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ความเป็นกรดเป็นด่าง (พีเอช:pH)

                เป็นคณุลกัษณะที่สาํคญัของนํ้าซึ่งสามารถตรวจวดัไดง้่าย
                   นํ้าที่เป็นกลางมีพีเอชเท่ากบั 7  นํ้าที่เป็นกรดหรอืด่างมีพีเอชนอ้ย
                   กว่า 7  หรอืมากกว่า 7  ตามลาํดบั พีเอชของนํ้าธรรมชาติจะอย ู่
                   ในช่วง 4 ถึง 9   พีเอชนํ้าผิวดินมกัอย ูใ่นช่วง 6.5 ถึง 7.5 
 ในการผลิตนํ้าประปาความเป็นกรดเป็นด่าง (พีเอช) จดัเป็นปัจจยัสําคญั
ที่ตอ้งคํานึงในกระบวนการตกตะกอนดว้ยสารเคมี  การฆ่าเชื้อโรค  การกําจดั
ความกระดา้ง  และการควบคมุการกดักรอ่น  โดยการประปานครหลวงได้
กําหนดใหน้ํ้าประปามีพีเอช อย ู่ในช่วง 6.5 ถึง 8.5 ตามมาตรฐานองคก์าร
อนามยัโลกและมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.)
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คลอรนีอิสระ (Free Chlorine)

เมื่อเติมคลอรนีลงไปในนํ้าประปาคลอรนีอิสระจะทําปฏิกิรยิากบัสารต่างๆ ในนํ้า
จนหมด  จนเหลือคลอรีนที่ยงัไม่ไดท้ําปฏิกิริยาใดๆ เหลืออย ู่   เรียกว่า คลอรีนอิสระ
คงเหลือ   ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือจลุชีพต่างๆ ที่ปนเปื้อนลงไปในนํ้าประปาระหว่าง
สง่จ่ายนํ้าประปาจากโรงงานผลิตนํ้าไปยงัผ ูบ้รโิภค   นอกจากนี้ยงัมีประโยชนใ์นการ

 ออกซิไดซเ์หล็ก  แมงกานีส  ไฮโดรเจนซลัไฟต ์ ซึ่งเป็นตวัทําใหเ้กิดสีและ
กลิ่นในนํ้าใหห้มดไป

 ทําลายสารอินทรยีซ์ึ่งทําใหเ้กิดรสและกลิ่นในนํ้า
 ควบคมุสาหรา่ย
 ลดคา่บีโอดีของนํ้า
ระดบัของคลอรนีอิสระคงเหลือตามมาตรฐานของการประปานครหลวงซึ่งยดึ

ตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลกคือตอ้งไมน่อ้ยกว่า 0.2 มิลลิกรมั/ลิตร และไมส่งู
กว่า 1-2 มิลลิกรมั/ลิตร

X XX

คลอรนีในนํ้าประปา
มีอนัตรายรปึ่าว ?

คลอรนีในนํ้าประปาไม่มีอนัตรายใดๆต่อ
สขุภาพ  องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดไวว้่า

ตอ้งไม่สงูกว่า 5.0 มิลลิกรมั/ลิตร
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ความข ุน่ (Turbidity)

ความข ุน่ของนํ้าจะเกิดจากสารตะกอนแขวนลอยต่างๆที่ลอยอย ูใ่นนํ้า  ทําใหน้ํ้า
ดไูมใ่สสะอาด  ไมน่่าใช ้ สารตะกอนแขวนลอยสามารถเป็นไดท้ัง้สารอินทรยี ์ สารอนินทรยี ์ 
และจลุชีพ  เช่น  แพลงตอน ฯลฯ ความข ุน่ของนํ้ามีความสาํคญัมากต่อนํ้าประปา  โดย
สามารถสรปุไดด้งันี้

 ทําใหห้ลงไปใชน้ํ้าใสซึ่งอาจเป็นนํ้าไมส่ะอาด
 มีสภาพไมน่่าใช้
 การควบคมุระบบผลิตนํ้าประปาไมย่าก
 เพิ่มคา่ใชจ้่ายเพราะทําใหป้ระสิทธิภาพของคลอรนีลดลง   เพราะจลุชีพ

อาจแทรกอย ูภ่ายในตะกอนแขวนลอย       ทําใหค้ลอรนีไมส่ามารถเขา้ถึง
ตวัจลุชีพ

 หน่วยของความข ุน่เป็นหน่วย NTU (Nephelometric Turbidity  Unit) 
การประปานครหลวงไดก้าํหนดใหน้ํ้าประปามีความข ุน่ไมเ่กิน 5 NTU

ความข ุน่ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  หากไมม่ี
สารเคมี  สารกาํจดัศตัรพูืช  จลุชีพกอ่โรค
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บีโอด ี(BOD)

BOD เป็นคํายอ่ของ Biochemical  Oxygen  Demand หมายถึงปรมิาณ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียท์ี่ยอ่ยสลายไดภ้ายใตส้ภาวะที่
มีออกซิเจนอย ู่   ค่า BOD บอกถึงระดับความสกปรกของนํ้าเสียจากอาคาร
บา้นพกัอาศยั   และจากโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ  ที่ปล่อยลงส ู่แหล่งนํ้าในรปู
ของออกซิเจนที่ตอ้งใช้

ในการวิเคราะหห์าค่า BOD ทําโดยการบ่มนํ้าเป็นเวลา 5 วนั ที่อณุหภมูิ 
20 องศาเซลเซียส (°C) เรียกว่า การวัดค่า BOD ภายใตส้ภาวะมาตรฐาน  มี
สญัลกัษณเ์ป็น BOD5

มาตรฐานคณุภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งนํามาใชเ้พื่อการ
อปุโภคบรโิภคตอ้งมีค่าบีโอดีไมเ่กิน 2 มิลลิกรมั/ลิตร
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ซีโอดี (COD)

หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทัง้หมดที่ตอ้งการใชเ้พื่อออกซิเดชนัสารอินทรีย์
ในนํ้าใหเ้ป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละนํ้า  โดยใชห้ลกัการที่สารประกอบอินทรียเ์กือบ
ทัง้หมดสามารถถกูออกซิไดซด์ว้ย Strong  Oxidizing  Agent เช่น โปแตสเซียมไดโคร
เมต (K2Cr2O7) ภายในสภาวะที่เป็นกรด    

          ค่าซีโอดีมกัมีค่าสงูกว่าค่าบีโอดีเนื่องจากซีโอดีสามารถ
 ยอ่ยสลายทัง้สารอินทรยีท์ี่ถกูยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้ และสาร
 ที่ยากต่อการยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้    ขอ้ดีคือใชเ้วลาในการ
 วิเคราะหเ์พียง  3 ชัว่โมง   

ค่าซีโอดีมีความสําคัญในการวิเคราะห์คณุภาพนํ้าทิ้ง  
การตรวจสอบคณุภาพของนํ้าในแหล่งนํ้าเช่นเดียวกบัค่าบีโอดี   และยงัสามารถใชใ้น
การประเมินค่าบีโอดีได้

* การประปานครหลวงไมว่ิเคราะหค์า่ COD เนือ่งจากมสีารโปรแตสเซียมไดโครเมตมซึ่งเป็น
สารพิษ  โดยจะวิเคราะหค์า่ออกซิเจนคอนซมู (Oxygen consumed : OC) แทน
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ความกระดา้ง (Hardness)

ความกระด้างของนํ้าเป็นการวัดค่าความเขม้ขน้ของ  แคลเซียม  แมกนีเซียม  เหล็ก  
แมงกานีส  โดยทัว่ไปอย ู่ในรปูของเกลือไบคารโ์บเนต     โดยธรรมชาติของชัน้นํ้าใตด้ินจะมีแคลเซียม  
และแมกนีเซียมมากที่สดุ     ในแหล่งนํ้าธรรมชาติมกัพบโลหะอื่นๆ นอ้ยมากจึงไม่นิยมนํามาพิจารณา

นํ้าจากแหลง่ต่างๆ มีระดบัของความกระดา้งไม่เท่ากนั   นํ้าใตด้ินมีความกระดา้งสงูกว่านํ้าผิวดิน   
การแบ่งระดบัความกระดา้งของนํ้าอาจยดึหลกัไดด้งันี้

นํ้าอ่อนมีความกระดา้ง   0 – 75      มิลลิกรมั/ลิตร  ในรปูของแคลเซียมคารบ์อเนต
นํ้าค่อนขา้งกระดา้ง   75 – 150    มิลลิกรมั/ลิตร  ในรปูของแคลเซียมคารบ์อเนต
นํ้ากระดา้ง  150 – 300   มิลลิกรมั/ลิตร  ในรปูของแคลเซียมคารบ์อเนต
นํ้ากระดา้งมาก         มากกว่า 300   มิลลิกรมั/ลิตร   ในรปูของแคลเซียมคารบ์อเนต

โดยทัว่ไปนํ้ากระดา้งไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัของผ ูด้ื่ม  แต่ในนํ้าประปาควรมีความ
กระดา้งไม่เกิน100 มิลลิกรมั/ลิตร ในรปูของแคลเซียมคารบ์อเนต   เนื่องจากทําใหใ้ชส้บ ู่มากเกินควร  
มีตะกรนัเกาะในกาตม้นํ้ารอ้นมาก   แต่หากตํ่ากว่า 75 มิลลิกรมั/ลิตร จะเกิดการกดักรอ่นสงูเนื่องจาก
เป็นนํ้าอ่อน
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ของแข็ง (Solids)

หมายถึง ปริมาณของแข็งที่แขวนลอยในนํ้ารวมกบัปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า   
ของแข็งแบ่งไดห้ลายชนิด  ดงันี้

1. ของแข็งจมตวัได ้(Settleable  Solids) หมายถึง  ของแข็งที่จมตวัส ูก่น้ภาชนะ
เมื่อตัง้ทิ้งไวภ้ายในเวลา 1 ชัว่โมง  มีหน่วยเป็นมิลลิกรมั/ลิตร

2. ของแข็งละลายนํ้า (Total  Dissolved  Solids :TDS) หมายถึง ของแข็งที่
ละลายอย ู่ในนํ้า ไม่สามารถมองเห็นของแข็งประเภทนี้ได ้  ตรวจวดัโดยนํานํ้าที่ผ่านกระดาษ
กรองใยแกว้มาตรฐานแลว้ไประเหยไอนํ้าจนแหง้ที่อณุหภมูิ 180 องศาเซลเซียส

การประปานครหลวงไดก้ําหนดใหน้ํ้าประปามีค่าของแข็งละลายนํ้าไดไ้ม่เกิน 1,000 
มิลลิกรมั/ลิตร ตามมาตรฐานนํ้าดื่มขององคก์ารอนามยัโลกและมาตรฐานอตุสาหกรรม 
(มอก.)

NEXT
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ของแข็ง (Solids) (ต่อ)

3. ของแข็งแขวนลอย (Suspended  Solids : SS)  หมายถึง ของแข็งสว่นที่ไม่
ละลายนํ้าแต่มีขนาดเล็กพอที่จะแขวนลอยอย ู่ในนํ้าได ้   หรือส่วนของของแข็งที่เหลือคา้งบน
กระดาษกรองใยแกว้มาตรฐาน  หลงัจากกรองนํ้าตวัอยา่งและนําไปอบแหง้ที่อณุหภมูิ 103 - 
105 องศาเซลเซียส ปริมาณของแข็งแขวนลอยมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการควบคมุ
คณุภาพของแหลง่นํ้าธรรมชาติเนื่องจากสารแขวนลอยกัน้แสงแดดที่สอ่งลงมาในนํ้าทําใหพ้ืช
สงัเคราะหแ์สงในนํ้าลดลง   เป็นการลดปรมิาณออกซิเจนในนํ้าลงอีกทางหนึ่ง

4. ของแข็งระเหยได ้(Volatile  Solids : VS) ของแข็งสว่นที่เป็นสารอินทรีย ์ 
ตรวจวดัโดยนํากระดาษกรองจากการวิเคราะหข์องแข็งแขวนลอย  หรือจากการวิเคราะห์
ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมดไปเผาที่ 550 องศาเซลเซียส  นํ้าหนักของแข็งที่ระเหยไปคือ
ปรมิาณของแข็งที่ระเหยได้
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ความเป็นด่าง (Alkalinity)

เป็นการวดัความสามารถของนํ้าในการสะเทินกรด  ถา้นํ้ามีความเป็นด่างสงู
แสดงว่ามีอํานาจในการทําใหก้รดเป็นกลาง  แต่ถา้นํ้ามีสภาพความเป็นด่างตํ่าแสดง
ว่ามีอํานาจนอ้ยในการทําใหก้รดเป็นกลาง  ในแหลง่นํ้าธรรมชาติทัว่ไปสว่นใหญ่สภาพ
ความเป็นด่างเกิดจาก ไบคารบ์อเนต (HCO3

- )  คารบ์อเนต (CO3
= )  และ ไฮดรอก

ไซด ์ (OH-) ค่าความเป็นด่างของนํ้าควรมีอย ูใ่นปรมิาณที่พอเพียงสาํหรบัการเกิด
ตะกอนระหว่างกระบวนการตกตะกอน  แต่ตอ้งไมส่งูมากจนทําใหเ้กิดอนัตรายต่อ
รา่งกาย     

นํ้าที่มีสภาพความเป็นด่างสงูกว่า 500 มิลลิกรมั/ลิตร ไมเ่หมาะที่จะนํามา
ทํานํ้าประปา นํ้าที่เหมาะมาทํานํ้าประปาควรมีสภาพความเป็นด่างระหว่าง 30 – 500 
มิลลิกรมั/ลิตร   เนื่องจากนํ้าที่มีสภาพความเป็นด่างสงูทําใหเ้กิดรสไมน่่าดื่ม
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ออกซิเจนคอนซมู (Oxygen Consumed : OC)

ปริมาณความต้องการออกซิเจนทั้งหมด   เ พื่อใช้ในการออกซิไดส์
สารอินทรียใ์นนํ้าใหก้ลายเป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละนํ้า   โดยใชโ้ปรแตสเซียม
เปอรแ์มงกาเนตเป็นตวัเติมออกซเจน (Oxidizing Agent)  ภายใตส้ภาวะที่
เป็นกรด  ที่อณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส ดงัสมการ

     MnO2- +   4H- +   Organic           Mn2+ +  CO2 +  2H2O

 ดังนั้น  ค่า  OC จึงถกูใช้เป็นดัชนีบอกค่าปริมาณการปนเปื้อนของ
สารอินทรยีใ์นนํ้า   ค่า OC อาจเรยีกว่า Permanganate Value ขึ้นอย ูก่บั
ค่าสดุทา้ยที่ไดว้่าตอ้งการใหม้ีหน่ยวเป็น มิลลิกรมั O2/ลิตร   หรือ มิลลิกรมัโปร
แตสเซียมเปอรแ์มงกาเนตต่อลิตร ในนํ้าเพื่อการบรโิภคนัน้ อา้งอิงจากมาตรฐาน
นํ้าดื่มประเทศญี่ปุ่ นระบใุหม้ีปรมิาณ OC ไมเ่กิน 10 มิลลิกรมั O2/ลิตร



MWA

องคค์วามร ู้สวพ.กจน.ฝคค.

สารอินทรยีค์ารบ์อนทัง้หมด (Total Organic Carbon : TOC)

คือปรมิาณคารบ์อนทัง้หมดที่ประกอบอย ูใ่นสารอินทรยี ์ โดยตรวจวดัหา
ปรมิาณคารบ์อนในรปูของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ปรมิาณ TOC มีความสมัพนัธ์
กบัปรมิาณความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี COD (Chemical Oxygen Demand)
และ การวิเคราะหป์รมิาณความตอ้งการออกซิเจนทางชีวะ BOD  (Biochemical 

Oxygen Demand)    การวิเคราะห ์TOC จึงไดถ้กูพฒันาขึ้นมาเพื่อใชแ้ทน COD
และ BOD เนื่องจากทัง้สองวิธีนี้มีการใชส้ารเคมี

ที่เป็นอนัตราย และ ใชเ้วลาในการประเมินผลหลายวนั
ในนํ้าเพื่อการบรโิภคนัน้ อา้งอิงจากมาตรฐานนํ้าดื่มประเทศญี่ปุ่ นระบใุหม้ี

ปรมิาณ TOC ไมเ่กิน 5 มิลลิกรมั/ลิตร
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แบคทเีรียโคลิฟอร์ม 

เป็นแบคทีเรยีรปูรา่งท่อนสัน้  ติดสีแกรมลบ  ไมม่ีสปอร ์ แบคทีเรยีโคลิฟอรม์ 
ที่เรยีกว่า Total  coliform ประกอบดว้ยแบคทีเรยีในกล ุม่ Escherichia, Citrobacter, 
Enterobacter และ Klebsiella   สว่น Fecal coliform เป็นแบคทีเรยีอาศยัในลาํไส้
ของคนและสตัวจ์ึงพบมากในอจุจาระ เช่น Escherichia coli. (E.coli) และ 
Enterobacter  aerogenes   

การตรวจพบแบคทีเรยีพวกนี้ในแหลง่ใดจึงเป็นเครือ่งบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของ
อจุจาระของคนหรอืสตัว ์ ซึ่งหมายถึงโอกาสที่เชื้อโรคจากคนหรอืสตัวอ์าจปะปนลงไปได ้  
ตามมารตฐานนํ้าดื่มองคก์ารอนามยัโลก  โคลิฟอรม์แบคทีเรยีตอ้งไมพ่บในนํ้าตวัอยา่ง 
100 มิลลิลิตร และแบคทีเรยีชนิดอีโคไล (E.coli)ตอ้งไมพ่บในนํ้าตวัอยา่ง100 มิลลิลิตร
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คลอไรด ์(Chloride)

คลอไรดท์ี่พบอยูใ่นธรรมชาตทิี่ความเขม้ขน้ตา่ง ๆ กนั  ขึน้อยู่กบั
สถานที่ เชน่ นํา้ตามภเูขาและที่ราบสงู   โดยทัว่ไปคลอไรดใ์นปริมาณปกตจิะไม่
สง่ผลอนัตรายตอ่ผูบ้ริโภคนํา้ดืม่      ถา้คลอไรดใ์นนํา้ประปามมีากกว่า 250 
มลิลกิรมั/ลติร  จะทาํใหน้ํา้เริ่มมรีสเค็ม   มาตรฐานนํา้ดืม่ขององคก์ารอนามยั
โลกไดก้าํหนดไวว้่าควรมคีา่คลอไรดไ์มเ่กนิ 250 มลิลกิรมั/ลติรในนํา้ประปา  
และยอมใหม้คีลอไรดไ์ดส้งูสดุเทา่กบั 600 มลิลกิรมั/ลติร
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เหล็ก (Iron)

เหล็กมกัพบไดใ้นแหลง่นํา้ทัว่ไป  โดยทัว่ไปเหล็กที่มอียู่ในนํา้ประปามกัไม่
ส่งผลอันตรายต่อผูบ้ริโภค  แต่หากมีเหล็กมากจะทาํใหป้ระปามีสีสนิมเหล็ก  
มกีลิ่น และรส  ทาํใหเ้กิดคราบสนมิเหล็กที่เครื่องสขุภณัฑ ์ ทาํใหเ้สื้อผา้เปื้อน
สนมิเหล็ก  และเป็นแหลง่อาหารแกแ่บคทีเรียที่เจริญขยายพนัธุข์ึน้ในระบบทอ่
จ่ายนํา้ประปาและในบ่อนํา้ทัว่ไป     องคก์ารอนามัยโลกไดก้าํหนดไวว้่าใหม้ี
เหล็กไมเ่กนิ 0.3 มลิลกิรมั/ลติร ในนํา้ประปา
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แมงกานีส (Manganese)

แมงกานสีพบไดอ้ยู่ในแหลง่นํา้ทัว่ไปและในนํา้ประปา  โดยมกัจะพบประ
ปนอยู่กบัเหล็กเสมอ  โดยมากแมงกานสีจะอยู่ในรปูของออกไซด ์ คารบ์อเนต
และไฮดรอกไซดซ์ึ่งมคีณุสมบตัใินการละลายนํา้ไดเ้ล็กนอ้ย  แมงกานสีเพียงเล็กก็
จะทาํใหเ้กดิปัญหาคราบเปื้อนบนเสือ้ผา้  และคราบดาํๆ ตดิบนเครื่องสขุภณัฑ์   
องคก์ารอนามยัโลกไดก้าํหนดไวว้่าควรมแีมงกานสีไมเ่กนิ 0.1 มลิลกิรมั/ลติร 
ในนํา้ประปา
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ไนโตรเจน (Nitrogen)

ไนโตรเจนที่มีอย ูใ่นรปูของแอมโมเนีย  ไนไตรต์  และไนเตรต
แอมโมเนีย  เป็นสารที่เกิดจากการยอ่ยสลายสารอินทรยีไ์นโตรเจนดว้ย

แบคทีเรยีจนกลายสภาพเป็นแอมโมเนีย   แอมโมเนียเป็นตวับ่งชี้ว่านํ้ามีสิ่งปนเปื้อน
ของนํ้าทิ้งจากหอ้งสว้ม   มาตรฐานนํ้าดื่มของการประปานครหลวงกาํหนดไวว้่าตอ้ง
มีแอมโมเนียในนํ้าไมเ่กิน 0.2 มิลลิกรมั/ลิตร

ไนไตรต์ เกิดจากการยอ่ยสลายสารแอมโมเนีย   ถา้ในนํ้ามีสารไนไตรต์
แสดงว่าการยอ่ยสบายสารอินทรยีย์งัไมเ่สรจ็สมบรูณ ์  การประปานครหลวง
กาํหนดใหม้ีค่าไนไตรต์-ไนโตรเจน ไมเ่กิน 3 มิลลิกรมั/ลิตร
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ไนโตรเจน (Nitrogen) ต่อ

ไนเตรต  เกิดจากการย่อยสลายสารไนไตร์ต  ซึ่งเกิดมาจากสาร
แอมโมเนีย   ถา้พบสารไนเตรตในนํา้แสดงว่า  สารอินทรียท์ี่อยู่ในนํา้ถกูย่อย
สลายจนเสร็จสมบรูณแ์ลว้   โดยทัว่ไปจะไมม่ผีลอนัตรายตอ่สขุภาพ  แตถ่า้ใน
นํา้มสีารไนเตรตอยู่มากจะเป็นอนัตรายตอ่เด็กทารก  โดยสารไนเตรตจะทาํให้
เกิดอาการตัวเขียวคลํ้าและชักทําให้เสียชีวิต   การประปานครหลวง
กาํหนดใหม้คีา่ไนเตรต-ไนโตรเจน ไมเ่กนิ 50 มลิลกิรมั/ลติร 


