
บทที ่3 
วธีิการวจัิย 

 
3.1 ด าเนินการส ารวจ 

 จุดเก็บตวัอยา่งเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความส าคญัในพื้นท่ีบา้นเอียกประกอบไปดว้ย ห้วยหลวง-
ห้วยปู่ ถา น ้ าตกตาดหลวง และแม่น ้ าแม่ริม และแหล่งน ้ าน่ิงท่ีเป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็กและกลาง 
จ านวน 8 แหล่งน ้ า ก าหนดจุดเก็บตวัอย่างน ้ าและส่ิงมีชีวิตตลอดล าน ้ า ศึกษาลกัษณะพื้นทอ้งน ้ า 
ลกัษณะการไหลของน ้ า ความกวา้ง ความลึกของแม่น ้ า ปริมาณน ้ า และสภาพกิจกรรมของมนุษย ์
โดยพื้นท่ีด าเนินงานโดยหลกัจะเป็นพื้นท่ีประกอบไปด้วย บา้นเอียก ต าบลสันป่ายางอ าเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 โดยถือวา่พื้นท่ีวิจยัจดัเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการใชน้ ้ าอยา่งไม่ถูกวิธี  ประชากรส่วนใหญ่ใชใ้น
การบริโภค  การเกษตรเช่นไร่ขา้วโพดและยาสูบ  สภาพน ้ าและสภาพแวดลอ้มโดยรอบทรุดโทรม
ไปมากกว่าในอดีต  เน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย ์ ซ่ึงเกิดจากการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน ้ า  การปศุ
สัตวห์รือโรงงานอุตสาหกรรม  ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้ามีการเปล่ียนแปลงและเป็นสาเหตุหลกัอนัหน่ึงท่ี
ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2 พื้นท่ีศึกษาวจิยับา้นเอียก ต าบลสันป่ายางอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาพบางส่วน
จาก www.pointasia.com)  

แม่น า้แม่ริม

ห้วยปู่ถา

ห้วยหลวง

แม่น า้แม่ริม

ห้วยปู่ถา

ห้วยหลวง

ห้วยปู่ถา

ห้วยหลวง
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  3.2 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง ด าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้ า ศึกษาปริมาณและคุณภาพน ้ าตาม
มาตรฐานคุณภาพน ้ าจืดผิวดิน และลกัษณะระบบนิเวศประกอบไปดว้ย การศึกษาโดยใชก้ารตอบ
แบบสอบถามและการเก็บขอ้มูลภาคสนามท่ีเป็นตวัแทนของคุณภาพ ปริมาณน ้ า และความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน ้า โดยเก็บตวัอยา่งเดือนละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 10 คร้ัง  
 3.3 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า โดยก าหนดตวัแปรคุณภาพน ้ าทางกายภาพและเคมีท่ีมี
ความส าคญัต่อคุณภาพและปริมาณน ้า โดยมีการศึกษาร่วมกนักบัภาคทอ้งถ่ินตามวัขอ้ดงัน้ี 

3.3.1 ทางด้านกายภาพ ไดแ้ก่ ความลึกของล าน ้า ความลึกของน ้ าท่ีแสงส่องถึง 
(Secchi  

depth) ความเร็วของกระแสน ้ า (velocity) ความขุ่น (turbidity) อุณหภูมิน ้ า ลกัษณะของพื้นทอ้งน ้ า 
(substrate)สี กล่ิน และความใส สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีและกิจกรรมของชุมชนบริเวณ 2 ฝ่ังแม่น ้า 

3.3.2 ทางด้านเคมี ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่า dissolved oxygen (DO) ค่า 
biochemical oxygen demand (BOD) ค่าการน าไฟฟ้า (conductivity) ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) 
ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ ไนเตรท-ไนโตรเจน (nitrate-nitrogen) แอมโมเนียม-ไนโตรเจน 
(ammonium-nitrogen) ออร์โธ-ฟอสเฟต (o-phosphate) หรือ soluble reactive phosphorus 
ฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus) โดยการตรวจวิเคราะห์ทางดา้นเคมีท่ีกล่าวมาทั้งหมดใช้ตาม 
APHA, AWW & WEF (1995) 
 

3.4 เกบ็ตัวอย่างส่ิงมีชีวติ 
3.4.1 สัตว์หน้าดิน (benthos) ท่ีอาศยัอยู่บนพื้นทอ้งน ้ าเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณ 

โดยใช ้ Surber sampler ท่ีมีขนาดของพื้นท่ีเก็บตวัอยา่ง 25 X 25 ตารางเซนติเมตร และถุงตาข่ายมี
ขนาดรูตาข่าย 0.4 มิลลิเมตร หรือใช้ Ekman grab ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั 0.24 ตารางฟุต ตกัดินจากพื้น
ทอ้งน ้าท่ีระยะห่างจากฝ่ังจนถึงก่ึงกลางแม่น ้ ารวม 3 จุด ร่อนในตะแกรง (sieve) ขนาดช่องตา (mesh 
size) 0.595 ตารางมิลลิเมตร เก็บรักษาตวัอยา่งสัตวห์นา้ดินในน ้ายาฟอร์มาลิน 4 % หรือ แอลกอฮอล ์
70 % 

3.4.2 แมลงที่เกาะอยู่รอบพืชน ้า (periphytic insects) โดยใชส้วิง (pond net) เก็บ
รักษาตวัอยา่งแมลงดว้ยน ้ ายาฟอร์มาลิน 4% หรือ แอลกอฮอล์ 70 % จากนั้นน ามาระบุเอกลกัษณ์ 
(identification) และนบัจ านวนตวั ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ในห้องปฏิบติัการ แลว้น ามาค านวณค่า
ดชันีความหลากหลาย (Species diversity index) โดยใชสู้ตรของ Shannon-Weiner Diversity Index 
นอกจากน้ีน าข้อมูลท่ีได้มาค านวณและสร้างค่าดัชนีทางชีวภาพ โดยอาศัยพื้นฐานตามวิธีของ 
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Biological Monitoring Working Party (BMWP) score โดย Mustow (2002) และสามารถน าค่าดชันี
ทางชีวภาพน้ีมาใชส้ าหรับการประเมินคุณภาพน ้าของแม่น ้าน่านและล าน ้าใกลเ้คียงต่อไป 

3.4.3 สาหร่ายขนาดใหญ่  เก็บตวัอยา่งสาหร่ายขนาดใหญ่ท่ีสามารถมองเห็นดว้ยตา
เปล่า ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นสาย กอ้นเมือก พุม่และคราบ โดยใชอุ้ปกรณ์เก็บท่ีเหมาะสมดึงทลัลสัโดย
พยายามใหติ้ดส่วนท่ีเป็นโฮสดฟ์าสต ์(hold fast) ออกมาดว้ย ศึกษาปริมาณความหนาแน่นของ
สาหร่ายขนาดใหญ่โดยใชว้ธีิการ Semi-line Transect  ร่วมกบัการใช ้Quadrant และกลอ้งส่องใตผ้วิ
น ้าเพื่อค านวณเปอร์เซ็นการปกคลุมพื้นผวิ (covering percentage) แลว้ค านวณเป็นน ้าหนกัแหง้ 
s]y’0kdoyhoเก็บรักษาตวัอยา่งดว้ยน ้ายา Formalin 4%  หรือ Glutaraldehyde 2 %  

3.4.4 ไดอะตอมพืน้ท้องน า้ การเก็บตวัอยา่งไดอะตอมพื้นทอ้งน ้า ใหใ้ชว้ธีิสุ่มเก็บ
จาก substrate แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นตวัแทนของแต่ละจุดเก็บตวัอยา่ง โดยใช ้cutout area quadrate 
ขนาด 3 เซนติเมตร X 3 เซนติเมตร ทาบลงบนกอ้นหินบริเวณท่ีจะเก็บไดอะตอม แปรงคราบสี
น ้าตาลบนกอ้นหินในบริเวณของ quadrate ท่ีเลือกไวแ้ลว้เทส่วนของคราบสีน ้าตาลท่ีแปรงแลว้ลง
ในกล่องพลาสติก ชะดว้ยน ้าในแหล่งน ้านั้นจนคราบสีน ้าตาลไหลลงในภาชนะท่ีรองรับหมด เม่ือ
กลบัไปยงัหอ้งปฏิบติัการ ให้ท าความสะอาด ฟรัสตูลของไดอะตอมโดยการใชก้รดแก่ท าลายออร์
กาแนลส์ต่าง ๆ ในเซลล ์เพื่อใหเ้หลือแต่ฟรัสตูลซ่ึงใชใ้นการวนิิจฉยัจีนสัและสปีซีส์ของไดอะตอม 
การวนิิจฉยัสปีซีส์ของไดอะตอม ใชล้กัษณะทางสัณฐานวทิยา ทั้งลกัษณะ รูปร่างของเซลล ์ฟรัสตูล 
และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ โดยศึกษาจากกลอ้งจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ และกลอ้งจุลทรรศน์แบบ
อิเลคตรอน 

 3.5 การศึกษาข้อมูลการจัดการน า้ จากชุมชนและผู้เกีย่วข้อง 

 การศึกษาขอ้มูลการจดัการน ้ า ทางดา้นคุณภาพและปริมาณในพื้นท่ีบา้นเอียก จากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจะท าการศึกษาจากแบบสอบถาม ซ่ึงจะระบุถึงความตอ้งการการใชน้ ้า ปริมาณและคุณภาพ
ของน ้าในมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แนวทางความตอ้งการและการจดัการน ้า  

 3.6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ คุณภาพน ้า ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นชนิดและ
ปริมาณของส่ิงมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ารวมถึง
ความต้องการการใช้น า้ในพืน้ทีศึ่กษา 

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพน ้าทางกายภาพ และเคมี กบัชนิดและปริมาณของ
ส่ิงมีชีวติ โดยการทดสอบทางสถิติแบบตวัแปรเดียว (uni-variate analysis) เช่น การถดถอยพหุ 
(multiple regression analysis) และสหสัมพนัธ์แบบพหุ (multiple correlation analysis) ความ
แปรปรวนกลุ่ม(ANOVA) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อศึกษาแนวทางความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ 



 17 

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัแทนส่ิงมีชีวติและคุณภาพน ้าโดยการทดสอบทางสถิติ
แบบสหสัมพนัธ์แบบหลายตวัแปร (Multivariate analysis) ไดแ้ก่การวิเคราะห์การจดักลุ่ม (Cluster 
analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบก าหนดจุดหลายแกน (Ordination analysis) โดยใช้
โปรแกรม MVSP และ PC-ORD เพื่อเลือกสปีซีส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพน ้า และปริมาณน ้า
อยา่งเด่นชดัจากการวิเคราะห์แบบ PCA และ CCA  

3.7 สร้างแบบแผนการจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ทีบ้่านเอยีก  

ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลท่ีบ่งช้ี สภาวะของแหล่งน ้า จุดดี จุดดอ้ย ของการจดัการน ้าใน
พื้นท่ีบา้นเอียก ซ่ึงสามารถน าเอาผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปสร้างแบบแผนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
คุณภาพน ้าและปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของชุมชนบา้นเอียกและมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นแบบ
แผนมาจดัระดบัความสัมพนัธ์กบัคุณภาพน ้าตามเกณฑม์าตรฐานชั้นน ้าต่าง ๆ เช่นมาตรฐานน ้าจืดผิว
ดินของประเทศไทย และปริมาณความตอ้งการการใชน้ ้าของชุมชนบา้นเอียกได ้

3.8 ถ่ายทอดแบบแผนการจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ทีบ้่านเอยีก  

จากแนวทางและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากผลการศึกษาจะน ามาถ่ายทอดใหก้บัชุมชน โดยจะ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่นการเผยแพร่และน าเสนอในรูปแบบของส่ือบรรยาย การถ่ายทอดใน
โรงเรียน การประชุมชุมชน รวมถึงราบงานฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงชุมชนเองจะสามารถพิจารณาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการจดัการคุณภาพน ้าและปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของชุมชนบา้นเอียกและมีศกัยภาพ
เหมาะสมโดยชุมชนบา้นเอียกเอง  
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3.9 แผนการด าเนินงาน 
 
ตารางที ่ 1 แผนการด าเนินงานการศึกษาวจิยัในแหล่งน ้าของพื้นท่ีบา้นเอียก อ าเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ศึกษาสภาพแวดล้อม 
ด าเนินการส ารวจ จุดเก็บ
ตวัอยา่ง 

เดือนท่ี 1 บา้นเอียก ต.สันป่า
ยาง อ.แม่แตง 

ชุมชน และ
คณะผูว้จิยั 

จุดเก็บตวัอยา่งและ
ขอ้มูลทัว่ไปของจุดเก็บ
ตวัอยา่ง และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า
ของชุมชนในพื้นท่ี 

2. ด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ า 
ศึกษาคุณภาพน ้ าทางกายภาพ
และเคมีท่ีมีความส าคัญต่อ
คุณภาพและปริมาณน ้า  
 

เดือนท่ี 2-
11 

บา้นเอียก ต.สันป่า
ยาง อ.แม่แตง 

ชุมชน และ
คณะผูว้จิยั 

1. ขอ้มูลคุณภาพน ้าทาง
กายภาพและเคมี 
2. ขอ้มูลปริมารแลความ
ตอ้งการน ้า  
3.ขอ้มูลสภาพ
นิเวศวทิยา ของพื้นท่ี 

3. เก็บตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ  
ประกอบไปดว้ยสัตวห์นา้ดิน 
(benthos) แมลงท่ีเกาะอยู่
รอบพืชน ้า (periphytic 
insects) สาหร่ายขนาดใหญ่   
ไดอะตอมพื้นทอ้งน ้า  

 
 

เดือนท่ี 2-
11 

บา้นเอียก ต.สันป่า
ยาง อ.แม่แตง 

ชุมชน และ
คณะผูว้จิยั 

1. ขอ้มูลความ
หลากหลายของ
ส่ิงมีชีวติ 
2. ขอ้มูลความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งน ้า  
3.ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงมีชีวติกบัปริมาณแล
คุณภาพน ้า 

4. การศึกษาขอ้มูลการจดัการ
น ้า จากชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

เดือนท่ี 2-
11 

บา้นเอียก ต.สันป่า
ยาง อ.แม่แตง 

ชุมชน และ
คณะผูว้จิยั 

1. ขอ้มูลความสถานการ
น ้าและการใชน้ ้าจาก
แบบสอบถาม  

5. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณ คุณภาพน ้า 
ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ และสร้าง

เดือนท่ี 7-
11 

มหาวทิยาลยั คณะผูว้จิยั 1. ประเมินผลจากขอ้มูล
ท่ีมีเพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ความอุดม



 19 

แบบแผนการจดัการ
ทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีบา้น
เอียก  

สมบูรณ์ การกระจาย
ส่ิงมีชีวติกบัคุณภาพ
และปริมาณน ้า 
2. การสร้างแบบแผน
แนวทางการจดัการ
ทรัพยากรน ้าอยา่งง่าย 
 
  

6. ถ่ายทอดแบบแผนการ
จดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ี
บา้นเอียก  

 

เดือนท่ี 
11-12 

บา้นเอียก ต.สันป่า
ยาง อ.แม่แตง  

ชุมชน และ
คณะผูว้จิยั 

1. การเผยแพร่องค์
ความรู้จากการศึกษา 
2. ชุมชนมีแนวทางการ
จดัการทรัพยากรน ้า
อยา่งง่ายดว้ยตนเอง 
3. การพฒันาคุณภาพ
ชีวติของชุมชนท่ีดีข้ึน
จากการจดัการใชน้ ้าท่ีดี
ในพื้นท่ี 
4. รายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ 

 
 
 




