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บทคดัย่อ 

คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดจ้ดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ เร่ือง “อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย”  โดยมี
วตัถุประสงคข์องการจดัท าเพื่อบ าบดัน ้าเสียท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานใหมี้คุณภาพดีข้ึนก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่
แม่น ้าล าคลอง  ซ่ึงน ้าทิ้งเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดน ้าเน่าเสีย และสัตวน์ ้าตายเป็นจ านวนมาก  

โดยคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างตวัอ่างอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสียสูงประมาณ  110  เซนติเมตร  ส่วนดา้นล่าง
ของตวัอ่างลา้งจานมีชั้นส าหรับวางชุดกรองน ้าจากเส้นใยพืช  โดยใชเ้ส้นใยผกัตบชวาสด  ซ่ึงมีคุณสมบติัใน
การดูดซบัไขมนัท่ีปนเป้ือนมากบัน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน  และชั้นท่ีสองเป็นชั้นส าหรับวางชุดเคร่ือง
กรองน ้าอยา่งง่ายซ่ึงมีคุณสมบติัท าใหน้ ้าเสียท่ีผา่นไม่มีกล่ิน ไม่มีสี ไม่มีตะกอน จากการทดลองพบวา่  น ้า
ทิ้งจากการลา้งจานหลงัผา่นการกรองดว้ยอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย มีคุณภาพ   ดีข้ึน   

สังเกตไดจ้ากการเปรียบเทียบคุณภาพน ้าทิ้งจากการลา้งจานก่อนผา่นและหลงัผา่นการบ าบดัดว้ย
อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย ปรากฏวา่ น าทิ้งหลงัผา่นการกรองดว้ยอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย มีลกัษณะใส  ไม่มี
สี  ไม่มีตะกอนปนเป้ือนในน ้ า  มีกล่ินคาวอาหารนอ้ยมาก ในน ้า  มีสมบติัเป็นกลาง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 
 

บทน า 
 

ทีม่าและความส าคัญของโครงงาน 

 

          น ้ามีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของส่ิงมีชีวิต ทั้งในดา้นอุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบนัมนุษยใ์ช้
น ้าอยา่งไม่ค  านึงถึงความส าคญัของน ้า ซ่ึงมนุษยส่์วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตวั มกัง่าย เช่น ใชใ้นการช าระลา้ง
ร่างกาย และส่ิงของเคร่ืองใชแ้ลว้ก็ปล่อยน ้าเสียลงสู่แม่น ้า ล าคลอง โดยไม่มี  การกรองหรือการบ าบดัก่อน
ปล่อยลงสู่แม่น ้า  ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้าจากขอ้ความขา้งตนเป็นการยกตวัอยา่งบางส่วนของการกระท า
ของมนุษยใ์นปัจจุบนัเท่านั้น  จะเห็นไดว้า่มนุษยน์ั้นปล่อยน ้าเสียลงสู่แม่น ้า ล าคลอง  โดยตรงเป็นส่วนใหญ่
ซ่ึงถา้ไม่มีการกรองน ้าเสียหรือการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้า ล าคลอง จะก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้า ซ่ึง
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวติ ทั้งท่ีอยูใ่นน ้าและบนบก ท าใหค้วามหลากหลายของชนิดพนัธ์ุของ
ส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นลดลง สัตวน์ ้าขาดออกซิเจนตายแลว้ท าใหน้ ้าเน่าเสีย มนุษยก์็ตอ้ง
รับประทานสัตวน์ ้าท่ีมีสารเคมีเจือปนอยูใ่นตวัสัตวน์ ้า เป็นตน้ เพราะฉะนั้นมนุษยจึ์งควรช่วยกนัรักษา
ส่ิงแวดลอ้มทางน ้า โดยการบ าบดัน ้าใหมี้คุณภาพดีข้ึนก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้า ล าคลอง ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท า
โครงงานวทิยาศาสตร์จึงไดคิ้ดประดิษฐ์อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางน ้าท่ีเกิดจาก
ความมกัง่ายและความเห็นแก่ตวัของมนุษยใ์นสังคมยคุปัจจุบนั และยงัรักษาส่ิงแวดลอ้มใหด้ ารงไว ้

 

จุดมุ่งหมายของโครงงาน 

 

1.เพื่อประดิษฐอุ์ปกรณ์อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย 
2.เพื่อบ าบดัน ้าเสียท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า 
3.เพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์อ่างกรองน ้ าบ าบดัน ้ าเสียและผูอ่ื้นสามารถศึกษาและน าไปพฒันาให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไป 
4.เพื่อศึกษาทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์  คือ ฝึกการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์และ
สร้างสรรค ์
5.เพื่อฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 

 

สมมติฐาน 

 

          อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย สามารถท าใหน้ ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานมีคุณภาพดีข้ึนได ้

 
 
 
 
 
 



นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

          คุณภาพของน ้าท่ีดีในการทดลองคร้ังน้ี หมายถึง น ้าท่ีใส ไม่มีสี ไม่มีเศษตะกอน  มีคุณสมบติัเป็น
กลาง โดยใชเ้คร่ืองมือวดัค่า  pH 

 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

 

1.น ้าเหลือทิ้งจากการลา้งจานท่ีน ามาทดลองไดม้าจากน ้าลา้งจานของโรงอาหารในโรงเรียนบา้นหวัสะพาน
มิตรภาพท่ี  217 ซ่ึงเก็บในวนัท่ี  2ก.ย. 25  เวลา  12.20 น. 
2.คุณภาพของน ้าท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังน้ี หมายถึง น ้าท่ีใส ไม่มีสี ไม่มีเศษตะกอน  มีคุณสมบติัเป็นกลาง
ใชเ้คร่ืองมือวดัค่า  pH  ใชป้ระสาทสัมผสั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 2 

 

เอกสารและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

          มลพิษ  หมายความวา่ ของเสีย วตัถุอนัตรายและมวลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้ง
เหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือภาวะท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และให้
หมายถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง คล่ืน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ท่ีเกิดหรือปล่อยออกจาก
แหล่งน ้าตน้ก าเนิดมลพิษ 
          ของเสีย  หมายความวา่  ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู น ้าเสีย อากาศเสีย มวลสาร หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึง
ถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษรวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยูใ่น
สภาพของแขง็ของเหลว หรือก๊าซ 
น ้าเสีย  หมายความวา่  ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของเหลวรวมทั้งมวลสารท่ีปะปนหรือปนเป้ือนอยูใ่น
ของเหลวนั้น 
จ าแนกประเภทของมลพษิทางน า้ 
         มลพิษทางน ้าสามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 
น ้าเน่า  ไดแ้ก่ น ้าท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายในน ้าต ่า มีสีด าคล ้าและอาจส่งกล่ินเหมน็ น ้าประเภทน้ีเป็น
อนัตรายต่อการบริโภค การประมง และท าใหสู้ญเสียคุณค่าทางการพกัผอ่นของมนุษย ์
น ้าเป็นพิษ  ไดแ้ก่  น ้าท่ีมีสารพิษเจือปนอยูใ่นระดบัท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตมนุษยแ์ละ   สัตวน์ ้า เช่น 
สารประกอบของปรอท ตะกัว่  สารหนู แคดเม่ียม ฯลฯ 
น ้าท่ีมีเช้ือโรค ไดแ้ก่ น ้าท่ีมีเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ เช่น เช้ืออหิวาตกโรค เช้ือบิด เช้ือไขไ้ทฟอยด ์เจือปน
อยู ่เป็นตน้น ้าขุ่นขน้ ไดแ้ก่ น ้ าท่ีมีตะกอนดินและทรายเจือปนอยูเ่ป็นจ านวนมากจนเป็นอนัตรายต่อ  สัตวน์ ้า  
และเป็นอุปสรรคต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
น ้าร้อน ไดแ้ก่ น ้าท่ีไดรั้บการถ่ายเทความร้อนจากน ้าทิ้ง จนมีอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นไปตามธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่เกิดจากการระบายน ้าหล่อเยน็จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้า ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต และการแพร่พนัธ์ุของสัตวน์ ้า ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 
น ้าท่ีมีกมัมนัตภาพรังสี ไดแ้ก่ น ้าท่ีมีสารกมัมนัตภาพรังสีเจือปนในระดบัท่ีเป็นอนัตราย 
น ้ากร่อย ไดแ้ก่ น ้าจืดท่ีเส่ือมคุณภาพเน่ืองจากการละลายของเกลือในดินหรือน ้าทะเลไหลหรือซึมเขา้เจือปน 
น ้าท่ีมีคราบน ้ามนั ไดแ้ก่ น ้ามนัหรือไขมนัเจือปนอยูม่าก 
ลกัษณะของมลพษิทางน า้ 
          น ้าท่ีเกิดภาวะมลพิษจะมีองคป์ระกอบของคุณภาพน ้ าท่ีแตกต่างจากน ้าดี ซ่ึงจะมีดชันีต่างๆ เป็นตวับ่ง
บอก สามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 



 1.  ลกัษณะทางกายภาพ 
          ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ลกัษณะของมลพิษทางน ้าท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ มี
ดชันีบ่งบอกลกัษณะทางกายภาพท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
          1.1 อุณหภูมิ ( Temperature ) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและโดยออ้มต่อการด ารงชีวติของ
สัตวน์ ้า โดยปกติอุณหภูมิของน ้าจะเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิของอากาศ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ระดบัความสูง
และสภาพภูมิประเทศ นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสงอาทิตย ์กระแสลม ความลึก ปริมาณสาร
แขวนลอยหรือความขุ่นและสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไปของแหล่งน ้า ส าหรับประเทศไทยอุณหภูมิจะแปรผนั
ในช่วง 20 ‟ 30 องศาเซลเซียส การปล่อยน ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอุณหภูมิสูงลงสู่แหล่งน ้าหรือน ้า
จากระบบหล่อเยน็จะท าใหอุ้ณหภูมิของน ้าสูงกวา่ระดบัปกติตามธรรมชาติซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสัตว์
น ้าและระบบนิเวศวทิยาของแหล่งน ้าบริเวณดงักล่าว  นอกจากน้ีอุณหภูมิของน ้ายงัมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม
ทางเคมีภาพ  เช่น ออกซิเจนละลายในน ้า คือ ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้าจะลดลง  ถา้อุณหภูมิของน ้า
สูงข้ึนในขณะเดียวกนัขบวนการเมตตาโบลิซึมและการท างานของพวกจุลินทรียต่์างๆ ในน ้าก็จะเพิ่มข้ึน 
          ดงันั้นจึงท าให้ความตอ้งการปริมาณออกซิเจนละลายในน ้าสูงข้ึน จึงอาจเกิดปัญหาการขาดแคลน
ออกซิเจนข้ึนได ้ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบทางออ้ม เช่น อุณหภูมิของน ้าท่ีสูงข้ึนจะท าใหพ้ิษของสารพิษต่าง 
ๆ มีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิสูงช่วยเร่งการดูดซึมการแพร่กระจายของพิษสู่ร่างกายไดเ้ร็ว
ข้ึน อยา่งไรก็ตามสารพิษบางชนิดจะมีพิษลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนทั้งน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิไปท าปฏิกิริยายอ่ย
สลายและก าจดัสารพิษออกนอกร่างกายไดเ้ร็วกวา่ปกติ  นอกจากน้ียงัท าใหค้วามตา้นทานโรคของสัตวน์ ้า
เปล่ียนแปลงไป  เช้ือโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายไดดี้ในระดบัอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั ( ไมตรี  และ
คณะ , 2528 ) 
1.2  สี ( Colour ) การตรวจสีของน ้าในบางคร้ังนิยมปฏิบติักนั เน่ืองจากสามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งคร่าว ๆ 
เก่ียวกบัก าลงัการผลิต สภาพแวดลอ้มและสารแขวนลอยท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้น สีของน ้าเกิดจากการสะทอ้น
ของแสง จ าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
               1) สีจริง (True  Colour )เป็นสีของน ้าท่ีเกิดจากสารละลายชนิดต่างๆ อาจจะเป็นสารละลายจาก
พวกอนินทรียส์ารหรือพวกอินทรียส์ารซ่ึงท าใหเ้กิดสีของน ้า สีจริงไม่สามารถแยกออกไดโ้ดยการ
ตกตะกอน และการกรอง 
               2) สีปรากฏ (Apparent colour )เป็นสีของน ้าท่ีเกิดข้ึนแลว้เราสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ส่วนใหญ่
เกิดจากตะกอนของน ้า สารแขวนลอย เศษซากพืชซากสัตวท่ี์ตายทบัถมในน ้าก็เป็นตวัการส าคญัท่ีก่อให้เกิด
สีของน ้าได ้
          1.3 ความขุ่น (Turbidity )ความขุ่นของน ้าจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีสารแขวนลอยอยูม่ากนอ้ยเพียงใด สาร
แขวนลอยท่ีมีอยู ่เช่น ดินละเอียด อินทรียส์ารอนินทรียส์าร แพลงกต์อนและส่ิงมีชีวติเล็ก ๆ  สารเหล่าน้ีจะ
กระจายและขดัขวางไม่ใหแ้สงส่องลงไปไดลึ้ก โดยสารเหล่าน้ีจะดูดซบัเอาแสงไว ้



1.4  กล่ิน (Oder ) กล่ินจากน ้ าเสียส่วนมากแลว้มากจากก๊าซท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายของสารอินทรียใ์นน ้าเสีย 
ก๊าซส่วนใหญ่จะเป็น H2S ท่ีเกิดจากจุลินทรียช์นิดท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจน 
1.5  รส ( Taste ) น ้าสะอาดตามธรรมชาติจะไม่มีรส การท่ีน ้ามีรสผดิไปเน่ืองจากมีสารอินทรียห์รือสารอนิ
นทรียป์ะปนอยู ่เช่น น ้าท่ีมีรสกร่อย ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเกลือคลอไรดล์ะลายอยูใ่นน ้านั้นในปริมาณสูง 
2.  ลกัษณะทางเคมีภาพ 
          ลกัษณะทางเคมีภาพ หมายถึง ลกัษณะของมลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการท่ีน ้ามีสารเคมีเจือปนจนท าให้
เกิดสภาวะทางเคมีข้ึนในน ้า มีดชันีบ่งบอกลกัษณะทางเคมีภาพท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
          2.1 การน าไฟฟ้า (Conductivity ) เป็นลกัษณะของน ้ าท่ีบอกถึงความสารถของน ้าท่ีจะใหก้ระแสไฟฟ้า
ไหลผา่น  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของสารท่ีมีประจุไฟฟ้าในน ้า  ความน าไฟฟ้าไม่ไดเ้ป็นค่าเฉพาะอิออน
ตวัใดตวัหน่ึง แต่เป็นค่ารวมของอิออนทั้งหมดในน ้า ค่าน้ีไม่ไดบ้อกใหท้ราบถึงชนิดของสารในน ้า บอกแต่
เพียงวา่มีการเพิ่มหรือลดของอิออนท่ีละลายน ้าเท่านั้น กล่าวคือ ถา้ค่าความน าไฟฟ้าเพิ่มข้ึนแสดงวา่มีสารท่ี
แตกตวัในน ้าเพิ่มข้ึนหรือถา้ค่าความน าไฟฟ้าลดลงก็แสดงวา่สารท่ีแตกตวัไดใ้นน ้าลดลง  ความน าไฟฟ้า
นิยมวดัออกมาในรูปอตัราส่วนของความตา้นทาน โดยหน่วยเป็น Microsiemenหรือ us/cm อุณหภูมิจะมีผล
ต่อการแตกตวัของอิออน อุณหภูมิสูง ค่าการแตกตวัจะมากข้ึน ความน าไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึน 
          2.2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  เป็นค่าท่ีแสดงความเป็นกรดหรือด่างของน ้า น ้าท่ีมีสภาพเป็นกรด
จะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนอ้ยกวา่  7  และน ้าท่ีเป็นด่างจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากกวา่ 7  น ้าคาม
ธรรมชาติจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยูร่ะหวา่ง 6.5 ‟ 8.5  ซ่ึงความแตกต่างของ pH  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มหลายประการ เช่น ลกัษณะของพื้นดินและหิน ปริมาณ ฝนตกตลอดจน
การใชท่ี้ดินในบริเวณแหล่งน ้ า ระดบั pH ของน ้าจะเปล่ียนแปลงตาม pH ของดินดว้ย นอกจากน้ีส่ิงท่ีมีชีวติ
ในน ้า เช่น จุลินทรียแ์ละแพลงกต์อนพืช ก็สามารถท าใหค้่า pH ของน ้าเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
          2.3 ออกซิเจนละลายในน ้า ( DissolvedOxygen;DO ) หมายถึง เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน ้า ซ่ึงออกซิเจนจะมีความส าคญัมากต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า ปริมาณออกซิเจนในน ้าจะเปล่ียนแปลงไป
ตามอุณหภูมิของน ้าและความกดดนัของบรรยากาศ  ในฤดูร้อนปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายในน ้านอ้ยลง
เพราะวา่อุณหภูมิสูงขณะเดียวกนัท่ีการยอ่ยสลายและปฏิกิริยาต่าง ๆ จะเพิ่มมากข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการของ
ออกซิเจนเพื่อไปใชกิ้จกรรมเหล่านั้นสูงไปดว้ย  ในแหล่งน ้าธรรมชาติจะมีออกซิเจนละลายอยูร่ะหวา่ง 5 ‟ 7  
มิลลิกรัมต่อลิตร 
          2.4 บีโอดี ( Biochemical Oxygen Demand;BOD ) เป็นค่าท่ีบอกถึงปริมาณของออกซิเจนท่ีถูกใชใ้น
การยอ่ยสลายอินทรียช์นิดท่ียอ่ยสลายได ้ภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน โดยจุลินทรียใ์นช่วงเวลา 5 วนัท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นค่าท่ีนิยมใชก้นัมากในการแสดงถึงความสกปรกมากนอ้ยเพียงใดของน ้าเสีย
จากชุมชนและโรงงานต่าง ๆ เป็นค่าท่ีส าคญัมากในการออกแบบและควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียโดยทาง
ชีวภาพ สามารถใชบ้่งบอกถึงค่าภาระอินทรียแ์ละใชใ้นการหาประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย การวดั
ค่าของ BOD ยงัใชส้ าหรับการตรวจสอบคุณภาพของน ้าในแม่น ้าล าคลองอีกดว้ย 



          2.5 ซีโอดี ( Chemical OxyhenDemand;COD )  เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงปริมาณของออกซิเจนท่ีตอ้งการใช้
ในการท าปฏิกิริยาออกซิไดซ์สารอินทรียใ์นน ้า  โดยใชส้ารเคมีท่ีมีอ านาจในการออกซิไดซ์ไดสู้ง เช่น โปแต
สเซียมไดโครเมต (K2Cr207) ในสภาพสารละลายท่ีเป็นกรด สารอินทรียช์นิดทั้งท่ีจุลินทรียย์อ่ยสลายได้
หรือไม่ไดจ้ะถูกออกซิไดซ์หมด ค่าซีโอดีมกัจะมากกวา่ค่าบีโอดีอยูเ่สมอ  ค่าซีโอดีจึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง
ความสกปรกของน ้าเช่นเด่ียวกนักบัค่าบีโอดี  ส าหรับประโยชน์ของการหาค่า  COD คือใชเ้วลาของการ
วเิคราะห์นอ้ย สามารถหาค่าไดเ้ลยในหอ้งปฏิบติัการ แต่ส าหรับ BOD ตอ้งใชเ้วลาถึง 5 วนั จึงจะทราบผล 
3. ลกัษณะทางชีวภาพ 
          ลกัษณะทางชีวภาพ หมายถึง ลกัษณะของมลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการมีส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง
ปะปนในน ้า และเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสัตวน์ ้าได ้ดชันีบ่งบอกลกัษณะทางชีวภาพ ไดแ้ก่ แพลงกต์อนพืช-
สัตว ์แบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคติดต่อทางน ้าและอาหาร เช้ือไวรัส เช้ือราและพวกหนอนพยาธิต่าง ๆ 
ผลกระทบเน่ืองจากมลพิษทางน ้า 
ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
ผลกระทบต่อการประมง 
ผลกระทบต่อการสาธารณสุข ก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
ผลกระทบต่อการผลิตน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ผลกระทบต่อการคมนาคม 
ผลกระทบต่อทศันียภาพ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
          น ้าเสีย  หมายถึง น ้าท่ีมีสารใด ๆ หรือส่ิงปฏิกูลท่ีไม่พึงปรารถนาปนอยู ่ การปนเป้ือนของส่ิงสกปรก
เหล่าน้ี จะท าใหคุ้ณสมบติัของน ้าเปล่ียนแปลงไปจนอยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้ส่ิง
ปนเป้ือนท่ีอยูใ่นน ้าเสีย ไดแ้ก่ น ้ามนั ไขมนั ผลซกัฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดการเน่าเหม็น
และเช้ือโรคต่าง ๆ  ส าหรับแหล่งท่ีมาของน ้าเสียพอจะแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
          1. น ้าเสียจากแหล่งชุมชน มาจากกิจกรรมส าหรับการด ารงชีวติของคนเรา เช่น อาคารบา้นเรือน 
หมู่บา้นจดัสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่ความเน่าเสียของ
คูคลองเกิดจากน ้าเสียประเภทน้ี ถึงกรรมวธีิในการบ าบดัน ้าเสีย การบ าบดัน ้าเสียใหเ้ป็นน ้าท่ีสะอาดก่อน
ปล่อยทิ้งเป็นวธีิการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาแม่น ้าล าคลองเน่าเสีย โดยอาศยักรรมวธีิต่างๆ เพื่อลดหรือ
ท าลายความสกปรกท่ีปนเป้ือนอยูใ่นห้องน ้า ไดแ้ก่ ไขมนั น ้ามนั สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์สารพิษ รวมทั้ง
เช้ือโรคต่าง ๆใหห้มดไปหรือใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเม่ือปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้าก็จะไม่ท าใหแ้หล่งน ้านั้นเน่าเสีย
อีกต่อไป 
 
 



ขั้นตอนในการบ าบัดน า้เสีย 
          เน่ืองจากน ้าเสียมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัจึงท าใหมี้ปริมาณและความสกปรกของน ้าเสียแตกต่างกนัไป
ดว้ย ในการปรับปรุงคุณภาพของน ้าเสียจ าเป็นจะตอ้งเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมวธีิในการ
ปรับปรุงคุณภาพของน ้าเสียนั้นก็มีหลายวธีิดว้ยกนั โดยพอจะแบ่งขั้นตอนในการบ าบดัออกไดด้งัน้ี 
การบ าบดัน ้าเสียขั้นเตรียมการ (Pretreatment ) 
          เป็นการก าจดัของแขง็ขนาดใหญ่ออกเสียก่อนท่ีน ้าเสียจะถูกปล่อยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย เพื่อ
ป้องกนัการอุดตนัท่อน ้าเสียและเพื่อไม่ท าความเสียหายใหแ้ก่เคร่ืองสูบน ้า การบ าบดัในขั้นน้ี ไดแ้ก่ การดกั
ดว้ยตะแกรง เป็นการก าจดัของแขง็ขนาดใหญ่โดยใชต้ะแกรง ตะแกรงท่ีใชโ้ดยทัว่ไปมี 2 ประเภทคือ 
ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด การบดตดัเป็นการลดขนาดหรือปริมาตรของแขง็ใหเ้ล็กลง ถา้ส่ิงสกปรก
ท่ีลอยมากบัน ้าเสียเป็นส่ิงท่ีเน่าเป่ือยไดต้อ้งใชเ้คร่ืองบดตดัใหล้ะเอียด ก่อนแยกออกดว้ยการตกตะกอน การ
ดกักรวดทรายเป็นการก าจดัพวกกรวดทรายท าให้ตกตะกอนในรางดกักรวดทราย  โดยการลดความเร็วน ้าลง 
การก าจดัไขมนัและน ้ามนัเป็นการก าจดัไขมนัและน ้ามนัซ่ึงมกัอยูใ่นน ้าเสียท่ีมาจากครัว โรงอาหาร หอ้งน ้า 
ป้ัมน ้ามนั และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดโดยการกกัน ้ าเสียไวใ้นบ่อดกัไขมนัในช่วงเวลาหน่ึงเพื่อให้
น ้ามนัและไขมนัลอยตวัข้ึนสู่ผวิน ้าแลว้ใชเ้คร่ืองตกัหรือกวาดออกจากบ่อ 
การบ าบดัน ้าเสียขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment ) 
          เป็นการก าจดัน ้าเสียท่ีเป็นพวกสารอินทรียอ์ยูใ่นรูปสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด ์โดยทัว่ไปมกัจะ
เรียกการบ าบดั ขั้นท่ีสองวา่ “ การบ าบดัน ้าเสียดว้ยขบวนการทางชีววทิยา ” เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีตอ้ง
อาศยัจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายหรือท าลายความสกปรกในน ้าเสีย  การบ าบดัน ้าเสียในปัจจุบนัน้ีอยา่งนอ้ย
จะตอ้งบ าบดัถึงขั้นท่ีสองน้ี  เพื่อใหน้ ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มีคุณภาพมาตรฐานน ้าทิ้งท่ีทางราชการ
ก าหนดไว ้การบ าบดัน ้าเสียดว้ยขบวนการทางชีววทิยาแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขบวนการท่ีใชอ้อกซิเจน 
เช่น ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบแคติเวคเตดสลดัจ ์ระบบแผน่หมุนชีวภาพ ฯลฯ และ ขบวนการท่ีไม่ใช้
ออกซิเจน เช่น ระบบถงักรองไร้อากาศ ระบบถงัหมกัตะกอน ฯลฯ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของจุลินทรียท่ี์ท า
หนา้ท่ียอ่ยสลาย 
การบ าบดัน ้าเสียขั้นสูง ( Advanced Treatment ) 
          เป็นการบ าบดัน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัในขั้นท่ีสองมาแลว้ เพื่อก าจดัส่ิงสกปรกบางอยา่งท่ียงัเหลืออยู ่
เช่น โลหะหนกั หรือเช้ือโรคบางชนิดก่อนจะระบายทิ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ การบ าบดัขั้นน้ีมกัไม่นิยม
ปฏิบติักนั เน่ืองจากมีขั้นตอนท่ียุง่ยากและเสียค่าใชจ่้ายสูง นอกจากผูบ้  าบดัจะมีวตัถุประสงคใ์นการน าน ้าท่ี
บ าบดัแลว้กลบัคืนมาใชอี้กคร้ัง ประมาณ75% 
เคร่ืองกรองน า้จากเส้นใยพืช 
          พิสูจน์วา่ เส้นใยพืชชนิดใดมีประสิทธิภาพในการกรองของเสียไดม้ากท่ีสุด โดยเส้นใยของพืชท่ี
น ามาใชใ้นการทดลองมีดงัน้ี 
ผกัตบชวา 



กาบกลว้ย 
เปลือกมะพร้าว 
ผกักระเฉด 
          โดยการเทน ้าทิ้งจากครัวลงในภาชนะท่ีมีเส้นใยชนิดต่าง ๆ สังเกตและวดัค่า pH ของน ้า  โดยท าการ
ทดลอง 2 ชุด  ชุดแรกจะใชเ้ส้นใยตามธรรมชาติ และชุดท่ี 2 จะใชเ้ส้นใยท่ีไดจ้ากการป่ัน ผลการศึกษาพบวา่
เส้นใยของผกัตบชวาท่ีมีในธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการกรองน ้าท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือเส้นใยของกาบ
กลว้ยตามธรรมชาติ เส้นใยกาบกลว้ยท่ีไดจ้ากการป่ัน เส้นใยผกักระเฉดท่ีไดจ้ากการป่ัน เส้นใยผกักระเฉด
จากธรรมชาติ เส้นใยเปลือกมะพร้าวจากธรรมชาติ เส้นใยผกัตบชวาจากการป่ัน และเส้นใยเปลือกมะพร้าว
จากการป่ัน ตามล าดบั  โดยค่า  pH  ไม่แตกต่างกนั 
 
ชุดเคร่ืองกรองน า้อย่างง่าย 
          น ้าคลองมีสารท่ีไม่ละลายน ้าปนอยูแ่ละแมจ้ะตั้งทิ้งไวเ้ป็นเวลานาน สารเหล่านั้นก็ยงัไม่ตกตะกอน แต่
เราสามารถใชส้ารส้มเป็นตวัท าใหส้ารเหล่านั้นรวมตวักนัจมสู่กน้ภาชนะได ้วธีิน้ีเรียกวา่ การท าให้
ตกตะกอน ซ่ึงยงัคงเป็นวธีิท่ีใชก้นัมาก เพราะเป็นวธีิท่ีค่อนขา้งสะดวกและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 
          วธีิการกรองเป็นวธีิท่ีใชแ้ยกสารท่ีไม่ละลายน ้าออกจากน ้าหรือของเหลวเม่ือเราเทน ้าหรือของเหลว
ผา่นกระดาษกรอง น ้าหรือของเหลวจะผา่นกระดาษกรองลงไป ส่วนสารท่ีไม่ละลายน ้ามีขนาดใหญ่กวา่รู
ของกระดาษกรองจึงไม่สามารถผา่นกระดาษกรองได ้ ปัจจุบนัมีการประดิษฐเ์คร่ืองกรองท่ีใชว้สัดุต่าง ๆ กนั  
เคร่ืองกรองบางชนิดใชไ้ส้กรองซ่ึงท าดว้ยเซรามิกส์ท่ีมีรูพรุนขนาดเล็ก บางชนิดใชส้ารดูดซบัสีและสารเจือ
ปนในน ้า เพื่อท าใหน้ ้ามีความสะอาดมากข้ึน  บางชนิดใส่ถ่านกมัมนัต ์( คือ ถ่านชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บการเพิ่ม
คุณภาพมากข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย ถ่านกมัมนัตท์  าจากแกลบ กะลามะพร้าว ข้ีเล่ือย ชานออ้ย 
กระดูกหรือเขาสัตว ์) เพื่อดูดสีและกล่ิน  นอกจากน้ีเคร่ืองกรองบางชนิดอาจใส่วสัดุหลาย ๆ ชนิดผสมกนัก็
ได ้ โดยเคร่ืองกรองน ้าคลองจดัท าข้ึนเพื่อช่วยลดปัญหาน ้ าขุ่นจากตะตอนดิน และสามารถน าน ้า ท่ีกรอง
ไดม้าใชอุ้ปโภคภายในบา้นโดยการแกวง่น ้าคลองปริมาตร 4,000  cm3  ดว้ยสารส้ม 5 กรัม  รอจนกระทัง่
สารแขวนลอยตกตะกอน เปิดน ้าใหไ้หลผา่นชุดเคร่ืองกรองน ้า 2 ชุด  ซ่ึงแต่ละชุดมีวสัดุ   ชั้นกรองเรียงกนั
ตามล าดบัจากดา้นล่างถึงดา้นบนของชุดกรองน ้าเรียงกนั  คือ  ใยแกว้ กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่านกมั
มนัต ์ทรายหยาบ ทรายละเอียด และใยแกว้  โดยมีอตัราส่วนของชั้นกรองท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
1:100:90:80:90:90:1 ตามล าดบั  พบวา่ ลกัษณะของน ้าท่ีกรองไดเ้ป็นสีใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน และมีตะกอนปน
อยูใ่นน ้านอ้ยมาก 
 
 
 

 



บทที ่3 
 

วสัดุอปุกรณ์และขั้นตอนวธีิในการด าเนินงาน 
      
วสัดุอุปกรณ์ 
„  ชนิดวสัดุท่ีน ามาท าตวัอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                                                
1.ถงัน ้า                                       2      ถงั 
2.เหล็กฉากขนาด  40  cm                8      ท่อน 
3.เหล็กฉากขนาด  53  cm                 8      ท่อน 
4.เหล็กฉากขนาด  110  cm               4      ท่อน  
5.อ่างลา้งจาน ( สแตนเลส ) เหลือใชแ้ลว้          1      อ่าง 
6.เล่ือย                                                                                                                                            1      อนั   
7.พลาสติกใส                                                                                                                                 4      เมตร  
„ชนิดของวสัดุท่ีน ามาท าเคร่ืองกรองน ้าจากเส้นใยธรรมชาติ             
1.ผกัตบชวา                                                                                                                                    1   กิโลกรัม 
2.ตะกร้าพลาสติก                                                                                                                           5   ใบ 
3.ผา้ขาวบาง                                                                                                                                   2   เมตร 
„  ชนิดของวสัดุท่ีน ามาท าเคร่ืองกรองน ้าแบบง่าย                                                                          
1.ถงัพลาสติกใส ๆ                                                                                                                         1   ถงั 
2.ใยแกว้                                                                                                                                         1   ถงั 
3.กรวดหยาบ                                                                                                                                 2   กิโลกรัม 
4.กรวดละเอียด                                                                                                                              2   กิโลกรัม 
5.ทรายหยาบ                                                                                                                                 2   กิโลกรัม 
6.ทรายละเอียด                                                                                                                              2   กิโลกรัม 
7.ถ่าน                                                             1   ถุงใหญ่  
8.บ๊ิกเกอร์ขนาด  250   ml                                                                                                             9   ใบ 
9.บ๊ิกเกอร์ขนาด  1000   ml                                                                                                           9   ใบ 
10.เคร่ืองมือวดัค่า   pH                                                                                                                   1    ถุง 
12.น ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน   ตวัอยา่งท่ี  1                                                                              5   กก.    
„ชนิดของวสัดุท่ีน ามาท าป้ายนิเทศ และอุปกรณ์ตกแต่ง 
1.ฟิวเจอร์บอร์ด                                                                                                                            3   แผน่ 
2.สีไม ้ 48  แท่ง                                                                                                                            1   กล่อง 



3.สีเมจิก                                                                                                                                      1   กล่อง 
4.เทปกาวสีชมพู                                                                                                                          1   มว้น    
5.สต๊ิกเกอร์สีเขียว                                                                                                                       1   แผน  
6.เทปกาวสองหนา้                                                                                                                     1  มว้น 
7.กรรไกร                                                                                                                                   1  อนั 
8.คตัเตอร์                                                                                                                                   1  เล่ม 
9.กาว                                                                                                                                         1   ขวด 
10.กระดาษสี                                                                                                                             7  แผน่ 
 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
ตอนท่ี 1  ผลิตอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         

- ขั้นท าตวัโครงงานสร้างของอุปกรณ์อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้ าเสีย                                                         
- ขั้นท าชุดกรองน ้าของอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         

ตอนท่ี 2  การเก็บน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน 
ตอนท่ี 3  การตรวจสอบคุณภาพน ้า ( อยา่งง่าย )  ก่อนผา่นการกรองจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         

- ขั้นใชป้ระสาทสัมผสั 
- ขั้นใชเ้คร่ืองมือวดัค่า  pH 

ตอนท่ี 4  การตรวจสอบคุณภาพน ้า ( อยา่งง่าย ) หลงัผา่นการกรองจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         
- ขั้นน ้าผา่นชุดกรองของอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         
- ใชป้ระสาทสัมผสั 
- ใชเ้คร่ืองมือวดัค่า  pH 

 

ตอนที ่1   การท าอ่างกรองน า้บ าบัดน า้เสีย                                                         
ขั้นที ่1  การท าตัวโครงสร้างของอ่างกรองน า้บ าบัดน า้เสีย                                                         
1.1  ตดัเหล็กฉากใหมี้ขนาดยาว  53  เซนติเมตร   จ  านวน   4   ท่อน 
      ตดัเหล็กฉากใหมี้ขนาดยาว  40  เซนติเมตร   จ  านวน   4   ท่อน   
             ตดัเหล็กฉากใหมี้ขนาดยาว  110  เซนติเมตร   จ  านวน   4   ท่อน 
1.2  น าเหล็กฉากท่ียาว  40  เซนติเมตร  มาต่อกบัเหล็กฉากท่ียาว  53  เซนติเมตร   จากนั้นน าเหล็กฉากขนาด   
40  เซนติเมตร  มาต่อเขา้อีก และน าเหล็กฉากขนาด  53  เซติเมตร  มาต่อเขา้อีก  สลบัความยาวไปมาเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม ( โดยทั้งหมด  ใชน๊้อตเป็นตวัเช่ือมติด ) โดยเป็นท่ีส าหรับวางอ่างลา้งจาน 

 



1.3  น าเหล็กฉากยาว  110  เซนติเมตร  4  ท่อนแต่ละท่อนมาต่อเป็นขาของอุปกรณ์ลา้งจานรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
โดยน าเหล็กฉากท่ียาว  110  เซนติเมตร  แต่ละอนัไปต่อเขา้กบัมุมของโครงเหล็กท่ีประกอบเป็นรูปส่ีเหล่ียม
ในขอ้  1.2  ( โดยใชน๊้อตเป็นตวัเช่ือมติด ) 

 

1.4  เม่ือไดเ้ป็นรูปร่างแลว้จากนั้นน าเหล็กฉากยาว  40  เซนติเมตร และ  53  เซนติเมตร  อยา่งละ  2  ท่อน
แลว้ต่อ เป็นรูปส่ีเหล่ียมสลบัความยาวไปมาเหมือนกนัดงัขอ้ 1.2  บริเวณตรงกลางของขาตวัอุปกรณ์โดย
ระยะห่างระหวา่งส่ีเหล่ียมส าหรับวางอ่างลา้งจาน และส่ีเหล่ียมท่ีส าหรับวางเคร่ืองกรองน ้าจากเส้นใยพืช  
ห่างกนัประมาณ  30  เซนติเมตร 

 
1.5  จากนั้นน าเหล็กฉากยาว  40  เซนติเมตร  2 ท่อน โดยน าแต่ละท่อนมาต่อให้เขา้กบัเหล็กฉาก  40  
เซนติเมตร  ท่ีประกอบเป็นชั้นส าหรับวางชุดกรองน ้าจากเส้นใยพืช  โดยความห่างประมาณ  30  เซนติเมตร 
 
 

 



1.6  เม่ือไดช้ั้นวางท่ีกรองน ้าจากเส้นใยพืชแลว้  ต่อมาก็ประกอบชั้นวางส าหรับชุดกรองน ้า  แบบง่าย  โดยท า
วธีิการเดียวกนักบัชั้นวางชุดเคร่ืองกรองน ้าจากเส้นใยพืช  แต่ระห่างระหวา่งชั้นวางชุดเคร่ืองกรองน ้าจาก
เส้นใยพืชกบัชั้นวา่งชุดเคร่ืองกรองน ้าแบบง่ายในขั้นตอนท่ี  1.4 และ 1.5  ห่างกนัประมาณ 30  เซนติเมตร 

 
1.7  เม่ือไดต้วัเคร่ืองกรองน ้าแลว้ก็น าอ่างลา้งจานเหลือใชม้าวางบนชั้นส าหรับวางอ่างลา้งจาน (ชั้นบนสุด ) 
 

ขั้นที ่2   การท าชุดเคร่ืองกรองน า้แบบง่าย 
1.น าทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่าน มาลา้งกบัน ้าสะอาดเพื่อใหส่ิ้งสกปรกท่ี
ปนเป้ือนออกใหห้มด 
2.น าไปตากแดดรอใหแ้หง้ 
3.น าถงัพลาสติกสีใสมาเจาะรูท่ีกน้ของถงัโดยวนเป็นรูปวงกลม  โดยใชค้อ้นตอกตะปูลงไปใหเ้ป็นรู 
4.ตดัมุง้ลวดและผา้ขาวบางใหมี้ขนาดพอดีกบักน้ของถงั น ามาซอ้นกนั และน าไปรองไวท่ี้กน้ของท่ีกรองน ้า  
เพื่อส าหรับไม่ใหพ้วกชั้นกรองหลุดตามน ้ามาโดยใชผ้า้ขาวบางรองไวก้น้สุดตามดว้ย   มุง้ลวด 
5.น าทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่านท่ีตากแดดไว ้เม่ือแหง้แลว้ใหน้ าแต่ละชนิดไป
ชัง่กิโล  เพื่อจะไดแ้บ่งใหไ้ดอ้ตัราส่วนท่ีเท่ากนัแลว้น ามาใส่ในถงัสีขาวไวด้งัท่ีศึกษามาจากโรงเรียนบา้นหวั
สะพานมิตรภาพท่ี 217น าใยแกว้ น าทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่าน มาจดัใส่ลงใน
ถงัท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ ซ่ึงจะน าวสัดุท่ีใชท้  าชุดกรองน ้าแบบง่ายใส่ลงในถงัท่ีเตรียมไว ้ โดยใช ้กรวดหยาบ 
กรวดละเอียด ถ่าน ทรายหยาบ  ทรายละเอียด และใยแกว้  โดยเรียงล าดบัจากดน้ล่างสู่ดา้นบนของถงั  โดยมี
อตัราส่วนของชุดกรองคือ  1:100:90:80:90:90:1 ( ตามล าดบั ) 
6.น าชุดกรองน ้าอยา่งง่ายไปวางไวบ้นชั้นส าหรับวางชุดกรองน ้าอยา่งง่าย 
 
ข้ันที ่3   การท าชุดเคร่ืองกรองน า้จากเส้นใยพืช 
1.น าผกัตบชวาท่ีเก็บมาจากเข่ือนเมืองเวยีงมาปอกเปลือกออกใหเ้หลือแต่เส้นใย พร้อมน าไปลา้งน ้าในน ้า
สะอาด  แลว้สับใหเ้ป็นท่อนเล็ก ๆ 
2.น าถงัพลาสติกสีใสมาเจาะรูท่ีกน้ของถงัเป็นรูปวงกลม 
3.น าผา้ขาวบางปูลงไปในถงัพลาสติกสีใสเป็นชั้นท่ี 1  
4.น าผกัตบชวาท่ีหัน่เป็นท่อน ๆ ใส่ลงในถงัพลาสติกใสเป็นชั้นท่ี 2  
5.น าใยแกว้ใส่ลงไปในถงัพลาสติกสีใส  โดยปิดเส้นใยผกัตบชวาใหมิ้ดเป็นชั้นท่ี 3 



6.น าหินสีขาวใส่ลงไปในถงัพลาสติกสีใสเป็นชั้นท่ี 4   
7.เม่ือไดชุ้ดกรองน ้าจากเส้นใยพืช  แลว้ก็น าชุดกรองน ้าจากเส้นใยพืชไปวางไวใ้นชั้นส าหรับวางไวใ้นชั้น
ส าหรับวางเคร่ืองกรองน ้าจากเส้นใยพืช  ( ชั้นท่ี 2 ) 

 
 

ตอนที ่2   การเกบ็น า้ที่เหลือทิง้จากการล้างจาน 
ขั้นท่ี 1  เตรียมขวดส าหรับใส่น ้าท่ีเหลือทิ้งจาการลา้งจาน  5   ขวด 
ขั้นท่ี 2  เก็บจากโรงอาหารโรงเรียนบา้นหวัสะพานมิตรภาพท่ี 217ตกัน ้าในกะละมงัท่ีใชล้า้งจานใส่ขวดให้
เตม็  5  ขวด      

 
 

ตอนที ่3  การตรวจสอบคุณภาพของน า้ ( อย่างง่าย ) ก่อนผ่านการกรองจากอ่างกรองน า้บ าบัดน า้เสีย                                                         
1. โดยการใชอ้วยัวะ 
1.1 ตาเปล่า  สังเกตลกัษณะของน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานแลว้บนัทึกผล 
1.2 จมูก  ใชด้มกล่ินของน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานแลว้บนัทึกผล 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัค่า  pH   
-  น าน ้าท่ีเหลือทิ้งจาการลา้งจานใส่ลงในบีกเกอร์ขนาดใหญ่ประมาณ  100  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  จากนั้นใช้
หวัของเคร่ืองมือวดัค่า pH จุ่มลงไปในน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน และรอจนกวา่ตวัเลขบนหนา้ปัดของ
เคร่ืองจะคงท่ีแลว้บนัทึกผล          
 

ตอนที ่4  การตรวจสอบคุณภาพน า้ ( อย่างง่าย )  หลงัผ่านการกรองจากอ่างกรองน า้บ าบัดน า้เสีย                                                         
ขั้นท่ี 1  เทน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน  ผา่นอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         
ขั้นท่ี 2  การตรวจสอบคุณภาพของน ้า ( อยา่งง่าย ) ท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน หลงัผา่นการบ าบดัจากอ่าง
กรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         
1. โดยการใชอ้วยัวะ    



1.1 ตาเปล่า  สังเกตลกัษณะของน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานแลว้บนัทึกผล 
1.2 จมูก  ใชด้มกล่ินของน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานแลว้บนัทึกผล 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัค่า  pH   
-  น าน ้าท่ีเหลือทิ้งจาการลา้งจานใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 100  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  จากนั้นใช ้   หวัของ
เคร่ืองมือวดัค่า pH จุ่มลงไปในน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน และรอจนกวา่ตวัเลขบนหนา้ปัดของเคร่ืองจะ
คงท่ีแลว้บนัทึกผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการทดลอง 
  
ตารางท่ี  1     แสดงลกัษณะทางกายภาพของน ้าก่อนผา่นการบ าบดั และหลงัผา่นการบ าบดัจากอ่างกรองน ้า
บ าบดัน ้าเสีย                                                     
 

ลกัษณะทางกายภาพของน า้ทีเ่หลือทิง้จากการล้างจาน 
 

ก่อนผา่นการการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                     
 

หลงัผา่นการการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                     
 

ลกัษณะ กล่ิน ลกัษณะ กล่ิน 

มีลกัษณะเป็นสีขาว
ขุ่น มีฟองออกสีส้ม
แดงลอยอยูบ่นน ้า  
มีเศษอาหารปนอยู ่
 
 

มีกล่ินน ้ายาลา้งจานและกล่ิน

เหมน็คาวของอาหาร 

 

มีลกัษณะเป็นสี

ใสไม่มีเศษ

ตะกอนปนอยู ่ไม่

มีฟองลอยอยูบ่น

ผวิน ้า 

ไม่มีกล่ินน ้ายาลา้งจานมีกล่ิน

คาวของอาหาร แต่เจือจางมาก 

 

 
ตารางท่ี  2     แสดงผลการทดสอบ เคร่ืองมือวดัค่า   pH  ของน ้าก่อนผา่นการบ าบดั และหลงัผา่นการบ าบดั
จากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย      
                                                

ตวัเลขค่า pH ของน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน 

ก่อนผา่นการการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                     

 

หลงัผา่นการการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                     

 

                                     5.5 6.9 

 
 
 
 



บทที ่5 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
 

          จากการทดลองคร้ังน้ีพบวา่  อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย สามารถท าใหน้ ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานมี
คุณภาพดีข้ึน โดยสังเกตผลของการเปรียบเทียบการทดลองระหวา่งน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานก่อนผา่น
การรกรอง และหลงัจากผา่นการกรองจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย  พบวา่  น ้าหลงัผา่นการกรองจากอ่าง
กรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย   มีลกัษณะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอนปนอยูใ่นน ้า มีกล่ินคาวของอาหารเหลืออยูน่อ้ยมาก 
น ้ามีคุณสมบติัเป็นกลาง ซ่ึงสนบัสนุนกบัสมมุติฐานท่ีวา่ น ้ าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานจะมีคุณภาพดีข้ึนเม่ือ
ผา่นการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย   
                                                       
อภิปรายผลการทดลอง 
         จากการทดลองพบว่า  เม่ือน าน ้ าท่ีเหลือทิ้งจากการล้างจานเทผ่านอ่างกรองน ้ าบ าบดัน ้ าเสีย  มีชุดกรองน ้ าอยู่ด้านล่าง
ทั้งหมด 2 ชุด ชุดแรกเป็นกรองน ้าจากเส้นใยพืชซ่ึงเป็นเส้นใยของผกัตบชวาและ   เส้นใยของผกัตบชวานั้นมีลกัษณะเป็นรูพรุน
ท่ีถ่ีมากคลา้ยฟองน ้ า ผกัตบชวานั้นสามารถดกัตะกอนเล็ก  ๆและคราบไขมนัท่ีมากบัน ้ า ซ่ึงเส้นใยของผกัตบชวามีอายุการใช้
งานไดไ้มเ่กิน 1 วนั ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนทุกวนั มิฉะนั้นเส้นใยของผกัตบชวาจะเน่าแลว้ท าให้น ้ าท่ีผา่นชั้นกรองเสีย  ส่วนชุด
กรองชั้นท่ีสองเป็นชุดกรองน ้าอยา่งง่าย  ซ่ึงกรองน ้าอยา่งง่ายน้ีประกอบดว้ย ใยแกว้ กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่าน ทราบหยาบ 
ทรายละเอียด และใยแกว้ ตามล าดบั  โดยมีอตัราส่วนท่ีเหมาะสมคือ  1:100:90:80:90:90:1  ตามล าดบั  ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีคุณสมบติัใน
การกรองน ้าคลองให้ใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีคุณสมบติัเป็นกลาง  ดงันั้นเม่ือน าน ้ าท่ีเหลือจากการลา้งจาน ก่อนผา่นการบ าบดั
จากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย  มีลกัษณะขาวขุ่น มีกล่ินเหม็นคาวอาหาร และมีกล่ินน ้ ายาลา้งจาน มีค่า  pH  คือ 6.9  แต่เมือน ้ าท่ี
เหลือจากการลา้งจานไดผ้า่นการบ าบดัจากอ่างกรองน ้ าบ าบดัน ้ าเสีย   น ้ านั้นมีลกัษณะใส ไม่มีกล่ิน ไม่มีเศษตะกอนปนเป้ือน
อยูใ่นน ้า มีกล่ินเหมน็คาวอาหารนอ้ยมาก มีคุณสมบติัเป็นกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก เม่ือน ้ าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานไดผ้า่น
ชั้นกรองจากเส้นใยพืชคือผกัตบชวา เส้นใยจากผกัตบชวาจะกรองส่ิงปฏิกูลหรือเศษอาหารเล็ก  ๆท่ีมากบัน ้ า และนอกจากน้ีเส้น
ใยของผกัตบชวา  มีคุณสมบติัในการกรองน ้ าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจาน  กล่าวคือเส้นใยของผกัตบชวาจะท าหน้าท่ีกรอง
สารอาหารท่ีมากบัน ้า  จากนั้นน ้าท่ีเหลือทิ้งจากการลา้งจานจะไหลไปในชุดกรองน ้าแบบง่าย  ท าให้น ้ ามีลกัษณะใส ไม่มีสี ไม่
มีกล่ิน มีคุณสมบติัเป็นกลางและเม่ือน ้ าไดผ้า่นการบ าบดัก็สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แม่น ้ าได ้แต่ไม่ใช่วา่น ้ าท่ีเหลือทิ้งจากการ
ลา้งจานหลงัผ่านการกรองจากอ่างกรองน ้ าบ าบดัน ้ าเสีย  จะสะอาดจนสามารถมาใชป้ระโยชน์ได ้แต่เป็นเพียงการท าให้น ้ าท่ี
เหลือทิ้งจากการลา้งจานมีคุณภาพท่ีดีข้ึนเท่านั้นและเน่ืองจากตวัอ่างกรองน ้ าบ าบดัน ้ าเสีย   มีระบบไหลเวียนของน ้ ายงัไม่ดี
เท่าท่ีควร เหตุเพราะถา้มีการลา้งจานในปริมาณมาก ๆ  อ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย  จะไม่สามารถรับน ้าในปริมาณมากๆ  ไดจ้ากการ
ทดสอบคุณภาพของน ้าหลงัผา่นการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย  มีลกัษณะใส   ไม่มีสี ไม่มีตะกอนปนอยูใ่นน ้า มีกล่ิน
คาวของอาหารเหลืออยูน่อ้ยมาก ไม่พบสารอาหารปนเป้ือนในน ้า มีคุณสมบติัเป็นกลาง ซ่ึงสนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีวา่  น ้ าท่ี
เหลือทิ้งจากการลา้งจานจะมีคุณภาพดีข้ึนเม่ือผา่นการบ าบดัจากอ่างกรองน ้าบ าบดัน ้าเสีย                                                         
 


