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P บทนํา

เมืองลําพูนตั้งอยูทางทิศใตของเชียงใหมทางภาคเหนือของประเทศไทย หางประมาณ 24 กิโลเมตร มีประชากร 15,000
คน หนวยปกครองตนเองคือ เทศบาล มีพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเมืองมีแมน้ํากวงไหลผาน
ซึ่งในปจจุบันแมน้ํากวงนี้เนาเสียอันเนื่องมาจากน้ําเสียชุมชน ดังนั้น ทางมูลนิธิศูนยสิ่งแวดลอมโลก (GEC) จึงไดริเริ่มใหคํา
แนะนําและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียชุมชน และอื่นๆ ตั้งแตป 2541 เปนตนมา รวมเปนเวลาประมาณ 3 ป ทาง
เทศบาลลําพูนเองก็ไดมีการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ และไดวางระบบทอระบายน้ําเสีย การแกปญหาน้ําเสีย
นอกจากจําเปนจะตองมีเทคโนโลยีเขามาชวยแลว ยังจําเปนจะตองมีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับชุม
ชน เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําทิ้งชุมชนที่ไหลลงสูแมน้ํา จะมีผลทําใหคุณภาพน้ําในแมน้ําดีขึ้น ดังนั้น GEC ไดรวมมือกับ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และเทศบาลลําพูน เริ่มทําโครงการตนแบบกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ โดยเนนที่การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเริ่มตั้งแตป 2544 เปนตนมา โครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําในแมน้ํากวงอันเนื่องมาจากการทํากิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีลักษณะ
โครงสรางของกิจกรรมเปนเอกลักษณเฉพาะพื้นถิ่น โดยอาศัยประสบการณการทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมที่จัดอยูในประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีเปาหมายเพื่อการเสริมสรางบุคลากรที่จะเปนผูนําในการทํากิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยมีคณะทํางานเปนผูเชี่ยวชาญในการทํากิจกรรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เนนที่ปญหาสิ่งแวดลอมน้ํา
จากประสบการณการทํากิจกรรมที่เทศบาลลําพูน ไดมีการจัดทําคูมือขึ้นสําหรับบุคลากรที่จะทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวด
ลอมแมน้ํา คูมือฉบับนี้แบงออกไดเปน 2 สวน โดยในบทที่ 1 และ 2 จะเปนการแนะนําปญหาสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และการ
ตรวจสองสิ่งแวดลอมแมน้ํา รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา สวนในบทที่ 3 จะเปนตัวอยางกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
เดือนมกราคม 2545 ที่ผานมา ซึ่งกิจกรรมนี้แบงเปนสองสวนคือ เวิรกช็อปเพื่อผูนําทางดานสิ่งแวดลอม และการเยี่ยมชม
แมน้ําเพื่อประชาชนทั่วไป ลักษณะการจัดกิจกรรมจะเปนไปตามวิธีที่กลาวไวในบทที่ 2
ทางคณะผูจัดทํามีความประสงคอยางยิ่งที่จะใหคูมือฉบับนี้ไดรับการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสม
เทาทันกับสถาน
การณ เวลา และปญหา จึงใครอยากที่จะใหผูใชคูมือฉบับนี้แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มายังคณะผูจัดทําเพื่อทํา
การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมดียิ่งขึ้นตอไป
ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนในการทํากิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมน้ํา และ
ไดรับการแพรหลายออกไปสูชุมชนอื่นๆ ตอไป
มีนาคม 2545
มูลนิธิศูนยสิ่งแวดลอมโลก

แมน้ํากวง (มกราคม 2545)

บทที่ 1 การเรียนรูเพื่อการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นรอบๆตัว
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย สิ่งแวดลอมเปนสวนที่เรา
สัมผัสได รูสึกได และมองเห็นได ตัวอยางเชน แมน้ํา ทะเล หาดทราย ปา
เขา ทุงหญา ทองนา สวนผลไม หรือในบริเวณเมือง หรือแมกระทั่งในบานที่
เราอยูอาศัย สิ่งแวดลอมเปนสวนที่ครอบครัวของเรา เพื่อน หรือเพื่อนบาน
อยูอาศัย
เราควรจะทําอยางไรเมื่อสิ่งแวดลอมมีคุณภาพแยลง กอนอื่นจะตองทํา
การตรวจสอบดูวามีอะไรผิดปกติไปจากเดิมบาง จากนั้นก็พยายามศึกษา
ตัวปญหาที่เกิดขึ้นใหกระจางชัด แลวหาวิธีการแกไข และทําการลงมือ
ปฏิบัติเปนขั้นตอนตอไป โดยภายหลังการปฏิบัติก็ใหตรวจสอบดูวาปญหา
ไดรับการแกไขแลวหรือไม ซึ่งถาไดรับการแกไขแลวก็แสดงวาการปฏิบัติ
ของพวกเราเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง หากยังไมไดรับการแกไขก็จะตองนํา
กลับมาพิจารณาวาทําไมจึงไมไดรับการแกไข แลวจึงทําการลงมือปฏิบัติอีก
ครั้งหนึ่ง เราลองมาดูตัวอยางปญหาสิ่งแวดลอมน้ําตอไปนี้

เกิดปญหาขึ้น
ทําการตรวจสอบ
วิเคราะหผล
หาแนวทางแกไข
ลงมือปฏิบัติ
ทบทวนผลการปฏิบัติ
ลําดับการแกไขปญหา

1. คนพบปญหา
ปญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดลอมสวนใหญจะถูกคนพบโดยประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณนั้น เชน ถาเปนปญหาการ
เนาเสียของแมน้ํา สิ่งที่จะคนพบคือ น้ําขุนมากขึ้น ปลามีจํานวนนอยลง ปริมาณน้ําในแมน้ําลดลง พอฝนตกน้ําก็จะทวมทัน
ที น้ํามีกลิ่นเหม็น หรืออื่นๆ เปนตน
2. ศึกษาตัวปญหา
บางครั้งเรามักจะใชคําพูดที่กํากวม เชน คําวา ”สกปรก” การพูดวาแมน้ําสกปรก จะไมสามารถบอกไดวาปญหาที่เกิด
ขึ้นคืออะไร อาจจะเปนไดจากการที่มีขยะถูกทิ้งเกลื่อนกลาดอยูบริเวณริมน้ํา หรือการที่น้ําในเมน้ําอาจมีกลิ่นเหม็น หรือน้ํา
ในแมน้ํามีลักษณะขุนขน หรือน้ําในแมน้ํามีสีดําคล้ํา เปนตน ดังนั้น จึงตองหาสาเหตุความสกปรกที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการ
ศึกษาตัวปญหาใหมีความชัดเจนมากขึ้น
การที่น้ําในแมน้ํามีลักษณะขุนขนก็ยังจําเปนที่จะตองไดรับการตรวจสอบใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก เชน อาจจะตองมีการนับ
จํานวนปลาเพื่อเปนขอมูลประกอบดวย
3. ศึกษาสาเหตุของปญหา
โดยสวนใหญประชาชนทองถิ่นจะทราบถึงสาเหตุของปญหาการเนาเสียของแมน้ําเปนอยางดี เชน ชุมชนทางตนน้ํามี
การทิ้งน้ําเสียลงมา หรือมีการสรางฝายทดน้ําเพื่อการเกษตรแลวทําใหน้ําเปลี่ยนทิศทางในการไหล ดังนั้น จะตองมีการพูด
คุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอาจจะตองมีการตรวจสอบขอมูลเกาที่ไดมีการบันทึกเอาไวกอนหนา เพื่อใช
ประกอบการศึกษาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น

4. พิจารณารวมกัน ลงมือปฏิบัติ
ในการทําการแกไขปญหาอาจทําเพียงคนเดียวก็ได แตการทํางานรวมกันเปนกลุมจะใหผลที่เร็วขึ้น ดังนั้น อาจจะมีการ
ปรับความคิดเห็นของแตละบุคคลเขาหากันเปนกลุมๆ แลวจึงแยกไปลงมือปฏิบัติตามความคิดเห็นรวมของแตละกลุม
5. จดบันทึก
ระหวางการลงมือปฏิบัติ ก็ใหทุกคนบันทึกสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น สิ่งที่ไดยิน สิ่งที่ปฏิบัติ ลงไปในสมุดจดบันทึกแยกตามวันที่
วิธีการจดบันทึกอาจแตกตางกันได สมุดบันทึกเลมนี้จะมีประโยชนอยางยิ่งในการติดตามตรวจสอบและสรุปผลการปฏิบัติ
6. รายงานผล
ในการทําการตรวจสอบการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลภายหลังจากการวิเคราะหผล
เรียบรอยแลว เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการพิจารณาการแกไขปญหา และมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ ในรายงานจะ
ตองมีชื่อของผูกอความเดือดรอนอยู ดังนั้นอาจเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการเขียนไปตามกลุมเปาหมาย หากตองการ
ตักเตือนผูกอความเดือดรอน อาจมีการเขียนไปในรายงานตามความเปนจริงก็ได
7. ตรวจสอบกลับ
ในแตละกิจกรรมจะมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ณ จุดเริ่มตนจะมีการวางเปาหมายการดําเนินกิจกรรมไวอยางชัดเจน ที่
จุดสิ้นสุดจะมีการประเมินผลที่ออกมาวาเปนอยางไรบาง ในการประเมินจะแบงเปน 3 จุดใหญๆคือ จุดดี จุดที่ควรปรับปรุง
จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง จุดดีคือจุดที่เปนไปตามเปาหมายที่วางไว หากกิจกรรมใดเปนไปตามเปาหมายก็ถือวาเปนการสิ้น
สุดของกิจกรรมนั้น จุดที่ควรปรับปรุงคือจุดที่ไมเปนไปตามเปาหมาย จะเปนบทเรียนเพื่อใหมีการวางมาตรการแกไขในกิจ
กรรมตอไป จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงของกลุมเปาหมายที่เกิดขึ้นกอนและหลังการทํากิจกรรม การทํากิจ
กรรมใดๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเชนเดียวกับการปาหินลงไปในน้ํา กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดลอมน้ําก็จะมีผล
ทําใหสภาพแวดลอมและลักษณะของสังคมทองถิ่นมีการพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทําใหแตละคนมีวุฒิภาวะความรับ
ผิดชอบสูงขึ้นดวย

บทที่ 2 คูมือการทํากิจกรรม
4. ทําการตรวจสอบ การตรวจสอบสภาพแวดลอมแมน้ํา
(3) การสังเกตแมน้ํา
ง) การสังเกตแมน้ําและบริเวณโดยรอบ
สภาพแวดลอมน้ําเปนพื้นที่บริเวณที่แผนดินติดกับแผนน้ํา ไมวาจะเปนทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา หรือบอน้ํา จะเปนจุดที่มี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูมากที่สุดแหงหนึ่งบนโลก จะแนะนําจุดที่ควรทําการตรวจสอบสภาพแวดลอมน้ําในลักษณะนี้
แหลงกําเนิดของแมน้ําคือ ฝน ฝนตกลงมาบนแผนดิน ไหลลงมารวมกันเปนแมน้ํา แมน้ําจะไหลจากตนน้ําลงมาสูปลาย
น้ํา แมน้ําที่มีตนกําเนิดจากภูเขาจะไหลลงมาเรื่อยๆ โดยมีการไหลลงมารวมกับแมน้ําสายอื่นๆ จะเปนลักษณะคลายกับตน
ไมใหญที่มีกิ่งกานสาขาแผออกมามากมาย ในการพิจารณาสิ่งแวดลอมของแมน้ํา จําเปนจะตองทราบลักษณะเฉพาะของ
น้ําสองอยางคือ
1. น้ําไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา
2. น้าํ มีความสามารถในการละลายสูง
จากลักษณะเฉพาะสองอยางนี้ จะสรุปไดวา
“ความสกปรกของแมน้ํา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เปนผลจากความสกปรกที่มาจากตนน้ํา การทําแมน้ําสกปรก ณ จุดใดจุด
หนึ่ง ก็จะมีผลกระทบตอปลายน้ํา”
เพราะฉะนั้น หากตรวจสอบพบวา น้ําในแมน้ํามีความสกปรกก็จะมีสาเหตุมาจากตนน้ํา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความสกปรกก็จะอยูที่บริเวณปลายน้ํา ดังนั้น ในการตรวจสอบสภาพแวดลอมของแมน้ํา จําเปนจะตองทราบถึงสภาพของ
ตนน้ําและปลายน้ําของแมน้ําสายนั้นดวย
<จุดที่ทําการสังเกต>
• บริเวณแผนดินชายน้ํา
การสังเกตแมน้ําจะเริ่มตนจากบริเวณแผนดินชายน้ํา สภาพรอบๆ แมน้ําวาเปนอยางไรบาง เปนลักษณะหมูบานที่มี
บานอยูหนาแนน หรือเปนเรือกสวนไรนา หรือเปนถนนหนทาง เวลาฝนตกน้ําฝนจะไหลลงแมน้ําจากบริเวณแผนดินชายน้ํา
ดังนั้น ดินหรือความสกปรกในบริเวณนั้นจะปะปนไหลลงสูแมน้ํา มีความสกปรกชนิดใดบางที่ไหลลงสูแมน้ํา
• ลักษณะการไหลของน้ํา
แมน้ําจะมีลักษณะการไหลสองแบบดวยกัน แบบแรกคือไหลตามแนวนอนจากตนน้ําลงมา แบบที่สองคือไหลตามแนว
ขวาง เชน เวลาฝนตกแลวน้ําไหลลงจากตลิ่ง
• ลักษณะการไหลของแมน้ํา
แมน้ําตามธรรมชาติจะมีความกวางของแมน้ําตางกัน และยังมีความลาดชันตางกัน ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การไหลและอัตราความเร็วในการไหลตลอดเวลา แมน้ําจะมีบริเวณน้ําตื้นกับน้ําลึก ซึ่งจะมีลักษณะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูแตก
ตางกัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของแมน้ําจะมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตโดยตรง

• ขอบตลิ่ง
ระหวางแมน้ํากับบานเรือนหรือไรนา มีขอบตลิ่งหรือไม ขอบตลิ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยทําขึ้น
• ฝายกั้นน้ํา
เปนสิ่งกอสรางที่กีดขวางการไหลของแมน้ําเพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม หรือเพื่อเก็บกักน้ําไวใช ในพื้นที่ตนน้ําสวนที่เปน
ภูเขาจะมีการสรางฝายกั้นน้ําขนาดใหญหรือที่เรียกวาเขื่อน ในบริเวณพื้นที่ราบจะมีการสรางฝายกั้นน้ําขนาดเล็กเพื่อใช
เก็บกักน้ําสําหรับประโยชนในทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคของชุมชน
ทั้งเขื่อนและฝายกั้นน้ํามีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลของน้ําและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
โดยน้ําที่มีธาตุอาหารอยูมากหากถูกกักอยูในเขื่อนจะทําใหเกิดแพลงคตอนขึ้นในปริมาณมาก ทําใหน้ําขุนและเหม็น เขื่อน
หรือฝายกั้นน้ําโดยสวนใหญจะมีอุปกรณควบคุมปริมาณน้ําใหเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลได การควบคุมปริมาณน้ํานี้มีไว
เพื่อใหเปนประโยชนสงู สุดกับผูตองการใชน้ํา เขื่อนหรือฝายกั้นน้ําที่ไมมีบันไดปลาโจนจะทําใหปลาไมสามารถวายขึ้นหรือ
ลงไปตามกระแสน้ําเพื่อไปผสมพันธุหรือวางไขตามธรรมชาติไดตามปกติ
• ตลิ่ง
คือบริเวณพื้นที่แหงนับจากผิวน้ําขึ้นไปถึงขอบตลิ่ง เมื่อมีปริมาณน้ํามากตลิ่งก็จะจมอยูใตน้ํา เมื่อปริมาณน้ํานอยตลิ่งก็
จะโผลพนผิวน้ํา บริเวณตลิ่งจะมีสิ่งมีชีวิตบางประเภทอาศัยอยู บางครั้งอาจมีการปลูกพืชผักบริเวณตลิ่ง เนื่องจากเปนจุดที่
มีน้ําอุดมสมบูรณและมีธาตุอาหารครบถวน รวมทั้งมีแมลงและศัตรูพืชนอย แตอาจจะมีปญหาเรื่องน้ําทวมบาง ในบางพื้น
ที่อาจมีการถมคลองเพื่อเอาพื้นที่มาทําประโยชน ในบริเวณนี้สภาพของตลิ่งจะแตกตางจากสภาพของตลิ่งตามธรรมชาติ
• ชายน้ํา
เปนบริเวณที่น้ําในแมน้ําเชื่อมตอกับพื้นดิน และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามการขึ้นลงของกระแสน้ํา บริเวณนี้ถือเปน
จุดเชื่อมตอระหวางสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํากับบนบก ซึ่งจะมีพืชพรรณเฉพาะ และเปนบริเวณที่ปลา แมลง นก สัตวเลี้ยง
ลูกดวยนมบางชนิดใชหาอาหารและเพาะเลี้ยงตัวออน
• แมน้ํา
แมน้ําที่มีการไหลของกระแสน้ําจะเปนที่อยูอาศัยอยางดีของปลา นอกจากนี้หากน้ํามีความใสเพียงพอ จะมีพืชน้ําเติบ
โตในทองน้ําได หากน้ําขุนพืชน้ําเหลานี้จะไดรับแสงแดดไมเพียงพอ ทําใหเฉาตาย
• กนแมน้ํา
เปนบริเวณที่มีกุง หอย ตัวออนของแมลงบางชนิดอาศัยอยู หากมีทรายละเอียดหรือสารพิษไหลลงมาจากตนน้ําจะทํา
ใหสิ่งมีชีวิตเหลานี้ตายหมด ถาเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถวายน้ําได เชน ปลา ก็จะสามารถวายหนีไปได แตโดยสวนใหญแลว
สิ่งมีชีวิตเหลานี้จะตายหมด
• ปาหรือทุงหญาบริเวณริมน้ํา
บริเวณริมแมน้ําหากมีปาหรือทุงหญาเปนบริเวณกวางจะทําใหนกและแมลงมีมากขึ้นและหลากหลาย
• พื้นที่รมในน้ํา
เปนบริเวณที่มีตนไมใหญหรือพุมไมปกคลุมอยู ทําใหแสงแดดสองไมถึงน้ํา หากเปนแมน้ําสายเล็ก อาจมีพื้นที่รมในน้ํา
ตลอดทั้งสาย สงผลใหบริเวณน้ําในพื้นที่นี้ต่ํากวาปกติ ปลาและสัตวน้ําบางประเภทจะชอบเขามาอยูอาศัยอยางชุกชุม
• การดําเนินชีวิตของมนุษย
นอกจากมนุษยจะตองใชน้ําในการดํารงชีวิตแลว ยังตองบริโภคสัตวน้ํา หรือใชแมน้ําเปนเสนทางคมนาคม มนุษยมีสาย
สัมพันธแนนแฟนกับแมน้ํามาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ดังจะเห็นไดจากศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม หรือรูปวาดตางๆ เปนตน

จ) การสังเกตพืชพันธุและสิ่งมีชีวิตบริเวณแหลงน้ํา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําในแมน้ําตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพแมน้ํา
อันเนื่องมาจากการกอสราง หรือการเนาเสียของแมน้ําอันเนื่องมาจากขยะ หรือสิ่ง
สกปรกตางๆ จะสงผลกระทบตอพืชพันธุหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณริมน้ําโดย
ตรง โดยจะมีสิ่งมีชีวิตบางประเภทหายไป และจะมีสิ่งมีชีวิตบางประเภทเขามาแทน
ที่ นอกจากนี้ หากสิ่งแวดลอมน้ําไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ก็จะมีส่งิ มีชีวิตใหมๆ เขา
มาอยูอาศัย ซึ่งก็จะสามารถสังเกตเห็นวามีพืชพันธุที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่ง
สาหรายที่ขึ้นแถวริมน้ํา
เหลานั้นเติบโตอยูรวมดวย เชน บริเวณที่มีแมลงปออาศัยอยูจะเปนจุดที่พบคราบ
ดักแดของตัวออนแมลงจํานวนมากอยูบนใบไมหรือลําตน ตัวออนแมลงจะอาศัยอยู
ในน้ําและจะทําการลอกคราบหลายครั้ ง ก อ นที่ จ ะขึ้ น จากผิ ว น้ําและกลายเป น
แมลงปอในที่สุด ดังนั้น แมลงปอจะสามารถเจริญเติบโตไดในบริเวณแหลงน้ําที่มี
พืชน้ําเติบโตอยูรวมดวย นอกจากนี้ หากพบเห็นนกน้ําอยูในบริเวณใดก็พอจะ
สามารถบอกไดวา บริเวณดังกลาวนาจะมีอาหารของนกอุดมสมบูรณ เชน ปลาหรือ
แมลงตางๆ หากมีปลาขนาดใหญอาศัยอยู ก็แสดงวานาจะมีสิ่งมีชีวิตที่เปนอาหาร
ของปลาดังกลาวอาศัยอยูดวย
โดยสวนใหญปลาเล็กมักจะหลบซอนอยูใตสาหราย ใบของพืชน้ํา หรือตามซอกหินตางๆ นอกจากนี้ก็ยังจะใชรากของ
พืชน้ําหรือสาหรายในการวางไข ดังนั้นในการสังเกตควรจะพลิกกอนหินหรือสาหรายขึ้นมาดูวามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูหรือไม
การเปลี่ยนแปลงบางอยางสามารถสังเกตเห็นไดชัด แตการเปลี่ยนแปลงบางอยางก็ไมสามารถบอกไดอยางชัดเจน ดัง
นั้น จึงจําเปนที่จะตองจดจําหรือบันทึกอยางพินิจพิเคราะหและถี่ถวน เพื่อที่จะไดสามารถแยกแยะความแตกตางที่เกิดขึ้น
แมเพียงนอยนิดได สิ่งเหลานี้อาจจะสามารถนําไปสูการคนพบที่ยิ่งใหญในอนาคตได
ฉ) การจดบันทึกการสังเกต
การจดบันทึกการสังเกตเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการรับรูการเปลี่ยนแปลงของแมน้ํา ซึ่ง
จะไดมีการแนะนําถึงวิธีการจดบันทึกดังตอไปนี้
• อากาศเมื่อวาน
จําเปนตองบันทึกเนื่องจากปริมาณน้ําในแมน้ําจะไดรับผลกระทบจากฝนที่ตกเมื่อวานนี้
• อากาศวันนี้
เปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอากาศอยางงายๆตลอดทั้งวัน เชน ฟาใส มีเมฆมาก หรืออื่นๆ
• เวลาและสถานที่
ควรกําหนดสถานที่และเวลาที่ตองการตรวจสอบใหชัดเจน และมีการบันทึกไวทุกครั้ง โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคใน
การตรวจสอบ
• สีของแมน้ํา
เปนสิ่งสําคัญที่ควรบันทึกทุกครั้ง จะมีความแตกตางในแตละบุคคลจึงควรมีหลายคนชวยกันแยกสี
ความขุน : มองเห็นทองน้ําได มองไมเห็นทองน้ํา แตสามารถมองเห็นไดลึกกี่เมตร เปนตน
ประเภทของสี : สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาล สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลออนปนเขียว สีเขียวออน สีเขียว สีเขียวแกมน้ําเงิน

ความเขมของสี : สีดําสนิท สีดํา สีเทาเขม สีเทา สีออกขาว สีขาว
อื่นๆ : มีสีหลายสีปนกัน หรือมีน้ํามันลอยอยู เปนตน
อาจแสดงคาสีเปนตัวเลขก็ได โดยใชตารางเทียบสีมาตรฐานของบอน้ํา
โดยเลือกสีที่เหมือนกับสีแมน้ําออกมาแลวจดบันทึกคาสีดังกลาว
ตารางเทียบสีมาตรฐานของบอน้ํา
• กลิ่น
กําหนดมาตรฐานในการวัดไดยาก ดังนั้นจึงบันทึกตามความรูสึกของผูตรวจวัด
(อางอิง) มีวิธีการแสดงลักษณะกลิ่นตามมาตรฐาน JIS ของญี่ปุน ดังนี้

ประเภทของกลิ่น
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กลิ่นหอม
กลิ่นตนไม
กลิ่นดินและเชื้อรา
กลิ่นคาว
กลิ่นยา

(6) กลิ่นเนา
(7) กลิน่ เนาอยางแรง

ที่มาของกลิ่น
กลิ่นผลไม กลิ่นดอกไม กลิ่นกระเทียม กลิ่นแตงกวา กลิ่นน้ําหอม กลิ่นยาตางๆ
กลิ่นสาหราย กลิ่นหญา กลิ่นตนไม กลิ่นแพลงคตอนตางๆ
กลิ่นดิน กลิ่นโคลน กลิ่นเชื้อราตางๆ
กลิ่นคาวปลา กลิ่นน้ํามันตับปลา กลิ่นหอยตางๆ
กลิ่นฟนอล กลิ่นน้ํามันทาร กลิ่นน้ํามัน กลิ่นไขมัน กลิ่นพาราฟน กลิ่นคลอรีน
กลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด กลิ่นคลอโรฟนอล กลิ่นรานขายยา หรือกลิ่นผลิตภัณฑยาตางๆ
กลิ่นของสดเนา กลิ่นขยะ กลิ่นน้ําทิ้ง กลิ่นคอกหมู กลิ่นมูลสัตวตางๆ
กลิ่นเนาที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนเปนที่นารังเกียจ

• การไหลของน้ํา
ทําการบันทึกในลักษณะเชน ไหลแรงมาก ไหลเร็ว ปานกลาง ไหลชา แทบจะไมไหลเลย หรือไหลยอนกลับ เปนตน
อาจเขียนแสดงเปนตัวเลขไดโดยการวัดระยะทางของวัตถุลอยน้ําที่เคลื่อนที่ภายในชวงระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม
(ประมาณ 1-30 วินาที)
• ระดับน้ํา
อาจจะวัดไดโดยการสังเกตจากระดับความสูงของสิ่งกอสรางริมน้ํา หรืออาจปกไมที่มีขีดบอกระดับทุก 10 ซม. ณ จุดที่
ตองการวัด แตเวลาน้ําขึ้นสูงอาจมีอันตรายได ดังนั้นควรขอใหเจาหนาที่กรมชลประทานชวยมาติดตั้งมาตรวัดระดับน้ําให
• ปริมาณน้ํา
ในการตรวจสอบแมน้ํา
บางครั้งขอมูลปริมาณน้ําอาจมีความ
สําคัญมากกวาคุณภาพน้ํา
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ปริมาณน้ําของแมน้ําสามารถคํานวณไดจากอัตราเร็วคูณดวยพื้นที่หนา
ตัดของแมน้ํา (ความกวางของแมน้ําคูณดวยความลึกของแมน้ํา)
• ตนไมและสิ่งมีชีวิต
ปลาหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจะชอบซอนตัวอยูทําใหมองจากดาน
บนไมเห็น ดังนั้น จึงอาจจะตองจับขึ้นมา แลวทําการสังเกตสี รูปราง
ขนาด อาจทําการเปรียบเทียบกับตนหญาในบริเวณนั้นก็ได

การบันทึกตนไมอาจทําไดโดยการถายรูป สเกตชภาพ หรือเด็ดมาเก็บไวก็ได ควรมีการบันทึกจุดที่เก็บดวย
• ขยะ
บันทึกขยะที่ลอยอยูในแมน้ํา หรือขยะที่ลอยมาติดริมตลิ่ง ขยะที่ถูกทิ้งบริเวณริมตลิ่ง นับจํานวนขยะสําหรับขยะที่นับ
ไดงาย สําหรับขยะแบบอื่นบันทึกแคมากหรือนอยก็เพียงพอ อาจมีการบันทึกแหลงกําเนิดขยะดวยในกรณีที่สามารถบอก
แหลงกําเนิดขยะได

ในการบันทึกการสังเกตแมน้ําตามหัวขอดานบน ไมมีแบบฟอรมมาตรฐาน แตอาจใชแบบฟอรมตอไปนี้เปนตัวอยางใน
การบันทึกก็ได
แบบฟอรมการบันทึก
ผูบันทึก
วันเดือนป
เวลา
อากาศเมื่อวาน
อากาศวันนี้
สถานที่
เวลา
น้ําในแมน้ํา
สี:
กลิ่น:
การไหล:
ระดับน้ํา:
ปริมาณน้ํา:
ตนไม สิ่งมีชีวิต

ขยะ

อื่นๆ
• สภาพแมน้ําและบริเวณตลิ่ง
• สภาพทอระบายน้ําทิ้งหรือสาขาของแมน้ํา
• บานหรือรานอาหารบริเวณริมน้ํา
หรือสิ่งอื่นๆที่สามารถสังเกตเห็น

(4) การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ง) คุณภาพน้ําคืออะไร?
คุณภาพน้ําคือคุณสมบัติของน้ําทั้งในดานฟสิกส เคมี และชีววิทยา คุณสมบัติดานฟสิกสยกตัวอยางเชน อุณหภูมิน้ํา
คุณสมบัติดานเคมีคือสภาวะอิออนในน้ํา สารที่อยูในสภาพแขวนลอย ทั้งยังอาจมีสารที่เปนพิษตอมนุษยหรือสิ่งมีชีวิต แม
วาจะมีอยูในปริมาณนอยมากก็ตาม คุณสมบัติทางชีววิทยาคือเชื้อไวรัสที่อาศัยอยูในน้ํา สาหราย หรือสิ่งมีชีวิตในน้ําอื่นๆ
<ความสกปรกของน้ําคืออะไร>
ความสกปรกของน้ําเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคอันเนื่องมาจากสารปนเปอนในน้ํา แสดงเปนคาความ
เขมขน หรือประเภทของสารที่ปนเปอน ความสกปรกของน้ําอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของ
มนุษยซึ่งมักจะเกิดเปนปญหาอยูบอยๆ พอจะจําแนกออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดวยกันคือ
• ความสกปรกอันเนื่องมาจากสารอินทรีย
สารอินทรียที่เปนตนเหตุความสกปรกในน้ําจะถูกยอยสลายกลายเปนอาหารของเชื้อจุลินทรีย ในขั้นตอนนี้ออกซิเจนที่
ละลายในน้ําจะถูกใชไป ดังนั้นหากมีสารอินทรียมากเกินไปจะทําใหออกซิเจนที่ละลายน้ําถูกใชหมดไปดวย กลายไปเปน
สภาวะไรอากาศ ซึ่งภายใตสภาวะนี้จะมีกาซไขเนาและกาซมีเทนสงกลิ่นเหม็น และไมสามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูได
• ความสกปรกอันเนื่องมาจากสารที่เปนธาตุอาหารพืช
ถามีสารที่เปนธาตุอาหารพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส) มากจนเกินไป จะทําใหสาหรายโดยเฉพาะพวกแพลงคตอนแพร
จํานวนอยางรวดเร็ว หรืออาจเปนสาเหตุทําใหผักตบชวาเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน
• ความสกปรกอันเนื่องมาจากสารมีพิษ (โลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี)
<การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา>
สภาพความสกปรกของแมน้ํามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน เปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ําในฤดูฝนและฤดูแลง
เปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโตของพืชตามฤดูกาล และเปลี่ยนแปลงตามสภาพการใชชีวิตของมนุษยในแตละวัน
• การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (อุณหภูมิของอากาศ และปริมาณฝน)
เมื่อฝนตกคุณภาพน้ําจะเปลี่ยนแปลง โดยดินทรายจะไหลรวมกันลงสูแมน้ํา ปริมาณน้ําที่มากขึ้นจะทําใหความสกปรก
ถูกเจือจางลงไป โดยทั่วไปคุณภาพน้ําในฤดูแลงจะแยกวาในฤดูฝน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบคุณภาพน้ําในฤดูแลงดวย
• การเปลี่ยนแปลงในแตละสัปดาห (วันทํางานและวันหยุด)
ในกรณีที่แมน้ําเปนจุดรองรับน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ชวงปลายสัปดาหคุณภาพน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงนอย
กวาชวงตนสัปดาห และผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ จะลดลงในวันหยุด
• การเปลี่ยนแปลงในแตละวัน (กลางวันและกลางคืน)
คุณภาพน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลักษณะน้ําทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งวัน
K นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในแตละเดือนและแตละปอีกดวย
จ) การวางแผนและปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ํา
<พิจารณาวัตถุประสงค>
ควรทําการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน แลวจึงพิจารณาหาวัตถุประสงคในการตรวจสอบวา “ตองการรู
เกี่ยวกับอะไร” การตรวจสอบคุณภาพน้ําควรมีการพูดคุยกันเปนกลุมเพื่อจะไดเขาใจตรงกัน หากเขาใจในวัตถุประสงคไม
ตรงกัน จะทําใหมีความคิดเห็นในสวนของวิธีการตรวจวัดไมตรงกัน หรืออาจจะไมสามารถวิเคราะหผลที่ออกมาได

ถาวัตถุประสงคในการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําเปนการหาสาเหตุความสกปรกของน้ํา จะตองตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของความสกปรกเพื่อสืบหาสาเหตุของความสกปรกและระดับของความสกปรกเสียกอน เพื่อจะใชเปนแนว
ทางในการแกไขปญหาตอไป นอกจากนี้ ระดับความสกปรกอาจแตกตางกันไปตามสถานที่ที่ทําการตรวจสอบก็ได
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความสกปรกของน้ําตามชั่วโมง วัน เดือน หรือฤดูกาล จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
คาดคะเนสาเหตุของความสกปรกของน้ํา การตรวจสอบคุณภาพน้ําหากมีการทําอยางตอเนื่อง ณ สถานที่เดียวกันภายใต
สภาวะเดียวกัน จะสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแมน้ําวาดีขึ้นหรือแยลงได
<กําหนดรายละเอียด>
• หัวขอการตรวจวัด
หัวขอการตรวจวัดคือสิ่งตอไปที่จะตองกําหนด หลังจากมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนแลว การตรวจวัดมีไวเพื่อหาสารที่เปน
สาเหตุของความสกปรกของน้ํา (ดรรชนีคุณภาพน้ํา: คือคาที่ใชประเมินระดับความสกปรกและประเภทของความสกปรกใน
น้ํา) หัวขอการตรวจวัดจะแตกตางกันไปตามประเภทของความสกปรก ดังนั้นจึงควรตรวจวัดสภาพโดยทั่วไปของแมน้ํา
และสภาพความสกปรกพื้นฐานเสียกอน จึงคอยๆเพิ่มหัวขอการตรวจวัดใหมากขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้นจึงไมควร
ตรวจวัดหลายๆหัวขอตั้งแตครั้งแรกของการตรวจวัด
ตอไปจะเปนการกําหนดรายละเอียดในเรื่องอื่นๆ เชน สถานที่ตรวจวัด เวลา และความบอยในการตรวจวัด ในการตรวจ
วัดคุณภาพน้ํา จะตองไมลืมวา คุณภาพน้ําไมใชคาคงที่แตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นในการตรวจวัด
หลายๆจุดเพื่อตองการนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตรวจวัดในวันเดียวกัน และเวลาเดียวกัน
หากไมสามารถทําไดจริงๆ ก็อาจเลื่อนเปนวันและเวลาเดียวกันของสัปดาหถัดไปก็ได การตรวจวัดภายใตสภาวะแวดลอม
เดียวกัน เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการวิเคราะหขอมูลภายหลัง
• สถานที่ตรวจวัด
อาจกําหนดสถานที่ตรวจวัดเปนจุดกอน และหลังจากทอระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือน้ําทิ้งจากบานเรือน
ถามีสาขาแมน้ําไหลเขามารวมกัน ควรตรวจวัดที่จุดกอนน้ําจะไหลรวมกันเล็กนอย ควรมีการตรวจวัดหลายๆจุดตอเนื่องกัน
ไปตามกระเแสน้ําในบริเวณที่มีความจําเปนตองตรวจวัด
• ความบอยในการตรวจวัด
ควรพิจารณาชวงเวลาและความบอยในการตรวจวัด เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ จําเปนตองมีการตรวจวัดในชวงฤดู
กาลเดียวกัน วันเดียวกัน และเวลาเดียวกัน อาจมีการตรวจวัดใหบอยขึ้นในบริเวณจุดที่นาสงสัยตางๆ
<ลงมือปฏิบัติ>
• การเก็บตัวอยางน้ํา
การเก็บตัวอยางน้ําเปนกาวแรกที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะน้ําที่เก็บมาไดจะเปนตัวแทนของแมน้ําสายนั้น ณ บริเวณนั้น
จึงจําเปนตองมีการเตรียมเครื่องมือใหพรอม เนื่องจากการเก็บตัวอยางน้ํามักทําไดยากกวาที่คิด อาจใชเชือกผูกติดกับถัง
น้ําแลวหยอนลงมาจากสะพานเพื่อเก็บน้ํา หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆก็ได ควรระวังไมใหมีโคลนบริเวณทองน้ํา
หรือริมตลิ่งติดมาดวย เพราะจะทําใหผลการวิเคราะหผิดพลาดได
ภาชนะหรือขวดที่ใชเก็บน้ําควรลางใหสะอาด แลวนําไปแกวงในน้ําที่ตองการจะเก็บกอนที่จะเก็บตัวอยางน้ําทุกครั้ง
ภาชนะเก็บน้ําที่สกปรกจะทําใหผลการตรวจวัดผิดพลาดได ในการเก็บจะตองเติมน้ําใหเต็มจนไมมีชองวางภายในภาชนะ
และปดฝาใหแนนโดยทันทีเพื่อปองกันน้ําตัวอยางถูกอากาศออกซิไดซ และควรนําไปตรวจวัดอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
ควรเก็บน้ําใสภาชนะแยกกันตามหัวขอตรวจวัด ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจวัดใหนอยที่สุด

การตรวจวัดโดยใชเครื่องมืออยางงาย
อุณหภูมิน้ํา
มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและชีววิทยา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
[เครื่องมือ]
ใชเทอรโมมิเตอรสําหรับวัดอุณหภูมิ มีทั้งแบบดิจิตอล และแบบที่ใชแอลกอฮอล
เทอรโมมิเตอรแบบใชแอลกอฮอลที่มีเหล็กหุมอยูจะเหมาะสมกวาเพราะแบบแกวจะ
แตกงายควรจุมกระเปาะเทอรโมมิเตอรลงไปใตน้ําแลวทิ้งไวประมาณ 1 นาที จึงทํา
การอานคา การอานคาเทอรโมมิเตอรจะตองใหเทอรโมมิเตอรอยูที่ระดับสายตาตาม
ในรูปที่ 1
หากสามารถหยอนเทอรโมมิเตอรลงน้ําไดเลยก็จะดี แตหากทําไมไดก็ควรจะวัด
อุณหภูมิน้ําทันทีที่เก็บน้ําตัวอยาง
รูปที่ 1 การอานเทอรโมมิเตอร
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิอากาศจะมีผลตออุณหภูมิน้ําเปนอยางมาก จึงจําเปนตองทําการตรวจวัดรวมดวย
[เครื่องมือ]
อาจใชเทอรโมมิเตอรอันเดียวกับเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิน้ําก็ไดแตควรวัดอุณหภูมิอากาศกอน เพราะเทอรโมมิเตอรที่
กระเปาะเปยกจะใหคาอุณหภูมิต่ํากวาความเปนจริงประมาณ 2-3 องศา ถาเปนไปได ควรใชเทอรโมมิเตอรคนละอันกับ
เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิน้ํา
ความขุน
เปนคาที่บอกถึงความขุนของน้ํา ความขุนจะมีมากเมื่อน้ําสกปรก หากมีสีน้ําตาลก็แสดงวามีโคลนหรือดินผสมอยู หาก
มีสีเขียวแสดงวามีสาหรายหรือตะไครน้ําอยู
[เครื่องมือ]
ควรใชอุปกรณวัดความขุนเปนแผนรูปกากบาทมาตรฐานใสไวที่ดานปลายขวด
แตอาจทําขึ้นเองแทนได
[อุปกรณ]
แผนรูปกากบาท (รูปที่ 2) ขวดน้ําพลาสติกขนาด 2 ลิตร คัทเตอร ปากกาเมจิก
ไมบรรทัด
[วิธีทํา]
รูปที่ 2 แผนรูปกากบาท
{ ใชคัทเตอรตัดกนขวดน้ําพลาสติกออก (แข็งกวาที่คิด ระวังมีดบาด)
| เจาะรูบริเวณปลายขวดดานที่ตัดกนออกไปแลว (ใชลวดเผาไฟจิ้มลงไป)
} ผูกเอ็นตกปลาเขากับแผนรูปกากบาท (รูปที่ 3)
~ เอาปลายดานหนึ่งผูกเขากับรูตรงขวดน้ําพลาสติกที่เจาะไวตามขอ 2
 ใชปากกาเมจิกขีดเสนตลอดตามแนวตั้ง แลวขีดเสนแนวนอนทับลงไปเปน
เสนสั้นๆ ใหแตละเสนหางกัน 1 ซม. นับไป 5 ชองเขียนตัวเลขกํากับเสน
(รูปที่ 4)
รูปที่ 3 การผูกเงื่อนเอ็นตกปลา

[วิธีใช]
{ ปดฝาขวดพลาสติก เอาฝาไวดานลางแลวคอยๆใสแผนรูปกากบาทลงไป
| คอยๆเติมน้ําตัวอยางลงไปจนถึงขีดบนสุด ถาแผนรูปกากบาทหงายทองใหดึงเอ็น
ขึ้นเพื่อใหมองเห็นเปนรูปกากบาท
} ใชมือซายถือขวดพลาสติกใหไดระดับน้ํา มองดูแผนรูปกากบาทที่กนขวด ระหวาง
การตรวจวัดควรระวังอยาใหมีแสงแดดสองลงมาโดยตรง และควรทําในบริเวณที่รม
โดยอาจใชเงาของตัวเองบังแสงแดดไวแลวทําการตรวจวัดก็ได
~ ถามองเห็นไมชัดใชมือขวาคอยๆ คลายเกลียวดานลางปลอยน้ําออก
 หยุดปลอยน้ําเมื่อสามารถมองเห็นแผนรูปกากบาทไดชัดเจน
อานตัวเลขดานขางขวด
 เมื่อใชวัดเสร็จแลวลางขวดใหสะอาด ตากใหแหง เก็บไวใชตอไป
รูปที่ 4 เครื่องมือวัดความขุนแบบทําเอง

นอกจากคาความขุนแลว ยังมีการตรวจวัดคาความโปรงแสงก็ได โดยใชแผนทรงกลมสีขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง
25 ซม. ปลอยจมลงไปในน้ํา ทําการอานคา ณ จุดความลึกที่เริ่มมองไมเห็นขอบของแผนสีขาว
K

การตรวจวัดโดยใชเครื่องมือวิเคราะหอยางงาย (แพ็กเทส)
การใชสายตาในการสังเกตเพียงอยางเดียว ไมสามารถบอกไดถึงสารเคมีตางๆ ที่ละลายอยูในน้ํา ดังนั้น จึงจําเปนตอง
ใชเครื่องมือวิเคราะหอยางงายเพื่อตรวจสอบระดับความสกปรกของน้ําเสียชุมชน (ดูบทยอยที่ 3 ดําเนินการแกไข ประกอบ)
ในการวิเคราะหเราจะใชแพ็กเทส ซึ่งเปนอุปกรณวิเคราะหที่สามารถใชไดโดยงาย แตอยางนอยเราควรจะมีความรูเกี่ยวกับ
หลักการวิเคราะหบางเพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาใชไดอยางถูกตอง ในการวิเคราะหทางเคมีจําเปนที่จะ
ตองเขาใจวัตถุประสงคของการวิเคราะห และเปาหมายของการวิเคราะหอยางชัดเจนเพื่อจะไดประเมินคาตัว
เลข และคาความหมายของตัวเลขที่วิเคราะหออกมาไดอยางถูกตอง
COD
COD (Chemical Oxygen Demand: คาความตองการออกซิเจนทางเคมี) แสดงใหเห็นปริมาณสารอินทรียที่เปนตน
เหตุของความสกปรกในน้ํา หากมีคามากแสดงวาน้ํามีความสกปรกมาก
ความสกปรกของแมน้ําในบริเวณชุมชนโดยสวนใหญมักมีสาเหตุมาจากน้ําทิ้งจากบานเรือน หรือสถานประกอบการ
นอกจากนี้ยังมีน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จากปศุสัตว หรืออาจจะมีน้ําทิ้งจากภาคเกษตรกรรมที่มีปุยผสมรวมอยูดวย
น้ําทิ้งที่มาจากแหลงกําเนิดเหลานี้ หากถูกปลอยลงสูแมน้ําจะทําใหมีคา COD สูงขึ้น
หมายเหตุ
หลักการของแพ็กเทส คือใชวิธีออกซิเดชั่นโดยโปแตสเซียมเปอรมังกาเนตที่อุณหภูมิหอง สภาวะเปนเบส คา COD เปน
ดัชนีวัดความสกปรกของน้ําที่ใชกันทั่วโลก ในการวิเคราะหอาจใชวิธีแตกตางกันไป การมีวิธีวิเคราะหแตกตางกันทําใหผลที่
ไดมีความแตกตางกันดวย ในประเทศญี่ปุนจะใชวิธีโปแทสเซียมเปอรแมงกาเนต แตในประเทศอื่นจะใชวิธีโครเมต ซึ่งยังไม
มีความสัมพันธระหวางสองวิธีนี้ วิธีที่ใชโปแทสเซียมเปอรแมงกาเนตสามารถทําไดงาย อีกทั้งสารเคมีที่วิเคราะหแลวเสร็จก็

สามารถนําไปบําบัดไดงายกวา และมีความสามารถในการออกซิเดชั่นต่ํา วิธีโครเมตจะใชการออกซิเดชั่นที่รุนแรงกวา ทํา
ใหไดคา COD ที่ใกลเคียงความเปนจริงมากกวา แตในการวิเคราะหจะตองใชความรอนสูงและใชสารเคมีที่มีพิษซึ่งบําบัด
ไดยากกวา
[วิธีใชอุปกรณแพกเทส COD]
(1) ดึงกานออกจากปลายหลอดพลาสติก
(2) หันรูขึ้นดานบน แลวเอานิ้วกดหลอดดานลางขึ้นเพื่อไลอากาศออก
(3) เอานิ้วกดไวตามขอ (2) แลวจุมดานรูลงไปในน้ําตัวอยาง คอยๆ
คลายนิ้ ว ที่ ก ดไว อ อกเพื่ อ ให น้ําตั ว อย า งไหลเข า มาในหลอด
ประมาณครึ่งหลอด ในการดูดน้ําตัวอยางเขาควรทําอยางชาๆ
และใชเวลาอยางนอย 3 วินาที มิฉะนั้นอากาศจะเขาไปทําให
ปริมาณน้ํานอยเกินไปที่จะวัด
ถาน้ําตัวอยางเขาไปไมถึงครึ่ง
หลอด ตองทําการเติมน้ําตัวอยางใหมดวยการหันดานที่เจาะแลว
ขึ้น บีบหลอดเอาไวแลวจุมลงน้ําตัวอยาง ไมควรบีบหลอดโดยหัน
ดานที่เจาะแลวลงในน้ําตัวอยาง เพราะสารเคมีจะไหลออกมา
(4) เขยาเบาๆ 5-6 ครั้ง แลวปลอยทิ้งไว 5 นาที ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ระหวางการรออาจเขยาอีก 1-2 ครั้งได หลัง
จากนั้นใหเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้น ตามตารางสีมาตรฐานดานลาง

[การประเมินผลการวิเคราะห]
• 0-5
เปนความสกปรกของน้ําตามธรรมชาติที่อาจไดรับอิทธิพลมาจากพืชน้ํา
หรือการทับถมของซากพืชบริเวณริมน้ํา
• 5-10
มีความสกปรกเล็กนอยผสมรวมอยู
• 10-20
มีความสกปรกพอสมควร
• 20 ขึ้นไป มีความสกปรกมาก
[ขอควรระวังในการใช]
• หลังใชเสร็จ ควรนําหลอดไปทิ้งเปนขยะเผาไมได กําจัดตามวิธีที่กําหนด
• เมื่อแกะหลอดพลาสติกออกจากซองลามิเนตแลว ควรใชใหหมดอยางรวดเร็ว หากใชไมหมดควรเปลี่ยนใสถุงที่ปดสนิท
และใสสารดูดความชื้นลงไปถุงดวย

•

ควรเก็บในที่เย็นและไมมีแสงแดด ไมควรเก็บไวทายรถหรือพื้นที่ที่ถูกแสงแดด หากตองการเก็บไวนานควรใสตูเย็น

ขอควรระวัง : หามเอาสารเคมีออกมานอกหลอดโดยเด็ดขาด!
สารเคมีในหลอดมีสมบัติเปนเบสอาจทําใหตาบอดได หากเขาตาควรลางออกดวยน้ําสะอาด หากสัมผัสถูกมือจะรูสึก
ลื่นๆ ใหใชน้ําลางออกทันที

K

นอกเหนือจากการวิเคราะห COD แลว การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมียังมีอีกหลายประเภทและสามารถใชแพ็ก
เทสไดK ดังตอไปนี้
K จะใชแพ็กเทสแยกตามประเภทของการตรวจวิเคราะห

pH
เปนดัชนีแสดงความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน แสดงคาเปนตัวเลขที่บอกถึงระดับความเปนกรดหรือดาง โดยมีคาตั้ง
แต 0-14 ถาพีเอชมีคาเปน 7 แสดงวามีสภาวะเปนกลาง ถาพีเอชมีคา 0-7 แสดงวามีสภาวะเปนกรด ตัวเลขที่ลดลงแสดง
ถึงความแรงของกรดที่เพิ่มขึ้น ถาพีเอชมีคา 7-14 แสดงวามีสภาวะเปนดาง ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความแรงของดาง
โดยทั่วไปแมน้ําจะมีคาพีเอชอยูประมาณ 6-8 แสดงถึงสภาวะเปนกลาง ซึ่งคาพีเอชจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพน้ําทิ้งที่
ไหลเขา หรือตนไมที่ขึ้นอยูในบริเวณน้ํา เปนตน
หมายเหตุ
ในธรรมชาติคาพีเอชของแมน้ําหรือทะเลสาบจะเปนไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาของสภาพพื้นที่นั้นๆ
แตในเวลา
กลางวันที่พืชน้ําและสาหรายมีการสังเคราะหแสง*อยู พืชจะดูดกาซคารบอนไดออกไซดและปลอยกาซออกซิเจนออกมาทํา
ใหปริมาณออกซิเจนในน้ําเพิ่มขึ้น ดังนั้นพีเอชอาจมีคามากกวา 10 ก็ได
*
เปนการที่พืชไดรับแสงแดดแลวดูดกาซคารบอนไดออกไซดเขาไปใช และปลอยกาซออกซิเจนออกมา
DO
แสดงถึงปริมาณออกซิเจนในน้ํา เนื่องจากสิ่งมีชีวิตตางๆที่อาศัยอยูในน้ําจําเปนตองใชออกซิเจนเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ และใชในการยอยสลายสารอินทรียซึ่งเปนสาเหตุของความสกปรกในน้ํา ดังนั้นปริมาณออกซิเจนจึงมีผลกระทบอยาง
มากตอคุณภาพน้ํา การที่มีออกซิเจนในน้ํานอย แสดงวาน้ํามีความสกปรกมาก
หมายเหตุ
ออกซิเจนในน้ํายังอาจเกิดจากสังเคราะหแสงของพืชน้ําหรือสาหรายก็ได แตโดยสวนใหญแลวจะมาจากการละลาย
ของกาซออกซิเจนจากอากาศ อัตราการละลายของกาซออกซิเจนในน้ําจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิของน้ํา โดยจะมีปริมาณ
การละลายออกซิเจนอิ่มตัวเปนตัวกําหนด ที่ 20oซ ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนจะละลายน้ําไดมากที่สุด 8.8 มิลลิกรัม
ตอลิตร ถาอุณหภูมิลดลงออกซิเจนจะสามารถละลายในน้ําไดมากขึ้น
แอมโมเนีย
การยอยสลายของเศษอาหารหรือสิ่งปฏิกูลจะทําใหเกิดแอมโมเนีย ซึ่งพบไดตามหองสวมทั่วไป แอมโมเนียจะถูกออกซิไดซในน้ํากลายเปนไนไตรท การวิเคราะหพบไนไตรทในน้ําจะบอกถึงบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิด นอกจากนี้การวิเคราะห
หาปริมาณแอมโมเนียจะบอกถึงระดับความสกปรก และแหลงที่มาของความสกปรกได
หมายเหตุ
แอมโมเนียในน้ําจะสงผลกระทบโดยตรงตอปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาพีเอชของน้ําแสดงคาเปนดาง
นั่นหมายถึงวาน้ํามีความไมเหมาะสมตอการอาศัยอยูของสิ่งมีชีวิตในน้ํา

ไนไตรท
การยอยสลายของแอมโมเนียโดยเชื้อจุลินทรียจะกอใหเกิดไนไตรท ในบางครั้งการรีดิวซกรดไนตริกก็จะกอใหเกิดไน
ไตรทไดเชนกัน (รีดิวซคือการเอาออกซิเจนออกจากโมเลกุล)
หมายเหตุ
ไนไตรทในน้ําจะสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา เนื่องจากไนไตรทมีความสามารถในการรีดิวซอยางรุนแรง จึงมี
การใสในอาหารบางประเภทเพื่อใชเปนสารปองกันการออกซิไดซ
ไนเตรท
หากการยอยสลายเกิดขึ้นตอไปจะเกิดไนเตรท แหลงที่มาของไนเตรทโดยสวนใหญจะมาจากปุยเคมี ซากพืชสัตวที่เนา
เปอย น้ําทิ้งชุมชน การบําบัดตะกอนน้ําเสีย น้ําทิ้งอุตสาหกรรม หรือขยะเศษอาหารตางๆ โดยจะเกิดแอมโมเนียขึ้นกอน
จากนั้นจึงถูกเปลี่ยนรูปไนไตรทและไนเตรทตามลําดับ
หมายเหตุ
ในธรรมชาติไนเตรทในน้ําจะเปนธาตุอาหารที่พืชน้ําใชในการเจริญเติบโต กระบวนการบําบัดไนเตรทดวยพืชน้ํานี้ถือ
เปนกระบวนการธรรมชาติบําบัดของแมน้ํา
วัฏจักรไนโตรเจน

คัดลอกมาจากหนังสือ “ใครๆ ก็ทําได การใชแพ็กเทสในการตรวจสอบสภาพแวดลอม” (คันจิ โอคาอุจิ เขียน, สํานักพิมพโกโด)

ค) การจดบันทึก
ผลการวิเคราะหที่ไดควรเขียนรวบรวมเปนตาราง ไมมีการกําหนดแบบฟอรมของตารางชัดเจนเพราะจะมีความแตกตาง
กันไปตามวิธีตรวจวัดและมาตราในการวัด โดยทั่วไปจะเขียนหัวขอการตรวจวัดไวในแนวตั้ง และเขียนวันที่ตรวจวัด เวลา
สถานที่ตรวจวัด ไวในแนวนอน แตในบางครั้งอาจจะทําสลับกันได
วันที่ตรวจวัด

เวลา

สถานที่ตรวจวัด

….

หัวขอการตรวจวัด A
หัวขอการตรวจวัด B
หัวขอการตรวจวัด C
หัวขอการตรวจวัด D
ในการตรวจวัดน้ําตัวอยางชนิดเดียวกันของแตละบุคคล คาที่ไดอาจออกมาไมเทากัน ความแตกตางของผลการตรวจ
วัดนี้จะยอมรับไดหรือไมจะขึ้นอยูกับหัวขอการตรวจวัดแตละประเภทดวย จําเปนตองใชประสบการณในการพิจารณาผล
ซึ่งตามหลักการแลวควรทําการวิเคราะหน้ําตัวอยางเดียวกันซ้ําจํานวน 3 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ยออกมา และถามีคาใดคาหนึ่ง
มากหรือนอยผิดปกติไปมาก ก็ใหตัดออกคาดังกลาวออกไป แลวนําคาอีกสองซ้ําที่เหลือนํามาเฉลี่ยใหไดคาที่ตองการตอไป
หลังจากนั้นถานําขอมูลไปเขียนเปนกราฟแสดงคาทั้งหมด จะสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจ
แบงแยกออกเปนตนน้ําและปลายน้ํา แบงตามฤดูกาล แบงตามสัปดาห หรือแบงตามวันก็ได

นอกจากนี้อาจนําผลการวิเคราะหที่ไดไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญตางๆ
บุคคล จะทําใหไดรับคําแนะนําในการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองมากขึ้น

การเปดรับฟงความคิดเห็นจากหลายๆ

ในขั้นสุดทายนี้ ควรกลับไปพิจารณาวัตถุประสงคในการตรวจวัดอีกครั้ง
จากผลการวิเคราะหที่ได สามารถทําความเขาใจสิ่งตางๆ ไดมากขึ้นหรือไม
ทําการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนประโยชนสําหรับวางแผนการตรวจสอบครั้งตอไป

5. คิดหามาตรการแกไข การรวบรวมความคิดเห็นภายในกลุม
หลังจากมีการรับรูปญหาที่เกิดขึ้น ทําการตรวจสอบและไดสาเหตุมาแลว ตอไปจะคิดหามาตรการการแกไขปญหา
ในการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม จําเปนตองรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนเขาดวยกัน การระดมสมองเปนวิธีการ
หนึ่งที่มักถูกนํามาใชโดยที่สมาชิกแตละคนในกลุมจะสามารถออกความเห็นไดอยางอิสระ จากนั้นจึงนําความคิดเห็นของ
ทุกคนมารวมกันเพื่อหาขอสรุป
[สิ่งที่ตองเตรียม]
• แผนกระดาษขนาด 10x5 ซม. จํานวนมากกวา 10 แผนตอคน
• กระดาษโปสเตอรขนาด 1x1 เมตร จํานวน 1 แผนตอกลุม
• ปากกาเมจิค จํานวน 1 ดามตอกลุม
• ดินสอปากกา (ตามแตสะดวก)
[เวลาที่ใช]
โดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 15 นาที แตหากมีจํานวนหลายกลุมจะตองทําการรายงานในตอนทายสุด (ตามวิธีที่ (7)) ดัง
นั้น จะตองใหเวลาในการรายงานอีกกลุมละประมาณ 10 นาที
[วิธีการ]
(1) การจัดกลุม
ในการระดมสมองจะจัดกลุมละประมาณ 4-7 คน หากผูเขารวมประชุมมีจํานวนมากอาจแบงยอยเปนหลายกลุมได
(2) การแตงตั้งหัวหนากลุม
ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมไมคุนเคยกับการระดมสมอง อาจจะสงผลใหประเด็นที่ตองการพูดคุยหลุดหรือไมตรงประเด็น
จึงจําเปนตองมีการแตงตั้งหัวหนากลุมเพื่อคอยทําหนาที่ควบคุมประเด็นการพูดคุยใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้งควบคุม
เวลาในการพูดคุย และรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนในกลุม นอกจากนี้ยังมีหนาที่ตองสรางบรรยากาศใหทุกคนในกลุม
สามารถออกความคิดเห็นกันไดโดยงาย
(3) การยืนยันหัวขอ
จะตองทําการยืนยันหัวขอในการระดมสมองใหกับสมาชิกทุกคนในกลุม
โดยที่หัวขอในการพูดคุยจะตองไมแคบจนเกินไป และมีรายละเอียดมากพอที่
จะใหผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ เชน ปญหา
สภาพแวดลอมของแมน้ํา ก. หรือวิธีการแกปญหาคุณภาพน้ําของแมน้ํา ข.
เปนตน
(4) ใหแตละคนเขียนความคิดเห็นลงบนแผนกระดาษ
ใหสมาชิกแตละคนเขียนความคิดเห็นลงบนแผนกระดาษที่จัดเตรียมไวประมาณ 10 แผนตอคน โดยที่ในกระดาษหนึ่ง
แผนควรเขียนความคิดเห็นแคเพียงหนึ่งประเด็นเทานั้น ซึ่งใชเวลาทั้งหมดประมาณ 5 นาทีก็เพียงพอ

(5) นําแผนกระดาษความคิดเห็นมาเรียงกัน
ใหนําแผนกระดาษความคิดเห็นมาจัดแบงตามกลุมความคิดเห็นที่มีประเด็นใกลเคียงกัน โดยเรียงบนกระดาษโปสเตอร
แผนใหญ ในขั้นตอนนี้หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถทําได ระหวางการพูดคุยอาจมีการเรียงแผนกระดาษเปลี่ยน
กลุมไปมาไดบาง หลังจากความคิดเห็นของทุกคนในกลุมตรงกัน ใหใชปากกาเมจิคขีดเสนรอบกลุมกระดาษความคิดเห็นที่
เลือกไวแลว พรอมทั้งเขียนชื่อหัวขอกํากับแตละกลุมความคิดเห็น
ในการระดมสมองจะไมวิพากษวิจารณหรือปฏิเสธความคิดเห็นของผูอื่น โดยจะพยายามใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แมนวาบางครั้งจะมีความคิดเห็นที่ตรงขามกัน เชน “แมน้ํา ก. สกปรก” “แมน้ํา ก. สะอาด” ก็หาม
ตัดความคิดเห็นของฝายใดฝายหนึ่งออก แตใหพิจารณาดูวาทําไมความคิดเห็นจึงออกมาตรงขามกัน แลวใหใสความคิด
เห็นทั้งสองลงไปในภาพรวมดวย
K

(6) พิจารณาความสัมพันธระหวางแผนกระดาษความคิดเห็นแตละอัน
ทําการพูดคุยเพื่อหาความสัมพันธระหวางแผนกระดาษความคิดเห็นแต
ละแผน อาจมีการใชเสนเชื่อมโยงระหวางกลุมความคิดเห็น หรืออาจรวม
กลุมก็ได จากนั้นใหพิจารณาหาความหมายของภาพรวมทั้งหมด ทั้งนี้ขั้น
ตอนที่ (5) และ (6) ควรใชเวลาประมาณ 15-30 นาที
(7) รายงานใหกลุมอื่นฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทําการอธิบายภาพรวมที่ทําขึ้นมาใหกับสมาชิกกลุมอื่นไดรับทราบ อาจมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคําถาม หรืออธิบายความหมายตางๆ สิ่งนี้
เปนการฝกฝนการรวบรวมความคิดเห็นของแตละบุคคลแลวนํามาอธิบายให
ผูอื่นไดเขาใจ นอกจากนี้การถูกซักถามยังจะเปนการชวยทําใหวิสัยทัศนใน
การมองปญหากวางขึ้น ในขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 5-10 นาทีตอกลุม

การระดมสมองสามารถประยุกตใชไดในหลายๆ ขั้นตอน
ไมวาจะเปนขั้นตอนคิดหามาตรการแกไข ขั้นตอนรวบรวมปญหากอนการตรวจสอบ
หรือขั้นตอนพิจารณาวิธีการตรวจสอบ การคาดคะเนสาเหตุของปญหาจากขอมูลที่ได เปนตน

6. ดําเนินการแกไข การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ในชีวิตประจําวัน การซักผา หุงหาอาหาร หรืออาบน้ํา มนุษยเราใชน้ําและทําใหน้ําสกปรกในการดํารงชีวิต น้ําทิ้งจาก
ครัวเรือนนี้หากปลอยลงสูแมน้ําหรือพื้นดินก็จะถูกบําบัดตามธรรมชาติ
หรือบางครั้งอาจมีการใชเทคโนโลยีชวยในการ
บําบัด อยางไรก็ดี การบําบัดน้ําก็ไมไดทําใหน้ํามีความสะอาดไดดังเดิม ดังนั้นการไมทําใหน้ําสกปรกจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการรักษาสภาพแวดลอมน้ํา ซึ่งสามารถจะชวยกันปฏิบัติไดดังนี้คือ
• คราบเศษอาหารที่ติดจานควรใชกระดาษเกาๆ หรือใชผาขี้ริ้วเช็ดออกใหหมด หรืออาจจะใชพายยางกวาดออกให
สะอาดกอนที่จะนําจานไปลาง
• คราบน้ํามัน เครื่องปรุงรส หรือเศษอาหารตางๆ รวมทั้งเครื่องดื่มตางๆ แมปริมาณเพียงเล็กนอยก็สามารถทําให
น้ําสกปรกได
• ไมใชน้ํายาลางจานมากเกินไปโดยไมจําเปนในการลางจานแตละครั้ง
• น้ําซาวขาวสามารถนํามาใชลางคราบน้ํามันบนจานแทนน้ํายาลางจานได
• มาทดลองใชไหมพรมที่ทําจากเสนใยอะครีลิค 100% แทนน้ํายาลางจานกันเถอะ

((ไหมพรมที่ทําจากเสนใยอะครีลิค))
เสนไหมพรมอะครีลิคหนึ่งเสนจะประกอบไปดวยเสนใยเล็กๆ ประมาณ 1500
เสน เสนใยเล็กๆ เหลานี้มีขนาดประมาณหนึ่งในพันมิลลิเมตร ซึ่งจะสามารถจับ
คราบสกปรกเอาไวได จึงไมจําเปนตองใชน้ํายาลางจานก็สามารถลางคราบ
สกปรกออกได

• ไมใชผงซักฟอกมากเกินไปในการซักผา
• พิจารณาเลือกน้ํายาซักลางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากสวนประกอบบนฉลากขางบรรจุภัณฑ
• สวนผสมของน้ํายาซักลางที่ขายตามทองตลาดมีมากมายหลายชนิด มีสารลดแรงตึงผิว (สารออกฤทธิ์กําจัด
คราบสกปรก) สารเสริม (ชวยการทํางานของสารลดแรงตึงผิว) น้ําหอม และสี ซึ่งแตละยี่หอก็จะมีลักษณะแตก
ตางกันออกไป ในผงซักฟอกจะมีสาร LAS (สารลดแรงตึงผิว) หรือสารฟอกขาว เพื่อใหผามีความขาวมากขึ้น ซึ่ง
สารเหลานี้สามารถถูกยอยสลายไดยาก จึงมีการสะสมในรางกายและในธรรมชาติ อันจะกอใหเกิดผลเสียตางๆ
มากมาย นอกจากนี้บางครั้งยังมีการใสเกลือฟอสเฟตเพื่อชวยเพิ่มฟอง ซึ่งจะมีผลทําใหคุณภาพน้ําแยลงและ
เกิดการแพรพันธุของสาหรายตางๆ อยางผิดปกติ ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาสวนผสมในฉลากขางบรรจุภัณฑ
ใหดี โดยเลือกใชน้ํายาซักลางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กิจกรรมการปฏิบัติตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้
เราทุกคนควรพิจารณาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับแตละบุคคล
ซึ่งจําเปนจะตองชวยกันทําทุกวัน และทําอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
จึงจะสัมฤทธิ์ผลในการที่จะปกปองรักษาแมน้ําอันเปนที่รกั ยิ่งของเราทุกคน

บทที่ 3 ตัวอยางกิจกรรม
1. ตัวอยางกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ไดมีการจัดหองเรียนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่เทศบาลลําพูน ประเทศไทย ในวันที่ 26-28 มกราคม 2545
เนื้อหาหองเรียนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไดรับการจัดทําโดยคณะทํางานฝายญี่ปุน ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับสวนราชการและประชาชนชาวลําพูน รวมทั้งมีการลงพื้นที่สํารวจ 2 ครั้ง
<เวิรกช็อปเพื่อผูนําทางดานสิ่งแวดลอม>
[วันประชุม] วันเสารที่ 26 มกราคม 2545
[กลุมเปาหมาย] ประชาชนชาวลําพูนที่มีความสามารถเปนผูนาํ สิ่งแวดลอม
(ผูนําชุมชน 15 ชุมชน ครูอาจารย แมบานอาสาสมัคร และนักเรียน ประมาณ 30 คน)
[เปาหมาย]
เพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการวิเคราะหน้ําเบื้องตน ความสกปรกของแหลงน้ํา และวิธีการสรางจิต
สํานึกใหแกประชาชนทั่วไป
[เนื้อหาการประชุม]
O การระดมสมอง (หัวขอ : ปญหาสิ่งแวดลอมของแมน้ํากวงในเขตเทศบาลลําพูน)
O

การสาธิตวิธีวิเคราะหความสกปรกของน้ําโดยใชแพ็กเทส โดยใชน้ําแกงหรือเครื่องปรุงที่เหลือจากอาหารกลางวันนํามา
ใชเจือจางเพื่อสาธิต
(การเรียนรูสาเหตุความสกปรกของแมน้ําที่เกิดจากสิ่งใกลตัว)

บรรยาย
(1) โครงสรางปญหาสิ่งแวดลอมเมืองของเทศบาลลําพูน
(โดยอดีตเจาหนาที่ฝายผังเมือง จังหวัดลําพูน)
(เบื้องหลังความสกปรกของแมน้ํากวง, ปญหาสังคมทองถิ่น เปนตน)
(2) โรงบําบัดน้ําทิ้งกับคุณภาพน้ําในแมน้ํากวง
(โดยคณะทํางานฝายญี่ปุน)
(3) คําแนะนําเพื่อมาตรการรักษาสิ่งแวดลอมน้ํา
(โดยคณะทํางานฝายญี่ปุน)
(4) การตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําโดยใชแพ็กเทส
(โดยคณะทํางานฝายญี่ปุน)
O

<การเยี่ยมชมแหลงน้ํา>
[วันที่] วันอาทิตยที่ 27 มกราคม 2545
[กลุมเปาหมาย] ประชาชนทั่วไป และเด็กๆ ประมาณ 50 คน
[เปาหมาย]
เพื่อเสริมสรางความสนใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของแมน้ํา

ผูเขารวมเยี่ยมชม

[เนื้อหาการเยี่ยมชม]
O เยี่ยมชมโรงบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือที่อยูบริเวณตนน้ํา เทศบาลลําพูน

O

เอกสารแจก

O

เยี่ยมชมฝายกั้นน้ําเพื่อการเกษตร

ชวงกลางวันแนะนําการลางจานโดยใชไหมพรมเสนใยอะครีลิคและพายยาง (วิธีการทําใหน้ําไมสกปรก)

O

การทดลองตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชแพ็กเทส

O

ตรวจสอบความขุนของน้ําในแมน้ําโดยใชเครื่องมือวัดความขุนที่ทําขึ้นเอง

O

เยี่ยมชมโรงบําบัดเทศบาลลําพูน

2. ภาคผนวก
(1) แบบสอบถาม (ใชในการประชุมเวิรกช็อปเพื่อผูนําดานสิ่งแวดลอม)
(2) แผนพับ “การเลือกปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อทําใหแมน้ําใสสะอาด”

P สรุป

ทางคณะผูจัดทํามีความตองการปรับปรุงคูมือฉบับนี้ใหมีความเหมาะสมยิ่งๆขึ้นไป ดังที่ไดกลาวไวในชวงตนแลว ดังนั้น
จึงใครขอความกรุณาจากผูใชคูมือชวยกรุณาสงความเห็นหรือความตองการตางๆ มาตามที่อยูขางลางนี้ จักเปนพระคุณยิ่ง
<ที่อยูในประเทศญี่ปุน (ภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ)>
<ที่อยูในประเทศไทย (ภาษาไทย)>
Global Environment Centre Foundation
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2-1 10 Ryokuchikoen, Tsurumi-ku, Osaka
เทศบาลลําพูน
JAPAN 538-0066
ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
Tel: +81-6-6915-4121
Tel: 053-511-013, 053-511-540
Fax: +81-6-6915-0181
Fax: 053-511-092
e-mail: gec-manual@unep.or.jp
e-mail: prapatpoo@hotmail.com
<แนะนําสมาชิกคณะทํางานฝายญี่ปุน>
นายคันจิ โอคาอุจิ
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ศูนยวิจัยทางเคมีเคียวริสึริขะ
เขารวมโครงการติดตามตรวจวัดสภาพแวดลอมของมูลนิธิศูนยสิ่งแวดลอมโลก เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง การคนควาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอม ที่จัดขึ้นที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ป 2543 เปนสมาชิกสมาคมสิ่งแวดลอมน้ํา และสมาคมสิ่งแวด
ลอมน้ําผิวดินแหงประเทศญี่ปุน

นายไท ฮาราดะ
เขารวมกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและการพัฒนากฏหมายการตรวจสอบสิ่งแวดลอมน้ําที่เสะคิกะอุระ
มีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมหนังสือคูมือการตรวจสอบสิ่งแวดลอมเพื่อองคกรเอกชนและประชาชนทองถิ่น (ภาษาอินโดนีเซีย) เชี่ยวชาญ
ทางดานเคมีวิเคราะห สิ่งแวดลอมศึกษา เปนตัวแทนบริษัทแอ็คชั่นรีเสิรชเสะคิกะอุระ เปนผูประสานงานเครือขายเพื่อการศึกษาสิ่งแวดลอมแม
น้ําทั่วโลก (GREEN) เปนสมาชิกสมาคมสิ่งแวดลอมน้ําแหงประเทศญี่ปุน สมาคมเคมีวิเคราะหแหงประเทศญี่ปุน สมาคมสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศญี่ปุน สมาคมสิ่งแวดลอมศึกษาแหงประเทศญี่ปุน เปนที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมใหกับกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน

นายสึเนยะ สึจินากะ
แผนกเทคโนโลยี บริษัทศูนยวิเคราะหสิ่งแวดลอมทัตสึตะ
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสตรีแหงโอซากา มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแหงโอซากา มหาวิทยาลัยการผลิตแหงโอซากา หัวของาน
วิจัยระหวางทํางานอยูที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแหงโอซากา ไดแก การผลิตและการนําสิ่งแวดลอมน้ํากลับมาใชใหมภายในเทศ
บาล ความสัมพันธระหวางน้ํากับมนุษย เปนประธานสมาคมสิ่งแวดลอมน้ําแหงประเทศญี่ปุน สาขาคันไซ เปนที่ปรึกษากลุมคาวะเบะ เปน
สมาชิกสมาคมสิ่งแวดลอมน้ําแหงประเทศญี่ปุน สมาคมแอ็กเซสเมนทแหงประเทศญี่ปุน สมาคมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา

นางยะเอะ มิโนะฮาระ
เปนตัวแทนที่ปรึกษากลุมอะควาเฟรนด (สมาคมศิษยเกาการใหคําแนะนําน้ําทิ้งชุมชน เทศบาลเมืองยะโอะ”
ทํากิจกรรมรณรงคการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมแกเด็กประถม และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกประชาชนทั่วไป เพื่อปรับ
ปรุงสิ่งแวดลอมน้ําโดยเฉพาะแมน้ําสายตางๆ ของเมืองโอซากาใหดียิ่งขึ้น เขารวมโครงการเพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตในน้ําและการบําบัดน้ําแบบ
ธรรมชาติ โดยประชาชนรวมกับสวนราชการในการปูแผนเยื่อมะพราวไวริมคลองคอนกรีต เพื่อปลูกตนไม เปนสมาชิกคณะกรรมการกลุมเพื่อนรี
ไซเคิล คณะกรรมการกลุมเครือขายแมน้ําอองกะ เปนที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมใหกับกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน

