
12 
 

บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

3.1 อปุกรณ์ 
 3.1.1 ภำคสนำม 

 1) ขวดเกบ็ตวัอยา่งน ้าขนาด 2 ลติร 
 2) ขวดสชีาขนาด  100  มลิลิติร 
 3) ขวด BOD ใส ขนาด  300  มลิลลิติร 
 4) ขวด BOD  สทีบึแสง ขนาด  300  มลิลลิติร 
 5) กล่องเกบ็ตวัอยา่งพลาสตกิ 
 6) ตาขา่ยแพลงกต์อน (Plankton net) ขนาดความถี ่10 และ 20 ไมโครเมตร 
 7) สวงิน ้าขนาดปากสวงิประมาณ 50 เซนตเิมตร 
 8) แปรงสฟีนั 
 9) ขวดเกบ็ตวัอยา่งไดอะตอม 
 10) ถุงพลาสตกิและยางรดั 
 11) เครือ่งมอืวดัอุณหภมูขิองน ้าและอากาศ 
 12) เครือ่งวดัการน าไฟฟ้า 
 13) เครือ่งมอืวดั pH 
 14) เครือ่งมอืวดัความเรว็ของกระแสน ้า 

  15) ชุดอุปกรณ์วเิคราะหป์รมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า 
 
 3.1.2 ห้องปฏิบติักำร 
  1) ชุดอุปกรณ์วเิคราะหค์่าความขุ่น 
  2) ชุดอุปกรณ์วเิคราะหป์รมิาณสารอาหาร 

 3) ชุดอุปกรณ์ศกึษาแพลงก์ตอนพชื 
  4) ชุดอุปกรณ์ศกึษาแพลงก์ตอนสตัว ์
  5) ชุดอุปกรณ์ศกึษาไดอะตอม 
  6) ชุดอุปกรณ์ศกึษาแมลงน ้า 

 7) ชุดอุปกรณ์ศกึษาโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
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3.2 กำรก ำหนดจดุเกบ็ตวัอย่ำงในแม่น ้ำยวม 
ส ารวจจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าและก าหนดจดุเกบ็ตวัอยา่งโดยแบ่งออกเป็น 3 จุด ตัง้แต่บรเิวณอ าเภอ

แม่ลาน้อยถงึอ าเภอสบเมย โดยแต่ละจุดศกึษาจะมลีกัษณะของพืน้ที่ทีแ่ตกต่างกนัไป รวมถงึขนาดของ
แม่น ้าและกจิกรรมของมนุษยเ์ช่นการเพาะปลูก ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถงึการใช้ประโยชน์
จากแมน่ ้ายวมทัง้ทางอุปโภคและบรโิภค ซึง่ก าหนดจดุเกบ็ตวัอยา่งดงันี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.1 แผนทีแ่มน่ ้ายวมและจดุเกบ็ตวัอยา่งทัง้ 3 จดุในจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
จดุเกบ็ตวัอยา่งที ่1 MY 1 อ าเภอแมล่าน้อย 
จดุเกบ็ตวัอยา่งที ่2 MY 2 อ าเภอแมส่ะเรยีง 
จดุเกบ็ตวัอยา่งที ่3 MY 3 อ าเภอสบเมย 

1 

2 

3 
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงพกิดัของจดุเกบ็ตวัอยา่งทัง้ 3 จดุในแมน่ ้ายวม 
จดุเกบ็ตวัอย่ำง ท่ีตัง้ พิกดั GPS 

Last-Long 
ควำมสงูจำก

ระดบัน ้ำทะเล (m) 
MY 1 อ าเภอแมล่าน้อย 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
18°17.8”23’ N 
97°36.5”54’ E 

260 

MY 2 อ าเภอแมส่ะเรยีง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

18°40.4”08’ N 
97°39.1”55’ E 

200 

MY 3 อ าเภอสบเมย 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

18°49.3”03’ N 
97°34.3”55’ E 

190 

 
3.3 ศึกษำคณุภำพน ้ำทำงด้ำนกำยภำพและเคมีบำงประกำร ณ จดุเกบ็ตวัอย่ำง 
 3.3.1 วดัอุณหภมูขิองน ้าและอากาศ (water and air temperature) โดยใชเ้ทอรโ์มมเิตอร์ หน่วย
เป็นองศาเซลเซยีส 0C 
 3.3.2 วดัค่าการน าไฟฟ้า (conductivity) ใชเ้ครื่อง Conductivity meter รุ่น CO150 ของบรษิทั 
Hach หน่วยเป็น ไมโครซเีมนตต่์อเซนตเิมตร (µs/cm) 
 3.3.3 วดั pH ของน ้าโดยใช้ multi-parameter analyzer รุ่น CONSORT C534 ของบรษิัท 
Hach 
 3.3.4 วดัความเรว็ของกระแสน ้า (velocity)โดยใช ้velocity meter 
 3.3.5 วดัปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า (dissolved oxygen : DO) ใชว้ธิ ีAzide Modification 
of iodometric Method (APHA , AWWA and WPCE , 1992) (ภาคผนวก ข) 
  
3.4 กำรวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำ ในห้องปฏิบติักำร 

3.4.1 ปรมิาณออกซเิจนทีจุ่ลนิทรยีใ์ชใ้นการย่อยสลาย (biochemical oxygen demand : BOD) 
ใชว้ธิ ีAzide Modification of lodometric Method (APHA , AWWA and WPCE , 1992) (ภาคผนวก 
ข) 
 3.4.2 วดัค่าความขุน่ของน ้าโดยใช ้spectrophotometer รุน่ DR 890 ของบรษิทั Hach 
 3.4.3 วดัปรมิาณสารอาหารโดยใช ้spectrophotometer รุน่ DR 890 ของบรษิทั Hach 

3.4.4 ปรมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี โดยวธิ ีMultiple tube method (วนัชยั สนธไิชย, 2525) 
(ภาคผนวก ข) 
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3.5 กำรเกบ็ตวัอย่ำงส่ิงมีชีวิตในแม่น ้ำยวม 
3.5.1 ตวัอย่ำงแมลงน ้ำ 
1) เกบ็ตวัอยา่งแมลงน ้าโดยใชว้ธิ ีKick sampling ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

ใชส้วงิน ้าทีม่คีวามกวา้งของปากสวงิประมาณ 50 เซนตเิมตร 
 

 
วางปากสวงิน ้าลงบนพืน้ทอ้งน ้าโดยวางทศิทางทวนกระแสน ้า 

 

 
ใชไ้มเ้ขีย่หรอืใชก้อ้นหนิโยนไปกา้นหน้าของปากสวงิน ้า เพื่อใหส้ตัวท์ีอ่าศยัอยูพ่ืน้ทอ้งน ้าถูกรบกวนและ

ไหลตามกระแสน ้าเขา้สู่ปากสวงิน ้า 
 

 
การท าแต่ละต าแหน่งใชเ้วลา 3 นาท ีจะท าการยา้ยต าแหน่งการเกบ็ตวัอยา่งโดยในแต่ละจดุ 

ทีเ่กบ็ตวัอยา่งจะยา้ยต าแหน่ง 3 ครัง้ ระยะห่างประมาณ 2 เมตร 
 

ภำพท่ี 3.2 แสดงขัน้ตอนการเกบ็ตวัอยา่งแมลงน ้า 
 
2) ท าการแยกแมลงน ้าออกจาก กรวดหนิ เศษขยะ เศษใบไม ้เทใส่ถุงพลาสตกิ เตมิ Alcohol 95 

% รดัปากถุงให้แน่นด้วยยางรดั เพื่อมาท าการตรวจสอบและจ าแนกแมลงน ้าในระดบัวงศ์ (Family) 
ต่อไปในหอ้งปฏบิตักิาร 

 
3.5.2 ไดอะตอมพื้นท้องน ้ำ 
เกบ็ตวัอยา่งไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้า ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

เกบ็ไดอะตอมตามจดุเกบ็ตวัอยา่ง  

 
 
 

 
 

โดยใชแ้ปรงสฟีนัขดูทีก่อ้นหนิ 

 
 
 
 
 
 

เกบ็ไดอะตอมลงในขวดตวัอยา่ง 100 มลิลลิติร 

 
 
 

น ามาวจิยัชนิดต่อไปในหอ้งปฏบิตักิาร 
 

ภำพท่ี 3.3  แสดงขัน้ตอนการเกบ็ตวัอยา่งไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้า 
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3.5.3 เกบ็ตวัอย่ำงแพลงกต์อนพืช 
เกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนพชื ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

กรองน ้าตวัอยา่ง 10 ลติร ผ่านตาขา่ยแพลงกต์อนขนาดความถี ่10 ไมโครเมตร                                             
ใหเ้หลอืน ้าประมาณ 100 มลิลลิติร 

 
 

เกบ็ใส่ขวดสชีาขนาด 100 มลิลลิติร 
 
  

  ใส่ Lugol’s solution 1 มลิลลิติร  
 
 
 น ามาศกึษาต่อในหอ้งปฏบิตักิาร 

 

ภำพท่ี 3.4  แสดงขัน้ตอนการเกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนพชื 
 

3.5.4  เกบ็ตวัอย่ำงแพลงกต์อนสตัว ์
เกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนสตัว ์ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

กรองน ้าตวัอยา่ง 10 ลติร ผ่านตาขา่ยแพลงกต์อนขนาดความถี ่20 ไมโครเมตร                                             
ใหเ้หลอืน ้าประมาณ 100 มลิลลิติร 

 
 

เกบ็ใส่ขวดสขีาวขนาด 100 มลิลลิติร 
  

  หยดฟอรม์าลนี 2 – 3 หยด  
 
 น ามาศกึษาต่อในหอ้งปฏบิตักิาร 

 
 

ภำพท่ี 3.5  แสดงขัน้ตอนการเกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนพชื 
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3.6 ศึกษำแมลงน ้ำ แพลงกต์อนพืช แพลงกต์อนสตัว ์และไดอะตอมพื้นท้องน ้ำในห้องปฏิบติักำร 
 3.6.1 แมลงน ้ำ 

1) ใช้วธิกีารค านวณ BMWP score และ ASPT โดยน าแมลงน ้าวงศ์ต่าง ๆ ในแต่ละจุดเก็บ
ตวัอย่าง ซึง่วนิิจฉัยเรยีบรอ้ยแล้วมาใหค้ะแนนตาม BMWP score ของแมลงน ้าทัว่ไป ซึง่มคี่าแตกต่าง
กนัในสตัว์ที่อยู่ในน ้าที่มคีุณภาพน ้าต่างกนัอย่างชดัเจน แมลงน ้าที่ทนทานต่อมลพษิน้อยมคีะแนนสูง 
ส่วนที่ทนทานต่อมลพิษมากมคีะแนนต ่ า เอาคะแนนของสัตว์แต่ละวงศ์มารวมกัน ค่าที่ได้เรียกว่า 
BMWP score น าค่าทีไ่ดน้ี้หาค่า ASPT โดย (Mustow, 2002) 

 
  ASPT =   BMWP score    
       จ านวนวงศข์องสตัวท์ีพ่บและสามารถใหค้ะแนนได ้
 
 2) ค่าดชันีความหลากหลายโดยใชสู้ตรของ shannon – weiner diversity  index ทีไ่ดด้ดัแปลง
แลว้  (Washington, 1984;  Ludwig &  Reynolds , 1988 ; Clarke  &  Warwick , 2001) มสีูตร 
ดงันี้คอื 
 
    H  -   ii PP 2log  
 
 เมือ่ H = ดชันีความหลากหลาย 

Pi = สดัส่วนของจ านวนสิง่มชีวีติที ่i  ต่อจ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 
 

3.6.2 แพลงกต์อนพืช 
 วนิิจฉยัชนิดของแพลงก์ตอนพชืจากหนังสอืและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ตวัอย่างเช่น สาหร่ายน ้าจดื
ในภาคเหนือของประเทศไทย (ยวุด ีพรีพรพศิาล) แพลงกต์อนพชื (ลดัดา วงศร์ตัน์) 

 3.6.3 ไดอะตอม 
 วนิิจฉัยชนิดของไดอะตอม โดยใช้หนังสอืและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ตวัอย่างเช่น สาหร่าน ้าจืดใน
ภาคเหนือของประเทศไทย (ยุวด ีพรีพรพศิาล) แพลงก์ตอนพชื (ลดัดา วงศ์รตัน์) An Atlas  of  British  
Diatoms (B. Hartlry) ท าการถ่ายรปูใต้กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด compound microscope เพื่อการวนิิจฉัยให้
ถงึระดบั แฟมลิีแ่ละเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
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3.7 ศึกษำลกัษณะของพื้นท้องน ้ำ (Substrate) 
โดยการศกึษาลกัษณะสภาพพืน้ทอ้งน ้า ความกวา้งของล าน ้า โดยแบ่งล าน ้าแม่สะเรยีงโดยแต่ละ

จุดจะเก็บตวัอย่างออกเป็น 5 ส่วน ตามความยาวแต่ละส่วนจะมคีวามกว้าง 1 เมตร ท าการวดัความ
กว้างของส าน ้าแม่สะเรยีงและท าการวดัความลกึของล าน ้าแม่สะเรยีง โดยแบ่งการวดัระดบัความลกึ
ออกเป็น 5 จุด ตามแนวของล าน ้าแม่สะเรยีง โดยที่แต่ละจุดที่วดัความลกึจะมกีารสุ่มเก็บตวัอย่างพื้น
ทอ้งน ้ามาเป็นขอ้มลูลกัษณะพืน้ทอ้งน ้า เพื่อน ามาประกอบกบัแผนที่ของจุดเก็บตวัอย่าง โดยทีจ่ะแบ่ง
ลกัษณะพืน้ทอ้งน ้าออกตามขนาดของดนิ และหนิใตท้อ้งน ้า (Kunpradid, 2005) โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 

1. ดนิโคลน (mud) มขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลางเมด็ particle น้อยกว่า 0.1มลิลเิมตร  
2. ทราย (sand and silt) มขีนาดของเสน้ผ่านศูนย ์ระหว่าง 0.1 – 4 มลิลเิมตร 
3. กรวด (gravel) มขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง ระหว่าง  4 – 40  มลิลเิมตร  
4. หนิขนาดเลก็ (cobble) มขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง ระหว่าง 4 – 20 เซน็ตเิมตร 
5. หนิขนาดใหญ่ (rock) มขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง ระหว่าง 20 – 80 เซนตเิมตร 
5. หนิพืน้น ้า (bedrock) มขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลางมากกว่า 80 เซนตเิมตร 

 
3.8 กำรก ำหนดพื้นท่ีด ำเนินงำนกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้สุ่ชุมชน  

พืน้ที่ล่มน ้ายวมในอ าเภอแม่สะเรยีงและอ าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย 
ต าบลผาผ่า ต าบลแม่สะเรยีง ต าบลบ้านกาศ ต าบลแม่ลาน้อย และต าบลผาผ่า โดยในพืน้ที่ ประชากร
ส่วนใหญ่ใชน้ ้าในการอุปโภคและบรโิภคโดยตรง รวมถงึการเกษตรเช่นไร่ขา้วโพดและยาสูบ นอกจากนี้
ยงัมกีารท าปศุสตัวแ์ละโรงงานอุตสาหกรรมในครวัเรอืนขนาดเลก็   

3.6.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
เยาวชนและผูน้ าชุมชน และตวัแทนชุมชน ในเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง และสามารถเป็นตวัแทน

ในการขยายเครอืขา่ยไดเ้มือ่เสรจ็สิน้โครงการ 
      3.6.2 กำรเกบ็ข้อมลู 

การเกบ็ขอ้มลูจะเกบ็ในสองดา้นหลกัไดแ้ก่ การประเมนิคุณภาพน ้าจากชุมชน/เยาวชน/โรงเรยีน
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะอยู่ในรูปของข้อมูลการวเิคราะห์คุณภาพน ้า และเครอืข่ายการเฝ้าระวงัและ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า การสรา้งและจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยี อกีด้านจะเป็นการเก็บขอ้มูลและ
สงัเคราะหข์อ้มลูจากสถติกิารเจบ็ปว่ยและการประเมนิคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ในชุมชน 

 
 3.6.3  กิจกรรมในโครงกำร 

กิจกรรมท่ี 1 กำรร่วมศึกษำองคค์วำมรู้ในพื้นท่ี 
นักวจิยัร่วมเก็บตวัอย่างและศกึษาองค์ความรู้ชุมชน ร่วมกบัเยาวชนและนักวจิยัท้องถิ่น และ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าโดยใช้ดชันีชวีภาพอย่างง่ายร่วมกบัการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางด้าน
กายภาพและเคมีอย่างง่ายบางประการในน ้ าของเขตพื้นทีศึกษา  การติดตามตรวจสอบลักษณะ
องค์ประกอบพื้นที ่ ความหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ องคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
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โดยมกีารให้ผู้เขา้ร่วมการอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ ประเมนิคุณภาพน ้า เก็บตวัอย่าง วางแผนและ
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

กิจกรรมท่ี 2 กำรศึกษำวิจยัติดตำมตรวจสอบและประเมินคณุภำพน ้ำ 
การตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพน ้า โดยจะมกีารด าเนินการจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีผ่่าน

การอบรมและมกีารประเมนิคุณภาพน ้า โดยกจิกรรมจะมกีารศกึษาคุณภาพน ้าในหลายปจัจยัดงัน้ี 
1.ดา้นชวีภาพ 
ท าการด าเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งมชีีวิตโดยผู้เข้าร่วมการอบรม และควบคุมดูแลโดยคณะ

วทิยากรขอ้มลูดงักล่าวจะน ามาใชใ้นการจดัท าดชันีทางชวีภาพบ่งบอกคุณภาพน ้า โดยสิง่มชีวีติทีเ่ลอืก
มาท ากรศกึษาประกอบดว้ย แมลงน ้า และสาหรา่ยยดึเกาะขนาดใหญ่และสามารถน ามาประเมนิคุณภาพ
น ้าจากสิง่มชีวีติทีพ่บได ้นอกจากนี้การเกบ็ตวัอย่างโดยเยาวชนและชุมชนทอ้งถิน่จะท าควบคู่ไปกบัการ
เกบ็ตวัอยา่งและวนิิจฉยัโดยนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั  

2.ดา้นกายภาพและเคม ี 
ศกึษาคุณภาพน ้าตามจุดเกบ็ตวัอย่างดงักล่าวทัง้ทางดา้นกายภาพ เคม ีโดยปจัจยัทีท่ าการศกึษา

จะเป็นปจัจยัทีผู่เ้ขา้รว่มการอบรมสามารถปฏบิตัเิองได ้โดยปจัจยัทางกายภาพและเคมทีีท่ าการศกึษาจะ
ประกอบไปดว้ย ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในแหล่งน ้า อุณหภูม ิค่าการน าไฟฟ้า ตะกอนดนิ ความเป็น
กรดด่าง ปรมิาณแบคทเีรยีในกลุ่มโคลฟิอรม์ โดยการศกึษาทัง้หมดจะด าเนินการโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
และมกีารตรวจสอบผลการวเิคราะหโ์ดยนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัควบคู่ไปดว้ยกนั เพื่อจะสามารถยนืยนั
และสรา้งความมัน่ใจในการใชอ้งคค์วามรูน้ี้ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า และระบบนิเวศในแต่ละ
จดุทีศ่กึษา 

กิจกรรมท่ี 3 กำรศึกษำวิจยัติดตำมตรวจสอบและประเมินคณุภำพน ้ำ 
การตดิตามตรวจสอบและประเมนิปรมิาณน ้า น ้าท่า และการใชน้ ้า โดยจะมกีารด าเนินการจากผูท้ี่

เข้าร่วมโครงการและชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มผีลกระทบจากปรมิาณน ้ า โดยกิจกรรมจะมกีารศึกษา
ปรมิาณน ้าในหลายปจัจยั เช่น ปรมิาณน ้าจากลกัษณะภาพตัดขวางและความเร็วกระแสน ้า ศึกษา
ปรมิาณการใชน้ ้าของแต่ละพืน้ที ่เปรยีบเทยีบและวางแผนในการใชน้ ้าตามกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตลอดทัง้ปี
เพื่อศกึษาความเหมาะสมและหาแนวทางในการจดัการน ้าโดยชุมชนเอง 

กิจกรรมท่ี 4 กำรติดตำมตรวจสอบลกัษณะองคป์ระกอบพื้นท่ี และควำมอดุมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ 

การติดตามตรวจสอบลักษณะองค์ประกอบพื้นที่ที่มผีลต่อลักษณะทางกายภาพ เคม ีและ
ชวีภาพของแหล่งน ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่องคป์ระกอบของระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บรโิภค และ
การส่งต่อของพลงังานและสารอาหาร  ทีส่ามารถน ามาประเมนิความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศได ้

กิจกรรมท่ี 5 กำรสรปุผลและกำรประเมินควำมเข้มแขง็ของชุมชนและกำรมีได้รบัผลส ำเรจ็
จำกกำรวิจยั 

ขอ้มลูจากการเกบ็ตวัอยา่งของนกัวจิยัและผูเ้ขา้รว่มโครงการรวมถงึกจิกรรมทีเ่กดิในชุนในการเกบ็
ตวัอย่างแต่ละครัง้ในระยะเวลาที่ก าหนด จะน ามาสรุป เปรยีบเทยีบ เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าการ



 20 

วเิคราะห์โดยเยาวชนและชุมชนกบันักวจิยั เพื่อที่สามารถบ่งชี้และสร้างความเชื่อมัน่ของการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าและสภาพนิเวศโดยชุมชนรวมถงึสามารถด าเนินการตามกจิกรรมที่ได้เรยีนรูไ้ด้
อย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง ชุมชนมคีวามเข้มแขง็จากกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า และ
ทา้ยทีสุ่ดคอืขอ้มลูสถติทิีแ่สดงถงึอตัราและจ านวนของการเจบ็ปว่ยในชุมชนลดลง 

กิจกรรมท่ี 6 กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ชุมชนต้นแบบอนุรกัษ์ทรพัยำกรน ้ำ 
จากขอ้มูลของผลการศึกษาโดยผู้เขา้ร่วมโครงการ ในการศกึษาวจิยัและการเก็บตวัอย่าง อย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครัง้ ในแต่ละชุมชน ร่วมกับนักวิจยัจากมหาวิทยาลยัรวมไปถึงข้อมูลสถิติของการ
เจ็บป่วยจากการบรโิภคและอุปโภคจากการใช้น ้า ที่สามารถบอกถึงสภาวะของสุขภาพของชุมชน
โดยรวมทีด่ขี ึน้ ซึง่จะสามารถสรา้งแบบแผนมาตรฐานทีส่ามารถทีจ่ะใชใ้นการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้า การดแูลรกัษาและป้องกนัคุณภาพน ้าทีเ่ปลีย่นแปลง โดยสามารถน ามาวเิคราะหไ์ดถ้งึผลสมัฤทธิข์อง
โครงการ 
 
 
      
 
 
 




