การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

บทที่ 10
การวิเคราะหหาปริมาณของแข็ง (Solids)
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10.1. บทนํา
ของแข็ง(Solids) หมายถึง สาร(matter)ที่อยูในน้ําหรือน้ําเสียทั้งที่ละลายในน้ําได(Dissolved solids)
หรือที่เปนสารแขวนลอย(Suspended solids) ของแข็งจะมีผลตอคุณสมบัติของน้ําทั้งทางดานนิเวศนวิทยา
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งอาจจะมีผลกระทบทางดานสรีระวิทยาตอสิ่งมีชีวิต เชน พืช สัตวและมนุษยดวย โดย
อาจจะทําใหเกิดปฏิกิริยาในทางสรีระที่รางกายไมตองการเมื่อบริโภคเขาไปก็ได ดังนั้นเพื่อควบคุมคุณภาพ
น้ําจึงตองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําแตละประเภทไวซึ่งน้ําแตละประเภทจะตองมีปริมาณของแข็งไมเกิน
คามาตรฐานที่หนดไว พอสรุปไดดังนี้
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ปริมาณของแข็ง (มิลลิกรัมตอลิตร)
ของแข็งทั้งหมด สารที่ละลายได สารแขวนลอย หมายเหตุ
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น้ําทิ้งระบายออกนอกโรงงาน น้ําทิ้งจากอาคาร 7

ก

ข

ค

ง

เกณฑอนุโลมสูงสุดของของแข็งทั้งหมด
เกณฑอนุโลมสูงสุดของสารที่ละลายไดทั้งหมด
จ
ขึ้นกับประเภทและขนาดของอาคาร

1

1500
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-

1500ก
30 - 150ข 5000ค
30 - 60จ 0.5ฉ

ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้งและแหลงรองรับน้ําทิ้ง
เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากสารละลายในน้ําใชปกติ
ฉ
ปริมาณตะกอนหนัก

มาตรฐานคุณภาพน้ําขององคการอนามัยโลก (WHO) พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 52 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 กันยายน 2524
3
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 55 ตอนที่ 66 (ฉบับ
พิเศษ) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2521
4
WHO Recommended standard for water sources
5
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 55 ตอนที่ 66 (ฉบับ
พิเศษ) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2521
6
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 33 (ฉบับ
พิเศษ) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2525
7
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ตีพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง (ฉบับประกาศทั่วไป) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
2

10.2 คํานิยาม
1
ของแข็งทั้งหมด(Total Solids) หมายถึง สารที่เหลืออยูในภาชนะหลังจากระเหยน้ําออกจาก
ตัวอยางน้ําแลวนําไปอบแหงในตูควบคุมที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักคงที่
ซึ่งจะประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ สารแขวนลอย (Suspended solids) และสารที่
ละลายได (Dissolved solids)
1.1 สารแขวนลอย (Suspended solids) หมายถึง สวนของของแข็งที่เหลือคาง
(nonfiltrable residue)บนกระดาษกรองใยแกวมาตรฐานหลังจากการกรองตัวอยาง
และนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส
1.2 สารที่ละลายได (Dissolved solids) หมายถึง สวนของของแข็งที่กรองผาน(filtrable
residue)กระดาษกรองใยแกวมาตรฐานและยังคงเหลืออยูหลังจากระเหยไอน้ําแลว
อบแหงที่ อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส
2
สารระเหยงาย (Volatile solids) หมายถึง สวนของของแข็งที่ระเหยไดเมื่อนําไปเผาที่อุณหภูมิที่
กําหนดให (โดยปรกติจะใชอุณหภูมิที่ 550 องศาเซลเซียส) ซึ่งสวนใหญจะเปนสารอินทรีย การ
หาปริมาณสารระเหยงายจะมีประโยชนในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเพราะเราสามารถ
ประมาณปริมาณสารอินทรียที่มีในน้ําเสีย และ Activated sludge ได
3
สารคงตัว (Fixed solids) คือ สวนของของแข็งที่เหลืออยูเมื่อนําไปเผาที่อุณหภูมิที่กําหนดให
(โดยปรกติจะใชอุณหภูมิที่ 550 องศาเซลเซียส) ซึ่งสวนใหญจะเปนสารอนินทรีย
4
ตะกอนหนัก (Settleable solids) หมายถึง ของแข็งที่จมตัวลงสูกนภาชนะที่กําหนดใหเมื่อตั้งทิ้ง
ไวในที่สงบภายในเวลาที่กําหนด (โดยปรกติจะใชเวลา 1 ชั่วโมง) โดยจะสามารถหาในเชิง
ปริมาตรหรือน้ําหนักก็ได
10.3 ความสําคัญในการวิเคราะห
ของแข็งทั้งหมดเปนปริมาณของสารทุกชนิดที่มีอยูในน้ํา(ยกเวนน้ํา) ดังนั้นของแข็งทั้งหมดจะ
ประกอบดวยทั้งสารอินทรีย (Organic matter) และสารอนินทรีย (Inorganic matter) มากมายหลายชนิด
การวิเคราะหหาปริมาณของแข็งในน้ําทิ้งจากอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมนับวามีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะการวิเคราะหในน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1) การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด มีความสําคัญสําหรับการใชน้ําในระบบอุตสาหกรรม โดยเปน
ขอมูลในการกําจัดความกระดางของน้ําและในการควบคุมการกัดกรอน โดยการควบคุมคาพี
เอช(pH value)ของน้ําใหคงที่ซึ่งคาพีเอชนี้จะมีผลจากปริมาณของแข็งทั้งหมด(Total solids)
สภาพความเปนดาง(Alkalinity) และอุณหภูมิ(temperature)
2) การวิเคราะหหาปริมาณตะกอนหนัก (Settleable solids) มีประโยชนในการพิจารณาความ
ตองการในการใชหนวยตกตะกอน (Sedimentation units) และเปนขอมูลที่แสดงถึงลักษณะ
ทางกายภาพของน้ําเสียที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง
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3) การวิเคราะหหาปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids and volatile suspended solids)
เปนขอมูลและเปนประโยชนในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพดี
10.4 การเก็บตัวอยาง (Sampling and Storage)
ใชขวดเก็บตัวอยางน้ําที่ทําดวยแกวหรือพลาสติกก็ไดแตตองแนใจวาขวดเก็บตัวอยางจะตองสะอาด
ปราศจากสารปนเปอนและจะไมมีสารทั้งที่เปนสารแขวนลอยและสารที่ละลายไดในตัวอยางน้ําเกาะติดที่ผนัง
ของขวดเก็บตัวอยาง ควรทําการวิเคราะหหาปริมาณของแข็งทันที่ที่เก็บตัวอยางเนื่องจากเปนการยากที่จะ
เก็บรักษาตัวอยางไวโดยไมเสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของของแข็ง แตถาไมสามารถ วิเคราะหไดดวยเหตุใด
ก็ตามใหเก็บตัวอยางไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการยอยสลายสารอินทรียของจุลชีพ
10.5 ขอผิดพลาดในการวิเคราะห (Sources of Error)
เนื่องจากในการวิเคราะหหาปริมาณของแข็งจะเกี่ยวของกับการแยกและการระเหยน้ําออกจาก
ของแข็งหรือการทําใหแหงโดยใชความรอน ทําใหมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นไดในทั้งสองขั้นตอน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
ก) ขอผิดพลาดจากการแยก (Separation Error)
ในการวิเคราะหปริมาณสารแขวนลอยและสารที่ละลายไดนั้นมีปจจัยที่มีผลตอการแยก
ระหวางปริมาณสารแขวนลอยและสารที่ละลายได ดังนี้
ก) ชนิดของสิ่งที่ใชในการกรอง (Filter)
ข) ขนาดรูของ Filter (Pore size)
ค) พื้นที่ที่ใชในการกรองของ Filter (Filtering Area)
ง) ความหนาและคุณสมบัติทางกายภาพของ Filter (Thickness and physical nature)
จ) ขนาดของอนุภาค (Particle size)
ฉ) ปริมาณของสารที่ติดคางอยูบน Filter
สิ่งที่ใชในการกรอง(Filter)ที่ใชกันมากและเปนมาตรฐานในการวิเคราะหหาปริมาณสาร
แขวนลอยและสารที่ละลายได คือ กระดาษกรองใยแกวมาตรฐาน(Standard glass fiber filter) เชน
กระดาษกรองใยแกว "Whatman" GF/C เปนตน
ข) ขอผิดพลาดจากการทําใหแหง (Error from Drying Process)
ในการวิเคราะหหาปริมาณของแข็งในขั้นตอนที่สองจะเกี่ยวของกับการระเหยน้ําออกจาก
ของแข็งหรือเปนการทําใหของแข็งแหงโดยใชความรอนเปนหลัก ดังนั้นปจจัยหลักที่อาจจะเกิด
ขอผิดพลาดในการวิเคราะหจะเกี่ยวของกับอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงรวมทั้งเวลาที่ใชในการอบดวย
ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะเกิดปรากฎการณดังตอไปนี้
ก) การลดลงของน้ําหนักของแข็ง โดยอาจจะมีสาเหตุมาจาก
- การระเหยของสารอินทรีย
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- การสูญเสียน้ําผลึก
- การสูญเสียกาซที่เกิดจากการสลายตัวทางเคมีของสารเนื่องจากความรอน
ข) การเพิ่มของน้ําหนักของแข็ง โดยอาจจะมีสาเหตุมาจาก
- การเกิดออกซิเดชั่นของสารเนื่องจากความรอน
- น้ําที่ถูกสารดูดเอาไว
จะเห็นไดวาอุณหภูมิและเวลาในการอบของแข็งจะเปนปจจัยที่สําคัญมากในการวิเคราะหปริมาณ
ของแข็ง จึงขอแยกพิจารณาผลของอุณหภูมิที่ใชในการทําใหแหงตอผลและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
1. การอบของแข็งใหแหงที่อุณหภูมิ 103 -105 องศาเซลเซียส
- อาจจะมีน้ําผลึกและน้ําที่ของแข็งดูดเอาไวเหลืออยู
- อาจจะเกิดการสูญเสียกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจาก
สารประกอบไบคารบอเนต(Bicarbonate)เปนสารประกอบคารบอเนต(Carbonate)
- อาจจะเกิดการระเหยของสารอินทรียเพียงเล็กนอย
- การทําใหน้ําหนักคงที่อาจจะใชเวลานาน
2. การอบของแข็งใหแหงที่อุณหภูมิ 180 ± 2 องศาเซลเซียส
- มีน้ําที่ของแข็งดูดเอาไวเหลืออยูนอยมาก
- อาจจะมีน้ําผลึกเหลืออยูบางโดยเฉพาะถามีสารประกอบซัลเฟตเปนองคประกอบ
- อาจเกิดการสูญเสียกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงจาก
สารประกอบไบคารบอเนต(Bicarbonate)เปนสารประกอบคารบอเนต(Carbonate)
- สารประกอบคารบอเนต(Carbonate)อาจจะถูกเปลี่ยนไปเปนสารประกอบออกไซด
(Oxides)และ/หรือเกลือ (Basic salts)
- อาจจะเกิดการระเหยของสารอินทรีย
- อาจจะเกิดการสูญหายของคลอไรดและไนเตรตบาง
โดยทั่วไปจากการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งสองแบบ พบวา การระเหยน้ําและการทําใหแหงที่
อุณหภูมิ 180 ± 2 องศาเซลเซียส จะใหผลในการวิเคราะหสารที่ละลายไดมีคาใกลเคียงกับผลการวิเคราะห
หาคาสารที่ละลายไดโดยวิธีการรวมเอาปริมาณของสารประกอบแตละชนิดที่วิเคราะหไดในตัวอยางน้ําเขา
ดวยกัน มากกวาการวิเคราะหสารที่ละลายไดโดยการระเหยน้ําและการทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา
10.6 วิธีการวิเคราะห (Analytical Methods)
10.6.1 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids)
ก. หลักการวิเคราะห
ของแข็งทั้งหมด หมายถึง ปริมาณสารที่เหลืออยูในภาชนะหลังจากการระเหยน้ําออกจากตัวอยางน้ํา
ทั้งหมด (Evaporation) วิธีการวิเคราะหกระทําไดโดยการชั่งภาชนะที่ใชในการระเหยน้ําตัวอยางกอน {ชาม
ระเหย(Evaporating dishes)} ตวงตัวอยางน้ําใสลงในชามระเหย จากนั้นระเหยน้ําออกใหหมดแลวทําใหแหง
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โดยการอบที่อุณหภูมิ 103 -105 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักคงที่ ปลอยใหเย็นในโถทําแหง แลวชั่งหาน้ําหนัก
ของชามระเหยอีกครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นคือปริมาณของแข็งทั้งหมดตอปริมาตรตัวอยางน้ําตัวอยางที่ตวงมา
ระเหย หนวยเปนน้ําหนักตอปริมาตร เชน มิลลิกรัมตอลิตร เปนตนหรือน้ําหนักตอน้ําหนัก เชน สวนในลาน
สวน เปนตน
ข. การแทรกสอด
1. ในการวิเคราะหของแข็งทั้งหมดในตัวอยางที่มีปริมาณความเขมขนของอิออนมาก เชน
แคลเซียม แมกนีเซียม คลอไรดและ/หรือ ซัลเฟต เปนตน อาจจะทําใหของแข็งนี้ดูดความชื้นได
งายและอาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการ เชน
- ใชเวลาในการอบใหแหงมากขึ้น
- ใชวิธีการดูดความชื้นหลังจากการอบใหแหงแลวที่เหมาะสม
- อาจจะตองชั่งของแข็งที่ไดอยางรวดเร็วเพื่อลดการดูดความชื้นจากภายนอก
2. ในกรณีที่มีของแข็งขนาดใหญแขวนลอยหรือจมอยูในน้ําตัวอยางซึ่งเปนของแข็งที่ทําใหตัวอยาง
น้ําไมผสมกันดีและคิดวาไมนาจะนํามารวมเปนคาของแข็งทั้งหมดก็ควรจํากําจัดออกกอนการ
วิเคราะห เชน เศษไม เศษผา กอนหิน ถุงพลาสติกหรือเศษวัสดุอื่นใดในทํานองเดียวกันที่มี
ขนาดใหญ เปนตน
3. ในกรณีที่มีปริมาณน้ํามันและไขมันมากและลอยอยูบนผิวน้ําตัวอยางอยางเห็นไดชัด ควรจะทํา
ใหน้ํามันและไขมันนั้นกระจายตัวจนทั่วทั้งตัวอยางน้ําและทําการผสมตัวอยางน้ําใหเขากันดี
ที่สุดกอนการสุมตัวอยางมาวิเคราะห
4. ในกรณีที่มีปริมาณของแข็งมากในชามระเหยอาจจะมีผลทําใหเกิดการกักตัวของน้ําไวภายใน
กอนของของแข็งเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาดได จึงควรจํากัดปริมาณน้ําตัวอยางที่ใชในการหา
ปริมาณของแข็งทั้งหมดใหมีของแข็งในชามระเหยไมเกิน 200 มิลลิกรัม
ค. การดําเนินการวิเคราะห
1. การเตรียมชามระเหย
วิธีการเตรียมชามระเหยที่ใชขึ้นอยูกับความตองการในการวิเคราะห ดังนี้
- ถาตองการหาปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณสารระเหยงาย
(Volatile solids) ใหเผาชามระเหยที่อุณภูมิ 550 ± 50 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 1 ชั่วโมงในเตาเผา
- ถาไมตองการหาปริมาณสารระเหยงาย (Volatile solids) ใหนําชามระเหย
ไปอบในตูอบที่อุณภูมิ 103 - 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง
2. ปลอยใหเย็นลงในโถทําแหงหรือเดสิกเคเตอร ชั่งน้ําหนัก และนําไปเก็บในเดสิกเคเตอรจนกวา
จะใช
3. เลือกปริมาตรตัวอยางน้ําที่เหมาะสมเพื่อใหมีปริมาณของแข็งในชามระเหยประมาณ 2.5 - 200
มิลลิกรัม (โดยปกติใชจะใชปริมาตรน้ําตัวอยางในระหวาง 50 ถึง 100 มิลลิลิตร)
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4. เทตัวอยางน้ําลงในชามระเหยแลวนําไปตั้งบนเครื่องอังไอน้ํา ปลอยใหน้ําระเหยจนแหงแลวนํา
ชามระเหยนี้ไปอบในตูอบที่อุณภูมิ 103 - 105 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง
5. ปลอยใหเย็นในเดสิกเคเตอร และชั่งน้ําหนัก
6. นําชามระเหยไปอบแหงที่ 103 - 105 องศาเซลเซียส ปลอยใหเย็นในเดสิกเคเตอร และชั่ง
น้ําหนักอีกครั้ง ทําจนไดน้ําหนักที่คงที่หรือน้ําหนักที่ลดลงนอยกวา 4% หรือไมเกิน 0.5
มิลลิกรัมของการชั่งครั้งที่แลว
ง. การคํานวณ
TS
= {(A - B) x 1000}/C
เมื่อ TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
A = น้ําหนักของตัวอยางและชามระเหย, มิลลิกรัม
B = น้ําหนักของชามระเหย, มิลลิกรัม
C = ปริมาตรน้ําตัวอยางที่ใช, มิลลิลิตร
10.6.2 สารแขวนลอย (Suspended Solid; SS)
ก. หลักการการวิเคราะห
สารแขวนลอย หมายถึง ปริมาณสารที่เหลือคางอยูบนกระดาษกรองหลังจากการกรองน้ําตัวอยาง
ผานกระดาษกรองใยแกว(Glass fiber filter)และทําการระเหยน้ําออกจากกระดาษกรองใยแกวแลว
(Evaporation) วิธีการวิเคราะหกระทําไดโดยการชั่งกระดาษกรองใยแกวที่อบใหแหงกอน แลวตวงตัวอยางน้ํา
ในปริมาณที่เหมาะสม กรองตัวอยางน้ําผานกระดาษกรองใยแกวจนหมด และทําใหกระดาษกรองใยแกวที่มี
ของแข็งติดคางอยูใหแหงโดยการอบที่อุณหภูมิ 103 -105 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักคงที่ ปลอยใหเย็นในโถ
ทําแหง แลวชั่งหาน้ําหนักของกระดาษกรองใยแกวอีกครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นคือปริมาณสารแขวนลอยตอ
ปริมาตรตัวอยางน้ําตัวอยางที่ตวงมาระเหย หนวยเปนน้ําหนักตอปริมาตร เชน มิลลิกรัมตอลิตร เปนตนหรือ
น้ําหนักตอน้ําหนัก เชน สวนในลานสวน เปนตน
ข. การแทรกสอด
1. ในการวิเคราะหสารแขวนลอยในตัวอยางที่มีปริมาณสารที่ละลายไดมาก อาจจะทําใหมีปริมาณ
สารที่ละลายไดติดอยูกับตะกอนหรือสารแขวนลอยและ/หรือกระดาษกรองมากจะตองทําการ
ลางสารที่ละลายไดใหหมดกอนนําไปอบแหง
2. ในกรณีที่มีของแข็งขนาดใหญแขวนลอยหรือจมอยูในน้ําตัวอยางซึ่งเปนของแข็งที่ทําใหตัวอยาง
น้ําไมผสมกันดีและคิดวาไมนาจะนํามารวมเปนคาสารแขวนลอย ก็ควรจํากําจัดออกกอนการ
วิเคราะห เชน เศษไม เศษผา กอนหิน ถุงพลาสติกหรือเศษวัสดุอื่นใดในทํานองเดียวกันที่มี
ขนาดใหญ เปนตน
3. การใชเวลาในการกรองนานเกินไปซึ่งเกิดจากการอุดตันของกระดาษกรอง อาจจะทําใหมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดถูกจับติดบนกระดาษกรองมากทําใหปริมาณสารแขวนลอยที่ไดจาก
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การวิเคราะหมีคาไมถูกตองโดยจะทําใหมีคามากกวาความเปนจริง จึงควรหลีกเลี่ยงใหมากที่สุด
ถาพบวากระดาษกรองเกิดการอุดตันและกรองไดชามากควรทําการวิเคราะหใหม
4. ในกรณีที่มีปริมาณสารแขวนลอยบนกระกาษกรองมากอาจจะมีผลทําใหเกิดการกักตัวของน้ําไว
ภายในกอนของของแข็งเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาดได จึงควรจํากัดปริมาณน้ําตัวอยางที่ใชใน
การหาปริมาณของแข็งทั้งหมดใหมีปริมาณสารแขวนลอยบนกระกาษกรอง ไมเกิน 200
มิลลิกรัม
ค. การดําเนินการวิเคราะห
1. อบกระดาษกรองใหแหงที่อุณหภูมิ 103 - 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในเด
สิกเคเตอรแลวชั่งน้ําหนัก
2. วางกระดาษกรองลงในกรวยบุคเนอรซึ่งตอเขากับเครื่องดูดสูญญากาศ
3. ใชน้ํากลั่นฉีดกระดาษกรองใหเปยกแลวเปดเครื่องดูดสูญญากาศเพื่อใหกระดาษกรองติดกับ
กรวยบุคเนอร
4. กรองตัวอยางน้ําที่ผสมเขากันดีแลว 50-100 มิลลิลิตร โดยใชเครื่องดูดอากาศ แลวลางเครื่อง
กรองดวยน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร เปดเครื่องทิ้งไว 3 นาที
5. เมื่อแหงแลวนํากระดาษกรองออกมาวางในภาชนะเดิม (อาจใชถวยระเหยหรือกระดาษ
อลูมิเนียมก็ได) แลวนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 1
ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในเดสิกเคเตอร และชั่งน้ําหนักจนไดน้ําหนักคงที่
6. ของแข็งที่กรองไดนี้สามารถนําไปวิเคราะหหา Volatile และ Fixed solids ที่ 550 องศาเซลเซียส
โดยใหเผาชามระเหยที่อุณภูมิ 550 ± 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมงในเตาเผา ทําใหเย็น
และชั่งน้ําหนักชามระเหยไว จากนั้นนํากระดาษกรองที่ไดมาใสในชามระเหย นําไปเผาที่ ที่อุณ
ภูมิ 550 ± 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ในเตาเผา ปลอยใหเย็นในเดสิกเคเตอร และชั่ง
น้ําหนัก
ง. การคํานวณ
SS
= (A - B)x 1000/C
เมื่อ SS = ปริมาณสารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
A = น้ําหนักกระดาษกรองและสารแขวนลอย, มิลลิกรัม
B = น้ําหนักของกระดาษกรอง, มิลลิกรัม
C = ปริมาตรน้ําตัวอยางที่ใช, มิลลิลิตร
10.6.3 สารที่ละลายได (Total Dissolved Solids)
ก. หลักการการวิเคราะห
สารแขวนลอย หมายถึง ปริมาณสารที่เหลืออยูในสารละลายหลังจากการกรองน้ําตัวอยางผาน
กระดาษกรองใยแกว(Glass fiber filter) วิธีการวิเคราะหกระทําไดโดยการชั่งภาชนะที่ใชในการระเหยน้ํา
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ตัวอยางกอน {ชามระเหย(Evaporating dishes)} เทตัวอยางน้ําในปริมาณที่เหมาะสมแลวกรองตัวอยางน้ํา
ผานกระดาษกรองใยแกวจนหมด จากนั้นปเปตสารละลายที่ไดจํานวนที่เหมาะสมใสลงในชามระเหย นําไป
ระเหยน้ําออกใหหมดแลวทําใหแหงโดยการอบที่อุณหภูมิ 103 -105 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักคงที่ ปลอยให
เย็นในโถทําแหง แลวชั่งหาน้ําหนักของชามระเหยอีกครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นคือปริมาณของสารที่ละลายไดตอ
ปริมาตรตัวอยางน้ําตัวอยางที่ตวงมาระเหย หนวยเปนน้ําหนักตอปริมาตร เชน มิลลิกรัมตอลิตร เปนตน หรือ
น้ําหนักตอน้ําหนัก เชน สวนในลานสวน เปนตน
ข. การแทรกสอด
1. ในการวิเคราะหสารที่ละลายไดในตัวอยางที่มีปริมาณความเขมขนของอิออนมาก เชน
แคลเซียม แมกนีเซียม คลอไรดและ/หรือ ซัลเฟต เปนตน อาจจะทําใหของแข็งนี้ดูดความชื้นได
งายและอาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการ เชน
- ใชเวลาในการอบใหแหงมากขึ้น
- ใชวิธีการดูดความชื้นหลังจากการอบใหแหงแลวที่เหมาะสม
- อาจจะตองชั่งของแข็งที่ไดอยางรวดเร็วเพื่อลดการดูดความชื้นจากภายนอก
2. ในกรณีที่มีปริมาณน้ํามันและไขมันมากและลอยอยูบนผิวน้ําตัวอยางอยางเห็นไดชัด ควรจะทํา
ใหน้ํามันและไขมันนั้นกระจายตัวจนทั่วทั้งตัวอยางน้ําและทําการผสมตัวอยางน้ําใหเขากันดี
ที่สุดกอนการสุมตัวอยางมาวิเคราะห
3. ในกรณีที่มีปริมาณของแข็งมากในชามระเหยอาจจะมีผลทําใหเกิดการกักตัวของน้ําไวภายใน
กอนของของแข็งเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาดได จึงควรจํากัดปริมาณน้ําตัวอยางที่ใชในการหา
ปริมาณของแข็งทั้งหมดใหมีของแข็งในชามระเหยไมเกิน 200 มิลลิกรัม
ค. การดําเนินการวิเคราะห
1. กรองสารแขวนลอยทั้งหมดออก หรืออาจใชน้ําสวนที่ไดจากการกรองที่เหลือจากการหาสาร
แขวนลอยก็ได
2. ตวงน้ําสวนที่ไดจากการกรองนี้ 50-100 มิลลิลิตร ใสลงในชามระเหยที่ไดอบแหงที่ 103-105
องศาเซลเซียส และชั่งน้ําหนักแลว
3. ถาคาดวาตัวอยางน้ํามีปริมาณสารที่ละลายได นอยกวา 10 มิลลิกรัมตอลิตร ใหใชน้ําตัวอยาง
250 มิลลิลิตร
4. นําไประเหยน้ําใหแหงบนเครื่องอังไอน้ํา แลวนําเขาตูอบ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา
อยางนอย 1 ชั่วโมง
5. ทําใหเย็นในเดสิกเคเตอร แลวชั่งน้ําหนัก
ง. การคํานวณ
DS
= {(A - B) x 1000}/C
เมื่อ DS = ปริมาณสารที่ละลายได (มิลลิกรัม/ลิตร)
A = น้ําหนักของตัวอยางและชามระเหยหลังการระเหย, มิลลิกรัม
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B = น้ําหนักของชามระเหย, มิลลิกรัม
C = ปริมาตรน้ําตัวอยางที่ใช, มิลลิลิตร
10.6.4 ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ก. หลักการการวิเคราะห
ตะกอนหนัก หมายถึงปริมาณตะกอนที่จมตัวลงไดดีเมื่อตั้งทิ้งไวในภาชนะและในเวลาที่กําหนดให
วิธีการวิเคราะหทําไดโดยการเทตัวอยางน้ําจํานวน 1 ลิตร ลงในกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff Cone) หรือกระบอก
ตวงก็ได แลวตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง แลวอานปริมาตรของตะกอนที่กนของกรวยหรือกระบอกตวง หนวยของ
ปริมาณตะกอนหนักที่ใช เชน มิลลิลิตรตอลิตร หรือ มิลลิกรัมตอลิตร
ข. การดําเนินการวิเคราะห
1. โดยปริมาตร
- คนตัวอยางใหเขากันแลวเทใสกรวยอิมฮอฟฟจนถึงขีด 1000 มิลลิลิตร
- ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอนเปนเวลา 45 นาที ใชแทงแกวกวนขางๆกรวย หรือหมุนเบาๆ
- ทิ้งใหตกตะกอนตออีก 15 นาที
- จดปริมาตรของแข็งตกตะกอนในกรวยเปนมิลลิลิตรตอลิตร
2. โดยน้ําหนัก
- หาคาปริมาณสารแขวนลอย ตามวิธีที่กลาวแลว
- ผสมตัวอยางน้ําที่ผสมเขากันดี
- เทลงในโหลที่มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 9 เซนติเมตร
- ใชตัวอยางน้ําอยางนอย 1 ลิตร เพื่อใหไดความสูงของน้ําอยางนอย 20 เซนติเมตร
- ถาใชภาชนะใหญกวานี้ก็ตองใชน้ําตัวอยางปริมาตรมากขึ้นดวย
- ตั้งทิ้งไวในที่สงบเปนเวลา 1 ชั่วโมง ดูดน้ําดานบนมา 250 มิลลิลิตรจากจุดศูนยกลางของ
ภาชนะ แลวนําไปวิเคราะหตามวิธีการหาสารแขวนลอย ซึ่งคานี้เรียกวา ปริมาณของแข็งไม
ตกตะกอน(Nonsettlable Solids)
ค. การคํานวณ
Settleable Solid = (Suspended Solid) - (Nonsettleable Solid)
10.6.5 สารระเหยงายและสารคงตัว (Total Volatile and Fixed Solids)
ก. หลักการการวิเคราะห
สารระเหยงาย (Volatile Solids) หมายถึง ปริมาณของแข็งที่กลายเปนไอไดเมื่อนําไปเผาที่อุณหภูมิ
550 ± 50 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสารที่ระเหยไปสวนใหญจะเปนสารอินทรีย สวนของแข็งที่
เหลือจากการเผาก็คือสารคงตัว(Fixed Solids)นั่นเอง วิธีการวิเคราะหทําไดโดยการหาปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดแลวนําของแข็งที่ไดมาเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 ± 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวชั่ง
หาของแข็งสวนที่เหลือก็จะสามารถหาปริมาณสารคงตัวได สวนของของแข็งที่หายไปคือสารที่ระเหยงาย
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ข. การดําเนินการวิเคราะห
1. เผาของแข็งที่ไดจากการหา Total solids ในเตาเผาอุณหภูมิ 550 ± 50 องศาเซลเซียส (ให
อุณหภูมิของเตาเผาถึงที่ตองการกอนจึงใสตัวอยงเขาไป) เปนเวลา 15-20 นาที
2. ทิ้งใหชามระเหยเย็นลงแลวจึงเก็บในเดสิกเคเตอรจนเย็นเทาอุณหภูมิหองแลวจึงชั่งน้ําหนัก
3. น้ําหนักที่เหลืออยู คือ ปริมาณของแข็งคงตัวทั้งหมด และ น้ําหนักที่หายไปในการเผาเปน
ของแข็งระเหยทั้งหมด
ค. การคํานวณ
(A x B ) x 1000
mg/l volatile solids
=
ml sample
(B x C ) x 1000
mg/l fixed solids
=
ml sample
เมื่อ A = น้ําหนักของชามระเหยและของแข็งทั้งหมดกอนเผา, มิลลิกรัม
B = น้ําหนักของชามระเหยและเถาหลังเผา, มิลลิกรัม
C = น้ําหนักของชามระเหย, มิลลิกรัม
10.6.6 Mixed Liquor Suspened Solids (MLSS)
ก. ลักษณะทั่วไป
Mixed Liquor Suspened Solids (MLSS) หมายถึง ปริมาณหรือความเขมขนโดยประมาณของจุล
ชีพในถังเติมอากาศในระบบ Activated sludge คิดเปนปริมาณสารแขวนลอยหรือ Mixed liquor ซึ่งเปนของ
ผสมระหวางน้ําทิ้งกับตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ
การหาคา MLSS มีประโยชนในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียโดยจะใชในการคํานวณหาอัตราสวน
ของอาหารตอมวลของจุลชีพ (Food/Microorganism Ratio; F/M) ซึ่งคํานวณไดจาก F/M = BOD
Loading/MLSS อัตราสวน F/M นี้มีความสําคัญมากในระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Activated Sludge เพราะจะ
เปนปจจัยที่ควบคุมและกําหนดองคประกอบที่สําคัญของระบบ คือ ขนาดของถังเติมอากาศ(Aeration tank)
เวลาที่ใชในการเติมอากาศ(Aeration time) ปริมาณจุลชีพ(MLSS) และประสิทธิภาพของระบบ ตัวอยางเชน
ในระบบบําบัดแบบ Activated Sludge ที่มีประสิทธิภาพในการลดคาบีโอดีมากกวา 90% จะมีอัตราสวน F/M
ไมเกิน 0.4 และมี MLSS อยูในชวงประมาณ 4000 - 5000 มิลลิกรัม/ลิตร
ข. การวิเคราะห
ใชวิธีการหาเชนเดียวกับการหาสารแขวนลอย (Suspended Solids) โดยใช Mixed Liquor แทน
ตัวอยางน้ําทิ้ง
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10.6.7 Settled Sludge Volume (SSV)
ก. หลักการ
การหาคา Settled sludge volume (SSV) มีประโยชนในการติดตามการทํางานของระบบบําบัดทาง
ชีววิทยา สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Activated sludge จะใชคา settled sludge volume ที่เวลา 30
นาที หรือที่เรียกกันวา SV 30 เพื่อนําไปหาคา Sludge Volume Index (SVI)
ข. การดําเนินการวิเคราะห
1. เติมตัวอยางน้ํา 1 ลิตร ลงในกระบอกตวงหรือกรวยอิมฮอฟฟ
2. ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน ใชแทงแกวกวนขางๆของภาชนะ หรือหมุนภาชนะเปนครั้งคราว
3. บันทึกปริมาตรตะกอนที่ชวงเวลาตางกัน เชน 15, 30 และ 60 นาที โดยวัดในหนวยมิลลิลิตร
ค. การคํานวณ
Settled
Settled time Sludge Volume
(SV)
Sludge
(Min.)
(cm3/dm3)
Volume
SV 15
15
SV 30
30
SV 60
60
10.6.8 Sludge Volume Index (SVI)
ก. หลักการ
Sludge Volume Index (SVI) หมายถึง ปริมาตรสารแขวนลอยหนัก 1 กรัม ที่ตกตะกอนเมื่อตั้งทิ้งไว
30 นาทีมีหนวยเปนมิลลิลิตรตอกรัม SVI ใชในการติดตามตรวจสอบลักษณะการตกตะกอนของ activated
sludge และ biological suspension อื่นๆ
ข. การดําเนินการวิเคราะห
1. หาคา MLSS ของตัวอยางที่ผสมใหเขากันดีแลว
2. หาคา settled sludge volume ที่เวลา 30 นาที (SV 30)
ค. การคํานวณ
SVI = {(SV 30) x 1000 }/ MLSS
เมื่อ SVI = Sludge Volume Index, cm3/g
SV 30 = Settled Sludge Volume at 30 min., cm3/dm3
MLSS = Mixed Liquor Suspended Solid, mg/dm3
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