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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
 

   โสภิต  แก้วชนะ๑ * นพมาศ  เจียวตั้ง๒ นงนุช  สุวรรณเพ็ง๓ และ เบญจมาศ  มุสิแก้ว๔ 
๑ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดยโสธร 

       ๒ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดหนองคาย 
  ๓ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดร้อยเอ็ด 

     ๔ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีของน้้าด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้า รวม 4 ครั้ง คือในเดือนธันวาคม 2552 (ระดับน้้าก้าลังลง) เดือนมีนาคม (ระดับน้้าน้อย) เดือน
มิถุนายน (ระดับน้้าก้าลังข้ึน) และเดือนกันยายน 2553 (ระดับน้้ามาก) จ้านวน 8 จุดส้ารวจ น้าข้อมูลคุณภาพน้้าที่
ได้มาวิเคราะห์ระดับเกณฑ์คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 
 ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลงมีค่าอยู่ในช่วง 24.30 - 30.95 องศาเซลเซียส ความ
โปร่งแสงอยู่ในช่วง 30 - 275 เซนติเมตร ความน้าไฟฟูาอยู่ในช่วง 13.10 - 27.85 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 
ความขุ่นของน้้าอยู่ในช่วง 0 - 32.50 FTU ออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 1.60 - 10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
กรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 5.95 - 7.60 ความเป็นด่างและความกระด้างอยู่ในช่วง 7.5 - 16.0 และ 9.0 - 55.0 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ คาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 2.0 - 21.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ออร์โธฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด อยู่ในช่วง 0.012 - 0.089 
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.008 - 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 
0.051 - 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   
 จากผลการศึกษาบ่งบอกว่าคุณภาพน้้าโดยรวมในบึงโขงหลงยังมีคุณภาพดี เนื่องจากคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สัตว์น้้าสามารถอยู่อาศัยได้ดี แต่ก็พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้้าบางประการ 
ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความ
เป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟูามีค่าค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุด
ส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการความสมบูรณ์ของแหล่งน้้า การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าและอาจเกิดมลภาวะได้ใน
อนาคต ส้าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง พบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้าง
ชัดเจน ได้แก่ อุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
และคลอโรฟิลล์เอ 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพน้้า บึงโขงหลง 
  *184 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130  
  โทร 045 738355    
  e-mail : if_yasothon@yahoo.com 
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Variation of Water Quality in Bueng Kong Long, Nong Khai Province 
 

Sopit Kaewchana1* Nopparmard Jiawtang2 Nongnuch Sowannapeng3                               
and Benjamard Musikaew4 

1Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center 
2Nong Khai Inland Fisheries Research and Development Center 

3Roi-ed Inland Fisheries Research and Development Center 
4Nakorn-ratchasrima Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
Study on physical and chemical characteristic of water quality in Bueng Kong Long 

was conducted in December 2009, March, June and September 2010 by collecting water 
samples from 8 stations and 4 periods in Bueng Kong Long. Water quality data was analyzed 
to determined its condition and variation in the reservoir on one year round. 

The results showed that in the range values of general water quality condition in the 
reservoir were water temperature about 24.30 to 30.90 o C, transparency 30.0 to 275.0 cm, 
turbidity 0 to 32.50 FTU, Conductivity 13.10 to 27.85 µS/cm, pH 5.95 to 7.60, dissolved 
oxygen 1.60 to 10.20 mg/l, and free carbon dioxide 2.0 to 21.0 mg/l. For the soluble 
condition, alkalinity and hardness were ranging from 7.5 to 16.0 and 9.0 to 55.0 mg/l as CaCO3, 
respectively. On the nutrient condition, ammonia nitrogen was found about 0.008 to 0.126 
mg/l, total nitrogen 0.051 to 1.205 mg/l, orthophosphate 0.01 to 0.19 mg/l, total phosphorus 
0.021 to 0.089 mg/l  and chlorophyll-a 2.89 to 53.42 mg/m3. 

The result of the study showed that almost all of those water quality parameters 
were determined in normal level of natural water quality standard. Except for ammonia 
nitrogen and orthophosphate which had been found above the standard values and 
parameter of alkalinity, hardness and conductivity below the standard values in some station 
and period. Water quality variation among seasons were also obviously observed in 
parameters of water temperature, pH, alkalinity, hardness, orthophosphate, total phosphorus 
and chlorophyll-a.  

 

Key words : water quality, Bueng Kong Long  

   *Corresponding author: Yasothon Inland Fisheries Research and  
   Development Center,  

   Tambon Bakre, Amphoe Mahachanachai, Yasothon 35130. 

   Tel. 045 738355    

   e-mail : if_yasothon@yahoo.com  
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ค าน า 
 

บึงโขงหลง เป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site อันดับที่ 1098 ) เป็น
พื้นที่ ชุ่มน้้าเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ Ramsar Site ล้าดับที่ 2 รองจากพื้นที่ชุ่มน้้าพรุ
ควนข้ีเสี้ยนในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ให้ความเกื้อหนุนต่อชนิดพันธ์ุที่ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุของทั้งนกและปลา เป็น
แหล่งท้าประมง แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้้าของชุมชนทั้งด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภค  

บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มาก โดยจะเห็นได้จากการส้ารวจ
พบพืชน้้ากว่า 80 ชนิด พันธ์ุปลากว่า 80 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์น้้าอื่นๆ เช่น กุ้งฝอย ปู และกบเขียด 
มากกว่า 15 ชนิด พบนกอพยพกว่า 70 และนกประจ้าถ่ินอีก 66 ชนิด รวมประมาณ 136 ชนิด (ชวลิต, 2549) 
นอกจากนี้ บึงโขงหลงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งสืบพันธ์ุวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน
ของปลาน้้าจืดหลายชนิด โดยเฉพาะปลาที่มีถ่ินอาศัยในแม่น้้าโขง เป็นแหล่งโปรตีนที่ส้าคัญของชุมชนโดยรอบ 
จากการศึกษาของ โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และลุ่มน้้าโขง , 2550 
พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงโขงหลงอยู่ในเกณฑ์ดี หรือจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 2 คือเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน  

ปัจจุบันบึงโขงหลงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้า  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรที่ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเพิ่มข้ึน ปัญหาจากมลภาวะของชุมชน อุตสาหกรรมหรือ
แม้แต่การท้าการเกษตร และการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ เช่น การตื้นเขินของแหล่งน้้า เนื่องจากมีวัชพืชน้้า
มากเกินไป เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าและผลผลิตทางการประมงของแหล่งน้้า 
หรืออาจรุนแรงถึงข้ันที่สัตว์น้้าไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ และไม่สามารถน้าน้้านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ดังนั้น
การศึกษาด้านนิเวศน์โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อติดตามเฝูาระวัง
และควบคุมคุณภาพของน้้าในแหล่งน้้า ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า
และทรัพยากรทางการประมงอื่นๆ และสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมูลสา้หรบัการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรประมงในบึง
โขงหลงอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและอุกทกวิทยาของบงึโขงหลง 
2. เพื่อศึกษาดัชนีคุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง    
 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการส ารวจ 
 

ด้าเนินการศึกษาโดยการวางแผนและก้าหนดจุดส้ารวจในบึงโขงหลง โดยแบ่งออกเป็น 8 จุด
ส้ารวจ  ตามลักษณะพื้นที่และสภาพนิเวศน์ของแหล่งน้้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของบึงโขงหลง คือทั้ง
บริเวณต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต้าบล 2 อ้าเภอ ได้แก่ ต้าบลโสกก่าม ต้าบลบ้านต้อง  
อ้าเภอเซกา และต้าบลบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลง ดังนี้   

จุดส ารวจท่ี 1 ท่าเรือโคกคล้อย หลังวัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM  
48Q 0392659N, 1996222E เป็นท่าเรือของชาวประมง และในบริเวณนั้นมีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น และมีการ
ท้านาข้าวนาปี และเนื่องจากในบริเวณนั้นมีปุาชุมชนดอนหม้อทอง ของบ้านโคกกระแซ จึงท้าให้มีสภาพเป็นปุา
ธรรมชาติ   

จุดส ารวจท่ี 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา บ้านโสกก่าม พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0394255N, 
19955009E เป็นจุดที่อยู่หลังโรงเรียนมัธยมโสกก่าม โดยบริเวณนั้นจะเป็นกอสนุ่น และบัวเป็นจ้านวนมาก 
และบริเวณใกล้เคียงมีปุาธรรมชาติ และมีการท้านา 

จุดส ารวจท่ี 3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0395755N, 
1993374E เป็นปุาธรรมชาติเ นือ่งจากอยู่ในพื้นทีเ่ขตห้ามลา่สัตว์ปุาบึงโขงหลง บริเวณโดยรอบมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการปลูกสวนยางพารา  

จุดส ารวจท่ี 4 จุดสูบน้ าประปาบ้านโสกโพธิ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 997068N, 1992325E 
บริเวณบ้านโสกโพธ์ิ ส่วนมากมีการท้านา และเลี้ยงสัตว์บริเวณที่อยู่ติดบึงโขงหลง  

จุดส ารวจท่ี 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 03966773N, 1990538E 
บริเวณกลางบึง เป็นจุดที่อยู่ใกล้ดอนแก้ว ซึ่งเป็นเกาะกลางน้้า มีสภาพเป็นธรรมชาติ มีไผ่กะซะ เล็กน้อย มีกอ
สนุ่นลอยจ้านวนไม่มาก โดยบนฝั่งบ้านโสกพอก บ้านโสกโพธ์ิ มีการใช้ประโยชน์คือท้านาข้าว และมีการเลี้ยง
สัตว์บริเวณที่ติดกับกุดทิง  

จุดส ารวจท่ี 6 แพอาหารค าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397166N,1989159E เป็น
บริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเทีย่วเป็นจา้นวนมาก และมีกิจกรรมทางน้้าต่างๆ รวมไปถึงมีร้านอาหารจ้านวนมาก
ที่อยู่ติดกับบึงโขงหลง  

จุดส ารวจท่ี 7 อาคารชมวิวหาดค าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397447N,1988525E 
บริเวณบ้านค้าสมบูรณ์เป็นแหล่งที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยบริเวณใกล้เคียงนั้นมีปุาธรรมชาติ และมีการ
ปลูกสวนผลไม้ สวนมะม่วง และสวนยาง  
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จุดส ารวจท่ี 8 จุดสูบน้ าประปาเทศบาลต าบลบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 
0398112N,1986714E มีสภาพเป็นปุาธรรมชาติ และมีการท้าสวนยางพารา โดยในบริเวณนี้จะอยู่หลัง
โรงเรียนบึงโขงหลง และสถานีต้ารวจบึงโขงหลง และมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ไม่มากนัก 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
      
ภาพท่ี 1 จุดส้ารวจดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง อ้าเภอบงึโขงหลงและอ้าเภอเซกา จงัหวัดหนองคาย 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

ครั้งที่ 1 ตัวแทนของระดบัน้้าก้าลงัลง คือ เดือนธันวาคม 2552  
ครั้งที่ 2 ตัวแทนของระดบัน้้าน้อย คือ เดือนมีนาคม 2553 
ครั้งที่ 3 ตัวแทนของระดบัน้้าก้าลงัข้ึน คือ เดือนมิถุนายน 2553   
ครั้งที่ 4 ตัวแทนของระดบัน้้ามาก คือ เดือนกันยายน 2553 
 

 



34 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

2. การรวบรวมข้อมูล  
 

     1. ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง โดยการส้ารวจภาคสนาม และรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิของลักษณะพื้นที่ 

     2. คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง 
  ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อศึกษาคุณภาพของน้้าทางกายภาพและทางเคมี โดยด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้าจากจุดส้ารวจ 8 จุดส้ารวจ จ้านวน 4 เที่ยวส้ารวจในรอบปี เก็บตัวอย่างน้้าแต่ละจุดส้ารวจที่
ระดับต่้าจากผิวน้้า 0.5 เมตร และเหนือผิวท้องน้้า 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า (Kemmerer 
water sampler) เพื่อน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้า ตามการวิเคราะห์คุณภาพน้้าวิธีมาตรฐานส้าหรับการ
ตรวจสอบน้้าเสียและน้้าทั่วไป APHA AWWA and WPCF,1992 และตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
ดังนี้ 
 

ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีวิเคราะห ์
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส)* Thermometer probe เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร)* Secchi disc plate 
ความน้าไฟฟูา (มิลลซิีเมนต์ต่อเซนติเมตร)* Conductivity meter เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความขุ่นใส (เอฟ ที ย)ู* Absorbtometic method เครื่อง HACH DR/2000  
ออกซเิจนทีล่ะลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Azide modification ของ Winkler Method 
ความเป็นกรดเป็นด่าง * pH meter เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความเป็นด่าง (มิลลกิรมัต่อลิตร ในรูป CaCO3)* Titrimetric method 
ความกระด้าง (มิลลิกรมัต่อลิตร ในรูป CaCO3)* Titrimetric method 
คาร์บอนไดออกไซดอ์ิสระ (มิลลกิรมัต่อลิตร)* Titrimetric method 
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Phos ver method เครื่อง HACH DR/2000 
ฟอสฟอรสัทั้งหมด (มิลลิกรมัต่อลิตร)* Digestion ascorbic acid method 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมตอ่ลิตร)* Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
ไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลกิรมัต่อลิตร)* FerrousSulfate method เครื่อง HACH DR/2000 
คลอโรฟิลล์เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)** Trichromatic method 

 

หมายเหต ุ* วิเคราะห์ ณ จุดส้ารวจในอ่างเกบ็น้้า ** วิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                     3.1 วิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลีย่ของคุณภาพน้้าในแต่ละจุดส้ารวจและในแต่ละ
เดือนทีส่้ารวจ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจและระหว่างเดือน (ฤดูกาล) ในบึงโขงหลง   
                     3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาทั้ง 4 เที่ยวส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่ระดับนัยส้าคัญ P < 0.05 และแสดงผลเป็น
ตารางตัวเลข 
                     3.3 ศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลตอ่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณภาพน้้าระหว่างเดือน (ฤดูกาล) โดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก 8 จุดส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่
ระดับนัยส้าคัญ P < 0.05 และแสดงผลเป็นตารางตัวเลข 
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ผลการศึกษา 
 
1. ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง 

ลักษณะภูมิประเทศของน้้าบึงโขงหลง บึงโขงหลงเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่วางตัวเป็นแนวยาว จากทิศ
เหนือลงใต้ มีความกว้างโดยเฉลี่ย 2 กิโลเมตร และ ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 13,877 ไร่ มี
ความสูงจากระดับน้้าทะเลเฉลี่ย 160 เมตร น้้าในบึงมีความลึกโดยเฉลี่ย 50 – 100 เซนติเมตร โดยมีส่วนที่ลึก
ที่สุดประมาณ 6 เมตร จากการการส้ารวจความลึกของน้้าจ้านวน 56 จุด ที่ระดับความสูง 159 เมตร จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง พบว่า น้้ามีความลึกมากสุด 4.98 เมตร จะมีปริมาตรเก็บกักน้้า 42.14 ลูกบาศก์เมตร 
โดยพื้นที่ที่มีความลึกของน้้ามากจะอยู่บริเวณตอนกลางค่อนมาทางทิศใต้ของบึง ส่วนบริเวณอื่นๆจะมีความลึก
ไม่มากนัก โดยจะมีความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 เมตร หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบึงโขงหลงทุกระยะ 50 
เซนติเมตร ปริมาตรน้้าจะเปลี่ยนไป ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 ปริมาตรน้้าในบึงโขงหลง ตามระดับความลึกต่างๆ 

ระดับความสูงจากระดบัน้้าทะเล ปริมาตรน้้า ความลึก 
(เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (เมตร) 
159.00 42.14 4.98 
158.50 34.59 4.50 
158.00 26.93 4.00 
157.50 19.79 3.50 

ท่ีมา : โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างมสี่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้้าโขง WWF 
 
2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า 

2.1 ความแตกต่างคุณภาพน้ าระหว่างจุดส ารวจ 
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในเชิงพื้นที่ โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย 

ของดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจตลอดทั้งปี และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจภายใน
เดือนเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าต่างๆ พบว่า พื้นที่จุดส้ารวจค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าบาง
ประการ ได้แก่ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟูา ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้้า คาร์บอนไดออกไซด์
อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดส้ารวจและมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง 
ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
        อุณหภูมิน้้า (water temperature) ค่าพิสัยของอุณหภูมิน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 24.30 - 30.90 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ย 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส และเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (26.91 ± 2.15 องศาเซลเซียส) และจุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (28.34 ± 2.88 องศาเซลเซียส)  
  ความโปร่งแสง (transparency) ค่าพิสัยความโปร่งแสงตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 
30.00 - 275.00 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ย 157.47 ± 73.57 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมากซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสงในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกัน



36 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต้่าสุด (46.25 ± 17.97 เซนติเมตร) ขณะที่
จุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (223.50 ± 20.55 เซนติเมตร) 
  ความน้าไฟฟูา (conductivity) ค่าพิสัยของความน้าไฟฟูาตามจดุส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 
13.10 - 27.85 ไมครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และมีค่าเฉลีย่ 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งมีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลีย่นแปลงของความโปรง่แสงในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลบึงโขงหลง มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด (15.25 ± 0.54 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (24.71 ± 4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
  ความขุ่น (turbidity) ค่าพิสัยความขุ่นใสตามจุดส้ารวจบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.00 - 32.50 เอฟ 
ที ยู และมีค่าเฉลี่ย 9.86 ± 9.74 เอฟ ที ยู และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าความ
ขุ่นในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้า
สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (2.13 ± 3.61 เอฟ ที ยู) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(27.40 ± 5.16 เอฟ ที ยู)  
  ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) ค่าพิสัยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 1.60 - 10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้าในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (3.55 ± 
1.04  มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (8.78 ± 0.99 
มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าพิสัยความเป็นกรดเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ระหว่าง 5.95 - 7.60 และมีค่าเฉลี่ย 6.84 ± 0.48  ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอณุภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจดุส้ารวจไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) โดย
จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต้่าสุด (6.49 ± 0.47) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาล
บึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (7.03 ± 0.56)  
  ความเป็นด่าง (alkalinity) ค่าพิสัยความเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 7.50 -
16.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยง 10.55 ± 1.88 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 6 แพอาหารค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (9.5 ± 1.29 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (12.75 ± 2.36 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ความกระด้าง (hardness) ค่าพิสัยความกระด้างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 9.00 -
55.00 และมีค่าเฉลี่ย 22.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (17.50 ± 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 
ท่าเรือโคกคล้อย และจุดส้ารวจที่ 4 จุดสูบน้้าประปาบ้านโสกโพธ์ิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (26.13 ± 18.79 และ 26.13 
± 16.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ)  
  คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (free carbon dioxide) ค่าพิสัยของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
ตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า 2.00 - 21.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลง
ตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด (3.63 ± 1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(15.38 ± 
3.90  มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) ค่าพิสัยของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจดุส้ารวจในบึงโขง
หลงมีค่าระหว่าง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุด
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ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจุด
ส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด 
(0.029 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.034 ± 0.01 
มิลลิกรัมต่อลิตร)    
  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ค่าพิสัยของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.012 - 0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.043 ± 0.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกลเ้คียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจดุส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาด
ค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (0.037 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.042 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia-nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.008 - 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลงตาม
จุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
(0.025 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.081 ± 0.04 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 
  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดตามจุดส้ารวจ
ในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.051 - 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด (0.178 ± 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (1.059 ± 0.15 

มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  คลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyl a) ค่าพิสัยของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ ตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมี
ค่าระหว่าง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ
ตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึง
โขงหลง มีค่าเฉลี่ยต้่าสุด (13.01 ± 9.71 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 3 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบงึ
โขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (29.03 ± 15.62 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
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ตารางท่ี 2 ค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จา้นวน 8 จุดส้ารวจ  

                ดัชนีคุณภาพน้้า 
        ค่าพิสัย 

               ค่าเฉลี่ย 
ต่้าสุด สูงสุด 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 24.30 30.95 27.79 ± 1.89 
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร) 
ความน้าไฟฟูา (ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)       

30.00 
13.10 

275.00 
27.85 

157.47 ± 73.57 
17.77 ± 3.60 

ความขุ่น (เอฟ ที ย)ู 0.00 32.50 9.86 ± 9.74 
ออกซเิจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.60 10.20 6.98 ± 2.21 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  5.95 7.60 6.84 ± 0.48 
ความเป็นด่าง (มลิลกิรมัต่อลิตรของCaCO3)        
ความกระด้าง (มิลลิกรมัต่อลิตรของCaCO3)     

7.50 
9.00 

16.00 
55.00 

10.55 ± 1.80 
22.58 ± 12.42 

คาร์บอนไดออกไซดอ์ิสระ (มลิลกิรมัต่อลิตร) 2.00 21.00 7.09 ± 4.62 
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.016 0.058 0.034 ± 0.01 
ฟอสฟอรสัทั้งหมด (มลิลิกรมัต่อลิตร) 0.012 0.089 0.043 ± 0.02 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มลิลกิรัมตอ่ลิตร) 0.008 0.126 0.052 ± 0.03 
ไนโตรเจนทั้งหมด (มลิลกิรมัต่อลิตร) 0.051 1.205 0.639 ± 0.32 
คลอโรฟิลล์ เอ (มลิลิกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร) 2.89 53.42 18.97 ± 11.86 
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                                                                  ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จ้านวน 8 จุดส้ารวจ  
 

ดัชนีคุณภาพน้้า 
                           จุดส้ารวจ 
1 
 

2 3 4 5 
 

6 
 

7 
 

8       
 

อุณหภูมิน้้า (ºC) 26.91±2.15 27.28±1.91 27.46±1.58 27.75±2.33 28.34±2.88 28.16±2.58 28.16±1.23 28.26±1.34 
ความโปร่งแสง (cm)* 46.25±17.97a 88.25±26.44ab 106.25±38.16bc 148.00±36.58c 223.50±20.55d 212.25±30.23d 219.00±43.09d 216.25±54.37d 
ความน้าไฟฟูา (µcm/)* 24.71±4.28a 19.73±2.57b 17.55±2.88bc 16.23±2.42bc 15.98±0.64c 16.99±1.53bc 15.76±0.42c 15.25±0.54c 
ความขุ่น (FTU) * 27.40±5.16a 18.63±6.41b 16.25±4.09b 4.88±0.48c 3.13±1.75c 3.00±1.73c 2.13±3.61c 3.50±4.36c 
ออกซิเจนละลายในน้้า* 3.55±1.04a 4.75±2.70 ab 6.30±0.60bc 6.90±1.24cd 8.28±0.43d 8.57±0.82d 8.78±0.99d 8.75±1.04d 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  6.49±0.47 6.67±0.44 6.72±0.54 6.98±0.51 6.90±0.48 7.02±0.48 6.92±0.52 7.03±0.56 
ความเป็นด่าง (mg/l CaCO3) 11.50±2.08 12.75±2.36 10.50±1.91 10.25±2.33 10.25±0.55 9.50±1.29 9.75±0.96 9.88±1.03 
ความกระด้าง (mg/l CaCO3) 26.13±18.79 25.00±16.15 25.00±14.83 26.13±16.69 17.50±3.00 17.75±8.81 21.25±9.84 21.88±8.45 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (mg/l) * 15.38±3.90a 10.25±5.33b 7.25±2.18bc 7.50±3.08bc 4.50±1.00c 4.75±2.36c 3.50±0.71c 3.63±1.11c 
ออร์โธฟอสเฟต (mg/l) 0.036±0.01 0.034±0.01 0.038±0.01 0.044±0.02 0.029±0.01 0.025±0.01 0.033±0.01 0.032±0.01 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (mg/l) 0.039 ± 0.03 0.042 ± 0.02 0.058 ± 0.02 0.061 ± 0.03 0.038 ± 0.02 0.034 ± 0.02 0.033 ± 0.02 0.037 ± 0.02 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) * 0.081±0.04a 0.071±0.03ab 0.071±0.02ab 0.062±0.01ab 0.025±0.02d 0.036±0.02 cd 0.026±0.01d 0.040±0.02cd 
ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/l) * 1.059±0.15a 1.007±0.02ab 0.792±0..06bc 0.646±0.18cd 0.555±0.22 de 0.400±0.12e 0.479±0.20de 0.178±0.11f 

คลอโรฟิลล์ เอ (mg/m3) 19.16±4.06 22.73±7.83 29.03±15.62 25.29±21.36 15.02±9.19 12.59±11.02 14.97±5.07 13.01±9.71 

         
หมายเหตุ     * แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ 
            แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P < 0.05) 
 



40 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลง 
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ภาพท่ี 1  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 
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ภาพท่ี 1  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 

 
2.2 ความแตกต่างคุณภาพน้ าตามฤดูกาล 
ฤดูกาลค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้า ในด้านค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง

ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลด์เอ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยของความ
โปร่งแสง ความขุ่น ความน้าไฟฟูา ออกซิเจนละลายน้้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงในตารางที่ 4 
         อุณหภูมิน้้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 25.53 ± 1.26 ถึง 29.81 ± 0.88 องศาเซลเซียส โดยในเดือน
ธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  
  ความโปร่งแสง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 136.25 ± 0.68 ถึง 212.88 ± 1.18 เซนติเมตร โดยในเดือน
มีนาคมมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)  
  ความขุ่น มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 FTU โดยในเดือนธันวาคมมี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)  
  ความน้าไฟฟูา มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 16.86 ± 2.30 ถึง 18.78 ± 4.43 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
โดยในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ     
(p > 0.05) 
  ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.25 ± 0.15 ถึง 7.33 ± 0.17 โดยในเดือนกันยายนมี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p < 0.05) 
  ออกซิเจนละลายน้้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.83 ± 1.35 ถึง 7.31 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 
  คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.06 ± 4.25 ถึง 9.93 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร  
โดยในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ     
(p > 0.05) 
  ความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.25 ± 1.69 ถึง 11.88 ± 2.53 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต โดยในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p < 0.05) 
  ความกระด้าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 12.63 ± 2.92 ถึง 38.25 ± 11.63 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต โดยในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) 
  ออร์โธฟอสเฟต มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.022 ± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) 



43 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

  ฟอสฟอรัสทั้งหมด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.019 ± 0.01 ถึง 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมิถุนายนค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)  
  แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.118 ± 0.03 ถึง 0.135 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ             
(p > 0.05)  
  ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.072 ± 0.52 ถึง 1.244 ± 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน   
โดเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต(p > 0.05) 
  คลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.99 ± 5.54 ถึง 30.26 ± 12.21 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดย
ในเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยต้่าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลงตามฤดูกาล จ้านวน 8 จุดส้ารวจ  

ดัชนีคุณภาพน้้า 
                     ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้า 
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

อุณหภูมิน้้า (ºC)* 25.53±1.26a 29.81±0.88b 28.66±0.97c 27.15±0.83d 
ความโปร่งแสง (cm) 175.38±78.75 122.50±70.46 177.50±82.25 154.50±61.72 
ความน้าไฟฟูา (µcm/cm) 17.11±3.58 18.35±4.08 18.78±4.43 16.86±2.30 
ความขุ่น (FTU) 7.19±8.39 10.31±10.96 9.95±10.58 12.00±10.18 
ออกซเิจนละลายน้้า (mg/l) 7.31±2.21 6.8±1.35 6.89±2.78 6.90±2.63 
ความเป็นกรดเป็นด่าง * 6.82±0.25a 7.33±0.17b 6.96± 0.47a 6.25±0.14c 
ความเป็นด่าง (mg/l CaCO3)* 10.88±0.64ab 11.88±2.53a 10.19±0.75ab 9.25±1.69b 
ความกระด้าง (mg/l CaCO3)* 14.43±3.21a 38.25±11.63b 25.00±7.25c 12.63±2.92a 
คาร์บอนไดออกไซดอ์ิสระ (mg/l) 5.06±4.25 6.31±3.15 7.00±0.35 9.94±6.41 
ออร์โธฟอสเฟต (mg/l)* 0.022±0.01a 0.036±0.01b 0.035±0.01b 0.044±0.01c 
ฟอสฟอรสัทั้งหมด (mg/l)* 0.018±0.01a 0.051±0.01b 0.049±0.02b 0.052±0.02b 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) 0.047±0.03 0.065±0.04 0.048±0.02 0.047±0.02 
ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/l) 
คลอโรฟิลล์เอ (mg/m3)* 

0.546±0.39 
18.97±12.76a 

0.744±0.25 
30.26±12.21b 

0.619±0.34 
16.68±6.07a 

0.648±0.29 
9.99±5.54a 

หมายเหต ุ        *แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ 
        แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามช่วงเวลาที่ส้ารวจในบงึโขงหลง 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามช่วงเวลาที่ส้ารวจในบงึโขงหลง (ต่อ) 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามช่วงเวลาที่ส้ารวจในบงึโขงหลง (ต่อ) 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดัชนี แต่เมื่อทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติ  พบว่าค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟูา ความขุ่น ออกซิ เจนละลายในน้้ า
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่พบส่วนใหญ่มีแนวโน้มมีค่าสูงในบริเวณต้นน้้า คือจุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 และจุด
ส้ารวจที่ 3 และมีค่าเฉลี่ยต่้าลงในจุดส้ารวจที่ 4 ถึง จุดส้ารวจที่ 8 ยกเว้นค่าเฉลี่ยของความโปร่งแสงและ
ออกซิเจนละลายน้้า จะแปรผกผันกับค่าเฉลี่ยข้างต้น คือจะมีค่าสูงในบริเวณปลายน้้าและจะมีค่าต่้าสุดที่ต้นน้้า 
ขณะที่ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างฤดูกาลที่ส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดั ชนีเช่นกัน และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธ
ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลด์เอ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยพบว่าทุก
ค่าเฉลี่ยมีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม และในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มน้อยที่สุด ยกเว้นค่าเฉลี่ยออร์โธฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ซึ่งในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ช่วงเวลาหรือระดับน้้ามีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าอย่างชัดเจน 

อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 24.30 - 30.95 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจ 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 2) ความแตกต่างอุณหภูมิน้้าระหว่างจุดส้ารวจไม่เด่นชัด 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ขณะที่อุณหภูมิน้้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรอืระดับ
น้้า คือ ระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (มิถุนายน) และระดบั
น้้ามาก (กันยายน) พบว่าอุณหภูมิน้้าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 25.53 ± 1.26, 29.81 ± 0.88, 28.66 ± 0.97 และ 
27.51 ± 0.83 องศาเซลเซียสตามล้าดับ โดยระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และระดับน้้า
น้อย (เดือนมีนาคม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p < 0.05) แสดงว่า อุณหภูมิน้้ามีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลาที่ส้ารวจมากกว่าจุดส้ารวจ เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้้าในแต่ละจุดส้ารวจพบว่าเดือนมีนาคม อุณหภูมิน้้ามีแนวโน้มสูงในทุกจุดส้ารวจ 
(ภาพที่ 1) เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงของฤดูร้อนมีความเข้มของแสงมาก ซึ่งอุณหภูมิของอากาศมีค่า
สูงจึงส่งผลโดยตรงกับอุณหภูมิของน้้า อุณหภูมิของน้้าตามธรรมชาติจะผันแปรตามอุณหภูมิอากาศ ฤดูกาล ความ
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เข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอย และสภาพทั่วไปของแหล่งน้้า (ไมตรี 
และจารุวรรณ, 2528 ) ซึ่งจากผลการส้ารวจ อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลง พบว่าอุณหภูมิน้้ามีค่าเฉลี่ยทั้งปียังอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมส้าหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้้า มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 23.0 - 32.0 องศาเซลเซียส  
(ไมตรี, 2530)    

ความโปร่งแสง (transparency) ค่าพิสัยความโปร่งแสงของน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีค่า
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 30 - 275 เซนติเมตร ค่าความโปร่งแสงเฉลี่ย 157.47 ± 
73.57 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 36.7 ± 25.2 ถึง 110.0 
± 26.5 เซนติเมตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าต่้าในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) และมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนในบริเวณตอนกลางของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 3, 4 และ 5) ทั้งนี้เนื่องจากจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคก
คล้อย เป็นบริเวณต้นน้้ามีปริมาณน้้าน้อยและเป็นบริเวณที่มีพืชน้้า ค่อนข้างหนาแน่น และบริเวณรอบๆเป็น
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์มาก เช่นเป็นท่าเรือของชาวประมง และมีการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการ
ชะล้างตะกอนหรือสารอินทรีย์ลงในน้้ามาก และจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง เป็นพื้นที่น้้าบริเวณ
กว้าง มีความลึกมาก น้้าค่อนข้างนิ่งสารแขวนลอยที่มากับน้้ามีการตกตะกอนสูงจึงท้าให้บริเวณนี้มีค่าความ
โปร่งแสงสูง ส่วนค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยตามเดือนที่ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36.7 ± 
24.2 ถึง 86.7 ± 24.2 เซนติเมตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)  
โดยความโปร่งแสงของน้้ามีค่าต่้าในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) มีค่าเฉลี่ย 122.50 ± 70.46 เซนติเมตร  
ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณน้้าน้อยท้าให้ตะกอนแขวนลอยในน้้าสะสมในบริเวณนี้มาก จึงส่งผลต่อค่าความโปร่ง
แสงของน้้าให้มีค่าต่้า ส่วนในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนมิถุนายน) มีค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงสูงสุด คือ 177.50 ± 
82.25 เซนติเมตร เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าค่อนข้างมาก และน้าฝนเกิดการชะล้างตะกอนดินจาก
บริเวณชายฝั่งลงสู่บึง ซึ่งความโปร่งใสเฉลี่ยตามเดือนที่ส้ารวจมีค่าที่สูงกว่าช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้้า โดยความโปร่งแสงของน้้าที่เหมาะสมมีค่าในช่วง 30 - 60 เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  

ความขุ่นของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0 – 32.5 FTU ค่าเฉลี่ย 9’86 ± 9.47 FTU 
(ตารางที่ 2) และมีค่าความขุ่นเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 2.13 ± 3.61 ถึง  27.40 ± 5.16 FTU (ตารางที่ 
3 และภาพที่ 1) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p < 0.05) ซึ่งค่าความขุ่นของน้้าจะมีความผกผันกันกับค่าความโปร่งแสง โดยค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าสงู
ในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดสา้รวจที ่1 และ 2) และมีแนวโน้มลดลงข้ึนในบริเวณตอนกลางของบึงโขง
หลง (จุดส้ารวจที่ 4 ถึง 6) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยความขุ่นมากที่สุด เนื่องจากเป็นบริเวณ
ต้นน้้ามีปริมาณน้้าน้อยบริเวณรอบๆมีการท้านาและเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการชะล้างตะกอนหรือ
สารอินทรีย์ลงในน้้ามาก และจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าความขุ่นน้อยที่สุดแต่ใกล้เคียงกับ
จุดส้ารวจอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าความขุ่นเฉลี่ยตามระดับน้้าที่ส้ารวจ พบว่าค่าเฉลี่ยความขุ่นมีค่าใกล้เคียงกัน คือ
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 (ตารางที่ 4) จากวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) มีค่าน้อย
ที่สุด และค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงและระดับน้้ามาก (กันยายน) มีค่าสูงสุด เนื่องจากในช่วงน้้ามากมีฝน
ตกหนัก น้้าที่ไหลบ่ามาตามหน้าดินจะพัดพาเอาตะกอนและแร่ธาตุต่าง ๆ ลงสู่อ่างเก็บน้้าท้าให้น้้ามีความขุ่น
มากขึ้น เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความขุ่นของน้้าต่อสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าทั้ง 8 จุดส้ารวจ พบว่าความ
ขุ่นของน้้าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า ซึ่งก้าหนดค่าไว้ไม่ควรมีค่าความขุ่นเกิน 50 FTU 
(สถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ, 2519)  
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ความน้าไฟฟูา ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 13.10 – 27.85 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความน้าไฟฟูาเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 15.25 ± 0.54 ถึง 24.71 ± 4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 3) จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้า
ไฟฟูาแต่ละจุดส้ารวจ พบว่าแนวโน้มความน้าไฟฟูามีค่าสูงในจุดส้ารวจต้นน้้าหรือทางน้้าเข้าแล้วค่อย ๆ ลดลง
ไปยังท้ายน้้าหรือทางน้้าออก การเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้าไฟฟูาตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือ ระดับ
น้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (มิถุนายน) และระดับน้้ามาก
(กันยายน) พบว่าความน้าไฟฟูามีค่าเฉลี่ย 17.11 ± 3.58, 18.35 ± 4.08, 18.78 ± 4.43 และ 16.86 ± 2.30 
ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p > 0.05)  ซึ่งค่าความน้าไฟฟูาที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้ามีค่าอยู่ในช่วง 150 – 300 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากการศึกษาพบว่าความน้าไฟฟูาของน้้าในบึงโขงหลงโดยรวมต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไป 

ความเป็นกรดเป็นด่าง ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 5.95 - 7.60 มีค่าเฉลี่ย 6.84 ± 
0.48 และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47  ถึง 7.03 ± 0.56 
(ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อพิจารณาค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือ ระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือน
มีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เฉลี่ยในบึงโขงหลง มีค่าเท่ากับ 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 ± 0.47 และ 6.25 ± 0.44 ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างเฉลี่ยของน้้าในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแล้วลดลงต่้าสุดในช่วงระดับน้้ามาก (เดือน
กันยายน) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของบุญสม (2523) ที่กล่าวว่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าต่้าในช่วงที่มีฝนตก
หนัก เนื่องจากน้้าฝนได้ท้าปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในช้ันบรรยากาศท้าให้เกิดเป็นกรดคาร์บอ
นิก ลงสู่แหล่งน้้า  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความเป็นกรดเป็นด่างในบึงโขงหลง ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของน้้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า ซึ่งสัตว์น้้าจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ในช่วง 6.5 – 8.5 (ยนต์, 2530)   

ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในบึงโขงหลงมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1.60 - 10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าออกซิเจนละลายน้้าเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่
ระหว่าง 3.55 ± 1.04 ถึง 8.78 ± 0.99 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการวิเคราะห์สุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนใน
บริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริเวณจุทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยต้่าดที่ 1 เป็นบริเวณต้นน้้า น้้าค่อนข้าง
ตื้น ปริมาณน้้าน้อย และบริเวณพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น เป็นท่าเรือของ
ชาวประมง และมีการท้าการประมง ท้าให้มีการชะล้างสารอินทรีย์ลงในบึงโขงหลงมากส่งผลให้อัตราการ่อย
สลายสารอินทรีย์สูง จนท้าให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าต่้าลง และกระแสน้้าจะพัดพาตะกอนและ
สารอินทรีย์เหลา่น้ีไปยังกลางน้้าและต้นน้้าต่อไป ส่งผลให้จุดสา้รวจที ่8 (จุดสูบน้้าเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง) ซึ่ง
เป็นจุดส้ารวจที่อยู่ปลายน้้ามีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ส่วนค่าปริมาณออกซิเจนละลายของน้้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือ
ระดับน้้า เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ยนต ์(2530) รายงานว่าระดับ
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสตัว์น้้าควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 
1 - 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท้าให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของปลาลดลง ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายน้้า
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เฉลี่ยในบึงโขงหลงในบางจดุส้ารวจ (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า อาจท้าให้มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของสัตว์น้้าช้าลง 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระที่ละลายน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.09 – 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามจุด
ส้ารวจอยู่ระหว่าง 3.50 ± 0.71  ถึง 6.0 ± 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  ซึ่งจะมีค่าแปรผกผันกับค่าออกซิเจนทีล่ะลายในน้้า กล่าวคือจุดส้ารวจ
ที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีแนวโน้มลดลงในบริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง 
เมื่อพิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามระดับน้้าก้าลังลง  (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือน
มีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.06 ± 
4.25, 6.31 ± 3.15, 7.00 ± 0.35 และ 9.94 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) หากพิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
เปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนละลายน้้า และความเป็นกรดเป็นด่างของน้้าตามจุดส้ารวจ พบว่า
ความสัมพันธ์มีแนวโน้มในลักษณะแบบผกผันกัน คือ หากปริมาณออกซิเจนละลายน้้ามีค่าต่้า ความเป็นกรด
เป็นด่างจะมีค่าต่้า แต่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระจะสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากหากมีปริมาณอินทรีย์สาร    
ต่างๆ จ้านวนมาก จะท้าให้เกิดขบวนการย่อยสลายสารอินทรยี์และขบวนการหายใจของแบคทีเรยีมาก มีผลท้า
ให้ปริมาณออกซิเจนในน้้าลดลง และให้คาร์บอนไดออกไซด์อิสระออกมาละลายน้้ามากข้ึน ส่งผลให้ค่าความ
เป็นกรด เป็นด่าง ลดต่้ าลง  (มั่ นสินและไพพรรณ, 2538)  ไมตรี  และจารุวรณ ( 2528)  กล่ าวว่ า 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้้าผิวดิน (surface water) ระดับปกติอยู่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้้าในบึงโขงหลงโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไปแต่
ในจุดส้ารวจที่ 1 และ จุดส้ารวจที่ 2 มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า (ตารางที่ 3) อาจท้าให้มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของสัตว์น้้าช้าลง 

ความเป็นด่างของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.50 – 16.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.55 ± 1.08 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2)  
และความเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดสา้รวจอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47 ถึง 7.03 ± 0.56 มิลลิกรัมต่อลติรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
พิจารณาตามระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือน
มิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่าความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ย 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 
± 0.47 และ 6.25 ± 0.14 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) จะมีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด และในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้้าจะช่วยเจือจางความ
เข้มข้นของปริมาณแร่ธาตุในแหลงน้้าให้น้อยลง จากการศึกษาความเป็นด่างในบึงโขงหลง พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของความเป็นด่างของน้้ามีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า โดยระดับ
ปกติค่าความเป็นด่างของแหล่งน้้าธรรมชาติมีพิสัยอยู่ระหว่าง 25 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  

ความกระด้างของน้้าในบึงโขงหลง มีพิสัย 9.0 – 55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2) และความกระด้างเฉลี่ย
ตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 17.50 ± 3.00 ถึง 26.63 ± 16.69 มิลลิกรัมต่อลติรของแคลเซยีมคาร์บอเนต (ตาราง
ที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลาหรอื
ระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) 
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และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่าความกระด้างของน้้ามีค่าเฉลี่ย 14.43 ± 3.21, 38.25 ± 11.63, 
25.00 ± 7.25 และ 12.63 ± 2.92 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) จะมี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด และในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด จากการศึกษาความกระด้างในอ่าง
เก็บน้้าเข่ือนล้าปาว พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้้าโดยระดับปกติค่าความกระด้างของน้้าอยู่ระหว่าง 75 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากความกระด้างของน้้าที่พบในในบึงโขงหลงมีค่าไม่เกิน 75 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต สามารถจัดได้ว่าเป็นแหล่งน้้าที่เป็นน้้าอ่อน จะท้าให้มีก้าลังผลิตของ
น้้าต่้า 

ออร์โธฟอสเฟต เป็นฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้้า ซึ่งแพลงก์ตอนพืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเจริญเติบโตได้และเป็นตัวบ่งช้ีความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งน้้า จากการศึกษาพบค่าออร์โธฟอสเฟตในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 
2) และมีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย
(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.022 ± 0.01, 0.036 ± 0.01, 0.035 ± 0.01 และ 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) ในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) 
พบว่า มีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยค่อนข้างสูง เนื่องจากน้้าฝนชะล้างเอาฟอสเฟตที่อยู่ในดินละลายลงสู่แหล่งน้้า 
จึงท้าให้ปริมาณออร์โธฟอสเฟตสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นกรดเป็นด่างในฤดูฝนที่ต่้า กล่าวคือเมื่อความ
เป็นกรดเป็นด่างต่้าแนวโน้มของฟอสเฟตจะสูงข้ึน และเมื่อความเป็นกรดเปน็ด่างสงูข้ึนแนวโน้มของฟอสเฟตจะ
ลดลง เนื่องจากน้้าที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสงูฟอสเฟตจะตกตะกอนกับแคลเซียมในรูปของแคลเซียมฟอสเฟต 
(Boyd, 1982) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณออร์โธฟอสเฟตในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลง 
จากการศึกษาครั้งนั้ พบว่าปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งแหล่งน้้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ในแง่อาหารธรรมชาติที่เหมาะสมควรมีปริมาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528 ) ปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้้าโดยตรง แต่
สามารถก่อให้เกิดมลภาวะทางอ้อมได้ เนื่องจากฟอสเฟตเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อพืชน้้า ดังนั้นในแหล่งน้้าที่มี
ปริมาณฟอสเฟตสูงสามารถท้าให้พืชน้้าและแพลงก์ตอนบางชนิด เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน เจริญเติบโต
และเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายแพลงก์ตอนส่วนที่ตายแล้วสูงข้ึน 
ส่งผลให้ออกซิเจนละลายน้้าลดลงในที่สุดเกิดสภาพการขาดออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นได้ 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) จากการศึกษา พบปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.12 - 0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.043 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 
2) และมีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.033 ± 0.02 ถึง 0.037 ± 0.02 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) 
ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.018 ± 0.01, 0.051 ± 0.01, 0.049 ± 0.02 และ 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก 
(เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆ เนื่องจากน้้าฝนชะล้าง
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เอาฟอสฟอรัสหรือแร่ธาตุต่างๆจากพื้นที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆบึงโขงหลงละลายลงสู่แหล่งน้้า จึงท้าให้
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณออร์โธฟอสเฟต เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลง จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด จารุวรรณ (2550) กล่าวว่าหากแหล่งน้้าธรรมชาติมีฟอสฟอรัสสูงเกิน
กว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดว่าแหล่งน้้านั้นมีอาหารธรรมชาติมากเกินไป และในการควบคุมและปูองกันการ
เสื่อมโทรมของแหล่งน้้าจึงได้ก้าหนดมาตรฐานไว้โดยไม่ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสเกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  

แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้้าในบึงโขงหลง 
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.08 – 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) 
และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.02  ถึง 0.081 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ตารางที่  3) เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ             
(p < 0.05) โดยค่าเฉลี่ยแอมโมเนียไนโตรเจนจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 5 
(กลางบึงโขงหลง) มีค่าต่้าสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่ามีแนวโน้มแปรผันกับค่าความขุ่นของน้้าและผกผันกับ
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้า เนื่องจากหากบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนหรือสารอินทรีย์มาก จะใช้ออกซิเจน
ในการย่อยสลายมาก ท้าให้ปริมาณออกซิเจนในน้้าลดลง ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงกว่าบริเวณอื่นๆ และ
เมื่อพิจารณาค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง  (เดือนธันวาคม) 
ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.047 ± 0.03, 0.065 ± 0.4, 0.048 ± 0.02 และ 0.047 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 4) และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในบึงโขงหลง จาการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าปริมาณแอมโมเนีย
ไนโตรเจนของน้้าอยู่ในช่วงที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดเล็กน้อย ไมตรี  และจารุวรรณ (2528) รายงานว่าระดับ
ความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาไม่ควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และโดยทั่วไปในแหล่ง
น้้าธรรมชาติจะมีแอมโมเนีย 0.01 - 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (เวียง, 2525)  

ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 0.051 – 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่า
แอมโมเนียไนโตรเจนเฉลีย่ตามจดุส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.400 ± 0.12 ถึง 1.059 ± 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตาราง
ที่ 3) เมื่อน้าเฉลี่ยมาทดค่าสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยไนโตรเจนทั้งหมดจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 6 (แพอาหารค้า
สมบูรณ์) มีค่าต่้าสุด และเมื่อพิจารณาค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรอืระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง
(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือน
กันยายน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.546 ± 0.39, 0.744 ± 0.25, 0.619 ± 0.34 และ 0.648 ± 0.29 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
(p > 0.05)  

ค่าคลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(ตารางที่ 2) และมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 12.59 ± 11.02 ถึง 29.03 ± 15.62 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ         
(p > 0.05) เมื่อพิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือน
ธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 ± 12.76, 30.26 ± 12.21, 16.68 ± 6.07 และ 9.99 ± 5.54 มิลลิกรัมต่อ
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ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ            
(p < 0.05) โดยพบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) และพบปริมาณคลอโรฟิลด์
เอ ต่้าในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) เนื่องจากกาเจือจางของปริมาณน้้าท้าให้ความเข้มข้นของคลอโร
ฟิลด์ เอ ลดลง ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์และ
จ้าแนกประเภทแหล่งน้้าตามระดับคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่ง Niles และคณะ (1996) ได้จ้าแนกไว้ดังนี้ Oligotrophic 
Waters หมายถึง แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ น้อยกว่า 4.7 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร Mesotrophic Waters หมายถึง แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบปริมาณ
คลอโรฟิลล์ เอ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.7 - 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ Eutrophic Waters หมายถึง 
แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มากกว่า 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อ
พิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาวมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จึงจัดอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาวอยู่ในระดับแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
    จากการศึกษาคุณภาพน้้าโดยทั่วไปในอ่างบึงโขงหลง ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน 

กันยายน 2553 พบว่า คุณภาพน้้าในบึงโขงหลง ยังมีคุณภาพดี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติโดยทั่วไปไม่มากนัก จากการน้าคุณภาพน้้าเฉลี่ยทุกดัชนี เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้้าที่เหมาะสม
ในด้ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า พบว่าคุณภาพน้้าโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เป็น
อันตรายต่อสัตว์น้้า อย่างไรก็ตามยังมีคุณภาพน้้าบางประการ เช่น ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธ
ฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟูามีค่า
ค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุดส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์
น้้าได้ น้้าในบึงโขงหลงสามารถน้าไปใช้ในกิจกรรมทางด้านการประมงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าบางดัชนี เช่น ความกระด้าง ความเป็นด่าง ความน้าไฟฟูาที่มีค่าค่อนข้างต่้า  
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