
  
 

 

 มนุษยแบงหวงน้ําขนาดใหญของโลกออกเปนมหาสมุทรท้ังหมด 5 แหง ไดแก มหาสมุทรแปซิฟก 

มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอารคติก และมหาสมุทรใต หากนําน้ําจากทุกมหาสมุทร

มารวมกัน โลกเราจะมีน้ํามากถึง 1,338,000,000 ลูกบาศกกิโลเมตร ในน้ําทะเลปริมาณมหาศาลนี้มีแรธาตุ

จํานวนมากละลายอยู แรธาตุหลักท่ีทําใหน้ําเค็มคือโซเดียมและคลอไรด ซ่ึงก็คือเกลือท่ีเราใชปรุงอาหารนั่นเอง 

 
รูปท่ี 1 มหาสมุทรของโลกท่ีผืนนํ้าเช่ือมตอถึงกัน (ซาย) ขอบเขตของแตละมหามุทรท่ีกําหนดข้ึนโดยมนุษย(ขวา) 

ท่ีมา : www.noaa.gov 

 

เกลือมากมายในทะเลมาจากไหน 

ท่ีจริงแลวเกลือก็เปนสวนประกอบของเปลือกโลกท้ังในหินหรือในแมกมา โดยในธรรมชาติมี

กระบวนการหลายกระบวนการท่ีชวยใหเกลือในเปลือกโลกเขามาสะสมอยูในน้ําทะเล เชน 

1. น้ําชะลางเอาแรธาตุบนแผนดิน 

มาสะสมกันในมหาสมุทร 

แรธาตุ ท่ีละลายอยู ในน้ํ าทะเล 

เปนสวนประกอบของหิน เม่ือหินเกิดการ 

ผุพัง แรธาตุเหลานั้นก็จะถูกปลอยออกมา 

น้ําก็จะคอยชะลางเอาแรธาตุเหลานั้นไหล

ลงมารวมกันในทะเล 

 รูปท่ี 2 หินท่ีเกิดการผุพังเล็กลงเรือ่ย ๆ สุดทายแรธาตุจะถูกปลดปลอยออกมา  
ท่ีมา : http://marlimillerphoto.com/images/WE-33.jpg 

ทําไมน้ําทะเลถึงเค็ม ? 

นิทศัน์ ลิม้ผอ่งใส 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



2. แรธาตุจากปลองน้ํารอนใตทะเล 

ปลองน้ํารอนใตทะเลมีลักษณะคลาย

กับน้ําพุรอนหรือบอน้ํารอนบนพ้ืนโลกท่ีจมอยู

ใตทะเล เม่ือน้ําไหลลงไปตามรอยแตกหรือรอย

แยกของเปลือกโลก ก็จะสัมผัสกับหินหนืดใต

เปลือกโลกทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนพรอมกับ

ชะลางเอาแรธาตุออกมาจากหินหนืด จากนั้น

น้ํารอนก็จะไหลข้ึนมาเหนือแผนดินพาเอาแร

ธาตุมาสะสมในทะเล 

 

 

3. แรธาตุจากภูเขาไฟ 

แรธาตุบางชนิดอยูในรูปของแกสท่ีถูก

พนออกมาจากภูเขาไฟ เม่ือภูเขาไฟเกิดการ

ปะ ทุ ก็ จ ะปลดปล อยแก ส ออกมา ในชั้ น

บรรยากาศ แกสเหลานั้นละลายอยูในน้ําฝน 

ซ่ึงทายท่ีสุดน้ําฝนก็จะไหลพาแรธาตุลงสูทะเล 

นอกจากนี้ภูเขาไฟใตทะเลเปนแหลงท่ีมาของ

แรธาตุในน้ําทะเลอีกดวย เม่ือภูเขาไฟใตทะเล

เกิดการปะทุ จะปลดปลอยหินหนืดออกมา น้ํา

ทะเลจะละลายเอาแรธาตุในหินหนืดออกมา

สะสมกันอยูในน้ําทะเล 

 

น้ําทะเลจะเค็มข้ึนเรื่อย ๆ หรือไม 

 ในชวงแรกท่ีมหาสมุทรเกิดข้ึนบนโลก ความเค็มของน้ําก็คอย ๆ เพ่ิมข้ึน  ในปจจุบันจากหลักฐานตาง 

ๆ ท่ีรวบรวมได ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อวาน้ําทะเลมีความเค็มคงท่ีมานานกวา 1,500 ลานปแลว  โดย

ปริมาณเกลือท่ีเขาสูทะเลกับเกลือท่ีระเหยหรือถูกกักเก็บหรือถูกเปลี่ยนเปนแรธาตุ จัดเปนการเอาเกลือออก

จากทะเลโดยเปนกระบวนการตามธรรมชาติ จึงทําใหเกลือเขาและออกในทะเลมีปริมาณเทา ๆ กัน  

รูปท่ี 3 ปลองนํ้ารอนใตสมุทรท่ีกําลังพนนํ้ารอน 

ท่ีมีแรธาตุตาง ๆ ออกมา 

ท่ีมา : https://aamboceanservice.blob.core.windows.net  

 

รูปท่ี 4 การปะทุของภูเขาไฟใตสมทุร 

ท่ีมา : http://oceanexplorer.noaa.gov 



กระบวนการท่ีทําใหเกลือถูกนําออกจากทะเล 

1. แรธาตุถูกสิ่งมีชีวิตนําไปใช 

แรธาตุในน้ําถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ

อยางหนึ่ งในการดํารงชีวิตของสัตวทะเล  

สัตวน้ําจําพวกหอยใชแรธาตุในน้ําเพ่ือสราง

เปลือกแข็ง โครงสรางแข็งของปะการังถูกสราง

ข้ึนจากแรธาตุในน้ําทะเล แมแตแพลงกตอน

บางชนิดก็ใชแรธาตุในน้ําเพ่ือสรางเปลือกแข็ง

หอหุมเซลล 

 

2. เกลือเขาไปสูอากาศโดยละอองน้ําท่ีกระเซนข้ึนมา 

ละอองน้ําทะเลท่ีถูกซัดกระเซนมาจากคลื่นจะระเหยอยางรวดเร็วพรอมกับท้ิงเกลือ 

ท่ีเปนของแข็งขนาดเล็กลอยไปในอากาศ   

 

3. เกลือในน้ําถูกเปลี่ยนเปนแร 

ในอดีตทะเลบางแหงถูกแผนดินปด

ก้ันจากมหาสมุทร น้ําในทะเลจะคอย ๆ ระเหย

แหงไปพรอมกับท้ิงเกลือท่ีเปนของแข็งเอาไว 

เกลือเหลานั้นจะเปลี่ยนสภาพกลายเปนแร 

เชน ยิปซัม เกลือหิน และแรอ่ืน ๆ 

 

 

4. เกลือถูกเก็บอยูกับตะกอน 

ท่ีพ้ืนทองทะเลน้ําจะแทรกอยูระหวางเม็ดตะกอน เกลือในน้ําทะเลจะทําปฏิกิริยากับเม็ด

ตะกอน เกลือในน้ําทะเลจึงรวมเขากับเม็ดตะกอนทําใหเกลือถูกกักเก็บอยูในตะกอน 

 

 

รูปท่ี 5 โครงสรางของปะการังท่ีดึงแรธาตุจากนํ้าทะเลไป

ใชในการสราง ท่ีมา : www.travel-tour-guide.com 

รูปท่ี 6 เกลือหินท่ีเกิดจากการระเหยของนํ้าทะเล 

ท่ีมา : www.soest.hawaii.edu/GG/ASK/rocksalt.html 



ปจจุบันน้ําในมหาสมุทรเค็มเทาไหร 

 โดยเฉลี่ยแลวในน้ําทะเล 1,000 มิลลิลิตร จะมีเกลือละลายอยูประมาณ 35 กรัม นักวิทยาศาสตรจึง

กําหนดหนวยของความเค็มเปนสัดสวนของเกลือท่ีละลายอยูในน้ําทะเลท่ีเรียกวา ppt  (part per thousand) 

ซ่ึงหมายถึงปริมาณของเกลือในหนวยกรัมท่ีละลายอยูในน้ําปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร หรือ 1 ลิตรนั่นเอง ดังนั้น

ในน้ําทะเล 1,000 มิลลิลิตร มีเกลือละลายอยู 35 กรัม น้ําทะเลนั้นจะมีความเค็ม 35 ppt  ในอดีตการหา

ปริมาณเกลือท่ีละลายอยูในน้ําทําไดโดยการระเหยน้ําทะเลออก เม่ือน้ําระเหยหมดก็จะท้ิงเกลือท่ีเปนของแข็ง

เอาไว จากนั้นจึงนําเอาเกลือไปชั่งน้ําหนักก็จะทราบความเค็มของน้ํา แตการหาความเค็มดวยวิธีนี้มักจะไดคา

ความเค็มท่ีนอยกวาความเปนจริงเสมอ เนื่องจากเกลือบางชนิดสามารถกลายเปนไอไดเชนเดียวกับน้ํา ใน

ปจจุบันจึงใชวิธีการหาความเค็มจากการตรวจวัดคาความนําไฟฟาของน้ําทะเล โดยน้ําทะเลท่ีมีเกลือละลายอยู

มากจะสามารถนําไฟฟาไดดีกวาน้ําทะเลท่ีมีเกลือละลายอยูนอย เม่ือวัดคาความนําไฟฟาไดแลวจึงนํามา

คํานวณกลับเปนความเค็มตอไป การวัดความเค็มดวยวิธีนี้จะใชหนวย PSU (Practical Salinity Unit)  

นอกจากนี้แลวการหาความเค็มของน้ําทะเลยังสามารถใชการวิเคราะหทางเคมีไดอีกดวย วิธีการนี้จะใชหนวย

ความเค็มเปน PSU เชนกัน 

 ท้ังหนวย ppt และ PSU บงบอกถึงความเขมขนของเกลือท่ีละลายอยูในน้ําเชนเดียวกัน  โดยหลักการ

แลวความเขมขนจากท้ังสองหนวยมีคาเทากัน 

 

เราจะหาความเค็มของน้ําไดอยางไร 

 วิธีการหาคาความเค็มของน้ําทะเลมีหลายวิธี ท้ังการใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนามและการเก็บ

ตัวอยางน้ํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  การตรวจวัดความเค็มของน้ําตามระเบียบวิธีของ GLOBE เปนอีก

ทางเลือกท่ีนักเรียนหรือบุคคลโดยท่ัวสามารถปฏิบัติตามไดงาย  โดยการตรวจวัดความเค็มของน้ําตามระเบียบ

วิธีของ GLOBE มีดวยกัน 2 วิธี ไดแก การใชไฮโดรมิเตอร และการไทเทรต 

 

• การหาความเค็มของน้ําดวยไฮโดรมิเตอร 

การหาความเค็มของน้ําดวยวิธีนี้ทําไดงายและรวดเร็ว

จึงสามารถทําไดในภาคสนามและเก็บตัวอยางน้ํามาวิเคราะห

ในหองปฏิบัติการ แตวิธีนี้มีขอเสียคือไฮโดรมิเตอรเปนอุปกรณ

ท่ีเปราะบางสามารถแตกหักไดงายหากไมระมัดระวัง 

 
รูปท่ี 7 ไฮโดรมเิตอร 

ท่ีมา : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2BRxCy1HJL._SX342_.jpg 



การหาความเค็มของน้ําดวยไฮโดรมิเตอร ใชหลักการวัดความหนาแนนของน้ําทะเลเทียบกับความ

หนาแนนของน้ําหรือก็คือคาความถวงจําเพาะน้ําทะเลนั่นเอง  โดยน้ําท่ีมีเกลือละลายอยูมากจะมีความ

ถวงจําเพาะมากกวาน้ําท่ีมีเกลือละลายอยูนอย เม่ือวัดความถวงจําเพาะของน้ําก็จะทราบความเค็มของน้ํา 

สําหรับข้ันแรกกอนนําไฮโดรมิเตอรไปใชงาน จําตองมีการตรวจสอบความถูกตองของไฮโดรมิเตอรกอน  

ซ่ึงสามารถทําได ดังนี้ 

1. เตรียมน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร 

2. เตรียมน้ําเกลือท่ีมีความเค็ม 35 ppt โดยผสมเกลือ 17.5 กรัม กับน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร 

3. ตรวจสอบไฮโดรมิเตอรกับน้ํากลั่น โดยเทน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร ลงในกระบอกตวงขนาด 500

มิลลิลิตร จากนั้นวัดอุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรมอมิเตอร 

4. วัดคาความถวงจําเพาะของน้ํากลั่น โดยนําไฮโดรมิเตรใสลงในกระบอกตวง รอจนไฮโดรมิเตอร 

ลอยอยูนิ่งและไมสัมผัมกับกระบอกตวง อานคาความถวงจําเพาะของน้ํา โดยอานท่ีขอบบน 

เหนือผิวน้ําท่ีระดับน้ําตัดกับสเกลของไฮโดรมิเตอร 

5. นําอุณหภูมิและคาความถวงจําเพาะไปหาคาความเค็มของน้ํา โดยเทียบกับตารางการเทียบคาตาราง 

ท่ี 1 ถึงตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางความเค็มของน้ํา (ppt) กับความหนาแนน และอุณหภูมิ

ของน้ํา เพ่ือใหไดคาความเค็มของน้ํา โดยคาความเค็มท่ีไดควรอยูระหวาง 0.0 และ 1.0 ppt  

หากคาไดไมอยูในชวงนี้ ควรตรวจสอบข้ันตอนการทําโดยละเอียดอีกครั้ง หากคาท่ีไดยังไมอยูในชวง

ดังกลาวควรเปลี่ยนไฮโดรมิเตอร 

6. ตรวจสอบไฮโดรมิเตอรอีกครั้งกับน้ําเค็มดวยวิธีการเชนเดียวกัน โดยความเค็มท่ีวัดไดควรอยูระหวาง 

34 – 36 ppt 

 

เม่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของไฮโดรมิเตอรเรียบรอยแลว จึงสามารถนําไฮโดรมิเตอรนั้นไปใช

วัดความเค็มของน้ําได ท้ังนี้ความเค็มของน้ําทะเลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยธรรมชาติหลายอยาง ดังนั้น

ในขณะเก็บตัวอยางควรจดบันทึกขอมูลสภาพแวดลอมดวยเสมอ ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. จดบันทึกเวลาท่ีน้ําข้ึนสูงสุดและน้ําลงต่ําสุด ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังกอนและหลังการตรวจวัดความเค็ม โดย

สามารถตรวจสอบขอมูลน้ําข้ึนน้ําลงไดจากตารางน้ําของกรมอุทกศาสตร 

2. สวมถุงมือขณะทําการทดลอง ลางกระบอกตวง 2 ครั้ง โดยใชน้ําทะเลท่ีตองการตรวจวัดความเค็ม 

3. เติมน้ําทะเลลงในกระบอกตวงใหระดับน้ําอยูต่ํากวาปากกระบอกตวงประมาณ 2 -3 เซนติเมตร 

4. วัดอุณหภูมิน้ําดวยเทอรมอมิเตอร 



5. วัดคาความถวงจําเพาะของน้ําทะเล โดยนําไฮโดรมิเตอรใสลงในกระบอกตวง รอจนไฮโดรมิเตอรลอย

อยูนิ่งและไมสัมผัมกับกระบอกตวง อานคาความถวงจําเพาะของน้ํา โดยอานท่ีขอบบนเหนือผิวน้ําท่ี

ระดับน้ําตัดกับสเกลของไฮโดรมิเตอร ท้ังนี้ควรอานทศนิยมได 3 ตําแหนง 

6. นําอุณหภูมิและคาความถวงจําเพาะไปหาคาความเค็มของน้ําโดยเทียบกับตารางการเทียบคาตาม

ตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 3 

7. ทําซํ้าขอท่ี 2 ถึงขอท่ี 6 อีกสองครั้ง โดยเปลี่ยนผูตรวจวัด 

8. นําคาท่ีไดจากการตรวจวัดท้ัง 3 ครั้ง หาคาเฉลี่ย ท้ังนี้ความเค็มท่ีวัดไดในแตละครั้งควรมีคาตางกันไม

เกิน 2 ppt แตหากตางกันเกินควรทําการตรวจวัดอีกครั้ง 

 

 

• การหาความเค็มของน้ําดวยการไทเทรต 

การตรวจวัดความเค็มดวยวิธีไทเทรต เปนการหาปริมาณของเกลือท่ีละลายอยูในน้ําโดยตรง ในน้ํา

ทะเลมีเกลือหลายชนิดละลายอยู โดยเกลือท่ีละลายในน้ําจะอยูในรูปของไอออน ซ่ึงไอออนหลักในน้ําทะเล

มี 6 ชนิดดวยกัน ไดแก คลอไรด โซเดียม ฟลเฟต แมกนีเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียม ไอออนหลักท้ัง 

6 ชนิดจะมีสัดสวนในน้ําทะเลท่ีแนนอน ทําใหสามารถตรวจวัดปริมาณไอออนเพียงชนิดเดียวนําไปคํานวณ

กลับเปนความเค็มของน้ําโดยรวมได ไอออนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดและตรวจวัดไดงายก็คือคลอไรด ซ่ึงเม่ือ

ทราบความเขมขนของคลอไรดก็จะสามารถหาความเค็มของน้ําทะเลไดจากสมการ 

ความเค็ม (ppt) = คลอไรด (ppt)  1.80655 

 การตรวจวัดความเขมขนของคลอไรดดวยการไทเทรตสามารถทําไดงายดวยชุดตรวจวัดความเค็มแบบ

สําเร็จรูป โดยในข้ันแรกใหเติมอินดิเคเตอรท่ีมีชื่อวาโพแทสเซียมโครเมต ซ่ึงจะทําใหน้ําตัวอยางมีสีเหลือง 

ข้ันตอนท่ีสองใหเติมไทแทรนตชื่อวาซิลเวอรไนเตรทซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับคลอไรดในน้ําทะเล ไดตะกอนสี

ขาวขุนของซิลเวอรคลอไรด เม่ือเกิดการตกตะกอนจนหมดจะเกิดสารท่ีมีชื่อวาซิลเวอรโครเมตท่ีมีสีแดง 

ดังนั้นหากสารละลายท่ีทําการไทเทรตมีสีสมเขมใหหยุดการไทเทรต จากนั้นนําความเขมขนและปริมาตร

ของซิลเวอรไนเตรทไปคํานวณหาความเขมขนของคลอไรดและความเค็มของน้ําตอไป ท้ังนี้ชุดตรวจวัด

ความเค็มแบบสําเร็จรูปแตละแบบ อาจใชชนิดของสารเคมีและวิธีการคํานวณท่ีแตกตางกันแตโดยรวมแลว

ใชหลักการตรวจวัดความเค็มเหมือนกัน 

 

 



การตรวจวัดความเค็มดวยวิธีนี้ มีขอดีคือมีการ

คํานวณท่ีไมซับซอนหรืออาจไมมีการคํานวณเลยและทําให

นักเรียนไดฝกทักษะในดานเคมี แตวิธีนี้ก็มีขอเสียคือใช

เวลาในการตรวจวัดคอนขางนานและยังไดโครเมียมซ่ึงเปน

ผลท่ีไดมาจากการไทเทรตเสมอ นอกจากนี้ชุดตรวจวัดบาง

ชุดไมสามารถตรวจวัดน้ําตัวอยางท่ีมีความเค็มนอย ๆ 

 

 

 

หาความเค็มของน้ําแลวมีประโยชนอยางไร 

 เนื่องจากน้ําทะเลมีเกลือละลายอยูเปนจํานวนมาก ขอมูลความเค็มของน้ําทะเลจึงชวยบงบอกการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทะเลไดอยางมาก ท้ังในดานชีวภาพและกายภาพ  สําหรับในดานชีวภาพความ

เค็มของน้ําเปนปจจัยหลักของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในทะเล  สิ่งมีชีวิตในทะเลมักอาศัยอยูในน้ําท่ีมีความเค็มเฉลี่ย

ประมาณ 35 ppt สําหรับทะเลเปด หรือประมาณ 28 ppt สําหรับทะเลท่ีมีลักษณะเปนอาวก่ึงปดและมีน้ําจืด

ไหลลงมาเยอะอยางเชนอาวไทย  ในบางชวงของปเชนในฤดูฝนจะมีน้ําจืดไหลลงทะเลเปนจํานวนมากซ่ึงทําให

ความเค็มของน้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตหลายชนิดไมสามารถปรับตัวไดทันก็ตายลงเปนจํานวนมาก

ซ่ึงสงผลตอคุณภาพน้ําโดยรวม 

ในดานกายภาพการสํารวจขอมูลความเค็ม

จะชวยอธิบายลักษณะการไหลเวียนของน้ําในทะเล  

ลักษณะการแบงชั้นของน้ํา  การเกิดน้ําผุดน้ําจม  

นอกจากนี้การตรวจวัดความเค็มในแมน้ําจะชวยให

เราทราบวาน้ําทะเลจะไหลเขามาในแมน้ําไดไกล

เทาไหรและมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูอยางไร  

ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะชวยอธิบายลักษณะทางกายภาพ

ของแมน้ํา รวมไปถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ 

ท่ีอาศัยอยูบริเวณนั้นดวย 

 

 

 

รูปท่ี 8 ชุดตรวจวัดความเค็มแบบสําเรจ็รูป 

ท่ีมา : http://www.dynamicaqua.com/salinity.html 

 

รูปท่ี 9 ปลาจํานวนมากท่ีตายเน่ืองจากความเค็มของนํ้า 

ลดลงอยางกะทันหัน ท่ีมา : http://www.thaipost.net/ 

sites/default/files/20170918po122.jpg 



 

ตารางท่ี 1 แสดงคาความเค็มท่ีแปรตามคาความถวงจําเพาะในชวง 0.998 – 1.031 และอุณหภูมิในชวง  

-2 – 14 องศาเซลเซียส

 
 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2 แสดงคาความเค็มท่ีแปรตามคาความถวงจําเพาะในชวง 0.998 – 1.035 และอุณหภูมิในชวง  

15 – 24.5 องศาเซลเซียส

 
 

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงคาความเค็มท่ีแปรตามคาความถวงจําเพาะในชวง 0.998 – 1.035 และอุณหภูมิในชวง  

25 – 33 องศาเซลเซียส 
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