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น้ําเป็นสารเคมีที่มีสูตรทางเคมี H2O น้ําจากธรรมชาติ (Natural water) ได้แก่ น้ําที่อยู่ในวัฎ
จักรน้ํา (water cycle หรือ hydrologiccycle); atmosphere, soil water, surface water,
ground water เป็นต้น

พารามิเตอร์สําหรับคุณภาพน้ํา
• Chemical/physical parameters
- include heavy metals, trace organic compounds, total suspended solids
(TSS), and turbidity
• Microbiological parameters
- include Coli form bacteria, E. coli, and specific pathogenic species of
bacteria (such as choleracausing Vibrio cholerae), viruses, and protozoan Parasites

ชนิดของน้ํา ทีใ่ ช้ในห้องปฏิบัติการตาม ASTM แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. น้ําปราศจากสารอินทรีย์หรือน้ําบริสุทธิ์สูง (organically – free pure water) จัดเป็นน้ํา type (ΙΙ)
การผลิตน้ําบริสุทธิ์นี้จะมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากกระบวนการReverse
osmosis (RO) ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ Reverse osmosis (RO) แบบธรรมดา และ
Reverse Osmosis (RO) แบบกรองด้วยคาร์บอน

Reverse osmosis (RO) โดยการกรองผ่าน membrane filter
เป็นวิธีการกรองที่สามารถขจัดโมเลกุลและไอออนหลาย ๆ
ชนิ ดออกจากสารละลายได้ โ ดยการให้ค วามดั นไปยัง สารละลาย
ขณะที่โมเลกุลหรือไอออนนั้นอยู่ด้านหนึ่งของเยื่อเมมเบรนที่จําเพาะ
เยื่อเมมเบรนนั้นจะกั้นกรองไม่ให้โมเลกุลหรือไอออนที่มีขนาดใหญ่
ผ่านรูบนเยื่อเมมเบรน แต่จะยอมให้ส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กกว่ารู
บนเยื่อเมมเบรนของสารละลายผ่านได้อิสระ
ตัวกรอง หรือ reverse osmosis(RO) filter, เป็นเยื่อเมมเบรนแบบคอมโพไซต์ฟิล์มบาง
(thinfilm composite membrane ;TFMหรือ TFC)
Reverse Osmosis (RO) Carbon filtration
Carbon filtration เป็นวิธีการกรองด้วยหลักการการดูด
ซับทางเคมีโดยใช้ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เพื่อขจัดสิ่ง
ปนเปื้อนและสิ่งเจือปนออกจากน้ํา ตัวกรองคาร์บอนสามารถใช้ใน
การขจัดพวกคลอรีน ตะกอน และสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
ออกจากน้ํา แต่ไม่สามารถขจัดเกลือ แร่ธาตุ และสารประกอบ
อนินทรีย์ที่ละลายได้
กระบวนการ Ultraviolet (UV) Oxidation
เป็ นกระบวนการทําลายโดยแสงยู วีหรือ oxidizing
agents ซึ่งเกิดออกซิไดซ์สิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ํามีตัว
Oxidizing agents ได้แก่ โอโซน หรือไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์(H2O2) เป็นต้น
น้ําบริสุทธิ์สูงนี้เหมาะสําหรับใช้ในเครื่อง HPLC ,GC ตลอดจน
ใช้
สําหรับวิเคราะห์ค่า TOC น้ําชนิดนี้จะมีสมบัติค่าการนําไฟฟ้า (electrical conductivity) ประมาณ
0.056 µS/cm และมีค่าความต้านทานไฟฟ้า Resistivity ประมาณ 18.0 ΜΩ
2. น้ําปราศจากอิออน (Deionization) จัดเป็นน้ํา type (ΙΙΙ)
Deionized water (de-ionized water) หรือน้ํา DI เป็นน้ําที่กําจัดไอออนเกลือแร่ของมัน
ออกหมดแล้ว เช่นพวกแคตไอออนจาก sodium, calcium, iron, copper และแอนไอออน เช่น
chloride และ bromide.

กระบวนการ Deionization เป็นกระบวนการทางกายภาพที่ใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนซึ่งประดิษฐ์
ขึ้นมาอย่างจําเพาะ เรซินนี้ยึดเหนี่ยวและกรองเกลือแร่ออกจากน้ํา (เนื่องจากสิ่งเจือปนน้ําส่วนใหญ่
เป็นเกลือที่ละลายได้
ข้อจํากัด: deionization ไม่สามารถกําจัดพวกโมเลกุลอินทรีย์ที่ไม่มีประจุ, ไวรัส หรือแบคทีเรียได้
แต่ในบางครั้งอาจดักจับได้ในเรซินและถ้าประดิษฐ์ เรซินแอนไอออนที่จําเพาะสูงมากสามารถขจัดพวก
แบคทีเรียแกรมลบได้ น้ําชนิดนี้เหมาะสําหรับใช้ในการวิเคราะห์โลหะหนัก น้ําชนิดนี้จะมีสมบัติค่า
การนําไฟฟ้า (electrical conductivity) ประมาณ 1.0 µS/cm และมีค่าความต้านทานไฟฟ้า
Resistivity ประมาณ 1.0 ΜΩ
3. น้ํากลั่น (distilled water, DW) จัดเป็นน้ํา type (ΙΙΙΙ)
น้ํากลั่น โดยทั่วไปมักหมายถึงน้ําที่ถูกบรรจุขวดซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่น และมีสมบัติค่า
การนําไฟฟ้า (electrical conductivity) น้อยกว่า 10 µS/cm น้ํากลั่น สามารถผลิตน้ําที่บริสุทธิ์
มากได้ แต่ก็ยังหลงเหลือแร่ธาตุสีขาวหรือสีเหลืองได้ด้วยเหมือนกัน และไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะไม่
มีเชื้อแบคทีเรียเจือปนในน้ําดื่มนั้นได้ ต้องระวังรักษาขวดหรือภาชนะใส่ก่อนใส่น้ําเสมอ เพื่อปกกันการ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
4. น้ําทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จัดเป็นน้ํา type (Ιν)
เป็น น้ํา ที่มี การปนเปื้ อนมากกว่ าทั้ ง 3 ประเภทที่ กล่า วมาข้ างต้น เป็ นน้ํ าที่ ใช้สํ าหรับ การ
ทดลองทีต้องใช้น้ําปริมาณมากๆ เช่นการเตรียมสารเคมีที่ใช้สังเคราะห์สาร และใช้สําหรับล้างเครื่อง
แก้ว

ตารางสําหรับเปรียบเทียบคุณภาพน้ําประเภทต่างๆ
โดยอ้างอิงจาก
The ASTM, NCCLS, and ISO 3696 classifypurified water into Grade 1–3 or Types I–IV
depending upon the level of purity.

สรุป
ในการวิเคราะห์/ทดสอบน้ําที่จะนํามาใช้ในห้องปฏิบัติการควรเลือกน้ําที่เหมาะสมกับงาน
วิเคราะห์/ทดสอบ เนื่องจากงานวิเคราะห์/ทดสอบแต่ละงานต้องการความบริสุทธิ์ของน้ําต่างกัน
สําหรับเครื่องมือที่มีความอ่อนไหวง่ายจําเป็นต้องใช้น้ําที่มีความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากจะทําให้ไม่ส่งผล
กระทบต่อตัวเครื่องมือ ส่วนการวิเคราะห์/ทดสอบด้วยเครื่องโลหะหนักมีความจําเป็นต้องเลือกใช้น้ํา
ที่ปราศจากอิออน หากวิเคราะห์/ทดสอบงานทางเคมีทั่วไปก็สามารถใช้น้ํากลั่นได้ เหตุผลที่เราควร
เลือกน้ําให้เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ําแต่ละประเภทแตกต่าง
กันออกไป เช่น น้ําบริสุทธิ์สูงมีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากต้นทุนการผลิตก็จะสูงตามไปด้วยหากเพียง
แค่ต้องการวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไปก็ควรเลือกใช้น้ํากลั่นไม่ควรเลือกน้ําบริสุทธิ์สูงเนื่องจากน้ํากลั่นมี
ผลกระทบต่อการทดสอบไม่มากและมีต้นทุนการผลิตต่ําเมื่อเทียบกับน้ําประเภทอื่นๆ
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