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คํานํา 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

(Forest Stewardship Council : FSC) โดยในข้อกําหนดของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ได้กําหนดให้มี

ความตะหนักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ของนํ้าในพื้นที่สวนป่า  

 งานวิจัยและพัฒนา ส่วนแผนงานและประเมินผล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จึงดําเนินการรวบรวม

ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจัดทําคู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ําในพื้นที่สวนป่าให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการ
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

 น้ํา หรือแหล่งน้ํามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ในอดีตนั้นน้ํา

หรือแหล่งนํ้าไม่ว่าจะเป็นน้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน น้ําชายฝั่งและนํ้าทะเล จะไม่เน่าเสียหรือเกิดภาวะมลพิษ เรื่องจาก

ธรรมชาติสามารถปรับสมดุลและฟื้นฟูตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ทําให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการปนเป้ือนจากมลพิษต่างๆ 

แต่ก็มีปริมาณน้อย น้ําจึงสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เม่ือมีความเจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนมี

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ทําให้ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟื้นตัวเองได้

ทัน ปัญหานํ้าเน่าเสียในแหล่งนํ้าจึงเกิดข้ึนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้ํา รวมทั้งการใช้

ประโยชน์ของแหล่งน้ํานั้นๆ ด้วย 

 ดังนั้นการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา จึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าเพื่อทราบถึง

สถานภาพของแหล่งน้ําในปัจจุบัน ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่เกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงเม่ือได้ข้อเท็จจริงแล้ว จะนําไปสู่

แนวทางปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพนํ้า การแก้ไขและป้องกันผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษในแหล่งน้ําได้อย่าง

ทันท่วงที ก่อนที่นํ้าหรือแหล่งน้ํานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ประโยชน์ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ามีหลากหลายวิธีท้ังที่ไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคมากนัก จนถึงวิธีการที่ใช้เทคนิค/

เทคโนโลยีข้ันสูง หรือวิธีการที่ค่าใช้จ่ายน้อยจนถึงมาก ท้ังนี้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้กําหนดมาตรฐานและวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ําให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังจัดทําคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่าง

ง่ายที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงและไม่ต้องใช้เทคนิคมากนัก 

แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในที่น่ีได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 

คุณภาพน้ําและข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สํารวจต้องการ

ทราบ ข้อมูลทีได้ต้องมีการจัดเก็บและประเมินผลเพื่อติดตามแนวโน้มของคุณภาพน้ําอยู่เป็นระยะ พร้อมทั้งมีการ

รายงานผลต่อสาธารณะให้ทราบอยู่เสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการและแก้ปัญหามลพิษแหล่งนํ้า สําหรับ

กระบวนการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํามีอยู่หลายข้ันตอนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค์ 

 การกําหนดวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดย

กําหนดว่าต้องการทําอะไร เม่ือใด และทําอย่างไร เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการกําหนดพารามิเตอร์และช่วงเวลา

สําหรับตรวจสอบคุณภาพน้ําต่อไป 

2. การกําหนดพื้นที่และกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ้า 
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2.1 การสํารวจพ้ืนที่ การทําความเข้าใจเก่ียวกับพื้นท่ีที่จะทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะจะนําไปสู่การวางแผนและการกําหนดจุดเก็บน้ําที่เป็นตัวแทนคุณภาพน้ําตามวัตถุประสงค์ โดยปกติแล้วข้อมูลท่ี

ควรทราบในการสํารวจพื้นที่ท่ีจะต้องตรวจสอบคุณภาพน้ํา ได้แก่ 

 - แผนที่แหล่งน้ํา ได้แก่ ภาพแสดงพื้นที่แหล่งน้ําที่ต้องการจะสํารวจโดยรวม แสดงให้เห็นสายนํ้าและการ

เชื่อมต่อที่ต้ังและแหล่งกําเนิดมลพิษ พื้นท่ีการใช้ประโยชน์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพน้ํา เป็นต้น  

 - ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ัวไปของแหล่งนํ้า ได้แก่ ข้อมูลต้นกําเนิดของแหล่งนํ้า บริเวณที่ไหลผ่าน คลองสาขามีท่ี

ใดบ้าง ความกว้างความยาวของแม่น้ํา ขอบเขตของพื้นที่ลุ่มน้ํา เป็นต้น   

 - สภาพแหล่งกําเนิดมลพิษและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษและกิจกรรม

ต่างๆ ในพื้นท่ี โดยเฉพาะแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน และเกษตรกรรม ซ่ึงมีข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ท่ีตั้ง

แหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆ ชนิดของมลพิษ ปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายลงแหล่งน้ํา เป็นต้น 

 - ลักษณะทางชลศาสตร์ของน้ํา ได้แก่ สภาพการข้ึนลงของน้ําในแหล่งนํ้า ปริมาณทิศทางและอัตราการไหลใน

แต่ละช่วงเวลา ซ่ึงสภาพทางชลศาสตร์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มักมีผลต่อคุณภาพน้ําและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ําท่ี

เปลี่ยนไป 

 

2.2 การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ้า โดยทั่วไปการกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ้า ประกอบด้วย 3 จุดหลักๆ คือ 

 1. จุดอ้างอิง ได้แก่ จุดต้นนํ้า หรือจุดท่ียังไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งมลพิษใดๆ ใช้อ้างอิงสภาพตามธรรมชาติ

ที่แท้จริงของแหล่งน้ํานั้นๆ 

 2. จุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา ได้แก่ จุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีอยู่ในช่วงที่มีการใช้ประโยชน์

หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งมลพิษต่างๆ ของแหล่งนํ้า โดยจุดตรวจสอบจะกําหนดข้ึนเพื่อใช้ตรวจแนวโน้มของสภาพ

ปัญหาในแหล่งนํ้าท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ําตามทิศทางของ

ปัญหา 

 3. จุดตรวจสอบท้ายน้ํา ได้แก่ จุดตรวจสอบบริเวณปากแม่นํ้า หรือปลายสุดของแหล่งนํ้าก่อนจะถูกระบายลงสู่

แหล่งรองรับน้ําอ่ืนๆ เช่น ทะเลหรือมหาสมุทร เป็นต้น เป็นจุดที่ใช้ตรวจสอบสภาพของแหล่งนํ้าลําดับสุดท้าย เพื่อ

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากผ่านการรองรับมลสารต่างๆ ตลอดท้ังลําน้ําแล้ว 

ข้อควรคํานึงในการเลือกจุดเก็บนํ้า สรุปได้ดังน้ี 

• กรณีการตรวจสอบสภาพทั่วไปของแหล่งน้ํา ลักษณะที่ดีของบริเวณท่ีจะใช้เป็นจุดเก็บตัวย่างสําหรับแม่น้ําลํา

ธาร ควรเป็นบริเวณที่กระแสน้ํามีการไหลสมํ่าเสมอ มีลักษณะการผสมกลมกลืนกันอย่างดีของนํ้า ไม่เป็นคุ้งน้ํา 

(โค้งนํ้า) ไม่มีสิ่งกีดขวางจนทําให้คุณภาพนํ้ามีลักษณะไม่สมํ่าเสมอ อาทิ มีโขดหินจํานวนมาก เป็นต้น ส่วนใน

น้ํานิ่งทั่วไป ส่วนใหญ่มักเลือกเก็บในบริเวณทางเข้าออกของนํ้า บริเวณท่ีมีการใช้ประโยชน์หรืออาจเกิดมลพิษ 
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หรือบริเวณต่างๆ ที่ เป็นลักษณะเฉพาะของแหล่ง นํ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย 

• กรณีการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากแหล่งมลพิษต่างๆ         ควรเลือกจุดที่อยู่ท้ายนํ้าห่างจากจุดปล่อยน้ํา

ทิ้ง และเป็นจุดที่นํ้าท้ิงได้ผสมกลมกลืนกับแหล่งน้ําแล้ว หากต้องการเปรียบเทียบหรือประเมินความเสียหายท่ี

เกิดจากการปนเปื้อนของมลพิษ ควรทําการเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด คือ จุดระบายน้ําท้ิงระยะที่จะไม่ได้

รับผลกระทบจากมลพิษน้ัน และใต้จุดระบายนํ้าท้ิงบริเวณท่ีน้ําผสมกลมกลืนพอดีกับน้ําในแหล่งน้ํา จุดที่ผสม

กลมกลืนพอดีในแม่น้ําลําคลองสามารถประมาณได้ ซ่ึงรายละเอียดทางเทคนิคอาจจะต้องประสานกับเจ้าหน้าท่ี

ส่วนกลางหรือผู้เชี่ยวชาญตามสถานศึกษา หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อเลือกจุดที่เหมาะสม 

• ความปลอดภัยของผู้เก็บตัวอย่าง การเลือกจุดเก็บตัวอย่างนั้น ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีต้อง

คํานึง ถ้าลํานํ้าไหลเชี่ยวและมีอันตรายสูง ควรหาสถานท่ีใหม่ท่ีมีความปลอดภัยสูงกว่าและไม่เกิดความเสี่ยงต่อ

ผุ้เก็บตัวอย่างน้ําเป็นจุดเก็บตัวอย่างแทน แม้ว่าจุดท่ีอันตรายจะมีความเหมาะสมสําหรับการกําหนดเป็นจุดเก็บ

ตัวอย่างในทางวิชาการก็ตาม ทั้งนี้ถ้าสามารถกําหนดจุดเก็บเป็นสะพานข้ามแม่นํ้าได้จะเป็นจุดท่ีสะดวก

ปลอดภัยและเป็นท่ีนิยมใช้อยู่ท่ัวไป 

3. การกําหนดความถี่และช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

 ความถ่ีและช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ําจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อมูลท่ี

ต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่าง ซ่ึงมีปัจจัยหลายประการท่ีใช้ประกอบพิจารณา อาทิ งบประมาณ จํานวน

บุคคล ฤดูกาล วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบหรือสภาพแหล่งนํ้า เป็นต้น 

3.1 การกําหนดความถี่ ในกรณีต้องตรวจสอบสภาพท่ัวไปของแหล่งน้ํา หากแหล่งน้ํามีการเปลี่ยนแปลงทาง

คุณภาพนํ้าบ่อยคร้ัง จะต้องเพิ่มความถ่ีในการเก็บตัวอย่างมากกว่าแหล่งนํ้าที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบ่อย 

ยกตัวอย่างเช่น ในรอบ 1 ปี แม่น้ําโดยท่ัวไปมักมีคุณภาพแตกต่างกันในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ส่วนใหญ่ในฤดูฝนจะมี

คุณภาพนํ้าท่ีดีกว่าฤดูแล้ง เน่ืองจากมีปริมาณน้ํามากกว่าในการเจือจางสิ่งสกปรก อย่างไรก็ตามในช่วงฝนแรกหลายๆ 

พื้นที่ก็เกิดปัญหา ดังนั้น การกําหนดความถ่ีสําหรับการตรวจสอบคุณภาพนํ้าควรกําหนดให้ครอบคลุมท้ังในฤดูฝนและ

ฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามหากพบว่าคุณภาพน้ําในแม่นํ้ามีลักษณะท่ีแตกต่างกันในรอบ 1 ปี เช่น น้ําเน่าเสียช่วงปลายฤดูแล้ง 

มีความขุ่นจากตะกอนสูง ช่วงต้นฤดูฝนมีสีเขียวเนื่องจากสาหร่ายเจริญเติบโตมาก เป็นต้น ลักษณะเช่นน้ีถ้าเกิดอยู่เสมอ

อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าโดยรวม ควรเพิ่มความถ่ีในการตรวจสอบให้มากข้ึน เพื่อให้ครอบคลุมสภาพความเป็นไป

ของแหล่งน้ําทุกกรณี เพื่อใช้เป็นตัวแทนที่จะอธิบายสภาวะของคุณภาพน้ําท่ีใกล้เคียงธรรมชาติแท้จริงของแหล่งน้ํามาก

ที่สุด ท้ังนี้ควรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เสมอ 

 การตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําอย่างน้อยที่สุด ควรติดตามตรวจสอบ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงต้นฤดูฝนและ

ช่วงกลางฤดูแล้ง แต่หากมีงบประมาณและจํานวนบุคลากรเพียงพอ ควรตรวจวัดให้มีความถ่ีมากข้ึน เช่น 3-4 ครั้งต่อปี 

หรือ เดือนละ 1 คร้ัง เป็นต้น 
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3.2 การกําหนดช่วงเวลา  การกําหนดช่วงเวลาสําหรับตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสภาพน้ําภาคสนาม หลังจากทีได้

เตรียมอุปกรณ์ กําหนดพื้นท่ีตรวจวัดคุณภาพนํ้า รวมท้ังบุคลากร งบประมาณ และการเตรียมการอ่ืนๆ ท่ีพร้อมแล้ว 

โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องคํานึงถึง ได้แก่ 

• ควรกําหนดเวลาที่แน่นอนสําหรับการเก็บตัวอย่าง เพื่อการเตรียมการท่ีพร้อมสําหรับการเก็บน้ําแต่ละครั้ง กรณี

ที่แหลางน้ําใดอยู่ติดกับนํ้าทะเล ควรพิจารณาช่วงวันท่ีเก็บร่วมกับการใช้มาตรน้ําของกรมอุทกศาสตร์ 

กองทัพเรือ เพื่อตรวจสอบสภาพการข้ึนลงของแม่นํ้าในการเลือกช่วงเวลาเก็บท่ีเหมาะสม ปกติมักเลือกเก็บ

ตัวอย่างน้ําในช่วงเวลาน้ําลง เพราะนํ้าท่ีตรวจสอบยังเป็นนํ้าจืดมีการไหลของนํ้าตามธรรมชาติและเป็นสภาพท่ี

เกิดปัญหามลพิษรุนแรงที่สุด 

• ควรปรับเวลาการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างไม่ให้อยู่ในช่วงเวลาการบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ เพื่อยืด

อายุการใช้งานของเคร่ืองมือและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ควรตรวจสอบงาของห้องปฏิบัติการในช่วงท่ีมีการเก็บตัวอย่าง ว่าสามารถรองรับตัวอย่างที่จะต้องส่งวิเคราะห์

และสามารถตรวจวิเคราะห์ในเวลาท่ีกําหนดตามอายุของตัวอย่าง 

4. พารามิเตอร์ที่แนะนําในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าจําเป็นต้องมีการกําหนดพารามิเตอร์ในการติดตามตรวจสอบ โดยเลือด

พารามิเตอร์ที่มีความสําคัญหรือบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ําได้ รวมท้ังยังต้องคํานึงถึงศักยภาพของสวนป่า งบประมาณ บุคลากร 

และสภาพแวดล้อมของสวนป่า โดยกรมควบคุมมลพิษได้แนะนําพารมมิเตอร์ท่ีควรตรวจวัดตามสภาพพื้นท่ีและ

แหล่งกําเนิดมลพิษในท้องถ่ิน ดังนี้  

 

พ้ืนที่และแหล่งกําเนิดมลพิษ พารามิเตอร์ที่ควรวัด 
พื้นท่ีการเกษตร ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 
ป่าไม้ ความขุ่น อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 

พื้นท่ีปศุสัตว์ 
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจน
ละลาย 

พื้นท่ีอุตสาหกรรม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ความนําไฟฟ้า โลหะหนัก ออกซิเจนละลาย 
เหมือง อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ความนาํไฟฟา้ ออกซิเจนละลาย 

พื้นท่ีชุมชน 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจน
ละลาย บีโอดี ความนําไฟฟา้ 

โรงบําบัดน้าํเสีย 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจน
ละลาย บีโอดี ความนําไฟฟา้ 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจน
ละลาย บีโอดี โลหะหนัก 

ปากแม่น้ํา ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย ความเค็ม 
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ชายฝั่งทะเล ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย ความเค็ม 

แหล่งสันทนาการและพักผ่อน 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น อุณหภูมิ  
ออกซิเจนละลาย บีโอด ี

 สําหรับสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดเป็นพื้นที่ในกลุ่มป่าไม้ ดังนั้นการตรวจติดตามคุณภาพน้ํา

จึงใช้พารามิเตอร์ท่ีควรวัดในพื้นที่และแหล่งกําเนิดมลพิษด้านป่าไม้ 

นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษ ยังได้มีการจัดทําวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถตรวจวัด

ได้ทันที ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน แต่ก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ ท้ังน้ี

วิธีการที่แนะนําตามพารามิเตอร์ที่สําคัญมีดังนี้  

 

พารามิเตอร์ วิธีตรวจวัดที่แนะนํา วิธีการตรวจวัดอ่ืนๆ 
ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี 
กลิ่นของน้ํา เป็นต้น 

สังเกต - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ชุดทดสอบ ว.111 - 
ความขุ่น/ความโปร่งแสง Secchi Disc - 
อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะ เครื่องอิเลกโทรนิกส์ที่ตรวจวัดพารามิเตอร์

อ่ืนๆ ท่ีสามารถวัดอุณหภูมิได้ 
ความเป็นกรด-ด่าง กระดาษลิตมัส  

(วิธีเปรียบเทียบส)ี  
เคร่ือง pH meter 

- 

ออกซิเจนละลาย ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย  
(ว.312) ของกรมอนามัย 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายแบบมือถือ 
(Handheld Dissolved Oxygen Meter) 

ฟอสฟอรัส ชุดทดสอบ (Test Kits)  
(วิธีเปรียบเทียบส)ี 

- 

ไนเตรท ชุดทดสอบ (Test Kits)  
(วิธีเปรียบเทียบส)ี 

- 

โลหะหนัก ชุดทดสอบ (Test Kits)  
(วิธีเปรียบเทียบส)ี 

เฉพาะตะก่ัว มีชุดทดสอบตะก่ัว (ว.313) ของ
กรมอนามัย 
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การสํารวจลักษณะทางกายภาพของแหลงนํ้า 

ลักษณะทางภายภาพของแหล่งนํ้าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงคุณภาพของลําน้ํา การสํารวจลักษณะกายภาพของแหล่งน้ํา

สามารถทําได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ การสังเกตสิ่งต่างๆ บริเวณลําน้ํา เพราะถึงแม้ว่ามลพิษทางนํ้าไม่สามารถบ่งบอกได้จาก

การสังเกต แต่วิธีการดังกล่าวก็ช่วยเตือนให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น กลิ่นและสีของ

น้ํา เป็นต้น นอกจากน้ี ควรมีการสํารวจลักษณะความลึก ความกว้าง ทิศทางการไหลและความเร็วของกระแสนํ้า เพื่อ

เป็นข้อมูลสนับสนุนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของลํานํ้า 

การสังเกตแหล่งกําเนิดมลพิษ 

 แหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆ โดยรอบที่มีการระบายนํ้าท้ิงลงสู่แหล่งน้ํา เป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนมล

สารต่างๆ ของแหล่งน้ํานั้น ตังน้ัน การสังเกตแหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆ โดยรอบพื้นที่สํารวจจะช่วยให้สามารถกําหนด

พารามิเตอร์ที่ควรติดตามตรวจสอบ หรือจุดท่ีควรมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบได้ 

วิธีการตรวจสอบ 

1. จัดทําแผนท่ีแหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆ ของแหล่งน้ํานั้นๆ  

2. ทําการสํารวจและ checklist ตามตารางน้ี 

แหล่งกําเนิดมลพิษ 
คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก 

ประเมิน 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่มี 
(0) 

มีบ้านเรือนหรือศาสนสถาน (ห้องน้ําและส้วมอยู่ในน้ําหรือ
ริมน้ํา หรือต่อท่อระบายน้ําลงแหล่งน้ํา) 

2 
    

โรงแรม รีสอร์ทหรืออาคารท่ีทําการหรือร้านอาหารตั้งอยู่ริมน้ํา 
หรือใกล้เคียง (ห้องน้ําและส้วมอยู่ในน้ําหรือริมน้ํา หรือต่อท่อ
ระบายน้าํลงแหล่งน้ํา) 

2 
    

มีสถานท่ีกําจัดขยะอยู่ริมนํ้าหรือใกล้เคียง 3     
มีฝูงปศุสัตว์ถ่ายมูลหรือย่ําให้น้ําขุ่น ตลิ่งพังทลาย 1     
มีฟาร์มหมูอยู่ริมน้ําหรือใกล้เคียง 2     

มีเรือกสวนไร่นาท่ีใช้ปุ๋ยเคมี 2     
มีเรือกสวนไร่นาท่ีใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช 2     
มีพื้นท่ีป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 1     
มีพื้นท่ีว่าง ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยหรือใช้ประโยชน ์ 1     

มีพื้นท่ีก่อสร้าง บ้านพักคนงาน ตั้งอยู่ริมน้ําหรือใกล้เคียง 2     

อ่ืนๆ       

* ดัดแปลงจาก คู่มือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ด้านคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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* หากพื้นท่ีสํารวจมีแหล่งกําเนิดมลพิษอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในตาราง ให้ผู้สํารวจพิจารณาคะแนนถ่วงจากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด หากก่อให้เกิดผลกระทบมากก็ให้คะแนนมาก หากก่อให้เกิดผลกระทบน้อย ก็

ให้คะแนนน้อย 

การรวมคะแนน ให้นําคะแนนถ่วงนํ้าหนักคูณกับคะแนนในแต่ละคําตอบ เช่น ถ้ามีบ้านเรือนริมน้ํา (ห้องนํ้าและส้วมอยู่

ในนํ้าหรือริมน้ํา) จํานวนมาก ก็จะได้คะแนน 2*3 = 6 คะแนน เป็นต้น 

การอ่านผลและแปรผล 

• ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-14 คะแนน 

 แหล่งน้ํานี้จะได้รับการปนเป้ือนของมลสารต่างๆ จากแหล่งกําเนิดมลพิษในปริมาณค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็

ตามควรมีการวางแผนเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าน้ัน 

• ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 15-40 คะแนน 

 แหล่งน้ํานี้มีโอกาสได้รับการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ จากแหล่งกําเนิดมลพิษบ้าง ดังน้ันควรมีการวางแผนการ

เฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแหล่งนํ้าน้ัน โดยเฉพาะบริเวณท้ายนํ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษที่สําคัญ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหรือบ่อบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 

• ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 40 คะแนน ข้ึนไป 

 แหล่งน้ําน้ีมีโอกาสได้รับการปนเป้ือนของมลสารต่างๆ จากแหล่งกําเนิดมลพิษค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรมีการ

วางแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําน้ัน และดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

บริเวณท้ายน้ําของแหล่งกําเนิดมลพิษที่สําคัญ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหรือบ่อบําบัดน้ําเสีย 

เป็นต้น 

 

การสังเกตสีของนํ้า 

  สีของน้ําจะบ่งชี้ถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดสีได้ หรือบอกถึงสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ําได้ การประเมินสีอาจทําได้โดยการ

เปรียบเทียบสีกับสีมาตรฐานหรือการใช้ความรู้สึกของผู้สํารวจแต่ควรเป็นความเห็นที่มาจากหลายๆ คน 

วิธีการตรวจวัด สังเกตสีของนํ้าจากแหล่งน้ําโดยตรง หรือตักนํ้าข้ึนมาอย่างน้อย 2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมาณ

คร่ึงหน่ึงของความลึก ข้ึนมาใส่หลอดแก้วหรือขวดแก้วใสแล้วจึงสังเกตสี 

การอ่านผลและแปรผล สีท่ีเกิดข้ึนของน้ําเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดสีได้อย่างคร่าวๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าน้ําจะใสไม่มีสี ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าแหล่งน้ํานั้นมีคุณภาพดีไม่มีการปนเปื้อนเลย ควรจะมีการ

ตรวจสอบต่อไป  
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สีที่ปรากฏ สาเหตุทีท่ําให้เกิดส ี
ไม่มีสี ยังไม่ควรสรุปว่านํ้าสะอาด เพราะอาจมีส่ิงเจือปนอยู่ 

สีเขียว แพลงค์ตอนพืช 

สีเหลือง สีนํ้าตาลหรือสีชา มีซากพืชย่อยสลาย 
สีแดง สีเหลือง หรือสีมะฮอกกานี เป็นสีของสาหร่ายจําพวกหน่ึง (Dinoflagellates) 
สีน้ําตาลขุ่น หรือสีแดง มีตะกอนดินเจือปน อาจเกิดจากการกัดเซาะหน้าดินหรือชายฝั่ง 
สีรุ้ง มีคราบน้ํามันท่ีผิวหน้า 
สีเทา หรือสีดํา น้ําเนา่จากสิ่งปฏิกูล หรืออาจมีแร่ธาตุจากธรรมชาติเจือปน 

 

การสังเกตกล่ินของนํ้า 

 กลิ่นของน้ําจะบ่งบอกถึงสาเหตุมลพิษของลํานํ้าน้ันได้ เช่น น้ําที่ได้รับการปนเปื้อนจากน้ําเสียชุมชนก็จะมีดลิ่น

เหม็นก๊าซไข่เน่า เป็นต้น รวมทั้งระกับที่ได้กลิ่นก็บอกได้ว่า คุณภาพน้ํามีการปนเปื้อนของมลพิษมากหรือน้อยอย่างคร่าวๆ 

ได้ 

วิธีการติดตามตรวจสอบ ดมกลิ่นของน้ําจากแหล่งนํ้าโดยตรง คือ การไปยืนริมนํ้าและสูดหายใจ ดมกลิ่น หรือตักน้ํา

ข้ึนมาอย่างน้อย 2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของความลึกใส่หลอดแก้ว หรือขวดแก้วใสจึงดมกลิ่นโดยใช้มือ

โบกกลิ่นให้โชยเข้าจมูก 

การอ่านและแปลผล กลิ่นของน้ําจะบ่งบอกถึงสาเหตุมลพิษของลําน้ําน้ันได้อย่างคร่าวๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไม่ได้กลิ่นก็ไม่อาจสรุปได้ว่าแหล่งนํ้าน้ันคุณภาพดี ไม่มีการปนเปื้อนเสียทีเดียวเลย ควรมีการติดตาม

ตรวจสอบต่อไป 

 

ประเภทของกลิ่น ที่มาของกลิ่น 
กลิ่นหอม กลิ่นผลไม้ กลิ่นกระเทียม กลิ่นแตงกวา กลิ่นน้ําหอม กลิ่นยาต่างๆ 
กลิ่นต้นไม้ กลิ่นสาหร่าย กลิ่นหญ้า กลิ่นต้นไม้ กลิ่นแพลงค์ตอนต่างๆ  
กลิ่นดินและเชื้อรา กลิ่นดิน กลิ่นโคลน กลิ่นเชื้อราต่างๆ  
กลิ่นคาว กลิ่นคาวปลา กลิ่นน้ํามันตับปลา กลิ่นหอยต่างๆ 
กลิ่นยา กลิ่ นฟีนอล กลิ่ นน้ํ า มันทา ร์  กลิ่ น นํ้ า มัน  กลิ่ น ไข มัน  กลิ่ นพาราฟิน  กลิ่ นคลอรี น    

กลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ กลิ่นคลอโรฟินอล หรือกลิ่นผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ  
กลิ่นเน่า กลิ่นของสดเน่า กลิ่นขยะ กลิ่นน้ําทิ้ง กลิ่นคอกหมู กลิ่นมูลสัตว์ต่างๆ  
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การวัดความกว้างและลึกของลํานํ้า 

 การวัดความกว้างและลึกของลํานํ้า เป็นการช่วยให้ทราบถึงลักษณะของแหล่งน้ําได้ดี 

อุปกรณ์ตรวจสอบ  

1. เชือกยาว 10 - 20 เมตร มีเคร่ืองหมายบอกระยะความยาวทุกๆ เมตร 

2. ไม้ยาว 1 – 2 เมตร 

3. ลูกดิ่ง หรือวัสดุหนักๆ ที่สามารถผูกติดกับปลายเชือกได้ เช่น    น็อตตัวเมียขนาดใหญ่ หรือถุงตาข่ายใส่ก้อนหิน 

ในกรณีนํ้าลึก 

4. สมุดบันทึกและดินสอ 

วิธีการตรวจสอบ 

1. วัดความกว้างและความลึกของลําน้ําหลายๆ จุด ในช่วง 10 เมตร  ที่ทําการสํารวจ 

  การวัดความกว้าง  

 – กรณีน้ําต้ืนและไม่เชี่ยว ใช้ไม้หรือเชือกวัดหลายๆ จุด ตลอดช่วง 10 เมตร ที่ทําการสํารวจ 

 - กรณีน้ําลึกหรือนํ้าตื้นแต่ไหลเช่ียว กะคร่าวๆ ด้วยสายตาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุ้นเคย เช่น สนาม

ฟุตบอล 

การวัดความลึก 

 – กรณีน้ําต้ืนและไม่เชี่ยว ใช้ไม้วัดหยั่งถึงพื้นใต้นํ้า สุ่มวัดตามจุดต่างๆ ให้ท่ัวทั้งบริเวณท่ีเป็นแก่งน้ําตื่น

ไหลเป็นระลอกและบริเวณแอ่งท่ีค่อนข้างลึกกว่า 

 - กรณีลําน้ําลึกและไม่เชี่ยว ผูกลุกดิ่งไว้ท่ีปลายเชือกด้านหนึ่ง อีกปลายหนึ่งผูกติดกับปลายไม้

เหมือนกับคันเบ็ดตกปลา หย่อนเชือกลงนํ้าจนลุกดิ่งแตะพื้นใต้น้ํา บันทึกความยาวของเชือกที่จมนํ้า ถ้ามี

สะพานอาจวัดจากสะพาน 

- กรณีลําน้ําลึกและไหลเชี่ยว ไม่ต้องวัด เพราะแรงน้ําพัดเชือกไปตามนํ้า แม้จะมีนํ้าหนักถ่วงอยู่ทําให้ผลวัด

คลาดเคลื่อน 

2. บันทึกค่าที่วัดได้ลงในตาราง ผู้สํารวจควรวัดความกว้างและลึกบริเวณที่ทําการสํารวจอย่างน้อย 5 จุด 

3. คํานวณค่าเฉลี่ยความกว้างและความลึก  

การอ่านและแปลผล ความลึกและความกว้างของแหล่งน้ํา ประเมินจากจุดต่างๆ ที่วัด มีความแตกต่างกันมากน้อย

เพียงใด หากมีความแตกต่างกันมากก็จะแสดงว่าภูมิประเทศใต้น้ํามีลักษณะหลากหลายดี เป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใน

น้ํา 

การวัดความเร็วบริเวณผิวนํ้าด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย 

 ความเร็วของกระแสนํ้ามีผลต่อการละลายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ้า หากน้ําไหลเร็ว ก็จะมีปริมาณออกซิเจน

ละลายในน้ําค่อนข้างสูงกว่าในนํ้านิ่ง 

อุปกรณ์ตรวจสอบ 

1. วัสดุที่ลอยนํ้าได้ในระดับปร่ิมและไม่ปลิวตามลม เช่น ผลส้ม ขวดน้ําที่มีนํ้าอยู่คร่ึงหนึ่ง 
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2. สายวัดระยะทาง 

3. นาฬิกาจับเวลา 

4. สมุดบันทึกแบะดินสอ 

วิธีการตรวจสอบ 

1. กําหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของระยะทาง ซ่ึงควรยาวประมาณ 10 – 50 เมตร จากนั้นวัดความยาวของ

ระยะทางที่แน่นอน ทั้งนี้ไม่ควรเป็นบริเวณที่มีจุดบรรจบของคลอง ไม่มีตอสะพาน ฝาย หรือเข่ือน และไม่ม่ทาง

โค้งของลํานํ้า รวมทั้งก่อนหน้าและหลังบริเวณท่ีตรวจวัดด้วย (ประมาณ 50 เมตร เป็นอย่างน้อย) 

2. ผู้สํารวจคนที่ 1 ยืนในตําแหน่งจุดเริ่มต้น เพื่อปล่อยวัสดุที่ลอยนํ้าได้ลงในนํ้า คนท่ี 2 ยืนอยู่ในตําแหน่งจุด

สุดท้ายเพื่อจับเวลาของวัสดุที่ลอยมาถึงจุดที่กําหนด 

3. ควรทําซํ้าประมาณ 3-5รอบ เพื่อนํามาคํานวณค่าความเร็วของกระแสนํ้าเฉลี่ย 

การอ่านและแปรผล 

 คํานวณความเร็วของกระแสนํ้าบริเวณผิวน้ําด้วยสูตร 

   ความเร็วของกระแสนํ้า = ระยะทางที่กําหนด 
                       (เมตร/วินาที)           เวลาท่ีจับได้ 
 หากต้องการคํานวณปริมาณนํ้าที่ไหลแล้วจะต้องมีการตรวจวัดความกว้างและความลึกของลํานํ้าแล้วจึงคํานวณ

เป็นปริมาณนํ้าท่ีไหล คือ 

ปริมาณนํ้าท่ีไหล (ลบ.ม/วินาที) = ความเร็วของกระแสนํ้า x พื้นท่ีหน้าตัดของลํานํ้า 

 หากคํานวณค่าอัตราเร็วของกระแสน้ําได้ค่าสูง แสดงว่าน้ําไหลเร็ว  ซ่ึงการท่ีน้ําไหลเร็วและแรง จะมีผลทําให้บริเวณนั้นมี

สิ่งมีชีวิตในน้ําอาศัยอยู่น้อย 

 

การวัดความขุน/ความโปรงแสงโดยใช Secchi Disc 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าด้วยการวัดความขุ่น/ความโปร่งแสงของแหล่งนํ้า จะเป็นการตรวจสอบการส่อง

ผ่านของแสงในแหล่งน้ํา เนื่องจากความขุ่น/ความโปร่งแสงของน้ํามีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําและการ

ละลายของออกซิเจน 

อุปกรณ์การตรวจวัด 

1. Secchi Disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. สีขาวสลับดํา เรามาสารถจัดทํา Secchi Disc แบบง่ายๆ 

ได้เอง คือ หาไม้-ฟิวเจอร์บอร์ด/แผ่นโลหะ ตัดเป็นวงกลมขนาด 30 ซม. แล้วแบ่งทาสีขาวและดํา ให้

เหมือนแผ่น Secchi Disc เจอรู้ตรงกลางแล้วร้อยเชือก 

2. เชือกที่มีการทําสัญลักษณ์บอกระยะทางซึ่งอาจเป็นการพ่นสี หรือการติดเทปกาวทุกระยะ 50 เซนติเมตร 

เป็นต้น 

3. ที่ถ่วงน้ําหนัก เช่น แท่งโลหะ หิน เป็นต้น  



คูมือตรวจวัดคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีสวนปา ออป.เหนือบน  11 

 
วิธีการตรวจวัด 

1. หย่อน Secchi Disc ที่ผูกเชือกและมีน้ําหนักถ่วงลงในน้ําในแนวด่ิง หย่อนลงไปจนกว่าจะมองไม่เห็น 

2. อ่านความลึกจากสัญลักษณ์บอกระยะทางที่ทําไว้ของเชือก 

3. ค่อยๆ ดึง Secchi Disc ขึ้นมา จนมองเห็น Secchi Disc ครั้งแรก 

4. อ่านความลึกจากสัญลักษณ์บอกระยะทางที่ทําไว้ของเชือก 

5. นําความลึกที่อ่านได้ทั้ง 2 ครั้งมาเฉลี่ยกัน แล้วบันทึกเป็นค่าความโปร่งแสง 

ข้อแนะนํา 

1. ควรให้แผ่น Secchi Disc อยู่ในร่มเงาของเรือขณะอ่านค่า เพื่อป้องกันการสะท้อนของแสงที่จะส่องเข้าตา 

ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการวัดได้ 

2. ควรถ่วงน้ําหนักให้ดี ระวังการลอยตามกระแสน้ําของ Secchi Disc ในกรณีนํ้าไหลแรง 

3. หากวัดจากสะพานอาจเกิดการอ่านค่าผิดพลาดได้ 

การแปรผล 

 หากสามารถวัดความโปร่งแสงได้มาก แสดงว่าน้ํานั้นมีความใสมาก ซ่ึงมีประโยชน์ต่อสัตว์น้ําและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

ในน้ํามาก แต่ถ้าหากนํ้ามีค่าความขุ่นมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่านํ้าน้ันมีตะกอนมาก เนื่องจากความขุ่นของน้ําเพิ่มข้ึนตาม

ปริมาณสารแขวนลอยท่ีอยู่ในนํ้า ซ่ึงจะเป็นตัวลดการส่องผ่านของแสงลงไปในแหล่งนํ้า สารแขวนลอยที่อยู่ในน้ํามาจาก

วัตถุต่างๆ มากมาย นับตั้งแต่ โคลน ฝุ่น แพลงค์ตอน ไปจนถึงของเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากน้ําเสียของโรงงาน โดย

เอกสารวิชาการสถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติ ฉบับท่ี 75/2530 เร่ืองเกณฑ์คุณภาพนํ้าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ํา

จืด ได้กําหนดค่าของแข็งทั้งหมด โดยการตรวจวัดด้วย Secchi Disc เท่ากับ 30 -60 ซม. 
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การตรวจวัดแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมโดยชุดทดสอบ ว.111ของกรมอนามัย 

 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นแบคทีเรียบ่งชี้ ถึงโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ในแหล่งน้ํา ซ่ึง

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มสามารถปนเป้ือนเข้าสู่แหล่งน้ําได้โดยตรง จากการปล่อยสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและ

นก และเกษตรกรรมต่างๆ การชะล้างของเสียจากแผ่นดินเม่ือเกิดฝนตก และจากของเสียที่มนุษย์ขับถ่ายลงสู่แหล่งน้ํา

โดยตรง 

 วิธีการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มโดยชุดทดสอบ ว.111 ของกรมอนามัย เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ 

โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ ว.111 จากสีแดงเป็นสีต่างๆ สามารถตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไป เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าก่อนนํามาบริโภค เช่น นํ้าจากบ่อบาดาลและนํ้าบ่อตื้น เป็นต้น มีความน่าเชื่อถือได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Mutiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 84.5%  

อุปกรณ์และสารเคมีในการตรวจวัด 

1. อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ว.111) 

2. แอลกอฮอล์ 70% 

3. สําลีท่ีฆ่าเชื้อแล้ว 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตักน้ํา 

5. ภาชนะบรรจุ 

วิธีในการตรวจวัด 

1. เก็บตัวอย่างน้ําที่ต้องการตรวจวัด โดยใช้ภาชนะที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนตักนํ้าจากแหล่งนํ้า ควรตักท่ี

ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกท้ังหมด 

2. ทําความสะอาดมือให้สะอาดด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 

3. ทําความสะอาดรอบๆ ฝาขวดและคอขวดบริเวณแถบรัดปากขวดให้สะอาดด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 

4. ตัดแถบรัดปากขวดให้ขาดด้วยมีดทําความสะอาดแล้วด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์ 70% และใช้ปลายมีดเปิดแถบรัด

ปากขวดออก 

5. เติมตัวอย่างน้ําจนถึงขีดท่ี 4 ของขวด อย่าให้ภาชนะโดนปากขวด โดยให้อยู่ห่างจากปากขวดประมาณ 1 ซม. 

ในขณะเทตัวอย่างนํ้าลงในขวด 

6. ปิดฝาขวดให้แน่น 

7. หมุนขวดเป็นวงกลมเบาๆ เพื่อให้อาหารตรวจเชื้อ ว.111 ผสมกับตัวอย่างน้ําให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 

(25-45°c) เป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง ตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผ่นเทียบสี    ว.111  
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การอ่านและแปรผล 

 หลังจากเติมน้ําตัวอย่าง อาหารเหลว และน้ําในขวดจะมีสีแดงเข้มเม่ือบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 

ให้นํามาเปรียบเทียบสีของอาหารเหลวที่เปลี่ยนแปลงไปกับแผ่นเทียบสีที่อยู่ในชุดตรวจสอบ โดยหากสีของอาหารเหลว

ยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าให้ผลลบ ซ่ึงหมายความว่านํ้าน้ันสามารถใช้บริโภคได้ แต่หากสีของอาหารเหลวมีการเปล่ียน

สีไปเป็นสีส้ม สีเหลือง หรือสีเขียว แสดงว่าให้ผลบวก ซ่ึงหมายความว่าน้ํานั้นไม่ควรใช้บริโภค หรือก่อนนํามาบริโภคควรมี

การปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียก่อน (ควรนํามาต้มให้สุกก่อน)  

ข้อควรระวัง 

1. ภาชนะที่นํามาตักน้ําใส่ชุดทดสอบควรปราศจากเชื้อโรคและปราศจากการปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่ึงอาจใช้วิธี

ลวกด้วยนํ้าร้อนหรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ก่อนล้างด้วยนํ้าต้มสุกปราศจากเชื้อโรค เป็นต้น 

2. วิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพนํ้าดื่มสําหรับบริโภค ดังน้ันวิธีการนี้อาจไม่เหมาะสําหรับการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําโดยทั่วไปที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค 

3. หากน้ําตัวอย่างมีสี จะทําให้สังเกตผลการตรวจวัดได้ยาก ซ่ึงอาจทําให้แปรผลผิดพลาดได้ 
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การวัดอุณหภูมินํ้าดวยเทอรโมมิเตอรแบบกระเปาะ 

 การวัดอุณหภูมิน้ํา คือ การวัดค่าความร้อนความเย็นของแหล่งน้ํา ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมกับการดํารงชีวิตอยู่

ของสัตว์น้ํา นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในน้ํา ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ํานั้นๆ ด้วย 

อุปกรณ์ในการตรวจวัด 

 เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะ ซ่ึงมี 2 ชนิด คือชนิดแอลกอฮอล์และชนิดปรอท โดยทั่วไปนิยมใช้ชนิดแอลกอฮอล์ 

เนื่องจากเม่ือแตกแล้วมีความเป็นพิษน้อยกว่าชนิดปรอท อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการแตกของเทอร์โมมิเตอร์ อาจ

เลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบท่ีมีพลาสติกหรือโลหะห่อหุ้มกันกระแทก 

วิธีการตรวจวัด 

1. ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องมือ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะ ควรตรวจดูสภาพของเหลวในกระเปาะว่ายัง

ใช้งานได้หรือไม่  

2. วัดอุณหภูมิในอากาศก่อนวัดในน้ํา โดยกระเของเทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับอากาศประมาณ 3-5 นาที แล้วจึงอ่าน

ค่า ไม่ควรให้เทอร์โมมิเตอร์สัมผัสแสงแดดโดยตรง เพราะอาจทําให้อ่านค่าได้สูงกว่าความเป็นจริงได้ บันทึก

อุณหภูมิในอากาศท่ีวัดได้ในแบบบันทึก 

3. วัดอุณหภูมิในน้ํา โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ หากน้ําตื่นสามารถวัดในนํ้าได้โดยตรง ให้ตรวจวัดโดยวิธีที่ 1 หาก

จะต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ําข้ึนมาให้ตรวจวัดโดยวิธีที่ 2  

 วิธีที่ 1 กรณีนํ้าตื้นสามารถวัดในนํ้าได้โดยตรง 

1. จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในน้ําให้ลึกอย่างน้อย 4 น้ิว หรือหากลําน้ําตื้นมากๆ ก็จุ่มท่ีความลึกประมาณ ½ ของ

ความลึกของลําน้ํา 

2. คอยอ่านค่าอุณหภูมิเม่ือของเหลวหยุดน่ิงคงท่ี (ประมาณ 3-5 นาที) 

3. ถ้าเป็นไปได้ให้อ่านค่าอุณหภูมิขณะท่ีกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ยังคงจุ่มอยู่ในนํ้า หากไม่ได้ก็ควรรีบดึง

เทอร์โมมิเตอร์ข้ึนจากน้ําและอ่านค่าอย่างรวดเร็ว 

4. ควรทําซํ้าอีกคร้ังแล้วนําอุณหภูมิทั้ง 2 คร้ัง มาเฉลี่ยและบันทึกค่าอุณหภูมิที่ได้ลงในแบบบันทึก 

 วิธีที่ 2 กรณีเก็บตัวอย่างน้ําข้ึนมาวัดอุณหภูมิ 

1. เก็บตัวอย่างน้ําอย่างน้อย 5 ลิตร เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิที่ได้ไท้มีผลจากเทอร์โมมิเตอร์และอากาศ (น้ําที่เก็บ

ข้ึนมายังสามารถนําไปวัดพารามิเตอร์อ่ืนๆ ได้อีก) 

2. จุ่มเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะลงไปในน้ําอย่างรวดเร็ว (ลึกประมาณ 4 นิ้ว) 

3. คอยอ่านค่าอุณหภูมิเม่ือของเหลวหยุดน่ิงคงที่ (ประมาณ 3-5 นาที) ถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบมิเตอร์ก็ต้องคอให้

ตัวเลขบนจอหยุดนิ่งก่อนจึงอ่านค่า 

4. ถ้าเป็นไปได้ให้อ่านค่าอุณหภูมิขณะท่ีกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ยังคงจุ่มอยู่ในน้ํา หากไม่ได้ก็ควรรีบดึง

เทอร์โมมิเตอร์ข้ึนจากน้ําและอ่านค่าอย่างรวดเร็ว 

5. ควรทําซํ้าอีกครั้งแล้วนําอุณหภูมิท้ัง 2 ครั้งมาเฉลี่ยและบันทึกค่าอุณหภูมิท่ีได้ลงในแบบบันทึก 

6. ทําความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์ด้วยนํ้ากลั่น และเช็ดให้แห้วก่อนเก็บ 
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ข้อควรระวัง 

1. ระวังการอ่านค่าตัวเลขจากเทอร์โมมิเตอร์ ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ ควรฝึกใช้ให้ชํานาญก่อน 

2. ตรวจสภาพความพร้อมและความถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ก่อนนําไปใช้งาน และเม่ือใช้งานเสร็จแล้วควรทํา

ความสะอาด เช็ดให้แห้ง นําไปเก็บไว้ในกล่องกันกระแทกแตกหัก 

ข้อแนะนะ  

 ในการตรวจวัดอุณหภูมิควรวัดการน้ําในบริเวณร่มเงาต้นไม้หรือของเรือ 

การแปรผล 

 อุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ท่ีสําคัญตัวหนึ่ง ซ่ึงได้ถูกระบุให้เป็นพารามิเตอร์ในมาตรฐานคุณภาพน้ําต่างๆ ของประเทศไทย 

โดยกําหนดไว้ว่าอุณหภูมิของน้ําในแหล่งนํ้าน้ัน ไม่ควรมีค่ามากกว่าอุณหภูมิของน้ําตามธรรมชาติ 3°c ซ่ึงโดยปกติประเทศ

ไทยจะมีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-32°c อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างมากผิดปกติ อาจเกิดจากการระบายน้ําจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และหากอุณหภูมิน้ําที่ตรวจวัดมีค่าสูงกว่า 40°c จะเป็นอันตรายต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําและพืชน้ํา 

การวัดพารามิเตอรตางๆ โดยชุดทดสอบ (Test Kits) (วิธีเปรียบเทียบ) 

 โดยส่วนใหญ่แล้วหลักการของชุดทดสอบ จะเป็นหลักการเปรียบเทียบสี (Color Comparison) ซ่ึงเป็นวิธีที่มี

ค่าใช้จ่ายไม่แพง ใช้ง่าย และให้ค่าที่ค่อนข้างถูกต้อง การตรวจวัดคุณภาพน้ําด้วยวิธีเปรียบเทียบสีสามารถตรวจวัดได้

หลายพารามิเตอร์ ข้ึนอยู่กับสารเคมีท่ีใช้ (สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากบริษัทผู้ผลิต/จัดจําหน่าย) ตัวอย่างเช่น 

ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลาย สารประกอบไนโตรเจน ฟอสเฟต และโลหะต่างๆ เป็นต้น  

 หลักการของวิธีเปรียบเทียบสี คือ การวัดความแตกต่างของความเข้มสีระหว่างสารตัวอย่างกับสีมาตรฐาน  โดย

อาศัยหลักการของ Bee’s Law ที่ว่าหากสารท่ีต้องการตรวจวัดมีปริมาณมากข้ึน ก็จะทําให้เกิดสีเข้มยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้

มีการดูดกลืนแสงได้ดี วิธีเปรียบเทียบสีสามารถเปรียบเทียบสีท่ีเกิดข้ึนได้ ทั้งการมองหรือใช้อิเลกโทรนิกส์แปลงค่าออกมา 

อุปกรณ์ตรวจวัด 

1. อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ํา เช่น ถังนํ้า ขวดน้ํา เป็นต้น 

2. ชุดทดสอบ (Test Kits) ซ่ึงมีหลายแบบ เช่น แบบกระดาษ หรือแบบสารเคมี 

วิธีการตรวจวัด 

1. เก็บตัวอย่างน้ําจากก่ึงกลางความลึกของแหล่งนํ้า  

2. กรณีที่เป็นแบบกระดาษ : จุ่มกระดาษปลายด้านที่มีแผ่นสารเคมีติดอยู่ลงในน้ําตัวอย่าง ดึงข้ึนแล้วสะบัดเบาๆ 

เพื่อทําให้นํ้าส่วนเดินออกจากกระดาษรอประมาณ 1-2 นาที แล้วนําไปเทียบสีมาตรฐาน 

3. กรณีที่เป็นแบบเติมสารเคมี : นําน้ําตัวอย่างใส่ลงในขวดทดสอบ ใส่สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบสารนั้นๆ ในขวด

ทดสอบ การตรวจวัดสารตัวอย่างแต่ละชนิดจะใช้สารเคมีที่แตกต่างกันไป และอาจใช้สารเคมีมากกว่า 1 ชนิด 

หรือชุดทดสอบของบางบริษัทได้บรรจุสารเคมีในหลอดดูดพลาสติก เม่ือจะใช้ก็ตัดหลอดดูดน้ําตัวอย่างเข้าไปเพื่อ

ไปทําปฏิกิริยากับสารเคมีในหลอด จากนั้นรอประมาณ 2-3 นาที จึงสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีสารตัวอย่าง 

4. ควรตรวจวัดซํ้าอีกครั้ง เพื่อน้ํามาหาค่าเฉลี่ยและบันทึกผล 
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การแปรผล 

 อ่านค่าความเข้มข้นของสีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงหรือเป็นสีเดียวกันกับผลท่ีได้จากน้ําตัวอย่าง ขณะการประเมินสีอยู่ควรมี

กระดาษสีขาวเป็นพื้นหลังของหลอด เพื่อให้มองเห็นความแตกต่างของสีได้ง่าย หากพบว่าสีของน้ําตัวอย่างอยู่ระหว่างสี

มาตรฐานสองสีอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย หรือหากสีของน้ําตัวอย่างเข้าใกล้สีใดมากกว่ากัน ก็ให้ถือว่าน้ําตัวอย่างมีค่าความเข้มข้น

เท่าน้ัน 

 การอ่านค่าความเข้มข้นหากอ่านได้ค่ามาก แสดงว่านํ้ามีความสกปรกมาก แม้วิธีนี้จะไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานได้ แต่ก็สามารถเปรียบเทียบได้อย่างคร่าวๆ รวมท้ังเป็นค่าที่เตือนว่าควรมีการตรวจวัดวิธีการมาตรฐานต่อไป 

ข้อควรระวัง 

 วิธีน้ีไม่เหมาะสมกับนํ้าที่มีสีหรือความขุ่น เช่น นํ้าท่ีมีสารอินทรีย์มาก จะมีสีน้ําตาลหรือเหลือ หรือนํ้าท่ีมีการเจริญ

ของแพลงค์ตอนก็จะมีสีเขียว เป็นต้น ซ่ึงสีเหล่านี้อาจทําให้การอ่านค่าผิดพลาดได้ และไม่ควรใช้กับน้ําบริเวณปากแม่น้ํา

หรือน้ําทะเลเพราะเกลือในนํ้าจะทําให้อ่านค่าผิดพลาดได้  

 

การตรวจสอบความกระดางของน้ําโดยใชชุดทดสอบของกรมอนามัย (อ.37) 

 น้ําบริโภคท่ีสะอาดมีความสําคัญต่อการมีชีวิต แต่การบริโภคนํ้าท่ีมีความกระด้างมากเกินมาตรฐานเป็นประจําจะ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพราะการดื่มนํ้าท่ีมีความกระด้างมากเกินไปเป็นประจําจะเกิดสารสะสมสารปนเป้ือนในร่างกาย

ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคนิ่ว 

          ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ได้คิดค้นรูปแบบของชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ําบริโภคทางภาคสนาม (อ 

37) ซ่ึงชุดดังกล่าวสามารถนําไปตรวจสอบปริมาณความกระด้างในนํ้า โดยชุมชนท้องถ่ินและผู้ผลิตนํ้าด่ืม การตรวจสอบ

ใช้หลักการไตเตรชั่น การตรวจสอบความกระด้างด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่ายสะดวก มีความถูกต้องน่าเชื่อถือโดยการอ่าน

ค่าของความกระด้างในน้ําจากการเปลี่ยนแปลงสีของสีบ่งชี้ (Indicator) ในสภาพที่เป็นด่าง จากสีม่วงแดงเป็นสีนํ้าเงิน 

เม่ือถึงจุดยุติ 

          จากการศึกษาวิจัยพบว่าการตรวจสอบความกระด้างในนํ้าบริโภคด้วยชุด อ 37 ตามข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบ

ที่ถูกต้องแล้วพบว่า ให้ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ท่ีสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงท้ังสอง

วิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 0.997 ที่ระดับความน่า

เชื่อม่ัน 95% 

อุปกรณ์และสารเคมีในการตรวจวัด 

1. 1. กล่องพลาสติกใสสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฝาปิดล็อคติดฉลากด้านหน้า แสดงชื่อชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ํา 

สําหรับบรรจุอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความกระด้างในน้ํา (อ 37) 

2.  ขวดหยดพลาสติกขนาดความจุ 17 มิลลิลิตร บรรจุสารเคมี 1 จํานวน 1 ขวด 

3.  ขวดหยดพลาสติกขนาดความจุ 17 มิลลิลิตร บรรจุสารเคมี 2 จํานวน 1 ขวด 

4. ขวดพลาสติกขนาดความจุ 60 มิลลิลิตร บรรจุสารเคมี 3 จํานวน 2 ขวด 
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5. กระบอกฉีดยา ขนาด 10 มิลลิลิตร จํานวน 1 อัน 

6. กระบอกฉีดยา ขนาด 100 มิลลิลิตร จํานวน 1 อัน 

7. บีกเกอร์พลาสติกขนาด 100 มิลลิลิตร จํานวน 1 ใบ 

8. ขวดแก้วรูปชมพู่ ขนาด 125 มิลลิลิตร จํานวน 1 ใบ 

วิธีในการตรวจวัด 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์สําหรับชุดตรวจสอบความกระด้างในนํ้า 

- กล่องพลาสติกใสสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฝาปิดล็อค ติดฉลากด้านหน้า แสดงชื่อชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ํา 

สําหรับบรรจุอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความ กระด้างในนํ้า 

- ขวดหยดพลาสติกขนาดความจุ 17 มิลลิลิตร บรรจุสารเคมี 1 จํานวน 1 ขวด 

- ขวดหยดพลาสติกขนาดความจุ 17 มิลลิลิตร บรรจุสารเคมี 2 จํานวน 1 ขวด 

- ขวดพลาสติกขนาดความจุ 60 มิลลิลิตร  บรรจุสารเคมี 3 จํานวน 2 ขวด 

- กระบอกฉีดยา ขนาด 10 มิลลิลิตร  1 อัน 

- กระบอกฉีดยา ขนาด 100 มิลลิลิตร 1 อัน 

- บีกเกอร์พลาสติกขนาด 100 มิลลิลิตร 1 ใบ 

- ขวดแก้วรูปชมพู่ ขนาด 125 มิลลิลิตร 1 ใบ 

2. เทน้ําตัวอย่างลงในบีกเกอร์พลาสติกขนาด 100 มิลลิลิตร ประมาณ 80 มิลลิลิตร 

 
3. ใช้กระบอกฉีดยา ดูดน้ําตัวอย่างในบีกเกอร์ จากข้อ 2 จํานวน10 มิลลิลิตร (ต้องไล่ฟองอากาศออกจากกระบอกฉีดยาก่อนดูด

น้ํา  ตัวอย่าง และดูดน้ําตัวอย่างให้ถึงขีดบนของกระบอกฉีดยา)  ทําซํ้า 2 ครั้ง 

 
4. ปล่อยน้ําตัวอย่างจากข้อ 3 ลงในขวดแก้วรูปชมพู่  ขนาด 125 มิลลิลิตร 
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5.  หยดสารเคมี 1 จํานวน 5 หยดลงในขวดแก้วรูปชมพู่  ขนาด 125 มิลลิลิตร 

 
6. เคาะสารเคมี 2 จํานวนเล็กน้อยลงในขวดแก้ว รูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร 

 
7. แกว่งขวดแก้วรูปชมพู่เป็นวงกลมเพื่อให้สารเคมี และน้ําตัวอย่างผสมเป็นเนื้อเดียวกันจะได้สารละลาย สีม่วงแดง 

 
8. ใช้กระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร พร้อมเข็ม ดูดสารเคมี 3 จํานวน 10 มิลลิลิตร (ต้องไล่ฟองอากาศออกจาก

กระบอกฉีดยาก่อนดูดสารเคมี 3 และดูดสารเคมี 3 ให้ถึงขีดบนของกระบอกฉีดยา 

 
9. ปล่อยสารเคมี 3 ลงในขวดแก้วรูปชมพู่ท่ีละหยด พร้อมแกว่งขวดเป็นวงกลม จนสารละลายเปลี่ยนจากม่วงแดง

เป็นสีน้ําเงิน จึงหยุดการปล่อยสารเคมี 3 ลงในขวด 

 
10. อ่านปริมาตรของสารเคมี 3 ในกระบอกฉีดยาที่ใช้ไปท้ังหมด หรืออ่านจากปริมาตรทั้งหมด (10 มิลลิลิตร) ลบ 

ปริมาตรที่เหลืออยู่    
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การคํานวณ 

 ความกระด้างในนํ้า (มิลลิกรัม/ลิตร)  = จํานวนมิลลิลิตรของสารเคมี 3  ที่ใช้ไปคูณด้วย 50 

 เช่นใช้สารเคมี 3 ไป 5 มิลลิลิตร     = 5x50 = 250 มิลลิลิตร / ลิตร 

 ข้อควรระวัง 

     1. อย่าให้สารเคมี 1 สารเคมี 2 และสารเคมี 3 ปนเป้ือนในน้ําดื่ม 

     2. เก็บสารเคมี 1 สารเคมี 2 และสารเคมี 3 ให้พ้นมือเด็ก 

     3. ถ้าถูกสารเคมี 1 สารเคมี 2 และสารเคมี 3 ถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ําสะอาด 

     4. เก็บรักษาชุดตรวจสอบความกระด้างในนํ้า (อ 37) ในที่แห้ง อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บรักษาในท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 

30 องศาเซลเซียส 

การจัดการตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว     

     1. เทตัวอย่างเกลือและของเหลวบนแผ่นพลาสติกขาวลงโถชักโครก 

     2. ล้างกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มขนาด 10 มิลลิลิตร กระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 100 

มิลลิลิตร และขวดแก้วรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร ที่ใช้งานแล้วด้วยนํ้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างออกด้วยน้ําประปาหลาย 

ๆ ครั้งจนสะอาด เช็ดให้แห้งเพื่อการใช้งานครั้งต่อไป 

อายุการใช้งานของสารเคมี     สารเคมี 1,2 และ 3 มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี 

การตรวจวัดออกซิเจนละลายโดยใชชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (อ.33) ของกรมอนามัย 

 ปริมาณออกซิเจนละลานในแหล่งน้ํา เป็นค่าที่มีความจําเป็นต่อการหายใจของพืชและสัตว์นํ้า หากปริมาณ

ออกซิเจนละลายในแหล่งน้ําเหลือน้อยก็จะมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของพืชและสัตว์น้ําในแหล่งน้ํานั้นได้  

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ําและการวิเคราะห์โดยชุดทดสอบ 

1. อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างน้ํา  

a. กระบอกเก็บตัวอย่างน้ํา 

b. ถุงผ้าทําด้วยผ้าขาวม้ามีก้อนหินถ่วงอยู่ก้นถุง 

c. ถุงผ้าทําด้วยผ้าดิบมีก้อนหินถ่วงอยู่ก้นถุง 

2. ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา 

3. ขวดแก้วรูปชมพู่ (ขนาด 250 มล.) มีขีดชัดเจนที่ 100.7 มล. 

4. เข็มฉีดยา (Syringe) ขนาด 10 มล. 

สารเคมีในชุดทดสอบ 

1. แมงกานีสซัลเฟต 1 มล. 

2. อัลคาไลด์ไอโอไดด์เอไซด์ 1 มล. 

3. กรดซัลฟูริค 1 มล. 

4. น้ําแป้ง 1 มล. 
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5. สารละลายมาตรฐานโซเดียไธโอซัลเฟตเข้มข้น 0.0125 นอร์มัล 

วิธีตรวจค่าออกซิเจนละลาย 

1. หย่อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างลงในน้ําแบบใดก็ได้ ในชุดอุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างนํ้า 
เช่น ถุงผ้าพร้อมขวดเก็บตัวอย่างน้าํ (ไม่ใส่จุกแก้ว) ในน้ําทีมี่ความลึก 50-100 ซม. 
รอจนน้ําเต็มขวดเก็บตัวอย่าง สังเกตได้โดยไม่มีฟองอากาศลอยข้ึนมาบนผิวน้ํา 

2. ดึงถุงผ้าเก็บตัวอย่างน้ําข้ึนจากน้ํา  นําจุกแก้วปิดขวดเก็บตัวอย่างน้ําขณะ อยู่ใน
ถุงผ้าเก็บตัวอย่างน้ํา  

 

 3. ดึงขวดเก็บตัวอย่างน้ําออกมาจาก ถุงผ้าเก็บตัวอย่างน้าํ 

 

4. เคาะหลอดแมงกานีสซัลเฟต 1 หลอดเบา ๆ เพื่อให้สารละลายลงมาอยู่ท่ีก้น
หลอด 

5. พันรอบแถบสรขาวบริเวณคอคอด หลอดด้วยกระดาษทชิชู แล้วหักคอ คอด
หลอดให้แยกออกจากกัน 

6. เปิดจุกขวดเก็บตัวอย่างน้ําค่อย ๆ รินแมงกานีสซัลเฟตลงไปในขวดจนหมด
หลอด 

7. เคาะหลอด อัลคาไลด์ไอโอไดด์เอไซด์ 1 หลอด พันรอบแถบสีขาวบริเวณคอ
คอดหลอดด้วยกระดาษทิชชู หักคอคอดหลอดให้แยกออกจากกันแล้วรินอัลคาไลด์
ไอโอไดด์ เอไซด์ลงในขวดจนหมดหลอด 

8. ปิดจุกขวดเก็บตัวอย่างน้ํา แล้วพลิกขวดไป-มา 20 คร้ัง  จะเห็นมีตะกอนสี
น้ําตาลเกิดข้ึนในขวด 
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9. ตั้งท้ิงไว้ให้ตะกอน จนได้ส่วนบนเป็นน้ําใสไม่น้อยกว่าครึง่ขวด 

10. เคาะหลอดกรดซัลฟูริค 1 หลอด พันรอบแถบสีขาวบริเวณคอคอดหลอดด้วย
กระดาษทิชชู หักคอคอดหลอดให้แยกออกจากกันแล้วรินกรดซัลฟูริคลงในขวดจน
หมดหลอด 

 

11. ปิดจุกขวดเก็บตัวอย่างน้ําก่อนท่ีตะกอนจะลอยออกจากปากขวด แล้วพลิก
ขวดไป-มา ประมาณ 20 คร้ังจนตะกอนละลายหมดจะได้สารละลาย สีเหลือง 

12. เทสารละลายสีเหลือง(จากข้อ 11) ใส่ลงในขวดแก้วรูปชมพู่ จนถึงขีดท่ีขีดไว้ 
(100.7 มิลลิลิตร) 

13. ใช้เข็มฉีดยาดูดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O2) เข้มข้น 
0.0125 นอร์มัล 10 มิลลิลิตร (ถึงขีดบนของหลอดต้องไม่มีฟองอากาศในหลอด
โดยไล่ฟองอากาศออกจากหลอดก่อนดูดสาร) 

14. หยดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตลงในขวดแก้วรูปชมพู่ที่ละหยด
พร้อมแกว่งขวดเป็นวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา จนสารละลายสีเหลืองมีสี
จางลง 

15. เคาะหลอดกรดซัลฟูริค 1 หลอด พันรอบแถบสีขาวบริเวณคอคอดหลอดด้วย
กระดาษทิชชู หักคอคอดหลอดให้แยกออกจากกันแล้วรินกรดซัลฟูริคลงในขวดจน
หมดหลอด 

16. หยดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต ต่อไปช้า ๆ ท่ีละหยดลงในขวด
แก้วรูปชมพู่พร้อมแกว่งขวดเป็นวงกลมเพื่อให้สีน้ําเงินกระจายในสารละลาย 

17. หยดสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตในข้อ 16 ต่อไป จนสีน้ําเงินจาง
หายจึงหยุดการหยด 

18. อ่านจํานวนสารละลายมาตรฐาน โซเดียมไธโอซัลเฟต ท่ีเหลือในหลอดฉีดยา
เพื่อคํานวณปริมาตรที่ใช้ไปแล้วนํามาคํานวณหาค่าดีโอ 
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วิธีการคํานวณค่าออกซิเจนละลาย 

 ค่าออกซิเจนละลายเท่ากับปริมาณสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ไป เช่น เม่ือดูดสารละลาย

มาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตเข้าหลอดฉีดยา 10 มล. แล้วค่อยๆ หยอดสารละลายมาตรฐานไธโอซัลเฟตลงในขวดลมพู่

ที่บรรจุน้ําตัวอย่างจนกระท่ังสีน้ําเงินจางจนไม่มีสี อ่านปริมาณสารละลายท่ีเหลือในหลอดฉีดยาแล้วนํามาลบกับปริมาณ

ที่สูบเข้า ปริมาณที่หายไปจะเท่ากับปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าตัวอย่าง 

ข้อควรระวัง 

 ระวังสารเคมีถูกมือ ควรมีการสวมถุงมือยางขณะทดสอบ 

การแปรผล 

 จากค่าออกซิเจนละลายที่คํานวณได้สามารถนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าได้ หรือเปรียบเทียบกับ

แผนภูมิด้านล่างนี้  

 

 

การวัดคาความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) 

 ความเป็นกรด-ด่างมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าหลายชนิด เนื่องจากส่ิงมีชีวิตสามารถปรับสภาพ

ตัวเองให้ดํารงชีวิตอยู่ในน้ําได้ในช่วงที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างจํากัดเท่าน้ัน การตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สามารถวัด

ได้หลากหลายวิธี นํ้าบริสุทธิ์ท่ีปราศจากสิ่งเจือปน (และต้องไม่สัมผัสกับอากาศด้วย) จะมีค่า pH เท่ากับ 7 น้ําซ่ึงมี

สิ่งเจือปนอยู่ด้วยอาจจะมีค่า pH เท่ากับ 7 ได้ ถ้าน้ํานั้นมีกรดและเบสอยู่ในปริมาณท่ีเท่ากันและสมดุลกัน ถ้าน้ํามีค่า 

pH ต่ํากว่า 7 แสดงว่านํ้าน้ันมีปริมาณกรดอยู่มากเกินจุดที่สมดุล แต่ถ้ามีค่า pH มากกว่า 7 แสดงว่าในน้ํานั้นมีเบสมาก

เกินจุดที่สมดุล  

อุปกรณ์ในการตรวจวัด 

1. บีกเกอร์ ขนาด 50 หรือ 100 มิลิลิตร 

2. กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัส 

วิธีการตรวจวัด  
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1. ล้างบีกเกอร์ขนาด 50 หรือ 100 มิลลิลิตร ด้วยนํ้าตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ครั้ง 

2. เติมน้ําตัวอย่างลงไปประมาณคร่ึงหน่ึงของบีกเกอร์ 

3. จุ่มปลายข้างหนึ่งของกระดาษลิตมัสวัดค่า pH ลงในน้ําตัวอย่าง นานอย่างน้อย 1 นาที 

4. ยกกระดาษวัดค่า pH ออกจากน้ําตัวอย่าง และเปรียบเทียบกับตารางเทียบสีท่ีอยู่หลังกล่องกระดาษวัดค่า pH 

นั้น 

5. บันทึกค่าท่ีอ่านได้ลงในใบงานบันทึกข้อมูล 

ข้อควรระวัง 

1. ควรวัดค่า pH ทันที หรือพร้อมกับการเก็บน้ําตัวอย่าง 

2. แหล่งน้ําท่ีมีอัตราการไหลสูงมีตะกอนแขวนลอยมากหรือสาหร่ายหนาแน่น อาจส่งผลต่อการวัดค่า pH มี

ความถูกต้องลดลง ควรตรวจวัดในภาชนะบรรจุตัวอย่าง 

3. ขณะตรวจวัดค่า pH ในภาชนะ อาจใช้แท่งแก้วกวนตัวอย่างนํ้าให้ผสมกันดี แต่ไม่ควรให้เกิดน้ําวนรุนแรง 

เพราะจะทําให้เกิดการตรวจวัดผิดพลาดได้  

การแปรผลของการวัด 

 ความเป็นกรด-ด่างเป็นพารามิเตอร์ที่สําคัญตัวหนึ่ง ซ่ึงได้ถูกระบุให้เป็นพารามิเตอร์ในมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ต่างๆ ของประเทศไทย โดยกําหนดไว้ว่าความเป็นกรด-ด่างในแหล่งน้ํานั้น ควรมีค่าอยู่ในช่วง 5-9 โดยค่าความเป็นกรด-

ด่าง เปรียบเทียบดังแผนภูมิด้านล่าง  

 

 

 

 



คูมือตรวจวัดคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีสวนปา ออป.เหนือบน  24 

แบบฟอรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจากแหลงนํ้าตามธรรมชาต ิ

วันที่ตรวจสอบ :      เวลา :       

ผู้ตรวจสอบ :             

สถานที่สํารวจ :     ประเภทของแหล่งนํ้า :       

วัตถุประสงค์ :             

การสํารวจทางกายภาพ 

แหล่งกําเนิดมลพิษ 
คะแนน

ถ่วง
นํ้าหนัก 

ประเมิน 

มาก 
(3) 

ปานกลาง
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่ม ี
(0) 

มีบ้านเรือนหรือศาสนสถาน (ห้องนํ้าและส้วมอยู่ในน้ําหรือริมนํ้า หรือต่อ
ท่อระบายน้ําลงแหล่งน้ํา) 

2 
    

โรงแรม รีสอร์ทหรืออาคารท่ีทําการหรือร้านอาหารต้ังอยู่ริมน้ํา หรือ
ใกล้เคียง (ห้องนํ้าและส้วมอยู่ในนํ้าหรือริมน้ํา หรือต่อท่อระบายน้าํลง
แหล่งน้ํา) 

2 
    

มีสถานท่ีกําจัดขยะอยู่ริมน้ําหรือใกล้เคียง 3     

มีฝูงปศุสัตว์ถ่ายมูลหรือย่ําให้น้ําขุ่น ตลิ่งพังทลาย 1     
มีฟาร์มหมูอยู่ริมน้ําหรือใกล้เคียง 2     
มีเรือกสวนไร่นาท่ีใช้ปุ๋ยเคมี 2     
มีเรือกสวนไร่นาท่ีใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช 2     

มีพื้นท่ีป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 1     
มีพื้นท่ีว่าง ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยหรือใช้ประโยชน์ 1     
มีพื้นท่ีก่อสร้าง บ้านพักคนงาน ต้ังอยู่ริมน้ําหรือใกล้เคียง 2     

อ่ืนๆ                                        . 
                                                                                         
. 

    

* ดัดแปลงจาก คู่มือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ด้านคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

* หากพื้นท่ีสํารวจมีแหล่งกําเนิดมลพิษอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในตาราง ให้ผู้สํารวจพิจารณาคะแนนถ่วงจากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด หากก่อให้เกิดผลกระทบมากก็ให้คะแนนมาก หากก่อให้เกิดผลกระทบน้อย ก็

ให้คะแนนน้อย 

การแปรผล :               

สีของนํ้า :       กลิ่นของนํ้า :         
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การวัดปริมาณนํ้าและความเร็วของกระแสนํ้าสําหรับแม่นํ้าลําคลอง ลําธาร ห้วย 

รายละเอียด 
จุดที่ 
1 

จุดที่ 
2 

จุดที่ 
3 

จุดที่ 
4 

จุดที่ 
5 

ความลึก (1)      
ความกว้าง (2)      
ความเร็ว (3)      

ปริมาณน้ํา 
(1)x(2)x(3) 

     

เฉลี่ยปริมาณน้ํา :             

การตรวจวัดแบคทีเรียโคลิฟอร์มโดยชุดทดสอบ ว.111 

ผลการ
ตรวจวัด 

ชุดที่ 
1 

ชุดที่ 
2 

การแปรผล 

24 ชั่วโมง    
48 ชั่วโมง    

การสรุปผล :             

             

              

การตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ  

พารามิเตอร์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 สรุป วิธีการ 
อุณหภูมิ °C °C °C เทอร์โมมิเตอร์แบบ.............. 
ความขุ่น/ความโปร่งแสง ซม. ซม. ซม. Secchi disc 

ความเป็นกรดด่าง    กระดาษลิตมัส 

ออกซิเจนละลาย 
 

มก./ลิตร 
 

มก./ลิตร 
 

มก./ลิตร 
ชุดทดสอบของกรมอนามัย อ.33 

ความกระด้างของน้ํา    ชุดทดสอบของกรมอนามัย อ.37 
อ่ืนๆ..........................     
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