
วิธีการทดลองทางเคม ี

การหาค่าpHในน้ำ

1)ใส่น้ำตัวอย่าง50mLลงใน

บีกเกอร์

2)นำพีเอชมิเตอร์มาต้ังค่าแล้ว

นำไปวัดค่าในน้ำตัวอย่างบันทึกผลและทำซ้ำ

การหาความกระด้างของน้ำ 

1)เตรียมNH3-NH4Cl,pH10โดยการละลาย

NH4Cl 3.2 กรัมในน้ำ,เติม conc. NH3 29 mL

และปรับปริมาตรเป็น50mLด้วยน้ำ

2)เตรียมสารละลายมาตรฐานEDTAคำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอน

ของสารละลายมาตรฐานEDTA

3) ปิเปตตัวอย่างน้ำดื่มปริมาตร 25 mL ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด

250 mL, เติมสารละลายbuffer 2mL สารละลาย Mg-EDTA 0.5 mL

และหยด EBT indicator 2-3 หยด เขย่าให้เข้ากัน สารละลายจะเปลี่ยน

บทคดัยอ่ 

โครงงานตรวจสอบคณุภาพนำ้ดืม่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 อำเภอเมอืง

จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 โรงเรียน โดยตรวจสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพคือ ความขุ่น กลิ่น คุณภาพน้ำทางเคมี คือ

ค่าโลหะหนัก (Fe, Mn,Pb) ความกระด้าง และค่า pH และตรวจสอบทางจุลชีววิทยาคือ ตรวจเชื้อ Coliforms และ

Escherichia Coli.  

กลุ่มตัวอย่างได้แก่น้ำดื่มในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยเก็บตัวอย่าง

3 ครั้ง และทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง พบว่าน้ำดื่มมีคุณภาพทางกายภาพ ดังนี้คือ ใส ไม่มีกลิ่น ทั้งหมด โดยมีค่าความขุ่น

เรยีงตามลำดบัจากนอ้ยไปหามากดงันี้โรงเรยีนที่6,5,4,2,1,3และ7โดยมคีา่เฉลีย่เปน็0.34,0.37,0.39,0.43,0.46,0.80,

1.03 NTU ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด 5 NTU สำหรับคุณภาพน้ำทางเคมีเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

ไดผ้ลการตรวจสอบดงันี้คา่pHทกุโรงเรยีนมคีา่pHเฉลีย่อยู่ในชว่ง7.0-7.6คา่ความกระดา้งพบวา่โรงเรยีนที่4,5,6,3,2,

1และ7ซึง่มคีา่เฉลีย่เปน็0.67-72.87mg/Lปรมิาณโลหะเหลก็ในนำ้ดืม่พบปรมิาณเหลก็ดงันี้โรงเรยีนที่1,2,345,6,7

ซึง่มคีา่เฉลีย่เปน็0.2680-1.4193mg/Lปรมิาณโลหะแมงกานสีในนำ้ดืม่พบปรมิาณแมงกานสีดงันี้โรงเรยีนที่3,2,14,5,

6, 7 ซึง่มคีา่เฉลีย่เปน็ 0.1631 - 0.3933 mg/L โดยคา่มาตรฐานของเหลก็และแมงกานสีทีก่ำหนด คอื ไมเ่กนิ 0.3 mg/L

และ0.3-0.5mg/Lและนำ้ดืม่ทกุโรงเรยีนไมพ่บโลหะตะกัว่

จากการหา Coliforms และ Escherichia Coli เพื่อหาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำ โดยการตรวจสอบคำนวณค่า

MPN/100mlไมพ่บเชือ้แบคทเีรยีทัง้2ชนดิในตวัอยา่งนำ้ทกุโรงเรยีน

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพของนำ้ดืม่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 อำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม

จำนวน7โรงเรยีน

2. เพือ่ตรวจสอบคณุภาพทางเคมขีองนำ้ดืม่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 อำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม

จำนวน7โรงเรยีน

3.เพือ่ตรวจสอบคณุภาพทางจลุชวีวทิยาของนำ้ดืม่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต9อำเภอเมอืงจงัหวดันครปฐม

จำนวน7โรงเรยีน

สมมตฐิาน 

คณุภาพนำ้ดืม่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 อำเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม จำนวน 7 โรงเรยีน

มคีณุภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ

ตวัแปรทีศ่กึษา 

ตวัแปรตน้นำ้ดืม่จากโรงเรยีนมธัยมในสงักดัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต9อำเภอเมอืงนครปฐมจงัหวดันครปฐมจำนวน7โรงเรยีนใน

อำเภอเมอืงจงัหวดันครปฐม

ตวัแปรตาม คณุภาพทางกายภาพของนำ้ดืม่ (ความขุน่,กลิน่,ส)ี คณุภาพทางเคมขีองนำ้ดืม่ (คา่โลหะหนกัของFe, Mn, Pb, ความกระดา้ง,คา่pH)

คณุภาพทางจลุชวีวทิยาของนำ้ดืม่(โคลฟิอรม์,E.coli)

ตวัแปรควบคมุปรมิาณนำ้ดืม่จากแตล่ะโรงเรยีน,วธิวีเิคราะห์

วิธีการทดลอง 

วิธีการทดลองทางกายภาพ 

1.นำน้ำดื่มตัวอย่างทั้ง7โรงเรียนสังเกตสีและดมกลิ่นบันทึกผล

2.การวัดค่าความขุ่นในน้ำ

   1) นำเครื่องวัดความขุ่นของน้ำมาตั้งค่า โดยนำน้าที่มีความขุ่น 20

100และ800มาวัดถ้าเครื่องอ่านตรงตามความขุ่นก็เริ่มวัดค่าได้

   2) ใส่น้ำลงในขวดที่ ใช้สำหรับวัดความขุ่นของน้ำ บันทึกผล

และทำซ้ำ

ชือ่เรือ่ง ศกึษาคณุภาพนำ้ดืม่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 อำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
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โดย  ๑.เดก็หญงิอมรรตัน์หอ้ยมาลี๒.เดก็หญงิจอมกฤดทิพิยเหลา่โมราพร๓.เดก็หญงินชิานนัท์สนัทดัครทูีป่รกึษานางสาวออนจลิาบวัประเสรฐิโรงเรยีน สรินิธรราชวทิยาลยั

 1 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 0.46

 2 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 0.43

 3 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 0.80

 4 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 0.39

 5 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 0.37

 6 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 0.34

 7 คา่เฉลีย่ ใส ไมม่กีลิน่ 1.03

โรงเรยีนที่ เกบ็นำ้ครัง้ที่

คา่เฉลีย่

สี กลิน่ ความขุน่

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการตรวจสอบทางเคมคีณุภาพนำ้ในโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต9อำเภอเมืองจังหวัด

นครปฐม

โรงเรยีนที่เกบ็นำ้ครัง้

ที่

ตรวจสอบทางเคมี โลหะหนกั

ความ

กระดา้ง
(mg/L) Fe Mn

Pb

คา่pH

 1 คา่เฉลีย่ 0.2680 0.2195 ไมพ่บ 59.79 7.5

 2 คา่เฉลีย่ 0.4991 0.1670 ไมพ่บ 17.33 7.6

 3 คา่เฉลีย่ 0.8416 0.1631 ไมพ่บ 14.47 7.0

 4 คา่เฉลีย่ 0.8974 0.2309 ไมพ่บ 0.67 7.4

 5 คา่เฉลีย่ 1.3093 0.2814 ไมพ่บ 2.80 7.2

 6 คา่เฉลีย่ 1.3689 0.3516 ไมพ่บ 3.40 7.1

 7 คา่เฉลีย่ 1.4193 0.3933 ไมพ่บ 72.87 7.0

ผลการทดลอง 

ตารางท่ี1ตารางแสดงผลการตรวจสอบทางกายภาพคุณภาพน้ำในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต9อำเภอเมืองจังหวัด

นครปฐม

 1 2,0,0 4.5 ไมพ่บ

 2 5,3,4 210 ไมพ่บ

 3 3,1,0 11 ไมพ่บ

 4 0,0,0 <1.8 ไมพ่บ

 5 4,3,0 27 ไมพ่บ

 6 1,1,0 4 ไมพ่บ

 7 0,2,4 11 ไมพ่บ

 1 5,5,4 1600 ไมพ่บ

 2 5,5,5 >1600 ไมพ่บ

 3 5,3,0 79 ไมพ่บ

 4 3,0,0 7.8 ไมพ่บ

 5 5,5,3 920 ไมพ่บ

 6 4,1,0 17 ไมพ่บ

 7 0,2,4 11 ไมพ่บ

ตารางที่4ตารางคำนวณคา่MPNFecalColiformsของตวัอยา่งที่1-7

ในอาหาร ECBroth และการตรวจ EscherichiaColi จากการStreak ใน

อาหารEMBAgar

ตารางที่3ตารางคำนวณคา่MPNColiformsของตวัอยา่งที่1-7และ

ผลตรวจสอบColiformsจากการStreakในอาหารEMBAgar

ตวัอยา่งนำ้

ตวัอยา่งนำ้

คา่MPNทีอ่า่น

คา่MPNทีอ่า่น

MPN/100ml

MPN/100ml

EscherichiaColi

ในอาหารEMB

Agar

Coliforms

ในอาหารEMB

Agar

สรปุผลและวจิารณผ์ลการทดลอง 



การตรวจคุณภาพน้ำดื่มทางกายภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สังกัดของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัด

นครปฐมจำนวน7โรงเรยีนพบวา่สีใสไมม่กีลิน่ทัง้หมดและคา่ความ

ขุน่เรยีงตามลำดบัจากนอ้ยไปหามากไดด้งันี้คอืโรงเรยีนที่6,5,42,

1, 3 และ 7 ซึง่มคีา่เฉลีย่เปน็ 0.34, 0.37, 0.39, 0.43, 0.46, 0.80,

1.03 NTUตามลำดับ ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด 5 NTU  การตรวจ

คณุภาพนำ้ทางเคมีคา่pHเฉลีย่อยู่ในชว่ง7.0-7.6คา่ความกระดา้ง

เรยีงลำดบัจากนอ้ยไปหามากคอืโรงเรยีนที่4,5,6,3,2,1และ7ซึง่มี

คา่เฉลีย่เปน็ 0.67, 2.80, 3.40, 14.40, 17.33, 59.79, 72.87mg/L

ตามลำดบั ปรมิาณโลหะเหลก็ในนำ้ดืม่พบปรมิาณเหลก็ จดัเรยีงลำดบั

จากนอ้ยไปหามากดงันี้ โรงเรยีนที่1,2,3,4,5,6,7ซึง่มคีา่เฉลีย่

เปน็0.2680,0.4991,0.8416,0.8974,1.3093,1.3689,1.4193mg

/Lตามลำดบัปรมิาณโลหะแมงกานสีในนำ้ดืม่พบปรมิาณแมงกานสีจดั

เรยีงลำดบัจากนอ้ยไปหามากดงันี้โรงเรยีนที่3,21,4,5,67ซึง่มคีา่

เฉลีย่เปน็0.1631,0.1670,0.2195,0.2309,0.2814,0.3516,0.3933

mg/L ตามลำดับ ทำให้บางโรงเรียนเกินมาตรฐานที่กำหนดปริมาณ

โลหะเหลก็คอื0.3mg/Lและปรมิาณแมงกานสีคอื0.05mg/Lและ

ทุกโรงเรียนไม่พบโลหะตะกั่ว ตรงตามที่มาตรฐานกระทรวงสาธารณะ

สขุกำหนด

การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางชีววิทยาตรวจหา Coliforms และ

EscherichiaColiจากการตรวจสอบคำนวณคา่MPN/100mlไมพ่บ

เชือ้แบคทเีรยีทัง้2ชนดิในตวัอยา่งนำ้ทกุโรงเรยีน

อาหารLBทีข่ึน้ผลบวก อาหารLBที่ไมข่ึน้ผลบวก

คำขอบคณุ 

ขอขอบพระคณุอาจารยอ์อนจลิาบวัประเสรฐิอาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ คอยดูแลในด้านต่างๆ

และสละเวลามาช่วยฝึกฝนเทคนิคในการทำโครงงานคร้ังน้ีพร้อมท้ังเป็นกำลังใจ

ใหเ้สมอมา

 ขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏฯนครปฐมที่ช่วยเอื้อเฟื้อ

อปุกรณ์ เครือ่งมอืตา่งๆในการทดลอง ตลอดจน เจา้หนา้ทีท่างมหาวทิยาลยั

ราชภฏัฯ นครปฐมและพี่ๆ  นกัศกึษาที่ใหค้ำแนะนำและชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ

และสละเวลามาชว่ยในการฝกึฝนเทคนคิในการทำโครงงานครัง้

เป็นสีชมพูจางๆ

4) นำไปไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐาน EDTA สารละลายจะเปลี่ยน

จากสีชมพูเป็นสีฟ้าบันทึกปริมาตรสารละลายEDTAที่ใช้

5)ทำการไทเทรตซ้ำอีกสองครั้งคำนวณหาความกระด้างรวมของน้ำดื่ม

ในหน่วยppm

การหาปริมาณโลหะหนักในน้ำดื่ม 

1) ใช้กระบอกตวงวัด

ปริมาณน้ำตัวอย่างจากโรงเรียน

ต่างๆ 100 มิลลิเมตร ลงใน

บีกเกอร์

2) เติมกรดไนตริก 3

ลูกบาศก์เซนติเมตร

3) นำไปย่อยบน hot plate จนมีปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

เติมกรดไนตริก3ลูกบาศก์เซนติเมตร

5)นำไปย่อยบนhotplateจนมีปริมาตร25ลูกบาศก์เซนติเมตร

6)ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปกรองno.42

7)ปรับปริมาตรให้เป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยน้ำกลั่น

8) วิเคราะห์หาโลหะหนักด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร

โฟโตมิเตอร์

9)ทำการทดลองซ้ำอีก2ครั้ง

การทดลองทางจุลชีววิทยา 

การตรวจหาโคลิฟอร์มและEcoli

1.เก็บตัวอย่างน้ำจากโรงเรียนต่างๆลงในขวดที่ผ่านการautocrave

2.เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 Doublestrengthlactosebroth(DLB)ตวัอยา่งนำ้ละ5หลอด

 Singlestrengthlactosebroth(SLB)ตวัอยา่งนำ้ละ5หลอด

 BrilliantgreenbilelactoseBroth(BGLB)

 ECbroth

3. เตรียมหลอด Double

strength lactose broth (DLB)

5 หลอด ใส่ตัวอย่างน้ำหลอดละ

10mL

4. เตรียมหลอด Single

strength lactose broth (SLB)

5 หลอด ใส่ตัวอย่างน้ำหลอดละ

0.1mLและ1mLอย่างละ5หลอด

5.นำหลอดทั้งหมดไปบ่มไว้ที่35-37องศาเซลเซียสนาน24-48ชั่วโมง

6. นำหลอด DLB และSLB ที่ให้ผลบวก ถ่ายเชื้อลงในหลอดอาหาร

เลี้ยงเชื้อ Brilliant green bile lactose Broth (BGLB) และ EC broth

หลอดละ1loops

7.นำหลอดBGLBที่ใส่เชื้อแล้วไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส

24-48ชั่วโมง

8. นำหลอด EC broth ที่ใส่เชื้อแล้วไปบ่มใน water bath ที่อุณหภูมิ

44.5องศาเซลเซียส

9.นำหลอดBGLBที่ให้ผลบวก ไปเทียบกับตารางMPNเพื่อแปลผล

เป็นค่าMPNcolifroms

10.นำหลอดECbrothที่ให้ผลบวกไปเทียบกับตารางMPNเพื่อแปล

ผลเป็นค่าMPNfecalcolifroms

11.นำเชื้อจากหลอดECbrothที่ให้ผลบวกแต่ละหลอดมาเพาะแยก

เชื้อE.coliโดยการstreakบนMCagarแล้วบ่มไว้ที่37องศาเซลเซียส

18-24ชั่วโมง

12.อ่านผลการเพาะ

แยกเชื้อบน EMB agar

โดยตรวจดูโคโลนีท่ีสงสัย

ว่าน่าจะเป็นE.coli

13.บันทึกผลการทดลอง


