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บทคัดยอ 
  การศึกษาคุณภาพน้ํา  โดยใชนวัตกรรมเคร่ืองเติม
อากาศ   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ําทาง
กายภาพและทางเคมีในบอบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
โดยใชนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสราง
ส่ือนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาฟสิกส  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เ ร่ือง  งานและพลังงาน และวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร   ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1-30  เมษายน พ.ศ. 
2553   
  ผลการศึกษาพบวา เครื่ อง เติมอากาศแบบหัวฟู  
สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนไดดีที่สุด  รองลงมาคือ เครื่องเติม
อากาศบนผิวนํ้า เครื่องเติมอากาศใตนํ้า  และไมใชเครื่องเติมอากาศ  
ตามลําดับ อุณหภูมินํ้ามีคาระหวาง  26 – 28  องศาเซลเซียส  คา
ออกซิเจนละลายในน้ํามีคาระหวาง 0.09–3.55 มิลลิกรัมตอลิตร  คา
ความเปนกรด-ดางมีคาระหวาง 7-7.87  และคาความนําไฟฟา มีคา
ระหวาง  691-693  ไมโครซีเมตรตอเซนติเมตร  จัดไดวาคุณภาพน้ํา
ในบอบําบัดนํ้าเสียอยูในระดับพอใชถึงสกปรก  ซ่ึงหนวยงานควรให
ความสําคัญในการเฝาระวังและปรับปรุงคุณภาพของน้ํากอนที่จะ
สงออกสูแหลงนํ้าชุมชน  
  สรุปไดวารูปแบบการเติมอากาศแบบหัวฟู สามารถเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนไดดีที่สุด  รองลงมาคือ เครื่องเติมอากาศบนผิวนํ้า  
และเคร่ืองเติมอากาศใตนํ้า  ตามลําดับ    สามารถนําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติม และวางแนวทางในจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักเรียน  และชุมชนเกิดความตระหนัก  ในการรักษา
คุณภาพและอนุรักษส่ิงแวดลอมทางนํ้าโดยการใชนวัตกรรมเครื่องเติม
อากาศ  ใหนํ้ายังคงมีคุณภาพดีกอนที่จะสงออกสูแหลงนํ้าชุมชน  
เพื่อเปนประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการเติมออกซิเจน , เครื่องเติมอากาศ,     เครื่อง
เติมอากาศบนผิวนํ้า,เคร่ืองเติมอากาศใตนํ้า,              เครื่องเติม
อากาศแบบหัวฟู 
 
1.บทนํา 
   ในปจจุบันพบวาชุมชนใหญๆ หลายชุมชนมีสภาพ 
แวดลอมที่เ ส่ือมโทรมลง เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนและ
อุตสาหกรรมในชุมชนอยางรวดเร็วและตอเน่ือง มีการปลอยของเสีย
ตางๆ ทําใหเกิดปญหามลพิษจากของเสียเหลาน้ี จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้าเสียจากกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน นํ้าทิ้งจากอาคาร บานเรือนที่ระบายสูแหลงนํ้า
ธรรมชาติ หากไมไดผานกระบวนการบําบัด ส่ิงสกปรกในน้ําทิ้ง
เหลานี้ จะสงผลตอแหลงนํ้าโดยตรง และสงผลกระทบความเปนอยู

ของมนุษยอยางมาก การบําบัดนํ้าเสียจึงเปนมาตรการที่จําเปนใน
การควบคุมคุณภาพน้ํา ซ่ึงการออกแบบระบบควรมีความเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมของชุมชนใหมาก
ที่ สุด และมีประสิทธิภาพในการบําบัดอยู ในเกณฑมาตรฐาน 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพื้นที่ 5,500  ไร     พื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประกอบดวยส่ิงปลูกสรางตางๆ เชน อาคาร
เรียน  อาคารสํานักงาน  อาคารปฏิบัติการ  โรงพยาบาลศรีนครินทร 
หอพักนักศึกษา บานพักบุคลากร ตลอดจนสาธารณูปโภคตางๆ อีก
ทั้งมีนักศึกษา บุคลากร อีกเปนจํานวนมาก  ประกอบกับในอนาคต
มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอาคารตางๆ เพิ่มข้ึน 
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาสงผลใหมีการเพิ่มจํานวนประชากร 
ปริมาณการใช นํ้ารวมทั้ งการเพิ่มปริมาณนํ้าเสียออกสูพื้นที่
มหาวิทยาลัยมากขึ้น กอใหเกิดปญหาทางดานน้ําเสีย  และการเกิด
มลพิษในแหลงนํ้าธรรมชาติแกพื้นที่ชุมชนขางเคียงได ดังน้ันเพื่อให
การบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองมีการรวบรวมน้ําเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ และมีการ
บําบัดนํ้าเสียเปนระบบ  เพื่อใหงายตอการควบคุมมลพิษในแหลงนํ้า
ธรรมชาติหรืออาจนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวนํากลับมาใชใหม  เพื่อ
เปนการจัดการทรัพยากรตอไปในอนาคต  ดวยเหตุผลดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงจัดใหมีการศึกษา  ออกแบบวางแผนหลัก  
และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียที่ถูกตอง
และเหมาะสม ทั้งในปจจุบันและอนาคตในระยะเวลา 20 ป 
 อุปกรณที่สําคัญของระบบบอเติมอากาศ ไดแก เครื่อง
เติมอากาศ ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหออกซิเจนแกนํ้าเสีย เครื่อง
เติมอากาศแบงออกได 4 แบบใหญ ๆ คือ เครื่องเติมอากาศที่ผิวหนา 
(Surface Aerator) เครื่องเติมอากาศเทอรไบน (Turbine Aerator) 
เครื่องเติมอากาศใตนํ้า (Submersible Aerator) และเครื่องเติม
อากาศแบบหัวฉีด(Jet Aerator)      
  เครื่องเติมอากาศที่ผิวหนา ทําหนาที่ตีนํ้าที่ระดับผิวบน
ใหกระจายเปนเม็ดเล็กๆ ข้ึนมาเพื่อสัมผัสกับอากาศเพื่อรับออกซิเจน 
ในขณะเดียวกันก็จะเปนการกวนน้ําใหผสมกนัเพื่อกระจายออกซิเจน
และมลสารในน้ําเสียใหทั่วบอ 
  เครื่องเติมอากาศเทอรไบนใตนํ้า มีลักษณะการทํางาน
ผสมกันระหวางระบบเปาอากาศ และระบบเคร่ืองกลเติมอากาศ โดย
อากาศหรือออกซิเจนจะเปามาตามทอมาที่ใตใบพัดตีนํ้า จากนั้น
อากาศจะถูกใบพัดเทอรไบน (Turbine) ตีฟองอากาศขนาดเล็ก
กระจายไปทั่วถังเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศชนิดน้ีมีความสามารถ
ในการใหออกซิเจนสูง แตมีราคาแพงและตองการการบํารุงรักษา
มากกวาแบบอื่น  
  เครื่องเติมอากาศใตนํ้า มีลักษณะผสมกันระหวางเครื่อง
สูบนํ้า (Pump) เครื่องดูดอากาศ (Air Blower) และเครื่องตีอากาศให



 

      รูปท่ี 1   นํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
เครื่องเติมอากาศ  ทดสอบคุณภาพน้ําเสีย 

     รูปท่ี 4  เครื่องเติมอากาศหัวฟ ู
ประกอบดวย  ปม 3A 220v  หัวฟู 

  

            รูปท่ี 2   เครื่องเติมอากาศใตนํ้า 
ประกอบดวย มอเตอร  รุน380   1A 12V 
แกนเหล็กยาว 10  เซนติเมตร  ใบพัด 

 

ผสมกับนํ้า (Disperser) อยูในเครื่องเดียวกัน แตมีขอจํากัดดานการ
กวนน้ํา(Mixing)  
  เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดนํ้า มี 2 แบบ คือ แบบแรก
ใชหลักการทํางานของ Venturi Ejector และแบบที่สองจะเปนการสูบ
ฉีดนํ้าลงบนผิวนํ้า   
  ผูวิจัยจึงมีความสนใจการเติมออกซิเจนใหกับนํ้าเสีย 
โดยการใชนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า  เครื่องเติมอากาศใตนํ้า 
เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู  และไมใชเครื่องเติมออกซิเจน   ในบอ
บําบัดนํ้าเสีย  บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน  นําขอมูลคุณภาพของ
นํ้ามาเปรียบเทียบวามีความแตกตางกันอยางไร   นอกจากจะได
ทราบถึงคุณภาพของนํ้าแลวยังสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหนํ้า
มีคุณภาพที่แตกตางกันดวย ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวนี้สามารถนําไปใช
เปนแนวทางสําหรับแกไขปญหานํ้าเสียเพื่ออนุรักษทรัพยากรน้ําไว
ตอไปได 

2.วัสดุอุปกรณและ 
 วัสดุอุปกรณและวธิีการศึกษา 

1.วัสดุอุปกรณ 
1.1  ขวดสําหรับเก็บนํ้าตัวอยางขนาด  5  ลิตร 

              1.2  เครื่องเติมอากาศผิวนํ้า(Surface Aerator) 
              1.3  เครื่องเติมอากาศใตนํ้า(Submersible Aerator) 
              1.4  เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู (Jet Aerator) 
              1.5  เครื่อง  Dissolved Oxygen Meter ยี่หอ WTW  รุน 
Oxi 315i / SET 
              1.6  เครื่อง  Electrical Conductivity Meter WTW รุน 
pH/Cond 340i/SET   
              1.7  เครื่อง  pH Meter ยี่หอ WTW รุน pH/Cond 
340i/SET                  
              2.  วิธกีารศึกษา 
              2.1  ศึกษาสภาพทั่วไปของบอบําบัดนํ้าเสียในบริเวณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
              2.2  สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเครื่องเตมิอากาศผิวนํ้า 
เครื่องเติมอากาศใตนํ้า และเคร่ืองเตมิอากาศหัวฟ ู
                 2.2.1  ข้ันตอนการสรางนวัตกรรม  โดยขอความ
อนุเคราะหจากอาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกนและเจาหนาที่คณะ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรูปที่ 1 
 

 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
2.2.2  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร  เครื่องเติมอากาศ    
3   รูปแบบ  ดังรูปที่ 2-4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
2.3  เก็บตัวอยางน้ําเสียจากชุมชนจากทอรวมนํ้าเสีย

ชุมชน ณ  ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หนวยสุขาภิบาล งานประปาและ
สุขาภิ บ าลกองอาคารและสถานที่   สํ านั ก ง านอธิ ก า รบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดเตรียมวัสดุในการเก็บตัวอยางน้ําใน
ภ า ค ส น า ม ดํ า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย า ง น้ํ า ใ น บ ริ เ ว ณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  2.4  นําตัวอยางน้ําที่ผานการเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ดวยเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า   เครื่องเติมอากาศใตนํ้า เครื่องเติม
อากาศหัวฟูและไมใชเครื่องเติมอากาศ  โดยทําการวัดคาทุกๆ  5  
นาที ในการทดสอบ ใหทําการทดสอบ 3 คร้ัง แลวนํามาเฉลี่ยเพื่อให
ไดคาที่แนนอน 
  2.5  ตรวจวัดคุณภาพของนํ้าดานกายภาพและทางเคม ี 
ไดแก  

        รูปท่ี 3 เครื่องเติมอากาศผิวนํ้า 
ประกอบดวย มอเตอร รุน380 1A 12V
แกนเหล็กยาว  4  เซนติเมตร  ใบพัด 
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                2.5.1  คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen : 
DO)    
                2.5.2  อุณหภูมิ (Temperature : T)   
 2.5.3  คาความเปนกรด-ดาง (pH)   
     2.5.4  คานําไฟฟา (Electrical Conductivity : EC)   
 
3. ผลการทดลอง และอภิปราย 
 3.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนพื้นที่ภายในประกอบดวยส่ิง
ปลูกสรางตางๆ เชน อาคารเรียน อาคารสํานักงาน โรงพยาบาลศรี
นครินทร อาคารปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา บานพักบุคลากร ตลอดจน
สาธารณูปโภคตางๆ ประกอบกับมีประชากรอยูเปนจํานวนมาก จึงทํา
ใหมีการใชนํ้าในการทํากิจกรรมตางๆ ในปริมาณมากจึงมักเกิด
ปญหานํ้าเสียตามมา เน่ืองจากน้ําที่ผานการใชประโยชนแลวจะเส่ือม
คุณภาพลงเพราะมีส่ิงสกปรกเจือปนอยูในนํ้าเพิ่มมากขึ้น ตาม
ปริมาณการใชนํ้าและลักษณะการใชนํ้าที่แตกตางตางกัน เชน นํ้าเสีย
จากกิจกรรมในหอพักสวนใหญจะมีสารพวก คราบสบู ผงซักฟอก 
ไขมัน และสารอินทรียตางๆ ไหลลงสูแหลงนํ้าหรือบอบําบัด ซ่ึงมีผล
ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา ทําใหเกิดปญหานํ้าเนา
เสียตามมา1     

3.2 ระบบควบคุมบําบัดนํ้าเสีย (Treatment Plant 
System) ระบบบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแกนควบคุมจาก
หองควบคุมระบบโดยใช Microprocessor แบบ PLC (Programable 
Logic Control) ควบคุมการทํางานของปมสูบนํ้าสถานีตางๆ 6 
สถานี ผานระบบสื่อสัญญาณ โดยใช Port Service Data Link 
10/100 ผานคูสายโทรศัพท จากตูสาขาของระบบซึ่งการทํางานของ
อุปกรณตางๆ จะแสดงผลที่มอนิเตอรชุดคอมพิวเตอรควบคุม 
ภายในหองควบคุมระบบ แสดงทางแผงแสดงผล (MIMIC) การ
ทํางานของระบบควบคุม จะทํางานรวมกับอุปกรณตรวจสอบอื่นและ
ประมวลผล  
      การทํางานของระบบ PLC น้ัน จะประกอบไปดวย
เครื่อง PLC หลัก ภายในหองควบคุมระบบและ PLC ยอยของแตละ
สถานี PLC ยอยจะประมวลผลและสงขอมูลในการควบคุมอุปกรณใน
สถานีน้ันๆ ตามโปรแกรมทํางาน พรอมทั้งสงขอมูลการทํางาน 
สถานะของอุปกรณให PLC หลักภายในหองควบคุมระบบเพื่อ
ประมวลผลกลางอีกครั้ง  
 3.3   ผลการใชนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําตามพารามิเตอรที่ทําการศึกษาดังน้ี 
  3.3.1  คาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา จากการใช
นวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ โดยเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า  เครื่องเติม
อากาศใตนํ้า เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู   และไมใชเครื่องเติม
อากาศ พบวาการใชเครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู สามารถเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนไดดีที่สุด  มีคาระหวาง 1.65-3.04  มิลลิกรัมตอลิตร 
รองลงมาคือเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า  มีคาระหวาง 0.20-1.94 
มิลลิกรัมตอลิตร  เครื่องเติมอากาศใตนํ้า มีคาระหวาง 0.10-0.31  
มิลลิกรัมตอลิตร และไมใชเครื่องเติมอากาศผิวนํ้ามีคาระหวาง 0.10 - 
0.12 มิลลิกรัมตอลิตร ดังรูปที่ 5 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5  การเปรียบเทียบคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 
3.3.2 อุณหภูมิ นํ้าที่ใชเคร่ืองเติมอากาศผิวนํ้า มีคา

อุณหภูมิระหวาง 27.13-27.77 องศาเซลเซียส  เครื่องเติมอากาศใต
นํ้า  มีคาอุณหภูมิระหวาง 27.70-28.00  องศาเซลเซียส  เครื่องเติม
อากาศแบบหัวฟู  มีคาอุณหภูมิระหวาง 27.33-28.23  องศา
เซลเซียส  และไมใชเครื่องเติมอากาศ มีคาอุณภูมิระหวาง 27.60-
28.10  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิของนํ้าในบอบําบัดนํ้าเสีย  มี
อิทธิพลตอปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ถาน้ํามีอุณหภูมิสูง 
ออกซิเจนจะละลายน้ําไดนอย   สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตที่อยูในนํ้า 
นอกจากนี้คาความนําไฟฟาของน้ํา (Conductivity) ยังเปลี่ยนแปลง
ไปตามอุณหภูมิอีกดวย   ดังรูปที่ 14  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ํา 
3.3.3  คาความเปนกรด-ดาง ( pH ) จากตัวอยางน้ําที่

โดยใชเครื่องเติมอากาศผิวนํ้ามีคาระหวาง 7.07-7.31 เครื่องเติม
อากาศใตนํ้า มีคาระหวาง 7.04-7.15 เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟูมีคา
ระหวาง 7.16-7.78 และไมใชเครื่องเติมอากาศมีคาระหวาง 7-7.08 
เก็บมาจากในบอบําบัด พบวาแนวโนมคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
ของนํ้าเสียในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน อยูสภาวะที่เปนดาง  
โดยมีคาอยูระหวาง 7-7.78  ซ่ึงถือไดวายังอยูในเกณฑมาตรฐานของ
คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้าที่ควรอยูระหวาง 6.5 – 8.5    ดัง
รูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7  การเปรียบเทียบคาความเปนกรด-ดาง (pH)  ของนํ้า 
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  3.3.4  คานําไฟฟา โดยใชเครื่องเติมอากาศผิวนํ้ามีคา
ระหวาง  691-693 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร เครื่องเติมอากาศใต
นํ้า   มีคาระหวาง 691-693 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร  เครื่องเติม
อากาศแบบหัวฟูมีคาระหวาง ระหวาง  685-690 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตรและไมใชเครื่องเติมอากาศคาระหวาง  693.67-695 ไม
โครซีเมนตตอเซนติเมตร  ดังรูปที่  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาการนําไฟฟา  
 
4. สรุปผล    
         1. มหาวิทยาลัยขอนแกนพื้นที่ภายในประกอบดวยส่ิง
ปลูกสรางตางๆ เชน อาคารเรียน อาคารสํานักงาน โรงพยาบาลศรี
นครินทร อาคารปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา บานพักบุคลากร 
ตลอดจนสาธารณูปโภคตางๆ ประกอบกับมีประชากรอยูเปนจํานวน
มาก จึงทําใหมีการใชนํ้าในการทํากิจกรรมตางๆ ในปริมาณมากจึง
มักเกิดปญหานํ้าเสียตามมา เน่ืองจากน้ําที่ผานการใชประโยชนแลว
จะเส่ือมคุณภาพลงเพราะมีส่ิงสกปรกเจือปนอยูในนํ้าเพิ่มมากขึ้น 
ตามปริมาณการใชนํ้าและลักษณะการใชนํ้าที่แตกตางตางกัน เชน 
นํ้าเสียจากกิจกรรมในหอพักสวนใหญจะมีสารพวก คราบสบู 
ผงซักฟอก ไขมัน และสารอินทรียตางๆ ไหลลงสูแหลงนํ้าหรือบอ
บําบัด ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา ทําใหเกิด
ปญหานํ้าเนาเสียตามมา1 

2.การตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอบําบัดนํ้าเสียในบริเวณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยการใชนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า  
เครื่องเติมอากาศใตนํ้า  เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู  และไมใชเครื่อง
เติมอากาศ  พบวาอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา มีคา
ไ ม เ กิ น ค า ม า ต ร ฐ า น น้ํ า ผิ ว ดิ น ที่ ไ ม ใ ช ท ะ เ ล 2  
 3.ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ในบอบําบัดนํ้าเสีย ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีคาต่ําที่ 0.10  มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงต่ํากวา
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 43  

 4.  คาอุณหภูมิจากนํ้าที่ไดใชใชเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า  
เครื่องเติมอากาศใตนํ้า  และเคร่ืองเติมอากาศแบบหัวฟู  ทําการเก็บ
ตัวอยางจากบอบําบัดนํ้าเสียขางตน ทําใหเราทราบวา การใชเครื่อง
เติมอากาศใตสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนไดดีที่สุด  รองลงมาคือ
เคร่ืองเติมอากาศใต นํ้าเครื่องเติมอากาศผิวนํ้า    ตามลําดับ  
อุณหภูมิของนํ้าในบอบําบัดนํ้าเสีย  มีอิทธิพลตอปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ํา ถานํ้ามีอุณหภูมิสูง ออกซิเจนจะละลายน้ําไดนอย  
สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตที่อยูในนํ้า นอกจากนี้คาความนําไฟฟาของ
นํ้ า ยั ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ต า ม อุ ณ ห ภู มิ อี ก ด ว ย 

            5.คาความเปนกรด-ดาง  จากตัวอยางน้ําที่โดยใชเครื่อง
เติมอากาศผิวนํ้า  เครื่องเติมอากาศใตนํ้า เครื่องเติมอากาศแบบหัว
ฟู และไมใชเครื่องเติมอากาศ  เก็บมาจากในบอบําบัดนํ้า เสียใน
บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาแนวโนมคาความเปนกรด-ดาง 
(pH) ของนํ้าอยูสภาวะที่เปนดาง  โดยมีคาอยูระหวาง 7.00 - 7.78  
ซ่ึงถือไดวายังอยูในเกณฑมาตรฐานของคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
ของนํ้าที่ควรอยูระหวาง 6.5 – 8.5   

6. คาการนําไฟฟา ที่ตรวจวิเคราะหได มีคาระหวาง 685-
690 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร สอดคลองกับผลการวิจัย ของจ
รินทร คงรักษ4 ไดทําการตรวจวิเคราะหนํ้าในแมนํ้าวังพบคาการนํา
ไฟฟาเฉลี่ย 236.22 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร  และพบปริมาณ
ของโซเดียม ซัลเฟต และคลอไรดละลายในน้ํา 

7. จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในในบอบําบัดนํ้า
เสีย  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวาที่ไมสามารถนําไปใช
ประโยชนทั้งทางอุปโภคและการเกษตรเพราะมีคุณภาพอยูในระดับ
ต่ํา 

8. การประยุกตผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศแตละชนิดในการเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนใหกับนํ้าเสีย  เปรียบเทียบคุณภาพของนํ้าทางกายภาพ
และทางเคมีในบอบําบัดนํ้าเสีย  โดยใชนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ
และเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสรางสื่อนวัตกรรม  ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาฟสิกส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ือง งานและ
พลังงาน และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร   
5. ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพน้ําอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการ
ติดตามเฝาระวังคุณภาพของแหลงนํ้า  
          2. ควรมีการเผยแพรความรูในการสรางนวัตกรรมเครื่องเติม
อากาศออกสูชุมชน โดยรอบ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) ตามโครงการครุวิจัยวิทยาศาสตรอนามัย
ส่ิงแวดลอม รุนที่ 5 ประจําปการศึกษา  พ.ศ.  2553  ผูวิจัย
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยรรยงค  อินทรมวง รอง
ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ  อินทรมวง  ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ  
นักวิทยาศาสตรศูนยวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม  ดร.ชัชชาย  
แจมใส  อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อาจารยบุญอนันต  สรรศรี อาจารยพิเศษวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน  
เมธา  โยธาฤทธิ์  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  นายสมฤกษ บุญ
พรหมมา  นายดํารง  แสงศรีเรือง  นายเริงศักดิ์  พิมพศรี  เจาหนาที่
โรงบําบัดนํ้าเสีย และทีมพี่เลี้ยง   ที่ใหความรูในดานตางๆ  ใหขอมูล 
และคําปรึกษาการทํางานวิจัยในครั้งน้ีจนสําเร็จประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค  ไดดวยดี   
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