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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ พฒ
ั นาชุดทดสอบความกระด้ างของน ้าโดยอาศัยหลักการพื ้นฐานการหาความกระด้ างรวมของ
นา้ ด้ วยวิธีการไทเทรตกับสารละลายอีดีทีเอใช้ เออริ โอโครมแบลคที เป็ นอินดิเคเตอร์ ทาการทดลองแบบย่อส่วน
และพัฒนาขึ ้นเป็ นชุดทดสอบความกระด้ างของนา้ จากงานวิจยั พบว่าชุดทดสอบที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถหาค่าความ
กระด้ างของน ้าในสระว่ายน ้า และให้ ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับวิธีการไทเทรตแบบมาตรฐาน
อีกทังยั
้ งสะดวกต่อการใช้ งานและสามารถลดขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ทาให้ ทราบผลอย่างรวดเร็ วภายในเวลาไม่ถึง
1 นาที นอกจากนี ้การหาค่าความกระด้ างของน ้าด้ วยชุดทดสอบยังมีต้นทุนในส่วนปริ มาณของสารเคมีที่น้อยกว่า
วิธีมาตรฐานแบบไทเทรต ถึง 95% ซึง่ เป็ นจุดเด่นของชุดทดสอบความกระด้ างของน ้าที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้
คาสาคัญ: ความกระด้ าง ชุดทดสอบ การไทเทรตด้ วยอีดีทีเอ

Abstract
In this work, the water hardness test kit was developed base on the titration with EDTA by using
Eriochrome black T as an indicator. The small-scale experiment was used for the water hardness test
kits. From this study, the developed test kit can determine the hardness of the pool water, giving a
percent relative error of less than 10% as compared with the standard titration method. The advantages
of hardness analysis with test kits were a convenience for field test of local water and give quick results
in 1 minute. In addition, the cost estimation of the test kit was lower than the standard method up to
95%.
Keywords: Hardness, Testing kit, EDTA titration
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บทนา
การว่ า ยน า้ จัด ว่ า เป็ น การออกก าลัง กายเพื่ อ
สุขภาพที่ดีเหมาะกับทุกช่วงอายุทาให้ ร่างกายแข็งแรง
และช่วยกระชับกล้ ามเนื ้อในทุก ๆ ส่วนของร่างกาย แต่
ทั ง้ นี ก้ ารว่ า ยน า้ ในสระว่ า ยน า้ ที่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม
คุณภาพนา้ ในสระว่ายน ้าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเป็ น
สาเหตุที่ก่อให้ เกิดปั ญหา จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
ค่าความเป็ นกรดด่างที่สงู เกินไปในสระว่ายน ้าส่งผลให้
สภาพฟั นของนักว่ายนา้ เกิดการสึกกร่ อนได้ ง่าย [1-3]
นิยมใช้ คลอรี นในการฆ่าเชื ้อโรคในสระว่ายน ้าอย่างไรก็
ตามค่าคลอรี นอิสระในนา้ สูงเกิน มาตรฐาน จะส่งผล
เสี ย ต่ อ นั ก ว่ า ยน า้ โดยเป็ นอั น ตรายต่ อ ผิ ว หนั ง และ
ระคายเคื อ งตา [4, 5] อี ก ทัง้ ยัง ท าให้ ก ารควบคุม ค่ า
ความเป็ นกรดด่างทาได้ ยาก นอกจากนี ้ในกระบวนการ
ฆ่าเชือ้ โรคด้ วยคลอรี นทาให้ เกิดสารตกค้ างที่ เกิดจาก
ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งสารคลอรี น ในรู ป HOCl และ OClทาปฏิกิริยากับสารอินทรี ย์ธรรมชาติโดยสารกลุ่มนีถ้ ูก
จัดว่ าเป็ น กลุ่ม สารก่อ มะเร็ ง เช่น กลุ่ม ไตรฮาโลมี เทน
(THMs) และกลุ่มกรดฮาโลอะซิติก (HAAs) [6] ขึ ้นเมื่อ
สระว่ายน ้ามีสารเหล่านี ้ก็จะส่งผลกระทบต่อนักว่ายน ้า
ทัง้ นี ไ้ ด้ มี งานวิจัย ที่ ศึก ษาการควบคุม คุณ ภาพน า้ ใน
สระว่ายน ้าอยู่มากมาย เช่น การกาจัดกรดฮาโลแอซิติก
ด้ วยกระบวนการนาโนฟิ ลเตรชัน่ [7] และการกาจัดเชื ้อ
โรคด้ วยการควบคุมคุณภาพน ้าโดยการใช้ โอโซน [8, 9]
นอกจากค่ า คลอรี น และความเป็ นกรดด่ า งแล้ ว
ค่าความกระด้ างของนา้ ก็ยังเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ส่งผล
ต่ อ คุณ ภาพของน า้ ในสระว่ ายน า้ อี ก ด้ วย โดยพบว่ า
สระว่ายน ้าที่มคี ่าความกระด้ างของน ้าในสระต่าจะเกิด
การ กัดกร่ อนขึน้ และส่งผลกระทบต่อระบบทานา้ ร้ อน
อีกทังท
้ าให้ ระคายเคืองผิวหนังและตาของผู้ใช้ งาน และ
หาก ค่ า ความกระด้ า งของน า้ สู ง จะส่ ง ผลให้ น า้ ใน

สระว่ า ยน า้ ตกตะกอนและขุ่ น ท าให้ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานของระบบกรองนา้ ระบบทานา้ ร้ อน ระบบ
เกลื อ ระบบท่ อ น า้ ปั ้ม ของระบบหมุ น เวี ย นน า้ ของ
สระว่ายนา้ ลดต่าลง [10, 11] ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่ อทุ ก ระบบของสระว่า ยน า้ ในงานวิจัย นี จ้ ึ งเล็ งเห็ น
ความสาคัญของการทดสอบหาปริ มาณความกระด้ าง
ของน ้าในสระว่ายน ้า
ความกระด้ างของนา้ (Water hardness) ส่วน
ใหญ่ แล้ วจะเกิดจากธาตุในกลุ่มอัลคาไลน์ เอิ ร์ท หรื อ
โล ห ะ ห มู่ 2 ใน ต า รา ง ธ า ตุ โด ย เกิ ด จ า ก ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศหรื อการย่อยสลาย
สารอินทรี ย์บนชันผิ
้ วหน้ าดินโดยแบคทีเรี ย แล้ วรวมตัว
กับนา้ เกิดเป็ นกรดคาร์ บอนิ กซึ่งเป็ นกรดอ่อน เมื่อไหล
ซึมไปสัมผัสกับชันหิ
้ นที่เป็ นด่างโดยเฉพาะชันหิ
้ นปูนซึ่ง
มี แ คลเซี ย มคาร์ บ อเนต (CaCO3) หรื อ แมกนี เซี ย ม
คาร์ บ อเนต (MgCO3) เป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก ก็ จ ะ
ละลายหินปูนมากับน ้าส่งผลให้ น ้ามีปริมาณ Ca2+ หรื อ
Mg2+ มากขึ ้นความกระด้ างของน ้าจึงเพิ่มขึ ้น โดยทัว่ ไป
แล้ วปริ ม าณ Ca2+ หรื อ Mg2+ จะเป็ นตั ว วั ด ความ
กระด้ างของน ้า แสดงได้ ดงั ปฏิกิริยาเคมี [12]
Ca2+ + 2HCO3- → CaCO3+ H2O + CO2
Mg2+ + 2HCO3- → MgCO3+ H2O + CO2
เนื่ อ งจากน า้ ที่ มี ค วามกระด้ า งจะเป็ น น า้ ที่ มี
หิน ปูน CaCO3 ละลายอยู่ ดังนัน้ จึง สามารถคานวณ
ปริ ม าณความกระด้ างได้ จากปริ ม าณหิ น ปู น ของ
CaCO3 และ รายงานในหน่ วยมิ ลลิ ก รั ม ของ CaCO3
ต่อน ้า 1 ลิตร (mg L-1) หรื อส่วนในล้ านส่วน (ppm)
จากประกาศของ กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่
1/2550 ว่า ด้ วยเรื่ อ งการควบคุม การประกอบกิ จการ
สระว่ายน ้า ได้ มีการกาหนดค่ามาตรฐานของเคมีต่าง ๆ
ในสระว่ า ยน า้ โดยพบว่ า ค่ า เคมี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
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บาบัดน ้าในสระว่ายน ้าจะแบ่งเป็ นสองส่วนคือ การฆ่า
เชื อ้ โรค (คลอรี น อิ สระ) และการรั ก ษาสมดุลของน า้
(ความเป็ นกรดด่าง, ความกระด้ าง และอัลคาลินิตี ้รวม)
ความกระด้ างของน ้าเกี่ยวข้ องกับการรักษาสมดุลของ
น ้า ใน สระว่ า ย น ้า โด ย เป็ น ส่ วน ห นึ่ งที่ จ ะ ท าใ ห้
กระบวนการต่าง ๆ ในระบบการบาบัดน ้าในสระว่ายน ้า
สามารถทางานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลเสีย
ต่ อ สุข ภาพของผู้ ใ ช้ งานสระว่ า ยน า้ และยั ง ป้ อ งกั น
ปั ญ หาน า้ เสี ย ทัง้ นี ป้ ริ ม าณความกระด้ า งของน า้ ใน
สระว่ายน ้าตามเกณฑ์มาตรฐานควรอยู่ในช่วง 80-100
ppm [13] ดังนันการวิ
้
เคราะห์หาปริมาณความกระด้ าง
ของน า้ จึ ง จ าเป็ นต่ อ การรั ก ษ าสมดุ ล ของน า้ ใน
สระว่ า ยน า้ ทัง้ นี โ้ ดยทั่ว ไปการวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณ
ความกระด้ างของนา้ นั่นสามารถกระทาได้ โดยอาศัย
เทคนิคการไทเทรตด้ วยสารละลายมาตรฐาน Ethylene
diamine tetraacetic acid (EDTA) เนื่ อ งจาก EDTA
สามารถทาปฏิกิริยากับโลหะได้ หลายชนิด จึงนิยมใช้
เป็ น ไทแทรนต์ ในการไทเทรตท าให้ เกิ ด สารประกอบ
เชิงซ้ อ นกับโลหะได้ ดี เนื่องจากเมื่ อ EDTA แตกตัวให้
โป รต อ น ไป ทั ้ ง ห ม ด 4 ตั ว ท า ให้ EDTA เกิ ด คู่
อิ เล็ ก ตรอนอิ ส ระอยู่ 6คู่ ที่ ส ามารถเกิ ด พั น ธะชนิ ด
โคออร์ ดิ เนตกับ โลหะได้ ดังนั น้ EDTA จึ งเป็ น ลิ แกนด์
ชนิ ด hexadentate ligand โดยจะเกิ ด เป็ นไอออน
เชิงซ้ อนไม่มีสีในอัตราส่วน 1 โมล EDTA : 1 โมลของ
โลหะ โดยอินดิเคเตอร์ เออริ โอโครมแบลคที นิยมใช้ ใน
ก ารไท เท รต เพื่ อ ห าจุ ด ยุ ติ ส า ห รั บ ก ารไท เท รต
สารประกอบเชิงซ้ อนของ EDTA เนื่ องจากเป็ นสีย้อม
ทางอินทรี ย์ที่สามารถเกิดสารเชิงซ้ อนกั บไอออนของ
โลหะได้ วิ ธี ก ารไทเทรตนี ม้ ี ข้ อจ ากั ด คื อ อาจมี ค่ า
คลาดเคลื่อนหากดาเนินการช้ าเนื่องจาก Ca2+ จะเกิด
การตกตะกอนได้ [14] อี ก ทั ง้ ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งท าการ

วิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการและอาศัยนักเคมีที่มีความ
ชานาญในการวิเคราะห์เท่านันเนื
้ ่องจากวิธีการไทเทรต
ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ เฉพาะทางเคมี จ านวนมากท าให้ ไม่
สะดวกในการเคลื่อนย้ ายและมี ค วามยุ่งยากสาหรั บ
บุ ค คลทั่ว ไปที่ มิ ใช่ นัก เคมี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งน า้ ใน
สระว่ายนา้ จาเป็ นต้ องทดสอบปริ มาณความกระด้ าง
ทุกวัน การทดสอบด้ วยวิธีการไทเทรตมีความยุ่งยาก
และความคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากผู้ดูแลสระว่ายนา้
ส่วนใหญ่ มิใช่นักเคมี ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงได้ พัฒ นาชุด
ทดสอบความกระด้ างของน ้าในสระว่ายน ้าเพื่อสามารถ
น าไปตรวจสอบปริ ม าณความกระด้ างของน า้ ใน
สระว่ายนา้ ได้ โดยมีขนั ้ ตอนการทดสอบที่ง่ายสามารถ
ทราบผลได้ ทนั ที มีความแม่นยาสูง และไม่จาเป็ นต้ องมี
ความชานาญเฉพาะด้ าน โดยชุดทดสอบพัฒนาขึ ้นมา
จากการทดลองแบบย่อส่วนของการไทเทรตอาศัย การ
นับจานวนหยดของน ้ายาทดสอบด้ วยการใช้ หลอดหยด
ที่ได้ มาตรฐานจนกระทั่งนา้ ตัวอย่า งเปลี่ยนสี จากนัน้
สามารถคานวณหาปริ ม าณความกระด้ างของน า้ ใน
เทอมของความเข้ มข้ นของ CaCO3 ในหน่วย ppm ด้ วย
วิธีคานวณอย่างง่ายและให้ ผลลัพธ์รวดเร็ วภายในเวลา
ไม่เกิน 1 นาที นอกจากนี ้ชุดทดสอบที่ผลิตขึ ้นยังมีราคา
ถู ก กว่ า ชุ ด ทดสอบที่ ว างขายตามท้ องตลาดและมี
ป ระสิ ทธิ ภ าพ โด ย ให้ ผลก ารท ด สอ บ ที่ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับวิธีการไทเทรต

วิธีดาเนินการวิจัย
วัสดุและสารเคมี
สารละลายเกรดวิ เคราะห์ ดั ง นี ้ สารละลาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์และสารละลายแอมโมเนียม
คลอไรด์ จากบริ ษั ท Merck แคลเซียมคาร์ บอเนตและ
กรดไฮโดรคลอริ กเข้ มข้ น จาก Kem Aus เออริ โอโครม
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แบลคที , เอทานอล 95% และไตรเอทาโนลามี น จาก
Merck เอทาโนลามี น และเกลื อของไดโซเดี ย ม
แมกนีเซียมอีดีทีเอ (EDTA MgNa2) จาก Ajax Aus
วิธีการวิจัย
1. การเตรี ยมสารละลายและหาค่ าความกระด้ าง
ของนา้ ด้ วยวิธีการไทเทรต
การไทเทรตหาความกระด้ างโดยใช้ สารละลาย
EDTA เป็ นการหาผลรวมของสารที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
กระด้ างโดยจะใช้ เออริ โอโคมแบลคที เป็ นอินดิ เคเตอร์
[15] ทาการวิเคราะห์ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 การเตรียมสารละลาย
- สารละลายมาตรฐาน EDTA เข้ มข้ น 0.01 M
ส า รล ะ ล า ย EDTA ค ว า ม เข้ ม ข้ น 0.01 M
3
25 cm เติม MgSO4.7H2O หนัก 0.03 g คนสารละลาย
เป็ นเนื ้อเดียวเพื่อทาให้ เออริ โอโครมแบลคที ทางานได้ ดี
ขึ น้ ป รั บ ป ริ ม าต รด้ วย น ้า ก ลั่ น ให้ เป็ น 250 cm3
เก็บสารละลายในขวดพอลิเอทิลีน
- สารละลายแอมโมเนียมบัฟเฟอร์ pH 10
ชัง่ สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ หนัก 6.8 g
ละลายกับสารละลายแอมโมเนีย มไฮดรอกไซด์ เข้ มข้ น
ปริ ม าตร 57 cm3 แล้ ว ปรั บ ปริ ม าตรด้ ว ยน า้ กลั่น จนมี
ปริ มาตรเป็ น 100 cm3 เก็บสารละลายบัฟเฟอร์ ในขวด
พลาสติก หรื อขวดแก้ วบอโรซิ ลิเคต ปิ ดจุกให้ แน่นและ
ไม่ควรเก็บสารนี ้เกิน 1 เดือน
- สารละลายอินดิเคเตอร์
ชัง่ เออริโอโครมแบลคทีหนัก 0.15 g ละลายใน
สารละลายไตรเอทาโนลามี น 15 cm3 เติ ม 95%
เอทานอล 15 cm3 เก็บสารละลายในขวดสีนา้ ตาลที่กัน
สารละลายถูกแสงสว่าง

- สารละลายมาตรฐานแคลเซียมคาร์ บอเนต (CaCO3)
ชั่งแคลเซียมคาร์ บอเนตที่อบจนแห้ ง 0.2500
g ละลายด้ วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเข้ มข้ น 0.5
M จนละลายหมดพอดี ปรั บปริ ม าตรด้ วยน า้ กลั่นจน
สารละลายที่ได้ มีปริมาตรเป็ น 250 cm3
1.2 การหาปริมาณความกระด้ างด้ วยการไทเทรต
1.2.1 การหาความเข้ มข้ นที่แน่ นอนของสารละลาย
EDTA 0.01 M และการทาแบลงค์
ปิ เปตสารละลายมาตรฐาน CaCO3 50 cm3
เติ ม สารละลายแอมโมเนี ย มบั ฟ เฟอร์ pH 10 และ
หยดสารละลายเออริ โอโครมแบลคที 3-4 หยด ไทเทรต
ด้ วยสารละลาย EDTA 0.01 M จนกระทั่งถึงจุดยุติซึ่งสี
ของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงแดงไปเป็ นสีน ้าเงิน ทา
การทดลองซ ้าอีกครัง้ หาค่าเฉลี่ย และคานวณหาความ
เข้ มข้ นที่แท้ จริงของสารละลาย EDTA จากปริ มาตรของ
สารละลาย EDTA ที่ใช้ จากนันท
้ าแบลงค์โดยการปิ เปต
น ้ากลัน่ 50 cm3 แทนสารละลายมาตรฐาน CaCO3
1.2.2 การหาค่ าความกระด้ างของนา้ ในสระว่ ายนา้
การหาความกระด้ างของน า้ ตั ว อย่ า งบริ เวณ
สระว่ายน ้าในพื ้นที่ต่าง ๆ ทาการทดลองเช่นเดิมเพียงแต่
เปลี่ยนจากสารละลายมาตรฐาน CaCO3 และนา้ กลั่น
เป็ นน า้ ตัวอย่างจากสระว่ายน า้ ในพืน้ ที่ต่ าง ๆ ทาการ
ทดลองซ า้ เพื่ อ หาค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าตรสารละลาย
EDTA ที่ใช้ จากนันจึ
้ งคานวณหาปริ มาณความกระด้ าง
ของน ้าด้ วยสมการที่ (1) [15]
CaCO3 ( ppm) =

C EDTA  VEDTA  M .W .CaCO3  10 3
Vsample

เมื่อ CEDTA คือ ความเข้ มข้ นของสารละลาย EDTA (mol
L-1), V คื อปริ มาตรของสาร (cm3) และ M.W. CaCO3
= มวลโมเลกุลของ CaCO3 คือ 100 g mol-1
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2. การเตรี ยมและการหาปริ มาณความกระด้ างของ
นา้ ด้ วยชุดทดสอบ
การเตรี ย มชุ ด ทดสอบความกระด้ างของน า้
อาศั ย หลั ก การพื น้ ฐานของการไทเทรตและท าการ
ทดลองแบบย่อส่วนทาการวิเคราะห์ตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 การเตรียมสารละลาย
- สารละลายหมายเลข (1)
ละลายเออริ โอโครมแบลคทีในสารละลายผสม
ของไตรเอทาโนลามีนและเอทานอล 95% คนให้ เป็ นเนื ้อ
เดี ยวกั น จะได้ สารละลาย หมายเลข (1) ซึ่ ง เป็ น
สารละลายสีน ้าเงิน
- สารละลายหมายเลข (2)
เติ มกรดไฮโดรคลอริ กเข้ มข้ นลงในน า้ กลั่น 40
cm3 คนให้ เป็ นเนื อ้ เดี ย วกั น เติ ม เอธาโนลามี น และ
EDTAMgNa2 ปรั บ ปริ ม าตรด้ วยน า้ กลั่ น ให้ เป็ น 100
cm3 การเติมแมกนีเซียมไอออนลงไปทาให้ อินดิเคเตอร์
ทางานได้ ดีขึน้ สังเกตจุดยุติได้ ง่ายขึน้ จากนัน้ เติมสาร
สะสายแอมโมเนียมบัฟเฟอร์ pH10 และเติม EDTA ลง
ไปจะได้ สารละลายหมายเลข (2) ซึ่ง 1 หยด = 20 ppm
CaCO3
- สารละลายหมายเลข (3)
เตรี ยมโดยการเจือจางสารละลายหมายเลข (2)
ปรั บ ปริ ม าตรด้ วยน า้ กลั่ น ให้ เป็ น 100 cm3 จะได้
สารละลายหมายเลข (3) ซึง่ 1 หยด = 10 ppm CaCO3
โดยทัง้ นีป้ ริ มาณของสารเคมีที่ใช้ ในการเตรี ยม
ชุ ด ทดสอบทั ง้ หมดอาศั ย หลั ก การพื น้ ฐานของการ
ไทเทรตและทาการทดลองแบบย่อส่วนพัฒนาจนเป็ นชุด
ทดสอบความกระด้ างของน ้า

2.2 การหาความกระด้ างของนา้ โดยใช้ ชุดทดสอบ
2.2.1 การหาความเข้ มข้ นที่แน่ นอนของสารละลาย
EDTA 0.01 M
สารละลายมาตรฐาน CaCO3 10 cm3 เติ ม
สารละลายหมายเลข (1) ลงไป 1-2 หยดเขย่าให้ เข้ ากัน
จากนันหยดสารละลายหมายเลข
้
(2) ทีละหยดพร้ อมทัง้
เขย่าไปด้ วย จนสารละลายเปลี่ยนสีจากสีชมพูม่ วงไป
เป็ นสี ฟ้ า ดังแสดงใน Figure 1 จากนัน้ ค านวณความ
กระด้ างของน า้ ตั วอย่ า งจากสระว่ ายน า้ โดย 1 หยด
= 20 ppm CaCO3 ซึ่ ง ก็ คื อ น า้ ตั ว อย่ า งมี ค่ า ความ
กระด้ าง 20 ppm และหากต้ องการค่าที่ ใกล้ เคี ยงและ
ถู ก ต้ องยิ่ ง ขึ น้ ท าการทดลองซ า้ โดยใช้ สารละลาย
หมายเลข (3) แทนสารละลายหมายเลข (2) ซึ่งจะให้ ค่า
ความกระด้ างของน ้า 1 หยด = 10 ppm CaCO3
2.2.2 การหาความกระด้ างของนา้ ในสระว่ ายนา้
ท าก ารท ด ลอ งเช่ น เดิ ม โด ย เป ลี่ ย น จ าก
สารละลายมาตรฐาน CaCO3 เป็ นน า้ ตั ว อย่ า งจาก
สระว่ า ยน า้ ในพื น้ ที่ ต่ า ง ๆ และเลื อ กใช้ สารละลาย
หมายเลข (3) ในการวิเคราะห์ เนื่องจากสามารถให้ ค่า
ความกระด้ างที่ใกล้ เคียงกับค่าจริง
3. สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ [16]
ค่ าเฉลี่ ยในการทดลองซ า้ โดยใช้ สมการที่ (2)
ความแม่นยาและความเที่ ยงของการทดสอบปริ มาณ
ความกระด้ า งของน า้ สามารถค านวณด้ วยค่ า S.D
และ %RSD โดยใช้ สมการที่ (3) และ (4) ตามลาดับ
x=

S .D. =

x

i

n

2
 (xi − x )

(2)
(3)

n −1

% RSD =

S .D.
x

(4)
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ผลการวิจัย
(a)

(b)

(c)

Figure 1 Procedures for using the test kit;
(a) Sample water 10 cm3 (b) Drop of reagent No.1
until a pink solution (c) Drop by drop of reagent
No. 2 until the color changes from pink to blue

ผลของการหาความกระด้ างของสารละลาย
มาตรฐาน CaCO3โดยวิธีก ารไทเทรตและชุดทดสอบ
พบว่า ให้ ค่ าความกระด้ างที่ ใกล้ เคี ย งกั น ดัง แสดงใน
Table 1และได้ ทาการทดสอบหาความกระด้ างของนา้
ในสระว่ า ย น า้ จ าก แหล่ งตั ว อ ย่ า ง 6 แห ล่ ง คื อ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา โรงแรม
ซีเอส ปั ตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ต ตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ โรงเรี ย นแหลมทอง
อุปถัมภ์ และสระว่ายน ้าเยลโล่ ปั ตตานี พบว่า แหล่งน ้า
ทัง้ 6 แหล่ งมีป ริ ม าณความกระด้ างไม่ เกิน 100 ppm
ตามค่ามาตรฐานของประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
ดังแสดงใน Table 2 นอกจากนี ้จากการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการหาปริ ม าณความกระด้ างของน า้ โดยวิ ธีก าร
ไทเทรตและการใช้ ทดสอบ พบว่าการหาปริ มาณความ
กระด้ างของนา้ ด้ วยวิธีการไทเทรตมีอุปกรณ์ ที่ต้องใช้
เป็ นจานวนมากและราคาแพงถึงแม้ จะใช้ ได้ ในระยะ
ยาวแต่ ทั ง้ นี ใ้ นแง่ ข องสารเคมี ที่ ใ ช้ ก ารทดสอบของ
วิธีก ารไทเทรตในแต่ ละครั ง้ จะใช้ สารเคมี ในปริ ม าณ
มากกว่าการใช้ ชุดทดสอบ รวมไปถึงเวลาที่ใช้ ในการ
ทดสอบตั ้งแต่ขนั ้ เริ่ มต้ นจนได้ ค่าความกระด้ างของนา้
พบว่าการใช้ ชดุ ทดสอบใช้ เวลาเฉลี่ยเพียงไม่ถึง 1 นาที
ซึง่ เร็วกว่าการทดสอบโดยการไทเทรตซึง่ มีความยุ่งยาก
และจาเป็ นต้ องอาศัยนักเคมีที่มีความชานาญ
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Table 1. Comparison of hardness analysis by using EDTA titration and test kit
Concentration of
CaCO3
(ppm)
20
40
60
80
100
120

Hardness ± S.D. (ppm)
EDTA Titration*

Test Kits**;

(%RSD)

(%RSD)

19 ± 0.57
(3.09)
38 ± 1.53
(3.98)
60 ± 1.25
(2.09)
79 ± 1.75
(2.22)
100 ± 2.52
(2.51)
118 ± 1.53
(1.29)

20 ± 0.00
(0.00)
40 ± 1.41
(3.53)
60 ± 0.00
(0.00)
80 ± 1.00
(1.25)
100 ± 1.74
(1.74)
120 ± 1.40
(1.17)

% Error between
EDTA titration and
test kits
5
5
0
1
0
2

From *3 and **100 replicate analyses (Reagent No.3)
Table 2. Results of hardness testing of sample water from swimming pool
Hardness (ppm) ± SD.
Sample water from swimming
EDTA Titration*
Test Kits**
pool
(%RSD)
(%RSD)
TNSU Yala
PSU Hatyai
CS Hotel Pattani

86 ± 2.65
(3.08)
92 ± 3.05
(3.33)
87 ± 4.04
(4.66)

90 ± 1.00
(1.11)
100 ± 1.40
(1.40)
90 ± 1.73
(1.79)

% Error between EDTA
titration and test kits
4
9
3
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Table 2. Results of hardness testing of sample water from swimming pool (cont.)
% Error between EDTA
Hardness (ppm) ± SD.
Sample water from swimming
titration and test kits
EDTA
Titration
*
Test
Kits**
pool
(%RSD)
(%RSD)
PSU Pattani

94 ± 3.05
(3.23)
Lamtongupatam School
98 ± 2.08
(2.13)
Yellow Swimming Pool
96 ± 4.04
Pattani
(4.22)
From *3 and **100 replicate analyses (Reagent No.3)

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ตรี ยมชุดทดสอบความกระด้ างของ
นา้ โดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานของการไทเทรตและทา
การทดลองแบบย่อส่วน โดยในการเตรี ยมชุดทดสอบได้
มี ก ารเติ ม แมกนี เซี ย มไอออนลงไปเพื่ อ ท าให้ อิ น ดิ เค
เตอร์ เออริ โอโครมแบลคทีทางานได้ ดีขึน้ สังเกตจุดยุติ
ได้ ง่ า ยขึ น้ จากการหาความเข้ มข้ นที่ แ น่ น อนของ
สารละลายEDTA ด้ ว ยการใช้ สารละลายมาตรฐาน
CaCO3 ไทเทรตกับสารละลาย EDTA จนสารละลาย
เปลี่ยนจากม่วงแดงเป็ นสีฟ้าอย่างถาวร พบว่าปฏิกิริยา
ในการไทเทรตเป็ นดังนี ้ Ca2+ + Y 4- → CaY 2- โดยที่
1 โมล Ca2+  1 โมล EDTA โดยจะได้ ว่าความเข้ มข้ น
ที่แน่นอนของสารละลายEDTA คือ 0.01 M นอกจากนี ้
พบว่ า การวิ เ คราะห์ ปริ ม าณ ความกระด้ างของ
สารละลายมาตรฐาน CaCO3 และน า้ จากแหล่ งน า้
ตัวอย่างทัง้ 6 แหล่งโดยวิธีการไทเทรตซึ่งคานวณจาก
ปริ มาตรของสารละลาย EDTA ที่ใช้ และชุดทดสอบ ซึ่ง
คานวณจากจานวนหยดของสารละลายหมายเลข (3)

100 ± 1.97
(1.98)
100 ± 1.74
(1.74)
100 ± 2.19
(2.22)

6
2
4

ที่ใช้ โดย 1 หยด มีปริมาตรประมาณ 0.05 cm3 และให้
ค่าความกระด้ างของนา้ 10 ppm ทาการทดลองแบบ
ย่อส่วน พบว่าทัง้ 2 วิธีให้ ค่าความกระด้ างที่ใกล้ เคียง
กันโดยมีค่า %RSD ที่ไม่เกิน 5 % อีกทังผลจาก
้
Table
1 และ Table 2 พบว่า %RSD ของการใช้ ชุดทดสอบมี
ค่าน้ อยซึ่งเป็ นการยืนยัน ว่าชุดทดสอบความกระด้ าง
ของน ้ามีความเที่ยงและแม่นยา นอกจากนี ้ความคลาด
เคลื่ อนของค่า ความกระด้ างของน า้ จากการทดสอบ
ด้ ว ยชุ ด ทดสอบเมื่ อ เที ย บกั บ การไทเทรตมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นไม่ เกิ น 10% จากค่ า ทางสถิ ติ ดั ง กล่ า ว
แสดงให้ เห็ น ว่ า ชุ ด ทดสอบความกระด้ างของน า้
สามารถน ามาใช้ แ ทนวิ ธี ก ารการไทเทรตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทังจากการวิ
้
เคราะห์ต้นทุนทังในส่
้ วน
อุปกรณ์ วัสดุสารเคมี และเวลาที่ใช้ ของการหาปริมาณ
ความกระด้ างของน ้าโดยวิธีการไทเทรตและชุดทดสอบ
แสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนในการหาความกระด้ างของนา้
โดยใช้ ชุ ด ทดสอบสามารถประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ถึ ง
80% และเวลาเฉลี่ ย ที่ ใ ช้ ในการทดสอบค่ า ความ
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กระด้ า งของน า้ ด้ ว ยชุ ด ทดสอบให้ ผ ลการทดสอบที่
รวดเร็ วกว่าวิธีก ารไทเทรตถึง 95% ดังนัน้ ชุด ทดสอบ
ความกระด้ างของน ้าจึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจในการ
ทดสอบค่ า ความกระด้ างของน า้ เพื่ อ การควบ คุ ม
คุ ณ ภาพของน า้ ในสระว่ า ยน า้ เนื่ อ งจากการใช้ ชุ ด
ทดสอบเป็ นวิธี การที่ สะดวกและไม่ จาเป็ น ต้ องใช้ นัก
เคมี ที่ ช านาญ การอี ก ทั ง้ ยั ง สาม ารถทดสอบใน
ภาคสนามและสามารถทราบผลได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว
จากผลการวิ จัย ทัง้ หมดเป็ น การยื น ยัน ว่าชุด ทดสอบ
ความกระด้ างของน ้ามีประสิทธิ ภาพ สามารถนามาใช้
แทนวิธีการไทเทรต นอกจากนี ้ชุดทดสอบความกระด้ าง
ของน ้ายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบนา้
กระด้ างให้ สงู ขึ ้นโดยให้ มีค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยลง
เมื่อเทียบกับวิธีไทเทรตด้ วยการเตรี ยมสารละลายที่ใช้
ทดสอบให้ มีความเข้ มข้ นให้ เหมาะสมกับแหล่งน ้าที่จะ
น ามาทดสอบ เพื่ อ ให้ จ านวนหยดที่ ใ ช้ ให้ ค่ า ความ
กระด้ างใกล้ เคียงกับ ค่าความกระด้ างของแหล่งนา้ ที่
นามาทดสอบ

สรุปผลการวิจัย
ความกระด้ างเป็ นหนึ่งในค่าเคมีที่ใช้ วดั สมดุล
ของน า้ ในสระว่ า ยน า้ ดั ง นั น้ การหาปริ ม าณความ
กระด้ างของนา้ จึงจาเป็ นต้ องทาได้ ด้วยขันตอนง่
้
าย ๆ
จากการทดลองพบว่าชุดทดสอบความกระด้ างของนา้
ที่ พัฒ นาขึ น้ ให้ ค่ า ความกระด้ า งของน า้ ใกล้ เคี ย งกั บ
วิธีการไทเทรตและพบว่า มี ค่ า %RSD ไม่ เกิ น 5% ซึ่ง
เป็ น การยื น ยัน ว่ า ชุด ทดสอบความกระด้ า งของน า้ มี
ความเที่ยงและแม่นยามีประสิทธิภาพที่สามารถนาไป
ทดสอบนอกห้ อ งปฏิ บัติ ก ารในบริ เวณสระว่า ยน า้ ได้
อย่างสะดวกและให้ ผลลัพธ์ ในเวลาอันรวดเร็ ว บุคคล
ทั่วไปสามารถใช้ ชุดสอบความกระด้ างของนา้ ได้ ง่าย

กว่าการไทเทรตที่จาเป็ นต้ องทดสอบในห้ องปฏิ บตั ิการ
อีกทัง้ ชุดทดสอบความกระด้ างของนา้ ที่ พัฒ นาขึน้ ยัง
เหมาะสมกั บ การใช้ ง านภาคสนามบริ เวณต่ า งๆ ที่
นอกเหนือจากสระว่ายน ้าได้ อีกด้ วย
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตยะลา ผู้ สนับ สนุ น ทุ น วิ จัย ประจ าปี ง บประมาณ
2563 สัญญาทุนเลขที่ 11/2563
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