
 

 น ้ามคีวามส าคัญตอ่ชวีติ เราควรดืม่น ้าสะอาด

วันละ 2.5 ลติร ซึง่การท าใหน้ ้าสะอาด ปราศจากเชือ้

โรค สามารถใชค้ลอรนีในการฆา่เชือ้โรคทีอ่าจ

ปนเป้ือนอยูใ่นน ้า การเตมิคลอรนีเพือ่ฆา่เชือ้โรคตอ้ง

เตมิในปรมิาณทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่การฆา่

เชือ้โรคและไมม่กีลิน่ฉุนเพือ่การยอมรบัของผูบ้รโิภค 

 การทดสอบปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอืในน ้า

สามารถใชช้ดุทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอืในน ้า อ31 

ซึง่คดิคน้รปูแบบโดยศนูยห์อ้งปฏบิัตกิาร กรมอนามัย 

เป็นวธิกีารทดสอบทีง่่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยการ

อา่นคา่ของคลอรนีอสิระคงเหลอืในน ้า จากการ

เปรยีบเทยีบกับสมีาตรฐานของชดุทดสอบคลอรนี

อสิระคงเหลอืในน ้า อ31 ซึง่อาศัยการเกดิสขีอง

คลอรนีอสิระคงเหลอืตามมาตรฐานของ Standard 

Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 12 th ed. 

 จากการศกึษาวจัิยพบวา่การทดสอบคลอรนี

อสิระคงเหลอืในน ้าดว้ยชดุ อ31 ตามขัน้ตอนและ

วธิกีารทดสอบทีถ่กูตอ้ง มคีวามน่าเชือ่ถอื ซึง่

สอดคลอ้งกับการวเิคราะหด์ว้ยวธิมีาตรฐานใน

หอ้งปฏบิัตกิาร ซึง่ทัง้สองวธิ ี ไมแ่ตกตา่งกันอยา่งมี

นัยส าคัญและมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพันธ ์

(Correlation Coefficient) 0.9786 ทีร่ะดับความ

เชือ่มั่น 95% 

 

อปุกรณช์ดุทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอื
ในน ้า (อ31) 

 

1. กลอ่งพลาสตกิใสทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ภายในกลอ่งมกีาร

แบ่งกัน้เป็นชอ่งใหไ้ดส้ดัสว่นกบัขวดแกว้ทีใ่สส่ารเทยีบ

สมีาตรฐานจ านวน 5 ชอ่ง ตดิฉลากดา้นหนา้และ

ดา้นหลงั ระบุขอ้ความดงัรูป 

 

2. ขวดแกว้เทยีบสมีาตรฐานจ านวน 3 ขวด ท าดว้ยแกว้

คณุภาพด ี (Borosilicate glass) ขนาดบรรจุ 20 

มลิลลิติร บรรจุสมีาตรฐานเพือ่บอกระดบัของคลอรนี

อสิระคงเหลอืในน ้าทีม่รีะดบัความเขม้ขน้ของคลอรนี

อสิระคงเหลอืทีร่ะดบั 0.2, 0.5 และ 1.0 มลิลกิรัม / 

ลติร 

3. ขวดแกว้เปลา่ส าหรับใสน่ ้าตวัอย่างทีต่อ้งการทดสอบ

คลอรนีอสิระคงเหลอืจ านวน 1 ขวด เป็นขวดแกว้ใสท า

ดว้ยแกว้คณุภาพด ี (Borosilicate 

glass) ขนาดบรรจุ 20 มลิลลิติร มี

ขดีชดัเจนบ่งบอกระดบัของน ้า

ตวัอย่างทีต่อ้งการทดสอบ ฝาปิด

เป็นฝาชนดิ 2 ชัน้ 

4. ขวดพลาสตกิบรรจุสารละลายทดสอบคลอรนีอสิระ

คงเหลอื ขนาดบรรจุ 17 มลิลลิติร พอเพยีงส าหรับ

ทดสอบน ้าตวัอย่าง 60 ตวัอย่าง 

จ านวน 1 ขวด มฉีลากระบุชือ่

สารละลายทดสอบคลอรนีอสิระ

คงเหลอื และค าเตอืน อุปกรณ์จาก

ขอ้ 2, 3 และ 4 แสดงดงัรปู 

 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรบัชดุทดสอบคลอรนีอสิระ

คงเหลอืในน ้า อ31 

1.1 ภาชนะบรรจุน ้าตวัอย่าง

ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

1.2 ขวดเทยีบสมีาตรฐาน

คลอรนีอสิระคงเหลอื

ระบุระดบัความเขม้ขน้

ของคลอรนีอสิระคงเหลอืในน ้าทีค่วามเขม้ขน้ 0.2, 

0.5 และ 1.0 มลิลกิรัม / ลติร จ านวน 3 ขวด 

1.3 ขวดแกว้เปลา่ส าหรับใสน่ ้าตวัอย่างเพือ่ทดสอบ

คลอรนีอสิระคงเหลอื จ านวน 1 ขวด โดยมี

เครือ่งหมายขดีขา้งขวดก าหนดปรมิาณน ้าตวัอย่าง

ทีจ่ะตรวจสอบ 

1.4 ขวดพลาสตกิบรรจุสารละลายทดสอบคลอรนีอสิระ

คงเหลอื จ านวน 1 ขวด 

 

2. รนิน ้าตวัอยา่งทีต่อ้งการ

ทดสอบลงในขวดแกว้เปลา่

ถงึขดีทีก่ าหนด 

 

 

3. หยดสารละลายทดสอบ

คลอรนีอสิระคงเหลอื จ านวน 

4 หยด ลงในน ้าตวัอย่าง 

 

 

 



4. ปิดฝาขวดบรรจนุ ้าตวัอย่าง

ใหแ้น่น แลว้ผสมใหเ้ขา้กนั

โดยกลบัขวดบรรจนุ ้า

ตวัอย่าง ข ึน้-ลง จ านวน 15-

20 ครัง้ สงัเกตการเกดิสใีน

ขวดตวัอย่างทดสอบ 

 

5. เทยีบสทีีเ่กดิข ึน้กบั

สมีาตรฐานคลอรนี

อสิระคงเหลอื คา่ที่

อ่านไดค้อืคา่คลอรนี

อสิระคงเหลอืในน ้า 

(มลิลกิรัม / ลติร) 

 

1. อย่าใหส้ารละลายทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอืปนเป้ือน

ในน ้าดืม่ 

2. เก็บสารละลายทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอืใหพ้น้มอื

เด็ก 

3. ถา้สารละลายทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอืถกูผวิหนัง 

ใหร้บีลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

4. เก็บรักษาชดุทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอื อ31 ในที่

แหง้ อย่าใหถ้กูแสงแดด และเก็บรักษาในทีอ่ณุหภมูไิม่

เกนิ 30 องศาเซลเซยีส 

 

1. เทของเหลวในขวดบรรจุน ้าตวัอยา่งลงในโถชกัโครก 

2. ลา้งขวดบรรจุน ้าตวัอยา่งและฝาขวดทีใ่ชง้านแลว้ดว้ย

น ้ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าประปาหลายๆ 

ครัง้จนสะอาด เชด็ใหแ้หง้เพือ่การใชง้านครัง้ตอ่ไป 

 

 

สารละลายทดสอบคลอรนีอสิระคงเหลอื มอีายุการใชง้าน

ไม่เกนิ 1 ปี 

 

 

สถานทีส่ัง่ซือ้ชดุทดสอบ 
 

บรษิทั จ9ี จ ำกดั 

60/3 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท:์ 02-691-8348, 090-898-5188 

โทรสาร: 02-691-8388 

E-mail: foodtest@asianmedic.com 

Website: www.asianmedic.com, www.gccthai.com  
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