
ชุดทดสอบความกระดา้ง 
คุณลักษณะของชุดทดสอบความกระด้าง (Hardness) 
 

ช่วงที่ทดสอบ  10-500 มิลลิกรัม CaCO3 ต่อลิตร 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  40 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  2 นาที 
การนําไปใช้    ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมีการศกึษาความ

เหมาะสมกอ่น) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่ม    เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 100 มิลลิกรัม CaCO3 ต่อลิตร 

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    เกณฑ์กําหนดสูงสุด 500 มิลลิกรัม CaCO3 ต่อลิตร          

นํ้าบริโภค    (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 พ.ศ. 2521) 
 

ความสําคัญของ Hardness 
 ความกระด้างของน้ํา (water hardness) หมายถึง ปริมาณของเกลือ Ca2+ และ Mg2+ ที่ละลายอยู่ในน้ํา โดยค่า

ความกระด้างรวมของน้ํา Total hardness หมายถึง ผลรวมของความกระด้างโดยอยู่ในรูปของ calcium carbonate สามารถ

แบ่งระดับความกระด้างของน้ําได้ดังนี้ 
o 0 ถึง 75 มิลลิกรัมต่อลิตร  จัดเป็น น้ําอ่อน 

o 75 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็น น้ํากระด้างปานกลาง 

o 150 ถึง 300 มลิลิกรัมต่อลิตร จัดเป็น น้ํากระด้าง 

o 300 มิลลิกรัมต่อลติรขึ้นไป  จัดเป็น น้ํากระด้างมาก 

 

 

 

 

 

 

                                  

วิธีการทดสอบ

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เตมิน้ํายา HD1 ข้ันที่ 3 เตมิน้ํายา HD2 ข้ันที่ 4 คํานวณหาค่าของ 

ความกระด้าง 



สารบญั 
สารหนู III (As III)         1 

สารหนู (As)          2 

ไซยาไนด์ (CN-)         3 

ซัลไฟด์ (S2-)          4 

แอมโมเนีย (NH4+)         5 

ปรอท (Hg)          6 

สภาพด่าง (Alkalinity)         7 

เกลือ (Chloride)         8 

ความเปน็กรด-ด่าง (pH)        9 

คลอรีน (Cl2)          10 

ออกซิเจนละลาย (DO)         11 

แมงกานีส (Mn)         12 

เหล็ก (Fe)          13 

ฟอสเฟต (PO4
3-)         14 

ฟลูออไรด์ (F-)          15 

ไนเตรท (NO3
-)         16 

ไนไตรท์ (NO2
-)         17 

ความกระด้าง (Hardness)        18   

 



ชุดทดสอบไนเตรท 
คุณลักษณะของชุดทดสอบไนเตรท 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.5 -50 พีพีเอ็มไนโตรเจน (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  2.5 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  2-3 นาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง               

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมีการศกึษาความ

เหมาะสมกอ่น) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 4.0 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร                                     

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
     เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 45 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร                                                   
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                       
     ค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอ่ลติร (WHO, 2003)                  
มาตรฐานคุณภาพ   5.0 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร                                                    

แหล่งนํ้าผิวดิน               (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที ่8, 2537)    

ที่มาและผลกระทบของไนเตรทในน้ํา   
 ไนเตรทเป็นองค์ประกอบหลักของปุย๋ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ถ้ามีปริมาณมากในแหล่งน้ําจะทําให้พืชน้ํา

เจริญเติบโตมากเกินไป และส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลง 

ไนเตรท                
(มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) 

                                 ผลกระทบ 

<10 เป็นน้ําที่ใช้ไดโ้ดยทั่วไป แนะนําใหต้รวจสอบทุกป ี

10-20 ทารกอายุต่ํากว่า 1 ปี และสตรีมีครรภ์ มีความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน้ํานี้ 
แนะนําให้ตรวจสอบอย่างน้อยทุกปีและต้องลดต้นเหตุของการเจือปนไนเตรทสู่แหล่ง
น้ํา 

20-40 คนและสัตว์มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและลูกสัตว์ แนะนําให้หาแหล่งน้ําใหม่
เพื่อลดไนเตรทสําหรับการด่ืมและทําอาหาร ตรวจสอบปริมาณไนเตรทอย่างน้อยปีละ 
2 ครัง้ ทัง้น้ําที่ใช้บริโภคและที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และจัดการกับแหล่งที่ก่อให้เกิดไนเตรท 

>40 เป็นอันตรายตอ่คนและสัตว์ ตอ้งดําเนินการแก้ไขทันที ห้ามใช้แหล่งน้ํานี้ในการด่ืมและ
การทําอาหาร ภาวะนี้เป็นการเจือปนของไนเตรทอย่างรุนแรงจะต้องจัดการกับสาเหตุ
และเลกิใชนํ้้าทันท ี
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ชุดทดสอบสารหนู (III) 
คุณลักษณะของชุดทดสอบสารหนู (III) 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  5-500  พีพีบ ี (ไมโครกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  20 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  20 นาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                    

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องศึกษาความเหมาะสม

ก่อน) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค   ยังไม่มีการกําหนด                                                                                       
ในภาชนะที่ปิดสนิท                                                                                                                     
มาตรฐานคุณภาพ    ยังไม่มีการกําหนด                                                                                        
แหล่งนํ้าผิวดิน  

ที่มาและผลกระทบของสารหนูในนํ้า 
 สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทัว่ไปในธรรมชาติทั้งในดนิ น้ํา ตะกอนดินทอ้งทะเลและในทะเล สารหนูทําให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดํา  หากบริโภคน้ําหรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะ

มีอาการอาเจียน ทอ้งเสยี และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตวน์้ํา นก และสัตว์บกด้วย ใน

ปริมาณที่เท่ากันสารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนู (V) 

 

วิธีการทดสอบ 

                            ขั้นที่ 1  เตรียมฝาขวด      ข้ันที่ 2  เตรียมตัวอย่าง    ข้ันที่ 3 ใส่ชิ้นอลูมเินยีม 

           

 

        

             

            

 

ข้ันที่ 4 เตมิน้ํายา As III1 ข้ันที่ 6 อ่านค่าความเข้มข้นของสารหนู 

ข้ันที่ 5 เติมน้ํายา As III2 

แถบกระดาษ A 
แถบกระดาษ B 



แถบกระดาษ A
แถบกระดาษ B
แถบกระดาษ A
แถบกระดาษ B

ชุดทดสอบสารหน ู 
คุณลักษณะของชุดทดสอบสารหนู 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ 5-500  พีพีบ ี (ไมโครกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  20 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  20 นาที 
การนําไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                  

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องศึกษาความเหมาะสม

ก่อน) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค   เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.05  มิลลิกรัมต่อลิตร                                                  
ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)   

                                       เกณฑ์อนุโลมสงูสุด 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร    

     (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)    

                                                 ค่ามาตรฐาน 0.01 มิลลิกรัมตอ่ลติร (WHO, 2003)                                   
มาตรฐานคุณภาพ    0.01 มิลลิกรัมตอ่ลติร                                                          
แหล่งนํ้าผิวดิน                (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8, 2537)     

ที่มาและผลกระทบของสารหนูในนํ้า 
 สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทัว่ไปในธรรมชาติทั้งในดนิ น้ํา ตะกอนดินทอ้งทะเลและในทะเล สารหนูทําให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ ทัง้เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดํา  หากบริโภคน้ําหรืออาหารที่มสีารหนูเจือปนจะมี

อาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ํา นก และสัตว์บกด้วย 

 

วิธีการทดสอบ 

 

               

           

 

           

  

ข้ันที่ 2 เติมน้ําตัวอย่างขั้นที่ 1 เตรียมฝาขวด ขั้นที่ 3 เติมผงสาร Z 
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ข้ันที่ 5 อา่นค่าความเข้มข้นของสารข้ันที่ 4 เติมผงสาร S



ชุดทดสอบฟลูออไรด ์
คุณลักษณะของชุดทดสอบฟลูออไรด์ 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.2-3 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  2 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  10 นาท ี
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมีการศกึษาความ

เหมาะสมกอ่น) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
     เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                              
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                       
     ค่ามาตรฐาน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (WHO, 2003)                                                     

ที่มาและผลกระทบของฟลูออไรด์ในนํ้า   
 ฟลูออไรดเ์ป็นธาตุที่มทีั้งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพ ถ้ามีปริมาณน้อยในน้ําด่ืมจะช่วยปอ้งกนัอาการฟันผุ ถา้มี

มากเกินไปจะทาํใหฟั้นตกกระ 

 

    

                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการทดสอบ

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง 

ข้ันที่ 2 เขย่าให้เข้ากัน ข้ันที่ 3 เปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแถบสมีาตรฐาน 



ชุดทดสอบฟอสเฟต 
คุณลักษณะของชุดทดสอบฟอสเฟต  

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.025-3  พีพีเอ็มฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลติร) 
5-100  พีพีเอ็มฟอสเฟต (มลิลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร) 

ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  10 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  1 นาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมีการศกึษาความ

เหมาะสมกอ่น) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  ยังไม่มกีารกําหนด                                                                        

ในภาชนะที่ปิดสนิท                                                                                                  
มาตรฐานคุณภาพนํ้า   ยังไม่มกีารกําหนด                                                                        

แหล่งนํ้าผิวดิน                                                                                                                    

ที่มาและผลกระทบของฟอสเฟตในน้ํา   
 ฟอสเฟตเป็นธาตุที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์ เช่นเดียวกับไนเตรท ถ้ามีปริมาณมากจะ

ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทําใหวั้ชพืชน้ําเติบโตเร็ว และช่วยในการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงนิซ่ึงหาก

บริโภคน้ําที่มีสาหร่ายเหล่านี้จะมีผลเสียต่อสุขภาพ ส่วนมากจะมาจากการปล่อยน้ําเสีย น้ําซักล้างลงแหล่งน้ํา ในแม่น้ํา

โดยทั่วไปจะมคีา่อยู่ในช่วง 0.01-0.1 พีพีเอ็มฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) 

 

 

 

 

                   

 

 

 

วิธีการทดสอบ

ขั้นที่ 1 เตมิน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 หยดน้ํายา P1 

ขั้นที่ 3 เติมน้ํายา P2 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบสีที่เกดิข้ึนกับแถบสมีาตรฐาน 



1 ซ.ม.
น้ํายา CN1

CN 
นํ้ายา CN2

CN     แถบกระดาษ CN 

200 1005020100ความเข้มขน้ (พพีบีหีรอื
ไมโครกรัมต่อลิตร)

 สเกลสี

6 54321หมายเลข

ชุดทดสอบไซยาไนด์  
คุณลักษณะของชุดทดสอบไซยาไนด์ 
 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ 0-200 พีพีบีหรือไมโครกรัมต่อลิตร 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  20 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  10 นาท ี
การนําไปใช้    ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                  

                                                           น้ําบาดาล (กรณนํีาไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องศกึษาความเหมาะสม 

                                                           ก่อน) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่ม    เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.1 มิลลิกรัม CN- ต่อลิตร 

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล   เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.1 มิลลิกรัม CN- ต่อลิตร 

ที่ใช้บริโภค    (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   เกณฑ์กําหนดสูงสุด 0.2 มิลลิกรัม CN- ต่อลิตร 

นํ้าบริโภค    (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 พ.ศ. 2521) 
 

ที่มาและผลกระทบของไซยาไนด์ในนํ้า 
 “ไซยาไนด”์ ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการถลุงทอง  โรงงานชุบ  โรงงานผลิตเหล็กและ

โลหะ  โดย “ไฮโดรเจนไซยาไนด”์ เป็นก๊าซซึ่งเกิดจากสารไซยาไนด์ทําปฏิกิริยากับกรด กา๊ซนี้ก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ 

และหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไสอ้าเจยีน เป็นกา๊ซพิษที่ใช้ในสงคราม กา๊ซน้ีทําใหเ้กดิความ

ผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานที่กล้ามเนื้อหัวใจและที่ผนังหลอดเลือด 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทดสอบ
ข้ันที่ 1 ดูดน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 จุ่มแถบกระดาษ ข้ันที่ 3 หยดน้ํายา CN2 ข้ันที่ 4 เตรียมฝาขวด 

ข้ันที่ 5 เติมน้ํายา CN3 ข้ันที่ 6 เทียบสีกับแถบสมีาตรฐาน

วิธีการทดสอบ 



ชุดทดสอบซลัไฟด ์ 
คุณลักษณะของชุดทดสอบซัลไฟด ์

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ 50-1,000 พีพีบ(ีไมโครกรัมตอ่ลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  20 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  10 นาท ี
การนําไปใช้    ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ําของน้ําในแหล่งต่าง ๆ และน้ําที่ใช้ 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําธรรมชาติ  (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ตอ้ง

ศึกษาความเหมาะสมก่อน)                                                           
มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค   ยังไม่มีการกําหนด                                                                                        
ในภาชนะที่ปิดสนิท                                                                                                                       

มาตรฐานคุณภาพ    ยังไม่มีการกําหนด                                                                                           

แหล่งนํ้าผิวดิน  

ที่มาและผลกระทบของซัลไฟด์ในนํ้า 
 ไฮโดรเจนซัลไฟด ์ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเน่าเสยีของน้ํา มกีลิ่นเหม็น ควันแก๊สไข่เน่า  เกิดจากการย่อยสลายของ

แบคทีเรีย และการปล่อยน้ําเสียของโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด ์ มผีลเสยีตอ่สุขภาพเพราะทําให้เกดิ

อาการระคายเคืองและคล่ืนไส ้เราจะได้กลิ่น เมื่อมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด ์ตั้งแต ่0.05-0.1 พีพีเอ็ม ขึ้นไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

แถบกระดาษ S
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ข้ันที่ 1 เตรยีมฝาขวด  ข้ันที่ 2 เตรียมตัวอย่าง 

ข้ันที่ 3 เตมิน้ํายา C ข้ันที่ 4 อ่านค่าความเข้มข้นของซัลไฟด์ 

วิธีการทดสอบ



ชุดทดสอบเหล็ก 
คุณลักษณะของชุดทดสอบเหล็ก 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.1-4 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  5 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  10 นาท ี
การนําไปใช้    ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ําของน้ําในแหล่งต่างๆ                   

(กรณนีําไปใชก้ับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมกีารศกึษาความเหมาะสมก่อน)                     
มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
     เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                              
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                       
     ยังไม่มกีารกําหนด (WHO, 2003)                                                                         

ที่มาและผลกระทบของเหล็กในนํ้า   
 เหล็กเป็นโลหะที่พบได้ในธรรมชาติ ทั้งในน้ําธรรมชาติและในดิน  เหล็กที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ํามาก ๆ อาจมี

สาเหตุจากกากของเสียอุตสาหกรรม เหล็กเป็นส่วนประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกาย มาตรฐานคุณภาพน้ํา

บริโภคกําหนดค่าไว้ตั้งมากอยู่แล้ว จึงไม่มีรายงานการเจ็บป่วยจากการบริโภคน้ําที่มีเหล็กมากเกินไป นอกจากนี้น้ําที่มี

โลหะเหล็กปนเปื้อนสูงจะมีกลิ่นและสีแดง ทําให้คนทั่วไปหลีกเลี่ยงการบริโภค ความสีแดงของเหล็กยังสามารถติดตาม

ภาชนะที่บรรจุน้ําและท่อน้ําได ้จึงควรตรวจสอบและทําความสะอาดอยู่เสมอ 

 

  

 

 

 

 

  

 

วิธีการทดสอบ

ขั้นที่ 1 เตมิน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เติมรีเอเจนต ์ ข้ันที่ 3 เติมรีเอเจนต์ Fe2 

ข้ันที่ 4 เตมิรีเอเจนต ์    

Fe3, Fe4 

ข้ันที่ 5 แกว่งสารละลาย 

ให้เข้ากัน

ขั้นที่ 6 อ่านค่าความเข้มข้น
ของเหล็ก 



ชุดทดสอบแมงกานีส 
คุณลักษณะของชุดทดสอบแมงกานีส 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.25-6 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  5 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  5 นาที 
การนําไปใช้   ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ําธรรมชาติ (กรณีนําไปใช้กับ 

ตัวอย่างชนิดอื่น ตอ้งมกีารศกึษาความเหมาะสมกอ่น) 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
     เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                             
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                       
     ค่ามาตรฐาน 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (WHO, 2003)                                                    

มาตรฐานคุณภาพ   1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                                      

แหล่งนํ้าผิวดิน    (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8, 2537)                                        

ที่มาและผลกระทบของแมงกานีสในนํ้า   
แมงกานสีเป็นธาตุที่มคีวามจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยในระบบการทํางานของเอนไซม์ในร่างกาย

โดยตอ้งการในปริมาณน้อย ๆ  ถ้าพบปริมาณมากในแหล่งน้ํามักเกิดจากการทิ้งของเสียอุตสาหกรรมลงไป หากร่างกาย

ได้รับแมงกานสีมากเกนิไปจะไปทําลายระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งจะปรากฏอาการทางด้านจิต เช่น ประสาทหลอน

พฤติกรรมแปรปรวน เมื่อได้รับสารติดต่อกันเป็นเวลานานจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

พูดจาวกวน ปวดหัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทดสอบ

ข้ันที่ 1 เตมิน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เตมิรเีอเจนต ์Mn1 ข้ันที่ 3 เติมรีเอเจนต์ Mn2 

ข้ันที่ 4 แกว่งสารละลายให้เข้ากัน ขั้นที่ 5 อ่านคา่ความเข้มข้นของแมงกานีส 



ชุดทดสอบแอมโมเนีย 
คุณลักษณะของชุดทดสอบแอมโมเนีย 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ 0.5-6.0 หรือ 1-12 หรือ 5-60  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลติร 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  10 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  20 นาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น  น้ําบ่อ น้ําคลอง น้ําบาดาล         

(กรณนีําไปใชก้ับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมกีารศกึษาความเหมาะสมก่อน)    

มาตรฐานคุณภาพ   0.5 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร                                                  

แหล่งนํ้าผิวดิน**    (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8, 2537)                                        

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก ไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร                                                                       

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8, 2537)      

ที่มาและผลกระทบของแอมโมเนียนํ้า 
 ระดับปริมาณแอมโมเนียในน้ําข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความกระด้างของน้ํา หากแอมโมเนียมี

ความเข้มข้นสูงถึงปริมาณหนึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําได้ โดยทําให้เกิดความเครียดและเป็นพิษต่อปลา ทั้งนี้ขึ้นกับชนิด

ของปลาด้วยเช่นกันโดยจะทําใหป้ลามีจุดสีน้ําตาลตามลําตัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ํายา Am

1 ซ.ม.
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วิธีการทดสอบ

ขั้นที่ 1 เตมิน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 จุ่มแถบกระดาษ ข้ันที่ 3 สอดแถบกระดาษ Am 

ข้ันที่ 4 เตมิเม็ดโซดาไฟ ลงในขวด           

ทําปฏิกิริยา แล้วรีบปิดฝาทันท ี

ข้ันที่ 5 เปรียบเทยีบสีที่เกิดขึ้นกับแถบสี
มาตรฐาน 



ชุดทดสอบปรอท 
คุณลักษณะของชุดทดสอบปรอท 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ 5-500 พีพีบ(ีไมโครกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  10 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  20 นาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่าง ๆ เช่น  น้ําบ่อ น้ําคลอง                      

น้ําบาดาล (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมีการศกึษาความ

เหมาะสมกอ่น)                                               
มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค   เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                     

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
      เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.001 มิลลิกรัมตอ่ลติร                                                          
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                           
     ค่ามาตรฐาน 0.001 มิลลิกรัมต่อลติร                                                                  
                            (WHO, 2003)                                                                          

มาตรฐานคุณภาพ   0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร                                                                 

แหล่งนํ้าผิวดิน    (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537) 

ที่มาและผลกระทบของปรอทนํ้า 
ปรอทเป็นโลหะที่ระเหยเป็นไอไดง้า่ยและมพิีษต่อมนุษย์มาก ไอปรอทสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ดี สาร

ปรอทเป็นสาเหตุของโรคมินามาตะ อาการ: คออักเสบ ลําไส้อักเสบ อาเจียน ไตอักเสบ ตับอกัเสบ ถ้าสะสมในร่างกาย

ปริมาณมากจะทําลายตับและระบบประสาททําให้มีความถดถอยในส่วนของการได้ยิน การมองและความจํา นอกจากนัน้

ยังสามารถสะสมอยู่ในสัตว์น้ําและพืชน้ําได้ 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

ข้ันที่ 4 อ่านค่าความเข้มข้นของปรอท 

รีบปิดฝาขวดให้แน่นทันทีเติมนํา้ยา รีบปิดฝาขวดให้แน่นทันทีรีบปิดฝาขวดให้แน่นทันทีเติมนํา้ยา 

วิธีการทดสอบ

ข้ันที่ 1 เติมฝาขวด ข้ันที่ 2 เติมน้ําตัวอย่าง 

ข้ันที่ 3 เติมน้ํายาสําหรับทําปฏิกิริยา   

แถบกระดาษ H



ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย 
คุณลักษณะของชุดทดสอบออกซิเจนละลาย 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  1-8  พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  20 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  1 นาที 
การนําไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์ 

น้ํา (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น ต้องมกีารศึกษาความเหมาะสมก่อน)  
มาตรฐานคุณภาพ   2-6 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ข้ึนกับประเภทของแหล่งน้ํา                                      
แหล่งนํ้าผิวดิน    (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8, 2537) 

ดัชนี เกณฑ์อนุโลมให้ต่ําสุด (mg/l) 

แหลง่น้ําอยู่ในภาวะย่ําแย่ < 5-6 

ภายใน 1-4 วัน จะทําให้สัตว์น้ําตาย <2 

สําหรับสัตว์น้ํา  

ปลาน้ําอุน่ 5.0 

ปลาน้ําเย็น 6.0 

ฤดูวางไข่ 7.0 

สิ่งมีชีวิตปากแม่น้ํา,ปากอ่าว 5.0 

 

ที่มาและผลกระทบของออกซิเจนละลายในน้ํา   
ออกซิเจนละลายเป็นคา่ที่บอกถึงปริมาณออกซิเจน ที่ละลายอยู่ในน้ํา เป็นดัชนีโดยตรงที่บอกคณุภาพของน้ํา 

เพราะออกซิเจนมีความจําเป็นตอ่การหายใจของสิ่งมีชีวิต       

 

 

 

 

 

ปรับระดับนํ้าหล่อกรวย 

(นํ้าตัวอย่าง 10 มล.) 

ปรับระดับน้ําหลอ่กรวย      

แล้วหยดน้ํายา Do3  

หยดนํ้ายา Do1 และ Do2

วิธีการทดสอบ

ปรับระดับน้ําบริเวณ

รอยต่อกรวย อุดช่องแล้วเขย่า 1 นาที 

(1) (2 (3) (4) 

(5) 

ปรับระดับน้ําบริเวณ

รอยต่อกรวย

(6

อุดช่องแล้วเขย่า

จนตะกอนละลาย

(7

ถ่ายลงในขวดแก้ว

เพ่ือเทียบสี 

(8



ชุดทดสอบคลอรีน 
คุณลักษณะของชุดทดสอบคลอรีน 
 

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.1-3.0 พีพีเอม็หรือมิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  5 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  30 วินาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง                

น้ําบาดาล และน้ําในสระว่ายน้ํา (กรณนีําไปใช้กับตัวอยา่งชนิดอื่น ต้องมี

การศึกษาความเหมาะสมก่อน) 
 

ความสําคัญของคลอรีนในนํ้า 
 "คลอรีน” ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ําประปา โดยองคก์ารอนามัยโลกไดก้ําหนดคลอรีนอิสระ

คงเหลือในน้ําประปาไว้ไม่ต่ํากว่า 0.2 มิลลิกรัมตอ่ลติร และสูงสุดไมเ่กนิ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 ในสระว่ายน้ํา มกีารใช้ “คลอรีน” ในการฆ่าเช้ือโรค ทําลายสาหรา่ย โดยหลังจากได้ใสค่ลอรนีในสระว่ายน้ําแล้ว 

ควรได้มีการตรวจสอบทุกวันเปน็อย่างนอ้ย เพื่อให้การฆ่าเช้ือโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยควรทําการตรวจวัด

ปริมาณคลอรีนอิสระ ซึ่งคือสัดส่วนของคลอรีนทั้งหมด ทีย่ังเหลืออยู่ในน้ําที่ผ่านคลอรีนแล้วและยังไม่ได้ทําปฏิกริยาใด ๆ 

กับสิ่งปนเปื้อน และคา่ที่ยอมรับได้ของปริมาณคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ํา คือ 1.0 – 3.0 มิลลิกรัม Cl2 ต่อลติร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทดสอบ

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เตมิรีเอเจนต์ CL1 และ CL2 

ข้ันที่ 3 เติมรีเอเจนต์ CL3 ข้ันที่ 4 อ่านค่าความเข้มข้นของคลอรีน 



ชุดทดสอบคา่สภาพด่าง  
คุณลักษณะของชุดทดสอบค่าสภาพด่าง (Alkalinity) (แบบแถบกระดาษ) 
 

ช่วงที่ทดสอบ  25 – 300 มิลลิกรัม CaCO3 ต่อลิตร 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  1 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  30 วินาที 
การนําไปใช้    ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง             

                                                          น้ําบาดาล  รวมถงึน้ําในบอ่กุง้ บ่อปลา (กรณีนําไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่น 

                                                          ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน)      
                  

ความสําคัญของค่าสภาพด่าง (Alkalinity) 
 สภาพด่าง (Alkalinity) ของน้ําเป็นการวัดความสามารถของน้ําในการสะเทินกรด ถ้าน้ํามีสภาพด่างสูง แสดงวา่มี

อํานาจมากในการทําใหก้รดเป็นกลาง แต่ถา้น้ํามีสภาพด่างต่ํา ก็แสดงวา่มอีํานาจน้อยในการทําให้กรดเป็นกลาง เป็นการ

ยากทีจ่ะกําหนดระดับสูงหรือตํ่าของสภาพด่าง 

 มาตรฐานน้ําดื่มมักไม่ได้กําหนดระดับของสภาพด่าง แต่จะกําหนดช่วงพีเอชที่เหมาะสมไว้ที่ระดับ 6.8 - 8.2 

เท่าที่ทราบกันในปัจจุบันสภาพด่างมีความสําคัญในทางสาธารณสุขน้อย น้ําที่มีสภาพด่างสูงมากจะมีรสไม่ชวนดื่มและ

ยอ่มไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ดูดน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 บีบน้ําผ่านแถบกระดาษ ข้ันที่ 3 เทียบสกีับแถบสมีาตรฐาน 

วิธีการทดสอบ 



ชุดทดสอบเกลือ (คลอไรด์) 
คุณลักษณะของชุดทดสอบเกลือ 
 

ช่วงที่ทดสอบ 250-2000 พพีีเอ็มหรือมิลลกิรัมต่อลิตร 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  1  มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  30  วินาที 
การนําไปใช้    ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง             

                                                          น้ําบาดาล รวมถึงน้ําในบ่อกุง้ บ่อปลา (กรณนีําไปใชก้ับตัวอย่างชนิดอื่น 

                                                          ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน) 

มาตรฐานการแบ่งระดับความเค็มของนํ้า 
 น้ําจืด (fresh water) มีความเค็มระหว่าง 0-0.5 ppt (parts per thousand) 

 น้ํากร่อย (brackish water) มีความเค็มระหว่าง 0.5-30 ppt (parts per thousand) 

 น้ําเค็ม (sea water) มีความเค็มมากกว่า 30 ppt (parts per thousand) ขึ้นไป 
 

ความสําคัญของ Salinity 
 ความเค็มของน้ํา หมายถงึ ปริมาณของแข็งหรือเกลือแร่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอยู่ในน้ํา โดย

มหีนว่ยเรยีกว่า (parts per thousand) ppt โดยค่าความเค็มของน้ําจะสัมพันธ์กับปริมาณ คลอไรด ์โบรไมด์และไอโอไดด์ 

และความนําไฟฟา้ (conductivity)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ดูดน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 บีบน้ําผ่านแถบกระดาษ ข้ันที่ 3 เทียบสกีับแถบสมีาตรฐาน 

วิธีการทดสอบ 



ชุดทดสอบความเป็นกรด-ดา่ง 

คุณลักษณะของชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง  
ช่วงที่ทดสอบ  pH 3.0 – 9.0 
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  1.5 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  30 วินาที 
การนําไปใช้    ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ําบ่อ น้ําคลอง         

                                                          น้ําบาดาล  

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค   เกณฑ์อนุโลมสูงสุด pH 6.5-8.5                                                                         

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
     เกณฑ์อนุโลมสูงสุด pH ไม่เกิน 9.2                                                                     
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                       
     ค่ามาตรฐาน pH 6.5-9.5   (WHO, 2003)                                                             

มาตรฐานคุณภาพ   pH 5-9  (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่8, 2537)                           

แหล่งนํ้าผิวดิน     

ที่มาและผลกระทบของค่าความเป็นกรด-ด่างนํ้า 
น้ําธรรมชาติปกติมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหวา่ง 6.5-7.5 ส่วนน้ําทิ้งมักมีความเป็นกรดน้อยกว่าหรือมากกว่า  

ค่า pH มีความสําคัญตอ่การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จึงต้องควบคุมใหค้งที่หรือควบคุมใหอ้ยู่ในช่วงที่กําหนด 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

   

 

 

 

ขั้นที ่1 เตมิน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เตมิน้ํายาอนิดเิคเตอร์ ข้ันที่ 3 เทียบสีกับแถบสมีาตรฐาน 

วิธีการทดสอบ 



ชุดทดสอบไนไตรท์ 
คุณลักษณะของชุดทดสอบไนไตรท ์

ช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบ  0.01-2.0 พีพีเอ็มไนโตรเจน (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลติร) 
10-1000 พีพีเอ็มไนไตรท์ (มิลลิกรัมไนไตรท์ต่อลิตร) 

ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง  1 มิลลิลิตร 
เวลาในการทดสอบ  1 นาที 
การนําไปใช้ ใช้ได้กับตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่าง ๆ เช่น  น้ําบ่อ น้ําคลอง                      

น้ําบาดาล หรือน้ําที่มีการปนเปื้อนของไนไตรท ์(กรณนีําไปใชก้ับตัวอย่าง

ชนิดอื่น ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน)  

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  คา่มาตรฐาน 3 มิลลิกรัมไนไตรทต์่อลิตร สําหรับการบริโภคในระยะสัน้                      

ในภาชนะที่ปิดสนิท   คา่มาตรฐาน 0.2 มิลลิกรัมไนไตรท์ต่อลิตรสําหรับการบริโภคในระยะยาว     

       (WHO, 2003)   

ที่มาและผลกระทบของไนไตรท์ในนํ้า   
 ในแหล่งน้ําธรรมชาตมัิกจะมีไนไตรท์ในปริมาณที่ต่ําอยูแ่ลว้ผลกระทบโดยทั่วไปมักจะคิดเป็นปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมดทีม่าจากทั้งแอมโมเนีย ไนเตรทและไนไตรท์ เนื่องจากไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของโปรตีนจึงไม่มีผลกระทบตอ่

สุขภาพโดยตรง ไนไตรท์สามารถยับยั้งการขนถ่ายออกซเิจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตา่ง ๆ ของร่างกายทําให้หายใจขัดและผวิหนัง

มีจ้ําสนํ้ีาเงิน 
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วิธีการทดสอบ (ช่วงความเข้มข้นต่ํา)

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 หยดน้ํายา N1 ข้ันที่ 4 เปรียบเทียบสีที่เกดิ
ขึ้นกับแถบสมีาตรฐาน 

ข้ันที่ 3 จุ่มแถบกระดาษเคลือบ

สาร N2  ในสารละลายผสม

แล้วดึงขึ้นทันท ี

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 4 คํานวณหาความเข้มข้น

ของไนไตรท ์

ขั้นที่ 3 เติมน้ํายา Nt 2 ข้ันที่ 2 เตมิน้ํายา Nt 1 

วิธีการทดสอบ (ช่วงความเข้มข้นสูง)



ชุดทดสอบนํ้าตาล 

คุณลักษณะของชุดทดสอบนํ้าตาล 
ช่วงที่ทดสอบ   
ปริมาตรนํ้าตัวอย่าง   
เวลาในการทดสอบ   
การนําไปใช้    ใช้ได้กับตัวอย่างเคร่ืองดื่ม น้ําอัดลม 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค   เกณฑ์อนุโลมสูงสุด pH 6.5-8.5                                                                         

ในภาชนะที่ปิดสนิท   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)               
     เกณฑ์อนุโลมสูงสุด pH ไม่เกิน 9.2                                                                     
                            (มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)                                       
     ค่ามาตรฐาน pH 6.5-9.5   (WHO, 2003)                                                              

มาตรฐานคุณภาพ   pH 5-9  (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่8, 2537)                           

แหล่งนํ้าผิวดิน     

ทีม่าและผลกระทบของน้ําตาล 
น้ําธรรมชาติปกติมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหวา่ง 6.5-7.5 ส่วนน้ําทิ้งมักมีความเป็นกรดน้อยกว่าหรือมากกว่า  

ค่า pH มีความสําคัญตอ่การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จึงต้องควบคุมใหค้งที่หรือควบคุมใหอ้ยู่ในช่วงที่กําหนด 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

   

 
 
 

ขั้นที ่1  ข้ันที่ 2  ข้ันที่ 3 เทียบสีกับแถบสมีาตรฐาน 

วิธีการทดสอบ 



ข้ันที่ 3 นําสารละลายไปต้ม ถา้เห็นมี

ตะกอนสีเหลืองหรือแดงเกิดขึ้น 

แสดงวา่ในตัวอย่างที่นํามาทดสอบมี 

reducing sugar

ข้ันที่ 3 สังเกตสีของสารละลาย 

ข้ันที่ 3 สังเกตสีของสารละลาย 

สารละลายเบเนดิกส์ สําหรับทดสอบ reducing sugar 
 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

   

 
สารละลายไอโอดีน สําหรบัทดสอบแป้ง 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
สารละลายไบยูเรต สําหรบัทดสอบโปรตีน 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เติมสารละลายเบเนดิกส ์

วิธีการทดสอบ 

ขั้นที่ 1 เตมิน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เติมสารละลายไอโอดีน 

วิธีการทดสอบ 

ข้ันที่ 1 เติมน้ําตัวอย่าง ข้ันที่ 2 เติมสารละลายไบยูเรต 

วิธีการทดสอบ 



 
 


