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บทคัดย่อ 

 

โครงงำนวิทยำศำสตร์ เร่ือง พฒันำตวักระจำยแก๊สออกซิเจนเพ่ือปรับปรุงคณุภำพน ำ้และดดูซบั
โลหะหนัก จัดท ำขึน้เพ่ือพัฒนำสูตรตวักระจำยแก๊สออกซิเจนในน ำ้ หำประสิทธิภำพและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพของแตล่ะสตูรและน ำสตูรท่ีมีประสิทธิภำพดีท่ีสดุไปใช้งำนจริง   โดยน ำวสัดเุหลือใช้ในท้องถ่ิน 
คือบิสกิต(เศษเซรำมิกท่ีเสียจำกกำรเผำครัง้แรกในกระบวนกำรผลิตเซรำมิก) เถ้ำเปียก เถ้ำลอย(ผลพลอยได้
จำกกำรผลิตไฟฟ้ำด้วย  ถ่ำนหินลิกไนต์) และดินเบำ(ดินซึ่งเกิดจำกกำรทับถมของซำกไดอะตอม)            
มำประดิษฐ์ตัวกระจำยแก๊สออกซิเจนในอัตรำส่วนต่ำงๆ จำกนัน้น ำมำทดสอบ พบว่ำ ตัวกระจำยแก๊ส
ออกซิเจนสตูรท่ี 7A  ท่ีมีส่วนประกอบคือ บิสกิตขนำด 0.1 - 0.2 เซนติเมตร: ดินเบำ:ตวัประสำน(กำวพอลิไว
นิลอะซิเตด แป้งมนั และน ำ้) ในอตัรำส่วน  2 :2  :5 โดยมวลสำมำรถเพิ่มคำ่กำรละลำยออกซิเจนในน ำ้กลัน่ได้
ดีกว่ำไม่ผ่ำนตวักระจำยแก๊สในระยะเวลำ 60 วินำทีได้ร้อยละ 55.00  มีปริมำตรของรูพรุนเปิด 28.09 cm3

ควำมสำมำรถในกำรดดูซึมน ำ้ได้ร้อยละ 49.83 และสำมำรถดดูซับสำรละลำยมำตรฐำนตะกั่วท่ีควำม
เข้มข้น 100 ppbเท่ำกับร้อยละ 84.00 เม่ือน ำไปทดลองใช้บ ำบดัน ำ้จำกแม่น ำ้วงัท่ีสะพำนรัษฏำภิเษก  
อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง  สำมำรถเพิ่มคำ่กำรละลำยของออกซิเจนในน ำ้ได้ร้อยละ 63.66 และสำมำรถ
ปรับคำ่ pH ของน ำ้ได้ จำก pH  5.88 เป็น pH 6.60 
  



The development of gas distribution to improve water quality and 
absorb heavy metals. 

 

 The science project is about the development of the distribution of oxygen in water.    
The study is to find and compare the most effective formula of local waste materials to fabricate 
oxygen gas distribution and various ratios. The materials used are the biscuit (fragments of 
ceramics from the first burning in the ceramics production process), wet ash, fly ash (from 
producing electricity by lignite) and diatomite (fossilized remains of diatom). The test showed 
that the Oxygen Distribution Formula 7A, containing the biscuit size of    0.1-0.2, diatomite, and 
combiners at a 2:2:5 ratio, can increase oxygen solubility in distilled water 55.00 % better than 
not passing through gas distribution within 60 seconds. Open pore volume is 28.09 cm3.          
The ability to absorb water is 49.83% and at concentrations 100 ppb     of  Lead is equal to 84%  
respectively. The findings found that the trail wastewater treatment of the Wang River                 
at Ratchada Bridge, Amphur Muang Lampang can increase the solubility of oxygen in water      
by 63.66%  and can adjust the pH of the water from pH 5.88 to pH 6.60.        

 
 


