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บทที่ 6
สี กลิ่นและรส (Color, Odor and Flavor)
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6.1 สีของน้ํา
สีของน้ําเกิดจากการปนเปอนของสารตางๆ ทั้งที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรียและทั้งที่
ละลายน้ําและไมละลายน้ํา สีในน้ําอาจจะเปนผลมาจากน้ํานั้นมีอิออนของโลหะในธรรมชาติ เชน เหล็ก
และแมงกานีส เปนตน ฮิวมัส แพลงคตอน วัชพืชและสารปนเปอนจากน้ําทิ้งอุตสาหกรรม สีสามารถ
ถูกกําจัดเพื่อทําใหน้ําเหมาะกับการใชโดยทั่วไป และการใชในทางอุตสาหกรรมได ถาปรากฎวาน้ําทิ้ง
อุตสาหกรรมมีสีซึ่งเปนที่นารังเกียจโรงงานอุตสาหกรรมนั้นตองกําจัดสีของน้ําใหเปนไปตามที่กําหนด
กอนที่จะระบายออกนอกโรงงานลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง สารที่ทําใหเกิดสีในน้ํามีที่มาทั้งจากธรรมชาติ
และจากมนุษย เชน ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม เปนตน
ก. ประเภทของสี
สีจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ สีจริง (Real or true color) และสีปรากฎ (Apparent Color)
1. สีจริง(True color)คือสีของน้ําที่เปนสีที่วัดไดหรือมองเห็นหลังจากที่แยกเอาสารแขวนลอย
ที่ทําใหน้ําขุนออกไปแลว นั่นคือ สีจริงเปนสีที่เกิดจากสารที่ละลายในน้ํา
2. สีปรากฎ(Apparent color)คือสีของน้ําที่เปนสีที่วัดไดหรือมองเห็นจริงๆในตัวอยางน้ําโดย
ไมมีการแยกเอาสารแขวนลอยที่ทําใหน้ําขุนออกไป นั่นคือสีปรากฎเปนสีที่เกิดจากสารที่
ละลายในน้ําและที่ไมละลายไดในน้ํารวมกัน
เนื่องจากสีจริงเปนสีของน้ําที่กําจัดเอาความขุนออกไปแลว สวนสีปรากฎเปนสีที่แสดงทั้งสีจริง
รวมกับสีที่เกิดจากสารแขวนลอยดวย สีปรากฎจะสามารถหาไดโดยการวัดความเขมสีของตัวอยางที่เก็บ
มาโดยไมมีการกรองหรือการหมุนเหวี่ยงตะกอนกอน ในน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งมี
ความเขมของสีมาก อาจจะเปนผลมาจากสารแขวนลอยหรือสารที่เปนคอลลอยดก็ได ในกรณีนี้ควรที่
จะตองหาทั้งสีจริงและสีปรากฎ
ข. หนวยของสี
หนวยของสีที่ใชกันในปจจุบันมีหลายหนวย เชน หนวยโลวิบอนด (Lovibond unit) หนวยอะฟา
(APHA unit) หนวยพลาตินัมโคบอลต(Platinum-cobalt unit) และหนวยเอดีเอ็มไอ(ADMI unit) หนวยที่
ใชกันมากที่เรียกกันวาหนวยสี(Color unit) โดย 1 หนวยสี หมายถึงความเขมสีของสารละลาย
มาตรฐานพลาตินัม-โคบอลตซึ่งมีความเขมขนพลาตินัม เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของคลอโรพลา
ติเนต (Chloroplatinate)สําหรับปริมาณโคบอลตจะมีสัดสวนตางๆกันไปแลวแตเฉดสี แตโดยทั่วไป
มักจะใชอัตราสวน พลาตินัม/โคบอลต = 0.5 โดยน้ําหนัก ตัวอยางเชน สารละลายมาตรฐาน 500 หนวย
สี จะมีสวนประกอบดังนี้คือ 1.246 กรัมของโพแทสเซียมคลอโรพลาติเนต(Potassium chloroplatinate;
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K2PtCl6)ซึ่งจะมีปริมาณพลาตินัม เทากับ 500 มิลลิกรัมและ 1.00 กรัมของโคบอลต(II)คลอไรดเฮกซะไฮ
เดรต (Cobalt(II) chloride hexahydrate; CoCl2.6H2O)ซี่งจะมีปริมาณโคบอลต เทากับ 250 มิลลิกรัม
ในน้ํากลั่นปริมาตร 1000 มิลลิลิตรซึ่งมีกรดเกลือเขมขน(Concentrate hydrochloric acid)ปริมาตร 100
มิลลิลิตร
ค. หลักเกณฑการวัดสีของน้ํา
การตรวจวัดสีของน้ําจะตองกระทําทันทีหลังจากเก็บตัวอยางน้ํามาแลวในขวดเก็บตัวอยางน้ําที่
สะอาด แตถาไมสามารถกระทําไดในทันทีดวยเหตุผลใดก็ตามจะตองเก็บตัวอยางน้ําไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปการวัดความเขมสีของตัวอยางน้ําจะวัดความเขมสีในรูปของสีจริงซึ่งเปน
ความเขมสีที่กําจัดเอาสารแขวนลอยออกแลว การกําจัดสารแขวนลอยที่ใชกันมี 2 วิธี 1 คือ
1. วิธีการกรอง(Filtration system) โดยการกรองผาน Calcined filter aids และ
Micrometallic filter crucible (ขนาดเฉลี่ยของรู 40 ไมครอน)
2. วิธีการหมุนเหวี่ยง (Centrifuge system) โดยการหมุนเหวี่ยงที่ 1000 x g เปน
เวลา 1 ชั่วโมง
การกําจัดความขุนออกจากตัวอยางน้ําเพื่อหาสีจริงซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา สี สามารถกระทําได
โดยการกรองหรือการหมุนเหวี่ยงตะกอน โดยใหผลที่แตกตางกันบาง การกรองจะใหผลที่ดี เมื่อเปนการ
หาสีเปรียบเทียบกันระหวางหองปฏิบัติการ อยางไรก็ตามวิธีการกรองบางวิธีก็อาจจะลดสีจริงลงไปดวยก็
ได การหมุนเหวี่ยงตะกอนเปนวิธีการที่หลีกเลี่ยงการเกิด อันตรกิริยาระหวางสีกับวัสดุที่ใชทําแผนกรอง
แตจะใหผลที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของตัวอยาง ขนาดและความเร็วของการหมุนเหวี่ยง ใน
กรณีที่จําเปนจะตองเจือจางตัวอยางน้ํา ไมวาจะกอนหรือหลังการกําจัดความขุน สามารถที่จะทําใหสีที่
วัดไดเปลี่ยนแปลงคาไป
เนื่องจากสีของน้ําจะขึ้นกับความเปนกรด-ดางของน้ําอยางมากโดยที่สีของน้ําจะเพิ่มขึ้นเมื่อคา
ความเปนกรด-ดางของน้ําเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปเมื่อวัดสีของน้ําแลวมักจะรายงานผลการตรวจวัดสีพรอมกับ
รายงานคาความเปนกรด-ดางของน้ํานั้นไวดวย เชน สีของน้ําในบึงหวยโจด เทากับ 15 หนวยพลาตินัม
โคบอลต ที่ pH 7.8 เปนตน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะตรวจวัดความเขมสีของตัวอยาง
น้ําโดยกําหนดหลักเกณฑการวัดสีไวดังนี้คือ
1. วัดความเขมสีที่อุณหภูมิหอง
2. วัดความเขมสีที่สภาพตัวอยางน้ําที่เปนอยูโดยแสดงคาความเปนกรด-ดางของตัวอยางน้ํา
ขณะตรวจวัดสีไวในรายงานผลความเขมสีดวย
3. วัดความเขมสีของตัวอยางน้ําที่ปรับสภาพแลวโดยการปรับคาความเปนกรด-ดางของ
ตัวอยางน้ําใหไดเทากับคามาตรฐานที่กําหนดคือ 7.6 2 โดยใชสารละลายกรดซัลฟวริกและ

1 Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater by APHA, AWWA, and WPCF, 16th Ed., 1985, p. 74.
2 ibid, p. 70.
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สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดแลวแตกรณี แลวรายงานผลความเขมสีโดยกํากับคา pH ที่
7.6 ไวดวย
ง. วิธีการวัดสีของน้ํา
วิธีวัดสีมีหลายวิธี เชน การเปรียบเทียบดวยตาเปลา การใชเทคนิคทางสเปคโตรโมโตเมตริก
วิธี Tristimulus Filter และ ADMI Tristimulus Filter วิธีการเปรียบดวยตาเปลาสามารถใชไดกับ
ตัวอยางน้ําทั่วไป แตถาหากน้ําถูกปนเปอนดวยน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมบางประเภทก็อาจจะทําใหเกิดสี
ซึ่งไมปกติทําใหไมสามารถจะเปรียบเทียบดวยตาเปลาไดตองใชวิธีทางเครื่องมือเขาชวย
1. วิธีการเปรียบเทียบดวยตามเปลา
ก) หลักการทั่วไป
เปนการเปรียบเทียบน้ําตัวอยางกับสารละลายสีที่ทราบความเขมขนที่แนนอนแลว การ
เปรียบเทียบอาจทําไดโดยใชแผนแกวที่มีสีตาง ๆ กันซึ่งไดปรับเทียบมาตรฐานแลว วิธีการ
เปรียบเทียบสีโดยใช พลาตินัม-โคบอลต เปนวิธีมาตรฐาน 1 หนวยสี หมายความวา สี
ของสารละลายที่มีพลาตินัม 1 มิลลิกรัมตอลิตร ในรูปของ คลอโรพลาติเนตอิออน
อัตราสวนระหวาง โคบอลตตอพลาตินัม อาจจะแตกตางกันออกไปทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสม
กับ เฉดสี
การวัดสีดวยวิธีการนี้มีประโยชนโดยการวัดสีของน้ําตามธรรมชาติแตไม
เหมาะกับน้ําทิ้งอุตสาหกรรมซึ่งมีสีเขม ความขุนแมเพียงเล็กนอยก็อาจจะทําใหสีปรากฎมี
คาสูงกวาสีจริงมาก ดังนั้นจึงตองมีการกําจัดความขุนกอนที่จะวัดสีจริง ดวยวิธี การใช
แผนกรองสีที่แตกตางกัน หรือโดยวิธีการกระจายแสงที่แตกตางกัน การกําจัดความขุนโดย
วิธีหมุนเหวี่ยงตะกอนตองกระทําเปนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อใหแนใจการกําจัดความขุนอยูใน
ระดับที่นาพึงพอใจ
สีของน้ําขึ้นอยูกับคาความเปนกรด-ดาง โดยที่สีจริงจะมีคาเพิ่มขึ้นถาคา
ความเปนกรด-ดางของน้ําเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการรายงานคาสีจริงจึงจะตองรายงานคาความ
เปนกรด-ดางของน้ําขณะวัดสีดวย ในการรายงานคาสีเพื่อการวิจัยหรือเปรียบเทียบ
ระหวางหองปฏิบัติการ ใหหาคาสีที่คา pH ตาง ๆ หลาย ๆ คา
ข) การเตรียมสารละลายสีมาตรฐาน
ละลาย 1.246 กรัม ของ K2PtCl6 และ 1.00 กรัม CoCl2.6 H2O ในน้ํา
กลั่นและเติม 100 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกเขมขนแลวปรับปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร
ดวยน้ํากลั่น สารละลายนี้จะมีคาสีเทากับ 500 หนวยสี
เราสามารถที่จะเตรียมสารละลายสีมาตรฐานที่มีคาสีตาง ๆ กันโดยการเจือ
จางจากสารละลายที่ 500 หนวยสีขางตน เชน ถาตองการเตรียมสารละลายที่มีสีเทากับ 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 และ 70 ไดโดยการปเปต 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
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3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 และ 7.0 มิลลิลิตร ของสารละลายสีมาตรฐาน 500 หนวยสี ลง
ในขวดปริมาตรแลวเจือจางดวยน้ํากลั่นจนมีปริมาตรเทากับ 500 มิลลิลิตร
2. วิธีการทางสเปคโตรโมโตเมตริก
สีของตัวอยางน้ําที่ผานการกรองแลวจะแสดงในเทอมซึ่งอธิบายความรูสึกขณะ
มองเห็นตัวอยาง เฉดสีตาง ๆ เชน สีแดง เขียว เหลือง แสดงในเทอมของ Dominant
Wavelength ขนาดของความสวางในเทอมของ Luminance และความอิ่มตัว เชน ความซีด
ความเขม เปนตน ในเทอมของ Purity คาตาง ๆ เหลานี้สามารถที่จะหาไดโดยการใชเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร
วิธีการนี้สามารถใชไดกับน้ําดื่ม น้ําผิวดิน และน้ําทิ้ง ทั้งน้ําทิ้งชุมชนและน้ําทิ้ง
อุตสาหกรรม แตตองกําจัดความขุนออกกอนโดยการกรอง
3. ADMI Tristimulus Filter Method
วิธีนี้เปนวิธีที่ขยายและเพิ่มเติมมาจาก Tristimulus Method โดยที่การวัดสีดวยวิธีนี้
จะไมขึ้นอยูกับเฉดสี มันเปนวิธีการที่หาคาสีโดยการใชสมการสีของ Adums-Nickerson
หมายความวา การวัดสีดวยวิธี ADMI เปนการวัดความเบี่ยงเบนจากการไมมีสี ตัวอยางเชน
ถาเรานําสี ก และ ข มาละลายในน้ําโดยใหความเขมขนที่มองดวยตาเปลามีคาเทากัน คา
ของสี ADMI ก็จะมีคาเทากันดวย ซึ่งสถาบันผูผลิตสีแหงสหรัฐอเมริกา (American Dye
Manufacturers Institute , ADMI) ไดนําหลักการนี้ไปประยุกตใชในการวัดคาสีทําใหสีมีหนวย
เปน ADMI
จ. การวัดสีของน้ําในหนวยพลาตินัม-โคบอลต
การวัดสีในปจจุบันมีหลายวิธี เชน วัดโดยหนวยซิลิกา ( Silica Scale Method ) วัดโดย
หนวยแผลทตินัม - โคบอลต ( Platinum - Cobalt Method ) , วัดโดยหนวย โลวิบอนด ( Lovibond
Method) หรือ วัดโดยหนวยเอดีเอ็มไอ (ADMI Method;ADMI = American Dye Manufacturing
Institute) ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีวัดโดยหนวยแพลทตินัม - โคบอลต เทานั้น
1. หลักการทั่วไป
วิธีการวัดโดยหนวยแพลทตินัม - โคบอลตนี้มีประโยชนมากในการวัดสีของน้ําที่เกิดจรก
สารอินทรียตามธรรมชาติ เชน ตนไมและพืชชนิดตาง ๆ ไดแก ใบไม เปลือกไม และรากไม เปนตน
วิธีการนตี้จะใชวัดสีของน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไดไมดีเนื่องจากน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีสีสังเคราะหหลายชนิดปนกันอยู
การวัดสีกระทําได 2 วิธี คือ เปรียบเทียบสีน้ําตัวอยางกับสีมาตรฐานดวยสายตา และดวย
เครื่องมือแบบยูวี- วิสซเบิลสเปคโตรสโคป สีสมาตรฐานที่ใชจะเตรียมมาจากสารละลายมาตรฐาน
แพลทตินัม-โคบอลต สีที่มีความเขม 1 หนวย แพลทตินัม-โคบอลตจะเกิดจากสารละลายแพลท
ตินัมจํานวน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ในรูปของคลอโรแพลทติเนท ( Chloroplatinate ion )
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2. วิธีการเก็บและรักษาสภาพตัวอยาง
1. เก็บตัวอยางในขวดแกวที่สะอาด
2. นําตัวอยางไปเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมมากกวา 4° ซ. เพื่อชะลอปฎิกิริยาทางชีววิทยา
และทางเคมี
3. สิ่งแทรกสอด
1. ถาตัวอยางน้ํา นั้นมีความขุนแมเพียงเล็กนอย ก็จะทําใหคาที่วิเคราะหได ผัดไปจาก
ความเปนจริง ความขุนนี้สามารถขจัดออกไดโดยการกรอง โดยทั่วไปสีแบงอออกเปน 2 ชนิด คือ สี
ปรากฎ (Apparent Color) และสีจริง (True Color) สีปรากฎคือสีที่วัดไดในตัวอยางน้ํานั้น ๆ โดย
มิไดขจัดเอาความขุนออกไปแตอยางใด สวนสีจริงจะเปนสีที่ละลายอยูในตัวอยางน้ํานั้น และขจัด
เอาความขุนรวมทั้งสารแขวนลอยออกไปแลว หรือการแยกโดยใชแรงเหวี่ยง (Contifige)
2. ความเขมของสีจะขึ้นอยูกับความเปนกรด-ดาง ดังนั้น เพื่อใหไดคาที่นาเชื่อถือควรระบุ
คาความเปนกรด-ดาง ควบคูกับสีไวดวย
4. เครื่องมือและอุปกรณ
หลอดแนสเลอร (Nessler Tubes) ทรงสูง ความจุ 50 มิลลิลิตร รีเอเจนต
5. สารละลายมาตรฐานสี
สารละลายมาตราฐาน คลอโรแพลทติเนท 500 หนวยสี (Color Unit) สามารถเตรียมได
โดยการละลายโพแทสเซียมคลอโรแพลทติเนท (Potassium Chloroplatinate,K2PtCl6 ) 1.246
กรัม และผลึกโคบอลตคลอไรด (Cobalt Chlonde, CoCl2 . H2O) 1 กรัม ในน้ํากลั่นที่มีกรดไฮโคร
คลอริกเขมขนอยู 100 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรของสารละลายใหเปน 1 ลิตร
ตารางที่ 6.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานสีที่ความเขมสีตางๆ
จํานวนมิลลิลิตรของสารละลายมาตรฐาน
เจือจางดวยน้ํากลั่น ใหเปน 50 มิลลิลิตร
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0

สีในหนวยของคลอโรแพลทติเนท
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
6 -5

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

7.0

70

6 -6

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

6. วิธีการเทียบสี
6.1 สีจริง (True Color )
นําตัวอยางน้ํามาแยกเอาตะกอน/ความขุนออก โดยการกรอง หรือแยกโดยใชแรงเหวี่ยง
นําสวนที่เปนน้ําใสมาใสลงในหลอดเนสเลอร นําไปเปรียบเทียบกับสีมาตรฐานที่เตรียมไว ถาสีมี
ความเขมมากกวาสีมาตรฐานใหนําตัวอยางน้ํานั้นไปเจือจางกอนดวยน้ํากลั่น
6.2 สีปรากฏ ( Apparent Color )
นําตัวอยางที่เก็บมาไดนั้นมาเทียบสี ตามที่ 1 โดยไมตองผานการกรองหรือแยกโดยใชแรง
เหวี่ยง
6.3 การคํานวน
หนวยสี ( Color Unit ) =

50xA
V

เมื่อ A = คาที่อานไดจากการเทียบสี
V = ปริมาตรตัวอยางน้ําทิ้งเปนมิลลิลิตร
ที่นํามาเจือจางเปน 50 มิลลิลิตร
6.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลเปนจํานวนเต็ม ดังนี้
หนวยสี
1 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500

นัยสําคัญ
1
5
10
20

6.2 กลิ่น(Odor)
กลิ่นของน้ํามีสาเหตุมาจากหลายประการ เชน การมีสารประกอบอินทรียและสารประกอบอนิ
นทรียที่มีกลิ่นเฉพาะตัวปนเปอนอยู ทั้งนี้อาจจะเกิดมาจากการมีสารอนินทรียที่ในแหลงน้ํานั้น เชน น้ํามี
กลิ่นสนิมเหล็ก เปนตน หรืออาจจะเกิดจากการที่จุลินทรียในน้ํายอยสารประกอบอินทรียใหผลิตภัณฑที่
มีกลิ่น เชน ฟนอล คลอโรฟนอล ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือสารประกอบซัลไฟดอื่นๆ เปนตน ซึ่งถาในน้ํามี
ปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอเมื่อจุลินทรียผลิตสารประกอบที่มีกลิ่นเหลานี้ออกมาก็จะมีผลทําใหน้ํามี
กลิ่นเหม็นได นอกจากนี้กลิ่นของน้ําอาจจะมีสาเหตุมาจากพวกสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว (Blue-green
algae) 3 ตารางที่ 6.2 แสดงตัวอยางปริมาณของสารเคมีบางชนิดที่ทําใหเกิดกลิ่น

3 การศึกษาและวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําแมปง, วิจิตร รัตนพานีและคณะฯ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2533
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ตารางที่ 6.2 Odor threshold concentration of various chemicals4
Chemical
1. Acetic acid
2. Acetone
3. Acetophenone
4. Acrylonitrile
5. Allyl chloride
6. n-amyl acetate
7. Aniline
8. Benzene
9. n-butanol
10. p-Chlorophenol
11. o-Cresol
12. m-Cresol
13. Dichloroisopropylether
14. 2,4-Dichlorophenol
15. Dimethylamine
16. Ethyl acrylate
17. Formaldehyde
18. 2-Mercaptoethanol
19. Methylamine
20. Octyl alcohol
21. Phenol
22. Pyridine
23. Quinoline
24. Styrene
25. Thiophenol
26. Trimethylamine
27. Xylene
28. n-Butyl mercaptan

Average Threshold Odor Level (ppm)
24.3
40.9
0.17
18.6
14700
0.08
70.1
31.3
2.5
1.24
0.65
0.68
0.32
0.21
23.2
0.0067
49.9
0.64
3.33
0.13
5.9
0.82
0.71
0.73
13.5
1.7
2.21
0.006

ก. การตรวจกลิ่นของน้ํา
การตรวจกลิ่นของน้ํามีหลายวิธีแตที่ใชกันมากและมีความยุงยากนอยคือการดมกลิ่นโดยคน ซึ่ง
มีขอควรคํานึงถึงอยูหลายประการ คือ
(1) ควรทําเฉพาะตัวอยางที่พิจารณาแลววาปลอดภัยเทานั้น
(2) อยาใชกับน้ําทิ้งทั่วไปหรือน้ําทิ้งที่ระบายออกจากระบบที่มีลักษณะคลายน้ําทิ้งทั่วไป

4ASTM D 1292 - 80
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(3) ตองกระทําดวยความระมัดระวัง ตองสะอาดทั้งเครื่องมือและภาชนะที่ใสตัวอยางน้ํา ควรทําความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนทุกครั้ง
(4) ทําการตรวจวิเคราะหในหองที่ปราศจากกลิ่นรบกวน ถาเปนไปไดควรใชใสกรองอากาศที่ใชถานเปน
วัสดุกรองเพื่อกําจัดกลิ่นที่อาจปนเปอนมากับอากาศ และหองวิเคราะหตองมีอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธคงที่
ข. การทดสอบหากลิ่นของน้ําโดยวิธีการดม
ในการวัดคากลิ่นของน้ําจะแสดงในลักษณะของคา Threshold Odor Number (TON) ซึ่งหาได
โดยการเจือจางน้ําตัวอยางกับน้ําบริสุทธิ์ที่ปราศจากกลิ่นในขวดปากกวางที่ปราศจากกลิ่นซึ่งสวนมาก
จะใชขวดแกว โดยใหมีปริมาตรรวมเทากับ 200 มิลลิลิตร แลวนํามาคํานวณตามสมการ

เมื่อ

TON
200
V

TON = 200/V
= Threshold Odor Number
= ปริมาตรรวมของน้ําตัวอยางและน้ําบริสุทธิ์ที่ปราศจากกลิ่น(มิลลิลิตร)
= ปริมาตรน้ําตัวอยางที่ทําใหเกิดกลิ่น(มิลลิลิตร)

ตัวอยางเชน ถานําตัวอยางน้ํามา 50 มิลลิลิตร มาผสมกับน้ําบริสุทธิ์ 190 มิลลิลิตร แลวทําให
เกิดกลิ่น ดังนั้น TON = 200/50 = 4 ซึ่งโดยทั่วไป น้ําดื่มควรจะมีคาทีโอเอ็นไมเกิน 3.0 5
ตาราง 6.3 แสดงการหา TON ของน้ําที่ปริมาตรรวมเทากับ 200 มิลลิลิตร
ตัวอยาง(มิลลิลิตร)
น้ําบริสุทธิ์(มิลลิลิตร)
TON
200
0
1
100
100
2
70
130
3
50
150
4
35
165
6
25
175
8
17
183
12
12
188
17
8
192
25
6
194
33
4
196
50
3
197
67
2
198
100
1
199
200

5 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม. มิตรนราการพิมพ. กรุงเทพฯ. 2537. หนา 36
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6.3 รส(Taste)
รสของน้ําจะมีผลมาจากสารที่ปนเปอนอยูในน้ํานั้นโดยตรง ตัวอยางเชน
1. เกลือชนิดตางๆที่ละลายอยูในน้ํา เชน
- เกลือแกง จะทําใหน้ํามีรสกรอยจนถึงเค็ม
- ดีเกลือ จะทําใหน้ํามีรสขม
2. สารที่เปนกรดหรือเปนดางละลายอยูในน้ํา เชน การที่น้ํามีสารที่เปนกรดละลายอยูก็จะทํา
ใหน้ํามีรสเปรี้ยว เปนตน
3. มีสารประกอบของโลหะอื่นๆ เชน สารประกอบของเหล็ก แมงกานีส เปนตน
ก. การหารสของน้ํา
การหารสของน้ํามีอยูหลายวิธีแตวิธีการวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นมาใชโดยการประเมินรสของน้ํา
ตัวอยางโดยการชิมมีอยู 3 วิธี คือ Flavor Threshold Test(FTT) The Flavor Rating Assessment(FRA)
และ The Flavor Profile Analysis(FPA)
FTT เปนวิธีที่เกาแกที่สุดและมีการใชกันมากโดยเฉพาะอยางยิ่งมีประโยชนในการหาวารสชาติ
ของน้ําโดยรวมมีความแตกตางจากน้ํามาตรฐานหรือไม สวน FRA จะมีประโยชนและมีคามากในการหา
วาน้ํามีเปนที่ยอมรับสําหรับการบริโภคในแตละวันหรือไม และ FPA จะมีประโยชนในการหาชนิดและ
ลักษณะที่สําคัญของสารที่กอใหเกิดรสชาติในน้ําตัวอยางนั้น
การตรวจวิเคราะหรสของน้ํามีขอควรคํานึงถึงอยูหลายประการ คือ
(5) ควรทําเฉพาะตัวอยางที่พิจารณาแลววาปลอดภัยเทานั้น โดยน้ําจะตองไมมีแบคทีเรีย ไวรัส ปาราสิต
หรือสารเคมีอันตรายซึ่งมีสารที่ใชทําลายคลอรีน เชน โซเดียมอาซีไนทหรือสารที่แปรสภาพหรือเกิด
จากสารที่ทําใหหมดสติ
(6) อยาใชกับน้ําทิ้งทั่วไปหรือน้ําทิ้งที่ระบายออกจากระบบที่มีลักษณะคลายน้ําทิ้งทั่วไป
(7) ตองกระทําดวยความระมัดระวัง ตองสะอาดทึ้งเครื่องมือและภาชนะที่ใสตัวอยางน้ํา ควรทําความ
สะอาดและฆาเชื้อกอนทุกครั้ง
(8) ทําการตรวจวิเคราะหในหองที่ปราศจากกลิ่นรบกวน ถาเปนไปไดควรใชใสกรองอากาศที่ใชถานเปน
วัสดุกรองเพื่อกําจัดกลิ่นที่อาจปนเปอนมากับอากาศ และหองวิเคราะหตองมีอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธคงที่
(9) โดยทั่วไป จะใชคนชิม(Panel) ตั้งแต 5 คนขึ้นไป แลวหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
กรณีที่ผลการชิมเปนแบบสมมาตร แตถาผลการชิมไมสมมาตรใหใชคากลาง(Median)หรือคาเฉลี่ย
เรขาคณิตของกลุมผูชิมก็ได
ข. การทดสอบหารสของน้ําโดยวิธีการชิม
ในการวัดคารสของน้ําจะแสดงในลักษณะของคา The Flavor Threshold Number (FTN) ซึ่ง
จะหมายถึง สัดสวนการเจือจางที่มากที่สุดที่จะตองนําน้ําบริสุทธิ์หรือน้ําอางอิง(Reference water) มา
ใชในการเจือจางน้ําตัวอยางและทําใหผูทดสอบบอกความแตกตางของน้ําที่เจือจางและน้ําอางอิงได
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การหาคา FTN สามารถกระทําไดโดยการเจือจางน้ําตัวอยางกับน้ําบริสุทธิ์ที่ปราศจากรส โดยใหมี
ปริมาตรรวมเทากับ 200 มิลลิลิตร แลวนํามาคํานวณตามสมการ
FTN = (A + B)/A
เมื่อ
FTN
A
B

= The Flavor Threshold Number
= ปริมาตรน้ําตัวอยางที่นอยที่สุดที่ทําใหมีรสแตกตางจากน้ําอางอิง
(Sample volume)(มิลลิลิตร)
= ปริมาตรของน้ําอางอิงที่ปราศจากรส(Reference water)(มิลลิลิตร)

ตัวอยางเชน ถานําตัวอยางน้ํามา 10 มิลลิลิตร มาผสมกับน้ําบริสุทธิ์หรือน้ําอางอิง 190
มิลลิลิตร แลวทําใหทราบความแตกตางของรสของน้ํา ดังนั้น FTN = (10 + 190)/10 = 20
ตาราง 6.4 แสดงการหา FTN ของน้ําที่ปริมาตรรวมเทากับ 200 มิลลิลิตร
ปริมาตรตัวอยาง
ปริมาตรน้ําอางอิง
FTN
(มิลลิลิตร)
(มิลลิลิตร)
200
0
1
100
100
2
70
130
3
50
150
4
35
165
6
25
175
8
17
183
12
12
188
17
8
192
25
6
194
33
4
196
50
3
197
67
2
198
100
1
199
200
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