
การประเมินคุณภาพน้ํากับความหลากชนิดของแมลงน้ําในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
Water Quality  Assessment and Species Diversity of Aquatic Insects in Seetan Reservior,   

Khon Kaen University                                                    
      

   สมควร  ไขแกว                 
โรงเรียนเมืองถลาง  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110 

 E-mail :  sak.somkhuan@gmail.com            
 
บทคัดยอ   

การประเมินคุณภาพน้ํา กับความหลากชนิดของ   แมลง
นํ้าในบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน      มี
วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาสภาพแวดลอมทั่ ว ไปของ บึง สีฐาน 
เปรียบเทียบคุณภาพน้ํากับความหลากชนิด และการกระจายของ
แมลงนํ้า  และเพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนเรื่องการใชแมลงนํ้าเปน
ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา  ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1-30  เมษายน 
2553 โดยกําหนดพื้นที่เก็บตัวอยางบริเวณบึงสีฐาน     ฝงตะวันตก 
จํานวน 3 สถานี ทําการศึกษาคุณภาพน้ําทางเคมี และทางกายภาพ
ในพารามิเตอร ดังน้ี คือ คาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO), คาความ
ขุน (TU), คาการนําไฟฟา (EC), คาความเปนกรด-ดาง (pH) และ
อุณหภูมิ (Temp.) โดยวิเคราะหคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของแตละพารามิเตอร โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett’s C  หาคา
ดัชนีความหลากชนิด และคาการกระจายของแมลงน้ํา 

 ผลการศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไปของบึงสีฐาน       
ฝงตะวันตก พบวาบริเวณริมบึงมีธูปฤาษี (Typha angustifloria)    
ปกคลุมเปนจํานวนมาก สวนบริเวณกลางบึงไมมีพืชนํ้าปกคลุม ดาน
คุณภาพน้ําพบวา DO ในสถานีที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ  
6.23±1.96 mg/L คา EC ในสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 
1,332.67±1.53  μS/cm คา pH ในสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
เทากับ 7.97±0.13 คา TU พบวาสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 
3.90±0.36 NTU  สําหรับอุณหภูมิของนํ้าในบึงสีฐานอยูในชวง 
28.73±0.35 °C  และพบวาในทุกพารามิเตอรของสถานีที่ 3 มีความ
แตกตางกับสถานีที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 
สวนการศึกษาความหลากชนิด และการกระจายของแมลงน้ํา พบวา
มีแมลงนํ้ารวมทั้งหมด 5 อันดับ 8 วงศ  โดยสถานีที่ 1 พบจํานวน  4  
อันดับ ไดแก อันดับ Odonata, Coleoptera, Ephemeoptera และ 
Diptera สถานีที่ 2 พบในอันดับ Odonata และ Coleoptera และ
สถานีที่ 3 พบในอันดับ Hemiptera, Coleoptera และ Odonata ซ่ึง
ในสถานีที่ 3  มีคาดัชนีความ   หลากชนิดมากที่สุด เทากับ 1.36 
และคาการกระจายของแมลงน้ําในสถานีที่ 3 มีคามากที่สุด เทากับ 
0.76  สําหรับการประเมินคุณภาพน้ําโดยใชคาคะแนนเฉลี่ย ASPT  
พบวาสถานีที่ 1 มีคุณภาพน้ําคอนขางสกปรก สวนสถานีที่ 2 และ 3 
คุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพน้ําทางเคมีและทางกายภาพกับทางชีวภาพ โดย

พิจารณาจากคา DO, pH และคะแนนเฉลี่ย ASPT พบวาคุณภาพ
ของนํ้าในสถานีที่ 1 และสถานีที่ 3 ไมสอดคลองกัน คือ คา DO 
เฉลี่ยในสถานีที่ 1 มีคาเทากับ 6.23±1.96 mg/L ซ่ึงเปนคาที่สัตวนํ้า
สามารถดํารงชีวิตได  แตเม่ือพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย ASPT 
กลับพบวาในสถานีดังกลาวน้ําคอนขางสกปรก  สวนสถานีที่ 3 มีคา 
DO เฉลี่ยเทากับ 1.40±0.26 mg/L (สงผลตอการดํารงชีวิตของสัตว
นํ้า) แตเม่ือพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย ASPT พบวาน้ํามีระดับ
คุณภาพปานกลาง สวนการพิจารณาจากคา pH พบวา    ทุกสถานีมี
ความสอดคลองกัน   
 จากกระบวนการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาบทเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การประเมินคุณภาพน้ําดวยวิธีการทางชีวภาพโดยอาศัยแมลงนํ้า
เปนดัชน้ีชี้วัดไดในโอกาสตอไป 
 

คําสําคัญ:   คุณภาพนํ้า ความหลากชนิด  แมลงนํ้า  ดัชนีชีวภาพ 
 

1. บทนํา  
 แมลงนํ้าเปนแมลงที่อาศัยอยูในนํ้า หรือมีชวงหนึ่งของ
ชีวิตที่อาศัยอยูในนํ้า  โดยปกติตัวออนของแมลงนํ้าสามารถเคลื่อนที่
ไดนอย   และหลายชนิดมีความไวตอการเปลี่ ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอม1 ซ่ึงถูกนํามาใชในการประเมินผลกระทบ ติดตาม
คุณภาพน้ําและตรวจวัดมลพิษทางน้ําอยางกวางขวาง2 
 บึงสีฐานเปนแหลงนํ้าผิวดินในมหาวิทยาลัยขอนแกน มี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย 150-169 เมตร   แตเดิมถูกสรางข้ึน
เพื่อกักเก็บนํ้าไว ใชประโยชน เพื่อการอุปโภคบริโภคภายใน
มหาวิทยาลัย3 บึงสีฐานฝงตะวันตกทําหนาที่รองรับนํ้าฝนที่     ไหล 
บาบนผิวดินและนํ้าเสียจากชุมชนหมูบานสีฐานที่ตั้งอยูใกลเคียง ซ่ึง
นับเปนแหลงปนเปอนของนํ้าเสียที่สําคัญและสงผลตอคุณภาพน้ําใน
บึง ปจจุบันประชากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนนิยมใชบึงสีฐานฝง
ตะวันตกเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และเปนแหลงจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เชน จัดงานประเพณีลอยกระทง  การปลอยปลา  และ
สัตวนํ้า เปนตน4  ดังน้ันการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ และทาง
เคมีบางประการ และการศึกษาความ   หลากชนิด และการกระจาย
ของแมลงน้ําในบึงสีฐานฝงตะวันตกสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชใน
การเฝาระวัง หรือเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการกับแหลงนํ้าในบึงสี
ฐานตอไป    
 

 
  



2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ     
2.1 วัสดุอุปกรณสําหรับศึกษาคุณภาพน้ําภาคสนาม 
      - DO Meter รุน Oxi 315i /SET, Turbility Meter รุน 2100P, 

Conductivity Meter และ pH Meter  รุน pH/Cond/ EC 340i/SET   

      - ตะแกรงรอน เบอร 30, จานเพาะเชื้อ, พูกัน, ขวดเก็บตัวอยาง, 

กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ, แอลกอฮอลความเขมขน  70  

เปอรเซ็นต และกลองบันทึกภาพ 

2.2 วิธีการศึกษา 
        การศึกษาครั้งน้ี มีข้ันตอนการศึกษา ดังน้ี  
        กําหนดสถานีเก็บตัวอยาง จํานวน  3  สถานี เพื่อศึกษาใน

ประเด็นตอไปน้ี 

      2.2.1 การศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ และทางเคมี 
            ศึกษาในพารามิเตอรตอไปน้ี คือ คาความเปนกรด–ดาง 
ของนํ้า (pH) โดยใช pH meter, คาการนําไฟฟา (Electrical 
Conductivity : EC) โดยใช Conductivity Meter, คาปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ํา (Dissolved  Oxygen : DO) โดยใช DO 
Meter, คาอุณหภูมิของนํ้า (Temperature : Temp.) โดยวัดผาน
เครื่อง pH meter  และ คาความขุนของนํ้า (Turbility: TU) โดยใช 
เครื่อง Turbidity Meter ทําการวิเคราะหคาทางสถิติ ไดแก  
คาเฉลี่ย (Means) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละพารามิเตอร โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way, Analysis of  Variance  และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ 
Dunnett’s C 
      2.2.2 การเก็บตัวอยางแมลงนํ้า   
             โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแมลงน้ําจากริมบึงสีฐาน 3 
สถานีๆ ละ 3  ซํ้า โดยใชสวิง (pound net) เก็บตัวอยางที่สํารวจได
ลงในขวดเก็บตัวอยางที่มีแอลกอฮอลความเขมขน 70 เปอรเซ็นต 
เพื่อเปนการเก็บรักษาตัวอยางรอการนําไปแยก และจําแนกใน
หองปฏิบัติการตอไป 
      2.2.3 การจําแนกชนิดของแมลงนํ้า      
              นําตัวอยางแมลงนํ้าสองดูดวยกลองจุลทรรศนแบบสเตอริ
โอ (Stereo  Microscope) และจําแนกโดยใชรูปวิธานของ Zwart 
และ Trivedi5   
             ใหคาคะแนนของแมลงน้ําดวย BMWP Score  และการ
หาคา ASPT เปนการใหคะแนนแมลงน้ําที่พบในแตละวงศตาม
ตารางการใหคะแนนของ BMWP6  ในแตละสถานีที่เก็บตัวอยาง 
จากนั้นรวบรวมคะแนนของแมลงน้ําทั้งหมดเขาดวยกัน  คาที่ไดเปน
คา  BMWP Score  นับจํานวนวงศที่ มีคะแนนในแตละจุดเก็บ
ตัวอยาง แลวนําไปหารคะแนนรวมของ BMWP Score จะไดคาที่
เรียกวา Average Score Per Taxa  (ASPT) นําคา ASPT มาเทียบ
กับตารางมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงนํ้าผิวดิน และคุณภาพน้ําทั่วไป 
เพื่อบงชี้วาคุณภาพน้ําของแตละสถานีเก็บตัวอยาง  
      2.2.4 การคํานวณคาดัชนีความหลากชนิด    

นําขอมูลแมลงนํ้าที่พบมาคํานวณคาดัชนีความ    
หลากชนิด  และคาการกระจาย โดยดัชนีความหลากชนิดใชสูตรของ 
Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s Index) และคาการกระจาย

ของแมลงน้ําใชสูตรของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s 
Evenness Index) นําคาดัชนีความหลากชนิด และคา 
กระจายของแมลงน้ําใชสูตรของ Shannon-Wiener (Shannon-
Wiener’s Evenness Index) นําคาดัชนีความหลากชนิด และคาการ
กระจายที่คํานวณไดในแตละสถานีมาเปรียบเทียบกัน 

3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล    
3.1 สภาพแวดลอมทั่วไปของบึงสีฐานฝงตะวันตก   
     บริเวณรอบบึงทิศตะวันตกติดกับถนนมะลิวัลย และรั้ว 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทิศตะวันออกติดกับถนนของมหาวิทยาลัย
และหอศิลปวัฒธรรม  ทิศเหนือเปนที่อยูอาศัยของชาวบานและ
บานพักอาจารย  บริเวณริมบึงมีพืชนํ้าข้ึนปกคลุม ซ่ึงพืชที่พบเปน
จํานวนมาก  ไดแก ธูปฤาษี (T. angustifloria) สําหรับบริเวณกลาง
บึงไมมีพืชนํ้าปกคลุม  (Open Water Zone)   จากลักษณะสภาพ 
แวดลอมดังกลาวนาจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะสงผลตอ
คุณภาพน้ํา ความหลากชนิด และการกระจายตัวของแมลงนํ้าในบึงสี
ฐานฝงตะวันตก    
3.2 คุณภาพน้ําทางเคมี และทางกายภาพ 
     ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางเคมี และกายภาพ (ตารางที่ 1) 
พบวา คา DO ในสถานีที่ 1 และ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.23±1.96  
และ 6.07± 0.74 สวนสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 1.40±0.26 
mg/L และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับสถานีที่ 
1 และ 2  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบริเวณที่สํารวจเปนจุดเชื่อมตอกับทอ
ระบายนํ้าเสียจากชุมชนหมูบานสีฐานที่ตั้งอยูใกลเคียง  อาจมีการ
ปนเปอนของสารตางๆ และจากสภาพทั่วไปพบวาน้ํามีกลิ่นเหม็น 
และสีคอนขางคล้ํา อาจเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหคา DO ต่ํา แตจาก
การศึกษาเรื่องชนิดและความหนาแนนของประชากรแพลงกตอนพืช
ในบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พบวาคา DO ของนํ้าในบึงสีฐานมีคาอยูระหวาง 7.2-14.0 mg/L 3ซ่ึง
ไมสอดคลองกับการศึกษาในครั้งน้ี  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะฤดูกาล และ
สถานีในการเก็บตัวอยางที่แตกตางกัน  รวมทั้งสภาพแวดลอมอื่น ๆ 
ที่อาจจะมีความแตกตางกันดวย 

คา pH และ EC ของสถานีที่ 3 มีความแตกตางกับสถานี
ที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยคา pH  สถานี
ที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 8.79±0.15, 8.77±0.06 และ 7.97±0.13 
ตามลําดับ ซ่ึงยังอยูในชวงของมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิว
ดินที่ไมใชทะเล8 สวนคา EC สถานีที่1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 
1,613.67±23.86, 1,597.67±8.08 และ 1,332.67±1.53 μS/cm  
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาคาปกติ (คา EC ปกติที่ควรจะมีในแหลงนํ้า
ธรรมชาติทั่วไปมีคาระหวาง 150-300 μS/cm)9  ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาบึงสีฐานฝงตะวันตกเปนแหลงนํ้านิ่งทําใหมีการสะสมของ
สารที่ละลายน้ํา หรือมีการปนเปอนสารประกอบอนินทรีย และ
ชวงเวลาที่เก็บตัวอยางอยูในฤดูรอน อุณหภูมิของอากาศสูงทําให
อุณหภูมิของนํ้าสูงตามไปดวยสารอนินทรียจึงแตกตัวเพิ่มข้ึนสงผล
ใหมีคาการนําไฟฟาสูงทั้ง 3 สถานี 

คาความขุนของนํ้า พบวาสถานีที่ 3 มีคาความขุนเฉลี่ย
ต่ําสุด เทากับ 3.90±0.36 NTU ซ่ึงแตกตางจากสถานีที่ 1 และ 2 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตเม่ือเทียบกับคามาตรฐาน 



พบวาทุกสถานีคาความขุนยังอยูในเกณฑปกติ   จากการศึกษาผล
การใชตัวแปรดานเคมี  ฟสิกส  และชีววิทยาในการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในแมนํ้าพองพบวา คามาตรฐานของความขุน
อยูระหวาง 1-1,000 NTU 7 

อุณหภูมิของน้ําในบึงสีฐานพบวาอยูในชวง 28.73±0.35 
ถึง 33.67±0.72 °C แตจากการศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวพื้น
ทองนํ้ากับโละหนักในแมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้านครนายกพบวา
อุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้าอยูในชวง 
23-32 °C10 
ตารางท่ี 1  คุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีของบึงสีฐาน     
 ฝงตะวันตก (จําแนกตามพารามิเตอร, Mean±S.D.) 

สถาน ี
 

 
พารา 
มิเตอร 

 
1 2 3 

DO 
(mg/L) 

      6.23±1.96a       6.23±1.96a       1.40±0.26b 

pH       8.79±0.15a       8.77±0.06a       7.97±0.13b 

EC 
(μS/cm)   

1,613.67±23.86a 1,597.67±8.08a 1,332.67±23.86b 

TU (NTU)   184.33±21.55   194.67±18.58       3.90±0.36b 

Temp. 
(°C) 

   33.07±1.44    33.67±0.72     28.73±0.35b 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละพารามิเตอรแสดงวา 
 คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 (P<0.05) ทดสอบโดยวิธี Dunnett’s C 

 
ความหลากชนิด และการกระจายของแมลงน้ําในบึง    สี

ฐานพบแมลงนํ้ารวมทั้งหมด 5 อันดับ 8 วงศ 8 ชนิด (รูปที่ 1) โดย
อันดับ Odonata สามารถพบไดทั้ง 3 สถานี  ทั้งน้ีเพราะ   แมลงนํ้า
ในอันดับ Odonata  มักอาศัยอยูตามดงพืชใตนํ้า11 ซ่ึงทั้ง 3 สถานีที่
เก็บตัวอยาง ประกอบดวยพืชนํ้าจําพวกธูปฤาษี           (T. 
angustifloria ) ข้ึนปกคลุม  และแมลงน้ําอันดับ Odonata สามารถ
อาศัยอยูในบริเวณที่มีคา DO ไมสูงมากได12  ซ่ึงจากการสํารวจครั้ง
น้ีพบวาคา DO อยูในชวง 1.40±0.26 ถึง 6.23±1.96 mg/L     

สําหรับแมลงน้ําในอันดับ Ephemeoptera และ Diptera 
พบเฉพาะสถานีที่ 1 ทั้งน้ีอาจเนื่องจากสถานีที่ 1 มีคา DO สูง 
(6.23±1.96 mg/L) ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑที่สัตวนํ้าสามารถอาศัย อยู
ได  โดยตัวออนแมลงนํ้าในอันดับ Ephemeoptera มักพบในน้ํา
สะอาด  มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําสูง และในอันดับDipteraวงศ 
Chironomidae  มักอาศัยอยูตามโคลนตม กินเศษซากพืชเปนอาหาร
11 

สวนแมลงนํ้าในอันดับ Hemiptera พบเฉพาะสถานีที่ 3  
วงศ  Notonectidae, Hydrometridae  และ Gerridae  แมลงนํ้าใน
วงศเหลานี้ สามารถรับออกซิเจนจากอากาศไดโดยตรง โดยเฉพาะ
มวนเข็ม และจิงโจนํ้า มีการเคลื่อนที่ไปมาอยางรวดเร็วบนผิวนํ้า  จึง
ไมมีความสําคัญมากนักในการนํามาใชในการประเมินคุณภาพของ
แหลงนํ้า12 แตจากการประเมิณคุณภาพน้ําในสถานีที่ 3 โดยอาศัยคา
คะแนนเฉลี่ย ASPT ซ่ึงเทากับ 5.80 พบวาคุณภาพของน้ําอยูใน
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย ASPT สําหรับนํ้าคุณภาพปานกลาง
อยูในชวง 5.0-6.0)   

 

  
A. B. 

  
C. D. 

  
E. F. 

  
G. H. 

รูปท่ี 1  ชนิดของแมลงน้ําที่สํารวจพบในบึงสีฐานฝงตะวันตก 
          (ชื่อสามัญ) 
A :  ตัวออนแมลงปอเข็ม  (Damselfly Nymph) 
B :  ดวงดิ่ง (True water beetle)  
C :  ตัวออนชีปะขาววายน้ํา (Mayflies Nymph) 
D :  หนอนร้ินนํ้าจืดแดง (Midge) 
E :  ตัวออนแมลงปอบาน (Dragonfly Nymph) 
F :  มวนวน (Back Swimmer) 
G :  มวนเข็ม (Water Measurer)    
H :  จิงโจนํ้า (Water Strider) 
 

สําหรับความหลากชนิดของแมลงน้ําในบึงสีฐาน  จากการ
สํารวจพบวา สถานีที่ 1, 2 และ 3 มีคาดัชนีความหลากชนิดเทากับ 
1.15, 0.69 และ 1.36 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  สามารถกลาวไดวา 
สถานีที่ 1 มีความหลากชนิดของแมลงนํ้ามากที่สุด  รองลงมาเปน
สถานีที่ 3  สวนสถานีที่ 2  มีความหลากชนิดของแมลงน้ํานอยที่สุด  
ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่ที่มีคาดัชนีความหลากชนิดมากกวายอมมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากกวาพื้นที่ที่มีคาดัชนีความหลากชนิด
นอยกวา13  สวนคาการกระจายของแมลงน้ําในสถานีที่ 1, 2 และ 3 มี
คาเทากับ 0.64, 0.43 และ 0.76   

 
ตามลําดับซ่ึงแสดงวาการกระจายของแมลงน้ําทั้ง 3 สถานีมี   นอย
มาก  ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะความไมเหมาะสมในแหลง        ที่อยู



อาศัย ความลึก และอัตราการไหลของกระแสน้ํา  ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ํา  คาการนําไฟฟาของน้ํา และคาของแข็งละลายน้ํา เปน
ตน 

ตารางท่ี 2  ผลการศึกษาคาดัชนีความหลากชนิด คาการกระจาย 
 ของแมลงนํ้า และคาคะแนนเฉลี่ย (ASPT) 

สถานี 
ผลการศึกษา 

1 2 3 

คาดัชนีความหลากชนิด 1.15 0.69 1.36 
คาการกระจาย  0.64 0.43 0.76 
คาคะแนนเฉลี่ย (ASPT) 3.40 6.50 5.80 

 
 เม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําในบึงสีฐานจากคาคะแนนเฉลี่ย 
ASPT พบวาคุณภาพน้ําของสถานีที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 3.40, 
6.50 และ 5.80  ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน ปรากฏวานํ้าจากสถานีที่ 1 มีคุณภาพ
คอนขางสกปรก  สวนสถานีที่ 2 และ 3  คุณภาพน้ําอยูในระดับปาน
กลาง  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจํานวนวงศของแมลงน้ําที่สํารวจพบ เพราะใน
ฤดูกาลที่แตกตางกันอาจมีผลตอการกระจายของแมลงน้ําแตกตาง
กัน  

 คุณภาพน้ําในบึงสีฐาน เม่ือเปรียบเทียบคา DO, pH  
และคะแนนเฉลี่ย  ASPT พบวา สถานีที่ 1 มีคา DO เฉลี่ยเทากับ 
6.23±1.96 mg/L ซ่ึงเปนคาที่สัตวนํ้าสามารถดํารงชีวิตได   แตเม่ือ
พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย ASPT กลับพบวาในสถานีดังกลาวน้ํา
คอนขางสกปรก  สวนสถานีที่ 3 มีคา DO เทากับ 1.40±0.26 mg/L 
ซ่ึงบงบอกไดวาคุณภาพของน้ําสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
สัตวนํ้า แตเม่ือพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย  ASPT พบวาน้ํามี
ระดับคุณภาพปานกลาง  และเม่ือพิจารณาจากคา pH  พบวา
คุณภาพน้ําในพารามิเตอรน้ีทุกสถานีอยูในระดับที่สัตวนํ้าสามารถ
ดํารงชีวิตไดตามปกติ และเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงนํ้าผิวดินพบวาสถานีที่ 1 เทียบไดกับแหลงนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 4 สวนสถานีที่ 2 และ 3 เทียบไดกับแหลงนํ้า   ผิวดิน
ประเภทที่ 3  ดังน้ันจากการศึกษาในครั้งน้ีคุณภาพของน้ําในบึงสี
ฐานบางบริเวณมีศักยภาพต่ํากวาที่จะมุงเนนการใชประโยชนเพื่อ
การอนุรักษพันธุ สัตว นํ้า โดยสอดคลองกับการศึกษาเรื่องการ
ป ร ะ เ มิ น สถ านก า รณ คุ ณภ าพน้ํ า ข อ ง แห ล ง นํ้ า ผิ ว ดิ น ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงพบวาคุณภาพน้ําในบึงสีฐานทั้ง 2 แหลงมี
ศักยภาพต่ําควรไดรับการปรับปรุงใหมีระดับคุณภาพน้ําสูงข้ึน 4 

4. สรุปผล 
 4.1 สภาพแวดลอมทั่วไป  
      สภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณบึงสีฐานฝงตะวันตก  พบวาบริเวณ
รอบบึงทิศตะวันตกติดกับถนนมะลิวัลยและรั้วมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ทิศตะวันออกติดกับถนนของมหาวิทยาลัยและหอศิลปวัฒนธรรม  
ทิศเหนือเปนที่อยูอาศัยของชาวบานและบานพักอาจารย  บริเวณริม
บึงมีพืชนํ้าข้ึนปกคลุม ซ่ึงพืชที่พบจํานวนมาก ไดแก ธูปฤาษี (T. 
angustifloria) สวนบริเวณกลางบึงไมมีพืชนํ้าปกคลุม (Open Water 
Zone)  
4.2 คุณภาพน้ําทางกายภาพ และทางเคมี  

     ผลการศึกษาพบวาคา DO ในสถานีที่ 1, 2 และ 3 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 6.23±1.98, 6.07±0.74 และ 1.40±0.26 mg/L ตามลําดับ 
โดยสถานีที่ 3 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซ่ึงแตกตางกับสถานีที่ 1 และ 2 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) สําหรับคา pH และคา EC  ทั้ง 
2 พารามิเตอร พบวาสถานีที่ 3  แตกตางกับสถานีที่ 1 และ 2 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยคา pH สถานีที่ 1, 2 และ 3 มีคา
เทากับ 8.79±0.15, 8.77±0.06 และ 7.97±0.13 ตามลําดับสวนคา 
EC สถานีที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 1,613.67±23.86, 
1,597.67±8.08 และ 1,332.67±1.53 μS/cm  ตามลําดับ สําหรับคา 
TU พบวาสถานีที่1และ 2ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดยสถานี
ที่ 2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 194.67±18.58 NTU และสถานีที่ 3 มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.90±0.36 NTU  ซ่ึงมีความแตกตางกับสถานี
ที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนอุณหภูมิพบวา
อยูในชวง 28.73±0.35 ถึง 33.67±0.72 °C โดยสถานีที่ 3  มีความ
แตกตางกับสถานีที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05)     
4.3 ความหลากชนิด และการกระจายของแมลงน้ํา  
     ผลการศึกษาความหลากชนิด และการกระจายของแมลงน้ําใน
บึงสีฐาน พบแมลงนํ้ารวมทั้งหมด 5 อันดับ 8 วงศ 8 ชนิด โดยสถานี
ที่ 1 พบจํานวน 4 อันดับ ไดแก อันดับ Odonata, Coleoptera, 
Ephemeoptera และ Diptera รวม 4 ชนิด สวนสถานีที่ 2 พบ 2 
อันดับ คือ อันดับ Odonata และ Coleoptera รวม 2 ชนิด สวน
สถานีที่ 3 พบ 2 อันดับ คืออันดับ Hemiptera และ Odonata รวม 2 
ชนิด จะเห็นวาแมลงนํ้าในอันดับ Odonata พบไดทั้ง 3  สถานี สวน
อันดับ Ephemeoptera และ Diptera  พบเฉพาะสถานีที่ 1 และ
อันดับ Hemiptera พบเฉพาะสถานีที่ 3 เม่ือพิจารณาคาดัชนีความ
หลากชนิด พบวา สถานีที่ 1, 2 และ 3  มีคาดัชนีความหลากชนิด
เทากับ 1.15, 0.69 และ 1.36 ตามลําดับ สวนคาการกระจายของ
แมลงนํ้าในสถานีที่ 1, 2 และ3 มีคาเทากับ 0.64, 0.43 และ 0.76  
ตามลําดับ  

สําหรับคุณภาพน้ําในบึงสีฐานเม่ือใชแมลงนํ้าเปนดัชนี
ชีวภาพ เพื่อหาคาคะแนนเฉลี่ย ASPT พบวาสถานีที่ 1, 2 และ 3 มี
คาคะแนนเฉลี่ย ASPT เทากับ 3.40, 6.50 และ 5.80  ตามลําดับ  
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทั่วไปปรากฏวาน้ําจาก
สถานีที่  1 มีคุณภาพคอนขางสกปรก  สวนสถานีที่ 2 และ  3  
คุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง  
             ผลการศึกษาคุณภาพนํ้าในบึงสีฐานเม่ือใชคาคุณภาพนํ้า
ทางเคมี (คา DO และคา pH) และวิธีการทางชีวภาพ (โดยอาศัยคา
คะแนนเฉลี่ย ASPT) พบวาสถานีที่ 1 และ 3 คุณภาพน้ําไมมีความ
สอดคลองกัน กลาวคือสถานีที่ 1 มีคา DO เทากับ 6.23±1.96 mg/L 
ซ่ึงเปนปริมาณที่สัตวนํ้าสามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ (คุณภาพน้ํา
อยูในระดับดี) แตเม่ือพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย ASPT พบวาใน
สถานีน้ีนํ้าคอนขางสกปรก           (มีคุณภาพเสื่อมโทรม) และ
สถานีที่ 3 ซ่ึงมีคา DO เทากับ       1.40± 0.26  mg/L (คุณภาพของ
นํ้าเสื่อมโทรมมาก)  แตเม่ือประเมินจากคาคะแนนเฉลี่ย ASPT  
พบวาน้ํามีคุณภาพพอใช   
สําหรับสถานีที่ 2  คุณภาพน้ําทางเคมี และทางชีวภาพมีความ
สอดคลองกัน   และการประเมินโดยอาศัยคา pH  พบวามีความ
สอดคลองกันทั้ง 3 สถานี   



สวนโปสเตอร และส่ือบทเรียนออนไลน เร่ืองแมลงนํ้า
สามารถนํามาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสนุกกับ
วิทยาศาสตรโลก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงเกิดจากการ
นําเอากระบวนการทําวิจัยมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  พบวาสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่ 2 
ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1  

5. ขอเสนอแนะ  
1. ควรเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกฤดู   
2. ควรมีการศึกษาพารามิเตอรอื่น ๆ ของนํ้าเพิ่มเติม เชน 

คาแอมโมเนีย  ไนไตรน-ไนเตรต  ปริมาณของแข็งละลายน้ําเปนตน  
3. ควรมีการเปรียบเทียบการใหคาคะแนนของแมลงน้ํา

ดวยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม เชน คาคะแนนน้ําพอง เปนตน   
4. ควรศึกษาความหลากชนิด และการกระจายของ สัตว

หนาดินชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม    

กิตติกรรมประกาศ   
งานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ที่ใหการสนับสนุนเร่ือง
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่อนุเคราะหสถานที่ และเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย ขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ยรรยงค  อินทรมวง
ประธานโครงการครุวิ จัย -วิทยาศาสตรอนามัย ส่ิงแวดลอม 
ขอขอบคุณดร.อัจฉรา บุปผาพันธ รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ 
อินทรมวง  เจาหนาที่หองปฏิ บัติการคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะพี่เลี้ยงทุกทานที่ใหคําแนะนํา และ
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัย  ขอบคุณนายเมษ         ตัลยา
รักษ  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองถลางที่อนุญาต และสนับสนุนการ
เขารวมโครงการในครั้งน้ี 
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