พารามิเตอร์ และอัตราค่ าบริ การ
การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่ างนํา้ /นํา้ เสีย
รายการตรวจวิเคราะห์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pH [ความเป็ นกรด – ด่าง]
EC [การนําไฟฟ้ า]
Turbidity [ความขุน่ ]
Hardness [ความกระด้ าง]
Total Solids [ของแข็งทังหมด]
้
Total Dissolved Solids
[ของแข็งทังหมดที
้
่ละลายนํ ้า]
7. Suspended Solids [ของแข็งแขวนลอย]
8. Fe [เหล็ก] Mn [แมงกานีส]
Cu [ทองแดง] Zn [สังกะสี]
9. Total Nitrate [ปริ มาณไนเตรตทังหมด]
้
10. Nitrate-Nitrogen [ไนเตรต-ไนโตรเจน]
11. Sulfate [ซัลเฟต]
12. Fluoride [ฟลูออไรด์]
13. Chloride [คลอไรด์]
14. Chemical Oxygen Demand [ซีโอดี]
15. Biochemical Oxygen Demand [บีโอดี]
16. Dissolved Oxygen [ปริ มาณออกซิเจน
ละลายนํ ้า]

ร่ วมใจ...รั กษ์ นาํ ้ ด้ วยวิธีง่ายๆ

ราคา/หน่วย
(บาท)
60
60
80
200
200
200

1. ช่วยกันปลูกป่ า เพื่อให้ ต้นไม้ เป็ นแหล่งกักเก็บนํ ้า
ตามธรรมชาติ
2. ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด และใช้ เท่าที่จําเป็ นในทุกๆ
กิจกรรม
3. ช่วยป้องกันการเกิดมลพิษทางนํ ้า เช่น ไม่ทิ ้งขยะ
และสิง่ ปฏิกลู ลงแหล่งนํ ้า
4. นํานํ ้าที่ใช้ แล้ วกลับไปใช้ ใหม่เพื่อประโยชน์ด้าน
อื่นๆ เช่น นํ ้าทิ ้งจากการล้ างจาน/ชาม สามารถนําไปใช้ รดต้ นไม้
ได้

คุณภาพนํา้ ทั่วไป
(นํ ้าบาดาล นํ ้าคลอง นํ ้าเพื่อการเกษตร ฯลฯ)

นํา้ เสีย/นํา้ ทิง้

200
200

(นํ ้าทิ ้งโรงงาน นํ ้าทิ ้งจากฟาร์ มสุกร ฯลฯ)

250
250
200
400
200
450
450
150

หมายเหตุ: หากต้ องการวิเคราะห์พารามิเตอร์อ่นื ๆ กรุณาสอบถาม
เจ้ าหน้ าที่

บริการวิเคราะห์

หน่วยวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยี

...หน่วยวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยี...
ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ม. เกษตรศาสตร์ อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม
 034-351399 ต่อ 434, 476
 034-351392

บทบาทหน้ าที่ และการบริ การ
ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ /นํา้ เสีย

พารามิเตอร์

หน่วยวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อมและเทคโนโลยี ให้ บริ การ ดังนี ้
 ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้า/นํ ้าเสีย
 ให้ คําแนะนํา/ปรึ กษาด้ านนํ ้า
 การใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ด้านสิง
่ แวดล้ อม และการ
ใช้ ห้องปฏิบตั กิ าร (สําหรับนิสติ และบุคลากร มก.)
ข้ อแนะนําในการเก็บตัวอย่ างนํา้ และการส่ งตัวอย่ าง
1. การเก็บตัวอย่ างนํา้
ควรเก็ บ ตั ว อย่ า งนํ า้ ใส่ ภ าชนะพลาสติ ก ที่ ส ะอาด
ปริ มาตรของตัวอย่างนํ ้าขึ ้นกับพารามิเตอร์ ที่ต้องการวิเคราะห์
โดยทัว่ ไปจะใช้ ตวั อย่างนํ ้าประมาณ 1.5 ลิตร
(การวิเคราะห์คา่ บีโอดี 1. นํ ้าจากแหล่งนํ ้าธรรมชาติ ใช้ ตวั อย่าง
ประมาณ 3 ลิตร 2. นํ ้าเสีย ใช้ ตวั อย่างประมาณ 1.5 ลิตร)
2. ปริมาณตัวอย่ างนํา้ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
พารามิเตอร์
pH
EC
Turbidity
Hardness
TS, TDS, SS
Fe, Mn, Cu, Zn

การเก็บรักษา
ตัวอย่าง
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
ปรับ pH ให้ <2
ด้ วย HNO3
และแช่เย็น

ปริ มาณนํ ้าทีใ่ ช้
ต่อพารามิเตอร์
(มิลลิลติ ร)
200
200
200
200
200
200

Total Nitrate
Nitrate-Nitrogen
Sulfate
Fluoride
Chloride
COD

BOD
DO

การเก็บรักษา
ตัวอย่าง
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ
ปรับ pH ให้ <2
ด้ วย H2SO4
และแช่เย็น
แช่เย็น 4 oซ
แช่เย็น 4 oซ

ปริ มาณนํ ้าทีใ่ ช้
ต่อพารามิเตอร์
(มิลลิลติ ร)
200
200
200
200
500
100
1,000
1,000

3. การปิ ดฉลากข้ างภาชนะบรรจุตัวอย่ าง
ควรระบุรายละเอียดบนภาชนะบรรจุตามแบบฟอร์ มด้ านล่าง
รหัสตัวอย่าง.........................................................................
ประเภทของนํ ้า.....................................................................
สถานที่เก็บตัวอย่าง.........................วันที.่ .........เวลา..............
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง...................................................................
การรักษาสภาพตัวอย่าง........................................................

4. การขนส่ งตัวอย่ าง
 ควรส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ยงั ห้ องปฏิบต
ั กิ ารทันที
ที่เก็บตัวอย่างแล้ วเสร็ จ และระหว่างการขนส่งควรทําการเก็บ
รักษาตัวอย่างนํ ้าโดยเก็บไว้ ในภาชนะบรรจุนํ ้าแข็ง เพื่อให้ สภาพ
ของตัวอย่างไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อมาถึงห้ องปฏิบตั ิการ

5. ขัน้ ตอนการส่ งตัวอย่ างนํา้ (กรุ ณาโทรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ล่ วงหน้ า ที่เบอร์ 034-351399 ต่ อ 434)
ส่งตัวอย่างนํา้ เพื่ อตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบตั ิการ C03 หน่ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี ศูน ย์ ป ฏิ บัติ
การวิจยั ฯ ให้ บริ การวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 กรอกแบบฟอร์ มนํ า ส่ ง ตั ว อย่ า งให้ ครบถ้ วน โดย
สามารถ Download ได้ จาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th
 ผู้ส่งตัวอย่างชําระเงินค่าบริ การ หรื อค่ามัดจําไม่ตํ่ากว่า
50% ของค่าบริ การทังหมด
้
 เจ้ า หน้ าที่ ใ ห้ ใ บรั บ ตัว อย่ า งพร้ อมกํ า หนดรั บ ผลการ
ตรวจวิเคราะห์
 หากต้ องการให้ ส่งผลทางไปรษณี ย์ คิดค่าบริ การ EMS
40 บาท/ตัวอย่าง
 ระยะเวลาตังแต่
้ ขนตอนการรั
ั้
บตัวอย่างจนกระทัง่ ออก
ใบรายงานผล ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทําการ [ทัง้ นี ข้ ึน้ กับจํ านวน
ผู้ใช้ บริ การ]
 กรณี วิ เ คราะห์ บี โ อดี ให้ ส่ ง ตั ว อย่ า งได้ เ ฉพาะ
วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทังนี
้ เ้ พื่อ
ลดข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเก็บตัวอย่าง)
 กรณี วิ เ คราะห์ ซี โ อดี ให้ ส่ งตั ว อย่ างได้ เฉพาะ
วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทัง้ นี เ้ พื่ อ ลดข้ อ ผิดพลาด
ที่อาจเกิดจากการเก็บตัวอย่าง)
 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริ มาณออกซิเจน
ละลายนํ ้า (DO) ควรระมัดระวังให้ เกิดการเติมอากาศและฟองอากาศ
น้ อ ยที่สุด โดยเก็บตัวอย่างนํ า้ ให้ เต็มขวด อย่าให้ มีช่อ งว่างระหว่าง
คอขวดและปิ ดฝาให้ สนิท


