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โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการเพิม่ ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนา้ ของสาหร่ ายพุงชะโด

โดย
1. เด็กชายยุทธนา

มีแก้ว

2.เด็กหญิงณัฐณิชา

เนรัญชร

3.เด็กหญิงอินทิรา

ฉั่วยู่เน้ ย
ครูทปี่ รึกษา

นายพิษณุ ศรีกระกูล

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

ก

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการเพิม่ ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนา้ ของสาหร่ ายพุงชะโด

โดย
1. เด็กชายยุทธนา

มีแก้ว

2.เด็กหญิงณัฐณิชา

เนรัญชร

3.เด็กหญิงอินทิรา

ฉั่วยู่เน้ ย
ครูทปี่ รึกษา

นายพิษณุ ศรีกระกูล

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

ก

โครงงาน เรื่ อง

: การศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าระหว่างน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ า
ที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด

ประเภทของโครงงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ผู้จัดทาโครงงาน

: 1. เด็กชายยุทธนา

มีแก้ว

2.เด็กหญิงณัฐณิ ชา

เนรัญชร

3.เด็กหญิงอินทิรา

ฉัว่ ยูเ่ น้ย
บทคัดย่ อ

การจัดทาโครงงานในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเกี่ยวกับ การศึกษาค่าออกซิ เจนที่
ในละลายน้ าระหว่างน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด พบว่าค่า D.O. ของโดยการจัดทา
โครงงานนี้ข้ นึ มาเพือ่ เป็ นสื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลและทาความเข้าให้เกี่ยวกับการศึกษาค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้ า
ระหว่างน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดกับน้ าที่ไม่ มีสาหร่ ายพุงชะโด คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่ไ ด้
วางแผนไว้ และได้นาเสนอเผยแพร่ งานโดยการทาโครงงานนี้ ข้ ึน ผลการจัดทาโครงงาน พบว่า โครงงานที่
คณะเราได้จดั ทาเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่น มีภาพและเนื้ อหาที่น่าสนใจ จูงใจต่อการเข้าใจง่าย
ผลการทดลอง พบว่า น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดมีปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 6 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดมีปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 2 ppm. น้ าเสี ยที่มีสาหร่ ายพุงชะโดมีปริ มาณออกซิ เจนละลายอยู่
เฉลี่ย 5.8 % น้ าเสี ยที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 1.4 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดที่อยูใ่ นที่ร่มมีปริ มาณออกซิเจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 2.2 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ที่มีแสงแดด
มีปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 5.8 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ าไหลมีปริ มาณออกซิ เจน
ละลายอยูเ่ ฉลี่ย 5.8 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ านิ่งมีปริ มาณออกซิเจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 2.2 ppm.
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดจะมีค่าออกซิเจนมากกว่าน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ สาเร็ จขึ้นได้ด้วยเพราะได้รับความกรุ ณาแนะนา ช่วยเหลื อเป็ นอย่างดี ยงิ่ จากคุ ณครู
โรงเรี ย นเบญจมราชรัง สฤษฎิ์ 2 ฉะเชิ งเทรา ซึ่ ง ผูศ้ ึก ษารู ้ สึ กซาบซึ้ งและเป็ นพระคุ ณ อย่า งยิ่ง จึ งกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณ คุณครู พิษณุ ศรี กระกูล ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน เรื่ อง การศึกษาค่า
ออกซิ เจนที่ล ะลายในน้ าระหว่างน้ าที่มีส าหร่ ายพุง ชะโดและน้ าที่ไ ม่ มี ส าหร่ ายพุง ชะโด ที่ ไ ด้กรุ ณาให้
แนวคิดต่างๆข้อแนะนาหลายประการ ทาให้งานศึกษาฉบับนี้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ท้ายที่สุดนี้ผจู ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์ผทู ้ ี่สนใจต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ในปั จจุบนั นี้ ปัญหาน้ าเน่ าเสี ยนั้นถือว่าเป็ นปั ญหาหลักในประเทศไทย ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากหลาย
ปั จจัย เช่ น น้ าทิ้งจากชุม ชน โรงงงานอุตสาหกรรม ตลาดสด ตลอดจนปศุสัตว์ และแหล่ งน้ าที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการเกษตร การใช้ยาฆ่าแมลงหรื อสารเคมีมากเกินขนาด การเกิดผักตบชวามากเกินไป
ทาให้แหล่งน้ าธรรมชาติจานวนมากที่เกิดปั ญหาน้ าเน่าเสีย เป็ นต้น ปั ญหาน้ าเน่าเสียนั้นมีผลกระทบโดยตรง
กับคนหลายกลุ่ม เช่น มีผลกระทบต่อเกษตรกร เนื่องจากต้องใช้น้ าเป็ นปั จจัยหลักในการทาการเกษตร ถ้าน้ า
ที่ใช้น้ นั เป็ นน้ าเน่าหรื อไม่สะอาดก็จะทาให้ผลผลิตนั้นไร้ประสิ ทธิภาพหรื อไม่สามารถทาการผลิตได้ และ
จากการสังเกตุแหล่งน้ าในชุมชนรอบโรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ถึงแม้วา่ จะมีบ่อเลี้ยงกุง้ จานวนมากและ
มีการปล่อยน้ าจากนากุง้ ลงสู่ลาคลอง แต่กลับพบว่าภายในคลองที่มีสาหร่ ายพุงชะโดนั้นน้ ากลับใสเมื่อเทียบ
กับคลองที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดนั้นน้ าค่อนข้างขุ่น
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดที่วา่ สาหร่ ายพุงชะโดน่าจะมีผลต่อการความใสของน้ าและมีผล
ต่อการเพิม่ ของออกซิ เจนในน้ าอย่างมีนัยสาคัญ จึงได้จดั ทาโครงงานนี้ ข้ ึนเพื่อทดสอบปริ มาณออกซิ เจนที่
ละลายในน้ าโดยใช้สาหร่ ายพุงชะโด โดยศึกษาจากปริ มาณของออกซิ เจนที่ล ะลายในน้ าระหว่างน้ าที่มี
สาหร่ ายพุงชะโดและน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดและทาการศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณออกซิเจน
1.2 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าระหว่างน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดกับน้ าไม่มีสาหร่ ายพุง
ชะโด
2.เพือ่ ทดสอบว่าแหล่งน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดกับแหล่งน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดแหล่งมีน้ าที่
คุณภาพที่ดีกว่ากัน
3.เพือ่ ทดสอบว่าสาหร่ ายพุงชะโดสามารถบาบัดสภาพน้ าได้จริ งหรื อไม่
1.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้น

: สาหร่ ายพุงชะโด

ตัวแปรตาม : ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า
ตัวแปรควบคุม : ปริ มาณน้ า แหล่งที่มาของน้ า น้ าหนักของสาหร่ ายพุงชะโด
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับการเพิม่ ปริ มาณออกซิเจนในน้ าโดยใช้สาหร่ ายพุงชะโด
1.5 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ทราบปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าระหว่างน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดกับน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุง
ชะโด
2.ได้ทราบว่าสาหร่ ายพุงชะโดสามารถบาบัดน้ าได้จริ งหรื อไม่
3.ได้ทราบว่าแหล่งน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดกับแหล่งน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดแหล่งน้ าใดมีคุณภาพ
ดีกว่ากัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. อาณาจักรโปรติสตา (Kingdom Protista)
การจัดแบ่งสิ่ งมีชีวิตออกเป็ น 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์น้ ันเกิ ดปั ญหาที่
สาคัญ คื อ สิ่ ง มี ชี วิต บางชนิ ดมี ล ัก ษณะทั้ง พืช และสัต ว์อ ยู่ใ นตัว เอง จึ ง ท าให้นัก พฤกษศาสตร์ จ ัด ไว้ใ น
อาณาจักรพืช และนักสัตววิทยาก็จดั ไว้ในอาณาจักรสัตว์ ซึ่งมันไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่สิ่งมีชีวติ ชนิ ดเดียวอยูท่ ้ งั
สองอาณาจักร ดังนั้น Ernst Haeckel นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันจึงได้ เสนอชื่อ โปรติสตา (protista) ซึ่ ง
หมายถึงสิ่ งมีชีวิตพวกแรก ๆ ขึ้นมาใช้ จึงทาให้แยกสิ่ งมี ชีวิตที่ไม่มีล ักษณะของพืชหรื อ สัตว์ อย่างชัดเจน
ออกจากอาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์ แล้วตั้งเป็ นอาณาจักรใหม่ ชื่อ "อาณาจักรโปรติสตา"
ลักษณะสาคัญของโปรติสต์ (Protist)
1. ร่ างกายประกอบด้วยโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน ส่ วนมากประกอบด้วยเซลล์เดียว (unicellular)
บางชนิ ดมี หลายเซลล์รวมกันเป็ นกลุ่ม เรี ยกว่า โคโลนี (colony) หรื อเป็ นสายยาว (filament) แต่ยงั ไม่ทา
หน้าที่ ร่ วมกันเป็ นเนื้อเยือ่ (tissue)หรื ออวัยวะ (organ) แต่ละเซลล์สามารถทาหน้าที่ของความเป็ นสิ่ งมีชีวิต
ได้ครบถ้วนอย่าง อิสระ
2. ไม่มีระยะตัวอ่อน (Embryo) ซึ่งต่างจากพืชและสัตว์ที่มีระยะตัวอ่อนก่อนที่จะเจริ ญเติบโตเป็ นตัว
3.การดารงชีพ มีท้ งั ชนิ ดที่เป็ นผูผ้ ลิต (Autotroph) เพราะมีคลอโรฟิ ลล์ เป็ นผูบ้ ริ โภค (Consumer)
และเป็ นผูย้ อ่ ยสลายอินทรี ยสาร
4. โครงสร้างของเซลล์เป็ นแบบยูคาริ โอติก (Eucaryotic) ซึ่งมีเยือ่ หุม้ นิวเคลียส ได้แก่
โพรโทซัว เห็ด รา ยีสต์ ราเมือก สาหร่ ายต่าง ๆ
5. การเคลื่อนที่ บางชนิดเคลื่อนที่ได้โดยใช้ ซีเลีย (cilia)แฟลกเจลลัม (flagellum) หรื อซูโดโปเดียม
(Pseudopodium) บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้
6. การสื บ พัน ธุ์ ทั้ง แบบไม่ อ าศัย เพศ (Asexual reproduction) และแบบอาศัย เพศ (Sexual
reproduction) แบบอาศัยเพศมีท้ งั ชนิ ดคอนจูเกชัน (Conjugation) ซึ่ งเกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปร่ างและ
ขนาดเหมือนกัน มารวมกัน ดังเช่นที่พบในพารามีเซี ยม ราดา เป็ นต้น และชนิ ดปฏิสนธิ (fertilization) ซึ่ ง
เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ ที่มีรูปร่ างและขนาดต่างกันมารวมกัน ดังเช่นที่พบในสาหร่ ายเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นต้น
สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรโปรติสตามีดังนี้
1. โปรติสต์ที่มีลกั ษณะคล้ายสัตว์ ได้แก่ สิ่งมีชีวติ ในไฟลัมโปรโตซัว คือ พวกโปรโตซัวหรื อที่เรา
เรี ยกว่า สัตว์เซลล์เดียว
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2. โปรติสต์ที่มีลกั ษณะคล้ายพืช ได้แก่ สิ่งมีชีวติ ที่เรี ยกว่า พวกสาหร่ าย (algae) แบ่งออกเป็ น 6
ไฟลัมคือ
1. ไฟลัมคลอโรไฟตา (Phylum Chlorophyta) ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียว
2. ไฟลัมคริ สโซไฟตา (Phylum Chrysophyta) ได้แก่ สาหร่ ายสีน้ าตาลแกมทอง
3. ไฟลัมยูกลีโนไฟตา (Phylum Euglenophyta) ได้แก่ พวกยูกลีนา
4. ไฟลัมเฟโอไฟตา (Phylum Phaeophyta) ได้แก่ พวกสาหร่ ายสีน้ าตาล
5. ไฟลัมไพร์โรไฟตา (Phylum Pyrrophyta) ได้แก่ พวกสาหร่ ายเปลวไฟ หรื อไดโนแฟล
กเจลเลต (dinoflagellate)
6. ไฟลัมโรโดไฟตา (Phylum Rhodophyta) ได้แก่ สาหร่ ายสีแดง
3. โปรติสต์พวกเห็ดรา และราเมือก แบ่งออกเป็ น 2 ดิวชิ นั คือ
3.1 ไฟลัมยูไมโคไฟตา (Phylum Eumycophyta) ได้แก่ พวกเห็ด รา ยีสต์
3.2 ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา (Phylum Myxomycophata) ได้แก่ ราเมือก
ซึ่งในการจัดทาโครงงานในครั้งนี้ทางคณะผูจ้ ดั ทาใช้สาหร่ ายทุ่งชะโด ซึ่งเป็ นสาหร่ ายสี เขียวจัดอยู่
ในไฟลัมคลอโรไฟตา
ไฟลัมคลอโรไฟตา (Phylum Chlorophyta)
ไฟลัมคลอโรไฟตา ( Phylum Chlorophyta ) ได้แก่ สาหร่ ายสี เขียว ( green algae) มีท้ วั หมด
ประมาณ 17,500สปี ชีส์ พบอยูใ่ นน้ าจืดมากกว่าในน้ าเค็ม พบในดินที่เปี ยกชื้น แม่น้ าลาคลอง ทะเลสาบ และ
ในทะเล มีลกั ษณะที่สาคัญดังนี้
1. จานวนเซลล์มีท้งั พวกเซลล์เดี่ยวหรื อหลายเซลล์ต่อกันเป็ นสายยาว หรื อรวมกันเป็ นกลุ่ม มีท้งั
เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้
- พวกเซลล์เดียวที่เคลื่อนที่ได้ โดยมีแฟลกเจลลัมใช้โบกพัด จานวน 2-4 เส้น เช่น แคลมมิโดโมแนส
( Chlamydomonas)
- พวกเซลล์เดี ยวที่เ คลื่ อ นที่ ไ ม่ ไ ด้ โดยไม่ มีแ ฟลกเจลลัม เช่ น คลอเรลลา (Chlorella) คลอโรคอคคัม
(Chlorococcoum)
- พวกหลายเซลล์ต่อกันเป็ นสายยาว เช่น ยูโลทริ กซ์ (Ulothrix) อีโดโกเนี ยม (Oedogonium) สไปโรไจรา
หรื อเทาน้ า (Spirogyra) - พวกหลายเซลล์เป็ นกลุ่ม (Clolnial forms) เช่น วอลวอกซ์ (Volvox) เพดิแอสดรัม
(Pediastrum) ซีนเตสมัน (Scenedesmus)
2. รงควัตถุที่พบจะเป็ นเช่นเดียวกับที่พบในพืชชั้นสูง คือ มีคลอโรฟิ ลล์ เอ, คลอโรฟิ ลล์ บี, คาโรทีน
และแซนโทฟิ ลล์ รงควัตถุ ท้ งั หมดนี้ จะประกอบกันด้วยอัตราส่ วนที่เหมือนกับพวกพืชชั้นสู งจึงทาให้มี สี
เขียวสด รงควัตถุ ท้ งั หมดนี้ จะรวมกันอยูใ่ นเม็ดสี หรื อ พลาสติด (Plastid) ที่เรี ยกว่า คลอโรพลาสต์ โดย
อาจจะมี 1 อัน หรื อมากกว่า 1 อัน คลอโรพลาสต์ของสาหร่ ายสีเขียวมีรูปร่ างหลายแบบ เช่น
- รู ปร่ างเป็ นเม็ด ๆ พบใน ไบรออปซิส (Bryopsis) - รู ปร่ างเป็ นเกลียว พบใน สไปโรไจรา (Spirogyra)
- รู ปร่ างเป็ นคล้ายร่ างแห พบใน อีโดโกเนียม (Oedogonium)
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- รู ปร่ างเป็ นแผ่น พบใน ยูโลทริ กซ์ (Ulothrix)
- รู ปร่ างเป็ นรู ปดาว พบใน ซิกนีมา (Zygnema)
- รู ปร่ างเป็ นรู ปตัว U พบใน คลอเรลลา (Chlorella)
3. โครงสร้างของผนังเซลล์ ประกอบด้วย เซลลูโลส (Cellulose) บางชนิ ดมีเปกติน (Pectin) เคลือบ
อยูภ่ ายนอกบาง ๆ บางชนิดมีแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)
4. อาหารที่เก็บไว้ก็คือ ไพรี นอยด์ (Pyrenoids) อยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต์ เข้าใจว่าไพรี นอยด์เป็ น
โครงสร้างที่มีโปรตีนเป็ นแกนกลาง และมีแผ่นแป้งหุม้ ล้อมรอบอยู่
5. การสืบพันธุ์
- แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแบ่งเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กัน ในพวกเซลล์เดียว หรื อหักสาย (Fragmentation) หรื อ
สร้างสปอร์
- แบบอาศัยเพศ โดยคอนจูเกชัน (Conjugation) หรื อการปฏิสนธิ (Fertilization)
6. แหล่งที่อยู่ สาหร่ ายสีเขียวพบในน้ าจืดเป็ นส่วนใหญ่ ในน้ าเค็มก็มีบา้ งตามที่ช้ืนแฉะทัว่ ไป เปลือก
ไม้ ใบไม้ ก้อนหิ นเปี ยก ๆ และบนหิ มะก็มี บางชนิ ดอยูใ่ นภาวะพึ่งพากับรา เกิดเป็ นไลเคน บางชนิ ดก็เป็ น
ปรสิตของพืชชั้นสูง
ความสาคัญของสาหร่ ายสี เขียว
1. สาหร่ ายบางชนิ ดให้โปรตีนสู ง เช่น ซี นเดสมัส (Scenedesmus) คลอเรลลา (Chlorella) และเพดิ
แอสตรัม (Pediastrum) จึงนามาประกอบอาหารประเภทโปรตีนได้บางชนิ ดเป็ นอาหารของสัตว์น้ าทั้งในน้ า
จืดและน้ าเค็ม เทาน้ าหรื อสไปโรไจรานั้น ทางภาคอีสานนามาประกอบอาหารรับประทานได้ แต่มีโปรตีน
ต่า
2. สาหร่ ายสีเขียวจะช่วยทาให้น้ าบริ สุทธิ์โดยจะใช้ CO2 สังเคราะห์แสงและปล่อย O2 ออกมา
3. สาหร่ ายสี เขียวเป็ นผูผ้ ลิ ตที่มีมากที่สุดในน้ าจืดจึงมี ความสาคัญในห่ วงโซ่ อ าหารและสายใย
อาหารของระบบนิเวศ
2. สาหร่ ายพุงชะโด

ภาพที่ 1 แสดงสาหร่ ายพุงชะโด
( ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=สาหร่ ายพุงชะโด )
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceratophyllum demersum L.
ชื่อสามัญ : Coontail, Hornwort
ชื่อวงศ์ : CERATOPHYLLACEAE
ลักษณะทัว่ ไป : ลาต้นเป็ นสายกลมเรี ยวยาว ไม่มีราก ตามข้อมีใบออกมาโดยรอบเป็ นชั้น แตกกิ่ง
ก้านมากจนดูเป็ นกลุ่มใหญ่ใต้ผวิ น้ า ใบเป็ นเส้น ขอบใบจักหยาบ ปลายใบแตกเป็ น 2 แฉก ดอกเป็ นดอกเดี่ยว
แยกเพศ เกิดที่ซอกโคนใบ ดอกตัวผูเ้ ห็นได้ชดั มีเกสรตัวผูส้ ีขาวอยูเ่ ป็ นกระจุก ไม่มีกลีบดอก ไม่มีกา้ นดอก
ส่วนดอกตัวเมียจะเห็นชัดเจนเมื่อติดผลแล้ว ผลเป็ นรู ปไข่ สีดามีหนามยืน่ ยาว 3 อัน
สถานภาพในธรรมชาติ : เป็ นพืชใต้น้ า มีอายุหลายฤดู พบทัว่ ไปในหนอง บึง และนาข้าว
การขยายพันธุ์ : ตัดลาต้นปั กชาใต้น้ า
การประดับตูป้ ลา : ปลูกบริ เวณหลังตูป้ ลา เป็ นพรรณไม้น้ าที่ยดื ยาวเร็ ว จึงควรตัดแต่งบ่อยๆ โดย
การเด็ดยอดปลูกลงแปลงใหม่ จึงจะดูสวยงามไม่รก เมื่อได้รับแสงสว่างและแร่ ธาตุที่เหมาะสม จะทาให้ส่วน
ยอดมีสีชมพูสวยงาม สภาวะที่เหมาะสมสาหรับเลี้ยงในตู ้ คือ มีอุณภูมิ 15-26 องศาเซลเซียส pH ของน้ า 6.57.5 ระดับน้ าลึก 40-60 เซนติเมตร
3. ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้า
ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ า (dissolved oxygen, DO) แบคทีเรี ยที่เป็ นสารอินทรี ยใ์ นน้ าต้องการ
ออกซิเจน (aerobic bacteria) ในการย่อยสลายสารอนินทรี ย ์ ความต้องการออกซิเจนของแบคทีเรี ยนี้ จะทาให้
ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าลดลง ดังนั้นในน้ าที่สะอาดจะมี ค่า DO สู ง และน้ าเสี ยจะมี ค่า DO ต่ า
มาตรฐานของน้ าที่มีคุณภาพดีโดยทัว่ ไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 ppm หรื อปริ มาณ O2 ละลายอยูป่ ริ มาณ 58 มิลลิกรัม / ลิตร หรื อ 5-8 ppm น้ าเสี ยจะมีค่า DO ต่ากว่า 3 ppm ค่า DO มีความสาคัญในการบ่งบอกว่า
แหล่งน้ านั้นมีปริ มาณออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวติ หรื อไม่
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บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาโครงงาน
1. สาหร่ ายพุงชะโด

600 กรัม

2. น้ า

1200 มิลลิลิตร

3.น้ าเสีย
400 มิลลิลิตร
4. ชุดทดสอบออกซิเจนละลายภาคสนาม
5. บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร

6 ใบ

ภาพที่2 แสดง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

6. กระบอกตรวง ขนาด 100 มิลลิลิตร 1 อัน
7. คอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
8. เครื่ องปริ้ นท์
3.2 วิธีการทดลอง
วิธีทาการทดลองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

ภาพที่ 3 แสดง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ภาพที่ 4 แสดงน้ าที่มีสาหร่ ายและน้ าที่ไม่มีสาหร่ าย
1. ศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดและในน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด

ภาพที่ 5 แสดงน้ าเสียที่มีสาหร่ ายพุชะโดและน้ าเสียที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด
2. ศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเสียที่มีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ าเสียที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด
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ภาพที่ 6 แสดงน้ าที่มีสาหร่ ายที่อยูใ่ นที่ที่มีแสงแดด

ภาพที่ 7 แสดงน้ าที่มีสาหร่ ายที่อยูใ่ นที่ร่ม

3. ศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ร่มและน้ าที่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดที่อยูใ่ นที่ที่มีแสงแดด

ภาพที่ 8 แสดงน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ าไหล ภาพที่ 9 แสดงน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ านิ่ง
4. ศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดทีอ่ ยูใ่ นน้ าไหลและสาหร่ ายพุงชะโด
อยูใ่ นน้ านิ่ง
วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนในน้า
มีดงั นี้
1. หงายปลายกระบอกฉีดยาที่บรรจุน้ าตัวอย่างจานวน 10 มิลลิลิตร แล้วต่อกรวยกระบอกฉี ดยาแล้ว
ค่อยๆดันกระบอกฉีดยาให้น้ าตัวอย่างไหลขึ้นมาหล่อตรงกรวยเล็กน้อย
2. หยดน้ ายา Do1 จานวน 1 หยด ลงในกรวยที่หล่อน้ าไว้ ตามด้วยการหยดน้ ายา Do2 อีก 1 หยด
3. ค่อยๆดึงแกนกระบอกฉีดยาลงมาเล็กน้อยให้น้ าหล่อกรวยกลับเข้ามาอยูภ่ ายในบริ เวณรอยต่อของ
ปลายกระบอกฉีดยากับกรวย
4. เสียบก้านพลาสติกเพือ่ อุดช่องที่โคนกรวยให้แน่น แล้วเขย่ากระบอกฉีดยาเบาๆเพือ่ ให้สารละลาย
ผสมกันอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาประมาณ 1 นาที
5. ดึงก้านพลาสติกออก แล้วค่อยๆดันกระบอกฉี ดยาขึ้นมาให้มีน้ าหล่อกรวย(เหมือนขั้นตอนที่ 1)
แล้วหยดน้ ายา Do3 จานวน 4 หยด
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6. ค่อยๆดึ งแกนกระบอกฉี ดยาลงมาอี กครั้ง(เหมือ นขั้นตอนที่ 3) แล้วปิ ดช่อ งด้วยก้านพลาสติก
(เหมือนขั้นตอนที่ 4) เขย่าให้ตะกอนละลายจนหมดและสารละลายผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน
7. ดึงก้านพลาสติกและกรวยออก แล้วฉีดสารละลายลงในขวดแก้วเทียบจนถึงขีดสีดา
8. นาไปเทียบกับแถบสี มาตรฐานโดยวางขวดที่ตรงกลางวงกลมชองแถบมาตรฐาน โดยสี ของวง
แหวนและสีของสารละลายใกล้เคียงกันมากที่สุด แล้วอ่านความเข้มข้นเป็ นมิลลิกรัม (มก./ล) หรื อ พีพีเอ็ม (
ppm / parts per million หรื อส่วนในล้านส่วน )

ภาพที่ 10 แสดงการเก็บน้ าตัวอย่าง

ภาพที่ 12 แสดงการหยดน้ ายา Do1

ภาพที่ 11 แสดงการเก็บน้ าตัวอย่าง

ภาพที่ 13 แสดงน้ าที่ทาการทดสอบเสร็ จเรี ยบร้อย
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
จากการทดลองความสามารถในการเพิม่ ปริ มาณออกซิเจนในชุดการทดลองทั้ง 4 แบบในชุดการ
ทดสอบออกซิเจนละลายภาคสนาม ได้ผลดังตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าทีม่ ีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ าที่ไม่มีสาหร่ าย
พุงชะโด
น้ าที่ใช้ในการทดลอง

ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้
วันที่ 1

วันที่ 2

น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโด

5 ppm

5 ppm

น้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด

1 ppm

1 ppm

วันที่ 3
6 ppm
2 ppm

วันที่ 4
7 ppm

วันที่ 5
7 ppm

3 ppm

3 ppm

ค่าเฉลี่ย
6 ppm
2ppm

จากผลการทดลองดังในตารางที่ 1 จะพบได้ว่าน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดนั้นมีปริ มาณออกซิ เจนที่
ละลายในน้ าวัดได้คือ 5 ppm, 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm ,7 ppm และมีค่าเฉลี่ย 6 และน้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด
นั้นมีปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าวัดได้คือ 1 ppm , 1 ppm , 2 ppm, 3 ppm 3 ppmและมีค่าเฉลี่ย 2
กราฟที่ 1 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าทีม่ ีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ าที่ไม่มีสาหร่ าย
พุงชะโด
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าที่วัดได้ จากน้าที่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดและน้าที่ไม่ มีสาหร่ ายพุงชะโด
8
6

4

น ้ำที่มีสำหร่ำยพุงชะโด

2

น ้ำที่ไม่มีสำหร่ำยพุงชะโด

0
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ตารางที่ 2 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าเสียที่มีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ าเสียที่ไม่มี
สาหร่ ายพุงชะโด
น้ าที่ใช้ในการทดลอง

ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้
วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

ค่าเฉลี่ย

6 ppm

7 ppm

5.8ppm

2 ppm

1.4ppm

น้ าเสียที่มีสาหร่ ายพุงชะโด

5 ppm

5 ppm

6 ppm

น้ าเสียที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโด

1 ppm

1 ppm

1 ppm

2 ppm

จากผลการทดลองดังในตารางที่ 2 จะพบได้วา่ น้ าเสียที่มีสาหร่ ายพุงชะโดนั้นมีปริ มาณออกซิ เจนที่
ละลายในน้ าวัดได้คือ 5 ppm, 5 ppm , 6 ppm, 6 ppm,7 ppm มีค่าเฉลี่ย 5.8 ppm และน้ าเสี ยที่ไม่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดนั้นมีปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าวัดได้คือ 1 ppm , 1 ppm, 1 ppm, 2 ppm,2 ppm และมีค่าเฉลี่ย
1.4 ppm
กราฟที่ 2 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าเสียที่มีสาหร่ ายพุงชะโดและน้ าเสียที่ไม่มี
สาหร่ ายพุงชะโด
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าที่วัดได้ จากน้าเสี ยที่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดและน้าเสี ยที่ไม่ มีสาหร่ ายพุงชะโด
8
6
4

น ้ำเสียที่มีสำหร่ำยพุงชะโด

2

น ้ำเสียที่ไม่มีสำหร่ำยพุงชะโด

0
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ตารางที่ 3 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าทีม่ ีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ร่มและน้ าที่
มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ที่มีแสงแดด
น้ าที่ใช้ในการทดลอง

ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้
วันที่ 1

น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ร่ม
น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ที่มี
แสงแดด

2 ppm
5 ppm

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

ค่าเฉลี่ย

1 ppm

3 ppm

3 ppm

2 ppm

2.2 ppm

5 ppm

6 ppm

6 ppm

7 ppm

5.8 ppm

จากผลการทดลองดังในตารางที่ 3 จะพบได้ว่าน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยู่ในที่ร่มนั้นมี ปริ มาณ
ออกซิ เจนที่ละลายในน้ าวัดได้คือ 2 ppm, 1 ppm, 3 ppm, 3 ppm,2 ppm มีค่าเฉลี่ย 2.2 ppm และน้ าที่มี
สาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ านิ่ งนั้นมีปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าวัดได้คือ 5 ppm , 5 ppm , 6 ppm, 6
ppm 7 ppm และมีค่าเฉลี่ย 5.8 ppm
กราฟที่ 3 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าทีม่ ีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ร่มและน้ าที่
มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ที่มีแสงแดด
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าที่วัดได้ จากน้าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยู่
ในที่ร่มและน้าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยู่ในทีท่ ี่มีแสงแดด
8
7
6
5
4
3
2
1
0

น ้ำที่มีสำหร่ำยพุงชะโดที่อยู่ในที่ร่ม
น ้ำที่มีสำหร่ำยพุงชะโดที่อยู่ในที่ที่มีแสงแดด
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ตารางที่ 4 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าทีม่ ีสาหร่ ายพุงชะโดอยูใ่ นน้ าไหลและ
สาหร่ ายพุงชะโดอยูใ่ นน้ านิ่ง
น้ าที่ใช้ในการทดลอง

ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้
วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

ค่าเฉลี่ย

น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ าไหล

5 ppm.

5 ppm

6 ppm

6 ppm

7 ppm

5.8 ppm

น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ านิ่ง

2 ppm

1 ppm

3 ppm

3 ppm

2 ppm

2.2 ppm

จากผลการทดลองดังในตารางที่ 4 จะพบได้ว่าน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ าไหลนั้นมีปริ มาณ
ออกซิ เจนที่ละลายในน้ าวัดได้คือ 5 ppm, 5 ppm, 6 ppm, 6 ppmและ 7 ppm มีค่าเฉลี่ย 5.8 ppm และน้ าที่มี
สาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ านิ่งนั้นมีปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าวัดได้คือ 2 ppm, 1 ppm, 3 ppm ,3 ppm,
2 ppm และมีค่าเฉลี่ย 2.2 ppm
กราฟที่ 4 แสดงผลปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่วดั ได้จากน้ าทีม่ ีสาหร่ ายพุงชะโดอยูใ่ นน้ าไหลและ
สาหร่ ายพุงชะโดอยูใ่ นน้ านิ่ง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าที่วัดได้ จากน้าที่มีสาหร่ ายพุงชะโด
อยู่ในน้าไหลและสาหร่ ายพุงชะโดอยู่ในน้านิ่ง
8
6
4

น ้ำที่มีสำหร่ำยพุงชะโดที่อยู่ในน ้ำไหล

2

น ้ำที่มีสำหร่ำยพุงชะโดที่อยู่ในน ้ำนิง่

0
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
1. สรุปผลการดาเนินงาน
จากผลการทดลองในบทที่ 4 พบว่า น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดมีปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ ย 6
ppm น้ าที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดมีปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 2 ppm. น้ าเสี ยที่มีสาหร่ ายพุงชะโดมี
ปริ มาณออกซิเจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 5.8 ppm. น้ าเสี ยที่ไม่มีสาหร่ ายพุงชะโดปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย
1.4 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นที่ร่มมีปริ มาณออกซิเจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 2.2 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุง
ชะโดที่อยูใ่ นที่ที่มีแสงแดดมีปริ มาณออกซิเจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 5.8 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ า
ไหลมีปริ มาณออกซิเจนละลายอยูเ่ ฉลี่ย 5.8 ppm. น้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดที่อยูใ่ นน้ านิ่ งมีปริ มาณออกซิ เจน
ละลายอยูเ่ ฉลี่ย 2.2 ppm.
2. อภิปรายผล
จากผลสรุ ปการทดลองข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าน้ าชนิ ดไหนที่มีสาหร่ ายพุงชะโดนั้นเมื่อนาไป
ทดสอบปริ มาณออกซิ เจนแล้วจะพบได้ว่ามี ค่า DO ของน้ าอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ 5-8 ppm. ส่ วนน้ าที่ไ ม่
สาหร่ ายพุงชะโดเมื่อนาไปทดสอบปริ มาณออกซิ เจนแล้วจะพบได้ว่ามีค่า DO ของน้ าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่ากว่า
ปกติ คือ 1-3 ppm. และยังพบว่าน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดทีอ ยู่ในที่ทีมี แสงแดดและอยู่ในน้ าไหลนั้นจะ
ปริ มาณออซิเจนมากกว่าน้ าที่มีสาหร่ ายพุงชะโดแต่อยูใ่ นที่ร่มและอยูใ่ นน้ านิ่ งเนื่ องจากตามสภาพแวดล้อม
จริ งแล้วนั้นสาหร่ ายพุงชะโดจะพบบ่อยในแหล่งน้ าต่างที่มีแสงแดดสองถึงเพือ่ ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง
จึงสรุ ปได้วา่ สาหร่ ายพุงชะโดนั้นสามารถช่วยเพิม่ ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าได้จริ งอย่างมีนัยสาคัญ
และทางคณะผูจ้ ดั ทาจะนาวิธีน้ ี ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพิ่มปริ มาณออกซิ เจนในน้ าของสาหร่ ายพุง
ชะโดต่อไป
3. ข้ อเสนอแนะ
1. ในการเก็บตัวอย่างของน้ าควรเก็บน้ าที่มีความลึกแตกต่างกัน
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ภาคผนวก
ชุดทดสอบออกซิเจนละลายภาคสนาม
ส่ วนประกอบของชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้า
1.กระบอกฉีดยา ( สาหรับดูดน้ าตัวอย่าง) 2 อัน
2. กรวยต่อกับสายยาง

2 อัน

3.ก้านพลาสติกสาหรับอุดช่องกรวย

2 อัน

4.น้ ายา Do1
5.น้ ายา Do2

1 ขวด

6.น้ ายา Do3
7.ขวดแก้วสาหรับเทียบสี

1 ขวด
1 ขวด

8.อุปกรณ์สาหรับเก็บน้ าตัวอย่าง

1 ชุด

1 ขวด

ภาพที่ 14 แสดงชุดการทดสอบออกซิเจนภาคสนาม

การแปรผล
1 ppm. คือ เป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ าอย่างรุ นแรง
2 ppm. คือ เป็ นค่าน้อยที่สุดที่ยอมรับได้
4 ppm. คือ ไม่เป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ าแต่ตอ้ งเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด
6 ppm. คือ ดีต่อสัตว์น้ า

ภาพที่ 15 แสดงแถบสีมาตรฐานในชุดทดสอบ

8 ppm. ดีมาก สัตว์น้ าเจริ ญเติบโตได้ดี

ออกซิเจนละลายภาคสนาม
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