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บทที่ 1
แหลงน้ําและคุณลักษณะของน้ํา
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เชน มนุษย สัตวและพืชตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยซึ่งมีการใชน้ําเปนปจจัยหลักในกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน เชน การ
อุปโภค การบริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การชลประทาน การคมนาคมขนสง การกีฬาและ
ดานอื่นๆ ตั้งแตอดีตกาล มนุษยมักตั้งถิ่นฐานอยูในแถบลุมแมน้ําหรือในบริเวณที่มีแหลงน้ําทําใหมีแหลง
อารยธรรมตามเขตลุมน้ําตางๆมากมาย ดังนั้นจะเห็นไดวาน้ํามีความสําคัญอยางมากตอการดํารงอยู
ของสิ่งมีชีวิต น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณมากเพียงพอและมีความสะอาดโดยมีสิ่งเจือปนอยูบาง
ซึ่งมีคุณลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามแหลงและลักษณะของสิ่งแวดลอมของแหลงน้ํานั้น แตเมื่อกาลเวลา
ผานไป โลกของเรามีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลทําใหมีการใชประโยชนจากน้ํา
ในการประกอบกิจกรรมตางๆดังที่กลาวมาแลวขางตนเพิ่มขึ้นตามไปดวยอยางมากมาย ดวยเหตุนี้จึง
เปนผลทําใหน้ําในแหลงน้ําตางๆถูกปนเปอนดวยสารเจือปนหลากหลายชนิดและหลายประเภทใน
ปริมาณที่ตางๆกันซึ่งเปนสารที่มาจากกิจกรรมตางๆของมนุษยนั่นเองโดยเฉพาะในแหลงชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากและแหลงประกอบการอุตสาหกรรม ดังนั้นในปจจุบันน้ําในแหลงน้ํา
จึงมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการใชงานและของเสียหรือสิ่งเจือปนที่ปนเปอนลงไปใน
น้ําทั้งที่มาจากน้ําทิ้งชุมชน น้ําทิ้งจากการประกอบการอุตสาหกรรมและน้ําทิ้งจากการประกอบการ
เกษตรกรรม ทําใหเกิดปญหาทางดานมลพิษทางน้ํา (Water Pollution) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆเพื่ออนุรักษแหลงน้ําใหมีคุณภาพที่ดี
ตอไป
1.1 แหลงน้ําตามธรรมชาติ
โดยทั่วไป แหลงน้ําตามธรรมชาติมีการจัดแบงตามลักษณะของน้ําออกเปน 3 ประเภท คือ
น้ําฝน น้ําผิวดินและน้ําใตดิน ซึ่งมีปริมาณน้ําในแตละประเภทดังแสดงไวในตาราง 1.1
ก. น้ําฝน
น้ําฝนมีการกระจายไปตามแหลงน้ําประเภทตางๆ เชน เมื่อฝนตกน้ําฝนจะซึมลงไปในดินหนึ่ง
สวนและอีกสวนหนึ่งจะไหลนองไปตามพื้นดิน น้ําฝนที่ซึมลงไปในดินก็จะกลายเปนน้ําใตดินประมาณ
10% ระเหยไปประมาณ 30% และอีกประมาณ 10% จะซึมขึ้นมาบนผิวดินซึ่งจะรวมกับน้ําที่ไหลนองไป
ตามบนพื้นดินประมาณ 50 % รวมเปนน้ําผิวดินทั้งหมด (60%) และแหลงน้ําผิวดินนี้เองที่ใชเปนแหลง
น้ําในการผลิตน้ําประปาสําหรับใชทั่วไป อยางไรก็ตามแหลงน้ําผิวดินนี้มีอัตราการระเหยสูงพอสมควร
เนื่องจากมีพื้นที่ผิวมาก ดังนั้นจะเห็นไดวาน้ําฝนเปนสวนที่สําคัญตอการกําเนิดของน้ําผิวดินนั่นเอง
ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงพอสมควรโดยมีคาเฉลี่ยปละประมาณ 1800 มิลลิเมตร ปริมาณ
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น้ําฝนนอยที่สุดที่จังหวัดตากและมากที่สุดที่จังหวัดระนอง ประมาณ 1000 และ 4500 มิลลิเมตรตอป
ตามลําดับ
ตาราง 1.1 การกระจายปริมาณน้ําของแหลงน้ําตางๆบนโลก 1
ประเภทแหลงน้ํา
แหลงน้ําฝน
แหลงน้ําผิวดิน
ทะเลสาป
แมน้ํา ลําธาร
ทะเลและมหาสมุทร
แหลงน้ําเค็มอื่นๆ
แหลงน้ําใตดิน
บอน้ําตื้น
บอน้ําบาดาล
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณน้ํา (x 1012 ลบ.ม.)
13

รอยละของน้ําทั้งหมด
0.001

125
1
1,320,000
29,104

0.0089
0.0001
97.20
2.16

4,237
4,170
1,357,650

0.32
0.31
100

น้ําฝนจัดเปนน้ําที่สะอาดอยางหนึ่งถาหากไมมีการปนเปอนจากสารมลพิษในอากาศในขณะที่
ฝนตกหรือไมมีการปนเปอนจากการเก็บกักน้ําฝนในภาชนะที่ไมสะอาดและวิธีการที่ใชเก็บไมถูกวิธีตาม
หลักวิชาการ ในอดีตประชาชนในชนบทจะเก็บกักน้ําฝนไวใชในการอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอและ
เปนน้ําที่สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน แตในปจจุบันนี้การอุตสาหกรรมเจริญกาวหนาและมีการ
ขยายตัวจากในเมืองออกสูชนบทเปนผลใหอากาศที่ระบายออกมาจากปลองของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
อาจจะมีสารมลพิษปนเปอนอยูในบรรยากาศ เมื่อมีฝนตกลงมาจึงทําใหน้ําฝนที่ไดมีความสะอาดนอยลง
จากการศึกษาคุณภาพน้ําฝน เมื่อป 2536 จํานวน 18 ฝน จากที่ตางๆในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา ในชวง 5 นาทีแรกของฝนมีคาความเปนกรดและดาง ต่ํากวา 5.6 และมีคาสูงขึ้นเมื่อ
เวลาผานไป 15 - 20 นาที สวนปริมาณอิออนลบ เชน คลอไรดและซัลเฟต เปนตน มีคายังไมสูงนัก ยังคง
อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก ปริมาณอิออนบวกบางชนิด เชน สังกะสีก็ยังมี
ปริมาณอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนแคดเมียม(II)อิออนมีคาสูงกวามาตรฐานประมาณ 2 เทา และตะกั่ว
(II) อิออน มีคาสูงมากโดยเกินกวาที่กําหนดไวในมาตรฐานประมาณ 4 เทา รายละเอียดแสดงไวใน
ตาราง 1.2
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาน้ําฝนที่ตกลงมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะ
เปนฝนกรดและมีซัลเฟตคอนขางสูงเล็กนอยเนื่องจากมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงกันมากสําหรับเครื่องจักร
และรถยนตตางๆ ทําใหมีกาซออกไซดของกํามะถันอยูในอากาศมาก นอกจากนี้ยังพบวา มีปริมาณ
ตะกั่วในอากาศสูงดวยเนื่องจากการใชตะกั่วเปนสารกันนอคในน้ํามันเชื้อเพลิง

1 ปรับปรุงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม. มิตรนราการพิมพ. กรุงเทพฯ. 2537. หนา 7
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ตาราง 1.2 คุณภาพน้ําฝนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2
ดัชนี

คาเฉลี่ย

pH (0 - 5 นาที)
pH (15 - 20 นาที)
Cl-(ppm)
SO4= (ppm)
Cd2+ (ppb)
Pb2+ (ppb)
Zn2+ (ppb)

4.8
5.2
2.90
116.6
26.1
217.8
73.9

*

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.5
0.5
1.88
61.0
19.1
126.1
28.5

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

มาตรฐานน้ําดื่ม*

4..0
4.4
0.34
37.0
6.8
57.8
32.6

5.8
6.1
8.80
254.0
73.4
571.2
129.0

250
250
10
50
5,000

องคการอนามัยโลก

สําหรับคุณภาพน้ําฝนโดยทั่วไปแสดงไวในตารางที่ 1.3
ตาราง 1.3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพน้ําฝน 3
คุณภาพน้ํา
ความขุน (เอ็นทียู)
สารที่ละลายไดทั้งหมดหรือทีดีเอส(มิลลิกรัมตอลิตร)
แอมโมเนียไนโตรเจน(มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร)
ความกระดาง(มิลลิกรัม CaCO3 ตอลิตร )
ความเปนกรดและดาง
สภาพดาง(มิลลิกรัมตอลิตร)
แมกนีเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
แคลเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
โซเดียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
ฟอสฟอรัส(มิลลิกรัมตอลิตร)
เหล็ก(มิลลิกรัมตอลิตร)
คารบอนอินทรียหรือทีโอซี(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไบคารบอเนต(มิลลิกรัมตอลิตร)
ซัลเฟต(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนเตรต(มิลลิกรัมตอลิตร)
คลอไรด(มิลลิกรัมตอลิตร)
โคไลฟอรม(เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร)
ไวรัส(pfu/100 มิลลิลิตร)

2 วินัย สมบูรณ วารสารสิ่งแวดลอม ปที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2539 หนา 19
3 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม. มิตรนราการพิมพ. กรุงเทพฯ. 2537. หนา 20
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ข. น้ําผิวดิน (Surface Water)
น้ําผิวดิน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ แหลงน้ําผิวดินที่มิใชทะเลและน้ําทะเล แหลงน้ําผิวดินที่เปน
ที่รูจักกันดีไดแก หวย หนอง คลอง บึง ลําน้ํา แมน้ํา กวาน ทะเลสาบ และทะเล เปนตน แหลงน้ําชนิดนี้
เปนแหลงน้ําที่มีการใชกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการอุปโภค
และบริโภค
แหลงน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาที่ใชกันอยูในปจจุบันสวนมากแลวก็อาศัยน้ําจากแหลง
น้ําผิวดินนั่นเอง แหลงน้ําประเภทนี้มักมีการตกตะกอนและการกัดเซาะของดินในเวลาเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําผิวดินที่มีการไหล เชน แมน้ํา ลําน้ํา ลําคลองและลําธารตางๆ เปนตน ซึ่งในที่สุด
แลวสวนมากมักจะไหลลงสูทะเลในที่สุด ทําใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเกือบจะ
ตลอดเวลา คุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน สภาพและลักษณะของ
ดินที่กนแหลงน้ํา ลักษณะและสภาพภูมิอากาศทั่วไป แนวระดับสูงต่ําของแหลงน้ํา และการรองรับน้ํา
จากแหลงตางๆ เชน ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เปนตน ตารางที่ 1.4 แสดงขอมูลคุณภาพ
โดยทั่วไปของน้ําผิวดิน
ตาราง 1.4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพน้ําผิวดิน 4
คุณภาพน้ํา
สี(หนวยสี)
ความขุน (เอ็นทียู)
สารที่ละลายไดทั้งหมดหรือทีดีเอส(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนโตรเจน(มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร)
ความกระดาง(มิลลิกรัม CaCO3 ตอลิตร)
ความเปนกรดและดาง
สภาพดาง(มิลลิกรัม CaCO3 ตอลิตร)
แมกนีเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
แคลเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
โซเดียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
โพแตสเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
ฟอสฟอรัส(มิลลิกรัมตอลิตร)
เหล็ก(มิลลิกรัมตอลิตร)
แมงกานีส(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไบคารบอเนต(มิลลิกรัมตอลิตร)
ซัลเฟต(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนเตรต(มิลลิกรัมตอลิตร)
คลอไรด(มิลลิกรัมตอลิตร)
ฟลูออไรด(มิลลิกรัมตอลิตร)
โคไลฟอรม(เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร)
ไวรัส(pfu/100 มิลลิลิตร)

4 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม. มิตรนราการพิมพ. กรุงเทพฯ. 2537. หนา 9
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สําหรับคุณภาพน้ําแมน้ําที่สําคัญบางแหลงในเขตภาคเหนือซึ่งไดทําการตรวจวัดในเดือน
เมษายน 2542 แสดงไวในตาราง 1.5
ตารางที่ 1.5 คุณภาพน้ําบางแหลงในเขตภาคเหนือ (เมษายน 2542)
ดัชนีคุณภาพน้ํา

แมน้ําปง

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) (คาต่ําสุด-สูงสุด)
26.5-34.6
(คาเฉลี่ย)
30.2
ความเปนกรด-ดาง (คาต่ําสุด-สูงสุด)
6.5-7.5
(คาเฉลี่ย)
6.74
ออกซิเจนละลาย มก/ล.(คาสูงสุด-ต่ําสุด)
2.4-10.1
(เปอรเซ็นไทลที่20)
6.2
(คาเฉลี่ย)
6.81
บีโอดี มก/ล. (เปอรเซ็นไทลที่80)
1.9
ซีโอดี มก/ล. (คาเฉลี่ย)
13.6
ไนเตรท-ไนโตรเจน มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด) 0.014-0.180
(คาเฉลี่ย)
0.051
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มก/ล.(คาต่ําสุด-สูงสุด) 0.022-0.116
(คาเฉลี่ย)
0.051
ทองแดง มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด)
<0.005
(คาเฉลี่ย)
<0.005
นิคเกิล มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด) <0.005-0.016
(คาเฉลี่ย)
0.006
แมงกานีส มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด)
0.013-0.31
(คาเฉลี่ย)
0.077
ปรอท มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด)
0.045-1.12
(คาเฉลี่ย)
0.15
แคดเมี่ยม มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด)
<0.002
(คาเฉลี่ย)
<0.002
โครเมียม มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด) <0.005-0.006
(คาเฉลี่ย)
<0.005
ตะกั่ว มก/ล. (คาต่ําสุด-สูงสุด)
<0.005
(คาเฉลี่ย)
<0.005

แมน้ําวัง

แมน้ํายม

แมน้ํานาน

แมน้ําปาสัก

26.40-32.90
31.05
7.3-8.6
7.712
3.9-8.9
4.9
6.15
1.0
10.2
0..009-0.359
<0.1
0.006-0.563
0.134
<0.005-0.005
<0.01
<0.005-0.011
<0.01
0.032-0.42
0.159
0.092-0.20
0.12
<0.005
<0.005
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

27.8-34.60
30.60
6.6-8.9
7.60
4.4-13.7
5.3
6.28
3.2
19.4
<0.1
<0.1
0.024-1.590
0.223
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.003-0.93
0.154
0.006-0.077
0.044
<0.005
<0.005
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

27.3-31.6
28.16
6.2-7.9
6.60
5.1-7.8
5.8
6.62
0.8
6.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.034-0.075
0.045
0.016-0.12
0.04
<0.005
<0.005
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

27.7-34.9
32.6
7.4-8.8
7.8
4.4-13.7
4.7
6.28
3.3
20.9
<0.1-1.14
0.41
<0.1-0.32
<0.1
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.03-0.93
0.37
0.02-0.20
0.06
<0.005
<0.005
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
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ค. น้ําใตดิน (Underground Water)
น้ําใตดิน ไดแก น้ําบอตื้น น้ําบาดาล เปนตน น้ําใตดินนี้จะเปนแหลงน้ําหลักสําหรับประชาชนที่
อยูในเขตที่อยูหางจากบริเวณที่มีแหลงน้ําผิวดิน โดยที่น้ําใตดินเกิดจากการสะสมของน้ําผิวดินที่ซึมลง
ไปในชั้นดินและเมื่อมีปริมาณมากขึ้นก็จะรวมตัวกันเปนแองและมีการแตกแยกออกมาเปนสายน้ําที่อยู
ใตดินในที่ตางๆที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา ตาน้ํา แองน้ําใตดินนี้มีทั้งที่เปนแองขนาดใหญและขนาดเล็ก
และอยูในชั้นดินที่ความลึกตางๆกันแลวแตลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดินในบริเวณนั้นๆ เมื่อตองการ
นําน้ําจากแหลงน้ําใตดินขึ้นมาใชจะตองมีการขุดหรือเจาะเปนบอโดยถาการขุดหรือเจาะบอน้ําใตดินอยู
ในระดับที่ไมลึกก็จะเรียกวา บอน้ําตื้น แตถาแองหรือแหลงน้ําใตดินนั้นอยูลึกจากผิวดินมากก็จะเรียกวา
บอน้ําบาดาล
ตาราง 1.6 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพน้ําใตดิน 5
คุณภาพน้ํา
ความขุน (เอ็นทียู)
สารที่ละลายไดทั้งหมดหรือทีดีเอส(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนโตรเจน(มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร)
ความกระดาง(มิลลิกรัม CaCO3 ตอลิตร )
ความเปนกรดและดาง
สภาพดาง(มิลลิกรัมตอลิตร)
แมกนีเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
แคลเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
โซเดียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
โพแตสเซียม(มิลลิกรัมตอลิตร)
ฟอสฟอรัส(มิลลิกรัมตอลิตร)
เหล็ก(มิลลิกรัมตอลิตร)
คารบอนอินทรียหรือทีโอซี(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไบคารบอเนต(มิลลิกรัมตอลิตร)
ซัลเฟต(มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนเตรต(มิลลิกรัมตอลิตร)
คลอไรด(มิลลิกรัมตอลิตร)
ฟลูออไรด(มิลลิกรัมตอลิตร)
โคไลฟอรม(เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร)
ไวรัส(pfu/100 มิลลิลิตร)

คาโดยทั่วไป
0.5
250
10
120
7.5
150
5
40
5
2
0.01
0.1
0.5
120
10
10
25
0.1
100
1.0

โดยปรกติน้ําใตดินมักจะมีคุณลักษณะทางกายภาพและทางชีววิทยาอยูในเกณฑดีเนื่องจากถูก
กรองโดยชั้นดินแตมักมีคุณลักษณะทางเคมีที่แตกตางกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพทางธรณีวิทยาของ
ชั้นดินและชั้นหินของแหลงนั้นๆ น้ําพุ(Springs)เปนน้ําใตดินประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากน้ําใตดินที่มีแรงดัน

5 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม. มิตรนราการพิมพ. กรุงเทพฯ. 2537. หนา 15
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สูงทําใหน้ําพุงขึ้นสูงพนระดับพื้นดิน มีทั้งที่เปนน้ําพุธรรมดาและน้ําพุรอน(Hot Spring) สวนทางน้ําซับ
(Infiltration Galleries) เปนน้ําใตดินที่ซึมผานชั้นดินในแนวนอนหรือแนวราบ ทําใหน้ําที่ไดคอนขางใส
และถามีปริมาณที่มากพอก็สามารถกักเก็บและนํามาใชได และบอน้ําซับ(Infiltratioj Wells) เปนแหลง
น้ําที่ขุดขึ้นมาเพื่อนําน้ํามาใชประโยชน โดยมี่น้ําที่ไดจะเกิดจากการซึมของน้ําในแหลงน้ําบริเวณ
ใกลเคียงทั้งน้ําใตดินและน้ําผิวดินตางๆที่อยูรอบๆบอน้ําซับนั้น ดังนั้นน้ําในบอน้ําซับจึงมีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกับทางน้ําซับ
1.2 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา
ความหนาแนนของน้ําขึ้นอยูกับอุณหภูมิของน้ําโดยน้ําจะมีความหนาแนน (หรือความ
ถวงจําเพาะ) มากที่สุดที่ 4 องศาเซลเซียส โดยจะมีคาเทากับ 1.00000 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสารที่เจือปนอยูในน้ําดวย อยางไรก็ตามน้ําโดยทั่วไปจะมีคาความหนาแนน
ประมาณ 1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สวนน้ําทะเลที่มีปริมาณเกลือแกงประมาณ 3.5 % มีความ
หนาแนนประมาณ 1.025 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ตาราง 1.6 ความถวงจําเพาะของน้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิตางๆ 6
อุณหภูมิ (°C)
0
2
4
6
8
10
15
20
25
30

ความถวงจําเพาะ

อุณหภูมิ (°C)
35
40
45
50
60
70
80
90
100

0.99987
0.99997
1.00000
0.99997
0.99988
0.999763
0.99912
0.99823
0.99707
0.99567

ความถวงจําเพาะ
0.99406
0.99224
0.99025
0.98807
0.98324
0.97781
0.97183
0.96534
0.95838

1.3 คุณสมบัติทางเคมีของน้ํา
โมเลกุลน้ําประกอบดวยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 ใชอิเล็กตรอนรวมกันกลายเปน
พันธะที่แข็งแรงมาก เรียกวา พันธะโควาเลนท (covalent bond) และมีพันธะไฮโดรเจน(Hydrogen
Bonding)ในระหวางโมเลกุลของน้ําดวยซึ่งเกิดขึ้นระหวางอะตอมไฮโดรเจนของโมเลกุลหนึ่งกับอะตอม
ออกซิเจนของอีกโมเลกุลหนึ่ง ทําใหเกิดโครงสรางโมเลกุลที่มีเสถียรภาพสูงและเปนที่มาของคุณสมบัติ
ทางเคมีบางประการอันเปนเอกลักษณของน้ํา
6 ฉัตรไชย รัตนไชย

การจัดการคุณภาพน้ํา พิมพครั้งที่ 2 โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ :2539, หนา 25
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พันธะโควาเลนทในโมเลกุลน้ํา และพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลเปนสวนที่ทําใหน้ํามี
คุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ อยาง การมีพันธะที่แข็งแรงทําใหตองใชพลังงานมากในอันที่จะเปลี่ยนจาก
สถานะของแข็งเปนของเหลว และของเหลวเปนแกส ตลอดจนการเพิ่มอุณหภูมิ ทําใหความรอนแฝงของ
การกลายเปนไอ ความรอนแฝงของการกลายเปนของเหลว และความรอนจําเพาะของน้ํา มีคาสูงมาก
นอกจากนี้ พันธะที่แข็งแรงขางตนยังทําใหโมเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวกันอยางเหนียวแนน ทําใหแรงตึงผิว
(surface tension) ของน้ําสูงกวาของเหลวอื่น ๆ ทําใหน้ําสามารถเคลื่อนที่ไปตามแรงแคปปลลารี่
(capillary) ตามชองวางในดิน ในตนไม ตลอดจนในรางกายมนุษย
โมเลกุลบางโมเลกุลในน้ําจะแตกตัวเปนไอออนที่มีประจุตามสมการ
H2O

H+ + OH-

โมเลกุลที่แตกตัวมีปริมาณคอนขางนอย ในน้ําบริสุทธิ์ 1 ลิตรจะมีไอออน [H+] และ [OH-] อยาง
ละประมาณ 10 -7 โมล ผลคูณของ [OH+] กับ [OH-] ที่อุณหภูมิคงที่จะมีคาคงที่ ที่อุณหภูมิ 25 °C
[H+] [OH-] = 10-14
เพื่อใหงายและสะดวกจึงใชคาลบของลอกการิทึม (logarithm)ของคาความเขมขนของ
ไฮโดรเจนอิออนและเรียกคานี้วา พีเอช
pH = -log[H+]
เนื่องจากในน้ําบริสุทธิ์มี [H+] = 10-7 โมลตอลิตร ดังนั้น pH ของน้ําบริสุทธิ์เทากับ
-log(10-7) = 7 เมื่อน้ํามีสภาพกรด ความเขมขนของ H+ จะสูงขึ้น คา pH จะต่ําลง และเมื่อน้ํามีสภาพ
ดาง คา pH จะสูงขึ้น ควรตระหนักวาคา pH เปนสเกลลอกการิทึม ดังนั้นเมื่อคา pH เปลี่ยนไป 1 หนวย
หมายถึงความเปนกรดเปลี่ยนไปถึง 10 เทา เชนน้ําที่มีคา pH = 5 มีความเปนกรดมากกวาน้ําบริสุทธิ์
(pH = 7) ถึง 100 เทา
สารเคมีแทบทุกชนิดสามารถละลายในน้ําไดมากบางนอยบาง ซึ่งนับเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
อันหนึ่งของน้ํา ซึ่งเปนผลมาจากลักษณะโครงสรางโมเลกุลของน้ํานั่นเอง คุณสมบัตินี้เองทําใหยากที่จะ
เก็บรักษาน้ําบริสุทธิ์ แมเราสามารถผลิตน้ําที่คอนขางบริสุทธิ์ไดดวยเครื่องมือสมัยใหม แตดวย
ความสามารถในการทําละลาย น้ําจะเริ่มทําละลายตั้งแตภาชนะที่รองรับ ซึ่งมักสรางปญหาใหกับการ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการที่ตองการความละเอียดแมนยําสูง ตาราง Solubility Product ที่ 25 องศา
เซลเซียส (Snoeyink and Jenkins, 1980) แสดงผลคูณของประจุบวก (Cation) และประจุลบ (Anion)
เมื่อสารละลายในน้ํา (Solubility Product) ซึ่งมีคาคงที่ และสามารถนําไปคํานวนหาความสามารถใน
การละลายของสารตาง ๆ ในน้ําได (Snoeyink and Jenkins, 1980)
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เมื่อฝนซึ่งเปรียบเหมือนน้ํากลั่นธรรมชาติตกลงสูพื้นดิน จะละลายเอาสารเจือปนตาง ๆ ใน
อากาศ เมื่อถึงพื้นดิน ก็จะละลายเอาสารเคมีทั้งอินทรียและอนินทรียจากดิน น้ําทะเลซึ่งเปนจุดปลายสุด
จะเต็มไปดวยสิ่งเจือปนและเกลือแรนับรอยชนิด
ตาราง 1.7 Solubility Product ของสารประกอบบางชนิด ที่ 25 องศาเซลเซียส
สารประกอบ
Fe(OH)3 (amorph)
FePO4
Fe3 (PO4)2
Fe (OH)2
FeS
Fe2S3
CaCO3 (calcite)
CaCO3 (aragonite)
Ca(OH)2
CaSO4

pKso
38.0
17.9
33.0
14.5
17.3
88.0
8.34
8.22
5.3
4.59

สารประกอบ
SiO2 (amorph)
Cu(OH)2
PbCI2
Pb(OH)2
PbSO4
PbS
MgCO3
Mg(OH)2
Zn(OH)2
ZnS

pKso
2.7
19.3
4.8
14.3
7.8
27.0
5.0
10.74
17.2
21.5

ในการละลายสารเจือปนลงไปในน้ํา เรามิอาจทํานายปริมาตรผลลัพธได ปริมาตรสารละลายจะ
ไมเทากับผลบวกของปริมาตรน้ําและปริมาตรสารที่ละลายน้ําเสมอไป ในบางกรณี ปริมาตรสารละลายก็
เพิ่มขึ้นมากกวาผลบวกดังกลาว และในบางกรณี ปริมาตรสารละลายอาจลดลงนอยกวาปริมาตรน้ําเสีย
อีก และบางครั้งปริมาตรสารละลายอาจเทากับปริมาตรเดิมของน้ํา เนื่องจากโมเลกุลของสารที่ละลายใน
น้ําแทรกตัวอยูระหวางโมเลกุลน้ํา สารเคมีบางชนิด เชน กรดซัลฟูริค ใหความรอนเมื่อละลายน้ํา แตบาง
ชนิดเชน โปแตสเซียมไนเตรต ดูดความรอน ทําใหสารละลายเย็นลง โดยทั่วไปสารตาง ๆ ละลายน้ําได
เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แตก็มีขอยกเวนบาง เชน แคลเซียมคารบอเนตละลายน้ําไดนอยลงเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
เปนที่ทราบกันดีวาน้ํามีความสําคัญตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตรูปแบบงายที่สุดเริ่ม
เกิดในทะเลและมหาสมุทร ตอมาก็วิวัฒนาการเปนพืชและสัตวที่พบเห็นกันในทุกวันนี้ โดยแตละชนิด
พันธุไดพัฒนารูปแบบของตนเองขึ้นเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมที่ตนอาศัยอยูได น้ํามีความสําคัญตอ
การคงอยูของพืชและสัตวอยางยิ่ง ความสามารถในการทําละลายของน้ําทําใหน้ําเปนตัวกลางที่นําธาตุ
อาหารจากดินไปยังสวนตาง ๆ ของพืช การเคลื่อนที่ของน้ําผานไปตามเนื้อเยื่อของพืช ชวยสรางแรงดัน
ออสโมซิส ซึ่งทําใหน้ําและธาตุอาหารที่ละลายอยูในน้ําเคลื่อนที่จากรากพืชไปสูสวนตาง ๆ ของพืชที่
ระดับสูง ความสามารถอันนี้เกิดจากพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) ซึ่งทําใหโมเลกุลของน้ําสามารถ
เกาะยึดติดกับผนังทอของพืช
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1.4 วัฏจักรอุทกวิทยา
เมื่อฝนตกลงมาจากฟา น้ําฝนสวนหนึ่งจะคางอยูตามใบและลําตนพืช (Interception) ซึ่งอาจ
มากนอยขึ้นอยูกับปริมาณพืชคลุมดิน น้ําอีกบางสวนจะถูกขังอยูตามแองน้ํา หรือที่ลุม (Depression
Storage) หรือซึมอยูในผิวดินบริเวณที่ฝนตก (Soil Moisture) น้ําเหลานี้อาจกลับคืนสูบรรยากาศโดยการ
ระเหย (Evaporation) หรือการคายน้ําของพืช (Transpiration) น้ําบางสวนอาจซึมลงไปในดิน
(Infiltration) ไปรวมเปนแหลงน้ําบาดาล (Groundwater Resources) สวนที่เหลือจะไหลอยูบนผิวดินใน
รูปของน้ําทา (Surface Runoff) กลายเปนแหลงน้ําผิวดิน (Surface Water Resources) น้ําบาดาลและ
น้ําผิวดินบางสวนอาจกลับสูบรรยากาศโดยการระเหยและการคายน้ําของพืช ขณะที่อยูในดินหรือบนดิน
บาง แตในที่สุด ทั้งน้ําบาดาลและน้ําทาสวนที่เหลือก็จะไหลลงสูทะเลและมหาสมุทร และจะระเหยกลับ
ขึ้นมาใหม เปนอันครบวงจร
1.5 มลสารและแหลงกําเนิด (Water Pollutants and Their Sources)
สารที่กอใหเกิดมลพิษทางน้ําหรือมลสารทางน้ํา (Water Pollutants) ซึ่งระบายออกมาจาก
แหลงกําเนิดจากกิจกรรมตางๆของมนุษยเปนสวนใหญแลวทําใหเกิดการปนเปอนในแหลงรองรับน้ําทิ้ง
นั้นสามารถจัดแบงแยกเปนประเภทใหญๆไดดังนี้
1. มลสารที่มีการใชออกซิเจน (Oxygen-Demanding Material)
เปนมลสารที่สามารถถูกออกซิไดสในแหลงรองรับน้ําโดยจะมีการใชออกซิเจนที่
ละลายอยูในน้ําเปนผลทําใหปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลง มลสารประเภทนี้โดย
สวนมากแลวจะเปนสารกลุมสารอินทรียที่สามารถสลายตัวไดในทางชีววิทยา (ฺ
Biodegradable Organic Matter) แตก็อาจจะรวมถึงสารประกอบอนินทรียบางชนิดดวย
มลสารประเภทนี้มีแหลงที่มาทั้งที่เปนแหลงกําเนิดโดยตรง (Point Sources)และ
แหลงกําเนิดอื่นๆ(Non-Point Sources)
แหลงกําเนิดโดยตรง (Point Sources) ไดแก น้ําทิ้งจากชุมชน (Domestic sewage)
ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวยของเสียของคนเรา (Human Wastes) และเศษอาหาร(Food
Residues)เปนสวนใหญ และน้ําทิ้งจากการประกอบการอุตสาหกรรม (Industrial
Wastes) ซึ่งสวนใหญมักจะพบมากในน้ําทิ้งจากโรงงานที่ประกอบการดานการแปรรูป
อาหารและโรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ สวนแหลงกําเนิดอื่นๆ (Non-Point Sources)
ไดแก น้ําที่ไหลผานพื้นที่การเกษตรในยานเกษตรกรรมหรือพื้นที่อยูอาศัยนอกเขตเมือง
โดยสวนใหญจะประกอบดวยของเสียจากสัตวตางๆ เศษกิ่งไมและใบไมตางๆ เปนตน
2. สารอาหาร (Nutrients)
สารอาหาร 2 ชนิดที่กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ําถามีปริมาณที่มากเกินไป คือ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เนื่องจากสารอาหารทั้งสองนี้เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ทําใหหวงโซอาหารในระบบนิเวศนเปลี่ยนแปลงไป เปนผลให
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3.

4.

5.

6.

7.

สิ่งมีชีวิตบางชนิดเจริญเติบโตมากเกินไปโดยเฉพาะพืชจําพวกสาหราย ซึ่งจะมีผลในเชิง
ทําลายตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งทางตรงและทางออม เมื่อสาหรายตายไปซากของมันก็จะทับถม
อยูที่กนคลอง แมน้ําหรือแหลงน้ําตางๆและกลายเปนมลสารที่ใชออกซิเจนไปโดยปริยาย
แหลงกําเนิดของสารอาหารที่พบสวนมากจะมาจากผงซักฟอกที่มีสารประกอบ
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ ปุย และน้ําทิ้งที่เกิดจากการประกอบการอุตสาหกรรมดาน
อาหาร
จุลชีพที่กอใหเกิดโรค (Pathogens)
จุลชีพที่กอใหเกิดโรคที่พบมีหลายชนิดทั้งที่เปนแบคทีเรีย ไวรัสและโปรโตซัวซึ่ง
สวนมากจะถูกขับถายออกมาจากคนหรือสัตวที่เปนโรค
สารที่ลอยเจือปนหรือของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
สารที่ลอยเจือปนหรือของแข็งแขวนลอยเปนคําที่ใชหมายถึงอนุภาคทั้งที่เปน
สารอินทรียและสารอนินทรียที่ลอยเจือปนอยูในน้ําโดยที่อนุภาคเหลานี้สามารถตกตะกอน
ลงไปรวมกันอยูที่กนของแหลงน้ําไดถาอัตราการไหลของน้ําในแหลงน้ํานั้นนอยโดยเฉพาะ
น้ําในแหลงน้ํานิ่ง เชน หนอง บึง กวานหรือทะเลสาบ เปนตน
เกลือ (Salts)
โดยปรกติ เมื่อกลาวถึงเกลือเรามักจะนึกถึงน้ําทะเลที่มีความเค็มมากโดยมีเกลือแกง
อยูประมาณ 3.5 เปอรเซนตโดยจะขึ้นอยูกับแหลงและลักษณะทางธรณีวิทยาของทอง
ทะเล ในแหลงน้ําธรรมชาติจะมีเกลือหลายชนิดที่เจือปนอยูในน้ําโดยมีปริมาณแตกตางกัน
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดมีปริมาณเกลือสูง เชน โรงงานประกอบกิจการที่
ตองใชเกลือแกงในการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานประเภทผักและผลไมดอง เปนตน
เกลือที่ละลายอยูในน้ําทิ้งก็จะเปนตัวเพิ่มปริมาณเกลือในแหลงรองรับน้ําทําใหน้ําในแหลง
รองรับน้ํามีความเค็มเพิ่มขึ้นอันจะเปนผลใหไมสามารถนําน้ํานั้นมาใชประโยชนไดอยาง
เต็มที่
โลหะที่เปนพิษ (Toxic Metals)
โลหะที่เปนพิษตางๆที่อาจจะปนเปอนอยูในแหลงน้ํามีแหลงที่มาหลายทาง โดย
อาจจะมาจากแหลงน้ําเองโดยที่ดินหรือหินมีโลหะที่เปนพิษเปนองคประกอบอยูและถูกน้ํา
ชะลางละลายออกมาเจือปนอยู หรืออาจจะมาจากน้ําทิ้งจากการประกอบการ
อุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมการชุบโลหะตางๆหรืออุตสาหกรรมการผลิต
อื่นๆที่ใชโลหะในการผลิต เปนตน
สารอินทรียที่เปนพิษ (Toxic Organic Chemicals)
สารอินทรียที่เปนพิษอาจจะมีแหลงมาจากน้ําที่ไหลผานยานเกษตรกรรมที่มีการใชสาร
กําจัดวัชชพืชและยาฆาแมลงกันมากหรืออาจจะมาจากน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
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การใชสารอินทรียในการผลิตหรือมาจากแหลงธรรมชาติ เชน จากเปลือกหรือใบไมของพืช
บางชนิด เปนตน
8. ความรอน (Heat)
โดยปรกติ ความรอนมักจะไมจัดเปนมลสารแตในกรณีที่มีการระบายความรอน
ออกมาในรูปของน้ําทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงมาก ความรอนที่ปลอยออกมาในลักษณะนี้จะ
จัดเปนมลสารประเภทหนึ่ง
1.6 คุณลักษณะของน้ํา (Water Characteristics)
คุณภาพน้ํา (Water Quality) เปนคําที่มีความหมายกวางมากแตมีขอบเขตซึ่งจะถูกกําหนดโดย
คุณลักษณะของน้ําที่ตองการหรือเหมาะสมสําหรับกิจกรรมตางๆ โดยปรกติน้ําในธรรมชาติจะมี
คุณลักษณะที่แตกตางกันออกไปโดยมีสารเจือปนอยูในน้ํามากนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับแหลงที่มาของ
น้ํานั้น คุณลักษณะของน้ําที่เหมาะสมจะแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคของการใชงานวาตองการ
คุณลักษณะน้ําอยางไร มีสวนประกอบอะไรและไมควรมีสวนประกอบหรือสารเจือปนชนิดใด คุณภาพ
ของน้ําขึ้นอยูกับสิ่งเจือปนหรือปนเปอนอยูในน้ําซึ่งมีอยูหลากหลายชนิด ไดแก ธาตุหรืออิออนตางๆ เชน
โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ซัลเฟต ฟอสเฟต
ไนเตรต เปนตน นอกจากนี้ยังมีสารอินทรียและสารอนินทรียชนิดอื่นๆที่ทําใหน้ํามีคุณภาพตางกัน
คุณลักษณะที่สําคัญของน้ําสามารถแบงออกเปนลักษณะใหญได 3 ลักษณะ คือ
1. คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics)
เปนคุณลักษณะของน้ําที่บงบอกถึงคุณภาพของน้ําทางกายภาพ ตัวอยางเชน
อุณหภูมิ (Temperature) สภาพนําไฟฟา (Conductivity) ปริมาณของแข็ง (Solid
content) กลิ่น(Odor) สี (Color) และรส (Taste)
2. คุณลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics)
เปนคุณลักษณะที่เกิดจากสารเคมีที่เจือปนอยูในน้ําที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา
เปลา ตองใชการตรวจสอบดวยวิธีทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรซึ่งมีทั้งที่เปนปริมาณ
สารอินทรียและสารอนินทรียที่เจือปนอยูในน้ํา ตัวอยางเชน
- ความกระดาง (Hardness)
- อิออนลบชนิดตางๆ เชน ฟอสเฟต(Phosphate) คลอไรด(Chloride) ซัลเฟต(Sulfate)
ซัลไฟด(Total Sulfides) ไซยาไนด (Cyanides)
- ความเปนกรดดาง (pH Value) และสภาพกรด-สภาพดาง(Acidity-Alkalinity)
- กรดอินทรีย (Organic acids) และกรดระเหยงาย(Volatile acids)
- ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)
- คาที่แสดงถึงความสกปรกในรูปตางๆ เชน คาบีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand;
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BOD), คาซีโอดี(Chemical Oxygen Demand; COD), คาเปอรแมงกาเนต
(Permanganate Value; PV)
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)
- ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)
- โลหะตางๆ (Metals) เชน ตะกั่ว (lead) สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium)
ปรอท (Mercury) สังกะสี (Zinc) ทองแดง (Copper) เปนตน
- น้ํามันและไขมัน (Oils and Greases)
- ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid) ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Total
Dissolved Solid) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solid)
- ปริมาณสารระเหยงายและสารคงตัวทั้งหมด(Fixed and Volatile Solid)
- ยาปราบวัชชพืช (Herbicides)และ ยากําจัดแมลง (Pesticides)
- สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials)
- สารซักฟอกและสารอินทรียอื่นๆ (Organics Materials)
3. คุณลักษณะทางชีววิทยา (Biological Characteristics)
เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงคุณภาพน้ําที่เกิดจากจุลินทรียที่เจือปนในน้ํา โดย
จุลินทรียบางชนิดทําใหเกิดโรคในคน เชน แบคทีเรียชนิดวิบริโอ ซัลโมนาลา ชิกเจลลา และ
จุลินทรียบางชนิดทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนไป เชน ซัลเฟอรแบคทีเรีย จะสรางสาร
ประกอบซัลเฟอรซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับกาซไฮโดรเจนจะไดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเปนเหตุ
ทําใหน้ํามีกลิ่นเหม็นเหมือนไขเนาซึ่งเปนกลิ่นเฉพาะตัวของกาซนี้ และถาซัลไฟดอิออนจาก
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดรวมตัวกับโลหะบางชนิดที่ปนเปอนอยูในน้ํา เชน เหล็ก เปนตน จะทํา
ใหเกิดเปนสารประกอบของโลหะซัลไฟดซึ่งมีสีดํา
ตัวอยางการตรวจคุณลักษณะทางชีววิทยา เชน การตรวจหาชนิดและ
ปริมาณของสาหราย การตรวจหาเชื้อราตางๆ การตรวจหาไวรัส การตรวจหาแบคทีเรีย
ชนิดตางๆ การตรวจหาโคไลฟอรม (Total Coliform) และการตรวจหาจุลชีพที่กอใหเกิดโรค
(Pathogenic Organisms) เปนตน
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