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บทที่ 2
การเก็บและการรักษาสภาพตัวอยางน้ํา
(Sampling and Preservation)
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2.1 ความสําคัญและขอพิจารณา (Significance and Consideration)
การเก็บและการรักษาสภาพตัวอยางน้ํา เปนขั้นตอนอันแรกในการตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพน้ําที่สําคัญมาก เนื่องจากวิธีการและอุปกรณที่ใชในการเก็บและการรักษาสภาพตัวอยางน้ํานี้
จะมีผลตอคาการวิเคราะหที่ไดวาถูกตองตรงตามความเปนจริงเพียงใด หากการเก็บและการรักษาสภาพ
ตัวอยางน้ํา ดําเนินการอยางถูกตองตามมาตรฐานแลวยอมเปนการยืนยันในชั้นตนถึงผลวิเคราะหที่
นําเสนอวา คุณลักษณะ สมบัติและปริมาณสารที่ทําการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือเพียงใด ทั้งนี้เปนไป
ตามหลักการที่เรียกวา Quality Assurance ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการเก็บ และการรักษาสภาพตัวอยาง
น้ําจะตองเปนผูที่เขาใจในหลักการพื้นฐานและวิธีการที่ถูกตอง
วัตถุประสงคสําคัญในการสุมตัวอยางก็เพื่อที่จะเก็บสวนหนึ่งของน้ําในแหลงน้ําที่ตองการทราบ
คุณลักษณะหรือคุณภาพ โดยเก็บตัวอยางน้ําในปริมาณที่นอยแตเพียงพอไมมากเกินไปจนเปนอุปสรรค
ในการขนสง เหมาะสมกับภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง และเปนตัวแทนของน้ําในแหลงน้ําอยางแทจริง
รวมทั้งตองเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหในหองปฏิบัติการดวยความถูกตองและแนนอนดวย นั่นคือ
สัดสวนสัมพัทธหรือความเขมขนของสารในตัวอยางน้ําจะตองมีคาเหมือนกับน้ําในแหลงน้ําที่ทําการสุม
และเก็บตัวอยาง หลังจากเก็บตัวอยางแลวจะตองทําการเก็บรักษาสภาพของตัวอยางไมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเมื่อตอนสุมและเก็บตัวอยางหรือถาไมสามารถทําใหไมมีการเปลี่ยนแปลงไดก็
ตองหาวิธีรักษาสภาพตัวอยางใหเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
ขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งเปนขอมูลอยางดีในการเก็บและการรักษาสภาพตัวอยางน้ํา
เพื่อการวิเคราะหไดอยางถูกตองก็คือ ผูเก็บตัวอยางน้ําจะตองทราบแลววาการเก็บตัวอยางน้ํานั้นเพื่อจะ
นําไปหาปริมาณ ตรวจ วัด และวิเคราะหทางคุณภาพและทางปริมาณของสารชนิดใด หรือจะวิเคราะห
หาคาอะไรและควรจะตองเก็บตัวอยางน้ําในปริมาณเทาใด เพื่อจะไดเปนหลักในการเลือกวิธีการเก็บ การ
รักษาสภาพตัวอยางน้ํา และภาชนะรวมทั้งเครื่องมืออื่นๆที่ใชในการเก็บตัวอยางใหถูกตองตอไป
การเก็บตัวอยางน้ําที่ถูกตองจะตองคํานึงถึงขอพิจารณาดังนี้
1. เครื่องมือและอุปกรณการเก็บตัวอยางน้ํา
2. จุดเก็บตัวอยางน้ํา
3. วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา
4. การรักษาสภาพตัวอยางน้ํา
5. การบันทึกขอมูลสภาพการเก็บตัวอยางน้ํา
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2.2 เครื่องมือและอุปกรณการเก็บตัวอยางน้ํา
โดยทั่วไปเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ําจะประกอบดวย เครื่องเก็บตัวอยาง
น้ํา ขวดเก็บตัวอยางน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
2.2.1 เครื่องเก็บตัวอยางน้ํา
ในปจจุบันมีผูผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตรหลายรายที่ผลิตและจําหนายเครื่องเก็บ
ตัวอยางน้ํา ทั้งที่เปนแบบอัตโนมัติ (Automatic Samplers) และแบบธรรมดา (Manual
Samplers) เครื่องเก็บตัวอยางน้ําแบบอัตโนมัติจะสามารถกําหนดความถี่ในการเก็บ ปริมาณที่
ตองการเก็บ เวลาที่ตองการเก็บ และอื่น ๆ ไดโดยอาจจะเก็บตัวอยางน้ําทุก ๆ ชั่วโมง ในปริมาณ
คงที่ หรือเก็บในปริมาณที่เปนสัดสวนกับอัตราการไหลของน้ําทิ้งก็ได สําหรับเครื่องเก็บตัวอยาง
น้ําแบบธรรมดานั้น ผูเก็บตัวอยางน้ําจะเปนผูกําหนดเองวาควรจะเก็บจุดใด เวลาใด และ
ปริมาณเทาใดโดยใชแรงคน โดยทั่วไป เครื่องเก็บตัวอยางน้ําแบบอัตโนมัติมักจะติดตั้งอยูกับที่
เพื่อเก็บตัวอยางน้ําแบบตอเนื่องหรือเปนชวงระยะเวลา ณ จุดเก็บนั้น มักจะไมเคลื่อนยายจุด
เก็บ สวนเครื่องเก็บตัวอยางน้ําแบบธรรมดา จะสามารถเคลื่อนยายนําไปเก็บตัวอยางน้ํา ณ ที่
ใดและเมื่อใดก็ได เนื่องจากมีขนาดเล็กเคลื่อนยายไดสะดวก และไมยุงยากจึงมักนิยมใชในการ
เก็บตัวอยางน้ําในสนามทั่วๆ ไป
2.2.2 อุปกรณการเก็บตัวอยางน้ํา
2.2.2.1 ขวดเก็บตัวอยางน้ํา
มักจะเปนชนิดขวดแกว (Glass bottles) หรือพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (Poly
ethylene Bottles) ที่มีขนาดความจุมากพอ และเหมาะสมโดยคํานึงถึง ขอพิจารณา
ที่วา จะเก็บตัวอยางน้ํานั้นไปเพื่อวิเคราะหอะไร ตัวอยางเชน ขวดแกวปากกวางจะใช
ในการเก็บตัวอยางน้ํา เพื่อวิเคราะหหาคาปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil and Grease
Content) ขวดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนจะใชในการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหหาคา
ทั่ว ๆ ไป เปนตน ขวดเก็บตัวอยางน้ําที่ใชจะตองสะอาดและมีฝาเกลียวปดมิดชิด กอน
นําขวดเก็บตัวอยางน้ําไปใชจะตองลางทําความสะอาดเสียกอน โดยทั่วไปจะใช
สารละลายลางทําความสะอาด (Cleaning Solution) ซึ่งเปนสารละลายกรดโครมิค/
ซัลฟวริก (Chromic/Sulfuric acid) แลวลางทําความสะอาดดวยน้ํากลั่น (Distilled
Water) หรือน้ําลดแรธาตุ (Demineralized Water) อีกจนกวาจะแนใจวากรดโครมิค
ถูกลางออกจนหมด ในกรณีที่จะใชขวดแกวเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหทางดานจุลินท
รีย ขวดที่ใชจะตองผานการฆาเชื้อ (Sterilization) เสียกอน ทั้งนี้เพื่อฆาเชื้อโรคที่ติดอยู
ดานในและฝาของขวดแกวนั้น ขวดเก็บตัวอยางน้ําที่เปนโพลีเอทิลีนเมื่อผลิตจาก
โรงงานใหม ๆ จะมีโลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนักบางประเภทติดหลงเหลือ
อยูภายในขวด เขน ปรอท (II) ซัลเฟต (Mercuric Sulfate) จึงจําเปนจะตองลางขวดนี้
ใหสะอาดหลาย ๆ ครั้ง กอนนํามาใช สารละลายทําความสะอาดที่ใชในการลางโลหะ
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หนักนี้โดยทั่วไปจะใชกรดไนตริกเจือจาง (Diluted Nitric acid) แลวลางดวยน้ําสะอาด
หลังจากนั้นใหใชน้ํากลั่นหรือน้ําลดแรธาตุลางอีกครั้ง
การเลือกใชขวดเก็บตัวอยางน้ําจะตองใหถูกตองและเหมาะสมกับจุดประสงค
ในการวิเคราะหตัวอยางน้ํานั้น โดยยึดหลักที่จะทําใหตัวอยางน้ํานั้นมีการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะและคุณสมบัตินอยที่สุดและขวดที่ใชจะตองไมทําปฎิกิริยากับตัวอยางน้ํา
ที่จะเก็บ
2.2.2.2 อุปกรณอื่น ๆ
อุปกรณที่ใชประกอบในการเก็บตัวอยางน้ํา ไดแก ภาชนะในการผสมตัวอยาง
น้ํา กระบอกตวง ถังน้ําแข็ง เครื่องวัดอุณหภูมิ สายวัด ปากกา ดินสอ ฉลากปดขางขวด
และสารเคมีที่ใชในการเก็บรักษาตัวอยางน้ําเปนตน
2.3 จุดเก็บตัวอยางน้ํา
ในการกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ํานั้น จะแตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของน้ําที่ตองการ
เก็บ ลักษณะของพื้นที่ และความเปนไปไดในการเก็บตัวอยาง
2.3.1 น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater)
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ประเภทแรกคือน้ําจากขบวนการผลิต
(Process wastewater) ซึ่งเปนน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการผลิตตามปรกติของโรงงาน น้ํา
ประเภทนี้มีความสกปรกแตกตางกันออกไปตามประเภทและชนิดของโรงงาน แตสวนมากแลว
น้ําประเภทนี้จะมีความสกปรกสูงสุด ประเภทที่สองคือน้ําทิ้งจากการลางทําความสะอาด
(Wash water) ซึ่งเปนน้ําทิ้งที่เกิดจากการลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ และในบริเวณทํางาน รวมทั้งการลางวัตถุดิบกอนเขาสูขบวนการผลิตดวย น้ําสวนนี้จะมี
ความสกปรกปานกลางและสวนมากจะเปนเศษวัสดุเล็กๆหรือสารเคมีตางๆรวมทั้งน้ํายาหรือ
สารที่ใชในการทําความสะอาดดวย ประเภทที่สามคือน้ําหลอเย็น (Cooling water)ซึ่งเปนน้ําที่
ใชในการหลอเย็นเพื่อระบายความรอนจากการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ น้ําสวนนี้มี
ความสกปรกนอยแตมีอุณหภูมิของน้ําสูง 40 - 60 องศาเซลเซียส และประเภทสุดทายคือน้ําทิ้ง
อื่นๆ เชน น้ําจากหมอไอน้ํา เปนตน
การเก็บตัวอยางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมโดย ทั่วไปจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผู
เก็บวาตองการใชขอมูลเพื่อพิจารณาในดานใด ตัวอยางเชน การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพวาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไมใหเก็บน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานทุกจุดที่มี
การปลอยน้ําทิ้งออกมา ในกรณีที่น้ําทิ้งมีที่มาจากหลายแหลงก็อาจจะเก็บน้ําทิ้งที่ระบาย
ออกมาแตละแหลงหรือจะเก็บ ณ จุดรวมของน้ําเสียกอนระบายออกนอกโรงงานเพียงจุดเดียวก็
ได การเก็บน้ําทิ้งอีกลักษณะหนึ่ง คือ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อตรวจสอบระบบบําบัดน้ําทิ้งของ
โรงงานนั้น จะเก็บจุดรวมน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดและจุดรวมน้ําทิ้งระบายออกจากระบบ
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บําบัดแลว หรืออาจจะเก็บตัวอยางทุก ๆ ขั้นตอน ของระบบก็ได ตามความเหมาะสมแตทั้งนี้
จะตองเปนจุดหรือบริเวณที่ไมมีการตกตะกอนและน้ําทิ้งที่เก็บตองรวมตัวและผสมกันดีเพื่อให
ตัวอยางที่เก็บเปนตัวแทนของน้ําทิ้งจริงๆ
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลา
ในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2539 กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดวิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บ
ตัวอยางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 2 จําพวกที่ 3 และนิคมอุตสาหกรรมไวดังนี้ คือ
1. การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหเก็บ ณ จุดที่ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
สิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ในกรณีที่
มีการระบายน้ําทิ้งหลายจุดใหเก็บทุกจุด
2. วิธีการเก็บความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งใหเปนไปดังนี้
(1)
โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ใหเก็บแบบจวง 1 ครั้ง
(2)
นิคมอุตสาหกรรมใหเก็บแบบผสมรวมโดยเก็บ 4 ครั้ง ๆ ละ 500
มิลลิลิตร ทุก 3 ชั่วโมงตอเนื่องกัน
2.3.2 น้ําทิ้งชุมชน (Domestic wastewater)
น้ําทิ้งชุมชนเปนน้ําทิ้งที่มีแหลงระบายน้ําทิ้งอยูมากมายแตจะรวมกันอยูในทอน้ําทิ้ง
ตางๆซึ่งกระจายอยูทั่วไป โดยปรกติมักจะเก็บตัวอยางน้ําที่ปลายทอระบายน้ําโสโครก แต
อาจจะเก็บ ณ จุดอื่น ๆ ก็ได แลวแตความเหมาะสม เชน น้ําในบอตรวจการระบาย (Manhole)
หรือจากบอสูบ เปนตน จุดที่สําคัญจุดหนึ่งที่จะตองเก็บตัวอยางก็ตือจุดที่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู
แหลงรองรับน้ําทิ้ง ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบและเฝาระวังมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้นหรือเพื่อใชประกอบในการพิจารณาหาวิธีการจัดการหรือแกไขในกรณีที่
เกิดปญหาตอไป
2.3.3 น้ําจากแมน้ํา ลําน้ําและแหลงน้ําอื่นๆ
การเก็บตัวอยางน้ําในแหลงน้ํา ลําน้ํา หรือแมน้ํา แมน้ําจะตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
คือ การผสมกันของแหลงน้ํา (Mixing) ความกวางของแหลงน้ํา (Width) และความลึกของแหลง
น้ํา (Depth) ทั้งนี้เพื่อใหการเก็บตัวอยางนั้นไดตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนของแหลงน้ําจริงๆ ตามที่
แสดงไวในตารางที่ 1 ซึ่งเปนการกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําที่มีความถูกตองแตใชเวลาและเสีย
คาใชจายมากพอสมควร
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ตารางที่ 2.1 จุดเก็บตัวอยางน้ําจากแมน้ํา 1
1.
2.
3.
4.

การผสมกันของน้ํา
ผสมกันไมดี
ผสมกันดีในแนวยาว
ผสมกันดีในแนวขวาง
ผสมกันดีทั้งสองทิศทาง

จํานวนจุดที่เก็บ
6
3
2
1

หมายเหตุ W = ความกวางของแมน้ํา

จุดที่เก็บ
W/4 , W/2 , 3W/4 ที่ความลึก 0.2D และ 0.8D
W/4 , W/2 และ 3/4W ที่ความลึก 0.6D
W/2 ที่ความลึก 0.2D และ 0.6D
W/2 ที่ความลึก 0.6D

D = ความลึกของแมน้ํา

ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ไดกําหนดประเภทและวิธีการเก็บตัวอยางน้ําในแหลงน้ําผิวดินไวดังนี้
ขอ 2 ใหแบงแหลงน้ําผิวดินออกเปน 5 ประเภทคือ แหลงน้ําประเภทที่ 1 แหลงน้ําประเภทที่ 2
แหลงน้ําประเภทที่ 3 แหลงน้ําประเภทที่ 4 และแหลงน้ําประเภทที่ 5
(1)
แหลงน้ําประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดย
ปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
(ข) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(ค) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา
(2)
แหลงน้ําประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(ข) การอนุรักษสัตวน้ํา
(ค) การประมง
(ง) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
(3)
แหลงน้ําประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(ข) การเกษตร
(4)
แหลงน้ําประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
1คูมือวิเคราะหน้ําเสีย , สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมไทยและ World Environment Center , พิมพครั้งที่ 2 , 2535
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(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน
(ข) การอุตสาหกรรม
(5)
แหลงน้ําประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม
ขอ 8 การกําหนดใหแหลงน้ําผิวดินแหลงใดแหลงหนึ่งเปนประเภทใดตามขอ 2 ใหเปนไปตามที่
กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 9 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจสอบคุณภาพใหใชวิธีการดังตอไปนี้
(1)
แหลงน้ําไหล ซึ่งไดแก แมน้ํา ลําคลอง เปนตน ใหเก็บที่จุดกึ่งกลางความ
กวางของแหลงน้ําที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เวนแต
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและแบคทีเรียกลุมพิคอลโคลิฟอรม ใหเก็บ
ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ
(2)
แหลงน้ํานิ่ง ซึ่งไดแก ทะเลสาบ หนอง บึง อางเก็บน้ํา เปนตน ใหเก็บที่ระดับ
ความลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบสําหรับแหลงน้ําที่มีความลึกเกินกวา 2
เมตร และใหเก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสําหรับแหลงน้ําที่มี
ความลึกไมเกิน 2 เมตร เวนแตแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ใหเก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุด
ตรวจสอบ
(3)
จุดตรวจสอบตาม (1) และ (2) ของแหลงน้ําที่กําหนดตามขอ 8 ใหเปนไป
ตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
2.4 การเก็บตัวอยางน้ํา
2.4.1 วิธีการเก็บตัวอยาง (Sampling Method)
การเก็บตัวอยางน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ น้ําทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม หรือน้ําทิ้งจาก
อาคารบานเรือน หรือน้ําจากแหลงอื่นๆ โดยทั่วไป มี 3 วิธี คือ
2.4.1.1 การเก็บแบบจวง (Grab Sampling)
การเก็บตัวอยางน้ําแบบจวงเปนการเก็บตัวอยางน้ําโดยการจวงเอาตัวอยาง
น้ํามาวิเคราะห ผลการวิเคราะหที่ไดจะแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของน้ํา ณ จุดเก็บ
เฉพาะในวันและเวลาที่เก็บตัวอยางน้ํานั้น ๆ เทานั้น วิธีนี้จะใชกับกรณีที่น้ําทิ้งไมได
ไหลแบบตอเนื่อง (Discrete Discharge) เปนการปลอยน้ําทิ้งระบายออกเปนครั้งคราว
อันเนื่องจากกระบวนการผลิตไมตอเนื่องกัน หรือใชในกรณีที่น้ําเสียมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ในกรณีที่ตองการศึกษาคุณสมบัติของน้ําที่มีความ
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เปลี่ยนแปลงขึ้นลงงาย โดยมีคาสูงต่ํา แตกตางกันมาก ก็จะใชวิธีการแบบจวงในการ
เก็บตัวอยางน้ํา
2.4.1.2 การเก็บแบบผสม (Composite Sampling)
การเก็บตัวอยางน้ําแบผสมเปนการเก็บตัวอยางหลาย ๆ ครั้ง ติด ๆ กัน โดย
กําหนดชวงเวลาในการเก็บใหสม่ําเสมอมีปริมาณการเก็บตามความเหมาะสมขึ้นกับ
อัตราการใหลของน้ําทิ้ง แลวนํามาเทรวมกันไวในภาชนะที่ควบคุมอุณหภูมิไวที่
ประมาณ 10 องศาเซลเซียส แลวจึงแบงตัวอยางนําไปเก็บรักษาเพื่อวิเคราะหตอไป
วิธีการเก็บตัวอยางแบบผสมนี้ จะทําใหใชเวลาในการเก็บตัวอยางมาก แตเสีย
คาใชจายคาสารเคมีและอุปกรณในการเก็บตัวอยางนอย ขอเสียอีกประการหนึ่งก็คือ
อาจจะเกิดความผิดพลาดในการถายตัวอยางน้ําที่เก็บในแตละชวงเวลารวมกันในถัง
รวม สารบางชนิด เชน น้ํามันและไขมัน หรือโลหะหนักบางชนิด อาจจะเกาะติดอยูที่
ผิวภาชนะที่ใชเก็บตัวอยางน้ํานั้น
2.4.1.3 การเก็บแบบรวม ( Integrated Sampling)
การเก็บตัวอยางน้ําแบบรวมเปนการเก็บตัวอยางแบบจวง (Grab sampling)
หลาย ๆ จุดในเวลาเดียวกันแลวนําตัวอยางน้ําในแตละจุดมารวมกันเปนตัวอยางเดียว
ทําใหไดผลการวิเคราะหที่เหมาะสมในกรณีที่มีขอมูลบางอยางที่ตองการทราบเฉพาะ
กรณี ตัวอยางการเก็บแบบนี้ไดแก การเก็บตัวอยางจากแมน้ํา ลําน้ํา ซึ่งมีองคประกอบ
ของสารตาง ๆ ไมเทากัน (การผสมกันของน้ําไมดี) ในแตละจุดขึ้นอยูกับความกวาง
และความลึกของแมน้ํา ลําน้ํา ปริมาณตัวอยางน้ําในแตละจุดน้ํากับจะขึ้นอยูกับอัตรา
การไหลของน้ําในแตละจุด แหลงน้ําตามธรรมชาติหรือแมแตอางเก็บน้ําและทะเลสาบ
ตางๆที่ขุดขึ้นมาเอง ( Artificial lakes) โดยทั่วไปแลวองคประกอบของสารตาง ๆ ในน้ํา
จะมีความผันแปรสูง การใชวิธีการเก็บแบบรวมนี้อาจจะไมเหมาะสมควรเก็บตัวอยาง
แบบจวงจะดีกวา การเก็บตัวอยางแบบรวมนี้จะตองใชเครื่องมือที่สามารถเก็บตัวอยาง
น้ําที่ความลึกตาง ๆ กัน และที่ระยะหางระหวางจุดเก็บตาง ๆ กันดวย
อนึ่ง การเก็บตัวอยางน้ําแบบรวมนี้จะไมเหมาะสําหรับการเก็บตัวอยางเพื่อ
วิเคราะหคุณลักษณะของน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงไดงาย เชน ปริมาณออกซิเจนละลาย
ในน้ํา(Dissolved Oxygen) คาความเปนกรด-ดาง(pH) อุณหภูมิ(Temperature) เปน
ตน
2.4.2 หลักการดําเนินการเก็บตัวอยาง
ในการเก็บตัวอยางเพื่อใหตัวอยางไมถูกทําลายและไมปนเปอนกอนการวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ ใหดําเนินการดังนี้
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กอนการบรรจุน้ําตัวอยางลงในขวดเก็บตัวอยางจะตองลางขวดเก็บดวยอยางดวย
น้ําตัวอยางอยางนอย 2 - 3 ครั้ง ยกเวนวาในขวดเก็บตัวอยางจะมีสารที่ใชรักษา
สภาพตัวอยางน้ําหรือสารกําจัดคลอรีนหรือสารจําเปนอื่นๆอยู
ปริมาณน้ําตัวอยางที่เก็บในขวดเก็บตัวอยางจะมากหรือนอยขึ้นกับปจจัย
ดังตอไปนี้
- ในกรณีที่เปนการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารอินทรียโดยทั่วไป
จะเก็บตัวอยางน้ําจนเต็มขวด
- ในกรณีที่เปนการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารที่ถูกออกซิไดซ
ไดงายดวยอากาศ จะเก็บตัวอยางน้ําจนเต็มขวด
- ในกรณีที่เปนการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหทางจุลชีววิทยาโดยทั่วไป
จะเก็บตัวอยางน้ําไมเต็มขวดโดยจะเหลือชองวางไวเพื่อทําใหมีการผสมกัน
และมีการเติมอากาศเพื่อใหมีอากาศที่เพียงพอ
- ในกรณีที่จะตองมีการสงตัวอยาง จะเก็บตัวอยางน้ําโดยเหลือที่วางภายใน
ขวดไวประมาณ 1% เพื่อรองรับการขยายตัวอันเนื่องมาจากความรอน
ในการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารที่ถูกออกซิไดซไดงายดวยอากาศ
จะตองระวังใหมีการสัมผัสกับอากาศใหนอยที่สุด
ในระหวางการขนสงหรือนําสงหองปฏิบัติการวิเคราะห จะตองศึกษาวาสารที่
ตองการวิเคราะหจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือไม ถาไมแนใจควรแชตัวอยางไว
ในภาชนะที่มีอุณหภูมิต่ํา เชน แชในถังโฟมที่มีน้ําแข็งเปนตัวรักษาความเย็น เปน
ตน
2.4.3 ชวงความถี่การเก็บตัวอยาง (Sampling Interval)
การกําหนดความถี่ และจํานวนครั้งในการเก็บตัวอยางน้ํา ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัย 2
ประการใหญ ๆ คือ อัตราการไหล และคุณลักษณะของน้ํานั้น ๆ
( ก ) การเก็บตัวอยางแบบจวง
เก็บตัวอยางทุก ๆ ชั่วโมง กรณีที่คุณสมบัติของน้ํามีความแปรผันมาก
เก็บตัวอยางทุก ๆ 2, 4, 8, 16 และ 24 ชั่วโมง ถาคุณสมบัติของน้ํามี
ความแปรผันนอย
( ข ) การเก็บตัวอยางแบบผสม
เวลาที่ใชในการเก็บตัวอยางควรอยูระหวาง 8 - 12 ชั่วโมง ในกรณีที่น้ํามี
คุณสมบัติคอนขางคงที่
เก็บตัวอยางในชวงเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง กรณีที่น้ํามีคุณสมบัติแปร
ผันมาก
♦

♦

♦

♦

•

•

•

•
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ตารางที่ 2.2 ชวงความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําสําหรับวิเคราะหคาตาง ๆ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาที่ตองการวิเคราะห
บีโอดี
ซีโอดี
สารแขวนลอย
ความเปนกรด - ดาง
สภาพดาง - สภาพดาง
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
โลหะหนัก
*

น้ําเสียมีคุณสมบัติแปรผันมาก
4 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
เก็บตอเนื่องกันไป
1 ชั่วโมง*
24 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

น้ําเสียมีคุณสมบัติแปรผันนอย
12 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง*
8 ชั่วโมง*
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

สําหรับการเก็บแบบจวง ( Grab Sampling )

2.4.4 ปริมาณตัวอยางน้ํา
ปริมาณตัวอยางน้ําที่เก็บจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเก็บตัวอยางวาตองการ
ทราบผลหรือคุณสมบัติของน้ําทางดานใดและจะตองวิเคราะหอะไรบาง เพื่อจะไดเก็บน้ําใน
จํานวนที่มากพอสําหรับการทําการวิเคราะหในหองปฏิบัติการหรือในสนามก็ตาม โดยทั่วไปแลว
ตัวอยางน้ําประมาณ 1 ลิตรก็เพียงพอตอการวิเคราะห แตในบางกรณีอาจเก็บมากกวาหรือนอย
กวานี้ก็ได ในการประมาณการปริมาณตัวอยางที่จะตองใชในการวิเคราะหในกรณีที่ตองการ
ทราบผลวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ําหลายชนิดจะตองดูวาการเก็บตัวอยางเพียงหนึ่งตัวอยางจะใช
ในการวิเคราะหคุณภาพน้ําไดตามที่ตองการทั้งหมดหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บและการรักษา
สภาพตัวอยางสําหรับการวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ําแตละชนิดอาจจะไมเหมือนกันหรือ
เหมือนกันก็ได ตารางที่ 2.3 แสดงตัวอยางปริมาณตัวอยางน้ําที่ควรเก็บและปริมาณตัวอยางน้ํา
ที่นอยที่สุดที่จะตองเก็บเพื่อใชในการวิเคราะหคาตางๆ
ในกรณีที่ใชวิธีการเก็บตัวอยางน้ําแบบการเก็บแบบผสมและการเก็บแบบรวม ปริมาณ
ตัวอยางน้ําที่เก็บจะขึ้นอยูกับอัตราการไหลของน้ําดวย

2คูมือวิเคราะหน้ําเสีย , สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมไทยและ World Environment Center , พิมพครั้งที่ 2 , 2535
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณตัวอยางน้ําและขวดเก็บตัวอยางน้ําที่ใชเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคาตางๆ
คาที่ตองการวิเคราะห
สภาพกรด - สภาพดาง
บีโอดี
Total Organic Carbon
แคลเซียม
ซีโอดี
คลอไรด
โบรไมด
ไอโอไดด
ฟลูโอไรด
สี
สภาพนําไฟฟา
ไซยาไนด
น้ํามันและไขมัน
โลหะทั่วๆไป
โลหะละลาย
โบรอน
แอมโมเนีย
ไนไตรต
เจดาหไนโตรเจน
ไนเตรตไนโตรเจน
ความเปนกรด-ดาง
ฟอสฟอรัส
ฟอสเฟต
ซัลไฟด
ซัลเฟต
ความขุน
ความเค็ม
อุณหภูมิ
ของแข็ง
ซิลิกา
Pesticides
ฟนอล

34

ภาชนะบรรจุ ,
P, G (B)
P, G
G
P
P, G
P, G
P, G
P, G
P
P, G
P, G
P, G
ขวดแกวปากกวาง
P(A), G(A)
P(A), G(A)
P
P, G
P, G
P, G
P, G
P, G
P, G
G(A)
P, G
P, G
P, G
G, Wax seal
P, G
P, G
P
G(S), TFE-lined cap
P, G

ปริมาณน้ําตัวอยางที่ควรเก็บ (cm3)*
500 (100)
1000 (2000 for fresh water) (1000)
500 (100)
500 (-)
500 (100)
500 (100)
500 (-)
500 (500)
500 (100)
500 (500)
500 (500)
500 (500)
2000 (1000)
1000 (-)
1000 (-)
1000 (100)
500 (500)
500(100)
500 (500)
500 (100)
500 (-)
1000 (100)
500 (100)
1000 (100)
500 (-)
100 (-)
500 (240)
- (-)
1000 (-)
500 (-)
1000 (-)
1000 (500)

หมายเหตุ P = พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน หรือเทียบเทา G = แกว P(A) = พลาสติกที่ลางดวยกรดไนตริก (1:1)
G(A) = แกว ที่ลางดวยกรดไนตริก (1:1)) G(B) = แกวชนิดไบโรซิลิเกต (Borosilicate Glass)
*
คาในวงเล็บคือปริมาณตัวอยางน้ําที่นอยที่สุดในการเก็บตัวอยาง

3Recomended Standard Methods for water and wastewater Anallysis , The office of the National Environment Board , 1987
4Standard Methods for the Examination of water and wastewater, 16ed., APHA, AWWA, and WPCF, 1985.
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2.5. การเก็บรักษาสภาพตัวอยางน้ํา
2.5.1 วิธีการรักษาสภาพตัวอยางน้ํา
เพื่อใหไดผลการวิเคราะหคุณลักษณะหรือคาดัชนีคุณภาพน้ําหรือผลการวิเคราะห
ปริมาณของสารที่ตองการทราบในตัวอยางน้ํามีความถูกตองและนาเชื่อถือมากที่สุด จะตองทํา
การเก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหในทันที แตถาหากไมสามารถดําเนินการวิเคราะหได
ในทันทีจะตองทําการรักษาสภาพของตัวอยางใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนอยที่สุด ซึ่งวิธีการ
รักษาสภาพของตัวอยางน้ําที่ใชกันโดยทั่วไปและใชกันมากที่สุดก็คือการเก็บตัวอยางไวในตูเย็น
ที่อุณหภูมิต่ํา(ประมาณ 4 องศาเชลเซียส)เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของน้ํา
หลักการโดยทั่วไปที่ใชในการรักษาสภาพตัวอยางน้ํา เชน
การชะลอปฎิกิริยาทางชีววิทยา (Biological Reaction)
การชะลอการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบในกระบวนการไฮโดรไลซีส
(Hydrolysis of compounds and complexes)
ลดการละเหยขององคประกอบไอน้ํา
ตารางที่ 2.4 แสดงตัวอยางสารเคมีและวิธีการที่ใชในการรักษาสภาพตัวอยางโดยการ
ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของตัวอยางน้ํา
2.5.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาสภาพตัวอยางน้ํา
โดยทั่วไปควรจะทําการวิเคราะหตัวอยางที่เก็บมาในทันที เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่
เชื่อถือไดสูง ยิ่งถาสามารถวิเคราะหไดเร็วเทาใดก็จะใหผลวิเคราะหที่นาเชื่อไดมากขึ้นเทานั้น ใน
บางกรณีการวิเคราะหอาจจะตองทําในสนามเนื่องจากตองวิเคราะหตัวอยางที่เก็บในทันที จึง
เปนการยากมากที่จะระบุใหชัดเจนลงไปไดวาระยะเวลาหลังจากเก็บตัวอยางจนถึงเวลาที่ทํา
การวิเคราะหนั้นควรจะมีคาไมเกินเทาใด เนื่องจากระยะเวลานี้จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
เชน ลักษณะของตัวอยาง วิธีการวิเคราะห คาที่ตองการวิเคราะห และ วิธีการเก็บรักษาตัวอยาง
เปนตน ตารางที่ 5 แสดงวิธีการรักษาสภาพตัวอยางและระยะเวลาที่ยอมใหเก็บรักษาสภาพ
กอนการวิเคราะห
♦

♦

♦

2.6 การดําเนินการกับตัวอยาง
เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากในการที่จะตองมีการประกันความถูกตองของตัวอยางตั้งแตการเก็บไป
จนถึงการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห หมายความวา การดําเนินการเกี่ยวกับตัวอยางที่เก็บมา
นั้นจะตองสามารถสอบกลับไปไดวาตัวอยางอยูในความครอบครองของใครบางและใครเปนผูดูแลเริ่ม
ตั้งแตการเก็บจนกระทั่งการวิเคราะหและการทิ้งตัวอยางในที่สุด กระบวณการนี้จะเรียกวา Chain-ofcustody(ขั้นตอนดําเนินการกับตัวอยาง)ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก
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ตารางที่ 2.4 การรักษาสภาพตัวอยางโดยการยับยั้งการเปลี่ยนแปลง 5
วิธีการรักษาสภาพ
1. HNO3
2. H2SO4

3. NaOH
4. HgCl2
5. การแชเย็นหรือ
การแชแข็ง

กลไกการักษาสภาพ
ละลายโลหะและ/หรือปองกันการตกผลึก
ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย
สรางเกลือโดยจับกับเบส
ในรูปสารอินทรีย
ทําใหเกิดเปนเกลือโดยจับกับสารระเหยงาย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ยับยั้งการเจริญเติบโนของจุลินทรีย

คาที่ตองการวิเคราะห
โลหะ
สารอินทรีย (ซีโอดี น้ํามันและ
ไขมัน อินทรียคารบอน ฯลฯ)
แอมโมเนีย อามีน

♦

•

♦

•

ไซยาไนด กรดอินทรีย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
สภาพกรด สภาพดาง สารอินทรีย
บีโอดี กลิ่น อินทรียไนโตรเจน ฯลฯ

การครอบครองตัวอยาง ผูครอบครองจะตองครอบครองตัวอยางในทางกายภาพ อยูในสายตา
และมีการรักษาความปลอดภัยของตัวอยางใหอยูในที่ที่จํากัดการเขาถึง ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการกับ
ตัวอยางพอสรุปไดดังนี้
ก) การปดปายหรือฉลากตัวอยาง(Sample Label) การปดปายหรือฉลากตัวอยางเพื่อปองกัน
การสับสน การเขาใจผิดและการนําตัวอยางไมถูกตองไปใช การใชปายแบบปดหรือแปะ
หรือการใชปายหอย(Tag)ก็สามารถนํามาใชได รายละเอียดที่ตองมีในฉลากอยางนอยที่สุด
คือ หมายเลขตัวอยาง ชื่อของผูเก็บตัวอยาง วันและเวลาที่เก็บ สถานที่เก็บและการรักษา
สภาพตัวอยาง การปดฉลากตัวอยางจะตองกระทําทันทีหลังจากการเก็บตัวอยางและการ
เขียนฉลากจะตองใชปากกาที่ใชหมึกกันน้ําได
ข) การผนึกตัวอยาง(Sample seals) เปนการผนึกตัวอยางเพื่อใหแนใจวาไมมีใครแกะหรือทํา
ใหตัวอยางเปลี่ยนแปลงสภาพหรือมีการเปลี่ยนตัวอยางจนกวาจะเขาสูขั้นตอนการ
วิเคราะห การผนึกตัวอยางสามารถใชกระดาษที่มีกาวติดแนนพรอมระบุรายละเอียด
ดังตอไปนี้ คือ หมายเลขตัวอยาง ชื่อของผูเก็บตัวอยาง วันและเวลาที่เก็บตัวอยาง การใช
พลาสติกซีลที่สามารถหดตัวทําใหเกิดการรัดแนนก็สามารถใชได การผนึกใหผลึกที่จุดที่จะ
ทําใหแผนผนึกเสียหายถามีการเปดขวดตัวอยาง
ค) สมุดบันทึกการเก็บตัวอยาง(Field log book) ใหบันทึกรายละเอียดทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
การเก็บตัวอยางลงในสมุดบันทึกการเก็บตัวอยาง ซึ่งตองมีขอมูลอยางนอย ดังนี้
วัตถุประสงค จุดเก็บ ชื่อและที่อยูของผูรวมเก็บ ชื่อและที่อยูของผูผลิตสารที่เก็บตัออยาง
ชนิดของตัวอยาง วิธีการเก็บและการรักษาสภาพ

5คูมือวิเคราะหน้ําเสีย , สมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมไทยและ World Environment Center , พิมพครั้งที่ 2 , 2535
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ตารางที่ 2.5 วิธีการเก็บรักษาตัวอยางน้ํา และชวงระยะเวลาที่ยอมใหเก็บกอนทําการวิเคราะห 6, 7
คาที่ตองการวิเคราะห

วิธีการเก็บรักษา

ระยะเวลาที่ยอมใหเก็บ*

สภาพกรด - สภาพดาง
บีโอดี
Total Organic Carbon
แคลเซียม
ซีโอดี
คลอไรด
โบรไมด
ไอโอไดด
ฟลูโอไรด
สี
ความนําไฟฟา
ไซยาไนด
น้ํามันและไขมัน
โลหะทั่วๆไป
โลหะละลาย
โบรอน
แอมโมเนีย

แชเย็นที่ 4°ซ
แชเย็นที่ 4°ซ
แชเย็นที่ 4°ซ
ไมจําเปน
เติม H2 SO4 เพื่อให pH < 2
แชเย็นที่ 4° ซ.
ไมจําเปน
วิเคราะหทันที
ไมจําเปน
แชเย็นที่ 4°ซ
แชเย็นที่ 4°ซ
เติม NaOH, pH > 12 แลวเก็บในที่มืดและเย็นที่ 4 °ซ
เติม H2SO4หรือ HCl( 1+1) เพื่อให pH < 2 แลวเก็บที่ 4 °ซ
เติม HNO3 ให pH < 2
กรอง แลวเติม HNO3 ใหpH < 2
ไมจําเปน
1. เติม HgCl2 หนัก 40 มิลลิกรัม ตอน้ําตัวอยาง 1 ลิตร
แลวเก็บที่ 4 °ซ
2. เติม H2SO4 ให pH < 2 แลวเก็บที่ 4 °ซ
วิเคราะหทันทีหรือเก็บที่ -20 °ซ
เติม H2SO4 ให pH < 2 , เก็บที่ 4 °ซ
เติม H2SO4 ให pH < 2 , เก็บที่ 4 °ซ
วัดทันที
เติม H2SO4 ให pH < 2
เก็บที่ -10 °ซ
1. เติม 40 มิลลิกรัม HgCl 2/ ลิตรแลวเก็บที่ 4 °ซ
2. เติม 2 N Zinc acetate 2 หยดตอน้ําตัวอยาง 100 มิลลิลิตร
เก็บในตูเย็น
ไมจําเปน
วิเคราะหทันทีหรือใช wax seal
วิเคราะหทันที
เก็บในตูเย็น
เก็บในตูเย็น
เก็บในตูเย็น
เติม H2SO4 ให pH < 2 , เก็บที่ 4 °ซ

24 ชั่วโมง (14วัน )
6 ชั่วโมง ( 2 วัน )
7 วัน ( 28 วัน )
7 วัน
7 วัน
7 วัน
28 วัน ( 28 วัน )
28 วัน ( 28 วัน )
2 วัน ( 2 วัน )
28 วัน ( 28 วัน )
24 ชั่วโมง ( 14 วัน )
28 วัน ( 28 วัน )
6 เดือน ( 6 เดือน )
6 เดือน ( 6 เดือน )
28 วัน ( 28 วัน )
7 วัน

ไนไตรต
เจดาหไนโตรเจน
ไนเตรตไนโตรเจน
ความเปนกรด-ดาง
ฟอสฟอรัส
ฟอสเฟต
ซัลไฟด
ซัลเฟต
ความขุน
ความเค็ม
อุณหภูมิ
ของแข็ง
ซิลิกา
Pesticides
ฟนอล

7 วัน
- (48 ชั่วโมง)
7 วัน (28 วัน)
2 วัน ( 2 วัน )
2 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง)
24 ชั่วโมง (24 ชั่วโมง)
2 วัน ( 2 วัน )
7 วัน
28 วัน ( 28 วัน )
28 วัน ( 28 วัน )
24 ชั่วโมง (48 ชั่วโมง)
6 เดือน
7 วัน (7-14 วัน)
28 วัน ( 28 วัน )
7 วัน (7 วัน)
(28 วัน)

*คาที่อยูในวงเล็บเปนคาที่ยอมใหเก็บไดนานที่สุดจาก Proposed Rules , EPA , Federal Register 44; no 244 , Dec 18,1979

6Standard Methods for the Examination of water and wastewater, 16ed., APHA, AWWA, and WPCF, 1985.
7 Recommended Standard Methods for Water and Wastewater Analysis, The Office of the National Environment Board, 1987
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ฉลากตัวอยางน้ํา
หมายเลขตัวอยาง…………………………………………………………….
ตัวอยางน้ําของ....................................................................................
จุดที่เก็บ..............................................................................................
วิธีการเก็บ...........................................................................................
อุณหภูมิ..............................................................................................
ความเปนกรด-ดาง..............................................................................
ออกซิเจนละลาย.................................................................................
วิธีการเก็บรักษา..................................................................................
ตองการวิเคราะหคา............................................................................
วันที่เก็บ..............................................................................................
เวลา....................................................................................................
ผูเก็บตัวอยาง......................................................................................
รูปที่ 2.1 แสดงตัวอยางฉลากที่ใชในการแสดงรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ํา
ถาตัวอยางเปนน้ําทิ้ง ใหบันทึก (1) กระบวณการที่ทําใหเกิดน้ําเสีย และ(2)
รายละเอียดองคประกอบของตัวอยางที่สงสัย ไดแก (ก) ความเขมขน (ข)จํานวนและ
ปริมาณตัวอยางที่เก็บ (ค)รายละเอียดจุดเก็บและวิธีการเก็บตัวอยาง (ง)วันและเวลาที่เก็บ
(จ)หมายเลขตัวอยางของผูเก็บ (ฉ)การกระจายตัวอยางและการขนสง (ช)ขอมูลอางอิง
เชน แผนที่ หรือรูปภาพของจุดเก็บตัวอยาง (ซ)การสังเกตการณการเก็บตัวอยางและการ
ตรวจวัดภาคสนาม และ(ฌ)ลายเซ็นของผูที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับการสังเกตการณ
การเก็บตัวอยาง
ทั้งนี้ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ครอบคลุมและชัดเจน ถูกตองและไมขึ้นกับการจําลักษณะ
หรือรายละเอียดในการเก็บตัวอยางซึ่งอาจจะผิดพลาดไดงายในกรณีที่ตองมีการเก็บ
ตัวอยางใหมในลักษณะการเก็บตัวอยางเดิม และใหเก็บสมุดบันทึกนี้ไวในที่ปลอดภัย
ง) บันทึกการดําเนินการกับตัวอยาง(Chain-of-custody record) ใหบันทึกลงในแบบฟอรม
และใหไวกับตัวอยางหรือกลุมของตัวอยางซึ่งจะตองมีรายละเอียดดังนี้ (1)หมายเลข
ตัวอยาง (2)ลายเซ็นผูเก็บตัวอยาง (3)วัน เวลาและสถานที่เก็บตัวอยาง (4)ชนิดของ
ตัวอยาง (5)ลายเซ็นผูเกี่ยวของกับการครอบครองตัวอยางและ(6)วันที่แนนอนในการ
ครอบครองตัวอยาง
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จ) ใบสงตัวอยาง(Sample analysis request sheet) จะตองสงใบสงตัวอยางพรอมกับ
ตัวอยางที่หองปฏิบัติการวิเคราะห ผูเก็บตัวอยางจะตองกรอกขอความในสวนที่แสดง
รายละเอียดการเก็บตัวอยางซึ่งสวนมากแลวมาจากสมุดบันทึกการเก็บตัวอยาง และใน
สวนของหองปฏิบัติการวิเคราะห เจาหนาที่หองปฏิบัติการวิเคราะหจะเปนผูกรอกซึ่งมี
รายละเอียดรวมถึง (1)ชื่อผูรับตัวอยาง (2)รหัสตัวอยางของหองปฏิบัติการฯ (3)วันและเวลา
ที่รับตัวอยางและ(4)พารามิเตอรที่ตองวัดและวิเคราะห
ฉ) การสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการวิเคราะห(Sample delivery to the laboratory) ใหสง
ตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการวิเคราะหโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดหลังการเก็บตัวอยางซึ่ง
โดยปรกติควรจะตองดําเนินการภายใน 2 วัน ในกรณีที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยาง
กําหนดไวสั้นกวา 2 วัน ใหจัดการสงตัวอยางใหทันตามภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่สง
ตัวอยางโดยการขนสงของผูรับจางขนสงตัวอยาง ใหระบุหมายเลขใบขนสงไวในบันทึกการ
ดําเนินการกับตัวอยางและใบสงตัวอยางดวย
ช) การรับและลงบันทึกตัวอยาง(Receipt and logging of sample) ในหองปฏิบัติการ
วิเคราะห ผูรับตัวอยางจะตอง(1)ตรวจสอบสภาพและการปดผนึกตัวอยาง (2)ยืนยันขอมูล
ในฉลากและซีลโดยเทียบกับรายละเอียดที่ระไวในบันทึกการดําเนินการกับตัวอยาง (3)ให
รหัสตัวอยาง (3)บันทึกรายละเอียดตัวอยางลงในสมุดบันทึกการรับตัวอยาง(Log book)
และ(4)เก็บตัวอยางไวในหองเก็บที่ปลอดภัยจนกวาจะนําไปวัดหรือวิเคราะห
ซ) การกําหนดตัวอยางในการวิเคราะห(Sample assignment for analysis) โดยปรกติแลว ผู
ควบคุมดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหจะเปนผูกําหนดตัวอยางในการวิเคราะห หลังจากการ
กําหนดตัวอยางแลว ผูกําหนดหรือผูวิเคราะหจะตองรับผิดชอบในการดูแลการครอบครอง
ตัวอยาง
2.7 จํานวนตัวอยาง(Number of samples)
ถากําหนดใหมีความแปรปรวนแบบสุมทั้งในวิธีการวิเคราะหและการเกิดและคงอยูของ
องคประกอบที่จุดเก็บตัวอยาง การเก็บตัวอยางเพียงตัวอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอในระดับความไม
แนนอนที่ตองการ ถาทราบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมด(Overall standard deviation) จะสามารถหา
จํานวนตัวอยางที่ตองเก็บเพื่อใหอยูในระดับความไมแนนอนที่ตองการได ดังสมการ

เมื่อ

N ≥ (ts/U)2
N = จํานวนตัวอยาง
t = Student-t statistic ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด
(1.645,1.96 และ 2.576 สําหรับระดับความเชื่อมั่น 90%, 95%,และ 99%)
s = Overall standard deviation
U = Acceptable level of uncertainty
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ตารางที่ 2.6 แสดงจํานวนตัวอยางโดยประมาณในการเก็บตัวอยางเพื่อประเมินความเขมขนเฉลี่ย
Numbers of Samples (N)
90% confidence
95% confidence
99% confidence
3
4
7
6
9
15
11
15
27
17
24
42
24
35
60
33
47
81
43
62
106

s/U
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Approximate Number of Samples required in estimating a mean concentration
120

90% confidence

Numbers of Samples, N

100

95% confidence

80

99% confidence

60
40
20
0
-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

s/U

รูปที่ 2.2 กราฟแสดงจํานวนตัวอยางโดยประมาณกับอัตราสวน s/U
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3.50

4.00

4.50

