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ค่าการนําไฟฟา้คืออะไร ?  

ค่าการนําไฟฟา้ (Electrolytic conductivity) เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการนํากระแสไฟฟา้  
ค่าการนําไฟฟา้จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

• ความเข้มข้นท้ังหมดของสารท่ีแตกตัวเป็นไอออนได้เม่ือละลายอยู่ในน้ํา 
• การเคล่ือนท่ีของไอออนในสารละลาย 
• จํานวนประจุของไอออนท่ีละลายในสารละลาย 
• อุณหภูมิของสารละลายในขณะตรวจวัด 

“คา่การนาํไฟฟา้” 
กับการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 
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สารประกอบอินทรีย์ ท่ีไม่สามารถแตกตัวเป็น
ไอออนได้ หรือแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย เช่น 
น้ํามัน ฟนีอล น้ําตาล และมีค่าการนําไฟฟา้ต่ํา เม่ือ
ละลายอยู่ในน้ํา[1],[2]   ค่าการนําไฟฟา้ หรือสภาพ
ก า ร นํ า ไ ฟ ฟ้ า  (Electrolytic conductivity) ใ ช้
สัญลักษณ์ κ เรียกว่า kappa ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ
ค่าความต้านทานและค่าคงท่ีเซลล์ ดังสมการ
ด้านล่างน้ี [3] 

 𝜅𝜅 = 1
𝑅𝑅.𝑎𝑎

∗ 𝑙𝑙  ซ่ึง  𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑐𝑐
𝑎𝑎
 

ดังนั้น  𝜅𝜅 = 𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑅𝑅

 

เม่ือ 𝜅𝜅 คือ ค่าการนําไฟฟา้ หรือ 
สภาพการนําไฟฟา้ (Electrolytic 
conductivity; S/cm) 

 𝑅𝑅  คือ ความต้านทาน (Ω) 

 𝑎𝑎  คือ พ้ืนท่ีหน้าตัดของแผ่นโลหะ (cm2) 

 𝑙𝑙  คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะ (cm)  

 𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 คือ ค่าคงท่ีของเซลล์ (cm-1) 
 

 

รูปแสดง: ระบบการวัดค่าการนําไฟฟา้ระดับทุติยภูมิ 

 

การประยุกตใ์ช้ ”ค่าการนําไฟฟา้” 

น้ํา . . . มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอย่าง
กว้างขวาง ท้ังอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมการผลิตยา อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และเก่ียวข้องในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต 

แหล่งน้ําท่ีแตกต่างกัน ทําให้มีค่าการนําไฟฟา้ท่ี
แตกต่างกันด้วย อาทิ [4] 

 น้ํากล่ัน มีค่าการนําไฟฟา้ 0.5 – 3 µS/cm 

 น้ําประปา มีค่าการนําไฟฟา้  
50 – 800 µS/cm 

 น้ําจากทะเลสาบ, น้ําจืด มีค่าการนําไฟฟา้
100 – 2,000 µS/cm 

 น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม  
มีค่าการนําไฟฟา้ 10,000 µS/cm 

 น้ําทะเล มีค่าการนําไฟฟา้ 55,000 µS/cm 

การวัดค่าการนําไฟฟา้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ํา ในกระบวนการต่างๆ ดังน้ี 

 

รูปแสดง: การประยุกต์ใช้ค่าการนําไฟฟา้ 
ในกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม [5] 
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1. การบําบัดน้ําเสีย (Water treatment) 

ก่อนนําน้ํามาใช้ในกระบวนการผลิต ควรทําการ
บําบัดก่อนใช้งาน เน่ืองจากอาจมีสารปนเป้ือน เช่น 
สารประกอบไอออนิก   หากไม่กําจัดสารปนเป้ือนออกก่อน 
อาจทําให้เครื่องจักรในโรงงาน เช่น เครื่องระบายความ
ร้อน หม้อไอน้ํา เกิดสนิมและถูกกัดกร่อนได้  

วิธีการบําบัดน้ําเสียมีหลายวิธี โดยทุกวิธีมีเป้าหมาย
เดียวกันคือ กําจัดสารปนเป้ือนออกให้มากท่ีสุด  อย่างไร
ก็ดี บางวิธีเป็นการกําจัดสารปนเป้ือนบางชนิดออกเท่าน้ัน 
เช่น กําจัดแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออน  ซ่ึงค่า
การนําไฟฟา้เป็นวิธีที่ช่วยในการตรวจวัดปริมาณความ
เข้มข้นของไอออนได้  หากพบว่าค่าการนําไฟฟา้มีค่าสูง 
สามารถทํานายได้ว่ามีการสะสมปริมาณของของแข็งใน
ระบบมาก อาจส่งผลเสียต่อเครื่องจักรในโรงงานได้ 
ดังน้ัน ควรปล่อยน้ําออกจากถังและเติมน้ําท่ีมีค่าการนําไฟฟา้ต่ําเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง เพ่ือช่วยบํารุงรักษา
เครื่องจักรในโรงงาน [6] 

2. การตรวจสอบรอยร่ัวของกระบวนการผลิต (Leak detection) 

 

 
น้ําที่ใช้ในเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องระบายความร้อนในอุตสาหกรรม 
มีปริมาณของไอออนละลายอยู่ในน้ํามาก 
หากเกิดการรั่วไหลเข้าสู่กระบวนการผลิต 
จะทําให้เกิดการปนเป้ือนได้  

เบ้ืองต้นเราสามารถตรวจวัดค่า
การนําไฟฟา้ของน้ําท่ีออกจากเครื่อง
ทําความเย็น หรือเครื่องระบายความ
ร้อน เพ่ือตรวจสอบรอยรั่วของระบบ
กระบวนการผลิตได้ 

ขอบคุณภาพจาก flickr.com  
 

ขอบคุณภาพจาก flickr.com    
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3. การทําความสะอาดพ้ืนท่ี (Clean in place) 

อุตสาหกรรมการผลิตยา อาหาร และเคร่ืองด่ืม มี
การใช้ท่อเพ่ือลําเลียงสารในกระบวนการผลิต จึงจําเป็น 
ต้องทําความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือให้ 
ผู้บริโภคม่ันใจในผลิตภัณฑ์น้ัน ซ่ึงวิธีการน้ีเรียกว่า 
Clean-in-place หรือ CIP 

การตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้า จะช่วยบอกถึง
ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายจากการทํา CIP 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าก่อนและหลังการทํา CIP จะไม่มี
สารเคมีตกค้างในระบบ 

 
ขอบคุณภาพจาก flickr.com 

 

4. การกําจัดความเค็ม (Desalination) 

ในกระบวนการก ล่ัน น้ํ า ด่ืม ท่ี ใ ช้คว ามร้ อน 
(evaporation) และเมมเบรน (reverse osmosis) 
น้ําท่ีจะนํามาผลิตน้ําด่ืม จะมีปริมาณของเกลือและ
ไอออนอ่ืนๆ อยู่ในปริมาณมาก ดังน้ันการตรวจวัดค่า
การนําไฟฟา้จะช่วยบอกถึงปริมาณไอออนท้ังก่อนและ
หลังกระบวนการการกําจัดความเค็ม ซ่ึงตามมาตรฐาน
การผลิตน้ําด่ืมของ Environmental Protection 
Agency (EPA) [7] กําหนดให้ค่าการนําไฟฟ้าของ 
น้ําด่ืม ต้องมีค่าไม่เกิน 2,500 μS/cm 

 
ขอบคุณภาพจาก pixabay.com 
 

 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า 
การวัด “ค่าการนําไฟฟา้” สามารถนําไปประยุกต์ 
ใช้ได้อย่างกว้างขวาง   ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและ
ชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญและความจําเป็นในการผลิตวัสดุ
อ้างอิงรับรองสําหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดค่า
การนําไฟฟา้ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน 
ประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าจากต่างประเทศ 
โดย มี ช่ื อท างก า ร ค้ า คื อ  TRM (Thailand 
Reference Material)  
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ปัจจุบัน ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
สามารถผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสําหรับวัดค่าการนํา
ไฟฟา้ได้หลายประเภท อาทิ  

 วัสดุอ้างอิงรับรองสารละลายสําหรับสอบ- 
เทียบเครื่องมือวัดค่าสภาพการนําไฟฟา้ (Secondary 
electrolytic conductivity solution) มีท้ังหมด 3 ค่า 
ได้แก่ 

• ค่า 12.88 mS/cm - ใช้ตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีวัด หรือใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมคุณภาพ
ของการทดสอบค่าสภาพการนําไฟฟา้ของตัวอย่างนํ้าทิ้ง 

• ค่า 1413 µS/cm - ใช้ตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีวัด หรือใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมคุณภาพ
ของการทดสอบค่าสภาพการนําไฟฟ้าของตัวอย่าง 
นํ้าทิ้ง นํ้าดื่ม นํ้าบริโภค และ 

• ค่า 147 µS/cm - ใช้ตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีวัด หรือใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมคุณภาพ
ของการทดสอบค่าสภาพการนําไฟฟ้าของตัวอย่าง 
นํ้าดื่ม นํ้าบริโภค 

 วัสดุอ้างอิงรับรองสําหรับการวัดค่าการนํา
ไฟฟ้าของเอทานอล (Electrolytic conductivity of 
ethanol) มีค่า 0.1 - 1 µS/cm สําหรับใช้ตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธีวัด หรือใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุม
คุณภาพของการทดสอบคุณสมบัติของเอทานอล
แปลงสภาพ (เอทานอล หรือไบโอเอทานอล) ตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 

นอกจากนี้ ยังมีวัสดุอ้างอิงรับรองสําหรับ 
สอบเทียบเคร่ืองมือวัดค่าการนําไฟฟา้ ที่ฝ่าย 
มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ อยู่ระหว่างพัฒนาการผลิต
คือ วัสดุอ้างอิงรับรองสําหรับการวัดค่าการนําไฟฟา้ที่
มีค่าการนําไฟฟา้ตํ่า เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยาและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้นํ้าที่มี

ความบริสุทธ์ิสูงหรือมีค่าการนําไฟฟา้ตํ่าๆ    
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