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บทคัดยอ  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปลี่ ยนแปลงคุณภาพน้ํ าตามระดับความลึก  ของ บึง สีฐาน  
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย แบงเปน 3 สถานี คือ ที่ระดับความลึก 
20, 40 แและ 60 เซนติเมตร   ใช Water Sample    เก็บตัวอยางน้ํา 
ที่ระดับความลึกดังกลาว    เพื่อวิเคราะหหาคาคาความเปนกรด-ดาง 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา    คาอุณหภูมิ       คาการนําไฟฟา และ 
คาความขุนของนํ้า  
 ผลการศึกษาพบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้า
ทุกสถานีบริเวณบึงสีฐานที่ระดับความลึก 20,40 และ 60 เซนติเมตร 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  8.55±0.35, 8.70±0.04 และ 8.36±0.22 
ซ่ึงพบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ระดับความลึก 40 
เซนติเมตร มีคาสูงสุด คาปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า (Dissolved 
Oxygen: DO) ของนํ้าทุกสถานีบริเวณบึงสีฐานที่ระดับความลึก 
20,40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  4.26±0.11, 
4.02±0.28และ 2.56±0.52 mg/l ซ่ึงพบวา คาปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ํา (DO)    ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร          มีคาสูงสุด  
คาอุณหภูมิ (Temperature: Temp) ของนํ้าทุกสถานีบริเวณบึงสีฐาน
ที่ระดับความลึก 20,40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยโดยรวม
เทากับ  32.38±0.11, 31.91±0.06 และ 31.73±0.15 oC ซ่ึงพบวา 
คาอุณหภูมิ (Temp)     ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร มีคาสูงสุด 
คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity): EC) ของนํ้าทุกสถานี
บริเวณบึงสีฐานที่ระดับความลึก 20,40 และ 60 เซนติเมตร มี
คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 1542.33±5.08, 1545.45±3.13 และ 
1558.78±51.44 μS/cm ซ่ึงพบวา คาการนําไฟฟา (EC) ที่ระดับ
ความลึก 60 เซนติเมตร มีคาสูงสุด คาความขุน (Turbidity: TU) ของ
นํ้าทุกสถานีบริเวณบึงสีฐานที่ระดับความลึก 20,40 และ 60 
เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 162.56±2.79, 166.55±2.03 
และ 181.00±1.68 NTU   ซ่ึงพบวา   คาความขุน (TU)   ที่ระดับ
ความลึก     60    เซนติเมตร      มีคาสูงสุด               ซ่ึงพบวาคา 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา   และคาอุณหภูมิแปรผกผันกับ 
ระดับความลึก  สวนคาการนําไฟฟาและคาความขุนแปรผันตรงกับ
ระดับความลึก และคาความเปนกรด-ดางไมมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือ
ระดับความลึกเพิ่มข้ึน 
 จากผลการศึกษาวิจัย ทําใหทราบถึงวิธีการวิเคราะห
คุณภาพน้ํา  ความแตกตางของคุณภาพน้ําตามระดับความลึกของน้ํา 
นําไปใชในการวิเคราะหคุณภาพของนํ้าในชีวิตประจําวันได  
  
คําสําคัญ : คุณภาพน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 
 

1. บทนํา  
 นํ้าเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต เปนทรัพยากร
ที่มีคุณคาและมีประโยชนสําหรับมนุษยและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก 
ทั้งในดานอุตสาหกรรม และดานการผลิตพลังงาน การคมนาคม
ขนสง รวมไปถึงการอุปโภคและบริโภคของมนุษย จากประโยชนที่
กลาวมา นํ้าถือวาเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุก
ชนิด โดยแหลงนํ้าสวนใหญที่นํามาใชประโยชนน้ันคือแหลงนํ้าผิวดิน         

พื้นที่ชุมนํ้าเปนแหลงรวบรวมน้ําตามธรรมชาติ ซ่ึงสวน
ใหญจะไดจากน้ําที่ไหลมาบนผิวดิน และบางสวนซึมออกมาจากดิน 
มีทั้งแหลงนํ้าขนาดเล็ก           และขนาดใหญที่จะอํานวยใหทําการ
ชลประทาน เพื่อประโยชนในดานตางๆ 1(กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,2553)แต ในปจจุบันประเทศ
ไทยของเรากําลังเผชิญปญหามลพิษทางน้ําอยางมาก เชน สารพิษ
ตกคางจากแหลงเกษตรกรรมลงสูแมนํ้าลําคลอง นํ้าทิ้งจากบานเรือน 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งสูแมนํ้าลําคลอง และน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 2(กัณฑรีย ศรีพงศพันธุ,  2547) ฉะน้ัน
ทางหนวยงานของรัฐบาลไดมีการกําหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ํา 
เพื่อเปนการควบคุมสารปนเปอนในแหลงนํ้า ซ่ึงเปนการปองกันการ
เส่ือมโทรมของแหลงนํ้าอีกทางหนึ่ง การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจึง
เปนส่ิงจําเปน เพื่อที่จะไดทราบถึงวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ํา และ
คุณภาพของนํ้า 

บึงสีฐานตั้งอยูบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนพื้นที่ชุม
นํ้า จึงทําใหพื้นที่บริเวณน้ีเกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศนํ้า
และเปนแหลงพักผอนที่สําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา
บางประการตามระดับความลึกของลําน้ํา ซ่ึงเปนตัวแปรหน่ึงที่สําคัญ
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําและปจจัยที่ทําใหเกิดความหลากหลาย
ของระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการน้ํา
และนําไปสูการพัฒนาแหลงนํ้าอยางยั่งยืนตอไป (สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาค 6 นนทบุรี.  2550: เวปไซต) 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
             1. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
 1.1 กระบอกเก็บตัวอยางน้ํา (Water Sample)  
 1.2 เครื่อง pH Meter  ยี่หอ WTW   รุน pH / cond 
340i / set     
 1.3 เครื่อง DO Meter  ยี่หอ WTW  รุน   Oxi 315i /set 
 1.4 ขวดเก็บนํ้าตัวอยาง 
 1.5 เครื่องวัดความขุนรุน 2100p  ยี่หอ  HACH  



   1.6 เรือยาง 
   1.7 เส้ือชูชีพ 

             2. วิธีการศึกษา โดยมีข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
  2.1  ทําการศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณบึงสีฐาน  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2.2 เก็บตัวอยางน้ําในวันที่ 7 เมษายน 2553  และ
กําหนดจุดเก็บตัวอยางโดยแบงเปน 3 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 1 
สถานีที่  1 เปนบริเวณขางบึงสีฐานหางจากฝงซาย  10 เมตร  สถานี
ที่ 2  บริเวณกลางบึงสีฐาน ที่กลางลําน้ํา  สถานีที่ 3 เปนบริเวณขาง
บึงสีฐานหางจากฝงขวา 10 เมตร  ทําการทดลองสถานีที่ 1 โดย
แบงเปนระดับความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร โดยใช Water 
Sample เก็บตัวอยางที่ระดับความลึกตางๆ จํานวน 3 ตัวอยาง  
วิเคราะหหาคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา  โดยใชเครื่อง DO meter        
คาการนําไฟฟา  คาอุณหภูมิ  และคาความเปนกรด-ดาง โดยใช
เครื่อง pH Meter   วัดคาความขุน  โดยใชเครื่องวัดความขุน   
 
 
 
 
 
 
 
             รูปท่ี 1 จุดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณบึงสีฐาน 
 
 
 
 
 
 
                 รูปท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
 
 2.3 ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 2.2  แตเปลี่ยนสถานที่
เก็บตัวอยางเปนสถานีที่ 2 และสถานีที่ 3  ตามลําดับ 

  2.4 นําผลขอมูลที่ไดวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2.5 ศึกษาการจัดทําชุดส่ือการเรียนรูเร่ือง การ
ตรวจสอบคุณภาพของนํ้า 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล  
 3.1  สภาพทั่วไปของบึงสีฐาน  
 บึงสีฐาน เปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีลักษณะเปนอางกักเก็บนํ้า  
นํ้ามีลักษณะสีเขียว  ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
                      รูปท่ี 3  แสดงลักษณะบึงสีฐาน 
 

 3.2 ดานคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้า พบวา 
      2.1 คาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา พบวา สถานี
ที่ 1 ที่ระดับความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
6.57±0.06 , 6.73±0.47 และ 5.53 ±0.40 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ สถานีที่ 2 ที่ระดับความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.03±0.12, 4.47±0.15 และ 1.77±0.97 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  ตามลําดับ สถานีที่ 3 ที่ระดับความลึก 20, 40 และ 60 
เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.77±0.15, 0.87±0.21 และ 0.37±0.12  
มิลลิกรัมตอลิตร  ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
  ซ่ึงพบวา คาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา  ใน
สถานีที่ 1 ที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
6.57±0.06 มิลลิกรัมตอลิตร  ในสถานีที่ 2 ที่ระดับความลึก 40 
เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 6.73±0.47 มิลลิกรัมตอลิตร  ในสถานีที่ 
3 ที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.53 ±0.40 
มิลลิกรัมตอลิตร  ดังแสดงในรูปที่  4 
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําของน้ําในบึงสีฐาน 
 

     2.2 คาความเปนกรด-ดาง พบวา สถานีที่ 1 ที่ระดับ
ความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ  8.35±1.02, 
8.92±0.04 และ 8.30 ±0.05 ตามลําดับ สถานีที่ 2 ที่ระดับความลึก 
20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.80±0.01, 8.75±0.02 
และ 8.36±0.53 ตามลําดับ สถานีที่ 3 ที่ระดับความลึก 20, 40 และ 
60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.49±0.01, 8.44±0.05 และ 
8.42±0.07 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ซ่ึงพบวา คาความเปนกรด-ดาง ที่ระดับความลึก 20 
เซนติเมตร ในสถานีที่ 2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 8.80±0.01 และที่ระดับ
ความลึก 40 เซนติเมตร ในสถานีที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 8.80±0.01 ที่
ระดับความลึก 60 เซนติ เมตร ในสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
8.42±0.07  ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงคาความเปนกรด-ดาง ของนํ้าในบึงสีฐาน 
    2.3 คาการนําไฟฟา พบวา สถานีที่ 1 ที่ระดับความ
ลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,533±0.13, 
1,536±0.05 และ 1,533±0.08 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร 
ตามลําดับ สถานีที่ 2 ที่ระดับความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1,543±0.02, 1,549±0.02 และ 1,591±1.41 



ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ตามลําดับ สถานีที่ 3 ที่ระดับความลึก 
20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ
1,551±0.01,1,555±0.02 และ 1,553±0.05  ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ซ่ึ งพบว า  ค าการนํ า ไฟฟ า  ที่ ร ะดับความลึก  20 
เซนติเมตร ในสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 1,551±0.01 ไมโครซีเมนต
ตอเซนติเมตร และที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร ในสถานีที่ 3 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 1,555±0.02 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ที่ระดับ
ความลึก 60 เซนติเมตร ในสถานีที่ 2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 1,555±0.02 
ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงคาการนําไฟฟาของน้ําในบึงสีฐาน 

 
 2.4 คาอุณหภูมิ พบวา สถานีที่ 1 ที่ระดับความลึก 20, 
40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.70±0.10, 32.67±0.06 
และ 32.53±0.12 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สถานีที่ 2 ที่ระดับความ
ลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 32.30±0.10, 
32.03±0.06 และ31.67±0.23 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สถานีที่ 3 
ที่ระดับความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
31.13±0.12, 31.03±0.06 และ 31.00±0.10 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ซ่ึงพบวา คาอุณหภูมิที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร 
ในสถานีที่ 1 มีคาสูงสุดเฉลี่ย 33.70±0.10 องศาเซลเซียส และท่ี
ระดับความลึก 40 เซนติ เมตร ในสถานีที่ 1 มีคาสูง สุดเฉลี่ย 
32.67±0.06  องศาเซลเซียส ที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตร ใน
สถานีที่ 1 มีคาสูงสุดเฉลี่ย 32.53±0.12  องศาเซลเซียส ดังแสดงใน
รูปที่ 7 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงคาอุณหภูมิของนํ้าในบึงสีฐาน 

 2.5 คาความขุน พบวา สถานีที่ 1 ที่ระดับความลึก 20, 
40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 168±5.29, 180.33±4.51 
และ 191.33±2.52 เอ็นทียู ตามลําดับ สถานีที่ 2 ที่ระดับความลึก 
20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 160.67±2.08, 
149.00±1.00และ179.67±1.53 เอ็นทียู ตามลําดับ สถานีที่ 3 ที่ระดบั
ความลึก 20, 40 และ 60 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 159±1.00, 
170.33±0.58 และ 172.00±1.00  เอ็นทียู ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ซ่ึงพบวา คาความขุนที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร ในสถานีที่ 1 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 168.00±5.29 เอ็นทียู และที่ระดับความลึก 40 
เซนติเมตร ในสถานีที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 180.33±4.51 เอ็นทียู ที่
ระดับความลึก 60 เซนติ เมตร ในสถานีที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
191.33±2.52 เอ็นทียู ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
รูปท่ี 8 แสดงคาความขุนของนํ้าในบึงสีฐาน 

 3. ผลการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง คุณภาพน้ํา ซ่ึงเปนการนําองคความรูและ
กระบวนการวิจัยไปปรับประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา           องคความรูและกระบวนการวิจัย
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สาระที่  6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระ
ที่  8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ว 6.1 และ ว 8.1 ของหลักสูตร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยทําเปนแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ดังแสดงไวในตารางที่  1 
ตารางท่ี 1  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระ            
               การเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
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- คุณสมบัติน้ํา 
- ประเภท
แหลงน้ํา 
- การใช
ประโยชนแหลง
น้ํา 
- การตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา  
- การอนุรักษ
น้ํา 
 

การเรียนรูแบบ
โครงงาน  
 
 

-กระบวนการ
กลุม 
- การทดลอง 
- การสืบคน
ขอมูล 
- การอภิปราย 
- การนําเสนอ 
- การศึกษา
นอก
สถานที่ 

- ทักษะทาง
วิทยาศาสตร 
 

- การ
นําเสนอ 

- การจัด
นิทรรศการ 

ชุดการเรียนรู 
กลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร 
เรื่อง คุณภาพน้ํา 
ประกอบดวย 
- แผนการ
จัดการเรียนรู  
-ใบความรู เรื่อง
คุณภาพน้ํา 
- สไลด           
อิเล็กทรอนิกส / 
หนังสือ
อิเลคทรอนิกส 
-บทปฏิบัติการ
เรื่องการ
วิเคราะหน้ํา 
-ชุดการเรียนรู 
เรื่อง คุณภาพน้ํา 

 
 



4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลีย่คุณภาพน้าํ จําแนกตามระดับความลึก พบวา 
 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับ
ความลึก  20 เซนติเมตร ทั้ง 3 สถานี และลดลงเมื่อระดับความลึก
เพิ่มข้ึน    ( ยกเวนในสถานีที่ 1 )        ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ศิริเพ็ญ  ตรัยไชยาพร และขจรเกียรติ แซตัน (มปป.) ที่ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในรอบวัน ที่ระดับความลึกตางๆ ของ
อางเก็บนํ้าเข่ือนแมงัดสมบูรณชล         จังหวัดเชียงใหม      พบวา  
คาออกซิเจนละลายน้ํา       มีคาสูงสุดที่เวลา      10.00 นาฬิกาและ  
14.00 นาฬิกา และจะลดลงตามระดับความลึกของน้ํา 
 ความเปนกรด-ดาง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับความลึก 20 
เซนติเมตร    ทั้ง   3    สถานี    และลดลงเม่ือระดับความลึกเพิ่มข้ึน  
( ยกเวนในสถานีที่ 1 )  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ    ตรัย
ไชยาพร   และ   ขจรเกียรติ  แซตัน   (มปป.)  พบวาคาความเปน
กรด-ดางลดลงตามระดับความลึก 
 คาการนําไฟฟา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับความลึก 60 
เซนติเมตร ทั้ง 3 สถานี ซ่ึงการนําไฟฟา คือ ความสามารถของน้ําที่
จะใหกระแสไฟฟาไหลผาน ซ่ึงข้ึนอยูกับความเขมขนชนิดของอิออน
ที่มีอยูในนํ้า และอุณหภูมินํ้า ที่มีอิออนของสารตาง ๆ ละลายอยู
สามารถนําไฟฟาได คาการนําไฟฟาของน้ําธรรมชาติโดยทั่วไป มี 
คาระหวาง 0.1 - 5.0 ไมโครโมหตอเซนติเมตร 
 อุณหภูมิ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับความลึก  20 
เซนติเมตร ทั้ง 3 สถานี และลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะวาเม่ือระดับความลึกของน้ําเพิ่มข้ึน ทําใหปริมาณแสง
ที่สองถึง นํ้าลดลง  อุณหภูมิ จึงลดลง  ซ่ึงตรงกับขอมูลในเ ร่ือง
เกร็ดความรู คุณภาพน้ําของลุมนํ้า (2550) กลาววา อุณหภูมิของนํ้า
ตามธรรมชาติในแหลงนํ้าจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศขึ้นอยู
กับความเขมของแสงจากดวงอาทิตย และระดับความลึกของน้ํา 
 คาความขุนของนํ้า มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับความลึก 60 
เซนติเมตร ทั้ง 3 สถานี ซ่ึงอาจเกิดจากน้ําที่มีสารแขวนลอย ซ่ึง
ขัดขวางทางเดินแสงที่ผานน้ํานั้น ความขุนขนของนํ้าเกิดจากการที่
นํ้ามีส่ิงแขวนลอยอยู เชน ดินละเอียด หรือ อินทรียสาร แพลงคตอน 
และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ สารพวกที่จะทําใหเกิดการกระจัดกระจาย 
(Scattered) และดูดซึม (Absorbe) ของแสง แทนที่จะปลอยใหแสง
ผานเปนเสนตรง   กําหนดมาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก     
ความขุนระดับสูงสุดที่ควรมีได 5 เอ็นทียู        ระดับสูงสุดที่ยอมให
มี 25 เอ็นทียู  
 สรุปแลวพบวา คาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําและคา
อุณหภูมิมีคาลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มข้ึน  สวนคาการนําไฟฟา 
และคาความขุนมีคาเพิ่มข้ึน  เม่ือระดับความลึกเพิ่มข้ึนและคาความ
เปนกรด-ดาง  ไมมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือระดับความลึกเพิ่มข้ึน 
 
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 จากการศึ กษาครั้ ง น้ีพบว า  นํ าองค ความรู แ ล ะ
กระบวนการวิจัยไปปรับประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญดังน้ี 

   1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  สาระที่  6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และสาระที่  8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2       สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ว 6.1 และ  
ว 8.1 เนนการปฏิบัติจริง การมีสวนรวมและการเรียนรูแบบโครงงาน 
เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีของนักเรียน 

 2.  บูรณาการสูการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ เชน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ือง คุณภาพน้ํา 

  3. เผยแพรการบูรณาการสูการเรียนการสอนแกเพื่อน
ครู ผูสนใจและผูเกี่ยวของในวงการศึกษา 

 
5. ขอเสนอแนะ 

1.ควรมีการเปรียบเทียบชวงเวลาเพื่อทําการตรวจสอบ 
คุณภาพน้ํา 

2.  ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพและทาง 
เคมีรวมกับทางชีวภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่ง
จากหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญและผูที่มีสวนเกี่ยวของดังน้ี  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ใหโอกาสและสนับสนุนงบประมาณการ
ทําวิจัย,   ผูชวยศาสตราจารย     ดร.ยรรยงค      อินทรมวง    และ 
รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง  ดร.อัจฉรา  บุปผาพันธุ 
และคณะนักวิ จัยพี่ เลี้ยง  คณะวิทยากรทุกทานที่ ได ใหความรู 
คําแนะนําปรึกษา แกไขขอบกพรองตาง ๆ, คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการทํางานวิจัย รวมทั้ง
เพื่อนครูครุวิจัยวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม รุนที่ 5 ทุกทานที่
เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน  ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปน
อยางสูง ซ่ึงผูวิจัยจะนําองคความรู  มวลประสบการณที่ไดรับไป
ประยุกตใชถายทอดแกนักเรียนในโรงเรียน  เผยแพรแกเพื่อนครู 
ผูสนใจ และประชาชน เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาตอไป 
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