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บทคัดยอ 

 

 การบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟานับเปนวิธีการบําบัดท่ีใชกันอยางแพรหลาย ไมมีความยุงยาก   
และมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง โดยโครงงานนี้จะประกอบไปดวยการทดลอง 3 ข้ันตอน เพ่ือหา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟา จากตัวอยางนํ้าเสีย 2 ชนิด คือ นํ้าคลองถนนและนํ้า
เสียจากครัวเรือน เปนองคประกอบการทดลอง ในระยะเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เพ่ือวัดประสิทธิภาพ
ในการบําบัดนํ้าเสีย โดยใชตัวชี้วัด ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดเปนดาง และคาการนําไฟฟา เพ่ือ
ศึกษาลักษณะสมบัติของนํ้าเสียกอนการบําบัด และนํ้าท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว  

จากผลการทดลองพบวา คุณภาพนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวจากเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟา 
อิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าท้ิงภายในครัวเรือน เม่ือเปรียบเทียบ
กับตารางมาตรฐานคุณภาพนํ้า ประสิทธิภาพในการบําบัดของระบบพบวา คาพีเอชเร่ิมตนของนํ้าเสีย 
อยูท่ี รอยละ 4–9 เม่ือเดินระบบบําบัดคาพีเอชมีคาสูงข้ึน ในขณะท่ีคาพีเอชเร่ิมตนท่ี 9 มีคาพีเอช 
ลดลงเล็กนอย และเขาสูสภาพสมดุลในชวงพีเอชท่ี 7-9 ภาวะเหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสียคือ         
คาพีเอชเร่ิมตนท่ี 7 และคาการนําไฟฟาเร่ิมตนท่ี 4 ไมโครซีเมนต ตอเซนติเมตร มีคาลดตํ่าลงหลังการ
บําบัดเขาสูสภาพสมดุลคาเฉล่ียอยูระหวางชวงคาท่ีรอยละ 0-1 ไมโครซีเมนต ตอเซนติเมตร โดยภาวะ
เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสียของคาการนําไฟฟาจะอยูท่ี  0-4990 ไมโครซีเมนต ตอเซนติเมตร         
ในอุณหภูมิเฉล่ียท่ี 27 องศาเซลเซียส กอนนําไปใชตอหรือปลอยลงสูสาธารณะ 

 

คําสําคัญ: เคร่ืองบําบัดนํ้าเสีย, ไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่น, ครัวเรือน            
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Abstract 

The wastewater treatment by electrocoagulation was widely used in 
wastewater treatment process, due to their simply operation and high efficiency. The 
project consists of three steps to find the optimum conditions for the treatment of 
electrical wastewater. The experiment consisted of two wastewater samples is        
Klong Thanon waste water and household waste water an experimental component. 
Experiments will be conducted for 1 , 2  and 3  hours to measure the efficiency of 
wastewater treatment. The 3 parameters of interest in this research were temperature, 
initial pH and conductivity. To study the properties of wastewater before treatment 
and the treated wastewater quality.  

The experiments showed that treated water quality from the Wastewater 
Treatment by Electrocoagulation in Household. Water quality standards for effluent 
discharge in public water from households are compared to standard water quality 
tables. The results showed that when an initial pH value of 4 –  9, pH value of 
wastewater system had increased. While the initial pH value at 9, the pH value of the 
system had decreased. Thus, the optimal pH range is 7  –  9 .  Wastewater treatment 
reached optimal efficiency when the initial condition was the pH of 7 . The initial 
conductivity at 4 ms/cm was lower after treatment to the equilibrium. The mean value 
ranged from 0-1 ms /cm. The optimum conductivity of the conductive wastewater is 
0-4990 ms/cm at an average temperature of 27 degrees Celsius before being put into 
use or released into public water. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 โลกเปนดาวเคราะห ท่ี มีสภาวะแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
ประกอบดวย พ้ืนดินและพ้ืนนํ้าโดยสวนท่ีเปนพ้ืนนํ้ามีอยูประมาณ 3 สวน หรือรอยละ 75 ของพ้ืนท่ี
โลก นํ้าจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวท่ีอาศัยบนโลก โดยเฉพาะมนุษยซ่ึง
ใชนํ้าในการอุปโภคบริโภค การประมงการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง และการ
พักผอนหยอนใจ ในอดีตแหลงนํ้าไมเนาเสียหรือเกิดภาวะมลพิษเพราะธรรมชาติสามารถปรับความ
สมดุลและฟนฟูตัวเองได ทําใหเกิดการหมุนเวียน แมจะมีการปนเปอนจากสาร แตก็มีปริมาณไมมาก
นัก จึงสามารถนํานํ้ากลับมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม   
   การแกไขปญหานํ้าเสียในแมนํ้าลําคลองจึงควรเร่ิมตนจากครัวเรือนท่ีอาศัยอยูริมคลองซ่ึงมี
มากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากสถิติจํานวนครัวเรือนริมคลอง ขอมูลจากสํานักการระบายนํ้า 
กทม. ไดระบุวา มีชุมชนต้ังอยูประมาณ 66 ชุมชน จํานวนบาน 11,004 หลังคาเรือน ชาวบานจํานวน 
58,838 คน สงผลใหมีปริมาณนํ้าเสียท่ีปลอยจากครัวเรือนน้ันมีจํานวนมาก สงผลใหนํ้าเนาเสีย      
โดยขาดการบําบัดน้ําเสีย (บุญลํ้า ลําตะคอง. 2558) 
           การตกตะกอนดวยไฟฟาเปนกระบวนการท่ีใชบําบัดนํ้าท่ีปนเปอนสารเคมีท้ังท่ีละลาย และ
ไมละลายนํ้า โดยอาศัยการทําลายเสถียรภาพของสารแขวนลอย (หรืออิมัลชัน) หรือสารปนเปอนท่ีมี
ตัวกลางเปนนํ้า หลักการเบ้ืองตนคือ การใหกระแสไฟฟาตกครอมบนข้ัวไฟฟา ทําใหข้ัวไฟฟาชนิด
แอโนดละลายออกมาเปนไอออน ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการทําลายเสถียรภาพของอนุภาค หรือไอออน
ที่อยูในนํ้า กลาวคือทําใหสารปนเปอนตาง ๆ มีการหักลางประจุจนมีสมบัติเปนกลางทางไฟฟา       
เกิดการรวมตัวกันเปนตะกอนท่ีใหญข้ึน และแยกออกจากนํ้าไดดวยวิธีการปลอยใหตกตะกอน หรือ
การลอยตะกอนระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าและนํ้าเสียโดยใชไฟฟามีชื่อเรียกอีกชื่อวา ระบบรวม
อนุภาคดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่น (EC: Electrocoagulation) เปนกระบวนการท่ีทําใหอนุภาค
ปนเปอนรวมตัวกันเปนกลุมกอนขนาดใหญ หรือเปนกอนผลึก สามารถแยกกอนตะกอน หรือผลึกสาร
ปนเปอนเหลาน้ีออกจากนํ้าไดงาย โดยใชวิธีรวมกอนตะกอน (Flocculation) การตกตะกอน 
(Settlement) หรือการกรอง (Filtration) แบบดั้งเดิม (วรชัย บุญกานต. 2558) 

ในโครงงานน้ีไดทําการออกแบบเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟากระแสตรง เพ่ือบําบัดนํ้าเสีย
และกล่ิน โดยการออกแบบเคร่ืองบําบัดในสวนท่ีเปนไฟฟากระแสตรง จะทําการออกแบบดวยวงจร
เรียงกระแส เพ่ือใชในสวนควบคุมแรงดัน 0-30 โวลต ที่กระแส 10 แอมแปร และทําการออกแบบ
อิเล็กโทรดสําหรับใชในสวนท่ีเติมอิเล็กตรอนใหกับนํ้า มีสองแบบคืออิเล็กโทรดแบบขนาน และ
อิเล็กโทรดแบบอนุกรม ที่เปนการทําใหเกิดกระบวนการจับตะกอน หรือการเกิดฟองดวยไฟฟา
กระแสตรง ซ่ึงเปนการใชหลักของกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสท่ีเปนปฏิกิริยารีด็อกซ เปนการเกิดการ
แลกเปล่ียนคูของอิเล็กตรอนท่ีข้ัวอิเล็กโทรด โดยท่ีขั้วแอโนดจะเกิดเปนปฏิกิริยาออกซิเดชัน และแผน
ข้ัวแคโทดจะเกิดเปนปฏิกิริยารีดักชันกาซโอโซน เกิดจากกระบวนการสรางอะตอมอิสระของ
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ออกซิเจนจากโมเลกุลของกาซออกซิเจนในอากาศ หลังจากน้ันอะตอมอิสระเหลาน้ีจะรวมตัวเขากับ
โมเลกุลกาซออกซิเจนเกิดเปนโอโซน ซ่ึงจะนําไปใชในระบบบําบัดทางอุตสาหกรรม สวนท่ีใชผลิต   
กาชโอโซนจะเปนการใชหลักการของวงจรสวิตชความถ่ีสูงรวมกับวงจรฟลายแบ็คคอนเวอรเตอร     
เพ่ือเปล่ียนเปนแรงดันไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง 30 กิโลโวลต ที่ความถ่ีสูง 30 กิโลเฮิรทซ เพ่ือผลิต
กาชโอโซนสําหรับบําบัดกล่ินจากนํ้าเสีย 
 
วัตถุประสงคของโครงงาน 
           1. เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น
ภายในครัวเรือน 
           2. เพ่ือออกแบบและสรางระบบบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน 
           3. เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น 
 
ขอบเขตของโครงงาน 

1. ถังบรรจุนํ้า 5 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ขนาดสินคา กวาง 255 มิลลิเมตร ลึก 310 
มิลลิเมตร และสูง 384 มิลลิเมตร 

2. สามารถเพ่ิมคุณภาพนํ้าใหเปนกลางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
3. สามารถวัดคุณภาพนํ้าไดตามมาตรฐานของคา PH และ EC 

 
ประโยชนของโครงงาน 

1. สามารถบําบัดนํ้าเสียภายในครัวเรือนใหสะอาดตามมาตรฐานได  
2. เปนระบบท่ีสามารถบําบัดนํ้าท่ีมีคุณภาพในการใชงานในครัวเรือนตาง ๆ และมีความ

สะดวกในการใชงานมากกวาวิธีท่ีใชสารเคมี 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิด  

 
 

ช้ันท่ี 1 ถังพักนํ้า  

ช้ันท่ี 4 ถังนํ้าดี 

ช้ันท่ี 2 ถังบําบัดนํ้าครั้งท่ี 1  

ช้ันท่ี 3 ถังบําบัดนํ้าครั้งท่ี 2  

ช้ันท่ี 4 ถังนํ้า
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จากภาพท่ี 1.1 เปนสวนของโครงสรางเคร่ือง จะมีท้ังหมด 4 ชั้น ประกอบดวย 
          ชั้นท่ี 1 เปนชั้นพักนํ้าเสีย โดยการทํางานจะใชปมสูบนํ้าข้ึนมาจากชั้นลางสุดคือถังนํ้าเสีย จน
ครบ 20 ลิตร ใชเวลาในการพักนํ้า 20 นาที กอนปลอยลงสูถังบําบัด 
          ชั้นท่ี 2 เปนชั้นบําบัดนํ้าเสียคร้ังท่ี 1 ในชั้นน้ีจะใชแผนเหล็กขนาด 6.5X25 เซนติเมตร 
จํานวน 2 แผน โดยจายกระแสไฟจากกลองจายไฟ เปนเวลาในการบําบัด 1 ชั่วโมง 
          ชั้นท่ี 3 เปนชั้นบําบัดน้ําเสียคร้ังท่ี 2 ซ่ึงกระบวนการเหมือนกันกับคร้ังท่ี 1 
          ชั้นท่ี 4 เปนชั้นของถังนํ้าเสียและถังนํ้าดี เม่ือชั้นท่ี 3 บําบัดนํ้าครบ 1 ชั่วโมง นํ้าจะปลอยลง
มาสูถังนํ้าดี และกลองวัดคาจะทําหนาท่ีตรวจสอบคาของนํ้าใหอยูในเกณฑมาตรฐานในข้ันตอนถัดไป 
 
สมมติฐานของโครงงาน 

1. คุณภาพนํ้าเสียท่ีผานกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบใชไฟฟาผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้ําที่กําหนด  

2. ระบบบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือนสามารถทํางานไดตาม
ความตองการ 

3. สามารถนําเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาเพ่ือมาประยุกตใชในการบําบัดนํ้าเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพในครัวเรือน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
กระบวนการโคแอกกูเลช่ันดวยไฟฟา หมายถึง  การตกตะกอนดวยไฟฟาเปนกระบวนการท่ี

ใชบําบัดนํ้าท่ีปนเปอนสารเคมีท้ังท่ีละลายและไมละลายนํ้า โดยอาศัยการทําลายเสถียรภาพของสาร
แขวนลอย หรือสารปนเปอนท่ีมีตัวกลางเปนนํ้า เชน การใหกระแสไฟฟาตกครอมบนข้ัวไฟฟา ทําให
ข้ัวไฟฟาชนิดแอโนดละลายออกมาเปนไอออน ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการทําลายเสถียรภาพของอนุภาค 
หรือไอออนท่ีอยูในนํ้า กลาวคือทําใหสารปนเปอนตาง ๆ มีการหักลางประจุจนมีสมบัติเปนกลางทาง
ไฟฟา เกิดการรวมตัวกันเปนตะกอนท่ีใหญข้ึน และแยกออกจากนํ้าไดดวยวิธีการปลอยใหตกตะกอน 
หรือการลอยตะกอน 

 
การตกตะกอน หมายถึง การแยกสารผสมท่ีเปนของแข็งท่ีแขวนลอยอยูในของเหลว โดยมี

หลักการท่ีสําคัญ คือ การนําสารผสมต้ังท้ิงไว เน่ืองจากอนุภาคของแข็งท่ีแฝงอยูนั้นมีนํ้าหนัก ดังน้ันจึง
ตกตะกอนอยูท่ีกนภาชนะ จากน้ันรินอนุภาคของเหลวดานบนออกจากอนุภาคของของแข็งจะทําใหได
สารบริสุทธิ์ ท้ังสองสวน ตัวอยางของผสมท่ีใชวิธีการแยกสารโดยการตกตะกอน คือ นํ้าโคลน 
ประกอบดวยสวนของดินท่ีแขวนลอยในน้ํา เม่ือต้ังท้ิงไวนาน ๆ อนุภาคของดินจะตกตะกอนอยูท่ีกน
ภาชนะ สวนนํ้าจะใสข้ึนสามารถรินแยกออกจากกันได 

 
คานําไฟฟา (EC: Electrical Conductivity) หมายถึง คาเหน่ียวนํากระแสไฟฟาของส่ิง    

ตาง ๆ ซ่ึงเราสามารถใชคา EC วัดคาความนําไฟฟาของนํ้าไดเชนกัน โดยปกติน้ําบริสุทธิ์จะมีคา       
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นํากระแสไฟฟาตํ่าหรือมีคาใกลศูนย  แตเม่ือมีการเติมสารละลายตาง ๆ ลงในนํ้า จะทําให                   
คานํากระแสไฟฟาสูงข้ึนเปนตน 

 

คาพีเอช (pH) หมายถึง เปนคําแสดงความเขมขนของคาความเปน กรด-ดาง จากปฏิกิริยา
ของอิออนของไฮโดรเจน (H+) ของสารละลายหรือนํ้า ปริมาณความเขมขนของไฮโดรเจนของอิออน 
ที่มีอยูในนํ้า(สารละลาย) และเปนหนวยวัดคาความเปน กรด-ดาง ในสารละลายหรือนํ้า สําหรับตัว
เลขท่ีแสดงคา (pH) ถามีคาเทากับ 7 หรือเรียกกันวา pH balance แสดงวาสารน้ันเปนกลางไมมีฤทธิ์
เปนกรดหรือดาง ถามีคานอยกวา 7 แสดงวาเปนกรด และถามากกวา 7 แสดงวาเปนดาง 
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บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการจัดสรางโครงงาน เคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน 

จําเปนจะตองศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของดังน้ี 
 

1. อิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่นดวยไฟฟา  
2. อิเล็กโทรด 
3. อาดุยโน ยูโน อาร 3 
4. รีเลย 4 ชอง  
5. สวิทชิ่งเพาเวอรซัพพลาย 
6. หมอแปลงไฟฟา 
7. ปมน้ํากระแสตรง 
8. สวิตชลูกลอย 
9. จอแสดงผล ขนาด 16x2  
10. อุณหภูมิ 
11. ความเปนกรดและดาง  
12. คาการนําไฟฟา  
13. กฎหมายและมาตรฐานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ 
14. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. อิเล็กโตรโคแอกกูเลช่ันดวยไฟฟา (Electrocoagulation) 

กระบวนการอิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่นในการบําบัดนํ้าเสียเปนการใชพลังงานไฟฟาสราง
ปฏิกิริยารีด็อกซทําลายเสถียรภาพการเกาะตัวของโมเลกุล ส่ิงเจือปนท่ีอยูในนํ้า ใหแยกตัวออกไป 
(สมพงษ หิรัญมาศสุวรรณ. 2551) ดังภาพท่ี 2.1  
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ภาพท่ี 2.1 การแยกตะกอนนํ้าเสียดวยอิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่น 
ที่มา : https://classesphysics.wordpress.com .Online 

 
จากภาพท่ี 2.1 สิ่งเจือปนเหลาน้ีจะคอย ๆ จับกลุมรวมตัวกันเองใหมกลายเปนตะกอนขนาด

ใหญขึ้น จนสามารถแยกออกจากนํ้าไดดวยวิธีการลอยตะกอนข้ึน และเม่ือตกตะกอนก็สามารถแยกตัว
ออกจากนํ้าไดในท่ีสุด กระบวนการอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่นดวยไฟฟา (EC: Electrocoagulation) นั้น
ใชหลักการเดียวกันในการทําลายเสถียรภาพของคอลลอยด โดยการใชสารโคแอกกูแลนทในรูปของ  
อิออนโลหะท่ีเกิดจากการละลายโลหะออกจากอิเล็กโทรด ดวยปฏิกิริยาเคมีไฟฟาท่ีข้ัวบวก (Anode) 
และคอลลอยดยังถูกกําจัดไดดวยเกลือ ไฮดรอกไซดของโลหะท่ีไมละลายนํ้า ท่ีเกิดจากการทําปฏิกิริยา
ตอเน่ืองของอิออนโลหะในนํ้า นอกจากน้ีกาซไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนท่ีข้ัวลบ (Cathode) จะชวยทําให
คอลลอยดท่ีรวมตัวเปนตะกอน ลอยตัวข้ึนและสามารถกําจัดออกดวยการกวาดท้ิงจากผิวนํ้า           
ซ่ึงกระบวนการน้ีเรียกวาการทําใหตะกอนลอยดวยไฟฟา (Electroflotation)  

 
1.1 กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation) และฟล็อคคูเลชั่น (Flocculation) อนุภาค

ขนาดเล็ก ซ่ึงเรียกวา อนุภาคคอลลอยด โดยท่ัวไปมีขนาดของอนุภาคอยูในชวง 10-6 จนถึง 10-3 
มิลลิเมตร เน่ืองจากมีขนาดเล็กจึงไมสามารถตกตะกอนไดดวยนํ้าหนักของตัวเองในเวลาจํากัด 
นอกจากน้ีอนุภาคคอลลอยด เม่ืออยูในนํ้าจะมีประจุประจําตัว โดยพวกท่ีชอบนํ้า (Hydrophilic) จะมี
ประจุเปนบวก เชน สารอินทรีย สบู หรือสารชําระลาง (detergent) ที่เปนพวกของนํ้ายาทําความ
สะอาดท่ีเปนกรดท้ังหลาย สวนพวกท่ีไมชอบนํ้า (Hydrophobic) มักจะมีประจุเปนลบ เชน อนุภาค
ของดินเหนียวและเน่ืองจากอนุภาคดังกลาวมีประจุทําใหอนุภาคท่ีมีประจุชนิดเดียวกัน เกิดแรงผลัก
กันระหวางอนุภาค ทําใหอนุภาคเหลาน้ันมีความเสถียรภาพสูง ดังน้ันการทําใหอนุภาคตาง ๆ รวมตัว
กัน และจับกันเปนกอนจะมี 2 ข้ันตอนคือ  
               1.1.1 ทําลายเสถียรภาพของอนุภาคคอลลอยดโดยกลไกวิธี ดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 การจําแนกขนาดของสารตาง ๆ ในนํ้า  
ที่มา : https://classesphysics.wordpress.com .Online 
 
               จากภาพท่ี 2.2 กลไกลดความหนาของชั้นกระจาย โดยการเพ่ิมประจุตรงกันขามกับ
คอลลอยดในชั้นกระจายใหมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหคาศักยไฟฟาที่ผิวนอกสุดของนํ้าลดตามไปดวย          
การทําลายเสถียรภาพโดยการลดความหนาของชั้นกระจายดวยการเติมสารละลายของเกลือตาง ๆ          
มีขอท่ีนาสนใจดังน้ี 
               1. ปริมาณสารตัวนําไฟฟา ท่ีเติมเพ่ือทําลายเสถียรภาพของคอลลอยดดวยวิธีลดความ
หนาของช้ันกระจายไมข้ึนอยูกับความเขมขนของคอลลอยด  
               2. ไมวาจะเติมอิออนบวกมากเพียงใด จะไมสามารถทําใหคอลลอยดเปล่ียนประจุไฟฟา
จากลบเปนบวก  
               3. กลไกดูดติดผิวและทําลายประจุของอนุภาคคอลลอยด โดยใสสารเคมีบางหมูที่มี
ความสามารถใหประจุตรงกันขามกับอนุภาคคอลลอยด และดูดติดผิวไดซึ่งจะมีผลในการลดศักยไฟฟา
ของคอลลอยด เปนการทําลายเสถียรภาพน่ันเอง  
               4. กลไกการสรางผลึกข้ึนมาเพ่ือใหอนุภาคคอลลอยดมาเกาะจับ เชน การใสสารสมให
เกิดผลึกเหมือนวุนสีขาว เพ่ือใหอนุภาคมาเกาะ และรวมกันเปนฟองนํ้าได กลไกการใชผลึก
สารอินทรียในการทําลายเสถียรภาพของคอลลอยดลักษณะท่ีแตกตางจากกลไก 2 แบบ แรกคือ 
ปริมาณโคแอกกูแลนทท่ีเหมาะสม (Optimum Dosage) แปรผกผันกับความเขมขนของคอลลอยด 
กลาวคือ นํ้าท่ีมีความขุนนอยตองใชโคแอกกูแลนทจํานวนมากจึงจะเกิดโคแอกกูเลชั่นไดดีในทาง
ตรงกันขาม นํ้าท่ีมีความขุนสูงอาจใชโคแอกกูแลนทนอยกวา เหตุผลคือนํ้าท่ีมีความขุนตํ่าจะมีโอกาส
สัมผัสระหวางอนุภาคนอย ดังน้ันแมวาการทําลายเสถียรภาพของคอลลอยดจะเกิดข้ึนแลวก็ตาม     
โคแอกกูเลชั่นอาจไมเกิดไดดีเทาท่ีควร 
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               5. กลไกสรางสะพานเชื่อมตออนุภาคคอลลอยด โดยใชสารโพลีเมอรท่ีมีโมเลกุล       
ขนาดใหญ เม่ือใสลงในนํ้าจะใหอิออนเปนจํานวนมากเพ่ือเกาะจับกับอนุภาคคอลลอยด และยังมีแขน
เชื่อมติดกับอนุภาคคอลลอยดตัวอ่ืน ๆ เพ่ือทําใหเกิดฟล็อค 
               6. ทําใหอนุภาคคอลลอยดท่ีหมดเสถียรภาพแลวเคล่ือนท่ีมาสัมผัส และเกาะจับกันเปน
กลุมกอนหรือฟล็อคคูเลชั่น เปนวิธีการสรางสัมผัสใหอนุภาคท่ีเติมอิออนทีมีประจุตรงกันขามใหกับ
คอลลอยด  
               7. ทําใหอนุภาคคอลลอยดเคล่ือนท่ีไปมาในนํ้าจนกวาจะมีการสรางสัมผัสเกิดข้ึนวิธี
ปฏิบัติน้ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ กวนนํ้าใหเคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีสวนตาง ๆ ของนํ้ามีอัตราเร็วในการ
ไหลแตกตางกัน เปนเหตุใหอนุภาคตาง ๆ มีอัตราเร็วในการเคล่ือนท่ีไมเทากันจึงมีการสัมผัสเกิดข้ึน 
การเคล่ือนท่ีของนํ้าตองไมรวดเร็วจนเกินไป มิฉะน้ันแลวฟล็อคท่ีเกิดข้ึนอาจแตก หรือหลุดออกจาก
กันไดวิธีน้ีเปนวิธีธรรมดาท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ซ่ึงอุปกรณในการสรางสัมผัสหรือสรางฟล็อคคูเลซ่ัน
เรียกวา กังกวนชา และวิธีการสรางสัมผัสแบบน้ีมีซ่ือเทคนิควา Orthokinetic Flocculation อนุภาค
คอลลอยดท่ีมีฟล็อคคูเลซ่ัน แบบน้ีควรมีขนาดใหญกวา 0.1-1 ไมครอนและมีความเขมขนไมนอยกวา 
50 มก./ล. ดังภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 เกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับการสรางสัมผัสระหวางอนุภาคตาง ๆ ท่ัง 5 ประเภท  
ที่มา : https://classesphysics.wordpress.com .Online 
 

                   จากภาพท่ี 2.3 การสัมผัสของอนุภาคคอลลอยด อาจเกิดข้ึนไดเองโดยอาศัยการ
เคล่ือนท่ีแบบบราวเนียน ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากอนุภาคคอลลอยดกระทบกันเองหรือถูกซนโดยโมเลกุล
ของนํ้าเน่ืองจากการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลของน้ําข้ึนอยูกับอุณหภูมิ การสัมผัสแบบน้ีจึงข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิดวย จึงอาจกลาวไดวา การเคล่ือนท่ีแบบราวเนียน และการสัมผัสระหวางอนุภาคเกิดข้ึน 
เนื่องจากการตกตะกอนท่ีมีอัตราไมเทากันของอนุภาคตาง ๆ ฟล็อคคูเลชั่นดวยวิธีน้ีเกิดข้ึนพรอม ๆ 
กับการตกตะกอน ทําใหสามารถกําจัดอนุภาคคอลลอยดออกจากนํ้าไดเลย อนุภาคท่ีสามารถสราง 
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ฟล็อคคูเลซ่ันแบบน้ีไดตองมีขนาดใหญกวา 5 ไมครอน และมีความเขมขนไมนอยกวา 50 มก./ล. 
ในทางปฏิบัติอนุภาคท่ีมีขนาดดังกลาว อาจเกิดฟล็อคคูเลซ่ันมากอนแลวคร้ังหน่ึง เม่ือมาถึงการ
ตกตะกอนจึงเกิดฟล็อคคูเลซ่ันอีกในขณะท่ีมีการตกตะกอน ในกรณีท่ีอนุภาคคอลลอยดมีขนาดใหญ
กวา 0.1 -1 ไมครอน แตเล็กกวา 5 ไมครอน และมีความเขมขนนอยกวา 50 มก./ล. ฟล็อคคูเลชั่น
อาจเกิดข้ึนโดยการสรางสัมผัสแบบ Orthokinetic Flocculation แตอาจเกิดข้ึนชาเน่ืองจากโอกาส
สัมผัสนอย ในกรณีท่ีอนุภาคคอลลอยดมีขนาดใหญกวา 3 ไมครอนแตมีความเขมขนตํ่า การสราง
สัมผัสอาจใชวิธีกรองไดเชนกัน แตสารกรองท่ีใชควรมีขนาดใหญกวาทราย 
 

2. อิเล็กโทรด (Electrodes) 
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียตองใชพลังงานไฟฟากระแสตรง สําหรับการผลิตสนามไฟฟา

กระบวนการเหลาน้ีตองพ่ึงพาแหลงจายไฟกระแสตรง หรือท่ีเรียกวา วงจรเรียงกระแส เปนอุปกรณท่ี
สําคัญในการบําบัดนํ้า เพ่ือแปลงไฟฟากระสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง พรอมใชจายไฟไปเชื่อมตอกับ
แผนอิเล็กโทรด วัสดุท่ีนิยมใชทําอิเล็กโทรดไดแก อะลูมิเนียมหรือเหล็ก โดยอาจใชแผนอะลูมิเนียม
หรือแผนเหล็ก หรืออาจใชเศษโลหะท้ังสองชนิดท่ีเหลือจากงานการตัด หรืองานโลหะอ่ืน ๆ และควร
ใชวัสดุท่ีไมเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟาใหเปนตัวยึดจับอิเล็กโทรดท่ีทําจากเศษโลหะเหลานี้ ในการใชงาน
จะตองระมัดระวังการเกิดสลัดจสะสมระหวางอิเล็กโทรด และควรทําความสะอาด  ผิวหนาของ
อิเล็กโทรดเปนประจํา และเน่ืองจากการกําจัดมลสาร จะตองใชอิออนโลหะท่ีมากเพียงพอกับปริมาณ
มลสารทีต่องการกําจัด ดังน้ันจึงนิยมใชเหล็กสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากราคาถูกกวา อัตราการ
สึกกรอนของอิเล็กโทรดสังเวยจะข้ึนกับลักษณะของนํ้าเสีย โดยเฉพาะในกรณีท่ีนํ้าเสียมีมลสารมาก
จะตองใชอิออนโลหะจํานวนมากในการตกตะกอนดวยเชนกัน (วีระเชษฐ ขันเงิน. 2550) 

 
2.1 ระบบ EC ใชหลักการทํางานของกระบวนการไฟฟาเคมี โดยกระแสไฟฟาทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเคมีเปนปฏิกิริยาการถายเทอิเล็กตรอน (ปฏิกิริยาออกซิเดชัน -รีดักชั่นหรือ       
ปฏิกิริยารีดอกซ) และปฏิกิริยาน้ีเกิดข้ึนในสารละลายอิเลกโตรไลต ซ่ึงเปนสารละลายท่ียอมให
กระแสไฟฟาไหลผานได หลักการของเซลลไฟฟาเคมีแบบอิเล็กโตรไลตติก ใชแหลงกําเนิดไฟฟา
กระแสตรงปลอยกระแสไฟฟาเขาสูถังปฏิกรณผานข้ัวไฟฟา และจะเกิดการถายโอนอิเล็กตรอนลงใน
สารละลายอิเล็กโตรไลตท่ีมีอิออนท่ีเปนอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟา ซ่ึงทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นท่ี
ข้ัวบวก ทําใหโลหะเกิดการสึกกรอน และใหอิเล็กตรอนออกมาละลายอยูในนํ้า ในขณะท่ีข้ัวลบจะ
เกิดปฏิกิริยารีดักช่ัน ทําใหน้ําเกิดการแตกตัวใหกาซไฮโดรเจน (H2) และไฮดรอกไซดอิออน (OH) เม่ือ
เวลาผานไปในนํ้าจะมีสภาพเปนดาง เน่ืองจากไฮดรอกไซดท่ีเพ่ิมข้ึนในนํ้า ดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 สวนประกอบของเซลลอิเล็กโทรไลต และกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสน้ํา 
ที่มา : https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic9/electrolite. Online 
 

      จากภาพท่ี 2.4 ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดการถายเทอิเล็กตรอน 
เม่ือปฏิกิริยามีการสูญเสียอิเล็กตรอนจะเรียกปฏิกิริยาน้ันวา ออกซิเดชั่น สวนปฏิกิริยาท่ีเกิดการเพ่ิม
ของอิเล็กตรอน หรือการรับอิเล็กตรอนเรียกวา รีดักชั่น ตัวอยางของปฏิกิริยารีดอกซ แสดงไดตาม
สมการดังน้ี   

 

      Anode (Oxidation): AI(s)       AI22+
(aq) +2e (1)                             (สมการท่ี 2.1) 

 
      Cathode (Reduction):      2H2O+2e- H2(g)  + 2OH-                     (สมการท่ี 2.2) 
 
      Redox Reaction: Fe(s)+2H2O      H2(g) + Fe(OH)2(s)                      (สมการท่ี 2.3) 
 
       การวางข้ัวไฟฟาข้ึนอยูกับความตองการของวิธีท่ีใชในการบําบัด ถาระบบบําบัดตองการ

กําจัดสารแขวนลอยดวยวิธี ทําใหลอย ควรวางข้ัวไฟฟาในแนวต้ัง เพ่ือใหฟองแกสท่ีเกิดข้ึนจาก
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี พาสารแขวนลอยดังกลาวข้ึนมาพรอมกับตะกอนเบาท่ีเกิดข้ึน แตถาระบบตองการ
ขจัดสารแขวนลอยดวยวิธีตกตะกอน ควรวางข้ัวไฟฟาในแนวนอน โดยใหขั้วแอโนดอยูทางดานลาง 
 

2.2 ข้ัวไฟฟา (Electrodes) 
     โดยท่ัวไปนิยมใชแผนโลหะ เชน เหล็ก หรืออะลูมินัม เปนข้ัวไฟฟาเพ่ือผลิตอิออนท่ี   

ประจุบวกอยางตอเน่ือง อิออนท่ีผลิตข้ึนจะไปทําใหประจุบนคอลลอยดเปนกลาง และทําใหคอลลอยด
รวมตัวกันเปนอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ อิออนท่ีผลิตข้ึนน้ีอาจกําจัดมลสารในนํ้าดวยวิธี อ่ืน ๆ เชน 
ปฏิกิริยาเคมี และการตกผลึก หรือเกิดจากการรวมตัวกันของมลสารแลวลอยข้ึนผิวนํ้า  โดย           
กาซไฮโดรเจนท่ีผลิตข้ึน นอกจากน้ีนํ้าท่ีมีของแข็งแขวนลอย นํ้ามัน หรือมลสารอ่ืน ๆ เม่ือไหลผาน
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         3. หากซัลเฟต มีปริมาณถึง 250 มิลลิกรัมตอลิตร มักเนเซียม ตองมีปริมาณไมเกิน   
30 มิลลิกรัมตอลิตร (มิลลิกรัมตอลิตร = มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร) 

 
13.4.8 มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยใน

ประกาศน้ีโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีจัดไว สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม ที่มี
การจัดการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้า ตองบําบัดใหนํ้าเสียท่ีระบายจากการประกอบการ รวมถึงนํ้าใช
ของพนักงาน เปนไปตามมาตรฐาน กอนปลอยสูแหลงนํ้าสาธารณะ ตามมาตรฐานท่ีแสดง               
ดังตารางท่ี 2.11 

 

ตารางท่ี 2.11 มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 
1. คาความเปน
กรดและดาง (pH 
value) 

5.5-9.0 pH Meter 

2. คาทีดีเอส 
(TDS หรือ Total 
Dissolved 
Solids) 

ไมเกิน 3,000 มก/ล. 
หรืออาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม 

ระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ 103-105oC เปนเวลา 1 
ชั่วโมง 

3. สารแขวนลอย 
(Suspended 
Solids) 

ไม เกิน 50 มก./ล. 
หรืออาจแตกตาง
แลวแตประเภทของ
แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือประเภทของระบบ
บําบัด 

กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber 
Filter Disc) 

4. อุณหภูมิ 
(Temperature) 

ไมเกิน 40°C เคร่ืองวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางนํ้า 

5. สีหรือกล่ิน ไมเปนท่ีพึงรังเกียจ ไมไดกําหนด 
6. ซัลไฟด 
(Sulfide as H2S) 
 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. Titrate 
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ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 
7. ไซยาไนด 
(Cyanide as 
HCN) 

ไมเกิน 0.2 มก./ล. กล่ันและตามดวยวิธี Pyridine Barbituric Acid 

8. น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil 
and Grease) 

ไม เกิน 5.0 มก./ล. 
หรืออาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือ ประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม
ตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแตไมเกิน 
15 มก./ล. 

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหานํ้าหนักของ
น้ํามันและไขมัน 

9. ฟอรมาลดีไฮด 
(Formaldehyde) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry 

10. สารประกอบ   
ฟนอล (Phenols) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. กล่ันและตามดวยวิธี 4-Aminoantipyrine 

11. คลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. lodometric Method 

12. สารที่ใช
ปองกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว 
(Pesticide) 

ตองตรวจไมพบตามวิธี
ตรวจสอบท่ีกําหนด 

Gas-Chromatography 

13. คาบีโอดี (5 
วันท่ีอุณหภูมิ 20 
°C (Biochemical 
Oxygen 
Demand : BOD) 

ไม เกิน 20 มก./ล. 
หรือแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลง
รองรับนํ้าท้ิง หรือ
ประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม  

Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 5 
วัน 
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ตารางท่ี 2.11 (ตอ) 
 
ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 
14. คาทีเคเอ็น 
(TKN หรือ Total 
Kjeldahl 
Nitrogen) 

ไม เกิน 100 มก./ล. 
หรืออาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม  

Kjeldahl 

15. คาซีโอดี 
(Chemical 
Oxygen 
Demand : COD) 

ไม เกิน 120 มก./ล.
หรืออาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม  

Potassium Dichromate Digestion 

16. โลหะหนัก 
(Heavy Metal) 

ไม เกิน 120 มก./ล.
หรืออาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของ
แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม  

Potassium Dichromate Digestion 

17. สังกะสี (Zn) ไมเกิน 5.0 มก./ล. Atomic Absorption Spectro Photometry 
ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma 
Emission Spectroscopy ชนิด Inductively 
Coupled Plama : ICP 

 

ที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
 
                         จากตารางท่ี 2.11 การกําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอนุญาตใหระบาย 
น้ําท้ิงใหมีคามาตรฐาน แตกตางจากคามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงท่ีกําหนดไว อุตสาหกรรม 
หรือโครงการท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการระบายนํ้าท้ิงลงสูแหลงนํ้า
สาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอมรวมกัน 
                  น้ําเสีย หมายความวาของเสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลว รวมท้ังมลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเปอนอยู ในของเหลวน้ัน 
                  น้ําท้ิง หมายความวา นํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือ          
นิคมอุตสาหกรรมท่ีจะระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม และใหหมายความรวมถึง
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น้ํ า เ สี ยจ ากการ ใช ง านของคน งาน  ร วม ท้ั งจ าก กิจก รรม อ่ืน ใน โ ร ง ง าน อุตสาห กร รม                            
หรือในนิคมอุตสาหกรรมดวย โดยนํ้าท้ิงตองเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงท่ีกําหนดไว   
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 3 เร่ืองกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  

       นอกจากท่ีไดแสดงไวแลว ยังมีมาตรฐานนํ้าทิ้งอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายไดประกาศไว เชน 
มาตรฐานนํ้าทิ้ง ลงบอนํ้าบาดาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2521 มาตรฐาน  
น้ําทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 2 ฉบับ ฉบับท่ี 5 
และ 6 มาตรฐานการระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทาน และทางนํ้าที่ตอเชื่อมกับทางนํ้าชลประทาน ใน
เขตท่ีโครงการชลประทาน ตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี 883/2532 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2532 และ
มาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป เลมท่ี 119 ตอนท่ี 43 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2545 เปนตน   
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จุฑารัตน หนูสุข (2546) ไดศึกษาการใชบึงประดิษฐแบบนํ้าไหลใตผิวดินในการบําบัดนํ้าเสีย

ข้ันท่ีสามจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม บึงประดิษฐท่ีใชในการทดลองน้ีบรรจุตัวกลางกรวด และปลูก
ตนธูปฤาษี (Typha angustifolia) จํานวน 3 บอ การทดลองจะทําการปอนนํ้าเสียจากบอสุดทายท่ี
ผานระบบบําบัดแบบบอหมักและปรับสภาพแลว โดยปรับเปล่ียนอัตราการไหลของนํ้าเสียท่ีปอนเขา
ระบบในแตละบอ 3 คา คือ 0.26 0.13 และ 0.086 ลบ.ม./วัน และมีระยะเวลาเก็บกักนํ้าเสียในระบบ 
เทากับ 5, 10 และ 15 วัน ตามลําดับ จากผลการทดลองพบวา บึงประดิษฐท่ีมีอัตราการไหลของนํ้าท่ี
ปอนเขาระบบเทากับ 0.086 ลบ.ม./วัน และมีระยะเวลาเก็บกักเทากับ 15 วัน มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดดีท่ีสุด โดยมีประสิทธิภาพในการกําจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยได สูงมาก คิดเปน              
รอยละ 90.49 มีประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีได  

ประกายธรรม สุขสถิต (2550) ไดศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียคารบอน 
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในนํ้าท้ิงชุมชนดวยระบบบึงประดิษฐแบบนํ้าไหลใตผิวดินแนวด่ิง โดยใชพืช 
2 ชนิด คือ ตนคลานํ้า และตนกกรม ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ชนิดของพืช คาซีโอดีนํ้าเสียสังเคราะห และ
ระดับความลึกของชั้นตัวกลาง โดยควบคุมระยะเวลากักเก็บท่ี 5 วัน จากการทดลองพบวา นํ้าเสีย
สังเคราะหท่ีความเขมขน 150 มก.ซีโอดี/ล. ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียคารบอน ไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัส ของระบบท่ีปลูกตนคลานํ้า และตนกกรมมีคาท่ีใกลเคียงกัน คือ รอยละ 87, 87-91 
และ 82 ตามลําดับ เม่ือเพ่ิมความเขมขนเปน 300 และ 500 มก.ซีโอดี/ล. พบวาประสิทธิภาพในการ
กําจัดสารอินทรียคารบอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสของระบบท่ีปลูกตนคลานํ้ามากกวาระบบท่ีปลูก
ตนกกรม เน่ืองจากตนคลานํ้ามีรากยาว ทําใหออกซิเจนสามารถแทรกผานไปในชั้นตัวกลางไดดีชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด  

ณัฐ จันทครบ (2551) ไดศึกษาการบําบัดนํ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผาเบรกดวยวิธี        
อิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่น นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผาเบรกของโรงงานน้ีมีคา Chemical 
Oxygen Demand (COD) 2200 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณนํ้าเสีย 2000 ลิตร/สัปดาหการทดสอบ
บําบัดน้ําเสียปริมาตรถังบําบัด 17.18 ลิตร ดวยวิธีอิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่นสามารถทําใหคา Chemical 
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Oxygen Demand (COD) ลดลงเหลือ 75 มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนคาประสิทธิภาพในการบําบัดได
รอยละ 96.6 โดยใชกําลังไฟฟา 28.8 วัตต ทําใหสามารถประเมินไดวาโรงงานแหงน้ีตองเสียคาไฟฟา
ในการบําบัดนํ้าเสีย 25 บาท/เดือน ซ่ึงจะเห็นวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการบําบัดนํ้าเสียดวยระบบ 
อิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่นสําหรับโรงงานซ่ึงเปนอุตสาหกรรมผลิตผาเบรกรถยนต มีคาใชจายในการ
บําบัดนอยแตใหประสิทธิภาพในการบําบัดสูง ประหยัดพ้ืนท่ีใชงาน จึงเหมาะมากกับการใชงานกับ
อุตสาหกรรมประเภทน้ี  

Allah, Thor and Young (2010) ไดศึกษาระบบบําบัดนํ้าเสียจากการเทศบาลเมือง Drarga 
ประเทศ Morocco ซ่ึงสวนประกอบของระบบบําบัดนํ้าเสียซ่ึงไดรับความรวมองคการเพ่ือ การพัฒนา
ประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทรวงส่ิงแวดลอมของ Morocco โครงสรางของระบบ
บําบัดนํ้าเสียดังกลาวจะประกอบดวย ตะแกรงดักในชวงนํ้าเสียเขาระบบ ชุดดักของเสีย จากนํ้าเสีย
โดยใชกรวด (Grit Removal) บอบําบัดแบบไรอากาศ บอกําจัดไนโตรเจน และไหลไปยัง บอพักนํ้าท่ี
ผานการบําบัดเปนลําดับสุดทาย จากน้ันจะผานชั้นทรายกรอง และบึงประดิษฐท่ีมีพืช จําพวกกก 
(Reed Beds) เพ่ือกําจัดเชื้อโรค สารอินทรีย ส่ิงสกปรกและไนโตรเจน ตามมาตรฐานขององคการ
อนามัยโลก ซ่ึงนํ้าท่ีไดจากการบําบัดทางเทศบาลเมือง Drarga ไดนํามาใชในการเกษตรกรรมท่ีไดไม
ตองการความเขมงวดของมาตรฐานนํ้าท่ีใชในการเพาะปลูกมากนัก เชน ขาวโพด กลวย และผักตางๆ 
ซ่ึงนํ้าเสียเหลาน้ี ไมไดมีการปนเปอนของสารเคมีท่ีกอใหเกิดอันตรายแตอยางใด รายไดท่ีเขาสูระบบ
บําบัดจะเกิดจากการขายนํ้าท่ีผานการบําบัดในระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรการขายกกท่ีไดจาก
บึงประดิษฐ และการขายกากตะกอนท่ีไดจากการบําบัดน้ําเสีย 

Massoud, Tareen, Tarhini, Nasr and Jurdi (2013) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการ
น้ําเสียในพ้ืนท่ีกําลังพัฒนา โดยเลือกพ้ืนท่ี Al-Chouf Caza ของประเทศ Lebanon เปนกรณีศึกษา 
พบวา แมพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีระบบบําบัดนํ้าเสียอยูก็ตาม แตจากการตรวจสอบพบวาคุณสมบัติของนํ้า
เสียท่ีเขาระบบมีคาความสกปรกไมแตกตางจากนํ้าเสียท่ีออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงสาเหตุท่ีทําให
เกิดปญหาดังกลาวน้ัน มาจากกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศ Lebanon ยังมีความคลุมเครือไม
ชัดเจน ทําใหการบังคับใชไมไดผลเทาท่ีควร การขนาดทรัพยากรท้ังทางดานความรู ผูมีประสบการณ
ในการบําบัดนํ้าเสีย และงบประมาณ เปนอีกอุปสรรคหน่ึงท่ีทําใหการจัดการนํ้าเสียในเทศบาลแหงน้ี
ยังไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากใหความสําคัญกับการพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีชุมชนขนาดเล็กของประเทศ ทําใหในบางพ้ืนท่ียังขาดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือใชในการจัดการ
น้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ แมวาประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะไดรับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดทํา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย แตงบประมาณท่ีไดมาน้ัน ควรจะตองใหเกิดการพัฒนาในการจัดการนํ้าเสียอยาง
เต็มรูปแบบ ดังน้ัน การพัฒนาทางดานนโยบาย การสรางพลังทางสถาบัน และการใหความรูท่ีถูกตอง
จะเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีกอใหเกิดการจัดการนํ้าเสียไดอยางย่ังยืน 
 

 

 

 



บทท่ี 3 

 

การดําเนินงานและการออกแบบ 

 
โครงงานนี้ จั ด ทํ า ข้ึน เ พ่ื อ ศึ กษาการ ทํ า ง านของ เค ร่ื อ ง บํ า บั ด นํ้ า เ สี ยด ว ย ไฟฟ า                          

อิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน ส่ังการอุปกรณตาง ๆ มีวิธีการออกแบบ โดยสวนประกอบของ
ตัวเคร่ืองควบคุม คณะผูจัดทํามีข้ันตอนการดําเนินโครงงาน ตามข้ันตอนดังน้ี  

 
วิธีการดําเนินงาน 

 เคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
ออกแบบและทดสอบการทํางานของอุปกรณ โดยใชกระบวนการอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่น เปนระบบการ
บําบัดน้ําเสียท่ีสามารถบําบัดนํ้าใหไดคุณภาพนํ้าท่ีใส สะอาด ไมมีกล่ิน และไดมาตรฐานจากการวัดคา
ความเปนกรด ดาง กอนจะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองไดอยางดีท่ีสุด และเพ่ือใหประหยัดเวลาและความ
สะดวกสบายของผูใชจึงเปนท่ีมาของงานวิจัยน้ีขึ้นโดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
 
 1. การออกแบบของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน 

 2. ออกแบบกลไกฮาร ดแวร และซอฟต แวร ของ เค ร่ื อง บํ า บัด นํ้ า เ สี ยด วย ไฟฟ า              
อิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน 
 
1. การออกแบบของเคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลช่ันภายในครัวเรือน 

    การออกแบบเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน ท่ีทํา
ข้ึนมาใชงานเองน้ัน จะมีการออกแบบและการสรางตัวเคร่ือง และการเขียนโปรแกรมท่ีใชในการ
ควบคุม 
 

1.1 การออกแบบโครงสราง จะประกอบไปดวยหลายสวนท่ีสําคัญ ดังน้ี        
     1.1.1 ชั้นวางอุปกรณท่ีใชในการบําบัดนํ้า ผูจัดทําไดทําการออกแบบใหเปนโครงสรางราว

เหล็ก 4 ชั้น เพ่ือความแข็งแรง และยืนยาวตอการใชงานดังภาพท่ี 3.1  
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ภาพท่ี 3.1 โครงสรางของช้ันวางขนาดออกแบบและขนาดจริง 
 

     จากภาพท่ี 3.1 นําราวเหล็กฉากมาตัดตามขนาดท่ีออกแบบไวคือ ความยาวท่ีใชเปนขา
ต้ัง 4 มุม ยาว 135 เซนติเมตร จํานวน 4 อัน และตัดราวเหล็กตามขนาดความกวาง 80 เซนติเมตร 
จํานวน 8 อัน ใชนอตยึดติดเขากับขาเหล็ก 4 ดานใหแนน และตัดเหล็กยาว 45 เซนติเมตรเพ่ิมอีก
จํานวน 12 อัน เพ่ือนใชเปนตัวข้ันระหวางชั้น ซาย ขวา และตรงกลาง ใชนอตยึดติดใหแนน กอนจะ
นําไมกระดานวางซอนลงไป 
 

1.1.2 ถังสําหรับบรรจุน้ํา ผูจัดทําไดทําการกําหนดขนาดของถังบรรจุน้ําใหเปนรูปแบบของถัง
พลาสติกส่ีเหลี่ยมตามขนาดดังภาพท่ี 3.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 ขนาดของถังบรรจุน้ํา 
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       จากภาพท่ี 3.2 ทางผูจัดทําจะใชเปนกลองพลาสติกส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาด 39 x 55 x 28 
เซนติเมตร สําหรับบรรจุนํ้า 20 ลิตร จํานวน 5 กลอง และทําการเจาะรูดานขางของกลองบําบัด
จํานวน 2 กลอง เพ่ือตอทอเปนทางไหลของตะกอนบนผิวนํ้า  
 

 1.1.3 ถังสําหรับรับตะกอนจากผิวนํ้า ผูจัดทําไดทําการออกแบบถังรับตะกอนใหเปนถัง
พลาสติกขนาดเล็กกวาถังบําบัดเพ่ือท่ีจะทําใหการไหลของตะกอนไหลลงสูถังไดงาย ดังภาพท่ี 3.3  
 
 

                                                                              
 
                                                                           
 

 
ภาพท่ี 3.3 ถังรับตะกอน 
 
     จากภาพท่ี 3.3 การออกแบบถังรับตะกอน ตะกอนจะลอยลงมาพรอมกับนํ้าท่ีลนเกิน
ระดับท่ีกําหนดไวลงมาท่ีถังรับตะกอน ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีวา ระบบนํ้าลน ใหเปนถังพลาสติกทรง
กลมความจุ 5 ลิตร ขนาด (เสนผานศูนยกลาง x สูง) : 23.5 × 21 เซนติเมตร จํานวน 2 ถัง และใสปม
กระแสตรงลงไปดานในถัง เพ่ือใหปมทําการสูบนํ้าท่ีไหลลงมาพรอมกับตะกอน ข้ึนไปในถังบําบัดอีก
คร้ัง 
 
 1.1.4 การออกแบบแผนเหล็กอิเล็กโทรดท่ีใชเปนตัวนํากระแสไฟฟาในการบําบัดนํ้าของช้ันท่ี 
1 และ 2 ดังภาพท่ี 3.4  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4 แผนอิเล็กโทรด 
ที่มา : http://www.animationtoolkit.co.uk. Online 
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      จากภาพท่ี 3.4 การออกแบบแผนอิเล็กโทรดน้ัน จะใชเปนแผนเหล็กจํานวน 4 แผน ชั้น
ละ 2 แผน ในการเปนตัวนํากระแสไฟฟาใหสามารถบําบัดนํ้าได แผนเหล็กแตละชิ้นมีขนาดเทา ๆ กัน 
คือ กวาง 6.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร การนําเหล็กมาใชเพราะมีราคาถูก ทนตอการสึกกรอน 
และนํากระแสไฟฟาไดดี 
 

2 .  ออกแบบกลไกลฮาร ดแวร และซอร ฟแวร  ของ เค ร่ื อง บํ า บัดน้ํ า เ สี ยด วย ไฟฟ า                  
อิเล็กโตรโคเอกูเลช่ันภายในครัวเรือน  

 

 2.1 การออกแบบ ข้ันตอนการ ทํางานของระบบ เค ร่ือง บํา บัด นํ้ า เ สียด วย ไฟฟ า            
อิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน มีข้ันตอนการทํางาน ดังภาพท่ี 3.5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.5 ระบบการทํางาน 

ผิดผิด 

ถูก 
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      จากภาพท่ี 3.5 การทํางานของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายใน
ครัวเรือน เร่ิมตน นํ้าจะไหลมาจากครัวเรือนเขาสูถังนํ้าเสียในชั้นลางสุด และปมจะเร่ิมทํางานโดยการ
สูบนํ้าข้ึนไปสูถังพักนํ้าดานบนจนครบ 20 ลิตร ใชเวลาในการพักนํ้าเปนเวลา 20 นาที เม่ือครบ
กําหนดเวลา ปมท่ีอยูในถังพักนํ้าจะเร่ิมทํางานโดยการปลอยใหน้ําไหลลงมาสูถังบําบัดคร้ังแรก ใชเวลา
ในการบําบัด 1 ชั่วโมง ในสวนของตะกอนท่ีลอยข้ึนสูผิวนํ้า จะไหลลงสูถังดานขางรวมมากับนํ้า
บางสวน และปมท่ีอยูในถังตะกอนจะทําการสูบนํ้าข้ึนมาใสในถังบําบัดอีกคร้ัง เพ่ือไมใหเปนการ
สูญเสียนํ้าไป เม่ือครบ 1 ชั่วโมง ปมท่ีอยูในถังบําบัดคร้ังแรก จะเปดการทํางานใหนํ้าไหลลงมาสูถัง
บําบัดท่ี 2 เพ่ือใหไดนํ้าท่ีสะอาดมากข้ึนกวาคร้ังแรก จะใชเวลาในการบําบัด 1 ชั่วโมง ทํางานซํ้า
เหมือนกับการบําบัดคร้ังแรก จนครบ 1 ชั่วโมง ปมในถังบําบัดท่ี 2 จะทํางานปลอยใหนํ้าไหลลงมาสู
ชั้นสุดทายคือถังนํ้าดี หลังจากน้ันเซนเซอรวัดคาจะทํางาน โดยการวัดคามาตรฐานของนํ้าแลวสง
ขอมูลข้ึนเว็บไซตพรอมบันทึกผล 
 

  2.2 การออกแบบฮารดแวร       
       การออกแบบฮารดแวร ใชบอรดอาดุยโน ยูโน อาร 3 ในการทํางานจะประกอบไปดวย

อุปกรณตาง ๆ ดังภาพท่ี 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



76 
 

 

                 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6 การออกแบบฮารดแวร 
 

        จากภาพท่ี 3.6 การออกแบบฮารดแวร ใชบอรดอาดุยโน ยูโน อาร 3 ในการทํางานจะ
ประกอบไปดวยอุปกรณตาง ๆ จะมีสวิทชิ่งเพาเวอรซัพพลาย 12 โวลต 5 แอมแปร เปนตัวจาย
กระแสไฟฟาเขาสูอุปกรณตาง ๆ และใชเพาเวอรซัพพลาย 12 โวลต 29 แอมแปร เปนตัวจาย
กระแสไฟไปยังแผนอิเล็กโทรด โดยจะใชรีเลยเปนตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณเอาตพุตท้ังหมด 
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สายสีแดงจะเปนไฟ สีดําจะเปนกราวด ไฟจะตอเขากับ LM2595 โมดูลทางฝงของ IN+ กราวดจะตอ
ฝง IN- เพ่ือทําการแปลงกระแสไฟใหเปน 12 โวลต ของสวิทชิ่งใหเหลือ 5V เล้ียงวงจร และบอรดขับ
รีเลย ในสวนของเซนเซอรพีเอช และอีซี จะใชอาดุยโน ยูโน อาร 3 ในการควบคุมการทํางานให
แสดงผลผานเว็บไซตพรอมกับบันทึกผล 

 
   2.3 การติดต้ังอุปกรณการทํางาน และการติดต้ังแผงวงจรวัดคาพีเอช และอีซี การติดต้ัง

อุปกรณใหอยูในลักษณะท่ีทํางานไดคลองตัวทุกอุปกรณ 
                  การติดต้ังแผนเหล็กในชั้นบําบัดนํ้าเสีย ใชแผนเหล็กจํานวน 2 แผน ขนาด 6.5x25 
เซนติเมตร โดยยึดติดกับเหล็กฉากหมุนเกลียวใหแนนท้ัง 2 ดาน นําปากคีบมาตอเขากับแผนเหล็ก 
สายไฟข้ัวบวกคือสีแดงหนีบเขากับแผนเหล็กดานซาย สายไฟสีดําคือข้ัวลบหนีบเข ากับแผนเหล็ก
ดานขวา ดังภาพท่ี 3.7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.7 ติดต้ังแผนอิเล็คโทรด 
 
       จากภาพท่ี 3.7 ชั้นบําบัดนํ้าเสียท้ัง 2 ชั้น ไดทําการออกแบบโดยมีแผนเหล็กช้ัน
ละ 2 แผน ขนาด 6.5x25 เซนติเมตรเทา ๆ กันท้ังสองแผน กระบวนการบําบัดนํ้าเสียนี้ ตองใช
พลังงานไฟฟากระแสตรงใหอยูในเกณฑ 11-12 โวลต สําหรับการผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือใชจายไปยัง
แผนอิเล็กโทรด การทํางานท่ีใชเหล็กเปนข้ัวไฟฟานั้น เน่ืองจากเหล็กจะนํากระแสไฟฟาไดดีกวา
อิเล็กโทรดชนิดอ่ืน ๆ อีกท้ังมีราคาถูก และสามารถทนตอการสึกกรอนไดนาน  
  
           2.4 การติดต้ังเซนเซอรพีเอชและอีซี โดยใชอาดุยโน ยูโน อาร 3 เปนตัวควบคุมการทํางาน
ของเซนเซอร ดังภาพท่ี 3.8 
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ภาพท่ี 3.8 การติดต้ังเซนเซอรพีเอชและอีซี 
 
                 จากภาพท่ี 3.8 เซนเซอรท่ีใชในการทํางานจะมีท้ังหมด 2 ตัว คือ เซนเซอรพีเอช      
และอีซี โดยมีอาดุยโน ยูโน อาร 3 เปนตัวหลักในการควบคุมการทํางาน และเชื่อมตอผานหนวย
ประมวลผลกลาง ตอสายไฟสีแดงจากอาดุยโนไปท่ีสเต็ปดาวน 
 
       2.4.1 การทํางานของเซนเซอรพีเอช และอีซี ท่ีใชสําหรับวัดคาของนํ้า ใหไดตรงตาม
เกณฑมาตรฐานนํ้าท้ิง ดังภาพที่ 3.9 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3.9 เซนเซอรพีเอชและอีซี 
 
               จากภาพท่ี 3.9 การทํางานของเซนเซอรท้ัง 2 ตัว ที่ใชสําหรับการวัดคานํ้า 
เซนเซอรพีเอชจะวัดคาความเปนกรด – ดาง ใหอยูในคามาตรฐานคือ 6.5-9.0 และเซนเซอรอีซีจะวัด
คากระแสไฟฟาในนํ้าโดยมีคาใหใกลเคียงกับ 0 มากท่ีสุด ทั้ง 2 ตัว จะใชวิธีการจุมลงไปในถังนํ้าดีท่ี
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ผานการบําบัดเรียบรอยแลว โดยใหหัวเซนเซอรแตะนํ้าลงไปประมาณ 1-2 เซนติเมตร และเซนเซอร
จะเร่ิมเก็บคาเม่ือโดนนํ้า สงขอมูลเปนคาตัวเลขข้ึนไปบนเว็บไซตพรอมบันทึกผล 

 
 2.5 การสงขอมูลผานอินเทอรเน็ตดวย Thingspeak เชื่อมโยงผานคอมพิวเตอรใชซีเรีย
ลพอลต com5 คือตัวอาดุยโนท่ีดึงขอมูลมาข้ึนใน Thingspeak จะแสดงผลลัพธออกมาเปนกราฟของ
คา pH และ EC ดังภาพท่ี 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.10 กราฟแสดงคาผาน Thingspeak 
 

      จากภาพท่ี 3.10 การสงขอมูลไปเก็บไวท่ี ThingSpeak.com และดูขอมูลผานหนาเว็บท่ี
ไดจัดทําไวนั้น ผูใชสามารถดึงขอมูลออกมาผาน HTTPS (เชน ดึงขอมูลลาสุด หรือขอมูลยอนหลัง
หลายคา ดึงขอมูลคาเฉล่ียในชวงเวลาตอวัน และไดเปนขอมูลแบบ JSON หรือ XML เปนตน และ
แสดงผลไดบนหนาเว็บของตนเองไดเชนกัน หรือพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือสงขอมูล ดึงขอมูล  และ
แสดงผลขอมูลเหลาน้ัน โดยสามารถเลือกใชภาษาคอมพิวเตอรไดหลายภาษา (C, C++, Python, 
Node.JS เปนตน)  
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บทท่ี 4 
 

ผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองน้ีจะกลาวถึงการทดลอง โดยการบันทึกผลการทํางานของระบบควบคุมการ
บําบัดน้ําเสีย ของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียไฟฟาดวยอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน ทีค่ณะผูจัดทําได
พัฒนาแลว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการทํางานท่ีสูงข้ึนกวาการใชระบบการบําบัดน้ําแบบเกา  
 
การทํางานของเคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลช่ันภายในครัวเรือน 
 การทดลองหาประ สิทธิ ภ าพในการ ทํา งานของ เค ร่ื อ ง บํ า บัด นํ้ า เ สี ยด วย ไฟฟ า                
อิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือนนั้น จะมีการทดลองจากการเก็บตัวอยางนํ้าเสีย 2 ชนิด จาก
คลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือนท่ีจัดเตรียมข้ึนเอง โดยนํ้าเสียท้ัง 2 ชนิด จะมีคาพีเอชเร่ิมตนอยู
ระหวาง 4-9 ซ่ึงมีคาความเปนกรดและดางมาก และอีซีจะมีคาเร่ิมตนไมเกิน 4 ไมโครซีเมนต          
ตอเซนติเมตร ซ่ึงตอใหคายังคงอยูในมาตรฐานคือ 0-4990 ไมโครซีเมนต ตอเซนติเมตร แตในเกณฑ
ความสะอาดยังคงไมสามารถท่ีจะนํามาด่ืมหรือใชงานได ดังน้ัน ในทุกข้ันตอนของการทดลองจึงเปน
สวนสําคัญเพ่ือท่ีจะตรวจสอบวาเคร่ืองสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
 

1. หาคุณภาพนํ้าท่ียังไมผานการบําบัดดวยเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียไฟฟาดวยอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่น
โดยการเก็บ และการรักษาสภาพตัวอยางนํ้า ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกในการตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพนํ้า เพ่ือนําคาของนํ้าตัวอยางท้ัง 5 ชนิด คือ นํ้าประปา นํ้าด่ืมจากขวด นํ้ากรอง RO น้ําเสีย
จากครัวเรือนท่ีมีสวนผสมของ นํ้าสมสายชู ซีอ๊ิวดํา นํ้ามันพืช นํ้ายาลางหองนํ้า ในอัตราสวน 1 ลิตร 
เทา ๆ กัน และนํ้าเสียจากคลองถนน เพ่ือแสดงเปนตารางเปรียบเทียบคาของนํ้าตัวอยางท่ีผานการ
บําบัดดวยเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียไฟฟา เน่ืองจากวิธีการและอุปกรณท่ีใชในการเก็บ และการรักษาสภาพ
ตัวอยางนํ้าน้ี จะมีผลตอคาการวิเคราะหท่ีไดวาถูกตองตรงตามความเปนจริง จึงตองดําเนินการอยาง
ถูกตองตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการยืนยันในชั้นตนถึงผลวิเคราะหท่ีนําเสนอวา คุณลักษณะ สมบัติ  
และปริมาณสารที่ทําการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลของการเก็บนํ้าตัวอยาง 

 
   จากตารางท่ี 4.1 จากการเก็บตัวอยางนํ้ากอนการบําบัด ซ่ึงจะมี 3 ชนิด คือ นํ้าประปา   

น้ําด่ืมแบรนดฟูจิ และนํ้ากรอง RO ซ่ึงนํ้าท้ัง 3 ชนิดน้ีจะมีคาของพีเอชและอีซีท่ียังไมผานการบําบัด 
เปนคาท่ีใกลเคียงกับคามาตรฐานท่ีสามารถนํามาใช และปลอยท้ิงไดมากท่ีสุด จึงเก็บมาเพ่ือแสดงเปน
คาเปรียบเทียบใหกับอีก 2 ชนิดท่ีนําไปใชเปนตัวอยางนํ้าเสียในการทดลอง คือ นํ้าจากคลองถนน 
และน้ําเสียจากครัวเรือนที่มีสวนผสมของสารตาง ๆ ใหอยูในคาความเปดกรดหรือเปนดาง จากการวัด
คาพีเอชและอีซีกอนการบําบัดในนํ้าตัวอยางท้ัง 2 ชนิดน้ัน สังเกตไดวา คาความเปนดางจะมีสูงในนํ้า
จากคลองถนน และคาความเปนกรดจะมีมากในนํ้าเสียจากครัวเรือน รวมถึงนํ้ามัน สี และกล่ินท่ี
บําบัดยากในกระบวนการบําบัดนํ้าดวยระบบอ่ืน ๆ น้ัน จะนําไปทดลองกับเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวย
ไฟฟา เพ่ือวิเคราะห และหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ือง ใหอยูในเกณฑท่ีดีกวาระบบการบําบัด
แบบอ่ืน  
 

2. การทดสอบการทํางานของเซนเซอร pH และ EC เปนข้ันตอนของการทดสอบหาคาท่ีได
จากเซนเซอร ท่ีทําการติดต้ังในถังนํ้าดีหลังการบําบัด เพ่ือนํามาเปรียบเทียบท้ังกอนการบําบัดและ

น้ําตัวอยาง 
ลักษณะ

ทาง
กายภาพ 

อุณหภูมิ 
(°C) 

เซนเซอรวัดคา คามาตรฐาน 

pH 
EC 

(mS/cm) 
pH 

EC 
(mS/cm) 

น้ําประปา 
 

28.5 6.8 1.62 

 5.5-9.0 0-4990 

น้ําดื่ม      
แบรนดฟูจิ 

 

28.2 7.6 0.25 

น้ําคลอง
ถนน 

 

26.5 9.3 3.88 

น้ํากรอง 
RO 

 

28.5 5.9 1.57 

น้ําเสียจาก
ครัวเรือน 

 

28.2 4.7 3.26 
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หลังการบําบัด ใหไดขอแตกตางของคาเฉล่ียในแตละคร้ังของการทดลอง อยางมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคมากท่ีสุด 
        2.1 การทดสอบเซนเซอร pH วัดความเปนกรด-ดางของนํ้าท้ังกอนบําบัด และหลังบําบัด
ประสิทธิภาพการบําบัดจะข้ึนกับคุณลักษณะของสารท่ีตองการกําจัด และสวนใหญจะถูกกําจัดไดดีท่ี
คา pH เปนกลางน่ันคือ 7 ดังน้ัน การทดลองจึงจําเปนตองหาตัวอยางนํ้ากอนการบําบัดท่ีมีความเปน
กรดหรือเปนดางมาก ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะหการทํางานของเคร่ืองไดอยางเปนประสิทธิภาพ 
และคาของนํ้าหลังบําบัดจะตองใหไดตรงตามมาตรฐานนํ้าท้ิงจากครัวเรือน 

 
                    การทดสอบการแสดงผลของคา pH เซนเซอร คร้ังท่ี 1 จะทําการทดสอบ 3 คร้ัง โดย
ใชตัวอยางน้ําเสีย 2 ชนิด คือ น้ําจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน ในปริมาณ 20 ลิตร 
ระยะเวลาการบําบัด 1 ชั่วโมง เพ่ือหาคาเฉล่ียของคานํ้าใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 การทดลองหาคา pH ในการบําบัดน้ําเสียระยะเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ัง  

          
          จากตารางท่ี 4.2 จากผลการทดลองบําบัดนํ้าเสียจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน 
แสดงใหเห็นวา ในระยะเวลาการบําบัด 1 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ังน้ัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคา 
pH แตนํ้าท้ัง 2 ชนิด หลังบําบัดน้ันยังคงมีความขุน และคาเฉล่ียท่ีไดน้ัน ยังไมตรงตามประสิทธิภาพ
ของเคร่ือง ในสวนของคาอุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอรท่ีวัดไดจากถังนํ้าดีท่ีผานการบําบัดแลวน้ัน นํ้า
คลองถนนอุณหภูมิเฉล่ียอยูที่ 27 องศาเซลเซียส และนํ้าจากครัวเรือนเฉล่ียอยูท่ี 28 องศาเซียลเซียส 
ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ีสามารถนําไปใชงานตอหรือปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองได 
 
                    การทดสอบการแสดงผลของคา pH เซนเซอร คร้ังท่ี 2 จะทําการทดสอบ 3 คร้ัง โดย
ใชตัวอยางน้ําเสีย 2 ชนิด คือ นํ้าจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน ในปริมาณ 20 ลิตร 
ระยะเวลาการบําบัด 2 ชั่วโมง เพ่ือหาคาเฉล่ียของคานํ้าใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังตารางท่ี 4.3 
 
 

คร้ัง
ท่ี 

คุณภาพน้ําเสียกอน
บําบัด 

คุณภาพน้ําเสีย
หลังบําบัด 

อุณหภูมิ 
หลังบําบัด 

(°C) 
คา

มาตรฐาน
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

คาเฉล่ียของ
คา pH 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ํา
คลอง
ถนน 

น้ํา 
ครัว 
เรือน 

คลอง
ถนน 

ครัว 
เรือน 

1 9.3 4.7 8.9 5 28 28  
5.5-9.0 

 
8.6 5.2 2 9.3 4.5 8.2 5.2 27 27 

3 9.1 4.7 8.7 5.6 27 28 
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ตารางท่ี 4.3 การทดลองหาคา pH ในการบําบัดน้ําเสียระยะเวลา 2 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ัง  

 
                      จากตารางท่ี 4.3 จากผลการทดลองบําบัดนํ้าเสียจากคลองถนนและนํ้าเสียจาก
ครัวเรือนดังกลาว แสดงใหเห็นวา ในระยะเวลาการบําบัด 2 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ังน้ัน ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคา pH อยางเห็นไดชัดจากคาเฉล่ียท่ีดีขึ้นกวาตารางท่ี 4.2 คา pH หลังบําบัดจะมีคา
ใกลเคียงกับคาก่ึงกลางของคามาตรฐาน pH นั่นคือ 7 ในสวนของอุณหภูมินํ้าหลังบําบัดจากถังนํ้าดี
คาท่ีไดจากเทอรโมมิเตอร น้ําคลองถนนอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 26 องศาเซลเซียส และนํ้าจากครัวเรือน
เฉล่ียอยูท่ี 27 องศาเซลเซียส อยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใช หรือปลอยท้ิงไดทันที 
 
                      การทดสอบการแสดงผลของคา pH เซนเซอร คร้ังท่ี 3 จะทําการทดสอบ 3 คร้ัง 
โดยใชตัวอยางน้ําเสีย 2 ชนิด คือ นํ้าจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน ในปริมาณ 20 ลิตร 
ระยะเวลาการบําบัด 3 ชั่วโมง เพ่ือหาคาเฉล่ียของคานํ้าใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 การทดลองหาคา pH ในการบําบัดน้ําเสียระยะเวลา 3 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ัง  

 

คร้ัง
ท่ี 

คุณภาพน้ํา
เสียกอนบําบัด 

คุณภาพน้ําเสีย
หลังบําบัด 

อุณหภูมิ 
หลังบําบัด 

(°C) 
คา

มาตรฐาน
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

คาเฉล่ียของ
คา pH 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ํา
คลอง
ถนน 

น้ํา 
ครัว 
เรือน 

คลอง
ถนน 

ครัว 
เรือน 

1 9.5 4.5 8.2 6.9 26 28  
5.5-9.0 

 
8 6.3 2 9.3 4.5 7.9 6.2 27 27 

3 9.3 4.6 7.9 6 26 27 

คร้ัง
ท่ี 

คุณภาพน้ําเสียกอน
บําบัด 

คุณภาพน้ําเสีย
หลังบําบัด 

อุณหภูมิ 
หลังบําบัด 

(°C) 
คา

มาตรฐาน
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

คาเฉล่ียของ
คา pH 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ํา
คลอง
ถนน 

น้ํา 
ครัว 
เรือน 

คลอง
ถนน 

ครัว 
เรือน 

1 9.5 4.5 8 6 28 27  
5.5-9.0 

 
7.9 6.3 2 9.3 4.6 7.9 6.9 27 28 

3 9.3 4.6 8 6.2 27 26 
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                       จากตารางท่ี 4.4 จากผลการทดลองบําบัดนํ้าเสียจากคลองถนน และนํ้าเสียจาก
ครัวเรือน แสดงใหเห็นวา ในระยะเวลาการบําบัด 3 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ังน้ัน ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของคา pH ที่มีคาเฉล่ียไมไดแตกตางกันมากไปจากตารางท่ี 4.3 แตยังคงมีคาเฉล่ียท่ี
ใกลเคียงกับคามาตรฐานตรงตามเกณฑ ในสวนของอุณหภูมินํ้าหลังบําบัดจากถังนํ้าดีคาท่ีไดจาก
เทอรโมมิเตอร นํ้าจากคลองถนนเฉล่ียอยูท่ี 27 องศาเซลเซียส และนํ้าจากครัวเรือนเฉล่ียอยู ท่ี         
27 องศาเซลเซียส อยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใช หรือปลอยท้ิงได 
 

2.2 การทดสอบเซนเซอร EC วัดคาการนําไฟฟา โดยปกติแลวน้ําบริสุทธิ์จะมีคาความนํา
ไฟฟาเปนศูนย แตเม่ือนําธาตุอาหารละลายในนํ้า เกลือของธาตุอาหารเหลาน้ีจะแตกตัวเปนประจุบวก         
และประจุลบ ซ่ึงจะเปนตัวนําไฟฟา โดยการทดสอบเซนเซอร EC ทางผูจัดทําไดเตรียมตัวอยางนํ้า     
2 ชนิด ท่ีมีคา EC กอนการบําบัดน้ันเฉล่ียสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึน และ
วิเคราะหขอมูลไดอยางชัดเจน 
 
                การทดสอบการแสดงผลของคา EC เซ็นเซอร คร้ังท่ี 1 จะทําการทดสอบ 3 คร้ัง โดยใช
ตัวอยางน้ําเสีย 2 ชนิด คือ นํ้าจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน ในปริมาณ 20 ลิตร ระยะเวลา
การบําบัด 1 ชั่วโมง เพ่ือหาคาเฉล่ียของคานํ้าใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 การทดลองหาคา EC ในการบําบัดน้ําเสียระยะเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ัง 

 
                 จากตารางท่ี 4.5 จากผลการทดลองบําบัดนํ้าเสียจากคลองถนน และนํ้าเสียจาก
ครัวเรือน แสดงใหเห็นวา ในการทดสอบการวัดคาของเซนเซอร EC ในระยะเวลาการบําบัด 1 ชั่วโมง 
จํานวน 3 คร้ังน้ัน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของคา EC อยางเห็นไดชัด ซ่ึงอางอิงขอมูลมาจากการ
เก็บผลของคาเซนเซอรในโปรแกรม Excel ที ่น้ําทั้ง 2 ชนิด หลังการบําบัดนั้น เม่ือคํานวณหาคาเฉล่ีย
ที่ได ยังไมตรงตามเกณฑท่ีตองการ และทางผูวิจัยยังคงคิดวาประสิทธิภาพของเคร่ืองน้ันยังคงสามารถ
บําบัดนํ้าใหไดคาท่ีดีกวาน้ีได ในสวนของคาอุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอรท่ีวัดไดจากถังนํ้าดีท่ีผ านการ

คร้ัง
ท่ี 

คุณภาพน้ําเสียกอน
บําบัด 

คุณภาพน้ําเสีย
หลังบําบัด 

อุณหภูมิ 
หลังบําบัด 

(°C) 
คา

มาตรฐาน
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

คาเฉล่ียของ
คา EC 

(mS/cm) 
น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ํา
คลอง
ถนน 

น้ํา 
ครัว 
เรือน 

คลอง
ถนน 

ครัว 
เรือน 

1 3.88 3.26 2.01 2 28 28  
0-4990 

 
1.94 1.98 2 3.86 3.26 1.89 2 27 27 

3 3.86 3.22 1.94 1.96 27 28 
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บําบัดแลวนั้น น้ําจากคลองถนนอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 27 องศาเซลเซียส และนํ้าจากครัวเรือนเฉล่ียอยูท่ี            
28 องศาเซียลเซียส ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ีสามารถนําไปใชงานตอหรือปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองได 
 

                  การทดสอบการแสดงผลของคา EC เซ็นเซอร คร้ังท่ี 2 จะทําการทดสอบ 3 คร้ัง โดย
ใชตัวอยางน้ําเสีย 2 ชนิด คือ นํ้าจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน ในปริมาณ 20 ลิตร 
ระยะเวลาการบําบัด 2 ชั่วโมง เพ่ือหาคาเฉล่ียของคานํ้าใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.6 การทดลองหาคา EC ในการบําบัดน้ําเสียระยะเวลา 2 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ัง 

                   
                  จากตารางท่ี 4.6 จากผลการทดลองบําบัดนํ้าเสียจากคลองถนน และนํ้าเสียจาก
ครัวเรือน แสดงใหเห็นวา ในการทดสอบการวัดคาของเซนเซอร EC ในระยะเวลาการบําบัด 2 ชั่วโมง 
จํานวน 3 คร้ังน้ัน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของคา EC แตกตางจากตารางท่ี 4.5 เทียบจากคาเฉล่ีย 
ในการบําบัดนํ้า 2 ชั่วโมง คาเฉล่ียท่ีออกมาคอนขางใกลเคียงกับคามาตรฐานท่ีตํ่าสุดน่ันคือ 0 ในสวน
ของคาอุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอรท่ีวัดไดจากถังนํ้าดีท่ีผานการบําบัดแลวน้ัน นํ้าคลองถนนอุณหภูมิ
เฉล่ียอยูท่ี 26 องศาเซลเซียส และนํ้าครัวเรือนเฉล่ียยอยูท่ี 27 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ี
สามารถนําไปใชงานตอหรือปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองได 
        
                  การทดสอบการแสดงผลของคา EC เซ็นเซอร คร้ังท่ี 3 จะทําการทดสอบ 3 คร้ัง โดย
ใชตัวอยางน้ําเสีย 2 ชนิด คือ นํ้าจากคลองถนน และนํ้าเสียจากครัวเรือน ในปริมาณ 20 ลิตร 
ระยะเวลาการบําบัด 3 ชั่วโมง เพ่ือหาคาเฉล่ียของคานํ้าใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังตารางท่ี 4.5 
 
 
 
 
 

คร้ัง
ท่ี 

คุณภาพน้ําเสียกอน
บําบัด 

คุณภาพน้ําเสีย
หลังบําบัด 

อุณหภูมิ 
หลังบําบัด 

(°C) 
คา

มาตรฐาน
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

คาเฉล่ียของ
คา EC 

(mS/cm) 
น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ํา
คลอง
ถนน 

น้ํา 
ครัว 
เรือน 

คลอง
ถนน 

ครัว 
เรือน 

1 3.88 3.26 1 0.94 26 28  
0-4990 

 
0.74 0.96 2 3.88 3.25 0.69 1 27 27 

3 3.86 3.29 0.54 0.96 26 27 
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ตารางท่ี 4.7 การทดลองหาคา EC ในการบําบัดน้ําเสียระยะเวลา 3 ชั่วโมง จํานวน 3 คร้ัง 

 
                  จากตารางท่ี 4.7 จากผลการทดลองบําบัดนํ้าเสียจากคลองถนน และนํ้าเสียจาก
ครัวเรือน แสดงใหเห็นวา ในการทดสอบการวัดคาของเซนเซอร EC ในระยะเวลาการบําบัด 3 ชั่วโมง 
จํานวน 3 คร้ังน้ัน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของคา EC ไมไดแตกตางมากไปจากตารางท่ี 4.6 ซึ่ง
ยังคงมีคาใกลเคียงกัน เทียบจากคาเฉล่ียนั้นอาจจะอยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกับคาตํ่าสุดของคามาตรฐาน 
แตยังคงรักษาประสิทธิภาพในการทํางาน ใหอยูในเกณฑดี คาท่ีไดจากการบําบัด 3 คร้ังน้ัน ไมได
แตกตางกันมาก ยังคงอยูในระดับเดียวกันตลอด 3 รอบท่ีทําการทดลอง ในสวนของอุณหภูมินํ้าหลัง
บําบัดจากถังนํ้าดีคาท่ีไดจากเทอรโมมิเตอร นํ้าคลองถนนเฉล่ียอยูท่ี 27 องศาเซลเซียส และนํ้า
ครัวเรือนเฉล่ียอยูท่ี 27 องศาเซลเซียส อยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใช หรือปลอยท้ิงได 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองบําบัดนํ้าจากคลองถนนและนํ้าเสียจากครัวเรือน ดวยเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวย
ไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกุเลชั่น เม่ือเปรียบเทียบผลของคาเฉล่ีย pH และคาเฉล่ีย EC ในระยะเวลาการ
บําบัดท่ีแตกตางกันจาก 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ในจํานวนนํ้าและกระแสไฟท่ีจายใหกับ
อิเล็กโทรดยังคงเทากันในทุก ๆ รอบของการทดลอง สังเกตไดวา เม่ือระยะเวลาในการบําบัดเพ่ิมข้ึน 
จะสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองดีข้ึน ทําใหคาของเซนเซอรท้ัง 2 ชนิด ท่ีไดมามีคาตรง
ตามเกณฑท่ีคาดไว และสามารถแยกตะกอนไดดีในระยะเวลาท่ี 2 ชั่วโมงข้ึนไป สังเกตไดจากตะกอนท่ี
ลอยตัวข้ึนมาบนผิวนํ้า และสีของนํ้าหลังการบําบัดท่ีใสข้ึน ในขณะท่ีการบําบัด 1 ชั่วโมงน้ัน นํ้ายังคงมี
ความขุน และมีการปะปนของตะกอนรวมมากับนํ้าดวย ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 ดังน้ัน จะสรุปไดวาการ
บําบัดนํ้าในระยะเวลา 2 ชั่วโมงข้ึนไป จะเปนเวลาในการบําบัดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในคาเฉล่ีย
ของ pH หลังบําบัดท่ี 6-8 ภาวะเหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสียคือคาพีเอชเร่ิมตนท่ี 7 และ EC ที่
คาเฉล่ีย 0-2 ไมโครซีเมนต ตอเซนติเมตร อยูในระหวางคามาตรฐานท่ี 0-4990 ไมโครซีเมนต ตอ
เซนติเมตร ดานกายภาพของนํ้ามีสีของนํ้าท่ีใสข้ึน สามารถบําบัดนํ้าท่ีมีสวนผสมของไขมันไดดี หรือ
สามารถเทียบไดจากนํ้าประปา นํ้าด่ืม และนํ้ากรอง RO ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ของนํ้าตัวอยาง

คร้ัง
ท่ี 

คุณภาพน้ําเสียกอน
บําบัด 

คุณภาพน้ําเสีย
หลังบําบัด 

อุณหภูมิ 
หลังบําบัด 

(°C) 
คา

มาตรฐาน
น้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน 

คาเฉล่ียของ
คา EC 

(mS/cm) 
น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ําเสีย
จาก
คลอง
ถนน 

น้ําเสีย
จาก
ครัวเรือน 

น้ํา
คลอง
ถนน 

น้ํา 
ครัว 
เรือน 

คลอง
ถนน 

ครัว 
เรือน 

1 3.88 3.26 0.53 0.82 28 27  
0-4990 

 
0.35 0.83 2 3.86 3.25 0.26 0.84 27 28 

3 3.88 3.29 0.27 0.84 27 26 
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ดังกลาว จะมีการเปรียบเทียบกับคาตามมาตรฐานนํ้าท้ิงในครัวเรือน ท่ีสามารถนํามาใช หรือปลอยลง
สูแมน้ําลําคลองได  
 

3. เปรียบเทียบคุณลักษณะของนํ้าทางกายภาพหลังการบําบัด โดยกําหนดการทดลองใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด คือ 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง โดยใชนํ้าตัวอยางจากคลองถนน และนํ้า
เสียจากครัวเรือน เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นของนํ้า ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนระหวางการ
บําบัด และประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้ามันท่ีปะปนรวมอยูกับนํ้าตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบ
น้ํากอนและหลังการบําบัด ใหมีประสิทธิภาพในการนําไปใชตอ หรือปลอยท้ิงไดอยางอยางมีคุณภาพ
มากที่สุด 
 
              3.1 บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงสีของน้ําทัง้ 2 ชนิด โดยสังเกตจากการเปล่ียนแปลงของนํ้า
หลังการบําบัดดวยไฟฟา ตามระยะเวลาท่ีกําหนดคือ 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง ตามลําดับ ดังน้ี 
                   3.1.1 ผลการเปล่ียนแปลงของนํ้าเสียจากคลองถนน เปรียบเทียบกอนและหลังการ
บําบัดดวยไฟฟา ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.1 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1)                 (2)                 (3)               (4) 
 
ภาพท่ี 4.1 น้ําเสียจากคลองถนนกอนบําบัดและหลังบําบัด 
 
                           จากภาพท่ี 4.1 จะเห็นไดวา นํ้าเสียจากคลองถนน (1) ที่ยังไมผานกระบวนการ
บําบัดดวยเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาน้ัน จะมีลักษณะทางกายภาพท่ีมีความสกปรกมาก สีของนํ้า
เปนสีดําออน ๆ มีความขุน และกลิ่นของนํ้าท่ีไมพึงประสงค มีคาความเปนดางท่ีสูงเกินมาตรฐาน โดย
เทียบไดจากตารางท่ี 4.1 เม่ือนํามาทําการทดลองโดยกําหนดระยะเวลาท่ี 1 ชั่วโมง (2) ผลของนํ้าท่ีได
หลังจากการทดลอง จะสังเกตไดวาสีของนํ้าจากสีดําออน ๆ จะเปล่ียนสภาพจางลงกลายเปนสีนํ้าตาล
ออน แตยังคงมีกล่ินเหม็นของนํ้าจาง ๆ และคาพีเอชยังคงมีความเปนดางอยู เทียบไดจากตารางท่ี 4.2 
และยังไมตรงตามวัตุประสงคท่ีสามารถนํามาใชหรือปลอยท้ิงได ในการทดลองบําบัดนํ้าระยะเวลา     
2 ชั่วโมง (3) จะสังเกตไดวา ลักษณะทางกายภาพของนํ้าท่ีมีความใสข้ึน สีของนํ้าท่ีจางลงอยางเห็นได
ชัด และไมมีกล่ินของนํ้าเสีย คาของพีเอชและอีซีเฉล่ียอยูในสภาวะใกลเคียงกับคามาตรฐานท่ีสามารถ
นําไปปลอยท้ิงได เทียบไดจากตารางท่ี 4.3 แตยังไมสามารถนํามาใชด่ืมหรือนําไปใชในบางกรณีได 
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เพราะนํ้ายังคงมีความขุนเล็กนอย การทดลองบําบัดนํ้าระยะเวลา 3 ชั่วโมง (4) โดยการทดลองคร้ังน้ี 
จะเปนการนํามาเปรียบเทียบกับนํ้าหลังบําบัด 2 ชั่วโมงวา ผลท่ีไดนั้นจะดีกวามากนอยเพียงใด สังเกต
ไดวาลักษณะณะทางกายภาพของนํ้า จะมีความใสข้ึนมากกวาการบําบัด 2 ชั่วโมง โดยท่ีขอมูลอ่ืน ๆ 
ยังคงมีความใกลเคียงกันแคเล็กนอย คือ คาพีเอชและอีซีท่ีได จะเฉล่ียใกลเคียงกับคามาตรฐาน     
เทียบไดจากตารางท่ี 4.4 โดยรวมแลวน้ัน นํ้าจะสามารถนําไปปลอยท้ิงหรือนํามาใชไดในบางกรณีของ
กิจกรรมภายในครัวเรือน เชน ลางจาน ซักผา ถูพ้ืน เปนตน แตจะไมสามารถนํามาบริโภคได 
จําเปนตองผานกระบวนการอีกหลายข้ันตอน ท่ีตองทําใหนํ้าสะอาดมากพอ ดังน้ัน จึงสรุปไดวาการ
บําบัดน้ําเสียจากคลองถนนใน 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง ตามลําดับ ผลท่ีตรงตามวัตถุประสงค
มากท่ีสุดคือ การบําบัดระยะเวลา 2 ชั่วโมง คือ นํ้าสามารถนําไปปลอยท้ิงลงสูสาธารณะหรือนํามาใช
งานในบางกรณีได 
 
                   3.1.2 ผลการเปล่ียนแปลงของนํ้าเสียจากครัวเรือน เปรียบเทียบกอนและหลังการ
บําบัดดวยไฟฟา ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 

(1)                      (2)                (3)                (4) 
      
ภาพท่ี 4.2 น้ําเสียจากครัวเรือนกอนบําบัดและหลังบําบัด 

 
                          จากภาพท่ี 4.2 การทดลองนํ้าเสียจากครัวเรือน (1) โดยทางผูจัดทําจะมีการ
จัดทํานํ้าเสียข้ึนมาเอง โดยกําหนดสารท้ังหมดท่ีมาจากของใชภายในครัวเรือนท้ังหมด นํามาผสมให
เกิดความเปนกรดข้ึน เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองไดอยางชัดเจน โดยลักษณะทาง
กายภาพของนํ้าเสียท่ีได จะมีสีดําเขมซ่ึงมาจากซีอ๊ิวดํา มีไขมันท่ีลอยข้ึนมาเหนือผิวนํ้าเม่ือพักนํ้าไว 20 
นาทีข้ึนไป และมีกล่ินอันตรายของสารท่ีเปนกรด จากพวกนํ้าสมสายชูและนํ้ายาลางหองนํ้า โดยรวม
ของการกําหนดนํ้าเสียข้ึนมาเองน้ัน จะมีจุดประสงคเพ่ือสังเกตการทํางานของเคร่ืองในหลายประการ 
คือ ความสามารถในการบําบัดสีท่ีมีความขุนมาก นํ้าที่มีสวนผสมของไขมัน นํ้าท่ีมีความเปนกรดสูง 
และกล่ินท่ีไมพึงประสงค จากการทดลองจะเห็นไดวา การทดลองในระยะเวลา 1 ชั่วโมง (2) ผลของ
น้ําท่ีไดหลังจากการทดลอง จะสังเกตไดวานํ้าท่ีมีสีดําจากซีอ๊ิวดําน้ัน จะเปล่ียนสภาพจางลงกลายเปน
สีน้ําตาล ไมมีสวนผสมของไขมัน แตยังคงมีกล่ินเหม็นของนํ้าจาง ๆ และคาพีเอชยังคงมีความเปนกรด
อยู เทียบไดจากตารางท่ี 4.2 โดยรวมยังไมตรงตามวัตุประสงคท่ีสามารถนํามาใชหรือปลอยท้ิงได      
ในการทดลองบําบัดนํ้าระยะเวลา 2 ชั่วโมง (3) จะสังเกตไดวา ลักษณะทางกายภาพของนํ้าท่ีมีความ
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ใสข้ึน สีของนํ้าที่จางลงแตยังคงมีความขุนอยู ไมมีกล่ินของนํ้าเสีย คาของพีเอชเฉล่ียอยูในสภาวะ
ใกลเคียงกับคามาตรฐานท่ีสามารถนําไปปลอยท้ิงได เทียบไดจากตารางท่ี 4.3 แตยังไมสามารถ
นํามาใชด่ืมหรือนําไปใชในบางกรณีได เพราะนํ้ายังคงมีความขุนเล็กนอย อาจจะตองรอใหนํ้าเกิดการ
ตกตะกอนใหมีความสะอาดพอท่ีจะสามารถนําไปใชงานไดหลากหลายมากข้ึน การทดลองบําบัดนํ้า
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (4) โดยการทดลองคร้ังน้ี จะเปนการนํามาเปรียบเทียบกับนํ้าหลังบําบัด 2 ชั่วโมง
วา ผลท่ีไดน้ันจะดีกวามากนอยเพียงใด สังเกตไดวาลักษณะณะทางกายภาพของนํ้า จะมีความใสข้ึน
มากกวาการบําบัด 2 ชั่วโมง โดยท่ีขอมูลอ่ืน ๆ ยังคงมีความใกลเคียงกันแคเล็กนอย คือ คาพีเอชและ
อีซีท่ีได จะเฉล่ียใกลเคียงกับคามาตรฐาน โดยเทียบคาพีเอชไดจากตารางท่ี 4.4 และเทียบคาอีซีได
จากตารางท่ี 4.7 โดยรวมแลวน้ัน นํ้าจะสามารถนําไปปลอยท้ิงหรือนํามาใชไดในบางกรณีของกิจกรรม
ภายในครัวเรือน แตจะไมสามารถนํามาบริโภคได จําเปนตองผานกระบวนการอีกหลายข้ันตอน ท่ีตอง
ทําใหนํ้าสะอาดมากพอ ดังน้ัน จึงสรุปไดวาการบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือนใน 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 
3 ชั่วโมง ตามลําดับ ผลท่ีตรงตามวัตถุประสงคมากท่ีสุดคือ การบําบัดระยะเวลา 2 ชั่วโมง คือ         
น้ําสามารถนําไปปลอยท้ิงลงสูสาธารณะหรือนํามาใชงานในบางกรณีได 
                 จากผลของการทดลองของนํ้าเสียท้ัง 2 ชนิดน้ัน สังเกตไดวา เคร่ืองบําบัดนํ้า
เสียดวยไฟฟาสามารถทํางานไดดี ในนํ้าเสียท่ีมีความขุนนอยกวา สามารถกําจัดนํ้าท่ีมีสวนผสมของ
ไขมันไดดีในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมงของการบําบัด และสามารถบําบัดสีและกล่ินไดดีในระยะเวลา   
2 ชั่วโมงข้ึนไป ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียท่ีมีความเปนกรดเปนดางสูง สามารถทํางานไดดีใหมี
คาอยูในสภาวะท่ีสมดุลได ใกลเคียงกับมาตฐานในระยะเวลา 2 ชั่วโมงข้ึนไป โดยสามารถนําไปปลอย
ทิ้งลงสูสาธารณะ หรือนํามาใชงานไดในบางกรณีตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 
 

     3.2 สังเกตการเกิดตะกอนระหวางการบําบัดนํ้าเสีย ดวยการจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
เขาสูแผนข้ัวอิเล็กโทรดท่ีไดออกแบบไว ดังภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   (ก)                                             (ข) 
 
ภาพท่ี 4.3 การเกิดตะกอนระหวางการบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟา  (ก) ถังบําบัดนํ้าเสียคร้ังท่ี 1              
(ข) ถังบําบัดนํ้าเสียคร้ังท่ี 2   
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                    จากภาพท่ี 4.3 จากการสังเกตการเกิดตะกอนระหวางการบําบัดบัดนํ้าเสียของชั้นท่ี 
1 (ก) ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ตะกอนท่ีลอยตัวข้ึนมาจะมีมาก และเกิดตะกอนข้ึนเร็วในชวง 20 นาที
แรก และในสวนของถังบําบัดชั้นท่ี 2 (ข) ตะกอนท่ีลอยตัวข้ึนบนผิวนํ้าจะมีนอยกวาชั้นแรก การเกิด
ตะกอนชากวาถังแรก ตะกอนจะเร่ิมลอยตัวข้ึนมาในระยะเวลา 30 นาที และสีของนํ้าจะดูใสข้ึน 

                
3.3 บันทึกผลการวัดคากระแสไฟท่ีจายลงสูแผนอิเล็กโทรดทุกรอบตลอดการทดลอง          

ดังภาพท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 วัดคากระแสไฟท่ีใชในการบําบัดนํ้า 
 
                จากภาพท่ี 4.4 การวัดคาความหนาแนนของกระแสไฟฟา เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญใน
การควบคุมการเกิดปฏิกิริยาในข้ันตอนการบําบัด กระแสไฟฟาเปนตัวกําหนดอัตราการเกิดสารรวม 
ตะกอน และการเกิดฟองอากาศ ทําใหตะกอนแยกออกจากน้ําเสีย ท้ังน้ีในการศึกษาผลของ 
กระแสไฟฟาท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการบําบัด การใชกระแสไฟฟาท่ีปริมาณสูงเกินไปจะทําใหเกิด
การสูญเสียกระแสไฟฟาในการใหความรอนแกนํ้า  และทําใหประสิทธิภาพกระแสไฟฟาลดลง       
หรือปริมาณกระแสไฟฟาตอพ้ืนท่ีอิเล็กโทรดท่ีใชในการทดลองของโครงงานมีการลดตํ่าลง โดยการ
ทํางานของเคร่ืองจะใชกระแสไฟในการดําเนินการทํางานน้ันอยูท่ี 11-12 โวลต เทาน้ัน เพ่ือไมใหเปน
การสูญเสียคาใชจายท่ีมากเกินไป และเปนการรักษาความปลอดภัยของผูท่ีนําไปใชงาน  
 

3.4 ผลการบันทึกคาของเซนเซอร pH และเซนเซอร EC ผาน Thingspeak ที่เปนเซิรฟเวอร
ที่ใหบริการเก็บขอมูลแบบเวลาจริง และสามารถนําเอาขอมูลน้ันออกแสดงในรูปของกราฟ หรือดึง
ขอมูลเอามาใชงานได การใหบริการมีท้ังแบบฟรีและแบบเสียเงิน เพียงแตแบบฟรีจะบันทึกขอมูลได
ทุก ๆ 15 วินาที โดยการเก็บผลของคาการทดลองท้ังหมดน้ัน จะเก็บผาน Thingspeak แลวดึงขอมูล
เขามาเก็บไวในโปรแกรม Excel เพ่ืองายตอการหาคาเฉล่ียแตละคร้ังท่ีทําการบําบัด โดยจะ
ยกตัวอยางขอมูลจากไฟลจริงมาสรุปเปนรูปแบบของตารางจํานวน 30 คร้ัง โดยแบงเปน 2 ตัวอยาง 
ดังน้ี 
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3.4.1 ผลการทดลองของนํ้าเสียจากคลองถนน จากการบําบัดในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ท่ีมีผล
การทดลองตรงตามวัตถุประสงคมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 คาเซนเซอรของนํ้าเสียจากคลองถนน 

 

 

วัน/เดือน/ป/เวลา ลําดับ EC pH 

2018-07-11 10:03:42 UTC 1 0 0 
2018-07-11 10:04:44 UTC 2 0 0 
2018-07-11 10:05:38 UTC 3 0 0 
2018-07-11 10:05:33 UTC 4 0 0 
2018-07-11 10:06:24 UTC 5 1.29 9.87 
2018-07-11 10:06:39 UTC 6 1.26 9.83 
2018-07-11 10:06:54 UTC 7 0.99 9.89 
2018-07-11 10:06:69 UTC 8 0.93 9.9 
2018-07-11 10:06:84 UTC 9 0.93 9.89 
2018-07-11 10:06:99 UTC 10 0.89 9.9 
2018-07-11 10:07:14 UTC 11 0.83 9.89 
2018-07-11 10:07:29 UTC 12 0.89 8.9 
2018-07-11 10:07:44 UTC 13 0.83 8.98 
2018-07-11 10:07:59 UTC 14 0.83 8.98 
2018-07-11 10:07:74 UTC 15 0.89 8.9 
2018-07-11 10:07:89 UTC 16 0.89 9.89 
2018-07-11 10:08:04 UTC 17 0.83 9.89 
2018-07-11 10:08:19 UTC 18 0.83 9.92 
2018-07-11 10:08:34 UTC 19 0.99 8.92 
2018-07-11 10:08:49 UTC 20 0.99 8.96 
2018-07-11 10:08:64 UTC 21 0.99 8.96 
2018-07-11 10:08:79 UTC 22 0.73 8.99 
2018-07-11 10:08:94 UTC 23 0.83 8.89 
2018-07-11 10:09:09 UTC 24 0.83 8.98 
2018-07-11 10:09:24 UTC 25 0.99 8.96 
2018-07-11 10:09:39 UTC 26 0.93 7.98 
2018-07-11 10:09:54 UTC 27 0.93 7.98 
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         จากตารางท่ี 4.8 การทดลองแตละรอบจะมีคาของเซนเซอร pH และ EC ที่สงข้ึนเว็บ

โดยจะสงคาข้ึนไป 15 วินาทีตอคร้ัง โดยกําหนดใหสงขอมูลข้ึนจนครบ 30 คร้ัง ตอ 1 ไฟล และ
คํานวณหาคาเฉล่ียโดยอัตโนมัติ ซ่ึงการทํางานของเซนเซอรจะสงขอมูลข้ึนมาในรูปแบบของวันท่ีทํา
การบําบัด เวลาแสดงผล 15 วินาทีตอ 1 คร้ัง และคาของพีเอชและอีซี เม่ือสังเกตจากผลในตาราง   
จะเห็นวา เซนเซอรจะเร่ิมสงคาข้ึนมาในลําดับท่ี 5 โดยมีคาเปนดางสูงถึง 9 กอนจะปรับสภาพให
สมดุลลงในลําดับท่ี 26 นั่นคือใกลเคียงกับ 7 โดยเม่ือเทียบเปนผลของคาเฉล่ียท้ังหมด 30 คร้ังแลวน้ัน 
คาพีเอชจะอยูท่ี 7.89 และคาอีซีจะเฉล่ียอยูท่ี 0.74 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ท้ังน้ีท้ังน้ัน ท่ีคาของ
น้ํายังมีคาสูงในชวงแรก อาจเปนเพราะนํ้าท่ีผานการบําบัดยังไมสะอาดพอท่ีจะนํามาด่ืมได แตจะอยูใน
เกณฑท่ีสามารถนําไปปลอยท้ิงสูสาธารณะได 
 
                3.4.2 ผลการทดลองของนํ้าเสียจากครัวเรือน จากการบําบัดในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ท่ีมี
ผลการทดลองตรงตามวัตถุประสงคมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 คาเซนเซอรของนํ้าเสียจากครัวเรือน 
 

วัน/เดือน/ป/เวลา ลําดับ EC pH 
2018-07-07 14:24:00 UTC 1 0 0 
2018-07-07 14:25:44 UTC 2 0 0 
2018-07-07 14:26:00 UTC 3 0 0 
2018-07-07 14:26:23 UTC 4 0 0 
2018-07-07 14:26:38 UTC 5 0.99 5.87 
2018-07-07 14:26:53 UTC 6 0.86 5.83 
2018-07-07 14:27:08 UTC 7 0.99 5.89 
2018-07-07 14:27:23 UTC 8 0.93 6.9 
2018-07-07 14:27:23 UTC 9 0.93 6.89 
2018-07-07 14:27:38 UTC 10 0.99 6.9 
2018-07-07 14:27:53 UTC 11 0.93 6.89 
2018-07-07 14:28:08 UTC 12 0.99 6.9 
2018-07-07 14:28:23 UTC 13 0.93 6.88 

 

 
 
ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
 
2018-07-11 10:09:69 UTC 28 0.22 7.9 
2018-07-11 10:09:84 UTC 29 0.56 7.9 
2018-07-11 10:09:99 UTC 30 0.21 7.9 

คาเฉล่ีย 0.743667 7.898333 
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                              จากตารางท่ี 4.9 การทดลองเซนเซอรของนํ้าเสียจากครัวเรือนหลังทําการบําบัด 
ขอมูลของเซนเซอร pH และ EC ที่สงข้ึนเว็บโดยจะสงคาข้ึนไป 15 วินาทีตอคร้ัง โดยกําหนดใหสง
ขอมูลข้ึนจนครบ 30 คร้ัง ตอ 1 ไฟล และคํานวณหาคาเฉล่ียโดยอัตโนมัติ ซ่ึงการทํางานของเซนเซอร
จะสงขอมูลข้ึนมาในรูปแบบของวันท่ีทําการบําบัด เวลาแสดงผล 15 วินาทีตอ 1 คร้ัง และคาของ      
พีเอชและอีซี เม่ือสังเกตจากผลในตาราง จะเห็นวา เซนเซอรจะเร่ิมสงคาข้ึนมาในลําดับท่ี 5 
เชนเดียวกันกับตารางท่ี 4.8 โดยมีคาความเปนกรดและดางเร่ิมตนอยูท่ี 5.87 และจะมีคาสูงข้ึนอยูใน
สภาวะ 6 ในลําดับท่ี 8 นั่นคือใกลเคียงกับ 7 ในสวนของคาอีซีจะเร่ิมตนการทํางานในลําดับท่ี 5 
เชนเดียวกัน และมีคาเร่ิมตนท่ี 0.99 กอนจะปรับข้ึนเปน 1 ในลําดับท่ี 25 สังเกตไดวา คาอีซีจะมีการ
ปรับตัวของคาท่ีเร่ิมตนจากนอยไปมาก ในขณะท่ีคาพีเอชจะมีคาเร่ิมตนจากมากกอนจะปรับเขาสู
สภาวะสมดุล โดยเม่ือเทียบเปนผลของคาเฉล่ียท้ังหมด 30 คร้ังแลวน้ัน คาพีเอชจะอยูท่ี 5.87 และคา
อีซีจะเฉล่ียอยูท่ี 0.96 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ท้ังน้ีท้ังน้ัน ท่ีคาของนํ้ายังมีคาสูงในชวงแรก อาจ
เปนเพราะนํ้าท่ีผานการบําบัดยังไมสะอาดพอท่ีจะนํามาด่ืมได แตจะอยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปปลอย
ทิ้งสูสาธารณะได 
 
 

 
ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

 
วัน/เดือน/ป/เวลา ลําดับ EC pH 

2018-07-07 14:28:23 UTC 14 0.93 6.88 
2018-07-07 14:28:38 UTC 15 0.99 6.9 
2018-07-07 14:28:53 UTC 16 0.99 6.89 
2018-07-07 14:29:08 UTC 17 0.93 6.89 
2018-07-07 14:29:23 UTC 18 0.93 6.92 
2018-07-07 14:29:38 UTC 19 0.99 6.92 
2018-07-07 14:29:53 UTC 20 0.99 6.89 
2018-07-07 14:30:08 UTC 21 0.99 6.89 
2018-07-07 14:30:23 UTC 22 0.93 6.89 
2018-07-07 14:30:38 UTC 23 0.93 6.88 
2018-07-07 14:30:53 UTC 24 0.93 6.98 
2018-07-07 14:31:08 UTC 25 1.99 6.98 
2018-07-07 14:31:23 UTC 26 1.93 6.88 
2018-07-07 14:31:23 UTC 27 1.93 6.88 
2018-07-07 14:31:39 UTC 28 1.22 6.9 
2018-07-07 14:31:54 UTC 29 1.56 6.91 
2018-07-07 14:32:09 UTC 30 1.11 6.9 

คาเฉล่ีย 
 

0.960333 5.877667 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการดําเนินการ 
 

สรุปผลดําเนินการ 
เคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่นภายในครัวเรือน มีขนาดความสูงมากไป 

ทําใหการเคล่ือนยาย และหาสถานท่ีต้ังภายในครัวเรือนเปนไปอยางคอนขางลําบาก จึงทําการตอ
ลอเลื่อนแบบล็อคไดท้ัง 4 ดานของเคร่ือง และแยกกลองวงจรออกเปน 2 สวน คือสวนการทํางานและ
สวนของเซนเซอรในการวัดคานํ้าหลังบําบัด เพ่ือใหงายตอการเคล่ือนยาย และการใชงานอุปกรณได
อยางงายสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีนําไปใชงานตอ ไมใหสงผลกระทบดานเสียตอการใชงาน และสะดวกใน
การใชงานมากข้ึน ในสวนของการทํางานของเคร่ือง การใชโซลินอยดวาลวกับระบบบําบัดน้ํา คอนขาง
เปนไปไดยาก เพราะอัตราการไหลของนํ้าชากวาท่ีคาดไว คอนขางใชเวลามากในการทํางาน            
จึงจําเปนตองเปลี่ยนมาใชปมน้ํากระแสตรงในการถายเทนํ้าแทนการใชโซลินอยดวาลว ในการทดสอบ
การใชงานเซนเซอรพีเอชและอีซีในระยะเวลาท่ีนาน และจํานวนคร้ังที่มากข้ึน รวมถึงในการทดลอง
หลาย ๆ คร้ัง สงผลใหเซนเซอรสงคาคลาดเคล่ือน หรือสงคาข้ึนมาเปนศูนย ซ่ึงสังเกตไดวาการใชงาน
เซนเซอรในการวัดคาท้ังกอน และหลังการบําบัดในจํานวนหลาย ๆ คร้ังตอวัน ทําใหมีทั้งคราบนํ้ามัน
และคราบอ่ืน ๆ จากการบําบัดนํ้าเสียหลายชนิด โดยไมไดผานการทําความสะอาดในทุกรอบของการ
ทดลอง ทําใหคาท่ีวัดไดผิดเพ้ียนไป จึงจําเปนตองทําการคาลิเบรทเคร่ืองกอนการใชงานอยางนอย 1 
คร้ังตอวัน ดวยนํ้ายาพีเอชบัฟเฟอรหลาย ๆ คร้ัง โดยทําการคาลิเบรทอยางนอย 2-3 จุด และตองทํา
ความสะอาดหัวเซนเซอร สังเกตโดยไมใหมีส่ิงสกปรก หลังจากทําเชนน้ีและทดลองอีกคร้ัง ผลของ
คาท่ีไดจากเซนเซอรไมมีความคลาดเคล่ือน และใชงานไดดีข้ึน ทําใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืน
และเปนประสิทธิภาพ มีคาใกลเคียงตามมาตรฐาน การทํางานตรงตามความตองการ  
 
อภิปรายผลการดําเนินการ 

จากการทดลองเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกุเลชั่นภายในครัวเรือน โดยการ
ทํางานหลัก ๆ จะแบงออกเปน 2 สวน การทดสอบการทํางานของเคร่ือง และการทดสอบเซนเซอร  
พีเอชและอีซี โดยใชนํ้าเสียเปนตัวอยางในการทดลอง 2 ชนิด คือ นํ้าจากคลองถนนและนํ้าเสีย      
จากครัวเรือน ท่ีมีคาความเปนกรด-ดาง เร่ิมตนสูง เพ่ือนํามาใชในการทดลองหาประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเคร่ือง จากการทดลองจึงสรุปผลได ดังน้ี   

1. การทดลองหาคาความเปนกรดและดางดวยพีเอชเซนเซอร ตามระยะเวลาท่ีกําหนดคือ    
1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมงตามลําดับ โดยจะเปรียบผลจากตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3 ใน   
ข้ันแรก เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานใหตรงตามวัตถุประสงค สรุปไดวา การบําบัดนํ้าในเวลา       
1 ชั่วโมง ไมตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นั่นคือ นํ้าท่ีไดหลังจากบําบัดท้ัง 2 ชนิด ยังคงไมสะอาด
พอท่ีจะนําไปใชได และคายังสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีจะนําไปปลอยท้ิงลงสูสาธารณะ  โดยมีคาเฉล่ีย
ความเปนกรดตํ่าสุดอยูท่ี 5 และความเปนดางสูงสุดท่ี 9 ในขณะท่ีผลของตารางท่ี 4.3 จะมีคาเฉล่ีย
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ความเปนกรดอยูท่ี 6 และความเปนดางท่ี 8 ซ่ึงจะใกลเคียงกับคามาตรฐานมากกวาน่ันคือ 7 และ
ลักษณะทางกายภาพของนํ้าท่ีมีความใสและสะอาดมากกวา จึงสามารถนํามาใชและปลอยลงสู
สาธารณะได 

2. การทดลองหาคาความเปนกรดและดางดวยพีเอชเซนเซอร จากตารางท่ี 4.4 ใชระยะเวลา
ในการบําบัด 3 ชั่วโมง โดยจากการนําผลไปเปรียบเทียบกับตารางท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.2 นั้น สรุปได
วา การบําบัดนํ้าเสียในระยะเวลา 3 ชั่วโมง จะไดนํ้าหลังบําบัดท่ีมีความสะอาดและใสมากกวา และมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสีและกล่ินมากกวา แตคาของความเปนกรดและดางท่ีไดน้ัน ไมไดมีความ
แตกตางมากไปจากตารางท่ี 4.3 โดยมีคาเฉล่ียความเปนกรดอยูท่ี 6.3 และคาความเปนดางอยูที่ 7.9 
ดังน้ัน การบําบัดนํ้าเสียในระยะเวลาท่ีนานข้ึน สามารถทําใหนํ้าสะอาดมากข้ึนในลักษณะทาง
กายภาพ แตคาของพีเอชท่ีไดยังไมแตกตางไปจาก 2 ชั่วโมง ในการจะนํานํ้าไปใชหรือปลอยท้ิง จึงสรุป
ไดวา การบําบัดนํ้า 2 ชั่วโมงน้ันตรงตามวัตถุประสงคของการหาคาพีเอชมากท่ีสุด 

3. การทดลองหาคาการนํากระแสไฟฟาดวยอีซีเซนเซอร ตามระยะเวลาท่ีกําหนดคือ  1 
ชั่วโมง 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมงตามลําดับ โดยจะเปรียบผลจากตารางท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.6 ในข้ัน
แรก เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานใหตรงตามวัตถุประสงค สรุปไดวา ผลของคาเฉล่ียในท้ัง 2 ตาราง 
ยังคงอยูในสภาวะสมดุลกับคามาตรฐานคือ 0-4990 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ซ่ึงตารางท่ี 4.5 จะมี
คาเฉล่ียอยูท่ี 2 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร และตารางท่ี 4.6 จะมีคาเฉล่ียท่ี 1 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร โดยตามวัตถุสงคท่ีตองทําใหน้ํามีคาการนํากระแสไฟฟาใหใกลเคียงกับ 0 มากที่สุด หรือไม
มากกวา 1 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร เพ่ือใหน้ําท่ีไดจะสามารถนํามาใชงานไดท้ังผูบริโภค สัตว และ
พืช ไดอยางปลอดภัย ในขณะท่ีผลจากการทดลองของตารางท่ี 4.7 ในระยะเวลาการบําบัด 3 ชั่วโมง
นั้น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับท้ัง 2 ตารางในขางตน จะสังเกตไดวา คาการนํากระแสไฟฟาฟาของนํ้า
ทั้ง 2 ชนิด จะมีคาเฉล่ียตํ่าสุดอยูท่ี 0.35 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร แสดงใหเห็นวา ย่ิงใชเวลาในการ
บําบัดนานขึ้น คากระแสไฟฟาจะปรับสมดุลตํ่าลงมาอยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกับ 0 มากข้ึน แตถาใหตรง
ตามวัตถุประสงคของการหาคาการนํากระแสไฟฟามากท่ีสุด จึงสรุปไดวา การทดลองในระยะเวลา 2 
ชั่วโมง จากตารางท่ี 4.6 นั้น ยังคงมีคาไมเกิน 1 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ซ่ึงสามารถนําไปใชงาน
และปลอยท้ิงลงสูสาธารณะได 

4. จากการทดลองท้ังหมด โดยสรุปไดจากผลของการทดลองในทุก ๆ ตารางการทดลอง 
นํามาเปรียบเทียบกัน สรุปไดวา การบําบัดนํ้าในระยะเวลา 2 ชั่วโมงน้ัน ตรงตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการมากท่ีสุด ซ่ึงเคร่ืองสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบําบัดใหน้ําเสียอยูในภาวะ
ที่ใสสะอาดข้ึน และยังสามารถบําบัดสี กล่ิน รวมถึงนํ้าท่ีมีสวนผสมของไขมันไดดีในระยะเวลา  2 
ชั่วโมง มีคาความเปนกรดดางและคาการนํากระแสไฟฟาอยูในเกณฑตรงตามความตองการ ท่ีจะ
นําไปใชงานหรือปลอยท้ิงได 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การใชโซลินอยดวาลวกับระบบบําบัดนํ้า ทําใหอัตราการไหลของนํ้าชาและติดขัด            
จึงจําเปนตองเปลี่ยนมาปมน้ํากระแสตรงในการถายเทนํ้าแทนการใชโซลินอยดวาลว       

2. เซนเซอร pH ไมเสถียรทําใหการหาคาน้ําหลังบําบัดผิดเพ้ียนไป 
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3. อิเล็กโทรดท่ีใชเหล็กเปนตัวนํากระแสไฟท่ีใชในการบําบัดมีนอย และสึกกรอนงาย 

4. แหลงจายไฟที่ใชสงกระแสไปยังแผนอิเล็กโทรดท้ัง 4 แผน เกิดการเผาไหมหลายคร้ัง 
เน่ืองจากกระแสไฟไมสมดุลกับการใชงาน และเช่ือมตอสายไฟไมแนนพอทําใหเกิดการร่ัวไหล 

 

แนวทางการประยุกตใช 
1. ผูวิจัยไดเปล่ียนอุปกรณเปนปมน้ํากระแสตรง ที่มอัีตราแรงดันสงนํ้าไดอยางคงท่ีตลอดการ

ทํางานมากกวาโซลินอยดวาลว       
2. ทําการคาลิเบรทเซนเซอรกอน 1 วัน ท่ีจะนําไปใชงาน และสังเกตความสะอาดบริเวณหัว

เซนเซอร ไมใหมีสิ่งสกปรกเขาไป 

3. ปรึกษาผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานกระแสไฟ และนํามาปรับเปล่ียนคากระแสไฟท่ีใชในการ
บําบัดใหสมดุล 

4. พัฒนาใหมีประสิทธิภาพของตัวเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกุเลชั่นภายใน
ครัวเรือนและระบบการทํางานใหดีมากข้ึน 
 

ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ีไดจัดสรางเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกุเลชั่นภายในครัวเรือน    
สําหรับการบําบัดนํ้าเสียจากครัวเรือนท่ีมีกล่ิน และไขมันปะปนอยูดวย การใชไฟฟากระแสตรงในการ
เติมอิเล็กตรอนในนํ้าเสียเพ่ือใหประจุไฟฟาชวยในการทําลายเชื้อจุลินทรียในนํ้าเสีย  

จากการศึกษาและทดลองของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกุเลชั่นภายใน
ครัวเรือนพบวา ระบบของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาทั้งหมด ทํางานไดดีในระดับท่ีนาพอใจ 
สามารถบําบัดนํ้าท่ีมีภาวะเปนกรดดางใหอยูในคามาตรฐานท่ีสามารถนํามาใชตอ หรือปลอยท้ิงลงสู
สาธารณะได ลักษณะทางกายภาพของนํ้าหลังบําบัดความขุนและสีลดลงมาก ทําใหนํ้าใสข้ึนและไมมี
กล่ินเหม็น รวมถึงนํ้าท่ีมีสวนผสมของไขมันก็สามารถบําบัดไดอยางดี และยังมีขอเสนอแนะใน
การศึกษาและวิจัยคร้ังตอไปดังน้ี 
          1. การทํางานของเคร่ืองยังคงทํางานไดรอบเดียวกอนปลอยนํ้าท้ิง หรือนําไปใชตอไดโดยไมนํา
น้ําไปบําบัดใหม หากคาเกิดการผิดเพ้ียนหรือไมตรงตามเกณฑ ในการศึกษาควรมีการเพ่ิมการส่ังงาน
ของโคด ใหระบบสามารถทํางานอัตโนมัติอีกคร้ัง เม่ือคาของนํ้าหลังบําบัดไมสะอาดตรงตามท่ีตองการ  
          2. เคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาท่ีมีขนาดใหญและโครงสรางท่ีมีนํ้าหนักมากเกินไป จะทําให
ยากตอการเคล่ือนยาย ควรออกแบบโครงสรางใหงายท่ีสุด คาใชจายตํ่าสุด ถาเปนไปไดควรหลีกเล่ียง
การออกแบบของงานท่ีมีการกวน หรือการไหลของสารละลาย และควรมีกลองวงจรท่ีปกปดหนาแนน 
เพ่ือไมไหเกิดอันตรายจากสภาพอากาศและส่ิงแวดลอม 
          3. ควรออกแบบใหมีระยะหางอิเล็กโทรดนอย เพราะระยะหางย่ิงมากจะทําใหตองใชความ
ตางศักยไฟฟาสูงข้ึน 
          4. การเลือกวัสดุทําข้ัวไฟฟา ตองคํานึงถึงปฏิกิริยาเคมีท่ีจะเกิดข้ึนใหสอดคลองกับความ
ตองการ 
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ภาคผนวก ก 

 

อุปกรณที่เก่ียวของกับเคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลช่ันภายในครัวเรือน 

 

1. ข้ันตอนการทําอุปกรณของเคร่ืองบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลชั่น 

              1.1 เตรียมเหล็กฉากแบบเจาะรูทําเปนโครงสรางวางตัวเคร่ือง 3 ขนาด ขาต้ัง 4 มุม     
ยาว 135 เซนติเมตร จํานวน 4 อัน ดานหนาและหลัง 100 เซนติเมตร จํานวน 8 อัน และดานขาง 80 

เซนติเมตร จํานวน 8 อัน ท่ีใชเปนเหล็กฉากแบบเจาะรูเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางงาย และรวดเร็ว
เพราะเหล็กฉากเปนอุปกรณท่ีประกอบงาย ไมตองเชื่อม ไมตองเจาะ ไมตองใชเคร่ืองมือพิเศษในการ
ติดต้ัง ทําใหประหยัดตนทุน เน่ืองจากมีอายุการใชงานยาวนาน ดังภาพผนวกท่ี ก.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที ่ก.1 เหล็กฉากเจาะรู 3 ขนาด 

 

   1.2 หลังจากท่ีตัดเหล็กฉากตามขนาดท่ีตองการแลว ใหใชเกลียวเปนตัวยึดดามเขากับจุด
ตอของแตละชั้นใหแนน กอนแผนกระดานอัดมาวางไว ดังภาพผนวกที่ ก.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที ่ก.2 โครงสราง 
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   1 .3 ถัง ท่ี ใช เปน ตัว เ ก็บ นํ้า จะใช เปน ถังพลาสติก ส่ี เห ล่ียมท้ังหมด 5 ถัง  ขนาด                   
46 x 65 x 42 เซนติเมตร  ความจุ 90 ลิตร เน่ืองจากสามารถเจาะไดงาย และนํ้าหนักเบา               
ดังภาพผนวกท่ี ก.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที ่ก.3 ถังเก็บนํ้า 
 

   1.4 เตรียมแผนเหล็ก 4 แผน ชั้นละ 2 แผน ในการเปนตัวนํากระแสไฟฟาใหสามารถบําบัด
น้ําได แผนเหล็กแตละช้ินมีขนาดเทา ๆ กัน คือ กวาง 6.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ใชเหล็กฉาก
เปนตัวยึด ความหางของเหล็กท้ัง 2 แผน อยูท่ี 5 เซนติเมตร ดังภาพผนวกท่ี ก.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที ่ก.4 แผนอิเล็กโทรด 
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ภาคผนวก ข 

 

โปรแกรมท่ีใชในการควบคุมเคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาอิเล็กโตรโคเอกูเลช่ันภายในครัวเรือน 

 

  การทํางานเริ่มตน 

(1) #include <Wire.h>  
(2) #include <LiquidCrystal_I2C.h> 
(3) LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);      // led1 จอกวาง 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด รหัส 0x3f 
(4) #define ON                       // ประกาศคําวา ON แทนคา 0 
(5) #define OFF                      // ประกาศคําวา OFF แทนคา 1 
(6) #define AP2500                   // ประกาศคําวา AP2500 แทนขา 2 
(7) #define AP1000_No1               // ประกาศคําวา AP1000_No1 แทนขา 3 
(8) #define AP1000_No2               // ประกาศคําวา AP1000_No2 แทนขา 4 
(9) #define AP1000_No1_1            // ประกาศคําวา AP1000_No1_1 แทนขา 5 
(10)  #define AP1000_No1_2            // ประกาศคําวา AP1000_No1_2 แทนขา 6 
(11)  #define AP1000_No1_3            // ประกาศคําวา AP1000_No1_3 แทนขา 7 
(12)  #define Tran12V29A_No1            // ประกาศคําวา Tran12V29A_No1 แทนขา 8        
(13)  #define Tran12V5A_No2              // ประกาศคําวา Tran12V5A_No2 แทนขา 9       
(14)  #define WaterLevelSensor         // ประกาศคําวา WaterLevelSensor แทนขา 10        
(15)  void setup (void) 
(16)  { 
(17)  Serial.begin(9600); 
(18)  pinMode(AP2500,OUTPUT); 
(19)  pinMode(AP1000_No1,OUTPUT); 
(20)  pinMode(AP1000_No2,OUTPUT); 
(21)  pinMode(AP1000_No1_1,OUTPUT); 
(22)  pinMode(AP1000_No1_2,OUTPUT); 
(23)  pinMode(AP1000_No1_3,OUTPUT); 
(24)  pinMode(Tran12V29A_No1,OUTPUT); 
(25)  pinMode(Tran12V5A_No2,OUTPUT); 
(26)  digitalWrite(AP2500,OFF); 
(27)  digitalWrite(AP1000_No1,OFF); 
(28)  digitalWrite(AP1000_No2,OFF); 
(29)  digitalWrite(AP1000_No1_1,OFF); 
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(30)  digitalWrite(AP1000_No1_2,OFF); 
(31)  digitalWrite(AP1000_No1_3,OFF); 
(32)  digitalWrite(Tran12V29A_No1,OFF); 
(33)  digitalWrite(Tran12V5A_No2,OFF); 
(34)  pinMode(WaterLevelSensor,INPUT_PULLUP);   
(35)  lcd.begin(); 
(36)  } 
(37)  void loop (void) 
(38)  { 
(39)  static byte state1 = 0; 
(40)  static byte state2 = 0; 
(41)  static byte state3 = 0; 
(42)  static double Time1 = millis(); 
(43)  static double WaitTime1 = millis(); 
(44)  static byte Hour1=0; 
(45)  static byte Minute1=0; 
(46)  static byte Second1=0; 
(47)  static double AP1000_No1_1_Time;   
(48)  static double Time2 = millis(); 
(49)  static double WaitTime2 = millis(); 
(50)  static byte Hour2=0; 
(51)  static byte Minute2=0; 
(52)  static byte Second2=0; 
(53)  static double AP1000_No1_2_Time;  
(54)  static double AP1000_No1_3_Time; 
(55)  static double DisplayTime = millis(); 

ตรวจสอบลําดับการทํางาน 

(56)  switch(state1){ // ลําดับการทํางานท่ี state1 = 0 
(57)  case 0: if(digitalRead(WaterLevelSensor)==0){   // ไมมีน้ํา 
(58)  digitalWrite(AP2500,ON);               // สั่งใหปม AP2500 ทํางาน 
(59)  digitalWrite(AP1000_No1_1,off); 
(60)  }else{        // ถามีน้ํา 
(61)  delay(1);       // หนวงเวลา 1 ms  
(62)  if(digitalRead(WaterLevelSensor)==1){           // ถามีน้ํา  
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ชื่อ-สกุล                           นางสาวสิริวรรณ หนูเสน 

วัน เดือน ปเกิด                   25 สิงหาคม 2538 

ที่อยู                                เลขท่ี 1 หมู 4 ทิพยทองอพารทเมน ซอยรามอินทรา 19 แยก 7 

                                     แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 

ประวัติการศึกษา                 2553 จบการศึกษามัธยมตอนตนท่ีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
                                     2557 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพทีว่ิทยาลัยอาชีวศึกษา  
                                     นครศรีธรรมราช 

                                     2560 กําลังศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

                  ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร                 
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ชื่อ-สกุล                  นายคมกฤษณ เหมือนพลอย 

วัน เดือน ปเกิด                  29 เมษายน 2539 

ที่อยู                               86 หมู 7 ตําบลวังกระโจม อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

ประวัติการศึกษา       2557 จบการศึกษามัธยมตอนตน และมัธยมตอนปลายที ่
                                    โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  
                           2560 กําลังศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

                 ชั้นปที่ 4 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร                 
        

 
 

 

 


