
 

 

ชุดทดสอบออกซเิจนละลาย
ภาคสนาม 

Dissolved Oxygen Field 
Test Kit 

 คา่ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen, 
DO) เป็นคา่ทีบ่อกถงึปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า

ซึง่เป็นดัชนีหนึง่ทีใ่ชบ้อกคณุภาพของน ้า คา่นี้ขึน้กบั
ตัวแปรตา่งๆ เชน่ อณุหภมู ิปรมิาณฟอสเฟตและไนเต

รท โดยทีอ่ณุหภมูสิงูปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า
จะต ่า และถา้ปรมิาณฟอสเฟตและไนเตรทสงู ปรมิาณ
ออกซเิจนมักจะต ่า เพราะสารทัง้สองท าใหพ้ชืน ้า

เจรญิเตบิโตไดด้ ี พชืน ้าจะใชอ้อกซเิจนทีอ่ยูใ่นน ้า 
และเมือ่พชืน ้าตายจะกลายเป็นอาหารของแบคทเีรยี

ซึง่จะใชอ้อกซเิจนมากขึน้ นอกจากนี้ ความลกึก็มผีล
ตอ่ปรมิาณออกซเิจนละลายดว้ย จงึตอ้งค านงึถงึ เมือ่

ตอ้งการวัดคา่ออกซเิจนละลาย คา่ออกซเิจนทีใ่ชม้ี
หน่วยเป็น มลิลกิรัม / ลติร หรอื พพีเีอ็ม (ppm, parts 
per million หรอืสว่นในลา้นสว่น) 
 

 สว่นประกอบชุดทดสอบ 
  

1. กระบอกฉีดยา (ส าหรับดดูน ้าตัวอยา่ง) 2 อัน 
2.  กรวยตอ่กับสายยาง   2 อัน 

3.  กา้นพลาสตกิส าหรับอดุชอ่งกรวย  2 อัน 
4.  น ้ายา DO1     1 ขวด 
5.  น ้ายา DO2     1 ขวด 

6.  น ้ายา DO3     1 ขวด 
7.  ขวดแกว้ส าหรับเทยีบส ี   1 ขวด 

8.  อปุกรณ์ส าหรับเก็บน ้าตัวอยา่ง  1 ชดุ 
 
 

 

 ค าแนะน าในการใชชุ้ดทดสอบ 
  

1. น ้ายา DO2 และ DO3 มสีว่นประกอบของเบสและ
กรดตามล าดับ หากเขา้ตา หรอืสมัผัสผวิหนัง จะ

กอ่ใหเ้กดิอาการระคายเคอืง ตอ้งรบีลา้งดว้ยน ้า
จ านวนมาก 

2.  ปิดฝาขวดสารเคมทีัง้หมดใหแ้น่นเมือ่ใชเ้สร็จ 

3.  อยา่ใหส้ารเคมคีนละขวดปนเป้ือนกนั 
4.  หลกีเลีย่งการสมัผัสกับสารเคม ี

5.  ลา้งมอืทกุครัง้เมือ่เลกิใช ้
6.  เก็บชดุทดสอบใหห้า่งจากมอืเด็ก อาหาร 

เครือ่งดืม่ สตัวเ์ลีย้ง และแสงแดด ตลอดจนทีท่ีม่ี
อณุหภมูสิงู 

7.  หา้มลา้งกระบอกฉีดยาดว้ยน ้ายาลา้งจานท าความ

สะอาด เพราะจะท าใหส้ารหลอ่ลืน่ทีเ่คลอืบไว ้
ภายในหลดุออก (หากกระบอกฉีดยาฝืดสามารถใช ้

วาสลนีทาบางๆ บรเิวณรอบๆ ยางสดี าของกา้น
กระบอกฉีดยาได)้ เมือ่ใชเ้สร็จ ลา้งดว้ยน ้าสะอาด

กอ่นเก็บ 
 

 ค าแนะน า 
 

ปรมิาณออกซเิจนละลายทีเ่หมาะสมทีค่วามลกึตา่งๆ 
กัน ส าหรับบอ่เลีย้งสตัวน์ ้า 

 
 

 
 

 
 
 

 การแกไ้ขกรณีทีพ่บคา่ออกซเิจน
ละลายต า่กวา่คา่ทีก่ าหนด 

 

1. ระวังอยา่ใหอ้าหารมากเกนิความตอ้งการของสตัว์

น ้า และดวูา่ปรมิาณของสตัวน์ ้าเหมาะสมกับขนาด
ของบอ่หรอืไม ่หากแออัดเกนิไปใหแ้บง่ไปเลีย้งอกี

บอ่ 
2. ป้องกนัไมใ่หข้องเสยีจากการปศสุตัวไ์หลลงบอ่
เลีย้ง 

3. เพิม่ปรมิาณออกซเิจนในบอ่เลีย้งโดยการป๊ัมอากาศ
หรอืกังหันน ้า 

 

 ข ัน้ตอนการใชชุ้ดทดสอบออกซเิจน
ละลายภาคสนาม 

 

1. หงายปลายกระบอกฉีดยาทีบ่รรจนุ ้าตัวอยา่งจ านวน 

10 มล. แลว้ (จากการใชอ้ปุกรณ์ส าหรบัเก็บน ้า
ตัวอยา่งหรอืจากการดดูน ้าตัวอยา่งเขา้กระบอกฉีด
ยาโดยตรง) ตอ่กรวยทีป่ลายกระบอกฉีดยาแลว้

คอ่ยๆ ดันกระบอกฉีดยาใหน้ ้าไหลขึน้มาหลอ่ตรง
กรวยเล็กนอ้ย 

 
(รปูลักษณะของกรวยอาจเปลีย่นแปลงจากในรปูได)้ 

 

2. หยดน ้ายา DO1 จ านวน 1 หยด ลงในกรวยทีห่ลอ่
น ้าไว ้ตามดว้ยการหยดน ้ายา DO2 อกี 1 หยด (จะ
เห็นตะกอนสเีหลอืงเกดิขึน้) 



 

 

 
 

3. คอ่ยๆดงึแกนกระบอกฉีดยาลงมาเล็กนอ้ยใหน้ ้าที่
หลอ่กรวยกลับเขา้มาอยูภ่ายในบรเิวณรอยตอ่ของ
ปลายกระบอกฉีดยากับกรวย 

 
 

4. เสยีบกา้นพลาสตกิเพือ่อดุชอ่งทีโ่คนกรวยใหแ้น่น 

แลว้เขยา่กระบอกฉีดยาเบาๆ เพือ่ใหส้ารละลาย
ผสมกันอยา่งตอ่เนื่องเป็นเวลาประมาณ 1 นาท ี

 
 

5. ดงึกา้นพลาสตกิออก แลว้คอ่ยๆดันกระบอกฉีดยา
ขึน้มาใหม้นี ้าหลอ่กรวย (เหมอืนขัน้ตอนที ่ 1) แลว้

หยดน ้ายา DO3 จ านวน 4 หยด 
 

6. คอ่ยๆดงึแกนกระบอกฉีดยาลงมาอกีครัง้ (เหมอืน

ขัน้ตอนที ่ 3) แลว้ปิดชอ่งดว้ยกา้นพลาสตกิ 
(เหมอืนขัน้ตอนที ่ 4) เขยา่ใหต้ะกอนละลายจน
หมดและสารละลายผสมเป็นเนื้อเดยีวกัน 

 

7. ดงึกา้นพลาสตกิและกรวยออก แลว้ฉีดสารละลาย
ทีไ่ดล้งในขวดแกว้เทยีบสจีนถงึขดีสดี า 

 
 

8. น าไปเทยีบกับแถบสมีาตรฐาน โดยวางขวดทีต่รง

กลางวงกลมของแถบสมีาตรฐาน โดยสขีองวง
แหวนและสขีองสารละลายใกลเ้คยีงกันมากทีส่ดุ 

แลว้อา่นคา่ความเขม้ขน้เป็น พพีเีอ็ม หรอื มก./ล. 

 
 

 การแปรผล 
 

1 พพีเีอ็ม :  เป็นอนัตรายตอ่สตัวน์ ้าอยา่งรนุแรง 
2 พพีเีอ็ม :  เป็นคา่นอ้ยทีส่ดุทีย่อมรบัได ้

4 พพีเีอ็ม :  ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สตัวน์ ้า แตต่อ้งเฝ้า
ระวังอยา่งใกลช้ดิ 

6 พพีเีอ็ม : ดตีอ่สตัวน์ ้า 
8 พพีเีอ็ม : ดมีาก สตัวน์ ้าเจรญิเตบิโตด ี
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