
บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมลู 

สถานภาพของป่าต้นน ้า จากการจดัเวทีถ่ายทอดความรู้เร่ืองราวของป่าในชุมชน  

 การประชุมกลุ่มของผูน้ าชุมชน ชาวบา้น และเยาวชน ในชุมชนเพื่อคน้หาสถานภาพของผนืปา่

ตน้น ้าของชุมชน ผลการศกึษาสรปุไดด้งันี้ 

 ป่าในอดีต 

1. กลุ่มที ่1 สรปุไดว้่า ป่าในอดตีมสีตัวม์ากมายหลายชนิด  เช่น ชะนี (อีวุ่ย) , หมาป่า , กวาง 

, มา้ , นกต่างๆ , กระต่ายปา่  และพชืผกัอกีหลายชนิด  เช่น ผกักูด , เหด็ , ชะอม , มี

ผลไม ้เช่น  มะกอก (มะกอกปา่) , มะขามป้อม , ออ้ย , มะมว่งป่า , มะก่อและปา่ไมใ้นอดตี  

อุดมสมบูรณ์มาก  และมลี าธารทีไ่หลผ่านหลายที ่

2. กลุ่มที ่2 สรปุไดว้่า ปา่ในอดตีเป็นป่าทบึ มสีตัวป์า่อยู่มากมายในปา่ มนี ้าไหลตามล าธารอยู่

ตลอดฤดกูาล ตามแมน่ ้ากจ็ะมสีตัวน์ ้าอยูเ่ป็นจ านวนมาก  มทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่วยงาม  

มผีลไมใ้นปา่ทีอ่อกตามธรรมชาต ิ เช่น  มะไฟ  กลว้ยปา่  หมากด ี หมากคอแลน ฯลฯ   มี

อาหารปา่อยู่มาก  เช่น  หน่อไม ้ , เหด็ , ผกักูดดอย ฯลฯ มสีมนุไพรอยูต่ามป่า  เช่น  

สาบเสอื (หญา้คาพัง้) 

3.  กลุ่มที ่ 3 สรปุไดว้่า ป่าในอดตีในน ้ามปีลาและปา่ทีอุ่ดมสมบรูณ์  มคีวามสงบและมคีวาม

เป็นอยูท่ีเ่ป็นกนัเองและในป่ากม็สีตัวม์ากมาย 

4.   กลุ่มที ่4 สรปุไดว้่า ในอดตีปา่ของเราอุดมสมบูรณ์มาก  ไมว่่าจะเป็นปา่  แหล่งตน้น ้าล าธาร  

และมฝีนตกตามฤดกูาล  และไดม้กีารท าไรเ่ลื่อนลอยเพื่อประกอบอาชพี  ในอดตีมสีตัวป์า่

อาศยัอยูห่ลายชนิดและอาศยัอยูม่าก 

5.  กลุ่มที ่5 สรปุไดว้่า อดตีปา่ไมข้องเราเมือ่ก่อนป่าไมข้องเราอุดมสมบรูณ์  เขยีวขจ ี  มสีตัว์

ปา่หลายชนิด 
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ป่าในปัจจบุนั 

1. กลุ่มที ่1 ปา่ไมใ้นปจัจุบนัไม่ค่อยมตีน้ไม ้ มแีม่น ้าไหลผ่านในหมูบ่า้นต่างๆ สตัวใ์นปจัจุบนัน้ี 

เช่น  นก , หมปูา่ , หมาใน , ไก่ปา่ , นกยงู , ไก่ผา , เสอื , ง ูฯลฯ เป็นตน้  และมผีลไม้

หลายชนิด เช่น  มะขามป้อม , ออ้ย , มะก่อ , มะไฟ  เป็นตน้ 

2. กลุ่มที ่2 ปา่ไมล้ดลง  เพราะ  ชาวบา้นท าไรเ่ลื่อนลอย สตัวล์ดลง  เช่น  ชะนี , หมคีวาย , 

กวาง , เลยีงผา , เสอื , หมปู่า , น่ิม , นกกกกาก แมน่ ้าล าธารลดลง  เช่น  ตามล าหว้ย

ต่างๆ ทีเ่หน็ชดัทีสุ่ดคอื แม่น ้าสะง ี ทรพัยากรป่าไมถู้กท าลาย  เช่น  การตดัไม ้  เผาปา่ 

อาหารบางชนิดหายากมาก  เช่น  เหด็เผาะ , หน่อไม ้, ยอดหวาย , ดว้งหน่อไม้  ปลาบาง

ชนิดลดน้อยลงและปลาบางชนิดกส็ญูพนัธุ ์ เช่น  ปลาจาด , ปลาไหล , ปลามะหาวปลาขา้ว

นาง ผลไมป้า่บางชนิดหายากมาก เช่น มะไฟ , มะม่วงปา่ , มะก ่าปาง , หมากคอแลน 

สมนุไพรปา่ไม่มเีหลอืแลว้  มแีต่สาบเสอื (หญา้คาพัง้) ในปจัจบุนัมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการ

ท ามาหากนิกนั 

3. กลุ่มที ่3 ปจัจบุนัป่าไมถู้กท าลายภเูขาไม่มตีน้ไมเ้อท าไรแ่ละสรา้งบา้นเป็นทีอ่ยูอ่าศยั  พืน้ที่

ปา่เลยลดลง  การไถนา  อดตีใชค้วาย  แต่ปจัจบุนัใชร้ถไถนาแทนควาย  เทคโนโลยกีเ็ขา้

มา  เช่น  รถยนตแ์ทนเกวยีน  น ้าในแม่น ้ากล็ดลง  ปลาในน ้ากล็ดลง  สตัวก์ล็ดลง  เพราะ

มนุษยล์่ามาท าอาหาร 

4. กลุ่มที ่ 4 ในปจัจบุนัเมือ่มคีวามเจรญิเขา้มา จงึท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ท าใหป้า่ของเราลด

น้อยลง  แม่น ้าของเราจากทีม่นี ้าเยอะกล็ดลง  ส่วนใหญ่จะตดัไมม้าท าบา้นจากทีม่สีตัวป์า่

อาศยัอยู ่ สตัวเ์หล่านัน้กส็ญูหาย  สญูพนัธุไ์ปหมด  ฝนไมต่กตามฤดกูาล 

5. กลุ่มที ่5 ปจัจบุนับา้นของเราใชเ้ครือ่งจกัรกล 

 

ป่าในอนาคต 

1. กลุ่มที ่ 1 อยากใหป้า่ไมใ้นอนาคตเตม็ไปดว้ยความสมบรูณ์ อยากใหทุ้กคนช่วยกนั

อนุรกัษ์ปา่ใหม้ากขึน้  หยดุเผาปา่ อยากใหม้สีตัวห์ลายๆชนิด อยากใหม้สีมุนไพรในปา่ 

อยากใหม้แีมน่ ้าทีอุ่ดมสมบูรณ์ไหลผ่านหมูบ่า้น  อยากใหม้สีตัวป์า่เพิม่มากขึน้ อยากให้

มสีตัวน์ ้าเพิม่ขึน้ อยากใหม้สีมนุไพรปา่เยอะๆ จะไดไ้มเ่สยีเงนิไปโรงพยาบาล 
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2. กลุ่มที ่ 2 อยากใหม้สีถานทีท่่องเทีย่วในหมูบ่า้น  ชาวบา้นของเราจะไดม้รีายไดเ้สรมิ 

(การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์) อยากใหม้แีมน่ ้าล าธารทีใ่สสะอาดและไหลตลอดฤดกูาล 

อยากใหม้ผีลไมแ้ละอาหารป่าเยอะๆ ชาวบา้นจะไดไ้มต่้องไปซือ้ผลไมห้รอืผกัทีส่ารพษิ 

อยากใหทุ้กคนช่วยกนัปลูกปา่  ป่าของเราจะไดเ้ขยีวอุดมสมบรูณ์ อยากใหทุ้กคน

ช่วยกนัอนุรกัษ์ดอกไมป้่า  เพื่อความสวยงามของป่า 

3. กลุ่มที ่3 มคีวามหลากหลายทางระบบนิเวศ มเีฟิรน์อยู่มากมาย  มตีน้ไมใ้หญ่ทีเ่ป็นรว่มเงา

และอยากใหม้เียอะๆ  มนี ้าในล าหว้ยไหลอยูต่ลอดทัง้ปีและมปี่าชุ่มชื่น  มตีะไครน่ ้าตดิตาม

ตน้ไม ้ มตีน้ไมห้ลากหลายชนิด มพีชืสมุนไพรทีส่ามารถใชเ้ป็นอาหารและยารกัษาโรค   

อยากใหค้นในหมูบ่า้นสามารถใชป้ระโยชน์จากปา่ใหม้คี่าสงูสุด  อยากใหม้สีตัวม์าอาศยัอยู่

ในปา่ของเรา อยากใหค้นในหมูบ่า้นช่วยกนัรกัษาปา่ต่อไป อยากใหค้นในหมูบ่า้นช่วยกนั

ปลกูตน้ไมเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ มฝีนตกตอ้งตามฤดกูาล 

4.   กลุ่มที ่ 4   อยากใหใ้นอนาคตของพวกเรามปีา่ทีอุ่ดมสมบรูณ์ อยากใหบ้า้นเรามี

นกัท่องเทีย่วมาชมธรรมชาตขิองบา้นเรา อยากใหทุ้กคนช่วยกนัอนุรกัษ์ป่าป่าและสตัวไ์ว ้ 

เพราะในปจัจุบนับา้นของเรามน้ีอยมากใกลส้ญูพนัธุแ์ลว้  มกีารคมนาคมทีด่ ี เป็นหมูบ่า้นที่

มผีูน้ าทีด่ขีองหมูบ่า้น อยากใหม้ตีน้ไมใ้หญ่ละรม่เยน็  และมพีชืสมนุไพรทีส่ามารถกนิเป็น

อาหารไดจ้ะไดไ้มเ่ปลอืงเงนิ  มผีูน้ าทีด่แีละสามารถน าประชาชนไปสู่ความก้าวหน้า  และ

อยากใหป้ระชาชน      ประหยดั  ลดการใชร้ถยนตแ์ละรถส่วนตวั  ถา้จะไปไหนทีม่ ี

จดุหมายเดยีวกนักค็วรใชร้ถของผูอ้ื่นและช่วยกนัออกค่ารถ  จะท าใหล้ดก๊าซเรอืนกระจกที่

ท าใหโ้ลกรอ้น 

5. กลุ่มที ่ 5 ในอนาคตอยากใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตมิมีากขึน้  ทุกคนในหมูบ่า้นมี

ความรกัใครก่ลมเกลยีว  รว่มกนัรกัษาธรรมชาติ 
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สรปุจากการประชุมกลุ่ม   

อดีต เส้นทาง 

- พ.ศ.2432 – 2493  การเดนิทางล าบาก  เสน้ทางเป็นทางเทา้  ทางเกวยีน 

- การปรบัปรงุถนนหนทางโดยใชแ้รงงาน  จอบขดุ (บุกเบกิทาง)  ถงึทีไ่หนกท็ีน่ัน่ 

- พ.ศ.2518  สมยั ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช  เป็นนายกรฐัมนตร ี มโีครงการพฒันา มี

การใชร้ถแบค็โฮลขดุ 

วิถีชีวิต 

- มหีน่อไมม้ากมาย 

- มแีหล่งน ้าสะอาด  แม่น ้าแม่สะหงทีีไ่หลมาจากหว้ยผึง้ 

- ปา่เป็นป่าทบึมคีวามอุดมสมบรูณ์  มเีสยีงสตัวใ์หไ้ดย้นิ เช่น  ชะนี (อีวุ่ย)  เมือ่ก่อน

มกีารลีย้งไวถ้งึ 24 – 25 ตวัต่อครวัเรอืน 

- หลงัคาบา้นเมือ่ก่อนมงุดว้ยใบตองตงึ  ต่อมาเริม่เปลีย่นเป็นสงักะสี  และการใช ้

กระเบือ้งในปจัจบุนั 

ปัจจบุนั  

 น ้าในล าหว้ยบางแห่งไมม่แีลว้  ทีม่อียูก่ล็ดลงเรือ่ยๆ 

 

การเปล่ียนแปลง  ทีเ่กดิจากการเรยีนรูข้องคนในพืน้ทีข่องตนเอง 

- การท าไรเ่ลื่อนลอยบนภเูขา 

- การเปลีย่นทีท่ ากนิไปเรือ่ยๆ 

- เมือ่ก่อนในช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายน  น ้ายงัอุดมสมบรูณ์มากโดยเฉลีย่ปรมิาณ

น ้ามคีวามสงูถงึเขา่  ตน้น ้าอยูท่ีห่ว้ยผึง้ ปรมิาณปลามาจนสามารถจบัดว้ยมอืเปล่า

ได ้

- พ.ศ.2524  ปา่ไมถู้กท าลายไปบางส่วน  ท าใหป้า่ไมล้ดลง 
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ปัญหาท่ีเกิด 

1. ปญัหาการลดลงของทรพัยากร 

2. ปญัหาจากการทีร่ฐัเขา้มาเอาทรพัยากรและนายทุน 

3. การประกาศเป็นเขตอุทยาน 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 

1. หยดุการท าไรเ่ลื่อนลอย  ใหท้ าไร่ท าสวนบนพืน้ทีเ่ดยีว  จะส่งผลใหเ้กดิป่าขึน้

แทนทีไ่รเ่ลื่อนลอยในอดตี 

2. ใชไ้มเ้พื่อการยงัชพีเท่านัน้ / มกีารขอตดัไมไ้ผ่เพื่อใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

3. ช่วยกนัแกป้ญัหาการน าหน่อไมอ้อกนอกพืน้ที ่ (ต่อสูก้บันายทุน  ไม่มหีน่อไมก้จ็ะ

ไมม่ไีผ่  ไม่มไีมแ้ละไมม่นี ้า) 

4. อนุรกัษ์ปา่ในแม่น ้าแมส่ะหง ี แบ่งเขตอนุรกัษ์ 

5. แกป้ญัหาระดบัภาคประชาชน เน่ืองจากมชีาวบา้นบางส่วนยงัขดุหน่อไมไ้ปขาย 

6. ขาดหวัหน้าในการอนุรกัษ์  แบ่งเขตจดัการรบัผดิชอบ (ป๊อก)  ปจัจุบนัชุมชนแบ่ง

ออกเป็น 10 ป๊อก พืน้ทีร่บัผดิชอบป๊อกละ 8,000 ตารางเมตร 

7. เดนิท่องป่าเพื่อการอนุรกัษ์  (การท่องเทีย่วป่า – แมน่ ้าสะหง ี หรอืท าเป็นพืน้ที่

พกัผ่อนในปา่) 

8. แลกเปลีย่นความรูก้บัโรงเรยีนอื่นๆ ในเรือ่งของปา่ชุมชน  เสน้ทางเดนิปา่  การ

พฒันาฐานเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชน  โดยรว่มกบัชุมชนและนักเรยีน 

9. รกัษาป่าเพื่อใหต่้างๆ มนี ้าไหลมาสู่แมน่ ้าสะหง ี

10. จดัทมีเดนิปา่  จดบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมข้องชุมชน 

11. จดัท าขอ้มลูล าหว้ย เช่น  ตน้น ้าของนาปลาจาด (หวัน ้า)  มตีน้คาหาน (ตระกูล

หวาย) ,กลว้ย  

12. จดัการอยา่งเป็นระบบ 

13. ไมท่ าใหเ้กดิไฟปา่  เช่น  ใหช้าวบา้นทีห่าของป่าเขา้มามสี่วนรว่มโดยการเป็น

ต ารวจชุมชน 
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14. พยายามสรา้งเครอืขา่ยการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าแมส่ะหงสีู่ความยัง่ยนื  โดยใชผู้น้ าทาง

ศาสนา (พระ)  เป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง 

15. สรา้งนาปลาจาดเป็นศูนยก์ารอนุรกัษ์ป่าชุมชน  แลว้ขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ 

16. สรา้งเป็นแหล่งท่องเทีย่วของชาวต่างชาตไิด ้(แนวผจญภยั) 

17. สรา้งเป็นโฮมเสตย ์ (บา้นไทใหญ่) การใชส้ื่อประชาสมัพนัธ ์  มมีคัคุเทศกน้์อยเป็น

ไกดน์ าเทีย่ว 

18. สรา้งชุมชนของเราใหเ้ป็นฐานการผลติสนิคา้ OTOP 

ส่ิงท่ีจะท าในอนาคต 

1. ปลกูตน้ไม ้/ ไมล่่าสตัว ์/ รกัษาความหลากหลายทางนิเวศ 

2. บอกพ่อ แม ่ ครอบครวั  ใหห้ยดุล่าสตัว ์ ตดัไม ้ และเผาปา่ 

3. ปลกูตน้ไม ้ อนุรกัษ์ตน้น ้าล าธาร 

4. แบ่งเขตอนุรกัษ์และการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ(ปา่ / ปลา) 

5. ปลกูปา่ / อนุรกัษ์ป่า 

6. มผีกัผลไมป้ลอดสารพษิ 

7. อนุรกัษ์ปลา / ไม่ยงิปลา 
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บทสรปุความสมัพนัธข์องชุมชนกบัป่า 

 

 

 

 

 

 

 

   

    แนวทางการอนุรกัษ์ป่าของชุมชน 

- การส ารวจพืน้ทีป่า่ไมใ้นชุมชนเพื่อสรา้งจติส านึก 

- อบรมปลกูฝงัจติส านึกใหม้กีารรกัปา่และทรพัยากรธรรมชาต ิ

- ช่วยกนัสอดส่องดแูลปา่  ปา่ตน้น ้า 

- ปลกูปา่  เพาะพนัธุไ์มป้่า จดักจิกรรมบวชป่า 

- หยดุการเผาป่า   

- ไมล่่าสตัว ์ ยงิสตัว ์/ ปลา 

- จดัชมรมอนุรกัษ์ปา่ 

- สรา้งเครอืข่ายการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

 

 การการส ารวจสถานภาพของผนืป่าตน้น ้าตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั พบว่ามคีุณลกัษณะทาง

กายภาพ ชวีภาพ การใชป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ดงัตารางที ่1 

 

ชุมชน 

ย ัง่ยนื ป่า 
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ตารางที ่1 แสดงคุณลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ การใชป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติของปา่

ตน้น ้าบา้นนาปลาจาด 

คุณลกัษณะของปา่ตน้
น ้า 

อดตี ปจัจบุนั 

คุณลกัษณะทาง
กายภาพ 

เป็นป่าทบึ มนี ้าไหลตามล า
ธารอยูต่ลอดฤดกูาล 
 

ปา่ไมล้ดลง  เพราะ  ชาวบา้นท าไรเ่ลื่อนลอย 

คุณลกัษณะทาง
ชวีภาพ 

มสีตัวม์ากมายหลายชนิด  
เช่น ชะนี (อีวุ่ย) , หมาป่า , 
กวาง , มา้ , นกต่างๆ , 
กระต่ายปา่ 
มพีชืผกัหลายชนิด  เช่น ผกั
กูด , เหด็ , ชะอม , มผีลไม ้
เช่น  มะกอก (มะกอกป่า) , 
มะขามป้อม , ออ้ย , มะมว่ง
ปา่ , มะก่อ 

สตัวล์ดลง  เช่น  ชะนี , หมคีวาย , กวาง , 
เลยีงผา , เสอื , หมปูา่ , น่ิม 
ปลาบางชนิดลดน้อยลงและปลาบางชนิดก็
สญูพนัธุ ์ เช่น  ปลาจาด , ปลาไหล , ปลามะ
หาวปลาขา้วนาง 
ผลไมป้า่บางชนิดหายากมาก เช่น มะไฟ , 
มะมว่งปา่ , มะก ่าปาง , หมากคอแลน 
 

การใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย ์

ใชเ้ป็นแหล่งอาหารมอีาหาร
ปา่อยู่มาก  เช่น  หน่อไม ้, 
เหด็ , ผกักูดดอย ฯลฯ 

อาหารบางชนิดหายากมาก  เช่น  เหด็เผาะ , 
หน่อไม ้ , ยอดหวาย , ดว้งหน่อไม ้ มกีารตดั
ไมจ้ากป่ามาสรา้งบา้น 
 

คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ในน ้ามปีลาและป่าทีอุ่ดม
สมบรูณ์  มคีวามสงบและมี
ความเป็นอยูท่ีเ่ป็นกนัเอง มี
ฝนตกตา 

ความอุดมสมบรูณ์ของป่าลดน้อยลง  ปรมิาณ
น ้าในน ้าแมส่ะหงจีากทีม่นี ้าเยอะกล็ดลง  สตัว์
ปา่สญูหาย  สญูพนัธุไ์ปหมด  ฝนไมต่กตาม
ฤดกูาล 
 

 

 การเปลีย่นแปลงของผนืป่าทีเ่กดิจากการเรยีนรูข้องคนในพืน้ทีพ่บว่า มกีารท าไร่เลื่อนลอย

บนภเูขาโดยคนจากต่างถิน่ มกีารถางปา่เพื่อท าการเกษตร การตดัไม ้การขดุหน่อไมไ้ปขาย ไฟป่า ท า

ใหค้วามอุดมสมบรูณ์ของป่าลดลง ปรมิาณของน ้าในล าน ้าแมส่ะหงลีดลง จากเดมิในฤดรูอ้นช่วงเดอืน
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มนีาคม – เมษายน  น ้ายงัอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉลีย่ปรมิาณน ้ามคีวามสงูถงึเข่า  ปลามปีรมิาณมากจน

สามารถจบัไดด้ว้ยมอืเปล่า ดงันัน้จงึก าหนดแนวทางการอนุรกัษ์ปา่ต้นน ้าของชุมชนรว่มกนั ดว้ยการ

ส ารวจพืน้ทีป่า่ไมใ้นชุมชน การเตรยีมความพรอ้มและกจิกรรมส าหรบัเยาวชนในการส ารวจผนืปา่ตน้น ้า 

กาจดัหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้ม การจดัตัง้ชมรมอนุรกัษ์ปา่ เพื่อสรา้งและปลกูฝงัจติส านึกของคนใน

ชุมชนและเยาวชนในการอนุรกัษ์ ธ ารงรกัษา ป่าต้นน ้าใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูแ้ละทรพัยากรในการ

ด ารงชวีติอยา่งยัง่ยนืและพอเพยีง 

 

กิจกรรมการส ารวจผนืป่าต้นน ้า 

  การจดักจิกรรม  “Camp   อาสาสมคัรรกัษ์นาปลาจาด”  ส าหรบัเดก็และเยาวชน  อาย ุ 

10 – 18  ปี  ในหมูบ่า้นนาปลาจาด  ในวนัอาทติยท์ี ่ 22   เดอืนกุมภาพนัธ ์  2552  ณ  สวนปา่บา้นนา

ปลาจาด    ส่วนเดก็ ๆ  ทีม่อีายตุ ่ากว่า  10  ปี   ถอืว่าเป็นสมาชกิโดยอตัโนมตั ิ  โดยโรงเรยีนบา้นนา

ปลาจาดเป็นผูจ้ดักจิกรรมทางการศกึษาโดยการศกึษาจากแหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาต ิ  แก่ผูเ้รยีนใน

ระดบัอนุบาล -  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  ซึง่บรรจไุวใ้นแผนปฏบิตังิานของโรงเรยีนในทุกปีการศกึษา 

  การด าเนินงานการจดักิจกรรม Camp อาสาสมคัร “รกัษ์นาปลาจาด”  

  การเตรียมงาน 

วนัที ่ 22 -23   มกราคม   2552 

  ทมีต ารวจชุมชน  จ านวน   7   นาย 

   1.  นายสวสัดิ ์     แสงลออ 

   2.  นายโสภทัร     เพญ็ศร ี

   3.  นายอคัรเดช   วศิรตุพงศ์ 

4.  นายสนัต ิ       ธชิานนทส์นัตกุิล 

5.  นายเกษม      สกุลมหาทรพัย ์
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6.  นายอุทศิ       มเีพชรเอีย่ม 

7.  นายสมพร     ธชิานนทส์นัตกุิล 

 ไดป้ระสานกบัทางโรงเรยีนบา้นนาปลาจาด  โดยอาจารยก์มลวรรณ    มณขีตั ิ เป็นทีป่รกึษาใน

การวางแผนการท างาน  และจดัท าแฟ้มบนัทกึงาน เพื่อส ารวจเสน้ทางการเดนิทางไปศกึษาธรรมชาต ิ 

และเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมเดนิป่าใหก้ลุ่มเดก็และเยาวชน  ทีจ่ะด าเนินการประมาณปลายเดอืน

กุมภาพนัธ ์  2552    ในการไปครัง้นี้  ไดก้ าหนดใหม้กีารแบ่งทมีส ารวจเป็น  3  ทมี  เพื่อท าการส ารวจ

เสน้ทางและแหล่งศกึษาธรรมชาต ิ   การท าไรเ่ลื่อนลอยและการรกุล ้าเขตแดน  และการบนัทกึการ

เดนิทางเพื่อจดัท าเป็นแผนผงัเสน้ทางการเดนิป่าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากเสน้ทางการเดนิทางฝ ัง่ภเูขาทางทศิตะวนัตกของหมูบ่า้นนาปลาจาดลดัเลาะตามหว้ยลาง  

ปา่ยงัอยูใ่นสภาพอุดมสมบูรณ์  น ้าในล าหว้ยหลายสายถอืว่าอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ    พนัธุไ์มท้ีพ่บเป็น

ไมย้นืตน้  เช่น  ไมต้งึ  ไมส้กั    ไมเ้หมอืด ไมแ้หน   ไมแ้ดง   บางตน้ใหญ่ประมาณ  4 – 5  คนโอบ  

พชืประเภทไผ่มใีหเ้หน็ตลอดเสน้ทาง  พบสตัวป์ระเภทสตัวปี์ก  เช่น  นกหวัจกุ  นกเป้า  ไก่ป่า  และ

พบรอ่งรอยของหมปู่า  เกง้  เป็นตน้ 
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   สิง่ทีน่่าสนใจของงานครัง้นี้  คอื   การพบเหน็การท าไร่เลื่อนลอยของชาวบา้นหว้ยขาน  

ชึง่มกีารท าบนพืน้ทีต่น้น ้าแมส่ะงา  (แม่น ้าสายใหญ่ของต าบลหมอกจ าแป)่    และไมห่่างกนัมากนกัได้

พบเหน็ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่งแดง   จ านวน   9 -10  หลงัคาเรอืน   ประชากรประมาณ  25 – 30  คน  มี

การถางปา่ท าไรเ่ลื่อนลอยครอบคลุมพืน้ทีเ่ป็นรอ้ย ๆ ไร ่   และบางพืน้ทีเ่ป็นลกัษณะการแผว้ถางใหม่

เพื่อเตรยีมเผาท าไร่ประมาณเดอืนมนีาคม  ซึง่มรีะยะห่างจากเขตตดิต่อบา้นนาปลาจาดไมถ่งึ  100   

เมตร   คาดว่าเมือ่ท าการเผาโดยไมม่กีารท าแนวกนัไฟ  ยอ่มรกุล ้าเขา้มาในเขตของบา้นนาปลาจาด

อยา่งแน่นอน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 ทมีต ารวจชุมชนไดส้ ารวจในหมูบ่า้น  พบยุง้ฉางทีเ่กบ็ขา้วไร่  จากพืน้ทีก่ารท าไรเ่ลื่อนลอยและ

ยงัมกีารท าเสน้ทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งขา้วลงจากพืน้ทีป่า่ดว้ย 
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จากภาพจะเหน็ไดถ้งึความแตกต่างระหว่างปา่บา้นหว้ยขาน  ซึง่ไมม่ตี้นไมใ้หญ่  เป็นผลจาก

การถางและเผาเพื่อท าไรเ่ลื่อนลอยเป็นพืน้ทีก่วา้งกนิพืน้ทีป่่าเป็นรอ้ย ๆ  ไร ่และเมือ่เดนิเขา้เขตบา้น

นาปลาจาด   ท าใหเ้หน็ไดช้ดัว่าปา่ไม ้ ปา่ตน้น ้าของเรายงัคงความอุดมสมบูรณ์  มนี ้าไหลตลอดปี   ปา่

มคีวามชืน้สงูสงัเกตไดจ้ากตะไครน่ ้า  ดอกกลว้ยไม ้ สมนุไพรบางชนิดทีเ่กาะตดิกบัตน้ไม ้ พบเหน็

รอ่งรอยสตัวป์า่  เช่น  เลยีงผา    อเีหน็  ซึง่ไดก้ลิน่แรงมาก 
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ภาพ      ต้นคาก้อ  พืชตระกลูปาลม์ 

 

 

    เนื่องจากการเดนิทางตามสนัเขา 

จากจดุเริม่ตน้ทางทศิใตข้องหมูบ่า้น 

ไปถงึเขตตดิต่อบา้นหว้ยผึง้  มรีะยะทาง 

ทีไ่กลและสงูชนัมาก  การเดนิทางตอ้งใช้ 

เวลา  2  วนั  ท าใหต้อ้งมกีารพกันอนบน 

เขา  จงึไดภ้าพในยามเชา้บนเขาบา้น 

นาปลาจาด   
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การเดนิทางกลบั  ผ่านผนืป่าซึง่เป็นป่าที ่                 

ก าลงัฟ้ืนฟู  จากการท าไรเ่ลื่อนลอยในสมยัเมือ่

ครัง้ปูย่่าตายาย   

 

    

 

 สมนุไพรทีผู่ช้ายชอบ  “แมวไม”้  ทีพ่บเชื่อว่า 

ตวันี้เป็นลกัษณะตวัด ี  ถา้ใหญ่กว่านี้  เรยีกว่าเป็น 

แมวอว้น  จดัอยูใ่นข่ายทีน่ าไปดองเหลา้แลว้จะเหมอืน 

แมวขีเ้กยีจ 

 

 

 

 

               

                                                                               

ไม้ยาง  ขนาด 4 -5  คนโอบ มอียู ่ 2  

ตน้   
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                    สภาพป่าในเขตบา้นนาปลาจาด  ทีย่งัคง 

         ความอุดมสมบูรณ์   

 

  

 

 

 

                                                                  ต้นกล้วย   ตน้ไมท้ีเ่ป็นส าคญัท าใหเ้กดิ 

                         ตน้น ้าล าธาร 

 

 

 

 

ความหลากหลายทางชวีภาพ 
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 หลงัจากการเดนิทางส ารวจพืน้ทีข่องต ารวจชุมชน  ในวนัที ่ 22 -23    มกราคม   2552  ไดม้ ี

การวางแผนในการจดักจิกรรม Camp  อาสาสมคัรรกัษ์นาปลาจาด  ในวนัอาทติยท์ี ่  22   เดอืน

กุมภาพนัธ ์   2552   โดยการประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายของหมู่บา้น  เพื่อส ารวจเดก็และเยาวชน  

อาย ุ 10 – 18   ปี  เขา้รว่มกจิกรรม  โดยการรบัลงทะเบยีนเป็นอาสาสมคัร ฯ   ณ  โรงเรยีนบา้นนา

ปลาจาด   จ านวนทีไ่ดล้งทะเบยีนไวม้จี านวน   60  คน  เป็นชาย  29  คน   หญงิ  31   คน    

 

การออกส ารวจหาพื้นท่ีการจดักิจกรรม Camp  อาสาสมคัรรกัษ์นาปลาจาด   

    สวน “หมอตอ้ม”  สวนปา่ทางทศิเหนือของหมูบ่า้นนาปลาจาด  มบีา้นพกั  และลานโล่งตน้ไม้

รม่รืน่ตดิชายฝ ัง่น ้าแมส่ะง ี   สามารถรองรบัจ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไดอ้ย่างเพยีงพอ  แต่ปญัหาคอื  

เป็นพืน้ทีท่ีถู่กทิง้ไวม้หีญา้ขึน้รก  จงึตอ้งหาทมีมาท าความสะอาดและแผว้ถางใหท้นัก าหนดการจดั

กจิกรรม 

         สภาพก่อนและหลงัการท าความสะอาด 
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การเตรียมการด้านอ่ืน ๆ 

 1.  ดา้นอาหารและเครือ่งดื่ม   ไดร้บัความรว่มมอืจากแมก่ี ้  แมค่รวัใหญ่ของหมูบ่า้น  พรอ้ม

ทมีงาน  ทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัดเีรือ่งของคุณภาพและรสชาตขิองอาหาร   

 2.  ดา้นสุขภาพ  ไดร้บัความรว่มมอืจากทางสถานีอนามยับา้นนาปลาจาด  ในการจดักระเป๋า

ปฐมพยาบาลใหท้งีานไวใ้ชใ้นระหว่างการจดักจิกรรม 

 3.  วสัดุ  อุปกรณ์  จากความรว่มมอืของคณะครโูรงเรยีนบา้นนาปลาจาด 

 4.  เครือ่งเสยีง  อุปกรณ์ดนตร ี จากทมีต ารวจชุมชน 

 

การแบ่งฝ่ายคณะท างาน 

 1.  ฝา่ยทีป่รกึษา  ประกอบดว้ย  พ่อหลวงหลาว    เพชรอุดมพร   ผูใ้หญ่บา้นนาปลาจาด   

พระมหาวชัระ    สุธมฺโม   รกัษาการเจา้นายธนทั    ขตัคิรฑุ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นนาปลาจาด    

อาจารยป์ระทุม     ขตัคิรฑุ    ตวัแทนคณะครโูรงเรยีนบา้นนาปลาจาด   

2. ฝา่ยวทิยากรแกนน า   ทมีต ารวจชุมชน  อาจารยก์มลวรรณ   มณขีตั ิ อาจารยค์ชาภรณ์  
ธรีกุลรตันศกัดิ ์  และทหารชุดมวลชนสมัพนัธ ์

3.  ฝา่ยวทิยากรสนับสนุน  แม่กี ้  เพชรอุดมพร    นางอุไรวรรณ   จนัทรแ์คน้  นายสมคดิ   
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การจดักิจกรรม Camp  อาสาสมคัรรกัษ์นาปลาจาด 

เวลา  06.30  น.  จดัเตรยีมสถานที ่

เวลา  07.30  น.  ลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  ณ  โรงเรยีนบา้นนาปลาจาด 

เวลา  08.00  น.  บรกิารรถน าส่งผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไปยงั  Camp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

เวลา  08.30  น. ฝา่ยนันทนาการ  รบักลุ่มอาสาสมคัร ฯ  ภายใน Camp  

 



32 
 

                     

 

 

 

 

                                                                    

 

 

เวลา  08.50  น.  กล่าวตอ้นรบั/แจง้วตัถุประสงค ์/แนะน าวทิยากรแกนน า   

   ฝา่ยทีป่รกึษาใหก้ล่าวเปิด/โอวาท 
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                       พระมหาวชัระ  จารธุมฺโม  รกัษาการเจา้อาวาสวดับา้นนาปลาจาด  ใหโ้อวาท 

 

 

      พ่อหลวงหลาว   เพชรอุดมพร  ผูน้ าหมู่บา้นนาปลา

จาด 

กล่าวชื่นชมเดก็ และเยาวชนลกูหลานบา้นนาปลาจาด  ทีใ่ห ้    

ความใส่ใจ  ในการเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี้ 

 

 

 

   นายธนทั     ขตัคิรฑุ   ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

บา้นนาปลาจาด  กล่าวใหก้ าลงัใจคณะท างานและ 

เดก็ ๆ ทุกคน  ทีเ่หน็ความส าคญัและช่วยเป็นก าลงั 

สานต่อการท างานของพี ่ๆ ต่อไปในอนาคต 
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เวลา  09.00  น.  กจิกรรมแบ่งกลุ่มอาสาสมคัร  5  กลุ่ม/วทิยากรแกนน าเขา้กลุ่มเป็น 

    วทิยากรพีเ่ลีย้งกลุ่มละ  2  คน  /จดัท าป้ายชื่อ   

 

        โดยการใชก้อ้นหนิทีเ่หมอืนกนั  5  คู่ 

        เมือ่แต่ละคนจบัไดก้อ้นหนิแบบใดก็ 

        ใหเ้ดนิตามหากลุ่มทีไ่ดก้้อนหนิชนิด 

        เดยีวกนั  ฝึกการสงัเกต  และเป็นการ 

                                                         ใชว้สัดุจากธรรมชาต ิ

 

เวลา  09.30  น.  เกม  “คบเดก็สรา้งบา้น” จากวสัดุทีห่าได ้ โดยไม่ท าลายธรรมชาต ิ

    

 

 

 

                                                                              

 

  เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้ ศกึษาซึง่กนัและกนั  รว่มมอืกนัวางแผนการ

ท างาน  เกดิความรกัสามคัค ี การเคารพซึง่กนัและกนั  การแสดงความคดิเหน็  ยอมรบัในความคดิเหน็

ของผูอ้ื่น   และเกดิการจ าแนกสมาชกิในกลุ่มว่าคนไหนมลีกัษณะผูน้ า  หรอืผูต้ามไดโ้ดยธรรมชาติ  

เพื่อส่งผลต่อการจดักจิกรรมอื่นต่อไป 
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เวลา  10.00  น.  รบัอาหารว่างและเครือ่งดื่ม   

เวลา  10.10  น.  น าเสนอผลงาน “คบเดก็สรา้งบา้น”  ทลีะกลุ่ม  วทิยากรพีเ่ลีย้งเสรมิ   

ใหค้ะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเอง 
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เวลา  10.30  น.  กจิกรรม  ฐาน(เวยีน)  กลุ่มละ   15   นาท ี    

 ฐานท่ี  1   ฐานภาชนะ     

เป็นฐานใหเ้ดก็ ๆ  ประดษิฐใ์บตองเป็นภาชนะเพื่อน าไปใส่อาหารกลางวนั ทัง้นี้  ทาง 

ทมีงานไมม่กีารน าภาชนะ จาน  ชามหรอืชอ้น  ส าหรบัใส่อาหารเขา้ไปใน Camp เพือ่สอนใหรู้จ้กัการ

ด ารงชวีติในปา่ไดโ้ดยไมพ่ึง่พาวสัดุทีไ่ม่จ าเป็น   แมก้ระทัง่คณะวทิยากรเองกไ็มไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ  ทัง้นี้  

เพื่อเป็นตวัอยา่งและเพื่อความเสมอภาค  จงึตอ้งรบัประทานอาหารบนใบตองดว้ยเช่นกนั   

  

 

 

 

 

วทิยากรแกนน า  แนะน าวธิกีาร           แมก่ี ้ คดัเลอืกผลงานจากตวัแทนกลุ่ม 

          ท ากระทงใบตอง  (ผูช้ายกท็ าเป็น)       ว่าของใครสวย  และมสีภาพทีเ่หมาะสม   

ไมร่ ัว่ซมึ  (มรีางวลัใหด้ว้ย) 

ฐานท่ี  2   ฐานการสื่อสาร 

 ฝึกใหเ้ดก็ ๆ   เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัใินการใชว้ทิยสุื่อสาร  ในขณะการเดนิปา่ 

 

      พี ่ๆ ทหารชุดมวลชนสมัพนัธ ์ เป็นวทิยากร 

ฐานท่ี  3  ฐานชุดเดนิป่า 
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 ใหเ้ดก็ ๆ  วาดภาพการแต่งกายในการเดนิป่า  ตามความเขา้ใจ   

 

 

 

 

 

เวลา  12.00  น.  รบัประทานอาหารกลางวนั     

 

 

 

 

                                                         

 

        คณะวทิยากรกใ็ชใ้บตองเหมอืนกนั 

 

 

 

 

เวลา  12.40  น.  คดัเลอืกประธานกลุ่ม  รองประธาน  เลขานุการ  สมาชกิ   ลงรายชื่อ 
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เวลา  13.00  น.  นนัทนาการ  /เกม   ฐานรมิน ้า 

 

 

 

 

 

                                                                 

เวลา  13.10  น.  น าเสนอผลงาน  ชุดเดนิปา่  (ตวัแทนกลุ่ม) 

 

 

 

 

เวลา  13.30  น. คณะวทิยากรแกนน าใหค้วามรูจ้ากประสบการณ์เดนิปา่  /  ปญัหา  /

สภาพป่าปจัจบุนั /ผลงานทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ 
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เวลา  14.00  น.  รบัเครือ่งดื่ม 

เวลา  14.10  น.  กจิกรรม “ตน้ไมม้คี าถาม”  จากการเล่าขานประสบการณ์ของวทิยากร 

    จงึมคี าถามจากเรือ่งทีเ่ล่า  โดยการตดิค าถามตามตน้ไมใ้นสวน   

ใหห้าค าถามแลว้ตอบในเวลาทีก่ าหนด  (บางกลุ่มมกีารจดบนัทกึยอ่ใน 

ขณะทีพ่ี ่ๆ เล่าใหฟ้งั)   

      

 

เวลา  14.30  น.  ตรวจค าตอบ/ใหค้ะแนน  กลุ่มทีไ่ดค้ะแนนมากจบัฉลากรางวลั 

    (ของรางวลัมาจากการรบัของบรจิาคจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ไมว่่า 

    จะเป็นเสือ้ผา้  หมวก  กระเป๋า  และเครือ่งเขยีน) 

เวลา  15.00  น.  นนัทนาการ   /  เกม  “สานรกัสามคัค”ี    

 

     การใหทุ้กคนในกลุ่มอุ้ม 

           วทิยากรพีเ่ลีย้งขา้มแมน่ ้าโดย 

           ไมใ่หเ้ปียก 
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  และสิง่ทีย่ากคอืการแสดงซึง่ความเป็นผูน้ ากลุ่ม  ผูแ้ขง็แรงช่วยเหลอืผูอ่้อนแอกว่า   

น้องซึง่อยูใ่นความดแูลของพีใ่นแต่ละกลุ่ม  ตอ้งสานรกั  สามคัค ี น าทุกคนกลบัมายงัอกีฝ ัง่ของแมน่ ้า

โดยเรว็และปลอดภยั   

 

 

 

 

 

 

                                        แมแ้ต่วทิยากรพีเ่ลีย้งดว้ยเช่นกนั 
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เวลา  15.20  น.  สรปุกจิกรรม/แจง้ก าหนดการท่องป่าครัง้ตอ้งไป  /คดัเลอืกตวัแทน 

ท่องปา่กลุ่มละ 3 - 4  คน   /วทิยากรกล่าวปิด 

 

                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมตอบแทนคุณต่อสถานที่ 

เวลา  15.30  น. เดนิทางกลบั 
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กิจกรรมการเรียนรู้ “การหาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า” Dissolved Oxygen Analysis 

(DO) 

 การหาปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้านัน้  สามารถเป็นตวับ่งชีถ้งึคุณภาพของแหล่งน ้าว่ามี

ปรมิาณออกซเิจนทีเ่หมาะสมต่อการด ารงชวีติของสตัวน์ ้ามากน้อยเพยีงใด  นอกจากนี้แลว้การหา

ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้ายงัสามารถเป็นตวัชีว้ดัไดว้่า คุณภาพของน ้าดหีรอืไม่ โดยปกตแิลว้แหล่ง

น ้าสะอาดทีม่อุีณหภูม ิ  25  องศาเซลเซยีส  จะมปีรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า (DO)  ประมาณ 8 

มลิลกิรมั/ลติร 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาการหาปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. เพื่อตรวจหาปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าจากแหล่งน ้าตวัอยา่ง 

 

อปุกรณ์ 

1. ขวดบโีอดขีนาด 50 มลิลลิติร 

2. ขวดพลาสตกิพรอ้มฝาพรอ้มหลอดหยด  ส าหรบัใส่สารเคมจี านวน 5 ขวด 

3. ขวดน ้ากลัน่ 

4. บิก๊เกอรข์นาด  50  มลิลลิติร 

 

สารเคมี 

1. กรดซลัฟูรคิเขม้ขน้  (H2SO4) 

2. สารละลาย Manganese Sulfate (MnSO4.4H2O) 

3. สารละลาย Alkali – iodine azide reagent (AIA) 

4. น ้าแป้ง (Starch solution) ซึง่เป็น indicater 

5. สารละลาย Sodium thiosulfate  0.024 M (Na2S2O3.5H2O)  
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วิธีการทดลอง 

1. การเกบ็ตวัอยา่ง  น าขวดบโีอดทีีเ่ตรยีมไวเ้กบ็ตวัอยา่งจากแหล่งน ้าทีต่อ้งการหาปรมิาณออ

ซเิจน  โดยจุม่ขวดลงไปใตผ้วิน ้าความลกึ 20  เซนตเิมตร ค่อยๆเอยีงขวดใหน้ ้าไหลเขา้ไป  

ระวงัอยา่ใหเ้กดิฟองอากาศขณะเกบ็ตวัอยา่ง เนื่องจากจะส่งผลใหก้ารวเิคราะหป์รมิาณ

ออกซเิจนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

2. เตมิสารละลาย Manganese Sulfate (MnSO4.4H2O) ลงไปในขวดเกบ็น ้าตวัอยา่งจ านวน            

1 มลิลลิติร (1 หยด)  ตามภาพที ่1 

 
 

ภาพที ่1 การหยดกรดก ามะถนัลงในน ้าตวัอยา่ง 

 

3. เตมิสารละลาย  Alkali – iodine azide reagent (AIA) ลงในขวดน ้าตวัอยา่งจ านวน 1 

มลิลลิติร                 (1  หยด)  ตามภาพที ่2  
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ภาพที ่2  การหยดสารสะลาย  Alkali – iodine azide reagent (AIA) ลงในน ้าตวัอยา่ง 

4. ปิดจกุขวด  ระวงัอย่างใหม้ฟีองอากาศเกดิขึน้บรเิวณคอขวดบโีอด ี เขยา่ขวดโดยการคว ่า

ขวดขึน้ ลง  จากนัน้ตัง้ทิง้ไวใ้หต้กตะกอน  ซึง่จะไดต้ะกอนประมาณ 2/3 ของความจุขวด

หรอืประมาณครึง่ขวด 

 

 
 

ภาพที ่3  ตะกอนทีเ่กดิขึน้หลงัจากหยดสารละลาย Alkali – iodine azide reagent (AIA) 
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5. เตมิกรดซลัฟูรคิ (H2SO4) จ านวน 1 มลิลลิติร (1 หยด) ลงไปในขวดน ้าตวัอยา่ง โดยจุ่ม

ปลายหลอดหยดุลงไปใตผ้วิน ้าในขวด  ปล่อยใหก้รดซลัฟูรคิค่อยๆ ไหลลงไปในน ้า  ดงั

ภาพที ่4 

 

 
 

ภาพที ่4  การหยดกรดซลัฟูรคิลงในน ้าตวัอยา่ง 

6. ปิดฝาขวด  เขยา่ขวดโดยคว ่าขวดขึน้ – ลง  จนกระทัง่ตะกอนละลายหมด  ดงัภาพที ่5  

 

 
ภาพที ่5 การเขยา่ขวดหลงัจากเตมิกรดซลัฟูรคิลงในน ้าจนกระทัง่ตะกอนละลายหมด 
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7. ค่อยๆ เทน ้าตวัอยา่งในขวดบโีอดจี านวน  20  มลิลลิติร ลงในบิก๊เกอรข์นาด 50  มลิลลิติร   

หยดสารละลายโซเดยีมไทโอซลัเฟต Sodium thiosulfate  0.024 M (Na2S2O3.5H2O) ลง

ไปในน ้าตวัอยา่ง จนสขีองน ้าตวัอยา่งเปลีย่นสจีากสเีหลอืงเขม้เป็นสเีหลอืงอ่อน  หรอืสนี ้า

ฟางขา้ว  

ดงัภาพที ่6 

 

 
 

ภาพที ่6  น าน ้าตวัอยา่งเทลงในบิก๊เกอรเ์พื่อเตรยีมหยดสารละลายส าหรบัหาปรมิาณ

ออกซเิจน 

 

 

8. เตมิน ้าแป้งลงไป 3 หยด  จะไดต้วัอยา่งน ้าสนี ้าเงนิ  ดงัภาพที ่7  
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ภาพที ่7  น ้าตวัอยา่งหลงัจากทีห่ยดน ้าแป้งลงไปจะเปลีย่นเป็นสนี ้าเงนิ 

 

9. หยดสารละลายโซเดยีมไธโอซลัเฟตลงไป  Sodium thiosulfate  0.024 M 

(Na2S2O3.5H2O) จนน ้าตวัอยา่งใสไมม่สีเีจอืปนอยู ่ ดงัภาพที ่ 8 จดปรมิาณโซเดยีมไธโอ

ซลัเฟตไวแ้ลว้น าไปค านวณหาปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า  ตามตารางที ่1  

 

  
 

ภาพที ่8  การหยดสารละลายโซเดยีมไทโอซลัเฟตลงในน ้าจนกระทัง่น ้าไม่มสีนี ้าเงนิเจอืปน 
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ตารางท่ี 1  แสดงการค านวณเพ่ือหาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าของแหล่งน ้า

ตวัอย่าง 

 

แหล่งน ้า ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า (DO) 

ปริมาณโซเดียมไธโอซลัเฟตท่ี

ใช้ 

DO =  10 – จ านวนโซเดียมไธโอซลัเฟตท่ี

เหลือ 

  

 

 

  

 

 

 

 

ผลการทดลอง 

 

ตารางแสดงผลการทดลองการหาปริมาณออกซิเจนในน ้า 

 

แหล่งน ้า ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า (DO) 

ปริมาณโซเดียมไธโอซลัเฟตท่ี

ใช้ 

DO =  10 – จ านวนโซเดียมไธโอซลัเฟตท่ี

เหลือ 

1. หว้ยไฮอ่อน 32  หยด 16  มลิลกิรมั / ลติร 

2. หว้ยไฮหลวง 31  หยด 14  มลิลกิรมั / ลติร 

3. หว้ยนาปูย่อด 22  หยด 11  มลิลกิรมั / ลติร 

4. หว้ยน ้าฮู 12  หยด 6  มลิลกิรมั / ลติร 
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อภิปรายลการทดลอง 

 ผลการทดลองการหาปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า (DO)  จากตวัอยา่งแหล่งน ้าทัง้ 4 จดุ  

พบว่า  ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าอยู่ระหว่าง 6 – 16  มลิลกิรมั / ลติร  ซึง่อยูใ่นระดบัทีม่คีุณภาพ

ดถีงึดมีาก  โดยแหล่งน ้าทีม่ปีรมิาณออกซเิจนละลายมากทีสุ่ดไดแ้ก่  หว้ยไฮอ่อน 16  มก./ล. ,หว้ยไฮ

หลวง 14 มก./ล หว้ยนาปูย่อด  11 มก./ล.  และหว้ยน ้าฮ ู 6  มก./ล.  ตามล าดบั  เนื่องจากหว้ยไฮอ่อน  

หว้ยไฮหลวง  มปีรมิาณออกซเิจนสงูเน่ืองจากแหล่งน ้าอยูใ่กลเ้ขตปา่ต้นน ้าและใกลก้บัน ้าตก การ

กระแทกของน ้ากบักอ้นหนิจงึท าใหป้รมิาณออกซเิจนในอากาศละลายกบัน ้าไดม้าก ส่วนหว้ยนาปู่ยอด  

และหว้ยน ้าฮ ู  มปีรมิาณออกซเิจนลดลงมา  เนื่องจากแหล่งน ้าดงักล่าวไหลชา้  การละลายของ

ออกซเิจนมน้ีอย 

 

 
รปูแสดงจดุเกบ็ตวัอย่างน ้า  ส าหรบัวิเคราะหห์าปริมาณอกซิเจนละลายน ้า 

 




