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บทที่ 4
ความขุน (Turbidity)
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความขุนเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของน้ําซึ่งเปนดัชนีที่ใชกันมากพอสมควร โดยทั่วไป
ความขุนจะมีหลายประเภท 1 ตัวอยางเชน Turbidity 2 , Absolute turbidity 3 , Jackson candle
turbidity 4 และ Nephelometric turbidity 5 เปนตน โดยสามารถใหนิยามไดดังนี้คือ ความขุนคือสมบัติ
ทางออฟติกของสารแขวนลอย(Suspension)ซึ่งทําใหแสงกระเจิงมากกวาจะผานสารตัวอยางนั้น
สําหรับเม็ดของสารที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา1/20ของความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ แสง
ที่กระเจิงไปจะมีความเขม ดังสมการ

เมื่อ

Is = (V2/L4)N
L = wavelength ของแสงตกกระทบ
Is= ความเขมของแสงกระเจิง
V = ปริมาตรของเม็ดสาร
N = จํานวนของเม็ดสาร

ความขุนเกิดจากการที่ในน้ํามีสารที่ไมละลายน้ําขนาดเล็กแขวนลอยซึ่งเปนไปไดทั้งสารอินทรีย
และสารอนินทรีย เชน ดิน ทรายละเอียดมาก แพลงคตอน สารอินทรียขนาดเล็กหรือจุลินทรีย เปนตน ถา
ในน้ํามีปริมาณสารแขวนลอยดังกลาวอยูในปริมาณมากเมื่อแสงสองมากระทบสารแขวนลอยนี้จะทําให
เกิดการหักเหของแสงกระจัดกระจายไปทําใหมองเห็นน้ํามีลักษณะขุน สารแขวนลอยที่อยูในน้ํานี้อาจจะ
มีหรือไมมีผลตอสุขภาพอนามัยหรือระบบนิเวศนวิทยาของแหลงน้ําก็ได สารแขวนลอยบางชนิดที่ทําให
น้ํามีความขุนอาจจะไมมีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคมากนัก แตทําใหน้ํานั้นไมนาใชในการอุปโภค
บริโภค ทําใหนารังเกียจและมีผลตอระบบการนําน้ํามาใชประโยขน เชน มีผลกระทบตอระบบการ
กรองทําใหเครื่องกรองอุดตันและเสียเร็ว และมีผลตอระบบการฆาเชื้อดวยคลอรีน เนื่องจากสาร
แขวนลอยจะหอหุมจุลินทรียไว ทําใหคลอรีนไมสามารถทําลายจุลินทรียได นอกจากนี้ความขุนในแหลง
น้ํายังทําใหการสังเคราะหแสงของพืชในน้ําเปนไปไดไมเต็มที่ เนื่องจากความขุนจะบดบังแสงอาทิตยที่
1 ASTM D1889 - 81
2 Reduction of transparency of a sample due to the presence of particulate matter.
3 The fractional decrease of incident monochromatic light through the sample, integrating both scattered and transmitted light.
4 An empirical measure of turbidity in a special apparatus, based on a measurement of the depth of a column of water sample that is just sufficient to

extinguish the image of a burning standard candle observed vertically through the sample.
5 An empirical measure of turbidity based on a measurement of the light-scattering characteristics of the particulate matter in the sample.
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จะผานลงไปในน้ําทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ํามีนอยและมีผลตอการมองเห็นของสัตวน้ําดวย แตก็มี
สารแขวนลอยบางชนิดที่ไมละลายในน้ําทําใหน้ําขุนและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ําและไม
สามารถจะนําน้ํานั้นมาเพื่อใชประโยชนได สารประเภทนี้สวนมากจะมาจากการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาลและแหลงกําเนิดสารพิษ (Hazardous Waste)ตางๆ
การตรวจวัดความขุนสามารถกระทําไดหลายวิธีแตที่ใชกันมากคือการใชเครื่องวัดความขุน
(Nephelometer) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเปรียบเทียบความเขมของแสงที่กระเจิงออกมาของ
ตัวอยางน้ําเทียบกับของสารมาตรฐานภายใตสภาวะที่กําหนดโดยถาความเขมของแสงที่กระเจิงออกมา
มากขึ้นนั่นคือตัวอยางน้ํานั้นจะมีความขุนมากขึ้น สารมาตรฐานที่ใชมีหลายชนิด เชน สารความขุน
มาตรฐานทิเทเนียมไดออกไซดในโพลีสตรัยรีน (Titanium dioxide in partially polymerized
polystyrene) และสารความขุนมาตรฐานฟอรมาซีน(Formazin Suspension)ซึ่งเปนสารมาตรฐานที่ใช
กันมาก (เตรียมไดจากการนํา Hydrazine sulfate มาทําปฏิกิริยากับ Hexamethylene tetramine
ภายใตสภาวะที่เหมาะสม) โดยหนวยที่ใช คือ เอ็นทียู (Nephelometric Turbidity Unit, NTU)
N

สําหรับน้ําดื่ม องคการอนามัยโลกกําหนดใหมHีความขุนไดไมเกิน 25 เอ็นทียู และมีคาที่ยอมให
N
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การวัดความขุนของน้ําในแมน้ําจะใชเครื่องมือในการวัด ณ จุดตรวจวัดน้ําในสนามทันที
หรือจะเก็บตัวอยางน้ํามาวัดความขุนในหองปฏิบัติการก็ได
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวัดความขุน
1. Turbidity Meter, Hach Model 2100P Portable Turbidimeter และ Model
Ratio/XR Turbidimeter, Hach Company, Loveland, Colorado, USA
2. Water Quality Monitor, Solomat Model WP803, Solomat Neotronics, USA
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การเตรียมสารความขุนมาตรฐาน
1. สารละลายมาตรฐานฟอรมาซิน (Formazin)
สารละลายความขุนมาตรฐานฟอรมาซิน (Standard Formazin Solution)ที่มีคา
ความความขุน 20 100 และ 800 เอ็นทียู ซึ่งสามารถเตรียมขึ้นเองในหองปฏิบัติการ
หรือซื้อจากบริษัทฯผูผลิตเครื่องมือก็ได
วิธีการเตรียมในหองปฏิบัติการ
(1) สารละลาย A
ละลาย 1.000 กรัม ไฮดราซีนซัลเฟต[(NH2)2H2SO4] ในน้ํากลั่นแลวปรับปริมาตร
เปน 100 มิลลิลิตร
(2) สารละลาย B
ละลาย 10.00 กรัม Hexamethylenetetramine [(CH2)6N4] ในน้ํากลั่นแลวปรับ
ปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร
ผสมสารละลาย A และ B อยางละเทาๆกัน(เชน อยางละ 5 มิลลิลิตร) ใหเขากัน
ในขวดรูปชมพู แลวตั้งทิ้งไว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 +/- 3 C สารมาตรฐานนี้จะมีคา
ความขุนเทากับ 4000 NTU
2. สารความขุนมาตรฐานอื่นๆที่กําหนดในคูมือการใชงานของเครื่องมือ
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