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วิชา

ชีววิทยา

ทดสอบน้ำาขุ่น
ด้วยสมาร์ทโฟน

แผนผังเนื้อหา STEM
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น้ำาเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญมากต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอันหลากหลายบนโลก 
น้ำาจำาเป็นสำาหรับการด่ืม ซักล้าง อาบ และเป็นแหล่งท่ีอยู่ท่ีสำาคัญของส่ิงมีชีวิตและพืชหลากหลายชนิด 
ดังน้ัน น้ำาจึงควรได้รับการรักษาให้มีความสะอาดและปลอดภัย

ในบางพ้ืนท่ีไม่ได้มีการจัดการน้ำาท่ีดี น้ำาจึงมีความขุ่น กล่ินเหม็นและอาจถึงข้ันเป็นพิษ น่ันเป็นเพราะบ่อยคร้ัง 
น้ำาถูกมองข้ามไปและมนุษย์มักท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในแหล่งน้ำา น้ำาท่ีมีความขุ่นเกินไปน้ันเป็นน้ำาท่ีไม่ปลอดภัยสำาหรับ
การบริโภคหรือนำามาใช้ซักล้าง อีกท้ัง ในน้ำาขุ่นไม่สามารถเป็นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยในน้ำาได้ เน่ืองจากแสง
ส่องลงไปในน้ำาได้น้อย อนุภาคหรือเศษต่างๆ ท่ีอยู่บนผิวน้ำายังอาจไปกีดขวางกระบวนการฆ่าเช้ือโดยแสงยูวี 
เพราะเช้ือไวรัสสามารถหลบอยู่ใต้อนุภาคเหล่าน้ันได้

กิจกรรมน้ีเน้นศึกษาวิธีง่ายๆ ในการวัดความขุ่นของน้ำา ความรู้ดังกล่าวจะใช้สำาหรับการศึกษาความขุ่นของน้ำา
รอบๆ โรงเรียนหรือใกล้บ้านของนักเรียนได้ อุปกรณ์ในการวัดท่ีต้องใช้คือสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร
ท่ีปัจจุบันครูและนักเรียนเกือบทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว

บทนำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่เชื่อมโยง

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อรู้จักการจำาแนกอนุภาค ชนิดที่ละลายได้ในน้ำาและละลายไม่ได้ในน้ำา

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่า อนุภาคที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ำานั้นสามารถ
ตรวจพบได้ โดยการสังเกตผลจากการกระจายตัวหรือการสะท้อนของแสง

วัสดุอุปกรณ์
แก้วใส

สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน
สำาหรับวัดความเข้มของแสงเอาไว้

ไฟฉาย (หรือใช้แสงแฟลชจาก
สมาร์ทโฟนอีกเครื่อง)

3

นม 10 มล.4 น้ำาจากแหล่งที่แตกต่างกัน
ใกล้โรงเรียนหรือบ้านของ

6

เกลือ, น้ำาตาล, ชา5

การทดลอง ขั้นสูง

3 ชั่วโมง
ระยะเวลาทำากิจกรรม

เพื่อออกแบบอุปกรณ์วัดความขุ่นของน้ำาอย่างง่าย โดยใช้แนวคิดเรื่องการกระจายตัว 3

เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลและแปรผลข้อมูล4

เคมี ฟิสิกส์

หัวข้อเรื่อง

ความขุ่นของน้ำา แสง น้ำาสะอาด

คำาค้น

น้ำาสะอาด ระดับความขุ่น ความสะอาดของน้ำา
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คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัย

ระวังอย่าให้ละอองน้ำาสัมผัสกับสมาร์ทโฟนโดยตรง น้ำาที่ใช้ทดลองแล้วไม่เหมาะแก่การนำาไป

การกระจายของแสงเกิดข้ึนเม่ือลำาแสงตกกระทบลงบนอนุภาคขนาดเล็กท่ีละลายอยู่
ในน้ำาแล้วเกิดการซึมซับ จากน้ันจึงกระจายออกไปทุกทิศทุกทาง กล่าวโดยง่ายคือ 
ขนาดของอนุภาคท่ีกระจายแสงน้ันจะมีขนาดเกือบเท่ากับขนาดความยาวคล่ืนของ
แสงเอง แสงท่ีสามารถมองเห็นได้จะมีความยาวคล่ืนอยู่ท่ี 400-700 นาโนเมตร แสง
ท่ีกระจายออกมีคุณสมบัติท่ีต่างจากแสงท่ีได้รับมาเล็กน้อย อาทิ สีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นอกจากการกระจายของแสงแล้ว อนุภาคในน้ันก็สามารถสะท้อนแสง การสะท้อน
แสงจะมองเห็นได้ชัดเจนเม่ือขนาดของอนุภาคมีขนาดใหญ่กว่าความยาวคล่ืนของ
แสงท่ีได้รับมา ย่ิงมีอนุภาคในน้ำามากเท่าใด แสงก็ย่ิงกระจายตัวหรือสะท้อนได้มากข้ึน

เท่าน้ัน นอกจากการะกระจายและการสะท้อนของแสงแล้ว แสงยังสามารถถูกดูดซับ
ได้โดยอนุภาคอีกด้วย การดูดซับของแสงทำาให้เกิดความเข้มของแสงท่ีส่องผ่านเพ่ือ
ให้แสงค่อยๆ ลดลงระหว่างการเดินทางหรือค่อยๆ หายไปหากน้ำามีสารละลายท่ีหนา
แน่นหรือขุ่นจนเกินไป ส่ิงน้ีคือความสัมพันธ์ระหว่างจำานวนอนุภาคในน้ำาและปริมาณ
การกระจาย การสะท้อนและการดูดกลืนของแสง 
ในการทดลองน้ี นักเรียนจะได้รับคำาแนะนำาเพ่ือออกแบบเคร่ืองมืออย่างง่าย เพ่ือใช้
ในการวัดระดับความขุ่นของน้ำาและใช้นำาไปประเมินแหล่งน้ำาท่ีมีอยู่รอบๆ โรงเรียนหรือ
ใกล้บ้านของนักเรียนได้

ข้อมูลทั่วไป 

เกี่ยวกับการกระจาย การดูดกลืนและการสะท้อนของแสง

การเตรียม

คำาถามชวนคิด

แสงที่ถ่ายเทไปยังน้ำาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติม
สสารที่ต่างกันลงไปเติมสสารที่ต่างกันลงไป

1

ความแตกต่างระหว่างสสารที่ละลายได้ในน้ำากับสสาร
ที่ละลายไม่ได้ในน้ำาที่อยู่ในความขุ่นของน้ำาคืออะไร  

2

ปริมาณของสสารที่ใช้มีอิทธิพลอย่างไรต่อความขุ่นของน้ำา3

ระดับความขุ่นของน้ำาบอกอะไรเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำาได้บ้าง4

กิจกรรมนี้สามารถทำาเป็นกลุ่มได้ โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 2-3 1

การทดลองนี้เป็นการวัดความขุ่นของน้ำาที่ทำาได้ง่ายมาก เพียง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำาหรับวัดแสงฟรี จากแอปสโตร์สำาหรับไอ
โฟน หรือ Google Play สำาหรับระบบแอนดรอยด์ 

2

เมื่อมองด้วยตาเปล่า การระบุปริมาณของแสงที่กระจายตัวหรือ
สะท้อนออกมาอาจเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถใช้กล้องจากสมาร์ท
โฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดความเข้มของแสงเอาไว้เพื่อช่วยวัดได้ 
(เช่น แอปพลิเคชัน LightMeter สำาหรับไอโฟนและระบบแอนดรอยด์
ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี) แอปพลิเคชันจะบอกค่าต่างๆ โดยยึด
จากปริมาณของแสงที่จับได้ด้วยกล้อง

3
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ใช้แก้วใสเป็นอุปกรณ์ใส่น้ำา หากมีสมาร์ทโฟนสองเคร่ือง 
ใช้เคร่ืองหน่ึงเปิดแอปพลิเคชัน LightMeter และใช้อีกเคร่ืองหน่ึงเป็น
ไฟฉาย หรืออาจใช้วงจรไฟ LED ท่ีทำาเองเป็นแหล่งกำาเนิดแสงก็ได้

4

วางไฟฉายไว้ใต้แก้วน้ำาเพื่อให้แสงไฟสว่างอยู่จากด้านล่างของก้น
แก้ว ใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อ
จับแสงที่กระจายหรือสะท้อนออกมาจากอนุภาคที่อยู่ในน้ำา สามารถ
นำากล้องสมาร์ทโฟนที่เปิดแอปพลิเคชัน LightMeter อยู่มาวางติด
กับแก้วน้ำาได้เลย

5

สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอสมาร์ทโฟน
ทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความขุ่นของน้ำา เช่น เมื่อเติมนมลงไปที
ละเล็กน้อย ตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งที่หยดนมลงไปทีละหยด รอสัก
ครู่ให้เจือจางจนทั่วก่อน

6

หมายเหตุ  บ่อยครั้งที่สสารที่ละลายได้ในน้ำาไม่สามารถตรวจจับ
ได้ด้วยวิธีนี้ หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ใช้เทคนิคอื่นๆ 
เช่น การใช้ชุดวัดค่า TDS แบบง่ายๆ 
(วัดจำานวนของแข็งหรือวัสดุที่ละลายปะปนในน้ำา) เป็นต้น  

7

1
2

อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเราค่อยๆ หยดนมลงไปในแก้วอย่างต่อเนื่อง 
แสงสะท้อนหรือแสงที่กระจายออกจะถูกตรวจจับโดยกล้องได้
น้อยลงเรื่อยๆ หรือไม่ มาทดลองกันเลย

1

เราจะสามารถระบุปริมาณของแสงด้วยสมาร์ทโฟน ทุกครั้งที่ความขุ่น
ของน้ำามีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณนมที่ต่างกันหรือไม่ ให้ประเมิน
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงโดยใช้กราฟความเข้มของแสงเทียบกับ
ปริมาณหยดของนมที่ใส่ลงไป

2

อภิปรายผลการทดลองกับนักเรียน3

หากลองใช้น้ำาชนิดอ่ืนนอกเหนือจากนม ผลจะออกมาเหมือนท่ีใช้นมหรือ
ไม่ ลองทดสอบดูโดยใช้ไฟฉายกับเกลือ น้ำาตาล นม หรือชามาละลาย
ในน้ำาสะอาด ว่าสามารถกระจายหรือสะท้อนแสงได้หรือไม่ สำาหรับนม
และชา ให้หยดทีละหยดลงในแก้วน้ำา เม่ือน้ำาเร่ิมขุ่นก็จะเร่ิมสะท้อนหรือ
กระจายแสงได้

4

กิจกรรม ก
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จงอธิบายว่า เหตุใดเมื่อเราเพิ่มอนุภาคใหม่เข้าไปในน้ำา 
การสะท้อนของแสงจึงเพิ่มขึ้น

1

จงอธิบายผลจากการทำากิจกรรมที่สองด้านบน อธิบายได้หรือไม่
ว่าทำาไมการสะท้อนของแสงจึงลดลงเมื่อน้ำาเริ่มขุ่นจนเกินไป ท่านมี
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างที่เราสามารถนำาไปปรับปรุง
เทคนิคการทดลองนี้ได้

2

เราสามารถทำาให้น้ำาขุ่นกลับมาใสได้หรือไม่ บ่อยครั้งเราจำาเป็น
จะต้องทำาน้ำาให้ใสก่อนนำามาใช้ เช่น การใช้วิธีกรองแบบง่ายๆ 
ให้ลองใช้กระดาษกรองมากรองน้ำาตัวอย่างที่เก็บมา จากนั้นวัด
ความใสของน้ำาก่อนและหลังการกรอง แล้วจึงเปรียบเทียบผล

5

จากการวัดความขุ่นของน้ำา เราสามารถระบุได้หรือไม่ว่า
น้ำาที่นำามาทดลองปลอดภัยสำาหรับใช้ดื่มได้

6

กิจกรรม ข

การทดลองกับน้ำาจากแหล่งที่ต่างกัน 

ให้เปรียบเทียบระดับความขุ่นของน้ำาท่ีเก็บมาจากส่ิงแวดล้อมโดยรอบด้วยวิธี
เดียวกัน จำาแนกตัวอย่างน้ำาจากความขุ่นจากความขุ่นสูงสุดไปจนต่ำาสุด จากน้ัน 
อภิปรายผลในห้องเรียนหรือในกลุ่ม ให้นักเรียนทำาการสรุปผลและนำาเสนอ
ในรูปแบบป้ายโปสเตอร์

คำาถามเกี่ยวกับการทดลอง

การประเมินผล

คะแนน

ตอบคำาถามได้ครบถ้วน
และถูกต้องทั้งสองข้อ

ตอบคำาถามข้อที่ 2 
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตอบคำาถามได้ถูกต้องทั้ง
สองข้อ แต่ไม่ครบถ้วน

ตอบคำาถามได้ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง

4
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