นิทศั น์ ลิ ้มผ่องใส
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทําไมน้ําทะเลถึงเค็ม ?
มนุษยแบงหวงน้ําขนาดใหญของโลกออกเปนมหาสมุทรทั้งหมด 5 แหง ไดแก มหาสมุทรแปซิฟก
มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอารคติก และมหาสมุทรใต หากนําน้ําจากทุกมหาสมุทร
มารวมกัน โลกเราจะมีน้ํามากถึง 1,338,000,000 ลูกบาศกกิโลเมตร ในน้ําทะเลปริมาณมหาศาลนี้มีแรธาตุ
จํานวนมากละลายอยู แรธาตุหลักที่ทําใหน้ําเค็มคือโซเดียมและคลอไรด ซึ่งก็คือเกลือที่เราใชปรุงอาหารนั่นเอง

รูปที่ 1 มหาสมุทรของโลกที่ผืนน้ําเชื่อมตอถึงกัน (ซาย) ขอบเขตของแตละมหามุทรที่กําหนดขึ้นโดยมนุษย(ขวา)
ที่มา : www.noaa.gov

เกลือมากมายในทะเลมาจากไหน
ที่จริงแลวเกลือก็เปนสวนประกอบของเปลือกโลกทั้งในหินหรือในแมกมา โดยในธรรมชาติมี
กระบวนการหลายกระบวนการที่ชวยใหเกลือในเปลือกโลกเขามาสะสมอยูในน้ําทะเล เชน
1. น้ําชะลางเอาแรธาตุบนแผนดิน
มาสะสมกันในมหาสมุทร
แร ธ าตุ ที่ ล ะลายอยู ใ นน้ํ า ทะเล
เปนสวนประกอบของหิน เมื่อหินเกิดการ
ผุพัง แรธาตุเหลานั้นก็จะถูกปลอยออกมา
น้ําก็จะคอยชะลางเอาแรธาตุเหลานั้นไหล
ลงมารวมกันในทะเล
รูปที่ 2 หินที่เกิดการผุพังเล็กลงเรือ่ ย ๆ สุดทายแรธาตุจะถูกปลดปลอยออกมา
ที่มา : http://marlimillerphoto.com/images/WE-33.jpg

2. แรธาตุจากปลองน้ํารอนใตทะเล
ปลองน้ํารอนใตทะเลมีลักษณะคลาย
กับน้ําพุรอนหรือบอน้ํารอนบนพื้นโลกที่จมอยู
ใตทะเล เมื่อน้ําไหลลงไปตามรอยแตกหรือรอย
แยกของเปลือกโลก ก็จะสัมผัสกับหินหนืดใต
เปลือกโลกทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นพรอมกับ
ชะลางเอาแรธาตุออกมาจากหินหนืด จากนั้น
รูปที่ 3 ปลองน้ํารอนใตสมุทรที่กําลังพนน้ํารอน
ที่มีแรธาตุตา งๆ ออกมา
ที่มา : https://aamboceanservice.blob.core.windows.net

น้ํารอนก็จะไหลขึ้นมาเหนือแผนดินพาเอาแร
ธาตุมาสะสมในทะเล

3. แรธาตุจากภูเขาไฟ
แรธาตุบางชนิดอยูในรูปของแกสที่ถูก
พ น ออกมาจากภู เ ขาไฟ เมื่ อภู เ ขาไฟเกิดการ
ปะทุ ก็ จ ะป ล ด ปล อย แ ก ส ออ กม าใ นชั้ น
บรรยากาศ แก ส เหล านั้ น ละลายอยูในน้ําฝน
ซึ่งทายที่สุดน้ําฝนก็จะไหลพาแรธาตุลงสูทะเล
นอกจากนี้ภูเขาไฟใตทะเลเปนแหลงที่มาของ
แรธาตุในน้ําทะเลอีกดวย เมื่อภูเขาไฟใตทะเล
เกิดการปะทุ จะปลดปลอยหินหนืดออกมา น้ํา
ทะเลจะละลายเอาแรธ าตุในหิน หนืดออกมา

รูปที่ 4 การปะทุของภูเขาไฟใตสมุทร
ที่มา : http://oceanexplorer.noaa.gov

สะสมกันอยูในน้ําทะเล
น้ําทะเลจะเค็มขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม
ในชวงแรกที่มหาสมุทรเกิดขึ้นบนโลก ความเค็มของน้ําก็คอย ๆ เพิ่มขึ้น ในปจจุบันจากหลักฐานตาง
ๆ ที่รวบรวมได ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อวาน้ําทะเลมีความเค็มคงที่มานานกวา 1,500 ลานปแลว โดย
ปริมาณเกลือที่เขาสูทะเลกับเกลือที่ระเหยหรือถูกกักเก็บหรือถูกเปลี่ยนเปนแรธาตุ จัดเปนการเอาเกลือออก
จากทะเลโดยเปนกระบวนการตามธรรมชาติ จึงทําใหเกลือเขาและออกในทะเลมีปริมาณเทา ๆ กัน

กระบวนการที่ทําใหเกลือถูกนําออกจากทะเล
1. แรธาตุถูกสิ่งมีชีวิตนําไปใช
แรธาตุในน้ําถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ
อย า งหนึ่ ง ในการดํ า รงชี วิ ต ของสั ต ว ท ะเล
สั ต ว น้ํ า จํ า พวกหอยใช แร ธ าตุ ในน้ํ าเพื่อสรา ง
เปลือกแข็ง โครงสรางแข็งของปะการังถูกสราง
ขึ้นจากแรธาตุในน้ําทะเล แมแตแพลงกตอน
บางชนิดก็ใชแรธาตุในน้ําเพื่อสรางเปลือกแข็ง

รูปที่ 5 โครงสรางของปะการังที่ดึงแรธาตุจากน้ําทะเลไป
ใชในการสราง ที่มา : www.travel-tour-guide.com

หอหุมเซลล

2. เกลือเขาไปสูอากาศโดยละอองน้ําที่กระเซนขึ้นมา
ละอองน้ําทะเลที่ถูกซัดกระเซนมาจากคลื่นจะระเหยอยางรวดเร็วพรอมกับทิ้งเกลือ
ที่เปนของแข็งขนาดเล็กลอยไปในอากาศ
3. เกลือในน้ําถูกเปลี่ยนเปนแร
ในอดี ต ทะเลบางแห ง ถู ก แผ น ดิน ป ด
กั้นจากมหาสมุทร น้ําในทะเลจะคอย ๆ ระเหย
แหงไปพรอมกับทิ้งเกลือที่เปนของแข็งเอาไว
เกลื อ เหล า นั้ น จะเปลี่ ย นสภาพกลายเป น แร
เชน ยิปซัม เกลือหิน และแรอื่น ๆ

รูปที่ 6 เกลือหินที่เกิดจากการระเหยของน้ําทะเล
ที่มา : www.soest.hawaii.edu/GG/ASK/rocksalt.html

4. เกลือถูกเก็บอยูกับตะกอน
ที่พื้นทองทะเลน้ําจะแทรกอยูระหวางเม็ดตะกอน เกลือในน้ําทะเลจะทําปฏิกิริยากับเม็ด
ตะกอน เกลือในน้ําทะเลจึงรวมเขากับเม็ดตะกอนทําใหเกลือถูกกักเก็บอยูในตะกอน

ปจจุบันน้ําในมหาสมุทรเค็มเทาไหร
โดยเฉลี่ยแลวในน้ําทะเล 1,000 มิลลิลิตร จะมีเกลือละลายอยูประมาณ 35 กรัม นักวิทยาศาสตรจึง
กําหนดหนวยของความเค็มเปนสัดสวนของเกลือที่ละลายอยูในน้ําทะเลที่เรียกวา ppt (part per thousand)
ซึ่งหมายถึงปริมาณของเกลือในหนวยกรัมที่ละลายอยูในน้ําปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร หรือ 1 ลิตรนั่นเอง ดังนั้น
ในน้ําทะเล 1,000 มิลลิลิตร มีเกลือละลายอยู 35 กรัม น้ําทะเลนั้นจะมีความเค็ม 35 ppt ในอดีตการหา
ปริมาณเกลือที่ละลายอยูในน้ําทําไดโดยการระเหยน้ําทะเลออก เมื่อน้ําระเหยหมดก็จะทิ้งเกลือที่เปนของแข็ง
เอาไว จากนั้นจึงนําเอาเกลือไปชั่งน้ําหนักก็จะทราบความเค็มของน้ํา แตการหาความเค็มดวยวิธีนี้มักจะไดคา
ความเค็มที่นอยกวาความเปนจริงเสมอ เนื่องจากเกลือบางชนิดสามารถกลายเปนไอไดเชนเดียวกับน้ํา ใน
ปจจุบันจึงใชวิธีการหาความเค็มจากการตรวจวัดคาความนําไฟฟาของน้ําทะเล โดยน้ําทะเลที่มีเกลือละลายอยู
มากจะสามารถนํา ไฟฟ าไดดีกวา น้ํา ทะเลที่ มีเกลือละลายอยูนอย เมื่อวัดคาความนําไฟฟาไดแลว จึงนํามา
คํานวณกลับเปนความเค็มตอไป การวัดความเค็มดวยวิธีนี้จะใชหนวย PSU (Practical Salinity Unit)
นอกจากนี้แลวการหาความเค็มของน้ําทะเลยังสามารถใชการวิเคราะหทางเคมีไดอีกดวย วิธีการนี้จะใชหนวย
ความเค็มเปน PSU เชนกัน
ทั้งหนวย ppt และ PSU บงบอกถึงความเขมขนของเกลือที่ละลายอยูในน้ําเชนเดียวกัน โดยหลักการ
แลวความเขมขนจากทั้งสองหนวยมีคาเทากัน
เราจะหาความเค็มของน้ําไดอยางไร
วิธีการหาคาความเค็มของน้ําทะเลมีหลายวิธี ทั้งการใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนามและการเก็บ
ตัวอยางน้ํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ การตรวจวัดความเค็มของน้ําตามระเบียบวิธีของ GLOBE เปนอีก
ทางเลือกที่นักเรียนหรือบุคคลโดยทั่วสามารถปฏิบัติตามไดงาย โดยการตรวจวัดความเค็มของน้ําตามระเบียบ
วิธีของ GLOBE มีดวยกัน 2 วิธี ไดแก การใชไฮโดรมิเตอร และการไทเทรต
• การหาความเค็มของน้ําดวยไฮโดรมิเตอร
การหาความเค็มของน้ําดวยวิธีนี้ทําไดงายและรวดเร็ว
จึงสามารถทําไดในภาคสนามและเก็บตัวอยางน้ํามาวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ แตวิธีนี้มีขอเสียคือไฮโดรมิเตอรเปนอุปกรณ
ที่เปราะบางสามารถแตกหักไดงายหากไมระมัดระวัง
รูปที่ 7 ไฮโดรมิเตอร
ที่มา : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2BRxCy1HJL._SX342_.jpg

การหาความเค็มของน้ําดวยไฮโดรมิเตอร ใชหลักการวัดความหนาแนนของน้ําทะเลเทียบกับความ
หนาแน น ของน้ํ า หรื อก็ คื อค า ความถ ว งจํ า เพาะน้ําทะเลนั่น เอง โดยน้ําที่มีเกลือ ละลายอยูม ากจะมีความ
ถวงจําเพาะมากกวาน้ําที่มีเกลือละลายอยูนอย เมื่อวัดความถวงจําเพาะของน้ําก็จะทราบความเค็มของน้ํา
สํ าหรั บ ขั้ น แรกก อนนํ า ไฮโดรมิ เ ตอร ไปใช งาน จําตอ งมีการตรวจสอบความถูก ตองของไฮโดรมิเตอรกอ น
ซึ่งสามารถทําได ดังนี้
1. เตรียมน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร
2. เตรียมน้ําเกลือที่มีความเค็ม 35 ppt โดยผสมเกลือ 17.5 กรัม กับน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร
3. ตรวจสอบไฮโดรมิเตอรกับน้ํากลั่น โดยเทน้ํากลั่น 500 มิล ลิลิตร ลงในกระบอกตวงขนาด 500
มิลลิลิตร จากนั้นวัดอุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรมอมิเตอร
4. วั ด ค า ความถ ว งจํ า เพาะของน้ํ า กลั่ น โดยนําไฮโดรมิเตรใสล งในกระบอกตวง รอจนไฮโดรมิ เตอร
ลอยอยู นิ่ ง และไม สั ม ผั ม กั บ กระบอกตวง อ า นค า ความถ ว งจํ า เพาะของน้ํ า โดยอ า นที่ ข อบบน
เหนือผิวน้ําที่ระดับน้ําตัดกับสเกลของไฮโดรมิเตอร
5. นําอุณหภูมิและคาความถวงจําเพาะไปหาคาความเค็มของน้ํา โดยเทียบกับตารางการเทียบคาตาราง
ที่ 1 ถึงตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางความเค็มของน้ํา (ppt) กับความหนาแนน และอุณหภูมิ
ของน้ํา เพื่อใหไดคาความเค็มของน้ํา โดยคาความเค็มที่ไดควรอยูระหวาง 0.0 และ 1.0 ppt
หากคาไดไมอยูในชวงนี้ ควรตรวจสอบขั้นตอนการทําโดยละเอียดอีกครั้ง หากคาที่ไดยังไมอยูในชวง
ดังกลาวควรเปลี่ยนไฮโดรมิเตอร
6. ตรวจสอบไฮโดรมิเตอรอีกครั้งกับน้ําเค็มดวยวิธีการเชนเดียวกัน โดยความเค็มที่วัดไดควรอยูระหวาง
34 – 36 ppt
เมื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของไฮโดรมิเตอรเรียบรอยแลว จึงสามารถนําไฮโดรมิเตอรนั้นไปใช
วัด ความเค็มของน้ํ าได ทั้ งนี้ ความเค็มของน้ําทะเลจะไดรับอิทธิพลจากปจ จัย ธรรมชาติหลายอยาง ดังนั้น
ในขณะเก็บตัวอยางควรจดบันทึกขอมูลสภาพแวดลอมดวยเสมอ ซึ่งสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอน ดังนี้
1. จดบันทึกเวลาที่น้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด ซึ่งเกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการตรวจวัดความเค็ม โดย
สามารถตรวจสอบขอมูลน้ําขึ้นน้ําลงไดจากตารางน้ําของกรมอุทกศาสตร
2. สวมถุงมือขณะทําการทดลอง ลางกระบอกตวง 2 ครั้ง โดยใชน้ําทะเลที่ตองการตรวจวัดความเค็ม
3. เติมน้ําทะเลลงในกระบอกตวงใหระดับน้ําอยูต่ํากวาปากกระบอกตวงประมาณ 2 -3 เซนติเมตร
4. วัดอุณหภูมิน้ําดวยเทอรมอมิเตอร

5. วัดคาความถวงจําเพาะของน้ําทะเล โดยนําไฮโดรมิเตอรใสลงในกระบอกตวง รอจนไฮโดรมิเตอรลอย
อยูนิ่งและไมสัมผัมกับกระบอกตวง อานคาความถวงจําเพาะของน้ํา โดยอานที่ขอบบนเหนือผิวน้ําที่
ระดับน้ําตัดกับสเกลของไฮโดรมิเตอร ทั้งนี้ควรอานทศนิยมได 3 ตําแหนง
6. นําอุณหภูมิและคาความถวงจําเพาะไปหาคาความเค็มของน้ําโดยเทียบกับตารางการเทียบคาตาม
ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3
7. ทําซ้ําขอที่ 2 ถึงขอที่ 6 อีกสองครั้ง โดยเปลี่ยนผูตรวจวัด
8. นําคาที่ไดจากการตรวจวัดทั้ง 3 ครั้ง หาคาเฉลี่ย ทั้งนี้ความเค็มที่วัดไดในแตละครั้งควรมีคาตางกันไม
เกิน 2 ppt แตหากตางกันเกินควรทําการตรวจวัดอีกครั้ง
• การหาความเค็มของน้ําดวยการไทเทรต
การตรวจวัดความเค็มดวยวิธีไทเทรต เปนการหาปริมาณของเกลือที่ละลายอยูในน้ําโดยตรง ในน้ํา
ทะเลมีเกลือหลายชนิดละลายอยู โดยเกลือที่ละลายในน้ําจะอยูในรูปของไอออน ซึ่งไอออนหลักในน้ําทะเล
มี 6 ชนิดดวยกัน ไดแก คลอไรด โซเดียม ฟลเฟต แมกนีเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียม ไอออนหลักทั้ง
6 ชนิดจะมีสัดสวนในน้ําทะเลที่แนนอน ทําใหสามารถตรวจวัดปริมาณไอออนเพียงชนิดเดียวนําไปคํานวณ
กลับเปนความเค็มของน้ําโดยรวมได ไอออนที่มีปริมาณมากที่สุดและตรวจวัดไดงายก็คือคลอไรด ซึ่งเมื่อ
ทราบความเขมขนของคลอไรดก็จะสามารถหาความเค็มของน้ําทะเลไดจากสมการ
ความเค็ม (ppt) = คลอไรด (ppt)  1.80655
การตรวจวัดความเขมขนของคลอไรดดวยการไทเทรตสามารถทําไดงายดวยชุดตรวจวัดความเค็มแบบ
สําเร็จรูป โดยในขั้นแรกใหเติมอินดิเคเตอรที่มีชื่อวาโพแทสเซียมโครเมต ซึ่งจะทําใหน้ําตัวอยางมีสีเหลือง
ขั้นตอนที่สองใหเติมไทแทรนตชื่อวาซิลเวอรไนเตรทซึ่งจะทําปฏิกิริยากับคลอไรดในน้ําทะเล ไดตะกอนสี
ขาวขุนของซิลเวอรคลอไรด เมื่อเกิดการตกตะกอนจนหมดจะเกิดสารที่มีชื่อวาซิลเวอรโครเมตที่มีสีแดง
ดังนั้นหากสารละลายที่ทําการไทเทรตมีสีสมเขมใหหยุดการไทเทรต จากนั้นนําความเขมขนและปริมาตร
ของซิลเวอรไนเตรทไปคํานวณหาความเขมขนของคลอไรดและความเค็มของน้ําตอไป ทั้งนี้ชุดตรวจวัด
ความเค็มแบบสําเร็จรูปแตละแบบ อาจใชชนิดของสารเคมีและวิธีการคํานวณที่แตกตางกันแตโดยรวมแลว
ใชหลักการตรวจวัดความเค็มเหมือนกัน

การตรวจวั ดความเค็ ม ด ว ยวิ ธี นี้ มี ขอ ดีคื อมี การ
คํานวณที่ไมซับซอนหรืออาจไมมีการคํานวณเลยและทําให
นั กเรี ย นได ฝ ก ทั กษะในด า นเคมี แต วิ ธี นี้ ก็ มีขอเสี ย คือใช
เวลาในการตรวจวัดคอนขางนานและยังไดโครเมียมซึ่งเปน
ผลที่ไดมาจากการไทเทรตเสมอ นอกจากนี้ชุดตรวจวัดบาง
ชุดไมสามารถตรวจวัดน้ําตัวอยางที่มีความเค็มนอย ๆ

รูปที่ 8 ชุดตรวจวัดความเค็มแบบสําเร็จรูป
ที่มา : http://www.dynamicaqua.com/salinity.html

หาความเค็มของน้ําแลวมีประโยชนอยางไร
เนื่องจากน้ําทะเลมีเกลือละลายอยูเปนจํานวนมาก ขอมูลความเค็มของน้ําทะเลจึงชวยบงบอกการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทะเลไดอยางมาก ทั้งในดานชีวภาพและกายภาพ สําหรับในดานชีวภาพความ
เค็มของน้ําเปนปจจัยหลักของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเลมักอาศัยอยูในน้ําที่มีความเค็มเฉลี่ย
ประมาณ 35 ppt สําหรับทะเลเปด หรือประมาณ 28 ppt สําหรับทะเลที่มีลักษณะเปนอาวกึ่งปดและมีน้ําจืด
ไหลลงมาเยอะอยางเชนอาวไทย ในบางชวงของปเชนในฤดูฝนจะมีน้ําจืดไหลลงทะเลเปนจํานวนมากซึ่งทําให
ความเค็มของน้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตหลายชนิดไมสามารถปรับตัวไดทันก็ตายลงเปนจํานวนมาก
ซึ่งสงผลตอคุณภาพน้ําโดยรวม
ในดานกายภาพการสํารวจขอมูลความเค็ม
จะชวยอธิบายลักษณะการไหลเวียนของน้ําในทะเล
ลั กษณะการแบ ง ชั้ น ของน้ํ า การเกิ ด น้ํ า ผุ ด น้ําจม
นอกจากนี้การตรวจวัดความเค็มในแมน้ําจะชวยให
เราทราบว า น้ํ า ทะเลจะไหลเข า มาในแม น้ํ าไดไกล
เท า ไหร แ ละมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามฤดู อ ย า งไร
ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยอธิบายลักษณะทางกายภาพ
ของแมน้ํา รวมไปถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ
ที่อาศัยอยูบริเวณนั้นดวย

รูปที่ 9 ปลาจํานวนมากที่ตายเนื่องจากความเค็มของน้ํา
ลดลงอยางกะทันหัน ที่มา : http://www.thaipost.net/
sites/default/files/20170918po122.jpg

ตารางที่ 1 แสดงคาความเค็มที่แปรตามคาความถวงจําเพาะในชวง 0.998 – 1.031 และอุณหภูมิในชวง
-2 – 14 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 2 แสดงคาความเค็มที่แปรตามคาความถวงจําเพาะในชวง 0.998 – 1.035 และอุณหภูมิในชวง
15 – 24.5 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 3 แสดงคาความเค็มที่แปรตามคาความถวงจําเพาะในชวง 0.998 – 1.035 และอุณหภูมิในชวง
25 – 33 องศาเซลเซียส
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