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บทคัดยอ 

การบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใช
ปูนขาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของปูนขาวปริมาณ
ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ํ า เ สี ย ข อ ง ชุ ม ช น
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 
2553 ไดเก็บนํ้าตัวอยางจากบริเวณ โรงบําบัดนํ้าเสียรวม
มหาวิทยาลัยขอนแกน จากนั้นดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวย
ปูนขาวโดยใชปริมาณปูนขาวที่แตกตางกันตอปริมาณของน้ําเสียจาก
ชุมชน 500 มิลลิลิตร โดยมีปริมาณปูนขาวที่ใชคือ 0.40, 0.80, 1.20, 
1.60 และ 2 กรัม และไมเติมปูนขาว ทําการศึกษาประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียทางกายภาพและทางเคมี ไดแก ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา  ความขุน  คาการนําไฟฟา  ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย  และคาความเปนกรด-ดาง  
 ผลการศึกษาหลังจากบําบัดนํ้าเสียพบวา  ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคามากที่สุดในการเติมปูนขาว 0.80 กรัม มี
คาออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 2.57 มิลลิกรัมตอลิตร  คาความขุน
ของนํ้าที่นอยที่สุดในการเติมปูนขาว 0.40 กรัม  มีคาความขุนเทากับ 
5.54 เอ็นทียู  คาการนําไฟฟาที่ในการเติมปูนขาวพบวาการทดลอง
ไมเติมปูนขาว จะมีคาการนําไฟฟานอยที่สุดเทากับ 700.67 ไมโคร
ซีเมนตตอเซนติเมตร คาปริมาณของแข็งแขวนลอยที่นอยที่สุดใน
การเติมปูนขาว 0.40 กรัม มีคาปริมาณของแข็งแขวนลอย 19.67 
มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดาง ที่นอยที่สุดคือที่ปริมาณการ
ทดลองไมเติมปูนขาว มีคาความเปนกรด-ดาง 7.52 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวา การบําบัดนํ้าเสีย
จากชุมชนในมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยปูนขาว ทําใหมีคาปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ําเพิ่มข้ึน คาความขุนของนํ้าลดลง ซ่ึงบอกถึง
คุณภาพของน้ําที่ดีข้ึน สวนคาการนําไฟฟาและคาความเปนกรด-
ดาง จะมีปริมาณที่เพิ่มข้ึนตามปริมาณปูนขาวที่เติม และคาของ
ตะกอนแขวนลอยจะมีคาที่นอยที่สุดหากเติมปูนขาวลงในปริมาณ 
0.40 กรัมตอนํ้า 500 มิลลิลิตร ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีได
นําไปผลิตส่ือการสอนที่ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน เพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอนตอไป 
 
คําสําคัญ  :  คุณภาพนํ้าทางกายภาพและทางเคมี นํ้าเสียจาก
ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันพบวาชุมชนใหญๆ หลายชุมชนมี
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนและ
อุตสาหกรรมในชุมชนอยางรวดเร็วและเปนไปอยางตอเน่ือง มีการ
ปลอยของเสียตางๆ ทําใหเกิดปญหามลพิษ  จากของเสียเหลานี้จึงมี 

 
 
ความจําเปนที่จะตองมีระบบบําบัดของเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้าเสีย
จากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน นํ้าทิ้งจากอาคาร บานเรือนที่ระบายสู
แหลงนํ้าธรรมชาติ หากไมไดผานกระบวนการบําบัด ส่ิงสกปรกใน
นํ้าทิ้งเหลานี้ จะสงผลตอแหลงนํ้าโดยตรง และสงผลกระทบความ
เปนอยูของมนุษยอยางมาก  การบําบัดนํ้าเสียจึงเปนมาตรการที่
จําเปนในการควบคุมคุณภาพน้ําซึ่งการออกแบบระบบควรมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให
มากที่สุด และมีประสิทธิภาพในการบําบัดอยูในเกณฑมาตรฐาน  
การปรับปรุงคุณภาพน้ํามีหลายวิธีทั้งการวิเคราะหคุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติทาง เคมีตลอดจนทางชี วภาพ   ซ่ึ ง
กระบวนการตางๆ เหลานี้มีประสิทธิภาพในการกําจัดที่แตกตางกัน
ออกไป วิธีที่นิยมใชกันอยางกวางขวางอีกวิธีหน่ึงคือ การตกตะกอน
ทางเคมี (Chemical Precipitation) สารเคมีที่นิยมใชกันคือปูนขาว 
เน่ืองจากคาใชจายไม สูงมากนักและหาไดงาย  หลังจากการ
ตกตะกอนทางเคมีแลวจะไดตะกอนของโลหะหนักจัดเปนของเสียที่

อันตราย 1   
 มหาวิทยาลยัขอนแกนพื้นที่ภายในประกอบดวยส่ิงปลูก
สรางตางๆ เชน อาคารเรียน อาคารสาํนักงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร 
อาคารปฏิบัติการ หอพักนักศกึษา บานพักบุคลากร ตลอดจน
สาธารณปูโภคตางๆ ประกอบกับมีประชากรอยูเปนจํานวนมาก จึงทํา
ใหมีการใชนํ้าในการทํากิจกรรมตางๆในปริมาณมากจึงมักเกิดปญหา 
นํ้าเสียตามมา เน่ืองจากน้ําที่ผานการใชประโยชนแลวเส่ือมคุณภาพ 
ลงเพราะมีส่ิงสกปรกเจือปนอยูในนํ้าเพิ่มมากข้ึน ตามปริมาณการใช
นํ้าและลักษณะการใชนํ้าที่แตกตางตางกัน เชน นํ้าเสียจากกิจกรรม
ในหอพักสวนใหญจะมีสารประเภท คราบสบู ผงซักฟอก ไขมัน และ
สารอินทรียตางๆ ไหลลงสูแหลงนํ้าหรือบอบําบัด ซ่ึงมีผลทําใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา ทําใหเกดิปญหานํ้าเนาเสีย

ตามมา 2  
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษา
วิธีการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใช
ปูนขาวที่ เก็บตัวอยางน้ํ า เสียกอนที่จะผานระบบน้ํ า เสียของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มาบําบัดนํ้าเสียดวยการเติมปูนขาว  เพื่อหา
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของปริมาณปูนขาวที่สามารถบําบัดนํ้าเสียได  
และเพื่อเปนแนวทางในบําบัดนํ้าเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง
นํ้ากอนที่จะปลอยลงสูส่ิงแวดลอมตอไป 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
 1.  วัสดุอุปกรณและสารเคมี  
      1.1 ชุดทดลองหาปริมาณของแข็งแขวนลอย 
       1.1.1 กรวยบุคเนอร (Bucner  Funnel) 



 

       1.1.2 ขวดกรอง (Membrane Filter Funnel) 
       1.1.3 เครื่องดูดสุญญากาศ (Suction Pump) 
  1.2  Electrical Conductivity Meter WTW รุน 
pH/Cond 340i/SET    
  1.3  pH Meter ยี่หอ WTW รุน pH/Cond 
340i/SET    
  1.4  Turbidimeter ยี่หอ HACH รุน 2100P 
TURBIDIMETER 46500-00 
  1.5  Jar test ยี่หอ VELP SCIENTIFICA รุน JLT6 
  1.6  Dissolved Oxygen Meter ยี่หอ WTW รุน 
Oxi 315i / SET 
  1.7  บีกเกอร 
  1.8  ปเปต 
      1. 9  กรวย 
      1.10 ถังเก็บนํ้าตัวอยาง 
      1.11 แทงแกวคนสาร 
      1.12 กระบอกตวง 
      1.13 กระดาษเลเบล 
      1.14 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง 

        1.15 ปูนขาว (Ca(OH)2) 
   1.16 นํ้ากลั่น 
  1.17 ตูอบ 
  1.18 โถดูดความชื้น ( Desiccator) 
      1.19 กระดาษกรอง GF/C Whatman 
      1.20 ปากคีบ 
 2. วิธีการดําเนินการศึกษา 
       2.1 เก็บตัวอยางน้ําเสียชุมชนจากทอรวมนํ้าเสีย
ชุมชน ณ โรงบําบัดนํ้าเสียรวม หนวยสุขาภิบาล งานประปาและ
สุขาภิบาล   กองอาคารและสถานที่   สํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   

  
 

รูปท่ี 1 สถานที่เก็บนํ้าตัวอยางของโรงบําบัดนํ้าเสียรวม  
                  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

    2.2 นํานํ้าเสียที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
และคุณภาพทางเคมีกอนการทดลอง ไดแก คาปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา  ความขุน  คาการนําไฟฟา คาความเปนกรด-ดาง และ 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย   

2.3 น้ันเทลงในบีกเกอรขนาด 1,000 มิลลิลิตร  ใบละ  
500 มิลลิลิตร จํานวน 6 ใบ แลวนําบีกเกอรทั้ง 6 ใบติดตั้งเขากับ
เครื่องจารเทสต 

2.4 เติมปูนขาวปริมาณ 0.40 , 0.80, 1.20, 1.60,  2 กรัม 
และไมเติมปูนขาวใสลงใน บีกเกอร ทั้ง 6 ใบ ตามลําดับ 

2.5 ปรับความเร็วใบพัด (Paddle) ของเคร่ืองจารเทสตให
มีความเร็วรอบในการกวนน้ํา 100 รอบตอนาที เปนเวลา 2 นาที 
(กวนเร็ว) จากนั้นปรับความเร็วรอบใหเปน 30 รอบ/นาที (กวนชา)
เพื่อใหเกิดการรวมตะกอน เปนเวลา 10  นาที 

 

 
 

รูปท่ี 2 กวนปูนขาวใหละลายในน้ําเสียผานเครื่อง Jar Test 
 

2.6 ตั้งทิ้งไวเพื่อใหตกตะกอนเปนเวลา 15 นาที  
2.7 นําน้ําใสสวนบนมา 100 มิลลิลิตร ไปวัดคาคุณภาพ

ทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลาย
นํ้า ความขุน คาความนําไฟฟา ปริมาณของแข็งแขวนลอย  และคา
ความเปนกรด-ดาง   

2.8 ทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ังเพื่อหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบ
ผลการทดลองระหวางคาคุณภาพน้ํากอนทดลองกับหลังทดลอง  
และศึกษาปริมาณของปูนขาวที่ทําใหคุณภาพของนํ้าเสียหลังการ
ปรับปรุงคุณภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด 

2.9 จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องการบําบัดนํ้า
เสียจากชุมชนโดยใชปูนขาว 
 

ผลการทดลอง และอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคาคณุภาพของนํ้าเม่ือบําบัดนํ้าเสียดวย
ปูนขาวที่ปริมาณตางๆ ปรากฏผลดังน้ี 
 1. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําเม่ือ ไมเติมปูนขาว, 
เติมปูนขาว 0.40, 0.80, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
0.7, 2.3,  2.57,  2.30,  2.30 และ 2.40 มิลลิกรมตอลิตรตามลําดับ 
ดังรูปที่ 3  
 

 
 

รูปท่ี 3 เปรียบเทียบปริมาณของปูนขาวกับปริมาณออกซิเจน 
              ที่ละลายน้ํา 



 

 2. ความขุนของนํ้าเม่ือไมเติมปูนขาว, เติมปูนขาว 
0.40, 0.80, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 32.07, 5.54, 
6.82,  5.84,  7.17 และ  8.81 เอ็นทียู ตามลําดับ ดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 เปรียบเทียบปริมาณของปูนขาวกับความขุนของนํ้า 
 

 3. คาการนําไฟฟาเม่ือไมเติมปูนขาว, เติมปูนขาว 
0.40, 0.80, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 700.67, 
1216.33, 4203.33,  6203.33, 6920 และ 7560 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร  ดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 เปรียบเทียบปริมาณของปูนขาวกับคาความนําไฟฟาของน้ํา 
 

 4. ปริมาณของแข็งแขวนลอยเม่ือไมเติมปูนขาว, เติม
ปูนขาว 0.40, 0.80, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
33.33, 19.67, 30.67, 41, 44.33 และ 48.33 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ ดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปท่ี 6 เปรียบเทียบปริมาณของปูนขาวกับปริมาณของแข็ง 
 แขวนลอย 

 5. คาความเปนกรด-ดาง เม่ือไมเติมปูนขาว, เติมปูน
ขาว 0.40, 0.80, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.52, 
10.78,  11.61, 11.89, 12.00 และ 12.06  ตามลําดับดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปท่ี 7 เปรียบเทียบปริมาณของปูนขาวกับคาความเปนกรด-ดาง 
 
   6. เปรียบเทียบคาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
นํ้าเสียกอนและหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยปูนขาว พบวา 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคามากที่สุดในการเติมปูนขาวคือ 
ปริมาณของปูนขาว 0.80 กรัม มีคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
เทากับ 2.57 มิลลิกรัมตอลิตร และนอยที่สุดคือการทดลองไมเติมปูน
ขาว(Control) มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 0.77 มิลลิกรัมตอ
ลิตร การหาความขุนของนํ้าหลังบําบัดนํ้าเสียที่นอยที่สุดในการเติม
ปูนขาวพบวาที่ปริมาณของปูนขาว 0.40 กรัม  มีคาปริมาณความขุน
เทากับ 5.54 เอ็นทียู  และมากที่สุดคือการทดลองไมเติมปูนขาว
(Control) มีคาปริมาณความขุนเทากับ 32.1 เอ็นทียู คาการนําไฟฟา
ที่ในการเติมปูนขาวพบวา การทดลองไมเติมปูนขาว (Control) จะมี
คาการนําไฟฟานอยที่สุดเทากับ 700.67 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร และมากที่สุดคือการเติมปูนขาวในปริมาณ 2 กรัม มีคา
การนําไฟฟา 7560 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร คาปริมาณของแข็ง
แขวนลอยที่นอยที่สุดปริมาณของปูนขาว 0.40 กรัม มีคาปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย 19.67 มิลลิกรัมตอลิตร และมากที่สุดจะอยูที่
ปริมาณของปูนขาว 2 กรัม มีคาปริมาณของแข็งแขวนลอยเทากับ 
48.33 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดาง ที่นอยที่สุดคือที่
ปริมาณการทดลองไมเติมปูนขาว (Control) มีคาความเปนกรด-ดาง 
7.52 และมากที่สุดคือปริมาณของปูนขาว 2 กรัม มีคาความเปนกรด-
ดาง 12.06  
 
สรุปผล 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย จ า ก ชุ ม ช น
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใชปูนขาว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของปูนขาวปริมาณตางๆ  ในบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา  
 1. คาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่ดีที่สุดคือ เม่ือเติม
ปูนขาวในน้ําเสีย 500 มิลลิลิตร ปริมาณของปูนขาว 0.80 กรัม มีคา
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 2.57 mg/L รองลงมาก็จะเปน
ปริมาณของปูนขาว 2, 0.40 , 1.20, 1.60 กรัม และไมเติมปูนขาว มี
คาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 2.40, 2.30, 2.30, 2.30 และ
0.07 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ  พบวา หลังการการบําบัดนํ้าเสีย
ดวยปูนขาวน้ําจะมีคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามากกวากอน



 

บําบัดในทุกๆ ปริมาณของปูนขาวที่ไดทําการทดลอง  และคา
ปริมาณของปูนขาวที่สามารถทําใหออกซิเจนละลายน้ําไดดีที่สุดคือ 
ปริมาณของปูนขาว 0.80 g ตอนํ้า 500 มิลลิลิตร มีคาปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําเทากับ 2.57 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึง หากปริมาณ
ออกซิเจนตํ่ากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร ส่ิงมีชีวิตไมสามารถดํารงชีวิต

อยูได 3  
  2. คาความขุนของนํ้าที่นอยที่สุดคือ เม่ือเติมปูนขาวใน
นํ้าเสีย 500 มิลลิลิตร ที่ปริมาณของปูนขาว 0.40 กรัม มีคาปริมาณ
ความขุนเทากับ 5.54 เอ็นทียู ปริมาณปูนขาว 1.20, 0.80, 1.60, 2 
กรัม และไมเติมปูนขาว มีคาปริมาณความขุนเทากับ 5.84, 6.82,  
7.71, 8.81 และ 32.10 เอ็นทียูตามลําดับ พบวาหลังการบําบัดนํ้า
เสียดวยปูนขาวในปริมาณตางๆ จะเห็นไดวาน้ําจะมีความขุนนอย
กวาน้ําเสียกอนบําบัดในทุกๆคาของปริมาณปูนขาวที่เติม และคา
ปริมาณของปูนขาวที่ทําใหความขุนของนํ้านอยที่สุด คือ ปริมาณ
ของปูนขาว 0.40 กรัม ตอนํ้า 500 มิลลิลิตร มีคาความขุน 5.54 เอ็น
ทียู สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาวไววากากปูนขาวจะชวยบําบัดนํ้า
เสียทําใหตกตะกอนแยกโลหะออกจากน้ําเสียไดดี  จึงทําใหนํ้าที่แยก

ออกมาจากตะกอนของโลหะหนักมีความขุนที่นอยลงตาม 3  
 3. คาการนําไฟฟาที่นอยที่สุดคือ เม่ือเติมปูนขาวในน้ํา
เสีย 500 มิลลิลิตร ปริมาณไมเติมปูนขาวมีคาการนําไฟฟา 700.67 
ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร  ปริมาณของปูนขาว 0.40, 0.80, 1.20, 
1.60 และ 2 กรัม มีคาการนําไฟฟา 1216.33 4296.67  6203.33  
6920  7560 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตรตามลําดับ ผลจาก
การศึกษาพบวา ปริมาณของน้ําเสีย 500 มิลลิลิตร ที่เติมปูนขาวใน
นํ้าเสีย จะทําใหคาการนําไฟฟาเพิ่มข้ึนทุกๆ ปริมาณ และมีคาการนํา
ไฟฟามากที่สุดจะมีปริมาณปูนขาว 2 กรัมมีคาการนําไฟฟา 7560 
ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร เปนเพราะวาคาการนําไฟฟาข้ึนอยูกับ
ความขุนของนํ้าสวนที่เปนสารแขวนลอยหรือชนิดของสารแขวนลอย
ผสมอยูในปริมาณที่แตกตางกัน เปนผลใหนํ้ามีคาการนําไฟฟาที่

แตกตางกัน 1  และนํ้าเสียที่ผานการบําบัดจากการเติมสารที่มีคาการ
นําไฟฟาเพิ่มข้ึน อาจเกิดเนื่องจากสารที่ใชในการบําบัดนํ้าเสีย เกิด

การแตกตัวเปนไอออน ที่มีความสามารถในการนําไฟฟาไดดี 4  
 4. คาปริมาณของแข็งแขวนลอยที่นอยที่สุดคือ เม่ือเติม
ปูนขาวในน้ําเสีย 500 มิลลิลิตร ปริมาณของปูนขาว 0.40 กรัม มีคา
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 19.67 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของปูน
ขาว 0.80, ไมเติมปูนขาว, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มีคาปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย 30.67, 33.33,  41,  44.33 และ 48.33  มิลลิกรัม
ตอลิตรตามลําดับ ผลจากการศึกษาพบวา ปริมาณของนํ้าเสีย 500 
มิลลิลิตร ที่เติมปูนขาวในน้ําเสียปริมาณของปูนขาว 0.40 , 0.80 
กรัม มีคาปริมาณของแข็งแขวนลอยนอยกวาน้ําเสียที่ไมเติมปูนขาว
และการเติมปูนขาวในปริมาณ 1.20 , 1.60  และ 2 กรัม จะมีคา
ปริมาณของแข็งแขวนลอยมากกวาน้ําเสียที่ไมเติมปูนขาว สอดคลอง
กับงานวิจัยที่กลาวไววา การใชปูนขาวในการกําจัดโลหะในน้ําเสีย 
ประเภท ปรอท,โครเมียม,แมงกานีส และ ตะกั่ว ที่คาความเปนกรด-
ดางเทากับ 12 จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดโลหะหนักข้ันตนอยูที่ 
99.99 , 98.44  , 99.57 และ 98.90 เปอรเซนตตามลําดับ ในการ
กําจัดโลหะหนักแตละชนิดออกจากน้ําเสียจะข้ึนอยูกับปริมาณปูน

ขาวที่เติมและคาความเปนกรด-ดางที่พอดีกัน  จึงจะทําใหโลหะชนิด

น้ันๆ ตกตะกอนดีที่สุด 6  
 5. คาความเปนกรด-ดาง ที่นอยที่สุดคือ เม่ือเติมปูนขาว
ในนํ้าเสีย 500 มิลลิลิตร ที่ปริมาณไมเติมปูนขาวมีคาความเปนกรด-
ดาง 7.52 ปริมาณของปูนขาว 0.40, 0.80, 1.20, 1.60 และ 2 กรัม มี
คาความเปนกรด-ดาง 10.78, 11.61, 11.89, 12 และ12.06 
ตามลําดับ ผลจากการศึกษาพบวา ปริมาณของน้ําเสีย 500 มิลลิลิตร 
ที่เติมปูนขาวจะมีคาเปนดางสูงกวาปริมาณของน้ําเสียที่ไมเติมปูน
ขาว และจะมีคามากขึ้นเร่ือยๆ เม่ือเติมปูนขาวในปริมาณที่มากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา การตกตะกอนที่นําโลหะหนัก
ออกจากน้ําเสียจะตกตะกอนไดดีก็ตอเม่ือนํ้าเสียตองมีคาความเปน
กรด-ดางมากกวา 10 ข้ึนไป หรือมีคาความเปนดางที่สูง หากจะนํา
นํ้าที่ผานการปรับปรุงประสิทธิภาพแลวปลอยลงสูแหลงนํ้าควรมีการ

เติมสารเพื่อปรับความเปนกรด-ดางใหอยูในชวง 6-8 7  
 6. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนโดยการนําองคความรู  และกระบวนการวิจัยไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กลุมสารระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดย
สอดคลองกับสาระที่ 2 สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ว 2.1 
เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
ส่ิงมีชีวิตความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน  มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน 
ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน  โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ือง การบําบัดนํ้าอยางงายโดยใช
ปูนขาว ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบวิธีสืบเสาะหาความรู( Inquiry 
Approach) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การบําบัดนํ้าดวยวิธีการเติมปูนขาวจะทําใหปริมาณ
ความเปนดางมีคาสูงเกิน  ควรทําการปรับคาความเปนกรด-ดาง อยู
ในชวง 6-8 กอนจะปลอยนํ้าที่ผานการบําบัดลงสูแหลงนํ้าตอไป 
 2. ควรขยายผลองคความรูสูชุมชน หรือนักเรียนใน
โรงเรียนเพ่ือหาวิธีบําบัดนํ้าเสีย ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแหละ
เหมาะสมกับแหลงนํ้าเสียในแตละสถานที่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ํ า เ สี ย จ า ก ชุ ม ช น
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใชปูนขาวสําเร็จลุลวงดวยดีเพราะความ
อนุเคราะหจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใตโครงการครุวิจัย 
สกว . -ศูนย อนามั ยและ ส่ิ งแวดล อม  โดยการนํ าของ ผู ช วย
ศาสตราจารย ดร.ยรรยงค อินทรมวง นักวิจัย นิสิตปริญญาโท ที่เปน
พี่ เ ลี้ ย ง ป ร ะ จํ า ก ลุ ม ทุ ก ท า น  คณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทานผูอํานวยการ ประพันธ  ทักษิโณ ที่ให
โอกาสไดมาทําวิจัยในครั้งน้ี ผูทําการวิจัยใครขอโอกาสนี้ขอบคุณ ผู
ที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ี 
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