การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
กับค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย

กฤษฎา ชมภูนุช

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีการศึกษา 2559

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
กับค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย

กฤษฎา ชมภูนุช

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีการศึกษา 2559

หัวข้อโครงการ
โดย
ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้า
ของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
กฤษฎา ชมภูนุช
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา อนุมัติให้โครงการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต
...........................................................
(อาจารย์ ฒาลิสา เนียมมณี)
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการสอบโครงการ
.......................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา)

ประธานกรรมการ

.......................................................................
(รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)

กรรมการ

.......................................................................
(อาจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี)

กรรมการ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่ อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้า
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ประจ้าวิชาที่คอยช่วยตรวจสอบและให้ค้าแนะน้า และขอขอบคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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ผู้จัดท้า
มกราคม 2560

หัวข้อโครงการ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้า
ของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
โดย
กฤษฎา ชมภูนุช
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ 1)ตรวจวั ดค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้ า
ทั้งหมดในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย และ 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่า
ของแข็ งละลายน้้ า ทั้ง หมดใน น้้ าบริโ ภค น้้ าผิ ว ดิ น และน้้ าเสี ย โดยท้ าการเก็ บตั ว อย่า งน้้ า ได้แ ก่
น้้าบริโภค น้้าผิวดิน น้้าเสีย จากน้้าประปา น้้าดื่ม น้้าคลอง น้้าจากการเกษตร น้้าทิ้งจากครัวเรือน
และน้้าทิ้งจากโรงงานรวมทั้งสิ้นประเภทละ 30 ตัวอย่าง ท้าการตรวจวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้าด้วยวิธี
Electrical Conductivity และตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดด้วยวิธีระเหยแห้งที่
อุณหภูมิ 103 –105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาศึกษาหาความสัมพันธ์
โดยใช้ ส ถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเปี ย ร์ สั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส้ า คั ญ 0.05 ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ พ บว่ า
1)น้้าบริโภคมีค่าการน้าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 193.70 - 962.50 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
332.16 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 105.00 -477.50
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 158.77 มิลลิกรัมต่อลิตร น้้าผิวดินมีค่าการน้าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 910.0
- 1524.5 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1155.1 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และ
ของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 512.5 - 890.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 646.8
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้้าเสียมีค่าการน้าไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง 2330.0 - 5940.0 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4418.7 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมีค่าอยู่
ในช่วง 1627.5 - 3962.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2959.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 2)ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดของน้้าแต่ละประเภทพบว่าค่าการน้าไฟฟ้ามี
ความสั มพั น ธ์ กับ ค่าของแข็ งละลายน้้ าทั้ง หมดในตัว อย่า งน้้าทุ กประเภท ที่ร ะดับนั ยส้ า คัญ 0.01
[ Sig เท่ากับ 0.000 < 0.01] และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย

ค

เท่ากับ 0.989 , 0.938 , 0.919 ตามล้าดับซึ่งอธิบายได้ว่าค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมดของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสียมีความสัมพันธ์กันไปในทางบวกและมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับที่สูงมาก
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ ปัจ จุ บั น ที่มีจานวนประชากรเพิ่มสู งขึ้น รวมทั้งปริมาณการใช้น้าเพื่อทา
กิจกรรมต่างๆก็เพิ่มขึ้น และเมื่อมีการใช้น้าที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิด น้าเสียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่า
จะเป็นปริมาณน้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เกษตรกรรม ชุมชน ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย น้าเสียส่วนมากเป็นสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งน้าเสียจะเกิดขึ้นได้ก็ ต่อเมื่อมีการใช้ ในกิจกรรมต่างๆ
ทาเกษตรกรรม หรือทาอุตสาหกรรม และมีการผ่านกระบวนการใช้งานต่างๆจนน้านั้นมีการปนเปื้อน
ของสิ่งสกปรก และทาให้น้าใช้งานไม่ได้เกิดเป็นน้าเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้าลาคลองหรือแหล่งน้าอื่นๆ
และในปัจจุบันก็มีการบาบัดน้าเสียกันอย่างแพร่หลายเพื่อลดปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานใน
แต่ละประเภท และในการบาบัดนั้นก็มีการบาบัดหลายแบบแตกต่างกันไป เช่น บาบัดน้าเสียให้เป็น
น้าที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้ หรือจะเป็นการบาบัดน้าเสียให้เป็นน้าที่ผ่านเกณฑ์และไม่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อม และบางครั้งก็บาบัดเพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยบาบัดและนาไปใช้ในกระบวนการ
อื่นๆที่ไม่ต้องใช้น้าที่ดีมาก หรือนาไปใช้รดน้าต้นไม้ ล้างอุปกรณ์ต่างๆ
การควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสียเป็นการดูแลเพื่อให้ระบบบาบัดน้าเสี ยมีการบาบัดค่า
ของแข็งละลายน้าทั้งหมดและค่าอื่นๆของน้า ที่จะปล่อยลงสู่แม่น้าหรือสิ่งแวดล้อมต้องมีค่ามาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกาหนดไว้ ทั้งนี้ในการที่จะตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดต้องทา
การเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส
ซึ่งใช้เวลานานในการวิเคราะห์ แต่ปัจจุบันนักสิ่งแวดล้อมได้ทาการประเมิน และวิเคราะห์เบื้องต้นว่า
เราสามารถนาค่าการนาไฟฟา (Conductivity) มาคานวณเพื่อวิเคราะห์หาค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ได้ เนื่องจากการวัดค่าการนาไฟฟาจะวัดโดยการใช้หัววัดจุ่มลง
ไปในน้าเพื่อวัดประจุที่ละลายน้าอยู่ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์หาค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด
เพราะคาว่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดหมายถึงปริมาณของของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้า
รวมถึงไอออนแร่ธาตุเกลือหรือโลหะละลายในปริมาณที่กาหนดของน้าแสดงในหน่วยของมิลลิกรัมต่อ
หน่วยปริมาตรของน้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่ก็เป็นเพียงแค่การประเมินคร่าวๆเท่านั้น และการทราบ
สัดส่วนของค่าการนาไฟฟาต่อค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดก็จะทาให้วิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดได้ ง่า ยและใช้ เวลาน้ อ ยกว่ า จึง ทาให้ การวิ เคราะห์ ประหยั ดเวลาและประหยัด ค่า ใช้ จ่า ย
โดยเฉพาะในการลงพื้นที่ภาคสนามถ้า ทราบสัดส่วนของค่าการนาไฟฟาต่อ ค่าของแข็งละลายน้าทั้ ง
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หมดแล้ว ก็สามารถทาการวัดค่าการนาไฟฟาแล้วน้าค่าที่ได้มาคานวณหาค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด
ได้ในทันที
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าการนาไฟฟากับค่าของแข็งละลาย
น้าทั้งหมด เมื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของค่าการนาไฟฟากับค่าของแข็งละลายน้าทั้ง หมดแล้ว ก็จะ
เป็นการช่วยลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ ตัวอย่างน้า ทาให้สามารถทราบผลการวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น
และเมื่อทราบผลเร็วขึ้นก็ ทาให้การทางานรวดเร็ว และสามารถจัดการปัญหาคุณภาพน้าได้เร็วขึ้น
ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของค่าการนาไฟฟากับค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด
เพื่อเป็นการลดเวลาในการวิเคราะห์ และเพิ่มเวลาในการดูแลคุณภาพน้าด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อตรวจวัดค่าการนาไฟฟาและค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดในน้าบริโภค น้าผิวดิน และ
น้าเสีย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า การน าไฟฟ ากั บ ค่ า ของแข็ ง ละลายน้ าทั้ ง หมดใน
น้าบริโภค น้าผิวดิน และน้าเสีย

สมมติฐานของงานวิจัย
ค่ า การน าไฟฟ าและค่ า ของแข็ ง ละลายน้ าทั้ ง หมดในน้ าบริ โ ภค น้ าผิ ว ดิ น และน้ าเสี ย
มีความสัมพันธ์กัน

ขอบเขตของการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดกับ ค่าการ
นาไฟฟา” กาหนดขอบเขตของการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาการวิ เคราะห์ ตั ว อย่ างน้าบริโ ภค น้ าผิ ว ดิน และน้ าเสี ย โดยใช้ตั ว อย่ างน้า เช่ น
น้าประปา น้าดื่ม น้าคลอง น้าจากการเกษตร น้าทิ้งจากครัวเรือน น้าทิ้งจากโรงงาน เป็นต้น เพื่อทา
การตรวจวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟาโดยวิธี Electrical Conductivity และตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็ง
ละลายน้าทั้งหมดโดยวิธีระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103 –105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และหา
ความสัมพันธ์ของค่าการนาไฟฟากับค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดในน้าบริโภค น้าผิวดิน และน้าเสีย
โดยใช้สถิตสิ ัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันๆ

3

2. ขอบเขตด้านตัวแปร
จากสมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟากับค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าบริโภค น้าผิวดิน และน้าเสีย มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
2.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
(1) ค่าการนาไฟฟา (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)
(2) ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
2.2 ตัวแปรควบคุมประกอบด้วย
(1) ตัวอย่างน้า ในการวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งแต่ ล ะพารามิ เ ตอร์ ต้ อ งใช้ น้ าตั ว อย่ า ง
เดียวกัน
(2) อุณหภูมิ ในการจะวิเคราะห์ตัวอย่างน้าในแต่ละตัวอย่างต้องใช้ตัวอย่างน้าที่
อุณหภูมิห้องประมาณ 25±2 องศาเซลเซียส
(3) ความเค็ม ในการวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟากับค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดถ้า
มีความเค็มต้องทาให้เป็นกลางก่อน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการวิจัย
พื้นที่ในการทาวิจั ยครั้ งนี้ มีพื้นที่การเก็บตัว อย่างน้าที่ใช้ ในการทาวิจัย เช่น น้าประปา
น้าดื่ม น้าคลอง น้าจากการเกษตร น้าทิ้งจากครัวเรือน น้าทิ้งจากโรงงาน เป็นต้น และนามาวิเคราะห์
ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดและค่าการนาไฟฟา ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทาวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า การน าไฟฟ ากั บ ค่ า ของแข็ ง ละลายน้ าทั้ ง หมด
ในน้าบริโภค น้าผิวดิน และน้าเสีย ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2559

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนาข้อมูลและสมการที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อคานวณค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดได้
เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ และ ลดเวลาในการตรวจสอบ
2. สามารถนาข้อมูล ที่ได้ไปใช้ทาการศึกษาวิจัยต่อและใช้เป็นแนวทางในการทาวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
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แผนการดาเนินงานวิจัย
ตารางที่ 1.1 แผนการดาเนินงานวิจัย

ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อโครงการวิจัย
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาโครงร่างงานวิจัย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
5. วิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการและทางสถิติ
6. จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
59 59 59 59 59 60
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด โดยการเก็บ
ตัวอย่างจากน้ําบริโภค น้ําผิวดิน และน้ําเสียจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์หาค่าการนําไฟฟ้าและค่า
ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลแบ่งได้เป็นหัวข้อการศึกษาต่างๆดังนี้
1. ความหมายทั่วไปของน้ํา
2. น้ําบริโภค
3. น้ําผิวดิน
4. น้ําเสีย
5. ค่าการนําไฟฟ้า
6. ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด
7. ความแตกต่างระหว่างค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดกับค่าการนําไฟฟ้า
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความหมายทั่วไปของน้้า
น้ําเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ําประกอบด้วยออกซิเจน
1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ น้ําเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและ
ความดัน มาตรฐาน แต่พบบนโลกที่ส ถานะของแข็ง (น้ําแข็ง) และสถานะแก๊ส (ไอน้ํา) น้ํายังมีใน
สถานะของผลึกของเหลวที่บริเวณพื้นผิวที่ขอบน้ํา น้ําปกคลุ ม 71% บนพื้นผิวโลกและเป็นปัจจัย
สําคัญต่อชีวิตน้ํ าบนโลก 96.5% พบในมหาสมุทร 1.7% ในน้ําใต้ดิน 1.7% ในธารน้ําแข็งและชั้น
น้ําแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาและเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นเศษส่วนเล็กน้อยบนผิวน้ําขนาดใหญ่ และ
0.001% พบในอากาศเป็นไอน้ํา ก้อนเมฆ (ก่อตัวขึ้นจากอนุภาคน้ําในสถานะของแข็งและของเหลว
แขวนลอยอยู่ บนอากาศ) และหยาดน้ําฟ้าน้ําบนโลกเพียง 2.5% เป็นน้ําจืด และ 98.8% ของน้ํา
จํานวนนั้นพบในน้ําแข็งและน้ําใต้ดิน น้ําจืดน้อยกว่า 0.3% พบในแม่น้ํา ทะเลสาบ และชั้นบรรยากาศ
และน้ําจืดบนโลกในปริมาณที่เล็กลงไปอีก (0.003%) พบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์
(การประปานครหลวง,2552)
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น้ําบนโลกเคลื่อนที่ต่อเนื่องตามวัฏจักรของการระเหยเป็นไอและการคายน้ํา (การคายระเหย)
การควบแน่น การตกตะกอน และการไหลผ่าน โดยปกติจะไปถึงทะเล การระเหยและการคายน้ํา
นํามาซึ่งการตกตะกอนลงสู่พื้นดิน น้ําดื่มสะอาดเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แม้ว่า
น้ํ า จะไม่ มี แ คลอรี ห รื อ สารอาหารที่ เ ป็ น สารประกอบอิ น ทรี ย์ ใ ดๆ การเข้ า ถึ ง น้ํ า ดื่ ม สะอาดได้
เปลี่ ย นแปลงไปในช่ว งหลายศตวรรษที่ผ่ านมาในเกือบทุกส่ ว นของโลก แต่ประชากรประมาณ 1
พันล้านคนยังคงขาดแคลนน้ําดื่มสะอาดและกว่า 2.5 พันล้านคนขาดแคลนสุขอนามัยที่เพียงพอมี
ความเกี่ยวพันกันเรื่องน้ําสะอาดและค่า GDP ต่อคน อย่างไรก็ดี นักสังเกตบางคนประมาณไว้ว่า
ภายในปี ค.ศ. 2025 ประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งจะประสบปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ํา รายงาน
ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 รายงานว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ในพื้นที่ประเทศที่กําลัง
พัฒนาจะมีความต้องการน้ําจะเพิ่มขึ้นเกิดปริมาณน้ําที่มีกว่า 50% น้ํามีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลก
เนื่องจากน้ําเป็นตัวทําละลายของสารเคมีหลากหลายชนิดและอํานวยความสะดวกในเรื่องการให้
ความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม น้ําจืดประมาณ 70% มนุษย์ใช้ไปกับเกษตรกรรม
(การประปานครหลวง,2552)
น้ําจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่
ตลอดจนพื ช ถ้ า ขาดน้ํ า ก็ จ ะต้ อ งแห้ ง เหี่ ย วและเฉาตายในที่ สุ ด มนุ ษ ย์ ต้ อ งใช้ น้ํ า สั ม พั น ธ์ อ ยู่ กั บ
ชีวิตประจําวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใช้น้ําสําหรับดื่ม ใช้หุงต้มอาหาร ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่ าง ๆ ใช้ซัก
เสื้อผ้า ใช้ในเครื่องทําความร้อน เครื่องลดความร้อน เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และใช้
กับเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ในการเกษตรกรรม การทําเรือกสวนไร่นา ทําสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ก็ต้อง
ใช้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทั้งสิ้น แม้แต่ในการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ในการหล่อเย็น ในพลังไอน้ํา
ก็ดี พลั งงานไฟฟ้าก็ดี การกําจั ด น้ํ าทิ้งและขยะก็ดี ตลอดจนถึงการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ น้ําเป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญทั้งนั้นนอกจากนี้แหล่งน้ํายังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สําหรับท่องเที่ยว ตกปลา
ว่ายน้ํา ตลอดจนใช้ประกอบอาชีพ เช่นการประมงอีกด้วย (กรมชลประทาน,2551)
สรุปแล้วน้ําจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก เป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับชีวิต
อันดับที่สองรองจากอ๊อกซิเจน มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เมื่อขาดอาหารเป็นเดือน ๆ (จากสถิติ
โลกครั้งสุดท้ายมนุษย์สามารถอดอาหารได้นานถึง 64 วัน จึงตาย) แต่ถ้าขาดน้ําเพียง 2-3 วัน มนุษย์
อาจจะตายทันทีเพราะร่างกายไม่มีน้ํา ทั้งนี้เพราะน้ําเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญต่อร่างกายมนุษย์มาก
(การปะปะนครหลวง,2552) กล่าวคือ
1.เซลล์ ในร่ างกายมนุ ษย์ ต้องการน้ําไปเพื่อไปทําให้ โ ครงสร้างของเซลล์คงรูปอยู่ได้และ
สามารถทํางานได้อย่างปกติ
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2.น้ําเป็นตัวนําอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่าง ๆ และในเวลาเดียวกันน้ําก็เป็นตัวนําของเสีย
ออกมาจากกล้ามเนื้อนั้น ๆ ด้วย และขับถ่ายออกมาจากร่างกายมนุษย์ในรูปของเหงื่อและปัสสาวะ
เป็นต้น
3.น้ําช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกล้ามเนื้อ ช่วยหล่อไขข้อต่าง ๆ
ของร่างกาย ช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้โลหิตไหลวนเวียนทั่วร่างกาย
4.ช่วยรักษาและควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้ อยู่ในระดับปกติ หากร้อนเกินไปก็จะระบาย
ความร้อนออกมาในรูปของเหงื่อ เป็นต้น

น้้าบริโภค
ความต้องการใช้น้ํ าของมนุษย์เรานับวันจะสูงขึ้น มนุษย์ต้องการนําน้ํามาเพื่อการอุปโภค
บริโภค การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการอุตสาหกรรม น้ําเป็นสิ่งช่วยในการดํารงชีพแก่ประชากรทั่ว
โลกในอันที่จะเพิ่มพูนความอยู่ดีกินดี และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น
เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ํา เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ํา เขื่อน หรือทํานบ เป็นต้น
แต่วิธีการดังกล่าวทําได้ก็เฉพาะในภูมิภาคที่มีหุบเขา มีแม่น้ําลําคลองไหลผ่านหรือมีสระ ห้วย
หนองหรือบึงอยู่แล้วเท่านั้น ยังมีพื้นที่อีกมากมายที่ไม่มีแม่น้ําลําคลองไหลผ่านหรือระบบชลประทาน
ยังไปไม่ถึง เป็นเหตุให้เกิดการขาดแคลนน้ําไม่สามารถทําการเกษตรได้จึงจําเป็นอยู่เองที่มนุษย์จะต้อง
ขวนขวายหาวิธีการนําน้ํามาใช้เพื่อ การอุปโภค และประโยชน์อื่น ๆ ดังนั้นในสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง
ทุรกันดารขาดแคลนน้ํา ปัญหาเรื่องแหล่งน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องการทํา และเพื่อแก้ไขสภาพการ
เช่นนั้นจึงได้มีการพัฒนานําน้ําใต้ดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยการสูบเอาน้ําใต้ติดหรือน้ําบาดาลขึ้นมา
บรรเทาความขาดแคลน สําหรับน้ําที่จะนํามาผลิตเป็นน้ําประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนนั้น ได้มีการ
จํ า แนกชนิ ด ของแหล่ ง น้ํ า ที่ นํ า มาใช้ ต ามลั ก ษณะของคุ ณ ภาพของแหล่ ง น้ํ า ออกได้ เ ป็ น
น้ําที่ไม่ต้องผ่านขบวนการปรับปรุงคุณภาพ (Water requiring no treatment) น้ําชนิดนี้เป็นน้ําที่
จัดว่าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคได้เลยได้แก่น้ําบาดาลซึ่งไม่ถูกปนเปื้อน และ น้ําที่ต้องผ่านขั้นตอนการ
ฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น (Water requiring disinfection only) น้ําประเภทนี้จัดว่าเป็นน้ําที่ใส และ
ค่อนข้างจะสะอาด ได้แก่น้ําบาดาล และน้ําผิ วดินซึ่งปนเปื้อนเล็กน้อย มีค่าเอ็มพีเอ็น (MPN)ของโคไล
ฟอร์มแบคทีเรียไม่เกิน 50ต่อน้ํา100มิลลิลิตรของแต่ละเดือน และ น้ําที่ต้องผ่านระบบการกรองเร็ว
และต้องการมีการเติมคลอรีนก่อนและ/หรือเติมคลอรีนภายหลัง (Water requiring complete
rapid sand filtration treatment or its equivalent, together with continuous
chlorination by pre-and/or postchlorination) ได้แก่น้ําที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นน้ําในชนิดที่ 1 และ
ชนิดที่ 2 ข้างต้น และมีค่าเอ็มพีเอ็น ของโคไลฟอร์มแบคทีเรียไม่เกิน 5,000 ต่อน้ํา 100 มิลลิกรัมใน
จํานวน 20% ของน้ําตัวอย่างที่ตรวจในเดือนใดๆ น้ําชนิดนี้มักจะขุ่นและถูกปนเปื้อนด้วยมลสารต่างๆ

8

น้ําที่ต้องผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพเพิ่มนอกเหนือจากต้องผ่านระบบการกรองและเดิน
คลอรีนภายหลังแล้ว (Water requiring auxiliary treatment in addition to complete
filtration treatment and post chlorination) น้ําชนิดนี้ควรต้องผ่านขบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ขั้นต้น (preliminary treatment) โดยการให้ตกตะกอนก่อนโดยการเก็บกักไว้เป็นเวลา 30 วัน และ
ต้องมีการเติมคลอรีนก่อน (pre-chlorination) น้ําชนิดนี้มีค่าเอ็มพีเอ็น เกินกว่า 5,000 ต่อน้ํา 100
มิลลิลิตร ในจํานวน 20% ของน้ําตัวอย่าง แต่ไม่เกินกว่า 20,000 ต่อน้ํา 100 มิลลิลิตร ในจํานวน 5%
ของน้ําตัวอย่างที่เก็บมา น้ําที่ต้องผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพพิเศษ (Water requiring unusual
treatment measures) ได้แก่น้ําที่มีคุณภาพไม่จัดอยู่ในประเภททั้ง 4 และมีค่าเอ็มพีเอ็นเกินกว่า
250,000 ต่อน้ําตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร (กรมอนามัย,2552 )

น้้าผิวดิน
น้ําผิวดินได้แก่น้ําในแม่น้ําลําคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็นน้ําจืด ปกติน้ําผิวดินจะ
ได้รับการเติมจากฝนหรือหิมะ และจะหายไปตามธรรมชาติด้วยการะเหย การไหลออกสู่ทะเลและการ
ซึมลงไปใต้ดิน แม้ว่าการเติมน้ําจืดโดยธรรมชาติของระบบน้ําผิวดินจะได้จากการตกของฝนหรือหิมะ
ลงเฉพาะบนบริเวณลุ่มน้ํานั้นๆ ณ เวลาหนึ่งก็ตาม แต่ปริมาณรวมของน้ํายังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีก
หลายปัจจัย ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงปริมาณความจุของทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ําและอ่างเก็บน้ําที่มนุษย์สร้ าง
ขึ้น อัตราการซึมของดิน ในพื้น ที่กักเก็บต่างๆ ดังกล่าว ลักษณะของการไหลตามผิ วพื้นของลุ่มน้ํา
ช่วงเวลาการตกของฝนหรือหิมะและอัตราการระเหยของพื้นที่นั้นๆ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อสัดส่วนของ
น้ําที่ไหลออกสู่ทะเล ระเหยและซึมลงใต้ดิน กิจกรรมของมนุษย์สามารถสร้างผลกระทบต่ อปัจจัย
ต่างๆ ดังกล่าวได้มาก มนุษย์มักเพิ่มความจุน้ําเก็บกักด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ําและลดความจุน้ําเก็บกัก
ด้วยการระบายพื้นที่ชุ่มน้ําให้แห้ง มนุษย์เพิ่มปริมาณและความเร็วไหลตามผิวของน้ําด้วยการดาดผิว
พื้นต่างๆ ให้แข็งรวมทั้งการทําทางให้น้ําไหลทิ้งไปรวดเร็วขึ้น ปริมาณโดยรวมของน้ําที่มีให้ใช้ ณ เวลา
หนึ่งนับเป็นข้อพิจารณาที่มีความสําคัญมาก การใช้น้ําบางประเภทของมนุษย์เป็นการใช้แบบหยุดๆ
เดินๆ ตัวอย่างเช่น การทําเกษตรกรรมหลายแห่งต้องการน้ําเป็นปริมาณมากในช่วงฤดูเพาะปลูก และ
ไม่ใช้น้ําอีกเลยหลังฤดูเก็บเกี่ยว การจ่ายน้ําให้พื้นที่เ กษตรกรรมประเภทดังกล่าว ระบบน้ําผิวดินเพื่อ
การนี้อาจต้องมีขนาดการเก็บกักที่ใหญ่เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ําฝนที่ตกลงมาทั้งปีไว้ สําหรับปล่อยมา
ใช้ภายเวลาที่สั้นเป็นต้น การใช้น้ําประเภทที่ค่อยๆ ใช้ในปริมาณครั้งละไม่มากแต่สม่ําเสมอทั้งปี เช่น
น้ําสําหรับหล่อเย็นในโรงผลิตไฟฟ้า การจ่ายน้ําในกรณีนี้ ระบบน้ําผิวดินต้องการเพียงอ่างหรือแหล่ง
กักเก็บที่มีความจุให้พอสําหรับไว้ชดเชยน้ําในลําธารที่มีอัตราการไหลเข้าอ่างในฤดูแล้งต่ํา กว่าอัตรา
การใช้น้ําในการหล่อเย็น น้ําผิวดินตามธรรมชาติสามารถเพิ่มพูนได้โดยการนําน้ําเข้ามาจากแหล่งใน
ลุ่มน้ําอื่นด้วยการขุดคลองส่งน้ําหรือวางท่อส่งน้ํา หรืออาจทําด้วยวิธีอื่นๆ แต่ก็ได้ไม่มาก มนุษย์เรามี
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ส่วนทําให้ระบบน้ําผิวดินไม่มั่นคงหรือ "หายไป" จากการสร้างมลพิษ และการทําลายทรัพยากรน้ํา ใน
แหล่งน้ําผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ,2553)
ตารางที่ 2.1 ประเภทน้ําผิวดิน
ประเภทของ
แหล่งน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 1

การใช้ประโยชน์

แหล่งน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุก
ประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ํา
ประเภทที่ 2 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ํา
(3) การประมง
(4) การว่ายน้ําและกีฬาทางน้ํา
ประเภทที่ 3 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การคมนาคม
ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ,2553
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น้้าเสีย
น้ําเสียหมายถึง น้ํา ที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาเจือปนอยู่ การปนเปื้อนของ
สิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทําให้คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไป จนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ สิ่ ง ปนเปื้ อนที่อ ยู่ ในน้ํ าเสี ย ได้ แ ก่ น้ํา มั น ไขมั นผงซัก ฟอก สบู่ ยาฆ่า แมลง รวมทั้ ง
สารอินทรีย์ที่ทําให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่างๆ (สํานักอนามัย,2551)
1. แหล่งที่มาของน้้าเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย (2551) ได้กําหนดแหล่งที่มาของน้ําเสียออกเป็น 3 แหล่งใหญ่ๆได้
ดังต่อไปนี้
1.1 น้ําเสียจากแหล่งชุมชน มาจากกิจกรรมสําหรับการดํารงชีวิตของคนเรา เช่น อาคาร
บ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า
ความเน่าเสียของคูคลองเกิดจากน้ําเสียประเภทนี้ ถึงประมาณ 75%
1.2 น้ําเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่น้ําเสียจากขบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งน้ําหล่อเย็นที่มี ความร้อนสูงและน้ําเสียจากห้องน้ํา ห้องส้วมของคนงาน ด้วยความเน่าเสียของ
คูคลองเกิดจากน้ําเสียประเภทนี้ประมาณ 25% แม้จะมีปริมาณไม่มากนัก แต่สิ่งสกปรกในน้ําเสียจะ
เป็นพวกสารเคมีที่เป็นพิษและพวกโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งพวก สารอินทรีย์ต่างๆ ที่มีความเข้มข้นสูง
1.3 น้ําเสียจากเกษตรกรรม เป็นน้ําเสียที่จะถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
ไม่ว่าเป็นพื้นที่เพราะปลูกหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ สิ่งที่ปนเปื้อนออกมามักจะเป็นสารอินทรีย์ ที่มาจากเศษ
อาหารสัตว์ ส่วนน้ําเสียที่มาจากการทําการเกษตรส่วนมาจะเป็นพวก สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
2. องค์ประกอบของน้้าเสีย
องค์การจัดการน้ําเสีย (2551) ได้กําหนดองค์ประกอบของน้ําเสียออกเป็น 9 องค์ประกอบ
ใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้
2.1 สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว น้ําแกง เศษ
ใบตอง พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทําให้ระดับ
ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในน้ํา
นิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดีในน้ําสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่า
เหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย
2.2 สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ ที่อาจไม่ทําให้เกิดน้ําเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น
2.3 โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูป ของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถสะสมอยู่
ในวงจรอาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ําเสียจาก
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โรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับน้ําทิ้งจากการเกษตร สําหรับใน
เขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ
และน้ําเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น
2.4 น้ํามันและสารลอยน้ําต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการ
กระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ํา นอกจากนั้นยังทําให้เกิดสภาพไม่น่าดู
2.5 ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นลํา น้ํา ทําให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน้ํา ทําให้แหล่งน้ําตื้น
เขิน มีความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดํารงชีพของสัตว์น้ํา
2.6 สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของ
ออกซิเจนในอากาศสู่น้ํา และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา
2.7 จุลินทรีย์ น้ําเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระป๋อง จะมีจุลินทรีย์
เป็นจํานวนมากจุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ํา
ทําให้เกิดสภาพเน่าเหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน
เช่น จุลินทรีย์ในน้ําเสียจากโรงพยาบาล
2.8 ธาตุ อาหาร ได้แ ก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส เมื่อ มีป ริม าณสู งจะทํ า ให้ เกิ ดการ
เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้
ระดับออกซิเจนในน้ําลดลงต่ํามากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทําให้เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแก่การ
สัญจรทางน้ํา
2.9 กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แบบไร้
ออกซิเจน หรือกลิ่นอื่น ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานทําปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

ค่าการน้าไฟฟ้า
1.ข้อมูลทั่วไปของค่าการน้าไฟฟ้า
การนําไฟฟ้า เป็นวิธีวัดความสามารถของน้ําในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากมีอยู่ของ
สารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ํา เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต
แอนไอออนคือไอออนที่มีประจุลบ หรือ แคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม
แคทไอออนคือไอออนที่มีประจุบวก (การปะปานครหลวง,2557)
สารประกอบอินทรีย์ เช่น น้ํามัน ฟีนอล แอลกอฮอล์ และน้ําตาล นําไฟฟ้าได้ไม่ดีนักและมีค่า
การนําไฟฟ้าต่ํากว่าเมื่อละลายอยู่ในน้ํา การนําไฟฟ้ายังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอีกด้วยถ้าอุณหภูมิสูงค่าการ
นําไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงรายงานค่าการนําไฟฟ้าที่อุณหภูมิ25 องศาเซลเซียส
ค่าการนําไฟฟ้ามีประโยชน์ในการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ํา เมื่อติดตามเฝ้าระวังมักพบว่า
แหล่งน้ําแต่ละแหล่งจะมีพิสัยของค่าการนําไฟฟ้าค่อนข้างคงที่และสามารถนํามาใช้เป็นค่าพื้นฐานของ
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สภาพแหล่งน้ําในภาวะปกติ ได้ การเปลี่ยนแปลงของค่าการนําไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคัญสามารถเป็น
ตัวชี้วัดว่าน้ําทิ้งหรือมลพิษจากแหล่งอื่นได้ไหลลงสู่แหล่งน้ํานั้น การวัดค่าการนําไฟฟ้าทําได้โดยการใช้
หัววัด (probe) และเครื่องวัด (meter) โดยการใส่แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วในหัววัดซึ่งจุ่ม
ลงไปในน้ําการลดลงของแรงดันไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการต้านของน้ําจะนําไปใช้คํานวณค่าการนําไฟฟ้าต่อ
เซนติเมตรเครื่องวัดจะแปลงค่าเป็นไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร และแสดงผลให้ผู้ตรวจวัดทราบ เครื่องวัด
ค่าการนําไฟฟ้าบางชนิดสามารถใช้ตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ํา (Total dissolved solids;
TDS) และความเค็ม (Salinity) ได้ โดย TDS จะวัดได้เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) และสามารถ
คํานวณได้จากการนําค่าการนําไฟฟ้าคูณด้วยค่าคงที่ระหว่าง 0.55 ถึง 0.9 ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการ
ทดลอง (Standard Method#2510, APHA1992) (การปะปานครหลวง,2557)
เครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้าที่เหมาะสมมีราคาประมาณ 350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
11,000 บาท เครื่องวัดในราคานี้ควรจะสามารถวัดอุณหภูมิและชดเชยอุณหภูมิในการวัดค่าการนํา
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ค่าการนําไฟฟ้าสามารถวัดได้ทั้งในภาคสนามและในห้องปฎิบัติการถ้าหากมีการ
เก็บตัวอย่างจากภาคสนามเพื่อนํามาตรวจวัดในภายหลัง ขวดเก็บตัวอย่างควรทําจากแก้วหรือโพลีเอ
ทิ ลี น ที่ ล้ า งด้ ว ยผงซั ก ฟอกที่ ป ราศจากฟอสเฟตและกลั้ ว ด้ ว ยทั้ ง น้ํ า ประปาและน้ํ า กลั่ น
(ไพฑูรย์ หมายมัน่ สมสุข,2555)
2.การวัดค่าการน้าไฟฟ้า
การวัดค่าการนําไฟฟ้าทําได้โดยการใช้หัววัด (probe) และเครื่องวัด (meter) โดยการใส่
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วในหัววัดซึ่งจุ่มลงไปในน้ําการลดลงของแรงดันไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
การต้านของน้ําจะนําไปใช้คํานวณค่าการนําไฟฟ้าต่อเซนติเมตรเครื่องวัดจะแปลงค่าเป็นไมโครโมห์ต่อ
เซนติเมตร และแสดงผลให้ผู้ตรวจวัดทราบ หน่วยพื้นฐานที่ใช้วัดการนําไฟฟ้า คือ โมห์ (mho) หรือ
ซีเมนส์ (siemens) ค่าการนําไฟฟ้าวัดเป็นไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร(µmhos/cm) หรือ โมโครซีเมนส์
ต่อเซนติเมตร(µs/cm) (กรมควบคุมมลพิษ,2558)

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
1.หลักการค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด หมายถึง ปริมาณของสารที่ได้รับการละลายในของเหลว สาร
เหล่านี้สามารถรวมเกลือ, เกลือแร่, โลหะ, calciums และสารประกอบอื่น ๆ ที่สามารถเป็นได้ทั้ง
อินทรีย์และอนินทรี ในแง่ง่าย TDS หมายถึงอะไรอยู่ในน้ําที่ไม่ได้เป็นน้ําที่บริสุทธิ์และไม่ได้เป็น
ของแข็ ง แขวนลอย วิ ธี ที่ ใ ช้ กั น มากที่ สุ ด ของการกํ า หนดค่ า TDS มี ก ารวั ด ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบสถานะของไอออนในน้ํา (EC) เมื่อ EC จะถูกกําหนดเป็นปัจจัยแปลงจะ
วิ่ง (โดยทั่วไปเมตรที่มีประสิทธิภาพการวัด) เพื่อตรวจสอบ TDS ปัจจัยที่มีการแปลงจะแตกต่างกัน
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ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่คุณกําลังทดสอบปัจจัยการแปลงทั่วไปช่วง 0.4-1.0 วิธีนี้ แต่เพียงการประมาณการ
ระดับ TDS สําหรับการวัดค่า TDS จริงคุณจะต้องนําตัวอย่างกลับไปยังห้องปฏิบัติการและดําเนินการ
ตามขั้นตอนการระเหยและการชั่งน้ําหนัก ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดTDS (Total dissolved
solids) ยังเป็นตัวชี้วัดของอนุภาคที่ละลายทั้งหมดมีขนาดเล็กกว่า 2 ไมครอน ในตัวอย่างน้ําที่ทําการ
ทดสอบ ซึ่งรวมถึงสารอนินทรีและอินทรีย์ทั้งหมดในโมเลกุลแตกตัวเป็นไอออน ในตัวอย่างน้ําสะอาด
TDS จะประมาณเท่ากับความเค็มขณะที่อยู่ในน้ําสกปรก TDS รวมถึงสารอินทรีย์ด้วย แหล่งที่มาหลัก
ของสารที่ละลายในน้ําได้แก่น้ําทิ้งทางการเกษตรและที่อยู่อาศัย การชะล้างของการปนเปื้อนของดิน
อุตสาหกรรมปล่อยออกจากโรงบําบัดน้ําเสีย ค่า TDS ไม่จําเป็นต้องเป็นมลพิษ มันถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้
ทั่วไปของคุณภาพน้ํา ระดับ TDS สูงบ่งบอกถึงน้ํามีการสะสมของแร่ธาติต่างๆ มากเช่นน้ําแร่เป็นต้น
(กรมชลประทาน,2550)
เครื่องวัดค่าTDS (TDS Meter) มักจะแสดงค่า TDS ในหน่วย ppm (1 ส่วนต่อล้านส่วน)
ยกตัวอย่างเช่นการอ่าน TDS ของ 1 ppm จะแสดงว่าในน้ํา 1กิโลกรัมจะมีสารอื่นที่ละลายปนอยู่ใน
น้ํา 1 มิลลิกรัม ระเบียบมาตรฐานยูโรปให้คําแนะนําเกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนสูงสุดของ 500mg /
ลิตร (500 ส่วนในล้านส่วน (ppm)) สําหรับค่า TDS ในแหล่งน้ําจํานวนมากเกินกว่าระดับนี้ เมื่อระดับ
TDS เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร (1000ppm) ก็ถือว่าโดยทั่วไปไม่เหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษย์
ส่วนใหญ่ค่า TDS ที่อยู่ในระดับสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานจะเกิดจากการปรากฏตัวของโพแทสเซียมคลอ
ไรด์และโซเดียม ไอออนเหล่านี้มีน้อยหรือไม่มีผลกระทบในระยะสั้นแต่ไอออนที่เป็นพิษเช่นสารหนู
ตะกั่วแคดเมียมไนเตรตและอื่น ๆ อาจจะมีการละลายในน้ํา (กรมชลประทาน,2550)
เครื่องวัด TDS โดยหลักการพื้นฐานจะวัดประจุไฟฟ้า (EC) โดยมีอิเล็กโทรดสองอันวางห่าง
กัน ออกไป และจุ่ มใส่ ล งไปในน้ํ าและใช้ในการวั ดค่าประจุไ ฟฟ้าในน้ํา ผลที่ได้คือการตีความโดย
เครื่องวัด TDS และแปลงเป็นรูปส่วนในล้านส่วน (ppm) ถ้าน้ํามีไม่มีวัสดุที่ละลายน้ําได้และมีความ
บริสุทธิ์ก็จะมีตัวเลข 0 ส่วนในล้านส่วน ตรงกันข้ามถ้าน้ําที่เต็มไปด้วยวัสดุที่ละลายอยู่ในน้ําส่งผลให้
ค่าที่วัดได้เป็นสัดส่วนกับปริมาณของสารที่ละลายได้ เพราะนี่คือสารที่ละลายได้ทั้งหมด TDS คือ
ของแข็งที่ละลายรวม (TDS) ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทําไมการแปลงจาก EC ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเป็น
เพราะบางของแข็งที่ละลายอาจไม่เพิ่มขึ้นอ่าน EC และจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาในวัดจึงไม่ได้รับการแปลง
ค่า TDS มันเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ TDS เมตรเพียง แต่ให้การประมาณการพวกเขามีความถูกต้องเป็น
ธรรมและคุณมักจะพบเมตร TDS จะเป็นที่น่าพอใจสําหรับการใช้งานมากที่สุด มั นเป็นมูลค่าการ
ตรวจสอบสิ่ งที่ระดับของความถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นในการกําหนดวิธีการวัดที่ดีที่สุดสํ าหรับความ
ต้องการของแต่ละบุคคล TDS เป็นการวัดโดยทั่วไปในส่วนต่อล้านส่วน (ppm) แต่ยังสามารถวัดได้ใน
มิลลิกรัม / ลิตร โดยทั่วไปน้ําที่มีคุณภาพดีจะตกอยู่ระหว่าง 0 และ 600 ppm และการอ่านกว่า
1,200 ppm มักจะถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจของ TDS (การปะปานครหลวง 2557)
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2.การตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
ศิว พัน ธ์ ชูอิน ทร์ (2558) ได้ กล่ าววิธีการตรวจวิเคราะห์ ค่าของแข็งละลายน้ําทั้ งหมดว่ า
มี 2 แบบดังนี้
2.1 การตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดทําได้โ ดยการนําถ้วยระเหยที่ผ่านการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศา แล้วมาชั่งน้ําหนักแล้วจดบันทึกค่าแล้วนําน้ําตัวอย่างน้ํามากรอง
ผ่านกระดาษ GF/C โดยใช้ชุดกรองและปั๊มดูดอากาศเมื่อได้ตัวอย่างที่ผ่านการกรองแล้วเอาใส่ถ้วย
ระเหยและนําไปใส่เครื่องอังน้ํารอจนน้ําในถ้วยระเหยหมดนําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศา อีกครั้ง
และนํามาชั่งน้ําหนักหลังจดบันทึกแล้วนํามาคํานวณหาค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด
2.2 การตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดโดยการใช้หัววัดค่า TDS จุ่มลงไปในน้ํา
ตัวอย่างแล้วทําการอ่านค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด แต่ส่วนมากจะใช้เฉพาะงานภาคสนามเบื่องต้น
เท่านั้นเพราะว่าการวัดแบบนี้ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด

ความแตกต่างของค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
ค่าการนําไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดเป้ค่าที่มีความแตกต่างกันแต่ก็ยังมีหลักการ
บางอย่างที่เหมือนกันซึ่งความแตกต่างของค่าทั้งสองอธิบายได้คือ
การนําไฟฟ้า (EC) การนําจะเรียกว่าเป็น 'การนําไฟฟ้า' เป็นระยะมาตรฐานสากล แต่คุณ
มักจะเป็นเพียงแค่เห็นคําว่า 'การนํา' ซึ่งเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับวัตถุประสงค์ของบทความ
นี้เราจะอ้างถึงการนําความเป็น EC EC วัดความสามารถสําหรับวัสดุที่จะนําไฟฟ้าหมายถึงวิธีการที่ดี
ของเหลวสามารถดําเนินการให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เมื่อมองไปที่อีซีในน้ําหรือของเหลวเรามักจะพบ
ในน้ํามันเป็นสภาพธรรมชาติเช่นฝนตก, น้ําในทะเลสาบแม่น้ํา ฯลฯ จะมีระดับต่ําของ EC (น้ําบริสุทธิ์
ไม่มี EC) เมื่อน้ําเป็นเรื่องมลพิษปนเปื้อนหรือสิ่งสกปรกที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน EC ของน้ําที่
เป็นสารที่ละลายในน้ําเพิ่มระดับของสหภาพยุโรป เช่น EC สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของมลพิษในน้ํา
เป็นมูลค่า noting แต่ที่สิ่งสกปรกเช่นเกลือในน้ําทะเลเช่นก่อให้เกิดการอ่าน EC สูงมากเป็นน้ําที่มี
จํานวนมากของเกลือละลาย ทั้งนี้เพราะเมื่อเกลือละลายก็แยกออกเป็นไอออน (อะตอมประจุไฟฟ้า)
การนํามักจะเป็นวัดใน microsiemens (ไมโครวินาที / ซม.) และการอ่านโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 30
ไมโครวินาที / ซม. 2000 ไมโครวินาที / ซม. น้ําทะเลเช่นจะมีการอ่านประมาณ 50,000 ไมโครวินาที
/ เซนติเมตร ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมูลค่าการกล่าวขวัญคือการนําความจริงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของ
น้ําเพิ่มขึ้นจึง EC จะถูกบันทึกไว้โดยทั่วไปที่ 25 ° C ที่มีอุณหภูมิและ EC ถูกบันทึกพร้อมกัน หน่วยวัด
สําหรับ EC ก็คือ MS / ซม. หรือ 1 MS / ซม. = 1000 ไมโครวินาที / ซม. และคุณมักจะพบวัด
ปรากฏเป็น MS / ซม. ในระดับที่สูงขึ้นของ EC (เช่น 2000 ไมโครวินาที / ซม. หรือมากกว่า)
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TDS คือของแข็งที่ละลายรวม (TDS) หมายถึงปริมาณของสารที่ได้รับการละลายในของเหลว
สารเหล่านี้สามารถรวมเกลือ, เกลือแร่, โลหะ, calciums และสารประกอบอื่น ๆ ที่สามารถเป็นได้ทั้ง
อินทรีย์และอนินทรี ในแง่ง่าย TDS หมายถึงอะไรอยู่ในน้ําที่ไม่ได้เป็นน้ําที่บริสุทธิ์และไม่ได้เป็น
ของแข็ ง แขวนลอย วิ ธี ที่ ใ ช้ กั น มากที่ สุ ด ของการกํ า หนดค่ า TDS มี ก ารวั ด ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบสถานะของไอออนในน้ํา (EC) เมื่อ EC จะถูกกําหนดเป็นปัจจัยแปลงจะ
วิ่ง (โดยทั่วไปเมตรที่มีประสิทธิภาพการวัด) เพื่อตรวจสอบ TDS ปัจจัยที่มีการแปลงจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่คุณกําลังทดสอบปัจจัยการแปลงทั่วไปช่วง 0.4-1.0 วิธีนี้ แต่เพียงการประมาณการ
ระดับ TDS สําหรับการวัดค่า TDS จริงคุณจะต้องนําตัวอย่างกลับไปยังห้องปฏิบัติการและดําเนินการ
ตามขั้นตอนการระเหยและการชั่งน้ําหนัก ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทําไมการแปลงจาก EC ที่ไม่
ถูกต้องทั้งหมดเป็นเพราะบางของแข็งที่ละลายอาจไม่เพิ่มขึ้นอ่าน EC และจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาในวัดจึง
ไม่ได้รับการแปลงค่า TDS มันเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ TDS เมตรเพียง แต่ให้การประมาณการพวกเขามี
ความถูกต้องเป็นธรรมและคุณมักจะพบเมตร TDS จะเป็นที่น่าพอใจสําหรับการใช้งานมากที่สุด มัน
เป็นมูลค่าการตรวจสอบสิ่งที่ระดับของความถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นในการกําหนดวิธีการวัดที่ดีที่สุด
สําหรับความต้องการของแต่ละบุคคล
TDS เป็นวัดโดยทั่วไปในส่วนต่อล้านส่วน (ppm) แต่ยังสามารถวัดได้ในมิลลิกรัม / ลิตร
โดยทั่วไปน้ําที่มีคุณภาพดีจะตกอยู่ระหว่าง 0 และ 600 ppm และการอ่านกว่า 1,200 ppm มักจะ
ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจของ TDS (สํานักจัดการคุณภาพน้ํา,2559)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จรินทร์ คงรักษ์ (2549 ก) ทําการศึกษาคุณภาพน้ําในเขตทุ่งสารภีแม่น้ําปราจีนจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทําการศึกษาตรวจสอบคุณภาพน้ํา และต้นกําเนิดของสิ่งที่ทําให้
คุณภาพน้ํ าเน่ าเสี ย และเพื่อทราบถึงสถานการณ์ ของน้ําในแต่ล ะช่ว ง เพื่ อใช้ ส นั บสนุนเป็นข้อมู ล
พื้นฐานสําหรับการระบายน้ําจากคลองสารภีลงสู่แม่น้ําปราจีนและทําการเตือนภัยเมื่อคุณภาพน้ําเน่า
เสียรุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการนําน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยมีการลงเก็บ
ตัว อย่ า งภาคสนาม 11 ครั้ ง 7 จุ ด สํ า รวจและเก็บ ตัว อย่ างตะกอนท้อ งน้ํ า 9 ตัว อย่า ง โดยมี การ
วิเคราะห์ ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ค่าการนําไฟฟ้า อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนในน้ํา ค่ากรด ด่าง
ค่าความเค็ ม และค่า ความขุ่น จากการวิ เคราะห์ พบว่าคุณภาพน้ําและดิน ตะกอนยัง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําที่ใช้ในการเกษตร
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จรินทร์ คงรักษ์ (2549 ข) ทําการศึกษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําวัง จังหวัดลําปางเพื่อทําการเก็บ
ข้อมูลคุณภาพน้ําเป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
คุณภาพน้ําในแม่น้ําวัง ตั้งแต่ มกราคม 2545 - ธันวาคม 2549 และเพื่อทราบถึงสถานการณ์ของ
คุณภาพน้ํา สําหรับการเตือนภัยคุ ณภาพน้ําทางด้านการเกษตรในแต่ละฤดู และเพื่อสนับสนุนเป็น
ข้อมูล พื้น ฐานสําหรั บงานวิจัย ในอนาคต ตลอดจนใช้สํ าหรับการบริหารการจัดการน้ําตามความ
เหมาะสมของฤดูกาล ทําโดยการเก็บตัวอย่างน้ําทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี จํานวน 145 ตัวอย่าง โดยมี
สถานีเก็บตัวอย่าง 5 สถานี และผลการวิจัยพบว่าคุณภาพน้ําโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําผิว
ดิน และมาตรฐานน้ําใช้เพื่อการเกษตร เมื่อทําการแบ่งแยกข้อมูลออกตามฤดูกาลโดยใช้หลักการ
จําแนกตามกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆของคุณภาพน้ําโดยรวมในฤดูร้อนค่ามีที่
สํารวจสูงสุด รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูฝนมีค่าต่ําสุด โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆใช้ คือ การนําไฟฟ้า
ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างของน้ํา และความขุ่น ตามลําดับ
นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ คณิตา ตังคณานุรักษ์ (2555) ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าการนําไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดโดยหน่วยที่ใช้วัดค่า TDS คือ มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าการนําไฟฟ้าใช้หน่วย ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ซึ่งทําการวิจัยโดยใช้น้ําสังเคราะห์ที่มีค่าการนํา
ไฟฟ้าต่างกันคือ 0 50 100 150 200 250 และ 300 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ตามลําดับ และ
นํามาวิเคราะห์หาค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดเพื่อหาสมการ โดยจากการวิจัยพบว่า ค่าของแข็ง
ละลายน้ํ า ทั้ ง หมดจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามค่ า การนํ า ไฟฟ้ า และสามารถเขี ย นเป็ น สมการได้ คื อ
TDS=K*Conductivity โดยกําหนดค่า K เป็นค่าคง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับ ค่าการน้าไฟฟ้า ท้าโดยการ
เก็บ ตัว อย่ างจากน้้ า บริ โ ภค น้้ าผิ ว ดิน และน้้าเสี ย ที่มีค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดแตกต่างกัน มา
วิเคราะห์หาค่าการน้าไฟฟ้า และควบคุมสภาพของน้้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมือนกัน จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าได้มีการศึกษาและด้าเนินการ
วิจัยตามหัวข้อต่างๆดังนี้
1. พื้นที่ท้าการวิจัย
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นที่ทาการวิจัย
พื้นที่ในการท้าวิจัยครั้งนี้มีพื้นที่การเก็บตัวอย่างน้้าที่ใช้ในการวิจัยดังตารางที่ 3.1 แล้วน้ามา
วิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและค่าการน้าไฟฟ้า ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใช้วัดค่าการนาไฟฟ้า
1.1 หัววัด (probe) รุ่น InLab 738 ISM และ InLab 741
1.2 เครื่องวัด (meter) รุ่น S230 Seven Compact
2.เครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด
2.1 ถ้วยระเหย ซึ่งมีความบรรจุ 100 มิลลิลิตร
2.2 เครื่องอังไอน้้า
2.3 ชุดกรอง กรวยบุคเนอร์ ความจุ 100 ลบ.ซม. และยางรอง
2.4 เครื่องชั่งอย่างละเอียดทศนิยม 4 ต้าแหน่ง
2.5 ตู้ดูดความชื้น
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2.6 กระดาษกรองใยแก้ว GF/C เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 เซนติเมตร
2.7 เครื่องดูดสูญญากาศ (Suction Pump)
2.8 ขวดดูดสุญญากาศรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร
2.8 ตู้อบ ที่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
2.9 ปากคีบ
2.10 กระบอกตวง 50 มิลลิลติ ร
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวตัวอย่าง
3.1 ขวดใส่ตัวอย่างน้้า
3.2 ปากกาพร้อมกระดาษใช้เขียนชื่อจุดเก็บ
3.3 ถุงมือ

ภาพที่ 3.1 หัววัด (probe) รุ่น InLab 738
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ภาพที่ 3.2 เครื่องวัด (meter) รุ่น S230 Seven Compact

ภาพที่ 3.3 เครื่องอังไอน้้า
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ภาพที่ 3.4 ชุดกรอง กรวยบุคเนอร์ ความจุ 100 ลบ.ซม. และยางรอง

ภาพที่ 3.5 เครื่องดูดสูญญากาศ (Suction Pump)
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ภาพที่ 3.6 ตู้อบ ที่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3.7 ตู้ดูดความชื้น
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยได้ ท้าการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ ในการท้าวิจัย ครั้งนี้โดยแบ่ง เป็น 2 ขั้นตอน
ประกอบด้วย
1.ข้อมูลทุติยภูมิ
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เบื้อ งต้ นในการศึก ษาความสั ม พัน ธ์ข องค่า การน้ าไฟฟ้ ากั บค่ า
ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด รวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นจากหนังสือ เว็บไซต์ และ วารสารบทความ
ต่างๆแล้วน้ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ รวบรวมให้เป็นเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยยกตัวอย่างการข้อมูล
ที่ค้นคว้าดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของค่าการน้าไฟฟ้า และ การตรวจวัด
1.2 ข้อมูลทั่วไปของค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด และ การตรวจวัด
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลปฐมภูมิ
2.1 การเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างน้้าโดยดูกายภาพเบื้องต้นว่าเป็นน้้าประเภทไหนและท้า
การเก็บน้้าตัวอย่างใส่ขวดเก็บตัวอย่างโดยน้้าแต่ละประเภทท้าการเก็บประเภทละ 30 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
ลาดับที่

วันที่เก็บตัวอย่าง

ประเภทน้าตัวอย่าง

สถานที่เก็บน้าตัวอย่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016

น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค

น้้าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์
น้้ากรองคณะวิทยาศาสตร์
น้้าดื่มห้องพักอาจารย์ตึก 36
น้้าประปาแลปสิ่งแวดล้อม
น้้าตกหน้าตึก 27 (1)
น้้าตกหน้าตึก 27 (2)
น้้าใช้ท้าอาหารโรงอาหาร
บ่อน้้าหน้าตึกครุศาสตร์ 1
บ่อน้้าหน้าตึกครุศาสตร์ 2
น้้าดื่มโรงเรียนเซ็นฟรัง
น้้าดื่มใต้ตึก 35
น้้าปะปาหน้าคณะวิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลาดับที่

วันที่เก็บตัวอย่าง

ประเภทน้าตัวอย่าง

สถานที่เก็บน้าตัวอย่าง

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016

น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าบริโภค
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน

น้้าปะปาตึก 24
น้้าปะปามัธยมสาธิต
น้้าปะปาหน้าตึกอธิการ
บ่อน้้าหน้าตึกอธิการ
น้้าดื่มใต้ตึก 53
น้้าปะปาห้องน้้าคณิทย์ ชั้น 1
น้้าปะปาประถมสาธิต
น้้าปะปาบ้านนวพร 1กาญจนบุรี
น้้าปะปาบ้านนวพร 2กาญจนบุรี
น้้าดื่มเนสเล่
น้้าประปาหอพัก จรัญ 96/2
น้้าปะปาหน้าอุตสาหกรรม
น้้าปะปาแลบจุลชีวทยา
น้้าปะปาหลังอะเมซอน
น้้าท้าอาหารเรือนริมน้้า
น้้าอ่างล้างมือในแม็ค
ถังน้้าดื่มประตูครุศาสตร์
น้้าปะปาวัดราชา
คลองบ้านนวพร กาญจนบุรี
คลองบางแคน้อย
คลองหน้าวัดภูมรินทร์
คลองชะนาง
คลองหน้าตลาดน้้าอัมพวา
คลองร่องสวนป้าสรภี
คลองกระพง
คลองกระทิง
น้้าออกโลตัสพิษณุโลก
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลาดับที่

วันที่เก็บตัวอย่าง

ประเภทน้าตัวอย่าง

สถานที่เก็บน้าตัวอย่าง

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016

น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าผิวดิน
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย

น้้าโลตัสมหาชัยที่ปล่อยลงคลอง
น้้าตกหลังตึกอุตสาหกรรม
ร่องน้้าหน้าตึกวิวัยเก่า
ร่องน้้าหน้าตึก 24 (ในร่อง)
ร่องน้้าหน้าตึก 24 (บ่อรวม)
ร่องน้้าหน้าตึก 47
น้้าคลองขุนพิทัก ราชบุรี
น้้าร่องสวน (บ้านครองขวัญ)
ล้าประโดงยายราม
น้้าที่ออกจากบ่อบ้าบัดโลจิสติก
น้้าในบ่อหลังตึกอุตสาหกรรม 2
คลองเป้ง
ร่องน้้าหน้าตึก 53
คลองตาสังข์
ร่องน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์
ถังน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์ (1)
ถังน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์ (2)
ร่องน้้าข้างห้องแลปสิ่งแวดล้อม
แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย)
คลองผีหลอก
คลองหน้าวัดปากน้้า
น้้าเสียศูนย์วิทยาศาสตร์ 1
น้้าเสียศูนย์วิทยาศาสตร์ 2
น้้าจากท่อน้้าทิ้งท่าวาสุกรี
น้้าเสียซอยวัดราชา
น้้าจากที่ล้างจานโรงอาหาร
น้้าทิ้งข้างตึก 22 (ร่องน้้า)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลาดับที่

วันที่เก็บตัวอย่าง

ประเภทน้าตัวอย่าง

สถานที่เก็บน้าตัวอย่าง

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
9/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016

น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย
น้้าเสีย

น้้าทิ้งโลตัสพระราม 2 (HVE)
ร่องน้้าทิ้งข้างโรงอาหาร
น้้าทิ้งจากโรงอาหาร
น้้าทิ้ง บิ๊กซี รามมินทรา (HVE)
บ่อรวมน้้าทิ้งจากโรงอาหาร
น้้าทิ้งห้องแลบสิ่งแวดล้อม
น้้าทิ้งห้องน้้าข้างโรงอาหาร
น้้าทิ้งข้างตึกนานาชาติ
น้้าเข้าบ่อบ้าบัดข้างตึก 31 (1)
น้้าเข้าบ่อบ้าบัดข้างตึก 31 (2)
ร่องน้้าทิ้งหลังตึก 24
ร่องน้้าทิ้งข้างร้านถ่ายเอกสาร
น้้าทิ้งข้างตึก 27 (ถังอุจระ)
น้้าทิ้งข้างหลังแม็ค
บ่อน้้าทิ้งหน้าวัดราชา
ร่องน้้าทิ้งหน้ามหาลัย
บ่อน้้าทิ้งตึก 47 (บ่อรวม)
บ่อน้้าทิ้งตึกพยาบาล
บ่อน้้าทิ้งใต้ตึกโลจิสติก
ร่องน้้าทิ้งหน้าประตูครุศาสตร์
ถังอุจระน้้าหญิงตึกคหกรรม
ร่องน้้าทิ้งประตูครุศาสตร์
ร่องน้้าทิ้งหลังโรงอาหาร
บ่อน้้าทิ้งข้างตึกครุศาสตร์

26

2.1.1 น้้าบริโภค เก็บโดยการน้าขวดน้้าไปรองที่จุดปล่อยน้้าโดยรองจากปากก๊อกหรือ
จุดที่ปล่อยโดยตรงและจะเน้นเป็นน้้าที่ใช้บริโภคเท่านั้น
2.1.2 น้้าผิวดิน เก็บโดยการน้าขวดเก็บน้้าไปเก็บในน้้าหรือจุดที่สามารถเก็บได้โดยตรง
เช่นท่าน้้าหรือริมน้้าและจะเน้นเป็น น้้าคลอง หรือ แม่น้า
2.1.3 น้้าเสีย เก็บโดยการน้าขวดหรืออุปกรณ์เก็บน้้าอื่นเก็บที่จุดปล่อยน้้าทิ้งโดยตรง
หรือในบ่อรวมน้้าเสียหรือบ่อบ้าบัด และจะเน้นเป็นน้้าที่เน่าเสียและยังไม่บ้าบัด
2.2 การวัดหาค่าการน้าไฟฟ้า
2.2.1 น้าน้้าตัวอย่างทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2.2.2 ท้าการวัดค่าความเค็มของน้้าก่อนจะท้าการวัดค่าการน้าไฟฟ้า
2.2.3 ใช้หัววัด probe จุ่มลงไปในน้้าตัวอย่างโดยในน้้าตัวอย่างจะท้าการคนอยู่
ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงท้าการวัดและในการวัดน้้าบริโภค,น้้าผิวดิน และ น้้าเสียจะ
ให้หัววัดที่แตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของน้้า
2.3 การวิเคราะห์หาค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
2.3.1 น้าน้้าตัวอย่างทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2.3.2 ท้าการวัดค่าความเค็มของน้้าก่อนจะท้าการวัดค่าการน้าไฟฟ้า
2.3.3 ท้าการวิเคราะห์โดยการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส
และท้าการชั่งน้้าหนักถ้วยแล้วน้าผลมาท้าการวิเคราะห์โดยใช้สมการที่ 3.1
TDS = A B  106
V

….. (3.1)

เมื่อ

A คือ น้้าหนักชามระเหย + สารที่ละลายน้้าได้ทั้งหมด (กรัม)
B คือ น้้าหนักชามระเหย (กรัม)
V คือ ปริมาตรของน้้าตัวอย่างที่ใช้ (มิลลิลิตร)
TDS คือ ปริมาณสารที่ละลายน้้าทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
2.4 การตรวจสอบความแม่นย้าของการวัด จากข้อที่ 2.2 และ 2.3 ในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง
จะต้องท้าการวิเคราะห์ 2 ช้้าและท้าการหาความแม่นย้า (%RSD) ดังสมการที่ 3.2 ถ้าค่าความแม่นย้า
มีค่าเกิน ±10 ต้องท้าการเก็บตัวอย่างน้้าใหม่
%RSD=

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

x 100

….. (3.2)
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ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
1. ส้ารวจศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บตัวอย่างน้้าที่ใช้ในการท้าการวิเคราะห์ โดยแบ่งตามค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดได้ จุด
เก็บตัวอย่างดังตารางที่ 3.1
3. ท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าที่เก็บรวบรวมจากสถานที่ต่างๆดังตารางที่ 3.1
3.1 ค่าการน้าไฟฟ้า ท้าได้โดยการใช้หัววัด (probe) และเครื่องวัด (meter) จุ่มลงไปใน
น้้าและอ่านค่าจากเครื่องวัด
3.2 ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด ท้าได้โดยการน้าถ้วยระเหยที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ
103-105 องศาเซลเซีย ส แล้ ว มาชั่ งน้้ าหนัก แล้ ว จดบั นทึ กค่ าแล้ ว น้า น้้า ตัว อย่ างน้้า มากรองผ่ า น
กระดาษชนิด GF/C โดยใช้ชุดกรองและปั๊มดูดอากาศเมื่อได้ตัวอย่างที่ผ่านการกรองแล้วเอาใส่ถ้วย
ระเหยและน้ า ไปใส่ เครื่ อ งอัง น้้ ารอจนน้้ าในถ้ว ยระเหยหมดน้า ไปอบที่อุ ณหภู มิ 103-105 องศา
เซลเซียสอีกครั้ง และน้ามาชั่งน้้าหนักหลังแล้วจดบันทึกจากนั้นน้ามาค้านวณหาค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมดดังสมการที่ 3.1
4. ในการวิเคราะห์น้าแต่ละตัวอย่างต้องท้าการวัด 2 ซ้้าเป็นอย่างน้อย และหาเปอร์เซ็นความ
แม่นย้า (%RPD)
5. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด ด้วย
โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูป ทีร่ ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
6. สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา
7. จัดท้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
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ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เก็บตัวอย่างน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
ที่จะใช้ในการท้าการวิเคราะห์

การวิเคราะห์หาค่าการน้าไฟฟ้า

การวิเคราะห์หาค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด

หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
กับค่าการน้าไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูป

วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการวิจัย

สรุปผล และ จัดท้าเล่มแบบสมบูรณ์
ภาพที่ 3.8 แผนการขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ส้าหรับงานวิจัยครั้งนี้อาศัยเครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เป็ น การวิ เคราะห์ ห าค่ า การน้ าไฟฟ้ าและค่ า ของแข็ง ละลายน้้ าทั้ ง หมด โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าต่้าสุ ด (Minimum) ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (standard
deviation: SD)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
H0 : ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 : ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กัน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูปจะได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โดย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะบอกถึงความสัมพันธ์ในระดับต่างๆดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ระดับความสัมพันธ์
ค่า r
.91 - 1.00
.71 - .90
.51 - .70
.31 - .50
.00 - .30
ที่มา : วุฒิไกร บุญคุ้ม (2549)

ระดับของความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่้า
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่้ามาก
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากกการศึกษาวิจัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมดในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1)เพื่อตรวจวัดค่าการนา
ไฟฟ้ าและค่าของแข็งละลายนา้ ทัง้ หมดในน ้าบริ โภค นา้ ผิวดิน และนา้ เสีย และ 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าการนาไฟฟ้ ากับค่าของแข็งละลายน ้าทังหมดในน
้
้าบริ โภค น ้าผิวดิน และน ้าเสีย สามารถรายงาน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์กล่าวได้ดังนี้

ผลการตรวจวั ด ค่ า ของแข็ ง ละลายน้้ า ทั้ ง หมดและค่ า การน้ า ไฟฟ้ า ของน้้ า บริ โ ภค
น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 แบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น 2 ประเภทคื อ
การศึกษาค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด และค่าการน้าไฟฟ้าโดยท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าบริโภค
น้้าผิวดิน และน้้าเสียได้ผลการวิจัยดังนี้
1.การตรวจวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้า
จากการศึกษาและท้าการวิเคราะห์ ค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสียได้ ผล
การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้าในตัวอย่างน้้าบริโภค
ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)
289.00

วันที่เก็บตัวอย่าง

จุดเก็บตัวอย่าง

1

น้้าดื่มจากเครื่องกรองน้้าพลังงานแสงอาทิตย์

2

เครื่องกรองน้้าคณะวิทยาศาสตร์ชั้น 3

241.00

3

น้้าดื่มห้องพักอาจารย์ตึก36

250.50

4

น้้าปะปาห้องแลปสิ่งแวดล้อม

245.00

5

น้้าตกหน้าตึก 27 (1)

215.00
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)
226.00

6

น้้าตกหน้าตึก 27 (2)

7

น้้าใช้ท้าอาหารโรงอาหาร

246.50

8

บ่อน้้าหน้าตึกครุศาสตร์ 1

238.00

9

บ่อน้้าหน้าตึกครุศาสตร์ 2

229.50

10

น้้าดื่มโรงเรียนเซ็นฟรัง

393.00

11

น้้าดื่มใต้ตึก 35

240.00

12

น้้าปะปาหน้าคณะวิทยาศาสตร์

230.00

13

น้้าปะปาตึก 24

110.00

14

น้้าปะปามัธยมสาธิต

112.50

15

น้้าปะปาหน้าตึกอธิการ

265.00

16

บ่อน้้าหน้าตึกอธิการ

281.00

17

น้้าดื่มใต้ตึก 57

237.50

18

น้้าปะปาห้องน้้าคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1

245.50

19

น้้าปะปาประถมสาธิต

411.50

20

น้้าปะปาบ้านนวพร 1 กาญจนบุรี

323.50

21

น้้าปะปาบ้านนวพร 2 กาญจนบุรี

962.50

22

น้้าดื่มเนสเล่

395.00

23

น้้าประปาหอพัก จรัญ 96/2

193.70

24

น้้าปะปาหน้าอุตสาหกรรม

250.00

25

น้้าปะปาแลบจุลชีวทยา

253.50

26

น้้าปะปาหลังอะเมซอน

483.00

27

น้้าท้าอาหารเรือนริมน้้า

477.50

28

น้้าอ่างล้างมือในแม็ค

470.00
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)
395.00

29

ถังน้้าดื่มประตูครุศาสตร์

30

น้้าปะปาวัดราชา

478.00

ค่าต่้าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย

193.70
962.50
332.16

จากตารางที่ 4.1 อธิบายได้ว่าค่าการน้าไฟฟ้ากับของน้้าบริโภค มีค่า ต่้าสุด 193.70 ไมโครซี
เมนส์ต่อเชนติเมตร ค่าสูงสุด 962.50 ไมโครซีเมนส์ต่อเชนติเมตร และค่าเฉลี่ย 332.16 ไมโครซีเมนส์
ต่อเชนติเมตร ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้าในตัวอย่างน้้าผิวดิน
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

1

คลองบ้านนวพร กาญจนบุรี

921.00

2

คลองบางแคน้อย

1304.00

3

คลองหน้าวัดภูมรินทร์

987.50

4

คลองชะนาง

1524.50

5

คลองหน้าตลาดน้้าอัมพวา

1179.00

6

คลองร่องสวนป้าสรภี

1311.00

7

คลองกระพง

990.50

8

คลองกระทิง

1095.50

9

น้้าออกโลตัสพิษณุโลก

987.50

10

น้้าโลตัสมหาชัยที่ปล่อยลงคลอง

942.50

11

น้้าตกหลังตึกอุตสาหกรรม

990.00

12

ร่องน้้าหน้าตึกวิวัยเก่า

993.50
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

13

ร่องน้้าหน้าตึก 24 (ในร่อง)

1166.50

14

ร่องน้้าหน้าตึก 24 (บ่อรวม)

1106.50

15

ร่องน้้าหน้าตึก 47

910.00

16

น้้าคลองขุนพิทัก ราชบุรี

1096.00

17

น้้าร่องสวน (บ้านครองขวัญ)

954.50

18

ล้าประโดงยายราม

1493.50

19

น้้าที่ออกจากบ่อบ้าบัดโลจิสติก

1354.50

20

น้้าในบ่อหลังตึกอุตสาหกรรม 2

934.50

21

คลองเป้ง

1373.00

22

ร่องน้้าหน้าตึก 53

1203.00

23

คลองตาสังข์

965.50

24

ร่องน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์

976.50

25

ถังน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์ (1)

1402.00

26

ถังน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์ (2)

1407.50

27

ร่องน้้าข้างห้องแลปสิ่งแวดล้อม

1386.50

28

แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย)

1057.50

29

คลองผีหลอก

1415.00

30

คลองหน้าวัดปากน้้า

1225.00

ค่าต่้าสุด

910.00

ค่าสูงสุด

1524.50

ค่าเฉลี่ย

1155.10
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จากตารางที่ 4.2 อธิบายได้ว่าค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าผิว มีค่าต่้าสุด 910.00 ไมโครซีเมนส์ต่อ
เชนติเมตร ค่าสูงสุด 1524.50 ไมโครซีเมนส์ต่อเชนติเมตร และค่าเฉลี่ย 1155.10 ไมโครซีเมนส์ต่อ
เชนติเมตร ตามล้าดับ
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้าในตัวอย่างน้้าเสีย
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

1

น้้าเสียศูนย์วิทยาศาสตร์ 1

4910

2

น้้าเสียศูนย์วิทยาศาสตร์ 2

5000

3

น้้าจากท่อน้้าทิ้งท่าวาสุกรี

5880

4

น้้าเสียซอยวัดราชา

5940

5

น้้าจากที่ล้างจานโรงอาหาร

4150

6

น้้าทิ้งข้างตึก 22 (ร่องน้้า)

3180

7

น้้าทิ้งโลตัสพระราม 2 (HVE)

3110

8

ร่องน้้าทิ้งข้างโรงอาหาร

3260

9

น้้าทิ้งจากโรงอาหาร

3420

10

น้้าทิ้ง บิ๊กซี รามมินทรา (HVE)

2330

11

บ่อรวมน้้าทิ้งจากโรงอาหาร

2780

12

น้้าทิ้งห้องแลบสิ่งแวดล้อม

3890

13

น้้าทิ้งห้องน้้าข้างโรงอาหาร

4230

14

น้้าทิ้งข้างตึกนานาชาติ

3810

15

น้้าเข้าบ่อบ้าบัดข้างตึก 31 (1)

4110

16

น้้าเข้าบ่อบ้าบัดข้างตึก 31 (2)

4150

17

ร่องน้้าทิ้งหลังตึก 24

4200

18

ร่องน้้าทิ้งข้างร้านถ่ายเอกสาร

4490

19

น้้าทิ้งข้างตึก 27 (ถังอุจระ)

5150

20

น้้าทิ้งข้างหลังแม็ค

5080
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าการน้าไฟฟ้า
(ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

21

บ่อน้้าทิ้งหน้าวัดราชา

4550

22

ร่องน้้าทิ้งหน้ามหาลัย

4670

23

บ่อน้้าทิ้งตึก 47 (บ่อรวม)

4490

24

บ่อน้้าทิ้งตึกพยาบาล

4430

25

บ่อน้้าทิ้งใต้ตึกโลจิสติก

4800

26

ร่องน้้าทิ้งหน้าประตูครุศาสตร์

5320

27

ถังอุจระน้้าหญิงตึกคหกรรม

5330

28

ร่องน้้าทิ้งประตูครุศาสตร์

5240

29

ร่องน้้าทิ้งหลังโรงอาหาร

5320

30

บ่อน้้าทิ้งข้างตึกครุศาสตร์

5320

ค่าต่้าสุด

2330

ค่าสูงสุด

5940

ค่าเฉลี่ย

4418

จากตารางที่ 4.3 อธิบายได้ว่าค่าการน้าไฟฟ้ากับของน้้าเสีย มีค่าต่้าสุด 2330 ไมโครซีเมนส์
ต่อเชนติเมตร ค่า สู ง สุ ด 5940 ไมโครซีเ มนส์ ต่ อเชนติเมตร และค่ า เฉลี่ ย 4418 ไมโครซีเมนส์ ต่ อ
เชนติเมตร ตามล้าดับ
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ค่าการน้าไฟฟ้า (µS/cm)

6000.0
5000.0
4000.0
3000.0
2000.0
1000.0
0.0
น ้าบริ โภค

น ้าผิวดิน

น ้าเสีย

ภาพที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยของค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
จากภาพที่ 4.1 อธิบายได้ว่าค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 380.9 , 1155.9 , 4232.9 ไมโครซีเมนส์ต่อเชนติเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอย่างน้้าแต่ละ
ประเภทมีค่าเฉลี่ยของค่าการน้าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าน้้าบริโภคมีค่าการน้าไฟฟ้าต่้า น้้าผิว
ดินมีค่าการน้าไฟฟ้าปานกลาง และน้้าเสียมีค่าการน้าไฟฟ้าสูง ตามล้าดับ
2.การตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
จากการศึกษาและท้าการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และ
น้้าเสียได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในตัวอย่างน้้าบริโภค
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

1

น้้าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

157.50

2

น้้ากรองคณะวิทยาศาสตร์

135.00

3

น้้าดื่มห้องพักอาจารย์ตึก36

137.50

4

น้้าประปาแลปสิ่งแวดล้อม

115.00

5

น้้าตกหน้าตึก 27 (1)

112.50

6

น้้าตกหน้าตึก 27 (2)

115.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

7

น้้าใช้ท้าอาหารโรงอาหาร

133.00

8

บ่อน้้าหน้าตึกครุศาสตร์ 1

115.00

9

บ่อน้้าหน้าตึกครุศาสตร์ 2

122.50

10

น้้าดื่มโรงเรียนเซ็นฟรัง

170.00

11

น้้าดื่มใต้ตึก 35

120.00

12

น้้าปะปาหน้าคณะวิทยาศาสตร์

107.50

13

น้้าปะปาตึก 24

110.00

14

น้้าปะปามัธยมสาธิต

112.50

15

น้้าปะปาหน้าตึกอธิการ

122.50

16

บ่อน้้าหน้าตึกอธิการ

130.00

17

น้้าดื่มใต้ตึก 53

105.00

18

น้้าปะปาห้องน้้าคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1

127.50

19

น้้าปะปาประถมสาธิต

202.50

20

น้้าปะปาบ้านนวพร 1 กาญจนบุรี

162.50

21

น้้าปะปาบ้านนวพร 2 กาญจนบุรี

477.50

22

น้้าดื่มเนสเล่

212.50

23

น้้าประปาหอพัก จรัญ 96/2

107.50

24

น้้าปะปาหน้าอุตสาหกรรม

122.50

25

น้้าปะปาแลบจุลชีวทยา

125.00

26

น้้าปะปาหลังอะเมซอน

237.50

27

น้้าท้าอาหารเรือนริมน้้า

232.50

28

น้้าอ่างล้างมือในแม็ค

235.00

29

ถังน้้าดื่มประตูครุศาสตร์

185.00
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ตัวอย่างที่
30

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

น้้าปะปาวัดราชา

215.00

ค่าต่้าสุด

105.00

ค่าสูงสุด

477.50

ค่าเฉลี่ย

158.77

จากตารางที่ 4.4 อธิบายได้ว่าค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าบริโภค มีค่าต่้าสุด 105.00
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 477.50 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ย 158.77 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในตัวอย่างน้้าผิวดิน
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

1

คลองบ้านนวพร กาญจนบุรี

532.5

2

คลองบางแคน้อย

702.5

3

คลองหน้าวัดภูมรินทร์

537.5

4

คลองชะนาง

867.5

5

คลองหน้าตลาดน้้าอัมพวา

722.5

6

คลองร่องสวนป้าสรภี

755.0

7

คลองกระพง

570.0

8

คลองกระทิง

637.5

9

น้้าออกโลตัสพิษณุโลก

552.5

10

น้้าโลตัสมหาชัยที่ปล่อยลงคลอง

540.0

11

น้้าตกหลังตึกอุตสาหกรรม

550.0

12

ร่องน้้าหน้าตึกวิวัยเก่า

575.0
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

13

ร่องน้้าหน้าตึก 24 (ในร่อง)

680.0

14

ร่องน้้าหน้าตึก 24 (บ่อรวม)

667.5

15

ร่องน้้าหน้าตึก 47

525.0

16

น้้าคลองขุนพิทัก ราชบุรี

585.0

17

น้้าร่องสวน (บ้านครองขวัญ)

512.5

18

ล้าประโดงยายราม

890.0

19

น้้าที่ออกจากบ่อบ้าบัดโลจิสติก

700.0

20

น้้าในบ่อหลังตึกอุตสาหกรรม 2

555.0

21

คลองเป้ง

702.5

22

ร่องน้้าหน้าตึก 57

645.0

23

คลองตาสังข์

575.0

24

ร่องน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์

597.5

25

ถังน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์ (1)

790.0

26

ถังน้้าข้างคณะวิทยาศาสตร์ (2)

760.0

27

ร่องน้้าข้างห้องแลปสิ่งแวดล้อม

702.5

28

แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย)

550.0

29

คลองผีหลอก

815.0

30

คลองหน้าวัดปากน้้า

610.0

ค่าต่้าสุด

512.5

ค่าสูงสุด

890.0

ค่าเฉลี่ย

646.8

จากตารางที่ 4.5 อธิบายได้ว่า ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าผิวดิน มีค่าต่้าสุด 512.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 890.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ย 646.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในตัวอย่างน้้าเสีย
ตัวอย่างที่

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

1

น้้าเสียศูนย์วิทยาศาสตร์ 1

3522.5

2

น้้าเสียศูนย์วิทยาศาสตร์ 2

3830

3

น้้าจากท่อน้้าทิ้งท่าวาสุกรี

3825

4

น้้าเสียซอยวัดราชา

3962.5

5

น้้าจากที่ล้างจานโรงอาหาร

3250

6

น้้าทิ้งข้างตึก 22 (ร่องน้้า)

2267.5

7

น้้าทิ้งโลตัสพระราม 2 (HVE)

2175

8

ร่องน้้าทิ้งข้างโรงอาหาร

2140

9

น้้าทิ้งจากโรงอาหาร

2312

10

น้้าทิ้ง บิ๊กซี รามมินทรา (HVE)

1627

11

บ่อรวมน้้าทิ้งจากโรงอาหาร

1980

12

น้้าทิ้งห้องแลบสิ่งแวดล้อม

2382

13

น้้าทิ้งห้องน้้าข้างโรงอาหาร

2955

14

น้้าทิ้งข้างตึกนานาชาติ

2552

15

น้้าเข้าบ่อบ้าบัดข้างตึก 31 (1)

2560

16

น้้าเข้าบ่อบ้าบัดข้างตึก 31 (2)

2667

17

ร่องน้้าทิ้งหลังตึก 24

2542

18

ร่องน้้าทิ้งข้างร้านถ่ายเอกสาร

2570

19

น้้าทิ้งข้างตึก 27 (ถังอุจระ)

2950

20

น้้าทิ้งข้างหลังแม็ค

3070

21

บ่อน้้าทิ้งหน้าวัดราชา

2635

22

ร่องน้้าทิ้งหน้ามหาลัย

2770

23

บ่อน้้าทิ้งตึก 47 (บ่อรวม)

3210

41

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ตัวอย่างที่

ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด

จุดเก็บตัวอย่าง

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

24

บ่อน้้าทิ้งตึกพยาบาล

3272

25

บ่อน้้าทิ้งใต้ตึกโลจิสติก

3432

26

ร่องน้้าทิ้งหน้าประตูครุศาสตร์

3685

27

ถังอุจระน้้าหญิงตึกคหกรรม

3685

28

ร่องน้้าทิ้งประตูครุศาสตร์

3522

29

ร่องน้้าทิ้งหลังโรงอาหาร

3722

30

บ่อน้้าทิ้งข้างตึกครุศาสตร์

3712

ค่าต่้าสุด

1627

ค่าสูงสุด

3962

ค่าเฉลี่ย

2959

จากตารางที่ 4.10 อธิบายได้ว่าค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าผิวดิน มีค่าต่้าสุด 1627.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุด 3962.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ย 2959.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ
ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (mg/L)

4000.0
3500.0
3000.0
2500.0
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
น ้าบริ โภค

น ้าผิวดิน

น ้าเสีย

ภาพที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยของค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
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จากภาพที่ 4.2 อธิบายได้ว่าค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 158.7 , 646.8 , 2959.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอย่างน้้าแต่ละประเภท
มีค่าเฉลี่ยของค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดที่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าน้้าบริโภคมีค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมดต่้า น้้าผิ ว ดินมีค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดปานกลาง และน้้าเสี ยมีค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมดสูง ตามล้าดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าบริโภค
น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า ของแข็ ง ละลายน้้ า ทั้ ง หมดกั บ ค่ า การน้ า ไฟฟ้ า โดยใช้ โ ปรแกรมทางสถิ ติ ส้ า เร็ จ รู ป ได้
ผลการวิจัยดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าบริโภค
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าบริโภค
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูปที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าบริโภค
พารามิเตอร์
ค่าการน้าไฟฟ้า
ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด

N
30
30

Correlation(r)

Sig.(2-tailed)

.989

.000

จากตารางที่ 4.7 พบว่า Sig มีค่าเทากับ 0.000 [Sig. เทากับ 0.000 <α (0.01)] แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 และ ยอมรั บ H1 ซึ่งหมายความว่าค่า การน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.989 ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์แล้วสามารถอธิบายได้ว่า ค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าบริโภคมี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่สูงมากในทางบวก
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าในน้า้ ผิวดิน
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าผิวดิน
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูปที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าการน้าไฟฟ้า
ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด

N
30
30

Correlation(r)

Sig.(2-tailed)

.938

.000

จากตารางที่ 4.8 พบว่า Sig มีค่าเทากับ 0.000 [Sig. เทากับ 0.000 <α (0.01)] แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 และ ยอมรั บ H1 ซึงหมายความว่าค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.938 ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์แล้ว สามารถอธิบายได้ว่า ค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าผิ วดินมี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่สูงมากในทางบวก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าในน้า้ เสีย
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าเสียโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูปที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้าไฟฟ้าในน้้าเสีย
พารามิเตอร์
ค่าการน้าไฟฟ้า
ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด

N
30
30

Correlation(r)

Sig.(2-tailed)

.919

.000

จากตารางที่ 4.9 พบว่า Sig มีค่าเทากับ 0.000 [Sig. เทากับ 0.000 <α (0.01)] แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 และ ยอมรั บ H1 ซึงหมายความว่าค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.919 ซึ่ง เมื่อ
วิเ คราะห์ แ ล้ ว สามารถอธิบ ายได้ ว่ า ค่ าการน้า ไฟฟ้ า กั บค่ า ของแข็ง ละลายน้้า ทั้ งหมดในน้้ าเสี ย มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่สูงมากในทางบวก
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างค่า ของแข็ง ละลายน้้ าทั้ งหมดกับ ค่า การน้ าไฟฟ้ าใน
น้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อตรวจวัดค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในน้้าบริโภค น้้าผิวดิน
และน้้าเสีย
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดใน
น้้าบริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย
2. วิธีดาเนินงานวิจัย
ด้าเนิ น การโดยศึกษาค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดในตัว อย่างน้้ า
บริโภค น้้าผิวดิน และน้้าเสีย โดยการเก็บตัวอย่างน้้า ทั้ง 3 ประเภทจ้านวนทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง โดย
แบ่งค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดเป็นช่วงๆคือ น้้าบริโภค 0.00-500 มิลลิกรัมต่อลิตร น้้าผิวดิน 5011000 มิลลิกรัมต่อลิตร น้้าเสีย 1001-3000 หรือ 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามที่กรมควบคุมมลพิษ
ก้าหนดไว้ แล้ ว ท้าการวิเคราะห์ ค่าการน้าไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้าและวิเคราะห์ ห า
ของแข็งละลายน้้าทั้งหมดโดยการระเหยแห้งและน้าผลมาค้า นวหหาค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
จากนั้นจึงท้าการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับค่าการน้า
ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูป
3. ผลการวิจัย
3.1 จากการวิเคราะห์หาค่าการน้าไฟฟ้า สรุปได้ว่า น้้าบริโภคมีค่าการน้าไฟฟ้าต่้าสุด
เท่ากับ 193.70 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าสูงสุดเท่ากับ 962.50 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 332.16 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร น้้าผิวดินมีค่าการน้าไฟฟ้าต่้าสุดเท่ากับ 910.0 ไม
โครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าสูงสุดเท่ากับ 1,524.5 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1,155.133 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ส่วนน้้าเสีย มีค่าการน้าไฟฟ้าค่าต่้าสุดเท่ากับ 2,330.0 ไมโคร
ซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร ค่า สู งสุ ด เท่ากับ 5,940.0 ไมโครซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร และค่า เฉลี่ ย เท่ากับ
4418.7 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ตามล้าดับ
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ส่วนค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดสรุปได้ว่า น้้าบริโภคมีค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดต่้าสุด
เท่ากับ 105.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุดเท่ากับ 477.50 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ยเท่ากับ
158.77 มิลลิกรัมต่อลิตร น้้าผิวดินมีค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดต่้าสุดเท่ากับ 512.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าสูงสุดเท่ากับ 890.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 646.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้้าเสียมีค่า
ของแข็งละลายน้้าทั้งหมดต่้าสุดเท่ากับ 1627.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุดเท่ากับ 3962.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2959.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ
3.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
สรุปได้ว่า ความสั มพันธ์ ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดของน้้าบริโภค
น้้าผิวดิน และน้้าเสีย มีความสัมพัน ธ์กันระหว่างค่าการน้าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
กล่าวคือค่า Sig ซึ่งเท่ากับ 0.000 (Sig เท่ากับ 0.000 < 0.01) แสดงว่าปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1 ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของน้้าบริโภค น้้าผิวดิน
น้้าเสีย เท่ากับ 0.989 , 0.938 , 0.919 ตามล้าดับ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยสมบรูห์ยิ่งขึ้นต่อไป
1. ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครั้งนี้
ควรศึกษาความสัมพันธ์เพิ่มเติมของค่าการน้าไฟฟ้า ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด และค่า
ความเค็ม เนื่องจากในพารามิเตอร์ต่างๆจะมีประจุเป็นองค์ประกอบทีใช้ในการวิเคราะห์ จึงสามารถหา
ความสัมพันธ์ได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรจะท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างให้มากกว่านี้เพื่อ โดยท้าการเก็บตัวอย่างในแต่ละที
ต่างๆกันให้มากทีสุดเพื่อประสิทธิภาพข้องการน้าไปประยุกต์ใช้
2.2 ควรจะลองเอาข้ อมู ล ของน้้ าตั ว อย่า งแต่ล ะประเภทมารวมกัน และท้ าการหา
ความสัมพันธ์ของตัวอย่างทั้งหมดเพื่อจะที่จะได้สมการความสัมพันธ์ที่ใช้ได้กับน้้าทุกประเภท
3.แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้
จากการศึกษาวิจั ย หาความสั มพันธ์ของค่าการน้า ไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด
ผลการวิจัยพบว่าค่าการน้าไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก
ผู้วิจัยจึงสร้างสมการเพื่อที่จะสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการวัดค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดได้เพียง
แค่วัดค่าการน้าไฟฟ้าแล้วค้านวหด้วยสมการของน้้าแต่ละประเภท คือ น้้าบริโภค น้้าผิวดิน และ น้้า
เสีย ตามความเหมาะสม ดังสมการที่ 4.1-4.3
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1.น้้าบริโภค

TDS = Conductivi ty  1.0919
2.0222

….. (4.1)

TDS

คือ ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Conductivity

คือ ค่าการน้าไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

1.0919 , 2.0222 คือ ค่าคงตัวที่ได้จากการวิจัย

2.น้้าผิวดิน

TDS = Conductivi ty  41.756
1.7213

….. (4.2)

TDS

คือ ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Conductivity

คือ ค่าการน้าไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

41.756 , 1.7213 คือ ค่าคงตัวที่ได้จากการวิจัย
TDS = Conductivi ty  578.06
1.2976

3.น้้าเสีย

….. (4.3)

TDS

คือ ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Conductivity

คือ ค่าการน้าไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

578.06 , 1.2976 คือ ค่าคงตัวที่ได้จากการวิจัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
วิธีการตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดในตัวอย่างน้า
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วิธีตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity)
การวัดค่าการนาไฟฟ้าทาได้โดยการใช้หัววัด (probe) และเครื่องวัด (meter) โดยการใส่
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วในหัววัดซึ่งจุ่มลงไปในน้าการลดลงของแรงดันไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
การต้านของน้าจะนาไปใช้คานวณค่าการนาไฟฟ้าต่อเซนติเมตรเครื่องวัดจะแปลงค่าเป็นไมโครโมห์ต่อ
เซนติเมตร และแสดงผลให้ผู้ตรวจวัดทราบ
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วิธีตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; TDS)
อุปกรณ์และสารเคมี
1.
กระดาษกรองใยแก้ว
2.
กรวยบุคเนอร์
3.
เครื่องดูดสุญญากาศ
4.
ถ้วยระเหย
5.
เตาอบแห้ง
6.
โถทาแห้ง (Desiccator)
7.
เครื่องอังน้า
8.
เครื่องชั่งละเอียด
ขั้นตอนการวิเคราะห์
1.
นาถ้วยระเหยไปอบที่อุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิง้ ให้
เย็นในตู้ดูดความชื้นและชั่งหาน้าหนักก่อนทาการวิเคราะห์
2.
ตวงน้าส่วนที่เหลือจากการกรอง ในการหาสารแขวนลอย (SS)
3.
ตวงน้ามาใส่ถ้วยระเหย
4.
นาถ้วยระเหยไประเหยน้าให้แห้งบนเครื่องอังน้าจนแห้ง
5.
นาเข้าตู้อบ 103 – 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในตู้ดูดความ
ชื่นและชั่งน้าหนักหลัง
การคานวณหาค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด
TDS = A B  106
V
เมื่อ

TDS
A
B
V

=
=
=
=

ปริมาณสารที่ละลายน้าได้ (mg/l)
น้าหนักถ้วยระเหยหลังทดลอง (g)
น้าหนักถ้วยระเหยก่อนทดลอง (g)
ปริมาตรน้าตัวอย่างที่ใช้ (ml)

การควบคุมตัวอย่างน้า
1. ควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างน้าให้อยู่ในอุณหภูมิห้อง
2. ควบคุมค่าความเค็มให้เป็น 0 คือไม่ให้ทามีความเค็มเลย

….. (ก-1)
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟ้าในน้าบริโภค น้าผิวดิน และน้าเสีย
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ตารางที่ ข-1 ผลการวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟ้าในน้าบริโภค
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

1

น้ากรองพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ชัยศรี

2

น้ากลั่นคณะวิทย์

3

น้ากรองห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

4

น้าก๊อกห้องแลปสิ่งแวดล้อม

5

น้าตกหน้าเรือนแม่ 1

6

น้าตกหน้าเรือนแม่ 2

7

น้าใช้ทาอาหารโรงอาหาร

8

บ่อน้าหน้าตึกครุ (ทั่วไป)

9

บ่อน้าหน้าตึกครุ (ปั๊มดูดน้า)

10

น้าดื่มโรงเรียนเซ็นฟรัง

11

น้าดื่มหน้าห้องแลปสิ่งแวดล้อม

12

น้าที่รดต้นไม้หน้าคณะวิทย์

13

น้าก๊อกตึก 24

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย %RPD
294.00 289.00 3.5
284.00
252.00 241.00 9.1
230.00
260.00 250.50 7.6
241.00
243.00 245.00 -1.6
247.00
218.00 215.00 2.8
212.00
235.00 226.00 8.0
217.00
252.00 246.50 4.5
241.00
229.00 238.00 -7.6
247.00
239.00 229.50 8.3
220.00
385.00 393.50 -4.3
402.00
244.00 240.00 3.3
236.00
233.00 230.00 2.6
227.00
237.00 226.50 9.3
216.00
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ตารางที่ ข-1 (ต่อ)
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

14

น้าปะปามัธยมสาธิต

15

น้าพุตึกอธิการ

16

น้าตกตึกอธิการ

17

น้าดื่มตึกการจัดการ

18

น้าปะปาห้องน้าคณิทย์ ชั้น 1

19

น้าตกประถมสาธิต

20

น้าปะปาบ้านนวพร

21

น้าก๊อกบ้านนวพร

22

น้าดื่มเนสเล่

23

น้าก๊อกหอกฤษฎา

24

น้าก๊อกเทคโนอุตสาหกรรม

25

น้าก๊อกแลบจุลชีวะ

26

น้าก๊อกหลังอะเมซอน

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย %RPD
261.00
272.00 -8.1
283.00
268.00
265.00 2.3
262.00
268.00
281.00 -9.3
294.00
233.00
237.50 -3.8
242.00
253.00
245.50 6.1
238.00
400.00
411.50 -5.6
423.00
315.00
323.50 -5.3
332.00
979.00
962.50 3.4
946.00
389.00
395.00 -3.0
401.00
198.20
193.70 4.6
189.20
253.00
250.00 2.4
247.00
248.00
253.50 -4.3
259.00
484.00
483.00 0.4
482.00
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ตารางที่ ข-1 (ต่อ)
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

27

น้าทาอาหารเรือนริมน้า

28

ก๊อกน้าล้างมือในแม็ค

29

ถังน้าดื่มประตูครุ

30

ก๊อกน้าวัดราชา

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย
479.00
477.50
476.00
467.00
470.00
473.00
393.00
395.00
397.00
477.00
478.00
479.00

%RPD
0.6
-1.3
-1.0
-0.4

ตารางที่ ข-2 ผลการวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟ้าในน้าผิวดิน
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

1

คลองบ้านนวพร

2

คลองบางแคน้อย

3

คลองหน้าวัดภูมรินทร์

4

คลองชะนาง

5

แม่น้าแม่กลอง(ท่าน้าตลาดน้าอัมพวา)

6

คลองร่องสวนป้าสรภี

7

คลองกระพง

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย
920.00
921.00
922.00
1302.00
1304.00
1306.00
987.00
987.50
988.00
1520.00
1524.50
1529.00
1178.00
1179.00
1180.00
1313.00
1311.00
1309.00
989.00
990.50
992.00

%RPD
-0.2
-0.3
-0.1
-0.6
-0.2
0.3
-0.3
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ตารางที่ ข-2 (ต่อ)
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

8

คลองกระทิง

9

น้าโลตัสพิษณุโลกที่ปล่อยลงคลอง

10

น้าโลตัสมหาชัยที่ปล่อยลงคลอง

11

น้าในบ่อหลังเรือนแม่ (โนอุต) 1

12

ร่องน้าหน้าตึกวิวัยเก่า

13

ร่องน้าหน้าตึก 24 (ในร่อง)

14

ร่องน้าหน้าตึก 24 (บ่อรวม)

15

ร่องน้าหน้าตึก 47

16

น้าคลองขุนพิทัก(บ้านครองขวัญ)

17

น้าร่องสวนมะพร้าว(บ้านครองขวัญ)

18

ลาประโดงยยราม

19

น้าที่ออกจากบ่อบาบัดน้าเสียโลจิสติก

20

น้าในบ่อหลังเรือนแม่ (โนอุต) 2

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย
1093.00 1095.50
1098.00
989.00 987.50
986.00
940.00 942.50
945.00
988.00 990.00
992.00
991.00 993.50
996.00
1166.00 1166.50
1167.00
1104.00 1106.50
1109.00
909.00 910.00
911.00
1099.00 1096.00
1093.00
958.00 954.50
951.00
1496.00 1493.50
1491.00
1357.00 1354.50
1352.00
933.00 934.50
936.00

%RPD
-0.5
0.3
-0.5
-0.4
-0.5
-0.1
-0.5
-0.2
0.5
0.7
0.3
0.4
-0.3
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ตารางที่ ข-2 (ต่อ)
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

21

คลองเป้ง

22

ร่องน้าหน้าตึกกรจัดการ

23

คลองตาสังข์

24

ร่องน้าข้างคณะวิทย์

25

ถังน้าข้างคณะวิทย์ (1)

26

ถังน้าข้างคณะวิทย์ (2)

27

ร่องน้าข้างห้องแลปสิ่งแวดล้อม

28

แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย)

29

คลองผีหลอก

30

คลองหน้าวัดปากน้า

conductivity
ค่าที่วัดได้
เฉลี่ย
1370.00 1373.00
1376.00
1205.00 1203.00
1201.00
964.00 965.50
967.00
972.00
976.50
981.00
1401.00 1402.00
1403.00
1406.00 1407.50
1409.00
1387.00 1386.50
1386.00
1056.00 1057.50
1059.00
1413.00 1415.00
1417.00
1222.00 1225.00
1228.00

%RPD
-0.4
0.3
-0.3
-0.9
-0.1
-0.2
0.1
-0.3
-0.3
-0.5
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ตารางที่ ข-3 ผลการวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟ้าในน้าเสีย
ลาดับที่
1

จุดเก็บตัวอย่าง
น้าเสียศูนย์วิทย์ 1

2

น้าเสียศูย์วิทย์ 2

3

น้าออกจากท่อตรงท่าวาสุกรี

4

น้าเสียซอยวัดราชา

5

น้าทิ้งจากที่ล้างจานโรงอาหาร

6

น้าทิ้งข้างตึก 22 (ร่องน้า)

7

โลตัสพระราม 2 (HVE)

8

ร่องน้าทิ้งข้างโรงอาหาร

9

น้าทิ้งโรงอาหารข้างห้องน้าหญิง

10

บิ๊กซี รามมินทรา (HVE)

11

บ่อรวมน้าจากโรงอาหารข้างห้องน้าหญิง

12

น้าทิ้งห้องแลบสิ่งแวดล้อม

13

น้าทิ้งออกจากห้องน้าข้างโรงอาหาร

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย %RPD
4910.0
4910.0 0.0
4910.0
5000.0
5000.0 0.0
5000.0
5880.0
5880.0 0.0
5880.0
5940.0
5940.0 0.0
5940.0
4150.0
4150.0 0.0
4150.0
3180.0
3180.0 0.0
3180.0
3110.0
3110.0 0.0
3110.0
3260.0
3260.0 0.0
3260.0
3420.0
3420.0 0.0
3420.0
2330.0
2330.0 0.0
2330.0
2780.0
2780.0 0.0
2780.0
3890.0
3890.0 0.0
3890.0
4230.0
4230.0 0.0
4230.0
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ตารางที่ ข-3 (ต่อ)
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

14

น้าทิ้งโรงอาหารข้างตึกนานาชาติ

15

บ่อบาบัดข้างตึก 31 (1)

16

บ่อบาบัดข้างตึก 31 (2)

17

ร่องน้าทิ้งหลังตึก 24

18

ร่องน้าทิ้งข้างร้านถ่ายเอกสาร AA

19

น้าทิ้งข้างเรือนแม่ (ถังอุจระ)

20

น้าทิ้งข้างหลังแม็ค

21

บ่อน้าทิ้งหน้า SEVAN ประตูแม็ค

22

ร่องน้าทิ้งหน้ามอ

23

บ่อน้าทิ้งตึก 47 (บ่อรวม)

24

บ่อน้าทิ้งข้างห้องน้าตึกพยาบาล

25

บ่อน้าทิ้งตึกโลจิสติก

26

ร่องน้าทิ้งหน้าประตูครุ

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย %RPD
3810.0
3810.0 0.0
3810.0
4110.0
4110.0 0.0
4110.0
4150.0
4150.0 0.0
4150.0
4200.0
4200.0 0.0
4200.0
4490.0
4490.0 0.0
4490.0
5150.0
5150.0 0.0
5150.0
5080.0
5080.0 0.0
5080.0
4550.0
4550.0 0.0
4550.0
4670.0
4670.0 0.0
4670.0
4490.0
4490.0 0.0
4490.0
4430.0
4430.0 0.0
4430.0
4800.0
4800.0 0.0
4800.0
5320.0
5320.0 0.0
5320.0
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ตารางที่ ข-3 (ต่อ)
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

27

ถังอุจระข้างห้องน้าหญิงตึกคหกรรม

28

ร่องน้าทิ้งข้างถนนตรงข้ามประตูครุ

29

ร่องน้าทิ้งหลังโรงอาหาร

30

บ่อน้าทิ้งข้างตึกครุศาสตร์(บ่อบาบัด)

conductivity
ค่าที่วัดได้ เฉลี่ย %RPD
5330.0
5330.0 0.0
5330.0
5240.0
5240.0 0.0
5240.0
5340.0
5340.0 0.0
5340.0
5320.0
5320.0 0.0
5320.0
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดใน น้าบริโภค น้าผิวดิน และน้าเสีย
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ตารางที่ ค-1 ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดในน้าบริโภค

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

1

น้ากรองพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ชัยศรี

2

น้ากลั่นคณะวิทย์

3

น้ากรองห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

4

น้าก๊อกห้องแลปสิ่งแวดล้อม

5

น้าตกหน้าเรือนแม่ 1

6

น้าตกหน้าเรือนแม่ 2

7

น้าใช้ทาอาหารโรงอาหาร

8

บ่อน้าหน้าตึกครุ (ทั่วไป)

9

บ่อน้าหน้าตึกครุ (ปั๊มดูดน้า)

10

น้าดื่มโรงเรียนเซ็นฟรัง

11

น้าดื่มหน้าห้องแลปสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าบริโภค
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
150.0
165.0
130.0
140.0
135.0
140.0
110.0
120.0
115.0
110.0
110.0
120.0
130.0
136.0
110.0
120.0
120.0
125.0
165.0
175.0
115.0
125.0

157.5

-9.5

135.0

-7.4

137.5

-3.6

115.0

-8.7

112.5

4.4

115.0

-8.7

133.0

-4.5

115.0

-8.7

122.5

-4.1

170.0

-5.9

120.0

-8.3
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ตารางที่ ค-1 (ต่อ)

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

12

น้าที่รดต้นไม้หน้าคณะวิทย์

13

น้าก๊อกตึก 24

14

น้าปะปามัธยมสาธิต

15

น้าพุตึกอธิการ

16

น้าตกตึกอธิการ

17

น้าดื่มตึกการจัดการ

18

น้าปะปาห้องน้าคณิทย์ ชั้น 1

19

น้าตกประถมสาธิต

20

น้าปะปาบ้านนวพร

21

น้าก๊อกบ้านนวพร

22

น้าดื่มเนสเล่

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าบริโภค
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
105.0
110.0
115.0
105.0
115.0
110.0
125.0
120.0
125.0
135.0
110.0
100.0
130.0
125.0
200.0
205.0
165.0
160.0
465.0
490.0
210.0
215.0

107.5

-4.7

110.0

9.1

112.5

4.4

122.5

4.1

130.0

-7.7

105.0

9.5

127.5

3.9

202.5

-2.5

162.5

3.1

477.5

-5.2

212.5

-2.4
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ตารางที่ ค-1 (ต่อ)

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

23

น้าก๊อกหอกฤษฎา

24

น้าก๊อกเทคโนอุตสาหกรรม

25

น้าก๊อกแลบจุลชีวะ

26

น้าก๊อกหลังอะเมซอน

27

น้าทาอาหารเรือนริมน้า

28

ก๊อกน้าล้างมือในแม็ค

29

ถังน้าดื่มประตูครุ

30

ก๊อกน้าวัดราชา

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าบริโภค
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
110.0
105.0
125.0
120.0
130.0
120.0
230.0
245.0
225.0
240.0
240.0
230.0
190.0
180.0
225.0
205.0

107.5

4.7

122.5

4.1

125.0

8.0

237.5

-6.3

232.5

-6.5

235.0

4.3

185.0

5.4

215.0

9.3
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ตารางที่ ค-2 ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดในน้าผิวดิน

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

1

คลองบ้านนวพร

2

คลองบางแคน้อย

3

คลองหน้าวัดภูมรินทร์

4

คลองชะนาง

5

แม่น้าแม่กลอง(ท่าน้าตลาดน้าอัมพวา)

6

คลองร่องสวนป้าสรภี

7

คลองกระพง

8

คลองกระทิง

9

น้าโลตัสพิษณุโลกที่ปล่อยลงคลอง

10

น้าโลตัสมหาชัยที่ปล่อยลงคลอง

11

น้าในบ่อหลังเรือนแม่ (โนอุต) 1

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าผิวดิน
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
540.0
525.0
740.0
665.0
555.0
520.0
900.0
835.0
695.0
750.0
725.0
785.0
560.0
580.0
630.0
645.0
540.0
565.0
535.0
545.0
575.0
525.0

532.5

2.8

702.5

10.7

537.5

6.5

867.5

7.5

722.5

-7.6

755.0

-7.9

570.0

-3.5

637.5

-2.4

552.5

-4.5

540.0

-1.9

550.0

9.1
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ตารางที่ ค-2 (ต่อ)

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

12

ร่องน้าหน้าตึกวิวัยเก่า

13

ร่องน้าหน้าตึก 24 (ในร่อง)

14

ร่องน้าหน้าตึก 24 (บ่อรวม)

15

ร่องน้าหน้าตึก 47

16

น้าคลองขุนพิทัก(บ้านครองขวัญ)

17

น้าร่องสวนมะพร้าว(บ้านครองขวัญ)

18

ลาประโดงยยราม

19

น้าที่ออกจากบ่อบาบัดน้าเสียโลจิสติก

20

น้าในบ่อหลังเรือนแม่ (โนอุต) 2

21

คลองเป้ง

22

ร่องน้าหน้าตึกกรจัดการ

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าผิวดิน
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
580.0
570.0
675.0
685.0
695.0
640.0
520.0
530.0
600.0
570.0
520.0
505.0
900.0
880.0
705.0
695.0
545.0
565.0
680.0
725.0
650.0
640.0

575.0

1.7

680.0

-1.5

667.5

8.2

525.0

-1.9

585.0

5.1

512.5

2.9

890.0

2.2

700.0

1.4

555.0

-3.6

702.5

-6.4

645.0

1.6
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ตารางที่ ค-2 (ต่อ)

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

23

คลองตาสังข์

24

ร่องน้าข้างคณะวิทย์

25

ถังน้าข้างคณะวิทย์ (1)

26

ถังน้าข้างคณะวิทย์ (2)

27

ร่องน้าข้างห้องแลปสิ่งแวดล้อม

28

แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย)

29

คลองผีหลอก

30

คลองหน้าวัดปากน้า

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าผิวดิน
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
580.0
570.0
590.0
605.0
755.0
825.0
740.0
780.0
720.0
685.0
540.0
560.0
845.0
785.0
605.0
615.0

575.0

1.7

597.5

-2.5

790.0

-8.9

760.0

-5.3

702.5

5.0

550.0

-3.6

815.0

7.4

610.0

-1.6
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ตารางที่ ค-3 ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดในน้าเสีย
ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

1

น้าเสียศูนย์วิทย์ 1

2

น้าเสียศูย์วิทย์ 2

3

น้าออกจากท่อตรงท่าวาสุกรี

4

น้าเสียซอยวัดราชา

5

น้าทิ่งจากที่ล้างจานโรงอาหาร

6

น้าทิ้งข้างตึก 22 (ร่องน้า)

7

โลตัสพระราม 2 (HVE)

8

ร่องน้าทิ้งข้างโรงอาหาร

9

น้าทิ้งโรงอาหารข้างห้องน้าหญิง

10

บิ๊กซี รามมินทรา (HVE)

11

บ่อรวมน้าจากโรงอาหารข้างห้องน้าหญิง

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าเสีย
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
3565.0
3480.0
3750.0
3910.0
3780.0
3870.0
3780.0
4145.0
3170.0
3330.0
2245.0
2290.0
2210.0
2140.0
2150.0
2130.0
2310.0
2315.0
1630.0
1625.0
1935.0
2025.0

3522.5

2.4

3830.0

-4.2

3825.0

-2.4

3962.5

-9.2

3250.0

-4.9

2267.5

-2.0

2175.0

3.2

2140.0

0.9

2312.5

-0.2

1627.5

0.3

1980.0

-4.5
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ตารางที่ ค-3 (ต่อ)

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

12

น้าทิ้งห้องแลบสิ่งแวดล้อม

13

น้าทิ้งออกจากห้องน้าข้างโรงอาหาร

14

น้าทิ้งโรงอาหารข้างตึกนานาชาติ

15

บ่อบาบัดข้างตึก 31 (1)

16

บ่อบาบัดข้างตึก 31 (2)

17

ร่องน้าทิ้งหลังตึก 24

18

ร่องน้าทิ้งข้างร้านถ่ายเอกสาร AA

19

น้าทิ้งข้างเรือนแม่ (ถังอุจระ)

20

น้าทิ้งข้างหลังแม็ค

21

บ่อน้าทิ้งหน้า SEVAN ประตูแม็ค

22

ร่องน้าทิ้งหน้ามอ

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าเสีย
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
2480.0
2285.0
2940.0
2970.0
2560.0
2545.0
2550.0
2570.0
2730.0
2605.0
2550.0
2535.0
2690.0
2450.0
2895.0
3005.0
2960.0
3180.0
2675.0
2595.0
2760.0
2780.0

2382.5

8.2

2955.0

-1.0

2552.5

0.6

2560.0

-0.8

2667.5

4.7

2542.5

0.6

2570.0

9.3

2950.0

-3.7

3070.0

-7.2

2635.0

3.0

2770.0

-0.7
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ตารางที่ ค-3 (ต่อ)

ลาดับที่

จุดเก็บตัวอย่าง

23

บ่อน้าทิ้งตึก 47 (บ่อรวม)

24

บ่อน้าทิ้งข้างห้องน้าตึกพยาบาล

25

บ่อน้าทิ้งตึกโลจิสติก

26

ร่องน้าทิ้งหน้าประตูครุ

27

ถังอุจระข้างห้องน้าหญิงตึกคหกรรม

28

ร่องน้าทิ้งข้างถนนตรงข้ามประตูครุ

29

ร่องน้าทิ้งหลังโรงอาหาร

30

บ่อน้าทิ้งข้างตึกครุศาสตร์(บ่อบาบัด)

ผลการวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายน้า
ทั้งหมดในน้าเสีย
ผล TDS
ค่าเฉลี่ย %RPD
3225.0
3195.0
3250.0
3295.0
3460.0
3405.0
3675.0
3695.0
3695.0
3675.0
3505.0
3540.0
3740.0
3705.0
3680.0
3745.0

3210.0

0.9

3272.5

-1.4

3432.5

1.6

3685.0

-0.5

3685.0

0.5

3522.5

-1.0

3722.5

0.9

3712.5

-1.8
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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ตารางที่ ง-1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดใน
น้าบริโภค
พารามิเตอร์
ค่าการนาไฟฟ้า

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

Conductivity
1
30
.989
.000
30

TDS
.989
.000
30
1
30

ตารางที่ ง-2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดใน
น้าผิวดิน
พารามิเตอร์
ค่าการนาไฟฟ้า

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

Conductivity
1
30
.938
.000
30

TDS
.938
.000
30
1
30

ตารางที่ ง-3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนาไฟฟ้ากับค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมดใน
น้าเสีย
พารามิเตอร์
ค่าการนาไฟฟ้า

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N
ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

Conductivity
1
30
.919
.000
30

TDS
.919
.000
30
1
30
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ภาคผนวก จ
ประมวลภาพการดาเนินงานวิจัย

75

ภาพที่ จ-1 จุดเก็บน้าบริโภคห้องพักอาจารย์สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ จ-2 การเก็บน้าบริโภค
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ภาพที่ จ-3 จุดเก็บน้าผิวดินหลังอะเมซอน

ภาพที่ จ-4 การเก็บน้าผิวดิน

77

ภาพที่ จ-5 จุดเก็บน้าเสียหลังตึก 27

ภาพที่ จ-6 การเก็บน้าเสีย

78

ภาพที่ จ-7 เก็บน้าตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส

ภาพที่ จ-8 การวิเคราะห์ค่าการนาไฟฟ้า

79

ภาพที่ จ-9 การชั่งน้าหนักถ้วยเพื่อใช้ทาของแข็งละลายน้าทั้งหมด

ภาพที่ จ-10 ทาการคนตัวอย่างน้าก่อนที่จะปิเปตน้าตัวอย่าง

80

ภาพที่ จ-11 การกรองน้าตัวอย่างเพื่อนาไประเหยหาค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด

ภาพที่ จ-12 การระเหยแห้งเพื่อหาค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด

