
 

 
บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 สถานที่ทําการวิจัย 

พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดกําหนดพื้นที่วิจัยเปน 2 

บริเวณไดแก บริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและลานกางเต็นทผากลวยไม (ภาพที่ 3.1- 3.2) และ

กําหนดจุดศึกษาพื้นที่ละ 5 จุด ตั้งแตบริเวณตนธารน้ําไหลกอนถึงลานกางเต็นทจนถึงบริเวณทายลํา

น้ําทั้ง 2 แหง โดยมีหลักเกณฑในการกําหนดจุดศึกษา คือ ตองเปนตัวแทนของสถานีปนเปอน 

(Polluted sites) และสถานีอางอิง (Reference site) ของบริเวณลานกางเต็นทลําตะคองและผา

กลวยไม โดยพิจารณาการปนเปอนที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวรวมถึงการใชประโยชนอ่ืนๆ เชน 

การลางจาน การประกอบอาหาร การชําระลางรางกาย รวมไปถึงการใชประโยชนจากลําธาร ซึ่งได

กําหนดจุดศึกษาดังตาราง 3.1 
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ตารางที่ 3.1 กําหนดจุดศึกษา 

ตําแหนง จุดศึกษา พิกัด 

ลานกางเต็นทลําตะคอง 

1 บริเวณใกลกับหองน้ําที่แรกของลานกางเตน็ทลําตะคอง พิกัด 47P 0757070 

 UTM 1595927 

2 บริเวณโขดหินหางจากจุดที ่6 ประมาณ 100 เมตร ของ

ลานกางเต็นทลําตะคอง 

พิกัด 47P 0757134  

UTM 1595977 

3 บริเวณที่ปลอยน้ําออกจากหองน้ําตรงกลางลานกางเต็นท

ลําตะคอง 

พิกัด 47P 0757236  

UTM 1595951 

4 บริเวณสะพาน ของลานกางเต็นทลําตะคอง พิกัด 47P 0757326  

UTM 1595925 

5 บริเวณทายน้าํตรงสะพานทางเขาลานกางเต็นทลําตะ

คอง 

พิกัด 47P 0757556  

UTM 1595849  

ลานกางเต็นทผากลวยไม 

6 บริเวณตนน้าํของลานกางเต็นทผากลวยไม พิกัด 47P 0158649  

UTM 1596465 

7 บริเวณใกลกับหองน้ําที่แรกของลานกางเตน็ทผากลวยไม พิกัด 47P 0758778  

UTM 1596612 

8 บริเวณตรงกลางของหองน้ําของลานกางเต็นทผากลวยไม พิกัด 47P 0758877  

UTM 1596675 

9 บริเวณตรงกลางระหวางจุดที่ 3 กับ 5 เปนจุดที่ 4 ของ

ลานกางเต็นทผากลวยไม 

พิกัด 47P 0759008  

UTM 1596536 

10 บริเวณทายน้าํ ของลานกางเต็นทผากลวยไม พิกัด 47P 0759043  

UTM 15965558 
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ภาพที่ 3.1 จุดเก็บตัวอยางบริเวณลานกางเต็นทลําตะคอง อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551 

 

1 2

3
4

5
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ภาพที่ 3.2 จุดเก็บตัวอยางบริเวณลานกางเต็นทผากลวยไม อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

แหลงที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2551 
 
3.2 เครื่องมือ อุปกรณ 
 3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาคุณภาพน้าํทางกายภาพและเคมีประกอบดวย 

  3.2.1.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

(1) เครื่องมือที่ใชในภาคสนาม   

   - เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) 

   - เครื่อง pH meter  

   - เครื่อง Conductivity meter 

   - เครื่อง DO meter 

  (2) เครื่องมือที่ใชในการหาคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD: Biochemical Oxygen 

Demand) ใชวิธี Direct method โดยใช DO meter  

   - ตูอบ (BOD Incubator) เปนตูสามารถควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

และตองมืดเพื่อปองกันการเกิดออกซิเจนเพิ่มข้ึนจากสาหราย 

   - เครื่อง DO meter 

  (3) เครื่องมือที่ใชในการหาคาไนโตรเจนในรูปไนเตรทโดยใชสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

6 

7 

8 

9 

10 

น้ําตกผากลวยไม 
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 Spectrophotometer 

   - เครื่อง Spectrophotometer 

   - เครื่องอังน้ํา (Water bath) 

  (4)เครื่องมือที่ใชในการหาคาฟอสเฟต โดยใช Spectrophotometer 

   - เครื่อง Spectrophotometer 

  (5) เครื่องมือที่ใชในการหาปริมาณไขมันน้ํามันและไขขนในน้ํา (FOG) 

   - เครื่องชั่ง (Balance) ชนิดละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง 

   - เครื่องอังน้ํา (Water bath) 

   - เตาอบ (Oven) 

   - ภาชนะทําแหง (Dessicator) 

  3.2.1.2 อุปกรณที่ใชในการศึกษา 

  (1) อุปกรณที่ใชในภาคสนาม   

   - ขวดพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 1 ลิตร จํานวน 240 ขวด 

   - Label เพื่อบอกลักษณะและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา 

   - เชือกฟาง 

   - ตุมเหล็ก 

   - นาฬิกาจับเวลา 

   - กลองถายรูป 

   - กลองโฟมใสขวดน้ําตัวอยาง 

  (2) อุปกรณที่ใชในการหาคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD: Biochemical Oxygen 

Demand) ใชวิธี Direct method โดยใช DO meter  

   - ขวด BOD ขนาด 300 มิลลิลิตรพรอมจุกแกว 

   - เครื่องเติมอากาศ 

   - น้ํากลั่น 

  (3) อุปกรณที่ใชในการหาคาไนโตรเจนในรูปไนเตรท โดยใช Spectrophotometer 

   - หลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร 

   - สารละลายมาตรฐานไนเตรต 

   - สารละลายโซเดียมอารเซไนต 

   - สารละลาย Brucine-Sulfanilic Acid Solution 

   - สารละลายกรดซัลฟวริค  
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   - สารละลายโซเดียมคลอไรด 

  (4) อุปกรณที่ใชในการหาคาฟอสเฟต โดยใช Spectrophotometer 

   - กระดาษกรอง Whatman เบอร 40  

   - กรดซัลฟวริค 5 N 

   - สารละลาย Potassium Antimonyl Tartrate Solution 

   - สารละลาย Ammonium Molybdate Solution 

   - กรด Ascorbic Acid 0.1N 

   - น้ํายาผสม (Combined Reagent) 

   - สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 

  (5) อุปกรณที่ใชในการหาปริมาณไขมันและน้ํามันในน้ํา (FOG) 

   - กรวยแยก 

   - บีกเกอรขนาด 100, 250และ1,000 มล. 

   - กระบอกตวงแกว (Cylinder) ขนาด 50 และ 1,000 

   - กระดาษกรอง WHATMAN เบอร 40  

   - ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flash) ขนาด 100 และ 1,000 มล. 

   - กรวยกรองแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 7เซนติเมตร 

   - ชามระเหย (Evaporating dish) 

   - Sulfuric acid (H2SO4) AR grade 

   - n-Hexane (C6H14)AR grade 

   - Sodium Sulfate Anhydrous (Na2SO4anhydrous) AR grade 

 

 3.2.2 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาคุณภาพน้าํโดยใชดัชนชีีว้ัดทางชวีภาพ

ประกอบดวย อุปกรณที่ใชในการสาํรวจ เก็บตัวอยาง และวินจิฉัยตัวอยาง ไดแก 

1. ขวดแกวเก็บตัวอยาง ขนาด 20 มิลลิลิตร สําหรับดองตัวอยาง 

2. 70% เอทิลแอลกอฮอล สําหรับดองตัวอยาง 

3. สวิงจับแมลง (Sweep net) 

4. กระดาษบันทึก ปากกา pigment ink และอุปกรณเครื่องเขียนชนิดตางๆ 

5. กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอซูม (stereo zoom microscope) 

6. กลองถายภาพดิจิตอล และอุปกรณในการถายภาพ 

7. แผนสไลด (microscope slide) และแผนปดสไลด (cover glass) 
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8. ปากคีบ (forceps) 

9. เข็มเขี่ย 

10. พูกัน 

11. จานเลี้ยงเชื้อ (petri dish) 

12. หลอดหยด (dropper) 

13. กระดาษสติ๊กเกอร 
14. กลองเก็บแผนสไลด 
15. กลองเก็บตัวอยาง 
16. ถาดกนลึก 

17. น้ํากลั่น 

18. ตะแกรงรอน 

 
3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
ข้ันตอนในการศึกษามีดงันี ้

1. สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ลานกางเต็นทลําตะคองและผากลวยไม ศึกษาสถานภาพ 

ของพื้นที่ในดานกายภาพ ดานชีวภาพ ชนิดของพืชและสัตวที่พบในพื้นที่  

2. กําหนดจุดเก็บตัวอยางบริเวณลานกางเต็นททั้ง 2 แหงโดยวิธี stratified random  

sampling กําหนดจุดเก็บตัวอยางพื้นที่ละ 5 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยจะวิเคราะหคุณภาพน้ําในชวง

เทศกาลทองเที่ยว เดือนละ 3 วัน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

3. จัดทําคูมือพักแรมเชิงนิเวศเพื่อรณรงคใหนักทองเที่ยวเกิดความตระหนักในการใช 
ทรัพยากร และทราบถึงผลกระทบจากกิจกรรมการทองเที่ยวและการใชทรัพยากรที่มีตอส่ิงแวดลอม 

และรณรงคใหนักทองเที่ยวและเจาหนาที่รวมกันใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

4. นําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน น้ํายาลางจาน ผงซักฟอก  

สบู  มาใช นั กท อ ง เที่ ย วและ เจ าหน าที่ ใ ช ในบริ เ วณพื้ นที่ ล านกาง เต็ นท ลํ าตะคองและ 

ผากลวยไม เปนระยะเวลา 3 เดือน 

5. เก็บตัวอยางน้ําเพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยใช Integrated  

Sampling  และเปรียบเทียบคุณภาพน้ํากอนและหลังการใชผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม  

1) การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี มีพารามิเตอรที่ศึกษาไดแก  
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- อุณหภูมิ (Temperature) โดยใช DO meter 

- ความเปนกรด-เบส (pH) โดยใช pH meter 

- คาออกซิเจนละลาย (DO) โดยใช DO meter 

- คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ใช Dilution method ที่อุณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 

- ไนโตรเจน ในรูปไนเตรท  โดยใช Spectrophotometer 

- ฟอสเฟต  โดยใช Spectrophotometer 

- Total Coliform Bacteria โดยใช วิธี MPN or Multiple tube fermentation 

technique)  

2) การศึกษาคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 

วิเคราะหคุณภาพน้ําดวยวิธีการทางชีวภาพ จากแมลงน้ําและสัตวหนาดินที่พบในบริเวณลํา

ตะคองในพื้นที่กางเต็นททั้ง 2 แหง ศึกษาความหลากหลายของชนิด จํานวน สถานภาพและ

ความสําคัญของชนิดพันธุนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

-เก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญพื้นทองน้ํา ที่มีขนาดตั้งแต 0.2 – 0.5 

มิลลิเมตร ที่อาศัยอยูบนพื้นทองน้ําและที่เกาะอยูรอบพืชน้ํา โดยใชสวิงขนาดรูตาขาย 0.4 มิลลิเมตร 

สุมเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญซึ่งมีจุดเก็บตัวอยาง 10 จุด  ตักรอบๆ พืชน้ําที่ข้ึน

บริเวณตลิ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงกันในแตละจุดศึกษา เทตัวอยางลงใน ถาดกนลึก ทําการลางตะกอนพื้น

ทองน้ําที่ใหญๆ เชน กอนหิน เอาเศษขยะใบไมออก เอาสิ่งมีชีวิตที่ได รักษาสภาพตัวอยางดวย

แอลกอฮอล 75 % กอนนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ ในการเก็บตัวอยาง สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทพื้นทองน้ําตองเก็บจากปลายน้ําแลว

ทวนกระแสน้ํ าขึ้นไปเพื่อไม ให รบกวนสัตวที่อยู เหนือน้ํ า  ทําการแยกและวิ เคราะห โดยใช 

Stereomicroscope  

- เปรียบเทียบคุณสมบัติของกลุมสัตว (Community character) ระหวาง 10 สถานี โดย

พิจารณา ดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index)  
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คาดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) ใชสูตรของ Shannon – weiner index ที่ได

ดัดแปลงแลว (Odum, 1983) มีสูตร ดังนี้คือ  

 H’ = - (Pi log Pi) 

โดยที่  H’ = ดัชนีความหลากหลาย Shanon-Weiner 

           Pi = สัดสวนของจํานวนสิ่งมีชีวิตที่ i ตอจํานวนตัวอยางทั้งหมด 

            I = จํานวนตัวทั้งหมด 

6. เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้  
- เปรียบเทียบความแตกตางของผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีระหวางกอน

และหลังใชผลิตภัณฑ โดยใชวิธีการทางสถิติ (t-test)  

- ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับดัชนีความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูก 

สันหลังประเภทพื้นทองน้ํา (DI) ระหวางกอนและหลังใชผลิตภัณฑโดยใชวิธีการทางสถิติ (correlation 

analysis)  

7. เก็บรวบรวมสถิตินักทองเที่ยวในชวงเวลาที่ศึกษาและทําแบบสอบถามการใชทรัพยากร 
ของนักทองเที่ยว   

8. สรุปและวิเคราะหผลการศึกษา 
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ภาพที่  3.3 แผนผังการดําเนินงานวิจยั 

 

 

 

สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ลานกางเตน็ทลําตะคองและผากลวยไม 

กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางน้าํบริเวณลานกางเต็นททัง้ 2 แหง 

นําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มาใช

ในพืน้ที่ลานกางเตน็ทและรานอาหาร บานพกัเจาหนาที ่

สรุปผลการศึกษาและจัดทาํรายงานฉบับสมบูรณ 

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหคุณภาพน้าํทาง กายภาพ เคมี

และชีวภาพ 

เปรียบเทยีบผลการศึกษากอนและหลงัและวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
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3.4 ระยะเวลาทําวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน ตัง้แตเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

เดือน ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ลานกาง

เต็นทลําตะคองและผากลวยไม  

            

2. กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณลาน

กางเต็นททั้ง 2 แหง 

             

3. จัดทําคูมือพักแรมเชิงนิเวศ              

3.นําผลิตภัณฑรักษาความสะอาดที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม มาใชในพื้นที่  

            

4. วิเคราะหคุณภาพน้ําทาง กายภาพ เคมี

และชีวภาพ 

            

5. เปรียบเทียบผลการศึกษากอนและหลัง

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

            

6. เก็บขอมูลสถิตินักทองเที่ยวและ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

            

7. สรุปและวิเคราะหผล             

8. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
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