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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาปริมาณสารสมที่
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ํ า ใ น บึ ง สี ฐ า น                       
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการศึกษา  ระหวางวันที่ 1-30 
เมษายน 2553 โดยไดเก็บตัวอยางน้ําจากบริเวณบึงสีฐาน จากน้ัน
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยการ   ปรับหาปริมาณของสารสม
ที่เหมาะสม และวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ไดแก 
ความเปนกรด-ดาง ความขุน คาการนําไฟฟา สี  และของแข็ง
แขวนลอย  
 ผลการศึกษาพบวา เม่ือเติมสารละลายสารสมความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต  ปริมาณ 10, 20, 30, 40, และ 50  มิลลิลิตร  
มีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 7.25, 6.90, 6.30, 5.73 และ 5.02 
ตามลําดับ คาการนําไฟฟาเทากับ 1,534.33, 1,461.67, 1,536, 
1,610 และ 1,626 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร  ตามลําดับ คาความ
ขุนของนํ้าเทากับ 95.40, 45.07, 31.23, 35.13, และ 37.43 เอ็นทียู 
ตามลําดับ คาสีของนํ้าเทากับ 15, 10, 7, 6 และ 5 หนวยสี  
ตามลําดับ สวนคาของแข็งแขวนลอย เทากับ 13.87, 8.13, 7.07, 
7.33 และ 7.53  มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ จากผลการศึกษาสรุป
ไดวา ปริมาณสารสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในบึงสีฐานที่ดีที่สุด 
คือ 30 มิลลิลิตร   
 ผลการศึกษาครั้ ง น้ี นําไปใช เปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมเขาคายวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  นําความรูเขาไปใชในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน  
โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ือง การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ําในหนองน้ํา
บริเวณหนาโรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการสืบเสาะจาก
แหลงเรียนรูใกลตัว  สรางจิตสํานักใหกับนักเรียนไดตระหนักคุณคา
ของทรัพยากรที่ มี ในทอง ถ่ิน   รวมกันอนุ รักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  และเปนที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติในนํ้าและองคความรู
ทางวิทยาศาสตรตลอดจนใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปปรับใช
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ําในระดับครัวเรือนและชุมชนตอไป 
 
คําสําคัญ : คุณภาพนํ้าทางกายภาพและทางเคม ี
 
1.  บทนํา 
     นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งตอส่ิงมีชีวิต ไมวา
จะเปนมนุษย สัตว พืช และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กตางใชทรัพยากรน้ํา
เพื่อการดํารงชีวิต เชน เปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอุปโภคบริโภค 
และใชเพื่อการเจริญเติบโต เปนตน โดยเฉพาะมนุษย เพราะ

นอกจากมนุษยจะใชนํ้าในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การปรุง
อาหาร การชําระลางตางๆ แลว มนุษยยังใชประโยชนจากน้ําในดาน
การเกษตร ดานการคมนาคม และดานอุตสาหกรรม1               
 บึ ง สีฐานเปนแหล ง นํ้ าธรรมชาติอยู บ ริ เวณหน า
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงเปนบึงขนาดใหญ 2 แหง  บึงทิศ
ตะวันออกเรียกวาบึงสีฐาน สวนทิศตะวันตกเรียกวา บึงหนองเอียด 
นํ้าในบึงมีความเค็ม  จึงไมสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งในดาน
อุปโภค บริโภคหรือการเกษตรกรรมได2   ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทําใหนํ้าในบึงสีฐานมีความเหมาะสมและนํามาใชประโยชน
ไดอยางคุมคา  จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง เพื่อใหนํ้ามีคุณภาพที่ดี 
โดยวิธีการปรับปรุงที่ดีน้ัน ควรเปนวิธีที่งาย ประหยัดและเหมาะสม
สําหรับชุมชน   
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจการใชสารสม
เพื่อชวยในการปรับปรุงคุณภาพของน้ําในบึงสีฐาน ซ่ึงจากงานวิจัย
เร่ืองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลอง
สมถวิล โดยใชสารสม ข้ีเถา และกลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ ผล
การศึกษาพบวาสารสมสามารถทําใหนํ้ามีคุณภาพมากที่สุด3  ผูวิจัย
จึงไดทําการปรับและหาปริมาณที่เหมาะสมของสารสมเพื่อทําใหนํ้า
ในบึงสีฐานมีคุณภาพดีข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนได การศึกษานี้
สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ํา  
ในบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
     การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลอง มีข้ันตอน
ดําเนินการดังน้ี 
     2.1  เก็บนํ้าตัวอยางจากบึงสีฐาน ดังแสดงในรูปที่ 1 
จากนั้นนํามาวัดคาคุณภาพน้ํากอนทําการปรับปรุงในหองปฏิบัติการ          

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 การเก็บนํ้าตัวอยางในบึงสีฐาน 
     2.2 ทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําตัวอยางโดยการปรับ
ปริมาตรสารสม และตกตะกอนดวยเครื่อง  Jar test  โดยมีข้ันตอน
ดังน้ี 



                2.2.1 ข้ันการเตรียมสารละลายสารสม  มีความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต  โดยชั่งสารสม  10 กรัม  ละลายน้ําปริมาตร   
1 ลิตร    
           2.2 .2 ข้ันการปรับปรุงคุณภาพน้ํ า  โดยนําน้ํ า
ตัวอยางใสลงในบีกเกอร  ปริมาตร 500 มิลลิลิตร จํานวน 5 ใบ จาก
น้ันปเปตสารละลายสารสมเติมลงในน้ําตัวอยางทั้ง 5 ใบ ปริมาตร 
10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิลิตร  ตามลําดับ   ตกตะตอนดวย
เครื่อง Jar test  ยี่หอ VELP SCIENTIFICA รุน JLT6 โดยทําการ
กวนเร็ว 100 รอบตอนาที และกวนชา 40 รอบตอ 20 นาที  จากนั้น
ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน เปนเวลา 1 ชั่วโมง  แลวปเปตสารละลายสวน
ใสไปทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําตอไป 4    ดังแสดงในรูปที่ 2 

                    
   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพน้ําตัวอยางโดยวธิี Jar test 
     
          2.2.3 คุณภาพของน้ําที่ทําการศึกษา ไดแก การวัด
ความเปนกรด–ดาง  และคาการนําไฟฟา  ดวยเครื่องวัดคา pH และ
คาการนําไฟฟา ยี่หอ WTW รุน pH/ Cond  340i/SET,  วัดความขุน
ของนํ้า  ดวยเครื่องวัดความขุน ยี่หอ HACH รุน 2100P 
TURBIDIMETER 46500-00, วัดคาสี  ดวยเครื่องวัดสี รุน P2132 
Color Meter และ   วัดคาของแข็งแขวนลอย ดวยชุดทดลองหา
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
 
3.  ผลการทดลองและอภิปรายผล  
     3.1. คุณภาพน้ํากอนการปรับปรุง  
       ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนการปรับปรุง 
พบวา คาความเปนกรด-ดาง เทากับ 8.94 คาการนําไฟฟา เทากับ                  
1,509.67 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร คาความขุนของนํ้า เทากับ 
165.33 เอ็นทียู สีของน้ํา เทากับ 20 หนวยสี และคาของแข็ง
แขวนลอย เทากับ 17.60  มิลลิกรัมตอลิตร  ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณภาพน้ําตัวอยางกอนการปรับปรุง 

  ตัวแปรในการวัดคุณภาพน้ํา หนวย คาที่วัดได 

1 คาความเปนกรด-ดาง  - 8.94 

2 คาการนําไฟฟา  μS/cm 1,509.67 

3. ความขุนของนํ้า  NTU  165.33 

4. สี  
True 
colour 
unit 

20 

5.   คาของแข็งแขวนลอย  mg/L 17.60 

  

 3.2 คุณภาพน้ําตัวอยางหลังการปรับปรุงโดยการเติม
สารละลายสารสมความเขมขน 1 เปอรเซ็นต  ในหองปฏิบัติการ 
ไดผลดังน้ี  
                   3.2.1 คาความเปนกรด-ดาง เม่ือใชสารละลาย
สารสมความเขมขน  1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 10, 20, 30, 40 และ  
50 มิลลิลิตร ปรับปรุงคุณภาพนํ้า มีคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ย
เทากับ 7.25, 6.90, 6.30, 5.73 และ 5.02 ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงคาความเปนกรด-ดาง พบวา 
นํ้าตัวอยางที่ เติมสารละลายสารสมความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ใหคาความเปนกรด-ดางนอยที่สุด ดังแสดงใน
รูปที่ 3 

 
รูปที ่3 คาความเปนกรด-ดาง 

 

              3.2.2 ความขุนของนํ้า (Turbidity) พบวา เม่ือใช
สารละลายสารสมความเขมขน  1 เปอรเซ็นต ปริมาตร  10, 20 , 30, 
40 และ 50 มิลลิลิตร ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  มีคาความขุนของนํ้า
เฉลี่ยเทากับ 95.40, 45.07, 31.23, 35.13 และ 37.43 เอ็นทียู  
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงคาความขุน 
พบวา นํ้าตัวอยางที่เติมสารละลายสารสมความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
ปริมาณ  30 มิลลิลิตร ใหคาความขุนนอยที่สุด  ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
     รูปที่ 4 คาความขุนของนํ้า 

 

                3.2.3 คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity) 
พบวา  เม่ือใชสารละลายสารสมความเขมขน  1 เปอรเซ็นต ปริมาตร  
10, 20 , 30, 40 และ 50 มิลลิลิตร   ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  มีการนํา
ไฟฟาคาเฉลี่ยเทากับ 1534.33, 1461.67, 1536, 1610 และ 1626 
ไมโครซีเมนตตอ เซนติ เมตร   ตามลําดับ  เ ม่ือ เป รียบเทียบ
ประสิทธิภาพการปรับปรุง  คาการนําไฟฟา พบวา นํ้าตัวอยางที่เติม
สารละลายสารสมความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ปริมาณ 20 มิลลิลิตร  
ใหคาการนําไฟฟานอยที่สุด  ดังแสดงในรูปที่ 5 



 
รูปที่ 5 คาการนําไฟฟา  

              3.2.4  สีของนํ้า พบวา  เม่ือใชสารละลายสารสมความ
เขมขน  1 เปอรเซ็นต ปริมาตร  10, 20 , 30, 40 และ 50 มิลลิลิตร  
ปรับปรุงคุณภาพสีของน้ํา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 15, 10, 7, 6 และ       
5 หนวยสี  ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงสี
ของนํ้า พบวา นํ้าตัวอยางที่เติมสารละลายสารสมความเขมขน       
1 เปอรเซ็นต ปริมาณ 50 มิลลิลิตร  ใหคาสีของนํ้านอยที่สุด        
ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 คาสี 

           3.2.5 คาของแข็งแขวนลอย พบวา  เม่ือใช
สารละลายสารสมความเขมขน  1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 10, 20 , 30, 
40  และ 50 มิลลิลิตร  ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
13.87, 8.13, 7.07, 7.33 และ 7.53  มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงคาของแข็งแขวนลอย พบวา 
นํ้าตัวอยางที่ เติมสารละลายสารสมความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
ปริมาณ  30  มิลลิลิตร ใหคาของแข็งแขวนลอยนอยที่สุด ดังแสดงใน
รูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 คาของแข็งแขวนลอย 

   3.2.6 แนวทางในการสรางสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน   
           ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน  โดยการนําองคความรู  และกระบวนการวิจัยไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กลุมสารระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดย

สอดคลองกับสาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ว 2.1 และ      
ว 2.2 โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เร่ือง การปรับปรุงคุณภาพน้ําอยางงายโดยใชสารสม ดวยกิจกรรม
การเรียนรูแบบวิธีสืบเสาะหาความรู (Inquiry Approach) 
 
4.  สรุปผล 

 การศึกษาเพื่อหาปริมาณสารสมที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าในบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จากผล
การศึกษาที่ไดพบวา ปริมาณสารสมที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คุณภาพน้ําในบึงสีฐานไดดีที่สุด คือ 30 มิลลิลิตร เน่ืองจาก 
 1. ความขุนของนํ้า พบวา เม่ือใชสารละลายสารสม
ปริมาตร 30 มิลิลิตร มีคาต่ําที่สุด คือ มีคา 31.23 เอ็นทียู ซ่ึงนํ้ามี
ลักษณะใสมากที่สุดและมีคาความขุนลดลงเม่ือเปรียบเทียบคาน้ํา
ตัวอยางกอนการทดลอง เน่ืองจากปริมาตรดังกลาวมีความเหมาะสม
ที่ทําใหคอลลอยดหลายๆ อนุภาคจับตัวกันเปนกลุมเรียกวาฟล็อก 
(Floc) จนมีนํ้าหนักมากและสามารถตกตะกอนไดอยางรวดเร็ว 
สารสมทําหนาที่เสมือนเปนตัวประสานใหอนุภาคมารวมกันเปน
ฟล็อก กระบวนการประสานคอลลอยดน้ีเรียกวาโคแอกกูเลชั่น 
(Coagulation) 5 
 2. คาสีของนํ้า พบวา สารละลายสารสมปริมาตร 10, 
20, 30, 40, และ 50 มิลลิลิตร มีคา คือ 15, 10, 7, 6 และ 5 หนวยสี 
ตามลําดับ ซ่ึงมีคาลดลงเมื่อปริมาตรของสารสมเพิ่มข้ึนซ่ึงอยูใน
เกณฑที่สามารถนําไปใชได6 และคาตางๆดังกลาวมีคาลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาน้ําตัวอยางกอนการทดลอง  
 3. คาความเปนกรด-ดาง พบวา เม่ือใชสารละลาย
สารสมปริมาตร 10, 20, 30, 40, และ 50 มิลลิลิตร มีคาความเปน
กรด-ดาง คือ 7.25, 6.90, 6.30, 5.73 และ 5.02 ตามลําดับ ซ่ึงมีคา
ลดลงเมื่อปริมาตรของสารสมเพิ่มข้ึนซ่ึงอยูในเกณฑที่สามารถ
นําไปใชได 7 และคาตางๆดังกลาวมีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคา
นํ้าตัวอยางกอนการทดลอง เน่ืองจากการตกตะกอนทางเคมีโดยวิธี 
Jar Test เม่ือเติม สารสมลงไป คาความเปนกรด-ดาง ของนํ้าจะ
ลดลง8  และเม่ือพิจารณาคาความขุนรวมดวยพบวาปริมาตรสารสมที่ 
30 มิลลิลิตร มีความเหมาะสมมากที่สุด  
 4. คาการนําไฟฟา พบวา สารละลายสารสมปริมาตร 
20 มิลลิลิตร มีคาต่ําสุด 1,461.67 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร แต
เม่ือพิจารณา คาความเปนกรด-ดาง รวมดวย พบวา สารสมปริมาตร 
30 มิลลิลิตร มีความเหมาะสมมากวา คือ 1,536 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร ซ่ึงมีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับคาน้ําตัวอยางกอนการ
ทดลอง เน่ืองจากสารที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เกิดการแตกตัว
เปนไอออน ที่มีความสามารถในการนําไฟฟา 1                         
 5. คาของแข็งแขวนลอย พบวา สารละลายสารสม
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร มีคาต่ําสุด คือ 7.07 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงมีคา
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับคาน้ําตัวอยางกอนการทดลองและอยูใน



เกณฑระดับนํ้าคอนขางดี 9 คาของแข็งแขวนลอยมีความสัมพันธกับ
คาความขุน ซ่ึงปริมาตรดังกลาวมีคาความขุนต่ําจึงทําใหของ
แขวนลอยมีจํานวนลดลง 
 
5.  ขอเสนอแนะ 
 1. ปริมาณของสารสมที่ทดลองไดในการศึกษาในครั้งน้ี
มีความจําเพาะตอคุณภาพน้ําในแตละแหลงนํ้า  ดังน้ันปริมาณของ
สารสมที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในแตละแหลงนํ้าจะมี
คาไมเทากัน 
 2. ในการศึกษาครั้งน้ี ทําใหไดรับองคความรูและวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําประเภทน้ําผิวดิน จึงควรมีการสงเสริม นําผล
จากการศึกษาไปเผยแพรสูชุมชน เพื่อสามารถนําไปปรับใชตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ํ า ใ น บึ ง สี ฐ า น  
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชสารสม  สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะความ
อนุเคราะหจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงประเทศไทย 
(สกว . )  ร วมกับศู นย วิ จั ยวิ ทยาศาสตร อนา มัย ส่ิ งแวดล อม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยการนําของ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ยรรยงค อินทรมวง รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง ดร.
อัจฉรา บุปผาพันธ  คณะครูพี่เลี้ยงประจํากลุมทุกทาน   ที่เสียสละ
เวลาอันมีคาในการใหความรู ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การวิ จัย  การวิ เคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิ จัย                
ทานผูอํานวยการธรรมรัฐ  พงศนราทร  ที่ใหโอกาสไดมาทําวิจัยใน
คร้ังน้ี ผูทําการวิจัยใครขอโอกาสนี้ขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ให
ความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ี 
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