
 

บทที่ 8 
น้ําและคณุสมบัติของน้าํ 

 
 
  น้ําเปนสวนประกอบของผิวโลกในอัตราสวน 3 ใน 4 น้ําจึงมีอยูทุกๆ ที่โดยท่ัวไป
ตามวัฏจักรของน้ําดังภาพที่ 8.1  และมีสวนประกอบของสิ่งมีชีวิตตางๆและเปนสารที่มี
ความสําคัญมากกวาสารเคมีอื่นๆ อีกมากมาย  น้ําบริสุทธิ์ไมปรากฎวาพบในธรรมชาติ โดยมาก
น้ํามักมีสารอืน่ๆ ละลายปนอยู ทั้งนี้เพราะน้ําละลายสารอื่นๆไดงาย   ดังนั้นในบทนี้จะได
กลาวถึงสมบัติของน้ํา  สารเจือปนในน้ํา  สารแขวนลอย  สารละลาย  ความเขมขน  สารละลาย
อิ่มตัว  น้ําออน  น้ํากระดางและวิธีแก  น้ําประปา  น้ําเสีย  วิธีปองกันและกําจัดน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.1  วัฏจักรของน้ําในธรรมชาติ 

       ที่มา  (Terrell, 2004) 
 



8.1  สมบัติทางกายภาพของน้ํา 
 

 น้ําบริสุทธิ์เปนของเหลวไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมมีสี น้ําธรรมชาติในปริมาณมากจะมีสี
เขียวแกมน้ําเงิน  น้ําดื่มที่มีรสดี เนื่องจาก มีแกสในอากาศ เกลือจากผิวโลกละลายอยู และสาร
อื่นๆ  ดังตารางที่ 8.1 น้ํามีจุดเยือกแข็ง 0o C จุดเดือด 100oC ที่ความดัน 760 มิลลิเมตร ปรอท 
ความดันไอของน้ําแข็งและของน้ําที่อุณหภูมิตางๆจะตางกัน  มวลของน้ําตามระบบเมตริก 1 
มิลลิลิตร ที่ 4oC (อุณหภูมิที่มีความหนาแนนสูงสุด) เทากับ  1.0000 กรัม หนวยวัดความรอน
ตามระบบเอสไอ มีหนวยเปนแคลอรี (1 แคลอรี เทากับ 4.1840 จูล) ซึ่งมีคาเทากับปริมาณความ
รอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัมรอนขึ้นจาก 14.6oC เปน 17.6oC น้ําเปนสารที่ใชมาตรฐาน ในการหา
ความถวงจําเพาะของของเหลวและของแข็ง   ความรอนของการหลอมเหลวของน้ํา(น้ําแข็ง) 
เทากับ 80 แคลอรีตอกรัมที่ 0o C และความรอนของการกลายเปนไอ เทากับ 540 แคลอรีตอกรมั
ที่ 100o C  ที่ความดัน 1 บรรยากาศ (760 มิลลิเมตร) ที่อุณหภูมิสูงขึ้น น้ําจะเปลี่ยนจากน้ําแข็ง
ไปเปนของเหลวที่ 0o C และที่ความดันเดียวกันนี้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีกน้ําจะเปลี่ยนเปนแกสที่
100oC แตถาความดันลดลง การเปลี่ยนสถานะของของเหลวไปเปนแกส จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ
ตํ่าลงเรียกที่ 0o C ความดัน 1 บรรยากาศวา “จุดหลอมเหลวปกติ” เรียกจุดที่ 100oC ความดัน 1 
บรรยากาศวา “จุดเดือดปกติ” เราจะสังเกตเห็นไดวาเมื่อความดันเพิ่มขึ้นจุดเดือดของน้ําจะ
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน ตางจากการหลอมเหลวของน้ํา จุดเดือดของน้ําจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามความดันที่เปลี่ยนไป 
 

8.2  สมบัติทางเคมีของน้ํา 
 

 เฮนรี่  คาเวนดิช (Henry Cavendish) ไดแสดงใหเห็นวา น้ําเกิดจากการเผาแกส
ไฮโดรเจน และอีก 2-3 ปตอมา  ลาวัวซิเออร (Lavoisier) ไดหาสวนประกอบของน้ํา เปน
อัตราสวนโดยน้ําหนัก  น้ํามีสูตรเปน H2O อัตราสวนโดยน้ําหนักของสวนประกอบของน้ํา คือ 
H : O เทากับ 1.0076 : 8.000   น้ําเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น ปฏิกิริยาเคมีสวนใหญ
จะเกิดขึ้นในสารละลายน้ํา สมบัติทางเคมีของน้ํามีดังนี้ 
 
 
 



ตารางที่ 8.1  องคประกอบของน้ําธรรมชาติ 
 

สาร สูตรทางเคมี แหลงที่มา 

คารบอนไดออกไซด CO2 บรรยากาศ 
ฝุนละออง - บรรยากาศ 
ไนโตรเจน N2 บรรยากาศ 
ออกซิเจน O2 บรรยากาศ 
กรดไนตริก HNO3 บรรยากาศ 
ผงทรายและดิน - ดินและหิน 
โซเดียมไอออน Na+ ดินและหิน 
โพแทสเซียมไอออน K+ ดินและหิน 
แคลเซียมไอออน Ca+ หินปูน 
แมงกานีสไอออน Mn+ หินโดโลไมต 
เหล็ก(II)ไอออน Fe2+ ดินและหิน 
คลอไรดไอออน Cl- ดินและหิน 
ซัลเฟตไอออน SO4

2- ดินและหิน 
ไบคารบอเนตไอออน HCO3

- ดินและหิน 

   ที่มา  (Hill, 1992, p. 487) 
 
 

 8.2.1 การแตกตัวเปนไอออนของนํ้า  น้ําแตกตัวใหไฮเดรตไอออน ในสารละลายจะ
ไมพบไฮโดรเจนไอออนที่อิสระ เพราะจะรวมกับโมเลกุลของน้ําเกิด ไฮเดรตไอออน เรียกวา 
ไฮโดรเนียมไอออน (hydronium ion) มีสูตรเปน H+- H2O หรือ H3O+ ซึ่งสูตรนี้เปนสูตรที่ใช
กันบอยๆ ดังนั้น สมการการแตกตัวของน้ํามักเขียนดวย H3O+ แทนที่จะเขียน H+ ดังนี้ 
 

    2H2O   ⎯⎯→   H3O+ + OH-  
 
 
 



 8.2.2 ปฏิกิริยาของนํ้ากับโลหะ  จะใหแกสไฮโดรเจน โลหะที่อยูเหนือโคบอลต ใน
อนุกรมความวองไว    (activity series) จะสามารถแทนที่ไฮโดรเจนกับน้ําได โลหะที่วองไวจะ
ทําปฏิกิริยากับน้ําเย็น  สวนโลหะท่ีวองไวนอยกวาตองการอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยทําปฏิกิริยากับ
ไอน้ํา  ตัวอยางปฏิกิริยาของโลหะกับน้ํามีดังนี้ 
 

   2Na + 2H2O (เย็น)   ⎯⎯→     2Na+ + 2OH- + H2 
   3Fe + 4H2O (ไอน้ํา) ⎯⎯→    Fe3O4 + 4H2 
 

โลหะแมกนีเซียมทําปฏิกิริยากับน้ํารอน ไดสารประกอบไฮดรอกไซดกับแกสไฮโดรเจน แตถา
เผาแมกนีเซียมในไอน้ํา จะไดสารประกอบออกไซด ดังนี้ 
 

   Mg + 2H2O (รอน)  ⎯⎯→   Mg(OH) 2  + H2 

   Mg + H2 O (ไอน้ํา)  ⎯⎯→   MgO + H2 
 

 8.2.3 ปฏิกิริยาของนํ้ากับอโลหะ พบวา Cl2  Br2 และ l2 ทําปฏิกิริยากับน้ําที่
อุณหภูมิหอง ปฏิกิริยาของ Cl2 กับน้ําดังนี้ 
 

             Cl2 + H2O      ⎯⎯→       H+ + Cl-    +    HOCl 
 

 HCl  จะแตกตัวเปนไอออนหมด เนื่องจากเปนสารละลายน้ําที่เจือจางและได
สารละลายของกรดแก สวน HOCl จะแตกตัวไดนอย สวนมากจะอยูในรูปของโมเลกุล จึงเปน
สารละลายของกรดออน 
 คารบอนที่เผาจนรอนทําปฏิกิริยากับไอน้ําไดคารบอนมอนนอกไซดและไฮโดรเจน 
 
                C + H2O      ⎯⎯→      CO + H2 
 

 8.2.4 ปฏิกิริยาของนํ้ากับสารอื่น  ออกไซดของโลหะอัลคาไล (Li , Na, K , Rb และ 
Cs) ทําปฏิกิริยากับน้ําใหปฏิกิริยาคายความรอนและไดสารประกอบไฮดรอกไซด 
 

            Na2O + H2O  ⎯⎯→      2Na+ + 2OH- 
 



 ออกไซดของโลหะอัลคาไลนเอิรท (Ba Mg Ca Sr Ba และ Ra) ทําปฏิกิริยากับน้ําได
นอยกวา และไฮดรอกไซดซึ่งอาจสลายตัวในออกไซดและน้ําเมื่อเผา ออกไซดของ Ba และ Mg 
ซึ่งไมละลายน้ําจะทําปฏิกิริยากับน้ําชาๆ อยางไมสมบรูณ ออกไซดของโลหะที่ทําปฏิกิริยากับ
น้ําไดเบสนี้เรียกวา เบสิกแอนไฮไดรด (basic anhydride) สวนออกไซดของอโลหะทําปฏิกิริยา
กับน้ําใหกรด เรียกออกไซดชนิดนี้วา แอซิดแอนไฮไดรด (acid anhydride) เชน    
       SO2 + H2O     ⎯⎯→         H2SO3     (กรดซัลฟูรัส) 
         CO2 + H2O   ⎯⎯→         H2CO3    (กรดคารบอนิก) 
 

8.3  โครงสรางโมเลกุลของน้ํา 
 

 โมเลกุลของน้ําไมไดเปนแบบเสนตรง จากการศึกษาดวยวิธีเอกซเรยคิฟแฟรคชัน 
(x-ray diffraction) พบวามุมระหวางพันธะ O-H นั้นเทากับ 104.7 องศา เนื่องจากอะตอมของ
ออกซิเจนสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนไดดีกวาอะตอมของไฮโดรเจน ทําใหอิเล็กตรอนเขาใกล
ออกซิเจนมากกวา จากการที่มีประจุไมสมดุลนี้ทําใหอะตอมของออกซเิจนคอนขางเปนลบ
มากกวา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.2  โครงสรางโมเลกุลของน้ํา 
        ที่มา  (White, 2003) 
 
 การแยกกันของประจุอาจแสดงใหเห็นไดดวยเครื่องหมายเดลตา (delta, �) ซึ่งเปน
บวกที่อะตอมไฮโดรเจน  และเปนลบที่อะตอมออกซิเจน ชี้ใหเห็นถึงการแยกกันของประจุที่
เกิดขึ้นโดยที่โมเลกุลนั้นไมไดเปนไอออน 
 จากการแยกกันของประจุ และประกอบกับการวางตัวของพันธะในลักษณะที่
เสริมแรงกัน จึงทําใหโมเลกุลของน้ํามีสภาพขั้ว (dipole moment) เกิดขึ้นซึ่งก็หมายถึงโมเลกุล



เปนขั้ว จากที่น้ําเปนโมเลกุลท่ีมีขั้วนี้เองจึงทําใหน้ําสามารถละลายตัวถูกละลายที่มีโมเลกุลเปน
ขั้วได  เชน พวกเกลือเชิงไอออน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.3  โมเลกุลของน้ํา และพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของน้ํา 
     ที่มา  (Terrell, 2004) 
 

8.4  สารเจือปนในน้ํา สารละลายและสารแขวนลอย 
 

 น้ําเปนสารที่สามารถละลายสารอื่นไดดี ดังนั้น จึงมีสารเจือปนในน้ําธรรมชาติอยู
เสมอ โดยเฉพาะสารประกอบเชิงไอออนโมเลกุลของน้ํา มีสภาพขั้วสูง เมื่อเปรียบเทียบกับตัว
ทําละลายอื่นๆ จึงทําใหน้ําละลายสารประกอบเชิงไอออนไดดี เพราะเกิดแรงดึงดูดระหวาง
โมเลกุลของน้ํากับไอออนของตัวถูกละลายขึ้น ปกติสารประกอบเชิงไอออนจะไมละลายในตัว
ทําละลายชนิดไมมีขั้ว เชน คารบอนเตตระคลอไรดหรือเบนซิน เปนตน ตัวทําละลายชนิดไมมี
ขั้วจะมีสภาพขั้วตํ่า  เมื่อนําโมเลกุลของสารประกอบเชิงไอออนละลายในน้ํา จะเกิดแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุลของน้ําซึ่งเปนโมเลกุลท่ีมีขั้ว (dipole molecule) กับไอออนของสารประกอบ
เชิงไอออน จะถูกหอมลอมดวยโมเลกุลของน้ํา  ทําใหระยะทางระหวางประจุบวกและประจุลบ
ของสารหางกัน ยิ่งเปนสารที่มีโมเลกุลใหญ ระยะทางก็ยิ่งจะหางมากขึ้นและแรงดึงดูดระหวาง
ประจุก็ลดนอยลง  นอกเหนือจากนี้ น้ําก็เปนฉนวนกั้นทําใหแรงดึงดูดระหวางไอออนนอยลง
ดวย   การละลายของสารประกอบของโลหะชนิดตางๆในน้ํา  ที่รูจักกันทั่วๆไป มีดังนี้ 



 8.4.1 สารประกอบไนเตรตเกือบทั้งหมดและสารประกอบอาซีเตท  ละลายในน้ําได
ดีสวน ซิลเวอร อะซีเตรต   โครเมียม(II) อะซีเตรต และ เมอรคูรี(่I) อะซีเตรต ละลายไดเล็กนอย 
บิทมัส อะซีเตรต ไฮโดรไลซ เปน บิทมัส ออกซอีะซิเตรต (C2H3O2) ซึ่งไมละลายในน้ํา 
 8.4.2 สารประกอบคลอเรตทั้งหมด ยกเวน โปแตสเซียมคลอเรต  ละลายในน้ํา ได
เล็กนอย 
 8.4.3 สารประกอบคลอไรดทั้งหมดละลายในน้ํา ยกเวนสารประกอบคลอไรดของ
ปรอท(I) เงิน ตะกั่วและทองแดง(I) เลดคลอไรดละลายในน้ํารอน 
 8.4.4  สารประกอบซัลเฟตทั้งหมด ยกเวนสารประกอบของสตรอนเตียม แบเรียม 
และตะกั่ว ละลายในน้ํา แคลเซียมซัลเฟต ซิลเวอรซัลเฟต ละลายไดเล็กนอย 
 8.4.5 สารประกอบคารบอเนต  ฟอสเฟต  บอเรต  อารเซเนต และอารเซไนต ไม
ละลายน้ํายกเวนแอมโมเนีย 
 8.4.6  ซัลไฟดของแอมโมเนียม และของโลหะอัลคาไลน ละลายในน้ํา และซัลไฟด
ของโลหะอื่น ไมละลาย ซัลไฟตของแอลคาไลนเอิรทจะไฮโดรไลซในน้ํา 
 8.4.7  ไฮดรอกไซดของโซเดียม โปตัสเซียม แอมโมเนียม แบเรียม  สตรอนเตียม 
ละลายในน้ําสวนไฮดรอกไซดอื่นๆไมละลาย   แคลเซียมไฮดรอกไซดละลายไดเล็กนอย 
 ถาหากสารที่เจือในน้ํามีขนาดอนุภาคเล็กกวา 10-7 เซนติเมตร ซึ่งสามารถผาน
กระดาษกรองหรือกระดาษเซลโลเฟน ได จะเรียกวา สาระละลาย (solution) ถามีขนาดอนุภาค
อยูระหวาง 10-7-10-4 เซนติเมตร ซึ่งสามารถผานกระดาษกรองไดแตผานกระดาษเซลโลเฟน
ไมได จะเรียกวา คอยลอยด (colloid) แตถามีขนาดอนุภาคใหญกวา 10-4 เซนติเมตร ซึ่งไม
สามารถผานกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟนได จะเรียกวา สารแขวนลอย (suspension) 
 

8.5  ความเขมขนในการละลายและสารละลายอิ่มตัว 
 สารประกอบที่ละลายไดในน้ํา จะละลายไดมากหรือนอยนอกจากจะขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติของสารประกอบนั้นแลว ยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิการละลายของสารในน้ําอีกดวย เชน 
ถาการละลายเปนการดูดกลืนความรอนแลว ถาเพิม่อุณหภูมิ สารจะละลายไดนอยลงเชน 
Na2SO4 ที่ 40oC ละลายได 48.8 กรัม ในน้ํา 100 กรัม แตที่ 100oC จะละลายได 42.5 กรัม  
ดังนั้น ในการละลายของสารประกอบใดๆ ในน้ํา จําเปนจะตองระบุความเขมขนของสารละลาย
นั้นดวยเสมอ 
 



 8.5.1  ความเขมขนของสารละลาย  สามารถที่ระบุความเขมขนของสารละลายใดๆ 
โดยใหหนวยความเขมขนที่ใชกันมากในปจจุบัน เชน 
   1)  ความเขมขนเปนรอยละ เชน 
        ก)  รอยละโดยมวล (% w/w)  เชน  เขมขนรอยละ 5 กรัมตอกรัม  หมายถึง 
สารละลาย  100  กรัม  มีตัวถูกละลาย  5  กรัม 
       ข)  รอยละโดยปริมาตร (% v/v) เชน เขมขนรอยละ 10 ลูกบาศกเซนติเมตร
ตอลูกบาศกเซนติเมตร หมายถึง  สารละลาย  100  ซม3   มีตัวถูกละลาย  10  ลูกบาศกเซนติเมตร 

       ค)  รอยละโดยมวลตอปริมาตร (% w/v)  เชน  เขมขนรอยละ  20  กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร3  หมายถึง  สารละลาย  100  ซม3  มีตัวถูกละลาย  20  กรัม 

   2)  ความเขมขนเปนโมลตอลิตร (mol/L)  หรือ โมลาริตี  (molarity, M)  เชน  
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน  2  โมล/ลติร  หมายความวา  ในสารละลาย  1  ลิตร  มี
โซเดียมไฮดรอกไซด  2  โมล  (จํานวนโมล เทากับ มวลของสาร (กรัม) ตอมวลโมเลกุลของ
สารนั้น)  
   3)  ความเขมขนเปนสัดสวนโดยมวล  เชน ความเขมขนเปนสัดสวนตอลาน
สวน (parts per million, ppm) หมายถึง สารละลายที่มีตัวถูกละลายเปนสวนตอสารละลาย 1 
ลานสวน ที่นิยมใชคือ มิลลิกรัมตอลิตร  ตัวอยางเชน สารละลายทองแดง 5 ppm จึงหมายความ
วา สารละลายนี้มีทองแดง 5 มิลลิกรัมตอสารละลาย 1 ลิตร (1000 มิลลิลิตร) เปนตน นอกจากนี้
ยังมีหนวยความเขมขนในลักษณะเดียวกันอีก   เชน       สวนตอพันลานสวน (parts per billion, 
ppb)  และ สวนตอหมื่นลานสวน (parts per thousand, ppt) เปนตน 
 8.5.2 สารละลายอิ่มตัว เมื่อใสตัวถูกละลายลงในตัวทําละลาย การละลายจะดําเนิน
ติดตอกันไปแตพอระยะหนึ่งจะเกิดปฏิกิริยาผันกลับ สวนประกอบของสารที่ละลาย (อะตอม 
ไอออนหรือโมเลกุล) จะกลับมาเปนสารเดิมที่ยังไมละลาย ขบวนการนี้เรียกวา การตกผลึก 
(precipitation) ถาสารละลายและการตกผลึกดําเนินตอไปในอัตราเดียวกัน ปริมาณของตัวถูก
ละลายที่มีอยูในตัวทําละลาย ที่ยังคงตัวตลอดเวลา กระบวนการนี้อยูในภาวะสมดุล สารละลาย
จะอยูในสภาพอิ่มตัว  ความเขมขนของสารละลายอิ่มตัวขึ้นอยูกับการละลายของตัวถูกละลาย
ในตัวทําละลาย การละลายโดยทั่วๆ ไปขึ้นอยูกับอุณหภูมิดังกลาวมาแลว ถาเราเตรียม
สารละลายอิม่ตัวท่ีอุณหภูมิหนึ่ง และแลวก็มีการเปลี่ยนอุณหภูมิไปสูอุณหภูมิที่มีการละลาย
นอยลง(โดยทั่วไปคือการลดอุณหภูมิ) ผลที่เกิดขึ้นคือ ตัวถูกละลายที่ละลายอยูมากจะตกผลึกลง



มา ในบางกรณีตัวถูกละลายทั้งหมด อาจยังอยูในสารละลาย เพราะจํานวนของตัวถูกละลาย ใน
กรณีนี้มีมากกวาในสารละลายอิ่มตัวตามปกติ สารละลายนี้ เรียกวา สารละลายอิ่มตัวอยาง
ยิ่งยวด ถานําผลึกของตัวถูกละลายมาสัมผัสกับสารละลายอิ่มตัวอยางยิ่งยวด เชน ใชเชอืกผูก
ผลึกมาแขวนไวในสารละลาย ตัวถูกละลายก็จะตกผลึกลงมา สารละลายอิ่มตัวอยางยิ่งยวดเปน
สารที่ไมเสถยีร สารละลายที่มีตัวถูกละลายอยูนอย เรียกวา สารละลายไมอิ่มตัว 
 

8.6  น้ําออนและน้ํากระดาง 
 

 น้ําเปนตัวทําละลายที่ดีจึงทําใหน้ํามีสิ่งเจือปนอยูหลายอยางจะแตกตางกันตามแหลง
น้ํา ถึงแมวามองเห็นน้ําใส ไมมีสี ก็อาจมีสิ่งเจือปนได สิ่งเจือปนที่อยูในน้ําจะทําใหสมบัติของ
น้ําเปลี่ยนไป เชน สี กลิ่น รส เมือ่นําน้ําที่มีสิ่งเจือปนมาใชอาจทําใหเกิดไคลสบู หรือสบูมีฟอง
นอย ทําใหเกิดตะกรันในภาชนะที่ใชตม  การที่น้ําเกิดฟองกับสบู ไดงายหรือยากนั้น  ทําให
สามารถจําแนกน้ําออกเปน 2 พวก ไดแก น้ําออน (soft water) และน้ํากระดาง (hard water) โดย
น้ําออน เปนน้ําที่มีสมบัติทําใหสบูเกิดฟองมาก เชน น้ํากลั่น น้ําประปา น้ําฝน เปนน้ําที่คอนขาง
บริสุทธิ์   สวนน้ํากระดาง จะเปนน้ําที่มีสมบัติทําใหสบูเกิดฟองนอยหรือ ไมเกิดฟองกับสบูจะ
เกิดไคลสบู เชน น้ําบาดาล น้ําทะเล    น้ํากระดาง ซึ่งมีสมบัติเชนนี้    เนื่องจากมีสารเคมีละลาย
อยูหลายชนิด เชน แคลเซยีมคลอไรด (CaCl2) แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) แมกนีเซียมซัลเฟต 
(MgSO4)  แคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต (CaHCO3)  แมกนีเซียมคลอไรด  (MgCl2) 
แมกนีเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต  (MgHCO3)  ความกระดางของน้ํา มันเกี่ยวของกับการมีอยู
ของเกลือแรที่ละลายอยูในน้ําดวยปริมาณที่มากพอ (โดยปกติมากกวารอยละ 0.005) ความ
กระดางของน้ํานั้นขึ้นกับชั้นหินที่น้ําผานไปสัมผัส น้ํากระดางนี้จะทําใหเกิดปญหาในหมอตม
น้ําและในเครือ่งซักผา กลาวคือจะมีตะกรันเกิดขึ้น ในหมอตมน้ําและในทอน้ํารอนและทําให
เกิดตะกอนที่ไมละลายน้ํากับสบู ซึ่งทั้งนี้สัมพันธกับเกลือของแมกนีเซียมและแคลเซียม 
แมกนีเซียมไอออนและแคลเซียมไอออน เปนไอออนบวกที่มีอยูเปนจํานวนมากในน้ํากระดาง 
สวนไอออนอื่นๆ เชน Na+ จะไมทําใหเกิดปญหาเหลานี้เพราะวาเกลือของโซเดียมสามารถ
ละลายน้ําได ภายในหมอตมน้ําจึงมีแคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียมคารบอเนต สําหรับ
แคลเซียมคารบอเนตนั้นไดจากการสลายตัวของแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต ดังนี้ 
          
   Ca (HCO3) 2    ⎯⎯→  CaCO3 + H2O + CO2 

ความรอน 

 



 8.6.1 ความกระดางของน้ํา   ความกระดางของน้ําสามารถแบงออกได 2 ชนิด คือ  
   1) ความกระดางชั่วคราว (temporary hardness) เกิดจากการมีอยูของเกลือ
ไฮโดรเจนคารบอเนตซึ่งไดแก Ca(HCO3)2 และ Mg(HCO3)2 ความกระดางแบบชั่วคราวนี้
สามารถขจัดออกไปไดโดยการตมน้ําทําใหเกลือไฮโดรเจนคารบอเนตสลายตัวเปนเกลือ
คารบอเนตที่ไมละลายน้ํา ไดแก CaCO3 และ MgCO3 ซึ่งจะตกตะกอนออกมา 
   2) ความกระดางถาวร (permament hardness) เกดิจากการมีเกลือคลอไรด
และซัลเฟตของแคลเซียมและแมกนีเซียม เกลือเหลานี้ไมสามารถจะขจัดออกจากน้ําโดยการตม 
แตสามารถใชวิธีการเหลานี้ คือ การกลัน่ การตกตะกอน และการแลกเปลี่ยนไอออน  
 

 8.6.2  วิธีการแกน้ํากระดาง  
   วิธีการที่จะแกความกระดางของน้ํามีหลายวิธี ดังนี ้

   1)  การตม  ใชแกน้ํากระดางชั่วคราวเทานั้น การตมจะทําใหสารเจือปนในน้ํา
จําพวกแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต  แมกนีเซยีมไฮโดรเจนคารบอเนตเกิดการสลายตัวให
แคลเซียมคารบอเนตหรือแมกนีเซียมคารบอเนต แลวจะได น้ํา กับ แกสคารบอนไดออกไซด 
(CO2) จากวิธีการตม จะทําใหเกิดตะกรันเกาะในภาชนะที่ใชตมน้ํา 
       

 
แคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต  ⎯⎯→  แคลเซียมคารบอเนต + น้ํา + CO2 

ตม 

 
   2)  การกลั่น  วิธีนี้ใชแกน้าํกระดางทั้ง 2 ชนิด เปนวิธีที่ตองใหความรอนกับ
สารนั้นจนกลายเปนไอ กอนที่ไอน้ําจะเย็นตัวควบแนนเปนหยดน้ําที่บริสุทธิ์  วิธีการแกไขน้ํา
กระดางโดยการกลั่นนี้จะไมนิยมใชเนื่องจากสารเจือปนที่เหลือตกคางจะเกาะติดภาชนะและ
เปนวิธีการที่สิ้นเปลืองคาใชจายสูง 
   3) การใชสารเคมี ใชแกน้ํากระดางทั้ง 2 ชนิด สารเคมีที่ใชในการแกน้ํา
กระดาง คือ โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) หรือโซดาแอซ ซึ่งสารเคมีชนิดนี้จะทําปฏิกิริยากับ
สารเจือปนที่ทําใหน้ํามีความกระดาง โดยสารจะรวมตัวกับสิ่งเจือปนแลวแยกออกจากน้ําทําให
เกิดตะกอนสวนน้ําก็จะหายกระดาง 
   4)  การใชเปอรมิวไตต (permutit)  เปนวิธีที่ใชแกน้ํากระดางทั้ง 2 ชนิด ซึ่ง
เปนสารเคมีสงัเคราะห คอื เปอรมิวไตต มีชื่อทางเคมีวา โซเดียมอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนํา



สารเคมชีนิดนี้ใสไวในเครื่องกรองน้ํา น้ําที่มีความกระดางเมื่อผานเครื่องกรองน้าํชนิดนี้ใชเปอร
มิวไตตจะทําใหน้ําที่ออกจากเครื่องกรองน้ําหายกระดางได 
 

8.7  น้ําประปา 
 

 เนื่องจากน้ําธรรมชาติมักมีสารตางๆ เจือปนอยู จึงทําใหน้ําสกปรกไมเหมาะที่จะ
นํามาดื่มหรือใชได แตเราสามารถกําจัดสารเจือปนดังกลาวได โดยวิธีการทําใหน้ําตกตะกอน 
การกรองและอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงนําหลักการนี้มาใชในกระบวนการทําน้ําธรรมชาติใหสะอาด
เพ่ือเปนน้ําใชสําหรับประชาชนซึ่งเราเรียกวา น้ําประปา  น้ําประปา เปนน้ําที่ผานขบวนการตาง 
ๆ มากมาย  กวาจะเปนน้ําประปาใหบริการแกประชาชนไดนั้น มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน 
ดังนี้ 
 8.7.1.  การสูบน้ํา   การผลิตน้ําประปา เริ่มจาก "โรงสูบน้ําแรงต่ํา" ทําการสูบน้ํา
ดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือลําเลียงเขาสูระบบผลิต ซึ่งน้ําดิบที่สามารถนํามาผลิตน้ําประปา
ไดนั้นตองเปนน้ําที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมมีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปอนเกินกวาที่กําหนด 
ซึ่งไดผานการวิเคราะหตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตรแลววาสามารถนํามาใชผลิตเปน
น้ําประปาได และตองมีปริมาณมากเพียงพอที่จะนํามาผลิตน้ําประปาไดอยางตอเนื่อง 
 8.7.2  การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ  น้ําดิบที่สูบเขามาแลว จะถูกผสมดวยสารเคมี 
เชน สารสมและปูนขาว เพ่ือทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ สารละลายสารสมจะชวยใหมีการ
ตกตะกอนไดดียิ่งขึ้น และสารละลายปูนขาวจะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไครน้ําหรือ
สาหรายในน้ํา หรือบางครั้งจะมีการเติมคลอรีน เพ่ือทําการฆาเชือ้โรคที่อาจปะปนมากับน้ําใน
ชั้นตนนี้กอน 
 8.7.3  การตกตะกอน  ขั้นตอนนี้จะปลอยน้ําที่ผสมสารสมและปูนขาวแลว ที่ทําให
เกิดการหมุนวนเวียนเพื่อใหน้ํากับสารเคมีรวมตัวกันจะชวยใหมีการจับตัวของตะกอนไดดี
ยิ่งขึ้น และจะนําน้ําเหลานั้นใหเขาสูถงัตะกอนที่มีขนาดใหญ เพ่ือทําใหเกิดน้ํานิ่ง ตะกอนที่มี
ขนาดใหญน้ําหนักมากจะตกลงสูกนถังและถูกดูดทิ้ง น้ําใสดานบนจะไหลตามรางรับน้ําเขาสู
ขั้นตอนตอไป 
 8.7.4 การกรอง    ในการกรองจะใชทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรอง
ตะกอนขนาดเล็กมากในน้ํา และใหมีความใสสะอาดมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้น้ําที่ผานการกรอง



จะมีความใสมากแตจะมีความขุนหลงเหลืออยูประมาณ 0.2-2.0 หนวยความขุน และทรายกรอง
จะมีการลางทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการกรองมีประสิทธิภาพ 
 8.7.5  การฆาเชื้อโรค  น้ําที่ผานการกรองมาแลวจะมีความใส แตอาจจะมีเชื้อโรคเจือ
ปนมากับน้ํา ฉะนั้นจึงจะตองทําการฆาเชื้อโรค โดยใช คลอรีน ซึ่งคลอรีนนี้สามารถฆาเชือ้โรค
ไดเปนอยางดี น้ําที่ไดรับการผสมคลอรนีแลว เรียกกันวา "น้ําประปา" สามารถนํามาใชเพ่ือการ
อุปโภคบริกโภคได และจะทําการจัดเก็บไวในถังขนาดใหญ เรียกวา ถังน้ําใส เพ่ือจัดการบริการ
ตอไป 
 8.7.6  การควบคุมคุณภาพน้ําประปา  ขัน้ตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะ
น้ําประปาที่ทําการผลิตมาแลวนั้น จะตองวิเคราะหตรวจสอบอีกครั้งจากนักวิทยาศาสตร และ
การตรวจสอบนี้จะดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหไดน้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับ
การอุปโภคบริโภค 
 8.7.7  การสูบจาย น้ําประปาที่ผลิตมาแลวนั้น จะตองใหบริการถึงบานเรือนของผูใช
น้ําโดยสงผานไปตามเสนทอ ดังนั้นการสูบจายจึงมีความจําเปน ดวยการสงจากหอถังสูงที่
สามารถริการไดในพื้นที่ใกลเคียง และในพื้นที่ที่ไกลออกไปหรือมีความสูงมากจําเปนตองใช
เครื่องอัดแรงดันน้ํา เพ่ือใหน้ําประปาสามารถบริการไดอยางทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.4 กระบวนการทําน้ําประปา 
        ที่มา  (Hill, 1992. p. 500) 



8.8  น้ําเสีย 
 

 น้ําเสีย หมายถึง น้ําที่มีสิ่งเจือปนสูงเกินกวาที่กําหนด หรือน้ําที่มีสมบัติเปลี่ยนไป
จากธรรมชาติ จนทําใหมนุษย สัตวและพืชท่ีนําน้ํานั้นมาอุปโภคบริโภคไดรับอันตรายทั้ง
ทางตรงและทางออม การพิจารณาวาน้ํานั้นเปนน้ําเสียหรือไม หลักสําคัญตองพิจารณาวาจะนํา
น้ํานั้นไปใชในกิจการใด เพราะน้ํานั้นอาจเปนน้ําเสียถานําไปใชในกิจกรรมหนึ่ง แตอาจไมใช
น้ําเสียถานําไปใชในอีกกิจกรรมหนึ่งก็ได เชน น้ําจากหวย คลอง บึง เปนตน อาจไมใชน้ําเสีย
เมื่อนําไปใชเพ่ือการเกษตรกรรม แตอาจเปนน้ําไมดีหรือน้ําเสียเมื่อนํามาใชบริโภค เปนตน เมื่อ
กลาวถึงสภาพของน้ําเสียเรามักนึกถึงน้ําที่มีสีดําและมีกลิ่นเหม็น แตแหลงน้ําบางแหงอาจไมมี
สีหรือกลิ่นดังกลาวก็ได ทั้งๆ ที่มีสารที่เปนพิษหรือเชื้อโรคปนอยู จนทําใหเปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตที่นําน้ําเหลานั้นไปใชในการอุปโภคบริโภค  
 น้ําเสียทางกายภาพ (physical waste water) เปนน้ําเสียท่ีสัมผสัไดดวยประสาท
สัมผัส เชน ใชจมูกดมกลิ่น ใชลิ้นชมิรส ใชตาดสูี ใชผิวหนังสัมผัส เปนตน สิ่งที่บงบอก
ลักษณะน้ําเสียทางกายภาพ เชน   อุณหภูมิ   ส ี  ความขุน   กลิ่น  รส   ความเปนกรดเปนดาง 
(pH) และของแข็งในน้ํา สารแขวนลอย เปนตน  สวนน้ําเสียทางเคมี (chemical waste water) 
หมายถึง น้ําที่มีสารเคมีละลายอยูโดยไมทําใหลักษณะทาง กายภาพของน้ําเปลี่ยนไป น้ําเสียทาง
เคมีจึงไดแก น้ําเสียท่ีมีสิ่งตอไปนี้เปนสวนประกอบ คือ  โลหะหนัก  เมทัลลอยด  สารอนินทรีย 
สารกัมมันตรังสี  และวัตถุมีพิษ เชน สารเคมีที่ใชฆาหรือทําลายศัตรูพืชและสัตว เปนตน 
 การตรวจคุณภาพน้ํา จะตองวัดปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ําหรือคา DO 
(dissolved oxygen) ถาคา DO นอยกวา 3 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตรก็จัดวาน้ํานั้นเปนน้ําเสีย   วัด
ปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรียจําเปนตองใชในการยอยสลายอินทรียสารในน้ํา หรือหาคา 
BOD (biochemical oxygen demand) ในกรณีที่พบวาคา BOD สูง แสดงวาในน้ํานั้นมีอินทรีย
สารมาก จุลินทรียตองใชออกซิเจนในน้ําในการยอยสลายมากตามไปดวย และถาคา BOD สูง
กวา 100 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตรก็จัดวาน้ํานั้นเปนน้ําเสียและวัดคาปริมาณของออกซิเจนที่
ตองการใชในการสลายสารอินทรียในน้ํา หรือหาคา COD (chemical oxygen demand) โดยการ
ออกซิไดส ดวยโพแทสเซียมไดโคเมต ซึ่งปกติแลวคา COD จะสูงกวา BOD  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.5  สาเหตุมลพิษทางน้ํา 

            ที่มา  (Terrell, 2004) 
 
 8.8.1  สาเหตุของนํ้าเสีย  แหลงที่มาของสาเหตุที่ทําใหน้ําเสียท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
   1)  จากแหลงอุตสาหกรรม ซึ่งปลอยน้ําทิ้งและวัสดุเหลือใชลงสูแมน้ํา  และ  
ลําคลอง    เปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
   2)  จากแหลงชุมชนและธุรกิจการคา ซึ่งมักจะไมผานกระบวนการบําบัด    จึง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
   3)  จากแหลงเกษตรกรรม ซึ่งมีสารพิษตางๆ  เชน ยาปราบศัตรูพืช   ซากพืช 
และซากสัตวที่ตายทับถม 
   4)  จากแหลงคมนาคมทางเรือ  ซึ่งทําใหใหเกิดคราบน้ํามัน ลอยที่ผิวน้ํา 
   จากแหลงที่มาตางๆ ของน้ํา ซึ่งเปนสาเหตุทําใหน้ําเสีย โดยจะทําใหแหลงน้ํา
ตางๆ มีสิ่งเจือปนเกิดขึ้น ซึ่งไดแก สารแขวนลอยจําพวกฝุนดิน เชื้อโรคตางๆ ปริมาณออกซิเจน
ในน้ํา  และ สารเคมีที่ละลายในน้ํา  ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดมลพษิทางน้ําตามมา 
 8.8.2 วิธีการปองกันน้ําเสีย   สําหรับการปองกันระยะสั้น นอกจากใหสรางระบบ
ปรับปรุงคุณภาพของน้ําแลว ควรมีกฏหมายควบคุมการใชวัสดุหรือสารสังเคราะหตางๆ ที่เปน 
ตนเหตุของปญหามลพิษทางน้ํา  เพิ่มการควบคุมโดยใหโรงงานตางๆ ใหปฏิบัติตามกฏหมาย 
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงอันตรายและวิธีปองกัน รวมท้ังการรวมกันแกไขปญหา  



เชน น้ําทิ้งจากแหลงชุมชน ควรมีการรวมมือกันจัดสรางระบบปรับคุณภาพของน้ํา เชน สราง
บอพักน้ําสําหรับน้ําที่ระบายออกจากที่ชุมชน  เพื่อนํามาผานกระบวนการลดพิษบางชนิดออก
กอนจนไดคุณภาพตามมาตรฐานแลวจึงระบายสูแมน้ําลําคลอง  โดยประชาชนแตละคนตองถือ
เปนหนาที่ที่จะตองชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ําใหดีอยูเสมอ ไมทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
ตางๆลงในน้ําโดยตรง  สวนโรงงานอุตสาหกรรมก็ควรเลือกใชวัสดุดิบและกระบวนการผลิตที่
ไมเกี่ยวของและเกิดปญหามลพิษหรือใหเกิดปญหานอยท่ีสุด   น้ําทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ตองผานกระบวนการกําจัดสารมลพิษใหเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมกอนแลว
จึงระบายสูแมน้ําลําคลอง  และน้ําทิ้งตองไมมีน้ํามัน ไขมัน หรือวัตถุเปนพิษที่ใชในการเกษตร 
อุตสาหกรรม ตองไมมีสารกัมมันตรังสี กลิ่นและสีที่พึงรังเกียจ เปนตน 
  สวนการปองกันระยะยาว ตองมีการวางแผนรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตร 
วิศวกร และนักวางผงัเมือง เพ่ือกําหนดเขตชุมชนที่มีขนาดเหมาะสมและสอดคลองกับระบบ
ปรับคุณภาพของน้ํามีการกระจายชุมชนใหอยูในทิศตางๆ เพ่ือไมใหแออัดในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งมากเกินไป พรอมกับกําหนดเขตและการกระจายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
แหลงชุมชนไมใหมีมากเกินกวาที่สิ่งแวดลอมจะรับไวได 
 

 8.8.3. การกําจัดน้ําเสีย  ในการกําจัดน้ําเสียจําเปนจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพของ
น้ําจากแหลงตางๆ โดยจะตองทราบกอนวาน้ําทิ้งเหลานั้นมีสารมลพิษใดเปนองคประกอบ แลว
จึงเลือกกระบวนการที่สอดคลองกับการแยกสารมลพิษเหลานั้น โดยทั่วๆ ไปน้ําทิ้งจากแหลง
ชุมชน มักจะมีพวกเศษผง ขยะมูลฝอย และสารอินทรียตางๆ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของน้ํา
จึงใชการกรองและการตกตะกอนกอน แลวจึงใชจุลินทรียลงไปทําลายสารอนิทรียในน้ํา ซึ่ง
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพของน้ําจากแหลงชุมชนอาจจะมีลักษณะทั่วๆไป    วิธีการกาํจัด
น้ําเสียและวิธีบําบัดน้ําเสีย โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
   1)  กระบวนการกําจัดน้ําเสียขั้นที่ 1 เปนขั้นตอนของการกําจัดของแข็งสวน
ใหญที่ลอยและแขวนลอยในน้ําดวยวิธีการตักออกและดวยวิธีการใหตกตะกอนโดยแรงดึงดูด
ของโลก กระบวนการนี้แบงออกเปน 3 ขั้น 
          ก)  การสกัดกั้นวัตถุชิ้นใหญๆที่ลอยน้ําโดยผานน้ําเสียไปยังตะแกรง 
          ข)  การกําจัดกรวดทรายโดยการใชรางตกตะกอน เศษหิน กรวด ทราย 
หรือวัตถุชิ้นเล็กๆ จะตกลงไปยังดานลางของรางตกตะกอน 



        ค)  การกําจัดโคลนตม หรือสิ่งที่แขวนลอยโดยใชถังตกตะกอน น้ําเสียท่ี
ผานตะแกรงและรางตกตะกอนมาแลว ยังคงมีโคลนตมหรือตะกอนแขวนลอยอื่นๆปะปนอยูใน
น้ํา เมื่อปลอยใหน้ําเสียนี้ผานเขาไปในถังพัก เพ่ือตกตะกอนโดยลดความเร็วของการไหลของ
น้ําเสีย ก็จะไดตะกอนของการแขวนลอยตกลงไปอยูดานลางของถัง เรียกของแข็งที่ตกลงมานี้
วา กากตะกอนแบคทีเรีย (raw sludge) ซึ่งอาจนําไปใชประโยชนในการถมที่ได  น้ําที่ผาน
ออกมาจากถังตกตะกอนจะมีการฆาเชื้อโรค โดยการผานคลอรีนลงไปกอนที่จะปลอยลงสู
คลองสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8.6  กระบวนการกําจัดน้ําเสียขั้นที่ 1 
               ที่มา  (Hill, 1992, p. 496) 
 
   2)  กระบวนการกําจัดน้ําเสียขั้นที่ 2 เปนขั้นตอนที่มีการลดคา BOD ของน้ํา
โดยใชวิธีการทางชีววิทยารวมทั้งสารแขวนลอยที่ยังเหลืออยู นิยมใชกากตะกอนแบคทีเรีย     
(activated sludge ) และวิธีการหยด (trickling filters) กันมากที่สุด วิธีกากตกตะกอนแบคทีเรีย
นั้นสามารถกําจัดสารแขวนลอยและ BOD ออกไดถึงรอยละ 90  สวนวิธีการกรองหยดสามารถ
ลดไดประมาณ 80-85%  การกําจัดน้ําเสียโดยวิธีการกรองหยดนั้นกระทําโดยการผานน้ําเสีย
อยางชาๆลงไปบนถาดกรองที่ประกอบดวยกอนกรวดเล็กๆหรือกอนหิน ซึ่งแบคทีเรียท่ีอยูบน
กอนกรวดหรือหินจะทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียท่ีอยูในน้ําเสีย น้ําที่ไดออกมาจะมี BOD ตํ่า
และคอยๆ หยดลงไปยังดานใตของถาดกรอง ทางตอนบนของถาดกรองจะเกิดสภาวะที่มีการ
ใชออกซเิจน สําหรับดานลางของถาดกรองจะเกิดสภาวะที่ไมตองใชออกซเิจน   ในปจจุบัน
การกําจัดน้ําเสียโดยวิธีกากตกตะกอนแบคทีเรียนิยมใชกันมาก รวมทั้งการแกไขน้ําเสียจาก



แหลงชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรม อตัราการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียโดย
แบคทีเรียเพิ่มขึ้นโดยการสูบอากาศเขาไปในน้ําเสีย และใหกากตะกอนแบคทีเรียไดสัมผัสกับ
น้ําเสีย หรือน้ําผานออกมาจากการแกไขขั้นที่ 1 มากที่สุดเทาที่จะไดโดยวิธีการตกตะกอน
แบคทีเรีย จะทําใหน้ําเสีย อากาศและตะกอนแบคทีเรียจะอยูรวมกันหลายชั่วโมง ในถังเติม
อากาศ (aeration tank) ในชวงเวลานี้จะเกิดการยอยสลายสารอินทรีย โดยการกระทําของ
แบคทีเรีย ซึ่งอธิบายโดยสมการตอไปนี้ 
 

       สารอินทรีย ( C,  H,  O,  N ) + แบคทีเรีย + ออกซิเจน  ⎯→  CO2 + H2O + NH3 + พลังงาน 
 

   3) กระบวนการการกําจัดน้ําขั้นที่ 3 เปนขั้นตอนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือกําจัด
สารมลพิษอนิทรียที่เหลืออยูรวมทั้งเกลือแรอนินทรีย โดยเฉพาะสารไนเตรตและฟอสเฟต ที่ไม
ถูกกําจัดออกไปในการกําจัดขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 กระบวนการนี้จึงทําใหน้ําที่ไดมีความสะอาด
ยิ่งขึ้นกอนปลอยออกไปสูสิ่งแวดลอม การนําเทคนิคตางๆที่ทันสมัยมาใชในการกาํจัดน้ําเสียขั้น
ที่ 3 นี้ เชน กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (electrodialysis) นอกเหนือจากการตกตะกอน การ
กรองและการดูดซับกลิ่นและสีดวยถานกัมมันต (activated carbon) ดังนั้นกระบวนการกําจัดน้ํา
เสียขั้นที่ 3 จึงมีคาใชจายสูงมากและไมนิยมใชในประเทศกําลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8.7  กระบวนการกําจัดน้ําเสียขั้นที่ 2 
               ที่มา  (Hill, 1992,  p. 497) 



8.9  บทสรุป 
 

 สมบัติทางกายภาพของน้ํา เชน น้ําบริสทุธิ์เปนของเหลวไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมมีสี น้ํา
ธรรมชาติในปริมาณมากจะมีสีเขียวแกมน้ําเงิน  น้ําดื่มที่มีรสดี เนื่องจาก มีแกสในอากาศและ
เกลือจากผิวโลกละลายอยู   น้ํามีจุดเยือกแข็ง 0oC จุดเดือด 100oC ที่ความดัน 760 มิลลิเมตร 
ปรอท เปนตน  สําหรับสมบัติทางเคมีของน้ํา เชน การแตกตัวของน้ํา เปน H3O+ และ OH-  
ปฏิกิริยาของน้ํากับโลหะจะใหแกสไฮโดรเจน ปฏิกิริยากับอโลหะ เปนตน  โมเลกุลของน้ํา
ไมไดเปนแบบเสนตรง พบวามุมระหวางพันธะ O-H นั้นเทากับ 104.7 องศา ทําใหโมเลกุลของ
น้ํามีสภาพขั้ว  ปกติน้ําจะเปนน้ําออน มีสมบัติทําใหสบูเกิดฟองมาก ถามีเกลือไฮโดรเจน
คารบอเนตซึ่งไดแก Ca(HCO3)2 และ Mg(HCO3)2 ละลายอยูจะกลายเปนน้ํากระดางชั่วคราว 
ซึ่งไมคอยเกิดฟองกับสบูและจะเกิดไคลสบู แตสามารถขจัดออกไปไดโดยการตม แตถามีเกลือ
คลอไรดและซัลเฟตของแคลเซียมและแมกนีเซียม จะเปนน้ํากระดางถาวร ขจัดโดยการกลั่น 
การตกตะกอน และการแลกเปลี่ยนไอออน  
 น้ําเปนสารที่สามารถละลายสารอื่นไดดี โดยเฉพาะสารประกอบเชิงไอออนโมเลกุล
ของน้ํา มีสภาพขั้วสูง จึงทําใหน้ําละลายสารประกอบเชิงไอออนไดดี เชน สารประกอบไนเตรต  
คลอเรต  คลอไรด  และซลัเฟต เปนตน  การทําประปาเปนวิธกีารทําน้ําใหสะอาด โดยการสูบ
น้ํา  การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ  การตกตะกอน  การกรอง  การฆาเชื้อโรค  การควบคุมคุณภาพ
น้ําประปา  และการสูบจาย  โดยตนเหตุของน้ําเสียมาจาก จากแหลงอุตสาหกรรม ชุมชนและ
ธุรกิจการคา การเกษตร และคมนาคมทางเรือ  ซึ่งมีขัน้ตอนในการบําบัดน้ําเสีย ไดแก การกําจัด
สารแขวนลอยและตกตะกอน  การลด BOD โดยใชกากตะกอนแบคทีเรีย และการกําจัด
สารอินทรียและสารอนินทรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.10  คําถามทายบท 
 

 8.10.1  วัฏจักรของน้ํา คืออะไร จงวาดแผนภาพประกอบการอธิบาย 
 8.10.2  องคประกอบของน้ําในธรรมชาติ มีอะไรบาง และมีแหลงที่มาจากอะไร 
 8.10.3  สมบัติทางเคมีของน้ํามีอะไรบาง จงอธิบาย 
 8.10.4  จงวาดรูปโครงสรางโมเลกุลของน้ํา พรอมอธิบายสภาพขั้วของโมเลกุลดวย 
 8.10.5.  น้ําออน น้ํากระดาง คืออะไร และ น้ํากระดางจําแนกไดกี่ชนิด อะไรบาง 
 8.10.6  น้ํากระดางชั่วคราว และน้ํากระดางถาวร มีสมบัติ และวิธีการแกน้ํากระดาง
แตกตางกันอยางไร 
 8.10.7  สารประกอบชนิดใดที่สามารถละลายไดดีในน้ํา และสารประกอบชนิดใดที่
ไมคอยละลายในน้ํา 
 8.10.8.  จงอธิบายขั้นตอนในการทําน้ําประปา 
 8.10.9  จงอธิบายความหมายของ น้ําเสีย ทางกายภาพ และทางเคมี 
 8.10.10  DO  BOD และ COD คืออะไร มีความสําคัญอยางไร 
 8.10.11 น้ําเสียเกิดมาจากสาเหตุใด และจะมีวิธีการปองกันไดอยางไร 
 8.10.12  จงอธิบายขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสีย 
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