แบบฟอรร์ม การขอททุนสนนับสนทุนโครงการพนัฒนาคน พนัฒนางาน
คณะววิทยาศาสตรร์ มหาววิทยาลนัยสงขลานครวินทรร์
------------------------------

เลขทมสิ่.........................
 อนทุมวัตสใหผู้ดจาเนสนการ
 รอพสจารณาใหมน่
 ไมน่อนทุมวัตส

1. ชชชื่อโครงการ การศศึกษาปรริมาณออกซริเจนละลายโดยการววัดสสีดด้วยสเปกโทรโฟโตมริเตอรร์
2. ประเภทของโครงการ  นววัตกรรม/สสสิ่งประดสษฐฐ
 การพวัฒนางานประจจา
3. ขข้อมมูลของผมูข้ขอททุน คณะททางาน(ถข้ามม) และทมชื่ปรรึกษาโครงการ(ถข้ามม)
3.1 ผผผู้ขอททุน
ชชสิ่อ-สกทุล
นายบทุญสสทธสธ ววัฒนไทย
ตจาแหนน่ง
นวักวสทยาศาสตรฐ ชจานาญการพสเศษ หนน่วยเครชสิ่องมชอกลาง
3.2 คณะทจางาน (ถผู้ามม)
3.2.1 ชชสิ่อ-สกทุล
นางสาวผทุสดม มทุหะหมวัด
ตจาแหนน่ง
นวักวสทยาศาสตรฐชจานาญการพสเศษ หวัวหนผู้าหนน่วยเครชสิ่องมชอกลาง
สวังกวัด
หนน่วยเครชสิ่องมชอกลาง.
3.2.2 ชชสิ่อ-สกทุล
นางสาวพลอยภวัค หววังสถริตทองใบ
ตจาแหนน่ง
นวักศศึกษาฝฝึกงาน
สวังกวัด
มหาวสทยาลวัยสงขลานครสนทรฐ วสทยาเขตสทุราษฎรฐธานม
3.2.3 ชชสิ่อ-สกทุล
นางสาวภวัทรา ทริพยร์เดช
ตจาแหนน่ง
นวักศศึกษาฝฝึกงาน
สวังกวัด
มหาวสทยาลวัยสงขลานครสนทรฐ วสทยาเขตสทุราษฎรฐธานม
3.3 ทมสิ่ปรศึกษาโครงการ (ถผู้ามม)
3.3.1 ชชสิ่อ-สกทุล (นาย/นาง/นางสาว)
ตจาแหนน่ง
3.3.2 ชชสิ่อ-สกทุล (นาย/นาง/นางสาว)
........................................................................................
ตจาแหนน่ง
........................................................................................
สวังกวัด
........................................................................................
4. ระยะเวลาในการดทาเนวินงาน 4 เดชอน
5. รายละเอมยดเกมชื่ยวกนับโครงการ
5.1 หลนักการและเหตทุผล
กก๊าซออกซริเจนเปป็นกก๊าซจจาเปป็นตต่อสริสิ่งมสีชสีวริตททุกชนริดทวัทั้งบนบกและในนจทั้า ซศึสิ่งใชด้ในกระบวนการตต่างๆ
เพพสิ่อความอยยต่รอดในการดจารงชสีวริต ในบรรยากาศนวัทั้นจะมสีออกซริเจนอยยต่ประมาณ 21 % โดยนจทั้าหนวักตต่อ
ปรริมาตร กก๊าซออกซริเจนเปป็นกก๊าซทสีสิ่ละลายนจทั้าไดด้นด้อยและไมต่ทจาปฏริกริรริยากวับนจทั้า ความสามารถในการละลายนจทั้า
จศึงขศึทั้นกวับความดวัน และถศึงแมด้ออกซริเจนในอากาศจะมสีมากถศึง 21% โดยนจทั้าหนวักตต่อปรริมาตร หรพอ 210,000
ppm แตต่ออกซริเจนอยยใต่ นนจทั้าไดด้เพสียงประมาณ 8 มริลลริกรวัมตต่อลริตร หรพอ 8 ppm เทต่านวันทั้ (มวัสิ่นสริน, 2002) แกก๊ส
ออกซริเจนสามารถแพรต่จากบรรยากาศลงสยต่แหลต่งนจทั้าจากปฏริกริรริยาเคมสีตต่างๆในแหลต่งนจทั้า การสวังเคราะหร์แสง
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ของแพลงกร์ตอนพพช แตต่บางกระบวนการเชต่นการหายใจของสริสิ่งมสีชสีวริต กระบวนการยต่อยสารอรินทรสียร์ทเสีสิ่ กริดจาก
จทุลรินทรสียร์ รวมถศึงการทจาปฏริกริรริยากวับสารอนรินทรสียร์ตต่างๆทสีสิ่มสีอยยต่ในนจทั้าทจาใหด้แหลต่งนจทั้าสยญเสสียออกซริเจน
ปรริมาณออกซริเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) คพอปรริมาณออกซริเจนอริสระทสีสิ่ไมต่ผสมในนจทั้าหรพอ
ของเหลวอพสิ่น เปป็นดวัชนสีสจาควัญทสีสิ่ใชด้บต่งบอกคทุณภาพของนจทั้าเนพสิ่องจากมสีผลตต่อสริสิ่งมสีชสีวริตทสีสิ่อาศวัยอยยต่ในนจทั้า (มวัสิ่นสริน,
2543) โดยนจทั้าในธรรมชาตริทวัสิ่วไปปกตริจะมสีคาต่ DO ประมาณ 5-8 มริลลริกรวัมตต่อลริตร ซศึสิ่งเปป็นมาตรฐานนจทั้าทสีสิ่มสี
คทุณภาพดสี และนจทั้าเสสียจะมสีคต่า DO ตจสิ่ากวต่า 3 มริลลริกรวัมตต่อลริตร (สถาบวันนววัตกรรมการเรสียนรยด้, 2525) ดวังนวันทั้ ใน
การววัดคทุณภาพของนจทั้าจศึงจจาเปป็นตด้องใชด้ปรริมาณออกซริเจนละลายโดยวริธสีการหาปรริมาณออกซริเจนละลายนจทั้านวัทั้น
มสีดด้วยกวัน 2 วริธสี คพอ การวริเคราะหร์ทางเคมสี (การไทเทรท) เปป็นวริธสีทสีสิ่แมต่นยจาและเชพสิ่อถพอไดด้ทสีสิ่สทุดในการวริเคราะหร์
DO โดยวริธสีการไทเทรทคพอ Iodometric method และวริธสี Azide modification โดยนจทั้าเสสียสต่วนใหญต่จะใชด้วริธสี
Azide modification ซศึสิ่งวริธนสี สีทั้มสีการเพริสิ่มโซเดสียมเอไซดร์เขด้าไปในวริธสี Iodometric method เพพสิ่อลดการรบกวนของ
สารไนไทรตร์ทสีสิ่ปนเปปปื้อนในนจทั้าเสสีย (มวัสิ่นสริน, 2002) สต่วนอสีกวริธคสี พอการใชด้เครพสิ่องมพอววัดออกซริเจนโดยตรง
เนพสิ่องจากทางหนต่วยเครพสิ่องมพอกลางไดด้รวับตวัวอยต่างใหด้วริเคราะหร์ DO และปรริมาณออกซริเจนทสีสิ่จทุลชสีพใชด้
ในการยต่อยสลายสารอรินทรสียร์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ในปรริมาณทสีสิ่มากในแตต่ละครวัทั้ง จศึงหาวริธสี
ในการลดระยะเวลาในการหาคต่า DO เพพสิ่อความสะดวก รวดเรร็ว ประหยวัดเวลา ใหด้คาต่ ทสีสิ่แมต่นยจาไมต่ตต่างจากวริธสี
มาตรฐาน ซศึสิ่งเดริมทางหนต่วยไดด้ใชด้วริธสีการไทเทรท (Azide modification) เปป็นการทจาใหด้ออกซริเจนทจาปฏริกริรริยา
กวับอริออนแมงกานสีส (Mn2+) ภายใตด้สภาวะทสีสิ่เปป็นดต่างใหด้เกริด Mn4+ ซศึสิ่งสามารถออกซริไดซร์อริออนไอโอไดดร์ (I-)
ใหด้กลายเปป็นไอโอดสีน (I2) ภายใตด้สภาวะทสีสิ่เปป็นกรด ปรริมาณไอโอดสีนทสีสิ่เกริดขศึทั้นจะสมมยลกวับปรริมาณ DO ทสีสิ่มสีอยยต่
ในนจทั้า แลด้วววัดปรริมาณไอโอดสีนดด้วยการ ไทเทรทกวับโซเดสียมไธโอซวัลเฟต (มวัสิ่นสริน, 2002) แตต่เนพสิ่องจากวริธสีดวัง
กลต่าวตด้องใชด้เวลานานในการไทเทรท เมพสิ่อตวัวอยต่างมสีปรริมาณมาก จศึงไดด้หาวริธสีการใหมต่เพพสิ่อใชด้แทนวริธสีเดริม
เนพสิ่องจากวริธสีการไทเทรทดวังกลต่าวเปป็นการเตริมสารเคมสีเพพสิ่อทจาใหด้เกริดสสีซศึสิ่งเปป็นสสีของไอโอดสีน โดยคต่าสสีสามารถ
ตรวจววัดไดด้จากการดยดกลพนแสงของสารในชต่วงความยาวคลพสิ่นทสีสิ่มองเหร็นไดด้ (UV-VIS) โดยสสีทสีสิ่เกริดขศึนทั้ มสีทสีสิ่มา
จาก 2 แหลต่งคพอ สสีทสีสิ่เกริดจาก I2 ซศึสิ่งใชด้ในการไทเทรทสามารถดยดกลพนแสงดสีทสีสิ่สทุดในชต่วง 456 นาโนเมตร (ไพฑย
รยร์, 2532) และสสีทสีสิ่เกริดจาก I-3 ซศึสิ่งเกริดจากการรวมกวันของไอโอดสีนกวับไอโอไดดร์ทสีสิ่ยวังเหลพอในปฎริกริรริยา
สามารถดยดกลพนแสงไดด้ดสีในชต่วง 315-351 นาโนเมตร จากการสวังเกตสสีของตวัวอยต่างกต่อน ไทเทรทหาปรริมาณ
สารละลายไอโอดสีนเพพสิ่อเทสียบกวับปรริมาณออกซริเจนละลายกร็พบวต่า สสีทสีสิ่เกริดขศึทั้นในนจทั้าตวัวอยต่างมสีความเขด้มของสสี
ไมต่เทต่ากวัน หลวังจากไทเทรทเทสียบกวับความเขด้มของสสีดย พบวต่าความเขด้มของสสีดวังกลต่าวแปรผวันตามปรริมาตรการ
ไทเทรทโดยสสีเขด้มมากจะใชด้โซเดสียมไธโอซวัลเฟตในการไทเทรทมาก สสีอต่อนใชด้สารในการไทเทรทนด้อย จศึง
ศศึกษาความสวัมพวันธร์ระหวต่างคต่าสสีของตวัวอยต่างกวับปรริมาณออกซริเจนละลาย โดยใชด้เครพสิ่องสเปกโทรโฟโต
มริเตอรร์ เพพสิ่อใชด้แทนวริธสีการไทเทรทแบบเดริม
5.2 วนัตถทุประสงคร์ของโครงการ
1. เพพสิ่อศศึกษาชต่วงของการดยดกลพนแสงทสีสิ่ 340 นาโนเมตร
2. เพพสิ่อศศึกษาความสวัมพวันธร์ระหวต่างคต่าสสีกวับปรริมาณออกซริเจนละลาย
3. เพพสิ่อศศึกษาผลของเวลาทสีสิ่มสีตต่อการเปลสีสิ่ยนแปลงของสสี
4. เพชสิ่อศศึกษาการววัดคน่าสมและนจามาใชผู้ในการวสเคราะหฐปรสมาณออกซสเจนละลาย
5.3 ตนัวชมชี้วนัดและเปป้าหมายของโครงการ
5.3.1 ตนัวชมชี้วนัด : การวสเคราะหฐคน่าปรสมาณออกซสเจนละลายในนจนาเสรร็จภายใน 1 ววัน
5.3.2 เปป้าหมาย : การวสเคราะหฐคาน่ ปรสมาณออกซสเจนละลายในนจนาเสรร็จภายใน 1 ววัน
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5.4 แผนการดทาเนวินงาน
เดพอน

การดจาเนรินการ

มกราคม

ศศึกษาทสีสิ่มา ความสจาควัญ และเตรสียมขด้อมยลตต่างๆ

มกราคม- มสีนาคม

1. ศศึกษาการดยดกลพนแสงทสีสิ่ใชด้ในการววัดคต่าสสีทสีสิ่ความยาวคลพสิ่น 340 นาโนเมตร
และ 466 นาโนเมตร
2. ศศึ กษาความสวัม พวั น ธร์ ร ะหวต่ า งคต่ า สสี ข องสารละลายกวั บ ปรริ ม าณออกซริ เ จน
ละลาย
3.ศสีศึกษาเวลาทสีสิ่มผสี ลตต่อสสีของสารละลาย

เมษายน

รวบรวมผลการทดลอง พรด้อมประมวลผลและสรทุปผลการทดลอง และจวัดทจา
รายงานสรทุปผลโครงการ

5.5 รายละเอมยดงบประมาณของโครงการ (ดนังเอกสารแนบ)
6. ลนักษณะของโครงการ
6.1 ความเชชชื่อมโยงตามแผนกลยทุทธร์ของคณะววิทยาศาสตรร์
- สอดคลผู้องตามววัตถทุประสงคฐเชสงกลยทุทธฐ
[ ] ดผู้านจวัดการศศึกษา
[ ] ระดวับปรสญญาตรม : ….…………………….…………………………………….……
[ ] ระดวับบวัณฑสตศศึกษา : ……………………….…………………….…………….……
[ ] ดผู้านจวัดการวสจวัย : …………………………………………………………………………….
[ / ] ดผู้านบรสการวสชาการ : ………………………………………………………………………...
[ ] ดผู้านทจานทุบจารทุงศสลปะและววัฒนธรรม : ………………………………………………………
[ ] ดผู้านสนวับสนทุนและการจวัดการ : ………………………….………………………..…………
6.2 โครงการมมผลตต่อการพนัฒนางาน ดนังนมชี้
(เขมยนเพชสิ่อแสดงใหผู้เหร็นวน่าโครงการ มมการเพสสิ่มประสสทธสภาพงาน เพสสิ่มคทุณภาพ ความคลน่องตวัว
ลดขวันนตอน สะดวก ประหยวัด และใชผู้ทรวัพยากรอยน่างคทุผู้มคน่าตน่อการปฏสบวัตสงานตนเอง หนน่วยงาน และ
คณะวสทยาศาสตรฐ อยน่างไร)
6.2.1 ตนเอง
การศศึกษาปรสมาณออกซสเจนละลายโดยการววัดสมดผู้วยสเปคโตรมสเตอรฐ จะเปป็นการเพสสิ่ม
ประสสทธสภาพการทจางานอยน่างดมมาก เนชสิ่องจากแบบไตเทรทเดสม ตผู้องใชผู้เวลานาน และตผู้องใชผู้สารเคมม และตผู้อง
เสมยเวลาในการวสเคราะหฐตววั อยน่างมาก ประกอบกวับการบรสการรวับตรวจวสเคราะหฐตววั อยน่างนจนาทสนงของหนน่วยซศึสิ่งมม
ปรสมาณมาก ไมน่นผู้อยกวน่า 50 ตวัวอยน่างตน่อสวัปดาหฐ หากสามารถวสเคราะหฐตวัวอยน่างไดผู้โดยการววัดสม จะทจาใหผู้
ประหยวัดเวลา ประหยวัดทรวัพยากร ลดขวันนตอนในการทจางาน สามารถทจางานไดผู้รวดเรร็วยสสิ่งขศึนน

3

6.2.2 หนน่วยงาน
การวสเคราะหฐปรสมาณออกซสเจนละลายโดยการววัดสม จะลดขวันน ตอนการวสเคราะหฐ/ทดสอบ ไดผู้
เปป็นอยน่างดม ประหยวัดเวลาและทรวัพยากร ทจาใหผู้วสเคราะหฐตวัวอยน่างและรายงานผลไดผู้รวดเรร็วยสสิ่งขศึนน จะทจาใหผู้
สรผู้างความนน่าเชชสิ่อถชอ และผผผู้ใชผู้บรสการเพสสิ่มขศึนน สน่งผลใหผู้เงสนรายไดผู้บรสการวสชาการของหนน่วยฯ เพสสิ่มขศึนน ตามไป
ดผู้วย
6.2.3 คณะวสทยาศาสตรฐ
เมชสิ่องานบรสการวสชาการของหนน่วยฯ ถผกตผู้อง แมน่นยจา มมประสสทธสภาพ สน่งผลใหผู้สรผู้างความนน่า
เชชสิ่อถชอ เชชสิ่อมวันสิ่ ใหผู้กวับคณะวสทยาศาสตรฐ ทจาใหผู้มมผผผู้ใชผู้บรสการมากขศึนน และรายไดผู้จากการบรสการมากขศึนนตาม
ลจาดวับ
ลงชชสิ่อ ...............................................ผผขผู้ อททุน
(นายบทุญสสทธสธ ววัฒนไทย)
10 กทุมภาพวันธฐ 2559

ขผู้าพเจผู้า นางสาวผทุสดม มทุหะหมวัด อนทุญาตใหผู้ นายบทุญสสทธสธ ววัฒนไทย ดจาเนสนงานโครงการ ศศึกษา
ปรริมาณออกซริเจนละลายโดยการววัดสสีดด้วยสเปกโทรโฟโตมริเตอรร์ และขอรวับรองวน่าจะตสดตามการดจาเนสนงาน
โครงการของ นายบทุญสสทธสธ ววัฒนไทย จนกวน่าการดจาเนสนงานโครงการดวังกลน่าวจะสจาเรร็จตามกจาหนด

ลงชชสิ่อ ...............................................ผผรผู้ วับรอง
(นางสาวผทุสดม มทุหะหมวัด)
หวัวหนผู้าหนน่วยเครชสิ่องมชอกลาง
10 กทุมภาพวันธฐ 2559
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เอกสารแนบขผู้อ 5.5
รายละเอมยดงบประมาณของโครงการ
โครงการ การศศึกษาปรริมาณออกซริเจนละลายโดยการววัดสสีดด้วยสเปกโทรโฟโตมริเตอรร์
งบประมาณขอรวับการสนวับสนทุน จจานวน 5,000 บาท มมรายการดวังตน่อไปนมน
รายการ
1. คต่าททางานนอกเวลาราชการ
1.1 การปฏสบวัตสงานนอกเวลาราชการในววันทจาการ
= 2,400
(เบสกไดผู้ไมน่เกสนววันละ 4 ชวัสิ่วโมง อวัตราชวัสิ่วโมงละ 50 บาท) (24 ววันๆ ละ 2 ชม)
1.2 ววันหยทุดราชการ
= 1,800
(เบสกไดผู้ไมน่เกสนววันละ 7 ชวัวสิ่ โมง อวัตราชวัวสิ่ โมงละ 60 บาท)(10 ววันๆ ละ 3 ชม.)
4. คค่าใชช้จค่ายอออื่นๆ
รวมงบประมาณทนังชี้ โครงการ (หข้าพนันบาทถข้วน)
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จทานวนเงวิน (บาท)
4,200

800
5,000

