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บทคัดย่อ 
 น้้ามีความส้าคัญและจ้าเป็นส้าหรับมนุษย์ เราใช้น้้าท้าประโยชน์ให้แก่ร่างกายมากมาย ใช้อุปโภค 
บริโภค  เป็นสถานที่พักผ่อน โดยในพื้นท่ีต้าบลเพ้ียรามบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนมีแห่งน้้าขนาดใหญ่เปิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวส้าหรับคนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นที่พักรับประทานอาหารและลงเล่นน้้า เช่นนั้นเมื่อมี
การเปิดใช้เป็นเวลานานๆ ก่อให้เกิดคราบบนผิวน้้าและเกิดการตกตะกอนของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และเชื้อโรค
ต่างๆ ท้าให้น้้ามีสีที่ขุ่นท้าให้บรรยากาศโดยรอบไม่น่าดูและไม่ถูกสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจาก
แหล่งเก็บน้้าดังกล่าวไม่มีทางจะระบายน้้าออกมีเพียงทางเข้าของน้้าในฤดูฝนเท่านั้น ดังนั้นทางกลุ่มของ
ข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งดังกล่าว จึงได้ท้าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสียด้วยวิธีต่างๆ เพื่อ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได โดยการออกแบบเครื่องบ้าบัดในสวนที่เปนไฟฟากระแสตรง จะท้าการออกแบบใช้
พลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดและไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางกลุ่มเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดย
ผ่านแผ่นโซลาเซลล์ สะสมพลังงานในแบตเตอรี่จ้านวน 2 ก้อน และท้าการออกแบบอิเล็กโทรดส้าหรับใชใน   
สวนที่เติมอิเล็กตรอนใหกับน้้า คืออิเล็กโทรดแบบขนาน ที่เปนการท้าใหเกิดกระบวนการจับตะกอน หรือการ
เกิดฟองดวยไฟฟากระแสตรง ซึ่งเปนการใชหลักของกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสที่เปนปฏิกิริยารีด็อกซ เปน 
การเกิดการแลกเปลี่ยนคูของอิเล็กตรอนที่ขั้วอิเล็กโทรด โดยที่ขั้วแอโนดจะเกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
และแผนขั้วแคโทดจะเกิดเปนปฏิกิริยารีดักชันกาซโอโซน เกิดจากกระบวนการสรางอะตอมอิสระของ
ออกซิเจนจากโมเลกุลของกาซออกซิเจนในอากาศ หลังจากนั้นอะตอมอิสระเหลานี้จะรวมตัว  เขากับโมเลกุล 
กาซออกซิเจนเกิดเปนโอโซน ซึ่งจะน้าไปใชในระบบบ้าบัด 
 จากการทดลองบ้าบัดน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติหลังโรงเรียน ด้วยเครื่องบ้าบัดน้้า 3 in 1 พบว่าที่
ความต่างศักย์ 24 โวลต์ จากแหล่งจ่ายไฟของแบตเตอรี่ 2 ก้อน ที่ได้รับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน
แผงโซลาเซลล์ ขนาด 50 วัตต์ สามารถแยกตะกอนได้ดีเริ่มที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สังเกตจากตะกอนที่ลอย
ขึ้นมาบนผิวน้้า และสีของน้้าหลังการบ้าบัดที่ใสขึ้น  รวมทั้งการทดสอบการท้างานของหลอดโอโซนสามารถ
ท้างานได้ดี แสดงให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ทางกลุ่มจัดท้าข้ึนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงงานเครื่องบ้าบัดน้้า 3 in 1 ส้าเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากท่าน
ผู้อ้านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา นายไพบูรณ์  เมินขุนทด  ขอขอบคุณคุณครูบัวชิต  อุทธารัมย์ ครูที่
ปรึกษาโครงงานที่ช่วยเหลือ ให้ค้าแนะน้า ขอขอบคุณคณะคุณครูโรงเรียนพญารามวิทยา ทุกท่านที่คอยให้
ก้าลังใจ 
 คุณค่าอันพึงมีจากการท้าโครงงานครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแก่บุพการี ครู อาจารย์และผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
 
          คณะผู้จัดท้า 
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บทท่ี1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญั 
 น้้ามีความส้าคัญและจ้าเป็นส้าหรับมนุษย์ เราใช้น้้าท้าประโยชน์ให้แก่ร่างกายมากมาย ใช้อุปโภค 
บริโภค ใช้แช่เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดความตึงเครียดของอารมณ์ เป็นสถานที่พักผ่อน โดยในพื้นท่ี
ต้าบลเพี้ยรามบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนมีแห่งน้้าขนาดใหญ่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าหรับคนในพ้ืนที่และ
บริเวณใกล้เคียงเป็นที่พักรับประทานอาหารและลงเล่นน้้า เช่นนั้นเมื่อมีการเปิดใช้เป็นเวลานานๆ ก่อให้เกิด
คราบบนผิวน้้าและเกิดการตกตะกอนของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ ท้าให้น้้ามีสีที่ขุ่นท้าให้
บรรยากาศโดยรอบไม่น่าดูและไม่ถูกสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากแหล่งเก็บน้้าดังกล่าวไม่มีทาง   
จะระบายน้้าออกมีเพียงทางเข้าของน้้าในฤดูฝนเท่านั้น ดังนั้นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ท้าการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยเกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสียด้วยวิธีต่างๆ การตกตะกอนดวยไฟฟาเปนกระบวนการที่ใชบ้าบัดน้้าที่
ปนเปอนสารเคมีทั้งที่ละลาย และไมละลายน้้า โดยอาศัยการท้าลายเสถียรภาพของสารแขวนลอย (หรือ
อิมัลชัน) หรือสารปนเปอนที่มีตัวกลางเปนน้้า หลักการเบื้องตนคือ การใหกระแสไฟฟาตกครอมบนขั้วไฟฟา 
ท้าใหขั้วไฟฟาชนิดแอโนดละลายออกมาเปนไอออน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการท้าลายเสถียรภาพของอนุภาค 
หรือไอออนที่อยูในน้้า กลาวคือท้าใหสารปนเปอนตาง ๆ มีการหักลางประจุจนมีสมบัติเปนกลางทางไฟฟา  
เกิดการรวมตัวกันเปนตะกอนที่ใหญขึ้น และแยกออกจากน้้าไดดวยวิธีการปลอยใหตกตะกอน หรือการลอย
ตะกอนระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าและน้้าเสียโดยใชไฟฟามีชื่อเรียกอีกชื่อวา ระบบรวมอนุภาคดวยไฟฟ
าอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่น  (EC: Electrocoagulation) เปนกระบวนการที่ท้าใหอนุภาคปนเปอนรวมตัวกันเปนกลุ
มกอนขนาดใหญ หรือเปนกอนผลึก สามารถแยกก้อนตะกอน หรือผลึกสารปนเปอนเหลานี้ออกจากน้้าไดงาย 
โดยใชวิธีรวมกอนตะกอน (Flocculation) การตกตะกอน (Settlement) หรือการกรอง (Filtration) แบบ
ดั้งเดิม  

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าไดท้าการออกแบบเครื่องบ้าบัดน้้าดวยไฟฟากระแสตรง โดยการออกแบบ
เครื่องบ้าบัดในสวนที่เปนไฟฟากระแสตรง จะท้าการออกแบบใช้พลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดและไม่มี
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางกลุ่มเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านแผ่นโซลาเซลล์ สะสมพลังงานใน
แบตเตอรี่จ้านวน 2 ก้อน และท้าการออกแบบอิเล็กโทรดส้าหรับใชใน   สวนที่เติมอิเล็กตรอนใหกับน้้า คือ
อิเล็กโทรดแบบขนาน ที่เปนการท้าใหเกิดกระบวนการจับตะกอน หรือการเกิดฟองดวยไฟฟากระแสตรง ซึ่ง 
เปนการใชหลักของกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสที่เปนปฏิกิริยารีด็อกซ เปนการเกิดการแลกเปลี่ยนคูของ
อิเล็กตรอนที่ขั้วอิเล็กโทรด โดยที่ขั้วแอโนดจะเกิดเปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน และแผนขั้วแคโทดจะเกิดเป็น 
ปฏิกิริยารีดักชันกาซโอโซน เกิดจากกระบวนการสรางอะตอมอิสระของออกซิเจนจากโมเลกุลของกาซออก    
ซิเจนในอากาศ หลังจากนั้นอะตอมอิสระเหลานี้จะรวมตัว เขากับโมเลกุลกาซออกซิเจนเกิดเปนโอโซน ซึ่งจะ
น้าไปใชในระบบบ้าบัด 
 
จุดมุ่งหมายของโครงงาน  
 1.เพื่อออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทุ่นบ้าบัดน้้า  3in 1 
 2. เพ่ือช่วยบ้าบัดน้้าในแหล่งสถานที่ท่องเทียวให้น่าดูตลอดเวลา 
 



คําถามวิจัย 
  เราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างไรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการบ้ารุงรักษาคุณภาพน้้าของแหล่งท่องเที่ยว
หนองตาเฮง ต้าบลเพ้ียราม อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. คุณภาพน้้าเสียที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดน้้าจากทุ่นบ้าบัดน้้า 3 in 1  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้้าที่ก้าหนด 
 2. ทุ่นบ้าบัดน้้า 3 in 1  สามารถท้างานได้ตามความต้องการ 
 3. สามารถน้าเครื่องทุ่นบ้าบัดน้้า 3 in 1  ประยุกต์ใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลที่ได้จากโครงงาน 
 1.ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยบ้าบัด คุณภาพน้้าให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 2.ประชาชนได้ใช้ในการเล่นที่สะอาดปลอดภัย 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1. น้้าเสียที่ใช้ในการศึกษาเป็นน้้าเสียจากสระน้้าหลังโรงเรียนพญารามวิทยา  
 2. อิเล็กโทรดที่ใช้ในการศึกษาเป็นชนิดอลูมิเนียม (Aluminum)  
 3. รูปแบบการต่อขั้วอิเล็กโทรดเป็นแบบขนาน 
 4. ปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 2 ก้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. การเกิดโอโซน  
โอโซนเป็น Oxidizing agent ที่รุนแรง (สามารถท้าปฏิกิริยาไดเร็วกว่า คลอรีน ถึง 3,000 เทา) ซึ่ง O3มี ความ 
เสถียรต่้ากว่า O2  มาก และจะสลายตัวกลายเป็น O2 (ภายใน เวลา 30 นาที ที่ วามดันบรรยากาศ)  

โดยปฏิกิริยาการ สลายตัวของโอโซนจะเร็วขึ้น เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิและลด วาม ดัน และการสัมผัสกับสารที่มี 
พลังงานต่้ากว่าจะเกิดปฏิกิริยา อุอุกซิเดชัน (Oxidation) อุยางรวดเร็ว ซึ่ง O3  มีปฏิกิริยาสูงถึง 2.07 โวลต์ 
(Oxidation Potential Voltage) ปฏิกิริยาการท้าลายมลภาวะ 
 O2 + Energy ===> O3 ===> ท้าลายมลภาวะ (Disinfection) ===> คืนสภาพออกซิเจน (O2) 
การท้าปฏิกิริยาสลายกลิ่นแอมโมเนีย  
 3O3 + 2NH3 ===> N2 + 3H2 O + 3O2 
การท้าปฏิกิริยาสลายพิษ คาร์บอนมอนออกไซด์ 
 O3 + CO ===> CO2 + O2 
 เนื่องจากโอโซนเป็น Oxidizing agent ที่รุนแรงและ สลายตัวเร็ว ท้าให้สามารถน้าโอโซนไปใช้งาน  
ตัวอย่างเช่น 
• ฆ่าเชื้อโรค เช่น ไวรัส (Virus), แบค ทีเรีย (Becteria), รา (Fungus), Mold, Yeast  
• ท้าปฏิกิริยากับโลหะหนักที่ละลายน้้า 
• ท้าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่ละลายน้้า  
• ก้าจัดกลิ่นในอากาศ  
• ลดสีในน้้าเสียโรงงาน  
• ลด COD, BOD ในน้้าเสียโรงงาน  
• ชวยลดเวลาส้าหรับกระบวนการตกตะกอน  
• ใช้ฆ่าเชื้อโรค แทน คลอรีน ในกระบวนการผลิต อาหาร, สระว่ายน้้า  
• ก้าจัดสารพิษ หรือย่าฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักผลไม 
• ป้องกันตะกรันและตะไคร่น้้าในระบบหอผึ่งเย็น  
• ฆ่าเชื้อโรค ในบ่อเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง 
• ก้าจัดเชื้อโรค ในน้้าดื่มก่อนบรรจุขวด  
• ก้าจัด ควันบุหรี่ สารพิษในอากาศ 
 
2. อิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่นดวยไฟฟา (Electrocoagulation) 
  กระบวนการอิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่นในการบ้าบัดน้้าเสียเปนการใชพลังงานไฟฟาสรางปฏิกิริยารีด็อกซ
ท้าลายเสถียรภาพการเกาะตัวของโมเลกุล สิ่งเจือปนที่อยู่ ในน้้า ใหแยกตัวออกไป สิ่งเจือปนเหลานี้จะคอย ๆ 
จับกลุมรวมตัวกันเองใหมกลายเปนตะกอนขนาดใหญขึ้น จนสามารถแยกออกจากน้้าไดดวยวิธีการลอยตะกอน
ขึ้น และเมื่อตกตะกอนก็สามารถแยกตัวออกจากน้้าไดในที่สุด กระบวนการอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่นดวยไฟฟ้า
(EC:Electrocoagulation) นั้น ใชหลักการเดียวกันในการท้าลายเสถียรภาพของคอลลอยด โดยการใชสารโค
แอกกู            แลนทในรูปของอิออนโลหะที่เกิดจากการละลายโลหะออกจากอิเล็กโทรด ดวยปฏิกิริยาเคมี
ไฟฟาที่ขั้วบวก (Anode)  และคอลลอยดยังถูกก้าจัดไดดวยเกลือ ไฮดรอกไซดของโลหะที่ไมละลายน้้า ที่เกิด
จากการท้าปฏิกิริยา ตอเนื่องของอิออนโลหะในน้้า นอกจากนี้กาซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นที่ขั้วลบ (Cathode)  



จะชวยท้าใหคอลลอยดที่รวมตัวเปนตะกอน ลอยตัวขึ้นและสามารถก้าจัดออกดวยการกวาดทิ้งจากผิวน้้า ซึ่ง
กระบวนการนี้เรียกวาการท้าใหตะกอนลอยดวยไฟฟา (Electroflotation)  
3. อิเล็กโทรด (Electrodes)  
  กระบวนการบ้าบัดน้้าเสียตองใชพลังงานไฟฟากระแสตรง ส้าหรับการผลิตสนามไฟฟา กระบวนการเหล
านี้ตองพ่ึงพาแหลงจายไฟกระแสตรง หรือที่เรียกวา วงจรเรียงกระแส เปนอุปกรณที่ส้าคัญในการบ้าบัดน้้า 
เพ่ือแปลงไฟ                ฟากระสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง พรอมใชจายไฟไปเชื่อมตอกับแผนอิเล็กโทรด 
วัสดุที่นิยมใชท้าอิเล็กโทรด ไดแก อะลูมิเนียมหรือเหล็ก โดยอาจใชแผนอะลูมิเนียมหรือแผนเหล็ก หรืออาจใช
เศษโลหะทั้งสองชนิดที่เหลือจากงานการตัด หรืองานโลหะอ่ืน ๆ และควรใชวัสดุที่ไมเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟาให
เปนตัวยึดจับอิเล็กโทรดที่ท้าจากเศษโลหะเหลานี้ ในการใชงานจะตองระมัดระวังการเกิดสลัดจสะสมระหวาง
อิเล็กโทรด และควรท้าความสะอาด ผิวหนาของอิเล็กโทรดเปนประจ้า และเนื่องจากการก้าจัดมลสาร จะต
องใชอิออนโลหะที่มากเพียงพอกับปริมาณมลสารที่ตองการก้าจัด ดังนั้นจึงนิยมใชเหล็กส้าหรับการบ้าบัดน้้า
เสีย เนื่องจากราคาถูกกวา อัตราการสึกกรอนของอิเล็กโทรดสังเวยจะขึ้นกับลักษณะของน้้าเสีย โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีน้้าเสียมีมลสารมากจะตองใชอิออนโลหะจ้านวนมากในการตกตะกอนดวย             เชนกัน 
4. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า 
  เมื่อใช้อลูมิเนียมเป็นขั้วไฟฟ้าในกรณีท่ีใช้อลูมิเนียมเป็นขั้วไฟฟ้า จะมีการละลายไอออนของอลูมิเนียม 
(Al3+)  ดังสมการที่ 2-1   
                                                                    (2-1)  
และปฏิกิริยาที่เคโทดจะได้ OH-  และแก๊ส  H2 ดังสมการ 2-2 

              
          ⁄       (2-2)  

เมื่อ Al3+ ละลายออกมาในน้้าบางส่วนรวมกับ OH-  เป็นโมโนเมอร์ของอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ปะปนในน้้า เช่น 
Al(OH)2+, Al(OH)2+ โดยขึ้นกับค่า pH  ของตัวกลางในตัวกลางที่มีค่า pH เป็นด่างจะพบโมโนเมอร์ที่มีประจุ
บวกมาก  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ณัฐ  จันทครบ (2551) ไดศึกษาการบ้าบัดน้้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผาเบรกดวยวิธี อิเล็กโตรโค
แอคกูเลชั่น น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผาเบรกของโรงงานนี้มีคา Chemical Oxygen Demand 
(COD) 2200 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณน้้าเสีย 2000 ลิตร/สัปดาหการทดสอบบ้าบัดน้้าเสียปริมาตรถังบ้าบัด 
17.18 ลิตร ดวยวิธี  อิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่นสามารถท้าใหคา Chemical 70 Oxygen Demand (COD) ลดลง
เหลือ 75 มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนคาประสิทธิภาพในการบ้าบัดไดรอยละ 96.6 โดยใชก้าลังไฟฟา 28.8 วัตต
ท้าใหสามารถประเมินไดวาโรงงานแหงนี้ตองเสียคาไฟฟาในการบ้าบัดน้้าเสีย 25 บาท/เดือน ซึ่งจะเห็นวาคาใช
จายที่เกิดขึ้นจากการบ้าบัดน้้าเสียดวยระบบ อิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่นส้าหรับโรงงานซึ่งเปนอุตสาหกรรมผลิตผา
เบรกรถยนต มีคาใชจายในการบ้าบัดนอย            แตใหประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูง ประหยัดพ้ืนที่ใชงาน 
จึงเหมาะมากกับการใชงานกับอุตสาหกรรม 
  พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย และคณะ (2561) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้้ามันโดยใช้วัสดุที่มี
รูพรุนนาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ ได้แก่ ฟางข้าว กาบมะพร้าว และผักตบชวาแบบสดและแบบแห้ง มาทดสอบ 
ประสิทธิภาพการดูดซับคราบน้้ามันโดยการจุ่มวัสดุดูดซับลงในน้้ามัน 5 ชนิด คือ น้้ามันพืช น้้ามันสัตว์ น้้ามัน
ดีเซล น้้ามันหล่อลื่นที่ยังไม่ใช้งาน และน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว ผลการวิจัยพบว่า วัสดุที่มีรูพรุน นาโน
ธรรมชาติที่สามารถดูดซับคราบน้้ามันทุกประเภทได้เป็นอย่างดี คือ กาบมะพร้าว และผักตบชวาแบบแห้ง โดย



กาบมะพร้าวสามารถดูดซับคราบน้้ามันในน้้ามันทุกชนิดได้อยู่ในระดับที่ดีมาก คืออยู่ในช่วง ร้อยละ 98.00-
100 และชนิดของน้้ามันที่กาบมะพร้าวดูดซับได้มากที่สุดคือ น้้ามันหล่อลื่นที่ยังไม่ใช้งาน (100%) เนื่องจาก
กาบมะพร้าวมีลักษณะแห้งและเป็นขุยมีขนาดเล็กๆ มีขนหรือหนามเล็กๆ พ้ืนผิวหยาบ ลักษณะเป็นเส้นใยฝอย 
ท้าให้มีพ้ืนที่ผิวมาก ไม่เปียกน้้าและมีน้้าหนักเบา ท้าให้สามารถลอยน้้าอยู่ได้นานและมีเวลามากพอที่จะดูดซับ
คราบน้้ามันได้มาก ส่วนวัสดุอีกชนิดที่มีประสิทธิภาพการดูดซับ คราบน้้ามันในระดับดีมาก คือ ผักตบชวาแบบ
แห้ง สามารถดูดซับอยู่ในช่วงร้อยละ 92.00-96.00 ชนิด ของน้้ามันที่ผักตบชวาแบบแห้งสามารถดูดซับได้ดี
ที่สุด คือ น้้ามันสัตว์และน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว (96% และ 96%) เนื่องจากผักตบชวาแบบแห้ง มีน้้าหนัก
ที่เบา ภายในวัสดุมีรูพรุนขนาดใหญ่และไม่มีน้้า อยู่ในโพรงที่คอยกีดขวางการดูดซับคราบน้้ามันชนิดต่าง ๆ จึง
ท้าให้น้้ามันเข้าไปในโพรงได้จ้านวนมาก ส่งผลให้ผักตบชวาแบบแห้งดูดซับคราบน้้ามันได้ดี 
 สุเทพ และ วีระนุช (2553) ได้ศึกษาการก้าจัดสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการเฟนตัน และ
กระบวนการสร้างตะกอนในน้้าเสียจากโรงงานฟอกย้อม พบว่าสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการเฟนตันคือ
การใช้ปริมาณเฟอรัสซัลเฟตที่ 0.92 g/L ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 6.38 g/L ที่ค่า pH เท่ากับ 3.4 
และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาเป็น 150 นาที โดยมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดความขุ่น สี และ
ค่า COD โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 97.85%, 52.83% และ 79.98% ตามล้าดับ เมื่อใช้อลูมิเนียมซัลเฟตที่ปริมาณ
สารสร้างตะกอนเท่ากับ 2.56 g/L และค่า pH ที่ 7.20 พบว่าประสิทธิภาพในการบ้าบัดความขุ่น สี และ COD 
โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 94.02%, 76.28% และ 42.96% ตามล้าดับ เมื่อใช้โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์โดยใช้ปริมาณ
สารสร้างตะกอนที่ 4.0 g/L ที่ค่า pH เท่ากับ 7.40 พบว่าประสิทธิภาพในการบ้าบัดความขุ่น สี และ COD โดย
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 96.12%, 86.75% และ 54.18% ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ้าบัดของ
สารเคมีท้ัง 3 ชนิด พบว่ากระบวนการเฟนตันให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดได้ดีกว่า 
 Farshid and Mahsa, (2015) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก้าจัดสีจากน้้าเสียจริง  ของ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ  โดยการ ใช้ Electrocoagulation, Electrochemical Fenton, 
ElectrocoagulationFenton และ Peroxi-Coagulation ในการทดลองมีการใช้ขั้วเหล็กเป็นขั้วอิเล็กโทรด 
ท้าการทดลองที่ค่า pH เท่ากับ 3 และ 6.5 ผลการศึกษาพบว่า ที่ pH เท่ากับ 3 เป็นค่าที่เหมาะสมในการท้า
ปฏิกิริยาเฟนตัน ส้าหรับการใช้ Electrocoagulation-Fenton พบว่าที่ระยะเวลา 40 นาทีที่ใช้ในการท้า
ปฏิกิริยา มีการใช้H2O2 500 mg/L กระแสไฟฟ้า 200mA ค่า pH เท่ากับ 3 ระบบมีประสิทธิภาพในการ
ก้าจัดสีได้ถึง 94.4 % ในขณะที่ค่าpH เท่ากับ 6.5 ระบบมีประสิทธิภาพในการก้าจัดสีได้ลงลงเหลือ 75.3% แต่
หากมีการเพิ่มความเข้มข้นของ H2O2 การก้าจัดสีก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. ท่อ PVC ขนาด 3 ¼ นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว,ข้อต่อ 3 ทาง ,ข้องอ 90 องศา 
 2. แผงโซลาเซลล์ 50 วัตต์  
 3. SOLAR CHARGER INVERTER ALL-IN-ONE 

4. แบตเตอรี่ 2 ตัว 
 5. แผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น 
 6. มอเตอร์ 10 รอบ/นาที 
 7. ขวดน้้าพลาสติก 
 8. กากมะพร้าว 
 9. แผ่นโฟม 
 10. ถ่านไม้  
 11. สายไฟ 
 12. กล่องพลาสติก 
 13. ปั๊มน้้า 
 14. เรื่องต้ังเวลา 
 15. เครื่องมือวัด pH 
 16. เครื่องมือวัด TDS 
 17. เครื่องDimmer 
3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.) การออกแบบเครื่องบ้าบัดน้้าด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ฐานส้าหรับวางเครื่องบ้าบัดน้้าเสีย ผู้จัดท้าได้ออกแบบให้เป็นโครงสร้างจากท่อ PVC 
และแผ่นโฟม เพ่ือให้สามารถลอยน้้าได้และยืนยาวต่อการใช้งานดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ฐานเครื่องบ้าบัดน้้าเสีย 

แผน่

ทอ่ 

ใบพดั 



1.2) ชุดเครื่องบ้าบัดน้้าเสีย ผูจ้ัดท้าได้ออกแบบให้เป็นโครงสร้างจากกล่องพลาสติก เพ่ือยืนยาวต่อการใช้งาน
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ชุดบ้าบัดน้้าเสีย 
 2) ทดสอบประสิทธิภาพของการท้างานการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า 
 3) ทดสอบการท้างานของเครื่องโอโซน  
 4) ทดสอบส่วนการดูดซับของกากมะพร้าว 
3.3 หลักการท้างานของทุ่นบ้าบัดน้้า 3 in 1 
 - แผงโซลาเซลล์ท้าหน้าที่แหล่งพลังงานสะสมในแบตเตอรี่ 
 - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับท้าหน้าที่หมุนด้วย ความเร็วต่้าโดยที่แกนมีขวดน้้าที่บรรจุขยุย 
มะพร้าวแห้งท้าหน้าที่ในการซับ คราบบริเวณผิวน้้า 
 - ต่อเชลล์ไฟฟ้าที่ใช้ตกตะกอนกับ SOLAR CHARGER INVERTER ALL-IN-ONE โดยเลือกใช้ 
กระแสไฟฟ้า 12 V/DC  
 - ต่อเครื่องก้าเนิดโอโซนกับ SOLAR CHARGER INVERTER ALL-IN-ONE โดยใช้ไฟฟ้า 
กระแสสลับ และผ่านเครื่องก้าหนดเวลาในการเปิด-ปิด เพ่ือให้เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าท้างานเป็นช่วงเวลา 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การทดลองเพ่ือทดสอบการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า โดยใช้ขั้วเซลล์จากอลูมิเนียม ใช้ไฟกระแสตรง  
12 โวลต์ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  
 2) การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลของน้้าก่อนและหลังจากการได้รับโอโซน โดยใช้น้้าขวดที่จ้าหน่าย
ในโรงเรียนผสมสี 
 
 
 
 
 
 
 

25 cm 

30 cm 

20 cm 



บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 
 ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของการบ้าบัดน้้า 3 in 1 ได้ผลดังนี้ 
1. การหาชนิดโลหะที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้้าเสียด้วยไฟฟ้า 

    
 

ภาพที่ 3 ทดสอบแผ่นทองแดงและแผ่นอลูมิเนียม 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลความใสของน้้าโลหะแต่ละชนิด 

ชนิดโลหะ เวลา (ชั่วโมง) 
1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 

แผ่นทองแดง ขุ่น เริ่มใส ใส 
แผ่นอะลูมิเนียม ใส ใส ใส 
  
2. การหาค่าระยะเวลาที่ใช้ในการตกตะกอน 

 
ภาพที่ 4 ทดสอบเวลาตกตะกอนแผ่นอลูมิเนียม 

 
 



ตารางที่ 4.2 ข้อมูลความใสของน้้าจากแผ่นที่เลือกเทียบช่วงเวลา 
ชนิดโลหะ เวลา  

30 นาที 1 ชั่วโมง 1.30 ชั่วโมง 
แผ่นอลูมิเนียม ขุ่น เริ่มใส ใส 
 
 3. การหาค่าจ้านวนคู่แผ่นโลหะที่ใช้ในการตกตะกอน 

 
 

ภาพที่ 5 ทดสอบคู่แผ่นอลูมิเนียม 
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลความใสของน้้าจากจ้านวนคู่แผ่นโลหะ 

จ้านวนคู่โลหะ เวลา 
30 นาที 1 ชั่วโมง 1.30 ชั่วโมง 

1 คู ่ ขุ่น เริ่มใส ใส 
2 คู ่ เริ่มใส ใส ใส 

4.  การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องบ้าบัดน้้าด้วยไฟฟ้า 
  1) ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 
  2)  เตรียมน้้าเสียจากสระน้้าปริมาตร  25 cm  30 cm  15 cm 

  3) ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 12 VDC  

 
ภาพที่ 6 ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบ้าบัดน้้าด้วยไฟฟ้า 

5.  การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องบ้าบัดน้้าด้วยโอโซน 



 

                    
 

ภาพที่ 7  ทดสอบบ้าบัดน้้าด้วยโอโซน 
 

6. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของน้้าเสีย ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  ค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมด (TDS) ค่าความเข้มสี (Color)  และอุณหภูมิ (Temperature) แสดงดังตารางที่ 4.4 และตารางที่  4.5 
 
ตารางที่ 4.4  คุณลักษณะน้้าเสียที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัด 
ครั้งที่ ค่า PH TDS (mg/l) Color Temperature 
1 6.4 187 น้้าตาล 26 
2 6.6 172 น้้าตาล 26 
3 6.5 176 น้้าตาล 26 
เฉลี่ย 6.5 178.33 น้้าตาล 26 
 
ตารางที่ 4.5  คุณลักษณะน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด 
ครั้งที่ ค่า PH TDS (mg/l) color Temperature 
1 7.4 124 ขาวใส 26 
2 7.2 137 ขาวใส 26 
3 7.3 122 ขาวใส 26 
เฉลี่ย 7.3 127.567 ขาวใส 26 
 
 
 
 
 



 จากตารางที่ 4.4-4.5  จากผลการทดลองบ้าบัดน้้าเสียจากสระน้้าหลังโรงเรียน แสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา
การบ้าบัด 1 ชั่วโมง จ้านวน 3 ครั้ง ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า PH อย่างเห็นได้ชัดเจนจากค่าเฉลี่ยที่ดี
ขึ้นกว่า มีค่าใกล้เคียงกับค่าก่ึงกลางของค่ามาตรฐาน PH นั่นคือ 7 ส่วนผลของค่า TDS มีแนวลดลง
เช่นเดียวกัน ส้าหรับสีของน้้าเสียพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือสีจะใสขึ้น 
 

  
 

ภาพที่ 8  ทดสอบวัดค่า Ph และ TDS  
 

อภิปรายผล 
 1. เซลล์ไฟฟ้าสามารถปรับสภาพของน้้าให้มีสภาพน้้าที่ดีขึ้น เนื่องจากในกระบวนการจะเกิดปฏิกิริยา 
รีดอกซ์ โดยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ข้ัวแอโนด ท้าให้ไอออนของโลหะชนิดนั้นๆหลุดออกมาและเกิดปฏิกิริยา
รีดักชันที่ข้ัวแคโทด ท้าให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้น และเกิดกระบวนการท้าลายเสถียรภาพของอนุภาคหรือ
สารละลายที่อยู่ในน้้า โดยการจับรวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ปนเปื้อนในน้้าที่มีประจุตรงข้ามกับไอออนที่หลุดมา
จากข้ัวแอโนด ท้าให้ประจุอนุภาคดังกล่าวมีสภาพเป็นกลางจึงเกาะรวมตัวกันง่ายข้ึนกลายเป็นตะกอนและแยก
ออกได้ง่าย  
 2. โอโซนสามารถปรับปรุงสภาพน้้าให้ดีขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติของก๊าซโอโซนสามารถฆ่าเชื้อได้รวดเร็ว 
โดยเฉพาะแบคทีเรีย(ท้าให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น) ท้าลายกลิ่นสารเคมีและแก๊สพิษ ไม่ทิ้งพิษตกค้างเพราะเมื่อ
ท้าปฏิกิริยากับมลพิษทุกครั้งจะได้ออกซิเจนจึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 3. กากมะพร้าวพบว่าสามารถดูดซับคราบบนผิวน้้าได้อย่างดี 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองบ้าบัดน้้าจากสระน้้าหลังโรงเรียน ด้วยเครื่องบ้าบัดน้้า 3 in 1 พบว่าที่ความ 
ต่างศักย์ 24 โวลต์ จากแหล่งจ่ายไฟของแบตเตอรี่ 2 ก้อน ที่ได้รับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผง
โซลาเซลล์ ขนาด 50 วัตต์ สามารถแยกตะกอนได้ดีเริ่มที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สังเกตจากตะกอนที่ลอยขึ้นมา
บนผิวน้้า และสีของน้้าหลังการบ้าบัดที่ใสขึ้น  รวมทั้งการทดสอบการท้างานของหลอดโอโซนสามารถท้างาน
ได้ดี แสดงให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ทางกลุ่มจัดท้าขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เครื่องบ้าบัดน้้า 3 in 1 มีขนาดเล็กมากเม่ือเทียบกับบริเวณพ้ืนที่ที่ต้องการบ้าบัดดังนั้นควรมีการ
ออกแบบให้เครื่องสามารถท้างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ความต่างศักย์ไฟฟ้าไม่คงท่ีท้าให้กระบวนการตกตะกอนไม่คงที่ 
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