การทดลอง

ขั้นสูง

1/4

ทดสอบน้ำ�ขุ่น
ด้วยสมาร์ทโฟน
วิชา

หัวข้อเรื่อง

คำ�ค้น

ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

ความขุ่นของน้ำ� แสง น้ำ�สะอาด

น้ำ�สะอาด ระดับความขุ่น ความสะอาดของน้ำ�

บทนำ�

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่เชื่อมโยง

น้�ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติทส่ี �ำ คัญมากต่อการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อันหลากหลายบนโลก
น้�ำ จำ�เป็นสำ�หรับการดืม่ ซักล้าง อาบ และเป็นแหล่งทีอ่ ยูท่ ส่ี �ำ คัญของสิง่ มีชวี ติ และพืชหลากหลายชนิด
ดังนัน้ น้�ำ จึงควรได้รบั การรักษาให้มคี วามสะอาดและปลอดภัย
ในบางพืน้ ทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดการน้�ำ ทีด่ ี น้�ำ จึงมีความขุน่ กลิน่ เหม็นและอาจถึงขัน้ เป็นพิษ นัน่ เป็นเพราะบ่อยครัง้
น้�ำ ถูกมองข้ามไปและมนุษย์มกั ทิง้ สิง่ ปฏิกลู ลงในแหล่งน้�ำ น้�ำ ทีม่ คี วามขุน่ เกินไปนัน้ เป็นน้�ำ ทีไ่ ม่ปลอดภัยสำ�หรับ
การบริโภคหรือนำ�มาใช้ซกั ล้าง อีกทัง้ ในน้�ำ ขุน่ ไม่สามารถเป็นทีอ่ ยูข่ องสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยในน้�ำ ได้ เนือ่ งจากแสง
ส่องลงไปในน้�ำ ได้นอ้ ย อนุภาคหรือเศษต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ นผิวน้�ำ ยังอาจไปกีดขวางกระบวนการฆ่าเชือ้ โดยแสงยูวี
เพราะเชือ้ ไวรัสสามารถหลบอยูใ่ ต้อนุภาคเหล่านัน้ ได้
กิจกรรมนีเ้ น้นศึกษาวิธงี า่ ยๆ ในการวัดความขุน่ ของน้�ำ ความรูด้ งั กล่าวจะใช้ส�ำ หรับการศึกษาความขุน่ ของน้�ำ
รอบๆ โรงเรียนหรือใกล้บา้ นของนักเรียนได้ อุปกรณ์ในการวัดทีต่ อ้ งใช้คอื สมาร์ทโฟน ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสือ่ สาร
ทีป่ จั จุบนั ครูและนักเรียนเกือบทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว
แผนผังเนื้อหา STEM
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0%

10 %

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อรู้จักการจำ�แนกอนุภาค ชนิดที่ละลายได้ในน้ำ�และละลายไม่ได้ในน้ำ�
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่า อนุภาคที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ำ�นั้นสามารถ
ตรวจพบได้ โดยการสังเกตผลจากการกระจายตัวหรือการสะท้อนของแสง

ระยะเวลาทำ�กิจกรรม

3 ชั่วโมง

3

เพื่อออกแบบอุปกรณ์วัดความขุ่นของน้ำ�อย่างง่าย โดยใช้แนวคิดเรื่องการกระจายตัว

4

เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลและแปรผลข้อมูล

วัสดุอุปกรณ์
แก้วใส

3

สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน
สำ�หรับวัดความเข้มของแสงเอาไว้

ไฟฉาย (หรือใช้แสงแฟลชจาก
สมาร์ทโฟนอีกเครื่อง)

4

นม 10 มล.

5

เกลือ, น้ำ�ตาล, ชา

6

น้ำ�จากแหล่งที่แตกต่างกัน
ใกล้โรงเรียนหรือบ้านของ
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ระวังอย่าให้ละอองน้ำ�สัมผัสกับสมาร์ทโฟนโดยตรง

น้ำ�ที่ใช้ทดลองแล้วไม่เหมาะแก่การนำ�ไป

คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการกระจาย การดูดกลืนและการสะท้อนของแสง
การกระจายของแสงเกิดขึน้ เมือ่ ลำ�แสงตกกระทบลงบนอนุภาคขนาดเล็กทีล่ ะลายอยู่
ในน้�ำ แล้วเกิดการซึมซับ จากนัน้ จึงกระจายออกไปทุกทิศทุกทาง กล่าวโดยง่ายคือ
ขนาดของอนุภาคทีก่ ระจายแสงนัน้ จะมีขนาดเกือบเท่ากับขนาดความยาวคลืน่ ของ
แสงเอง แสงทีส่ ามารถมองเห็นได้จะมีความยาวคลืน่ อยูท่ ่ี 400-700 นาโนเมตร แสง
ทีก่ ระจายออกมีคณ
ุ สมบัตทิ ต่ี า่ งจากแสงทีไ่ ด้รบั มาเล็กน้อย อาทิ สีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
นอกจากการกระจายของแสงแล้ว อนุภาคในนัน้ ก็สามารถสะท้อนแสง การสะท้อน
แสงจะมองเห็นได้ชดั เจนเมือ่ ขนาดของอนุภาคมีขนาดใหญ่กว่าความยาวคลืน่ ของ
แสงทีไ่ ด้รบั มา ยิง่ มีอนุภาคในน้�ำ มากเท่าใด แสงก็ยง่ิ กระจายตัวหรือสะท้อนได้มากขึน้

คำ�ถามชวนคิด
1
2

แสงที่ถ่ายเทไปยังน้ำ�จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติม
สสารที่ต่างกันลงไปเติมสสารที่ต่างกันลงไป
ความแตกต่างระหว่างสสารที่ละลายได้ในน้ำ�กับสสาร
ที่ละลายไม่ได้ในน้ำ�ที่อยู่ในความขุ่นของน้ำ�คืออะไร

3

ปริมาณของสสารที่ใช้มีอิทธิพลอย่างไรต่อความขุ่นของน้ำ�

4

ระดับความขุ่นของน้ำ�บอกอะไรเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำ�ได้บ้าง

เท่านัน้ นอกจากการะกระจายและการสะท้อนของแสงแล้ว แสงยังสามารถถูกดูดซับ
ได้โดยอนุภาคอีกด้วย การดูดซับของแสงทำ�ให้เกิดความเข้มของแสงทีส่ อ่ งผ่านเพือ่
ให้แสงค่อยๆ ลดลงระหว่างการเดินทางหรือค่อยๆ หายไปหากน้�ำ มีสารละลายทีห่ นา
แน่นหรือขุน่ จนเกินไป สิง่ นีค้ อื ความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนอนุภาคในน้�ำ และปริมาณ
การกระจาย การสะท้อนและการดูดกลืนของแสง
ในการทดลองนี้ นักเรียนจะได้รบั คำ�แนะนำ�เพือ่ ออกแบบเครือ่ งมืออย่างง่าย เพือ่ ใช้
ในการวัดระดับความขุน่ ของน้�ำ และใช้น�ำ ไปประเมินแหล่งน้�ำ ทีม่ อี ยูร่ อบๆ โรงเรียนหรือ
ใกล้บา้ นของนักเรียนได้

กิจกรรม
การเตรียม
1

กิจกรรมนี้สามารถทำ�เป็นกลุ่มได้ โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 2-3

2

การทดลองนี้เป็นการวัดความขุ่นของน้ำ�ที่ทำ�ได้ง่ายมาก เพียง
ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันสำ�หรับวัดแสงฟรี จากแอปสโตร์สำ�หรับไอ
โฟน หรือ Google Play สำ�หรับระบบแอนดรอยด์

3

เมื่อมองด้วยตาเปล่า การระบุปริมาณของแสงที่กระจายตัวหรือ
สะท้อนออกมาอาจเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถใช้กล้องจากสมาร์ท
โฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดความเข้มของแสงเอาไว้เพื่อช่วยวัดได้
(เช่น แอปพลิเคชัน LightMeter สำ�หรับไอโฟนและระบบแอนดรอยด์
ที่สามารถดาวน์ โหลดได้ฟรี) แอปพลิเคชันจะบอกค่าต่างๆ โดยยึด
จากปริมาณของแสงที่จับได้ด้วยกล้อง
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4

ใช้แก้วใสเป็นอุปกรณ์ใส่น�ำ้ หากมีสมาร์ทโฟนสองเครือ่ ง
ใช้เครือ่ งหนึง่ เปิดแอปพลิเคชัน LightMeter และใช้อกี เครือ่ งหนึง่ เป็น
ไฟฉาย หรืออาจใช้วงจรไฟ LED ทีท่ �ำ เองเป็นแหล่งกำ�เนิดแสงก็ได้

5

6

1

การทดลองพื้นฐาน

วางไฟฉายไว้ใต้แก้วน้ำ�เพื่อให้แสงไฟสว่างอยู่จากด้านล่างของก้น
แก้ว ใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อ
จับแสงที่กระจายหรือสะท้อนออกมาจากอนุภาคที่อยู่ในน้ำ� สามารถ
นำ�กล้องสมาร์ทโฟนที่เปิดแอปพลิเคชัน LightMeter อยู่มาวางติด
กับแก้วน้ำ�ได้เลย

1

อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเราค่อยๆ หยดนมลงไปในแก้วอย่างต่อเนื่อง
แสงสะท้อนหรือแสงที่กระจายออกจะถูกตรวจจับโดยกล้องได้
น้อยลงเรื่อยๆ หรือไม่ มาทดลองกันเลย

2

สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอสมาร์ทโฟน
ทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความขุ่นของน้ำ� เช่น เมื่อเติมนมลงไปที
ละเล็กน้อย ตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งที่หยดนมลงไปทีละหยด รอสัก
ครู่ให้เจือจางจนทั่วก่อน

เราจะสามารถระบุปริมาณของแสงด้วยสมาร์ทโฟน ทุกครั้งที่ความขุ่น
ของน้ำ�มีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณนมที่ต่างกันหรือไม่ ให้ประเมิน
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงโดยใช้กราฟความเข้มของแสงเทียบกับ
ปริมาณหยดของนมที่ใส่ลงไป

3

อภิปรายผลการทดลองกับนักเรียน

4

หากลองใช้น�ำ้ ชนิดอืน่ นอกเหนือจากนม ผลจะออกมาเหมือนทีใ่ ช้นมหรือ
ไม่ ลองทดสอบดูโดยใช้ไฟฉายกับเกลือ น้�ำ ตาล นม หรือชามาละลาย
ในน้�ำ สะอาด ว่าสามารถกระจายหรือสะท้อนแสงได้หรือไม่ สำ�หรับนม
และชา ให้หยดทีละหยดลงในแก้วน้�ำ เมือ่ น้�ำ เริม่ ขุน่ ก็จะเริม่ สะท้อนหรือ
กระจายแสงได้

หมายเหตุ บ่อยครั้งที่สสารที่ละลายได้ในน้ำ�ไม่สามารถตรวจจับ
ได้ด้วยวิธีนี้ หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ใช้เทคนิคอื่นๆ
เช่น การใช้ชุดวัดค่า TDS แบบง่ายๆ
(วัดจำ�นวนของแข็งหรือวัสดุที่ละลายปะปนในน้ำ�) เป็นต้น

7

กิจกรรม ก

2
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กิจกรรม ข

คำ�ถามเกี่ยวกับการทดลอง

การทดลองกับน้ำ�จากแหล่งที่ต่างกัน

1

จงอธิบายว่า เหตุใดเมื่อเราเพิ่มอนุภาคใหม่เข้าไปในน้ำ�
การสะท้อนของแสงจึงเพิ่มขึ้น

ให้เปรียบเทียบระดับความขุน่ ของน้�ำ ทีเ่ ก็บมาจากสิง่ แวดล้อมโดยรอบด้วยวิธี
เดียวกัน จำ�แนกตัวอย่างน้�ำ จากความขุน่ จากความขุน่ สูงสุดไปจนต่�ำ สุด จากนัน้
อภิปรายผลในห้องเรียนหรือในกลุม่ ให้นกั เรียนทำ�การสรุปผลและนำ�เสนอ
ในรูปแบบป้ายโปสเตอร์

2

จงอธิบายผลจากการทำ�กิจกรรมที่สองด้านบน อธิบายได้หรือไม่
ว่าทำ�ไมการสะท้อนของแสงจึงลดลงเมื่อน้ำ�เริ่มขุ่นจนเกินไป ท่านมี
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างที่เราสามารถนำ�ไปปรับปรุง
เทคนิคการทดลองนี้ได้

5

เราสามารถทำ�ให้น้ำ�ขุ่นกลับมาใสได้หรือไม่ บ่อยครั้งเราจำ�เป็น
จะต้องทำ�น้ำ�ให้ใสก่อนนำ�มาใช้ เช่น การใช้วิธีกรองแบบง่ายๆ
ให้ลองใช้กระดาษกรองมากรองน้ำ�ตัวอย่างที่เก็บมา จากนั้นวัด
ความใสของน้ำ�ก่อนและหลังการกรอง แล้วจึงเปรียบเทียบผล

6

จากการวัดความขุ่นของน้ำ� เราสามารถระบุได้หรือไม่ว่า
น้ำ�ที่นำ�มาทดลองปลอดภัยสำ�หรับใช้ดื่มได้

การประเมินผล
คะแนน

4

3

2

1

ตอบคำ�ถามได้ครบถ้วน
และถูกต้องทั้งสองข้อ

ตอบคำ�ถามข้อที่ 2
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตอบคำ�ถามได้ถูกต้องทั้ง
สองข้อ แต่ไม่ครบถ้วน

ตอบคำ�ถามได้ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง

