุ
(multiple regression analysis) และสหสัมพันธ์แบบพหุ (multiple correlation analysis) ความ
แปรปรวนกลุ่ม(ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อศึกษาแนวทางความสัมพันธ์เบื้องต้น

17

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแทนสิ่ งมีชีวติ และคุณภาพน้ าโดยการทดสอบทางสถิติ
แบบสหสัมพันธ์แบบหลายตัวแปร (Multivariate analysis) ได้แก่การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster
analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบกาหนดจุดหลายแกน (Ordination analysis) โดยใช้
โปรแกรม MVSP และ PC-ORD เพื่อเลือกสปี ซี ส์ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพน้ า และปริ มาณน้ า
อย่างเด่นชัดจากการวิเคราะห์แบบ PCA และ CCA
3.7 สร้ างแบบแผนการจัดการทรัพยากรนา้ ในพืน้ ทีบ่ ้ านเอียก
ผลการศึกษาจะเป็ นข้อมูลที่บ่งชี้ สภาวะของแหล่งน้ า จุดดี จุดด้อย ของการจัดการน้ าใน
พื้นที่บา้ นเอียก ซึ่ งสามารถนาเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปสร้างแบบแผนของปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการ
คุณภาพน้ าและปริ มาณน้ าที่เหมาะสมที่สุดของชุมชนบ้านเอียกและมีศกั ยภาพในการใช้เป็ นแบบ
แผนมาจัดระดับความสัมพันธ์กบั คุณภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐานชั้นน้ าต่าง ๆ เช่นมาตรฐานน้ าจืดผิว
ดินของประเทศไทย และปริ มาณความต้องการการใช้น้ าของชุมชนบ้านเอียกได้
3.8 ถ่ ายทอดแบบแผนการจัดการทรัพยากรนา้ ในพืน้ ทีบ่ ้ านเอียก
จากแนวทางและข้อสรุ ปที่ได้จากผลการศึกษาจะนามาถ่ายทอดให้กบั ชุมชน โดยจะ
นาเสนอในรู ปแบบต่างๆ เช่นการเผยแพร่ และนาเสนอในรู ปแบบของสื่ อบรรยาย การถ่ายทอดใน
โรงเรี ยน การประชุมชุมชน รวมถึงราบงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งชุมชนเองจะสามารถพิจารณาปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการคุณภาพน้ าและปริ มาณน้ าที่เหมาะสมที่สุดของชุมชนบ้านเอียกและมีศกั ยภาพ
เหมาะสมโดยชุมชนบ้านเอียกเอง
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3.9 แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงานการศึกษาวิจยั ในแหล่งน้ าของพื้นที่บา้ นเอียก อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
การดาเนินงาน
ระยะเวลา
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ศึ ก ษาสภาพแวดล้อ ม เดือนที่ 1 บ้านเอียก ต.สันป่ า ชุมชน และ จุดเก็บตัวอย่างและ
ดาเนิ นการส ารวจ จุ ดเก็ บ
ยาง อ.แม่แตง
คณะผูว้ จิ ยั
ข้อมูลทัว่ ไปของจุดเก็บ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ของชุมชนในพื้นที่
2. ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างน้ า เดือนที่ 2- บ้านเอียก ต.สันป่ า ชุมชน และ 1. ข้อมูลคุณภาพน้ าทาง
ศึกษาคุ ณภาพน้ าทางกายภาพ 11
ยาง อ.แม่แตง
คณะผูว้ จิ ยั
กายภาพและเคมี
และเคมี ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
2. ข้อมูลปริ มารแลความ
คุณภาพและปริ มาณน้ า
ต้องการน้ า
3.ข้อมูลสภาพ
นิเวศวิทยา ของพื้นที่
3. เก็บตัวอย่างสิ่ งมีชีวติ
เดือนที่ 2- บ้านเอียก ต.สันป่ า ชุมชน และ 1. ข้อมูลความ
ประกอบไปด้วยสัตว์หน้าดิน 11
ยาง อ.แม่แตง
คณะผูว้ จิ ยั
หลากหลายของ
(benthos) แมลงที่เกาะอยู่
สิ่ งมีชีวติ
รอบพืชน้ า (periphytic
2. ข้อมูลความอุดม
insects) สาหร่ ายขนาดใหญ่
สมบูรณ์ของแหล่งน้ า
ไดอะตอมพื้นท้องน้ า
3.ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่ งมีชีวติ กับปริ มาณแล
คุณภาพน้ า
4. การศึกษาข้อมูลการจัดการ เดือนที่ 2- บ้านเอียก ต.สันป่ า ชุมชน และ
น้ า จากชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง 11
ยาง อ.แม่แตง
คณะผูว้ จิ ยั

1. ข้อมูลความสถานการ
น้ าและการใช้น้ าจาก
แบบสอบถาม

5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
เดือนที่ 7- มหาวิทยาลัย
ระหว่างปริ มาณ คุณภาพน้ า 11
ร่ วมกับปั จจัยอื่น ๆ และสร้าง

1. ประเมินผลจากข้อมูล
ที่มีเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่าง ความอุดม

คณะผูว้ จิ ยั
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แบบแผนการจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพื้นที่บา้ น
เอียก

6. ถ่ายทอดแบบแผนการ
จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่
บ้านเอียก

สมบูรณ์ การกระจาย
สิ่ งมีชีวติ กับคุณภาพ
และปริ มาณน้ า
2. การสร้างแบบแผน
แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างง่าย

เดือนที่
11-12

บ้านเอียก ต.สันป่ า ชุมชน และ
ยาง อ.แม่แตง คณะผูว้ จิ ยั

1. การเผยแพร่ องค์
ความรู้จากการศึกษา
2. ชุมชนมีแนวทางการ
จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างง่ายด้วยตนเอง
3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนที่ดีข้ ึน
จากการจัดการใช้น้ าที่ดี
ในพื้นที่
4. รายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์

