
พารามิเตอร์และอัตราค่าบริการ 

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนํา้/นํา้เสีย 
 

รายการตรวจวเิคราะห์ 
ราคา/หนว่ย 

(บาท) 

1. pH [ความเป็นกรด – ดา่ง] 60 

2. EC [การนําไฟฟ้า] 60 

3. Turbidity [ความขุน่] 80 

4. Hardness [ความกระด้าง] 200 

5. Total Solids [ของแขง็ทัง้หมด] 200 

6. Total Dissolved Solids 

 [ของแข็งทัง้หมดท่ีละลายนํา้] 

200 

7. Suspended Solids [ของแข็งแขวนลอย] 200 

8. Fe [เหลก็]   Mn [แมงกานีส] 

 Cu [ทองแดง]   Zn [สงักะส]ี 

200 

9. Total Nitrate [ปริมาณไนเตรตทัง้หมด] 250 

10. Nitrate-Nitrogen [ไนเตรต-ไนโตรเจน] 250 

11. Sulfate [ซลัเฟต] 200 

12. Fluoride [ฟลอูอไรด์] 400 

13. Chloride [คลอไรด์] 200 

14. Chemical Oxygen Demand [ซีโอดี] 450 

15. Biochemical Oxygen Demand [บีโอดี] 450 

16. Dissolved Oxygen [ปริมาณออกซิเจน 

 ละลายนํา้] 

150 

หมายเหต:ุ หากต้องการวิเคราะห์พารามิเตอร์อื่นๆ กรุณาสอบถาม

 เจ้าหน้าท่ี 

ร่วมใจ...รักษ์นํา้ ด้วยวิธีง่ายๆ 

 

1. ช่วยกนัปลกูป่า เพ่ือให้ต้นไม้เป็นแหลง่กกัเก็บนํา้

ตามธรรมชาต ิ

 2. ใช้นํา้อยา่งประหยดั และใช้เทา่ท่ีจําเป็นในทกุๆ 

กิจกรรม 

 3. ช่วยป้องกนัการเกิดมลพิษทางนํา้ เช่น ไมทิ่ง้ขยะ

และสิง่ปฏิกลู ลงแหลง่นํา้ 

4. นํานํา้ท่ีใช้แล้วกลบัไปใช้ใหมเ่พ่ือประโยชน์ด้าน

อ่ืนๆ เช่น นํา้ทิง้จากการล้างจาน/ชาม สามารถนําไปใช้รดต้นไม้

ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี... 

ร่วมรณรงค์การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

 

บริการวเิคราะห์ 

คุณภาพนํา้ทั่วไป 

(นํา้บาดาล นํา้คลอง นํา้เพ่ือการเกษตร ฯลฯ) 

นํา้เสีย/นํา้ทิง้ 

(นํา้ทิง้โรงงาน นํา้ทิง้จากฟาร์มสกุร ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 

ศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง 

คณะเกษตร กําแพงแสน 

ม. เกษตรศาสตร์  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 

 034-351399 ตอ่ 434 

 034-351392  



บทบาทหน้าท่ี และการบริการ 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา้/นํา้เสีย 
 

หนว่ยวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมและเทคโนโลย ีให้บริการ ดงันี ้

  ตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้/นํา้เสยี 

  ให้คําแนะนํา/ปรึกษาด้านนํา้ 

  การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ด้านสิง่แวดล้อม และการ

  ใช้ห้องปฏิบตักิาร (สาํหรับนิสติและบคุลากร มก.) 

 

ข้อแนะนําในการเก็บตัวอย่างนํา้และการส่งตวัอย่าง 

1. การเก็บตัวอย่างนํา้ 

 ควรเก็บตัวอย่างนํา้ใส่ภาชนะพลาสติกท่ีสะอาด 

ปริมาตรของตวัอย่างนํา้ขึน้กับพารามิเตอร์ท่ีต้องการวิเคราะห์ 

โดยทัว่ไปจะใช้ตวัอยา่งนํา้ประมาณ 1.5 ลติร 

(การวิเคราะห์คา่บีโอดี 1. นํา้จากแหลง่นํา้ธรรมชาติ ใช้ตวัอย่าง 

ประมาณ 3 ลติร  2. นํา้เสยี ใช้ตวัอยา่งประมาณ 1.5 ลติร) 

 
2. ปริมาณตัวอย่างนํา้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

พารามเิตอร์ 
การเก็บรักษา

ตวัอยา่ง 

ปริมาณนํา้ท่ีใช้

ตอ่พารามิเตอร์ 

(มิลลลิติร) 

pH แช่เย็น 4 oซ 200 

EC แช่เย็น 4 oซ 200 

Turbidity แช่เย็น 4 oซ 200 

Hardness แช่เย็น 4 oซ 200 

TS, TDS, SS แช่เย็น 4 oซ 200 

Fe, Mn, Cu, Zn ปรับ pH ให้ <2 

ด้วย HNO3 

และแช่เย็น 

 

200 

พารามเิตอร์ 
การเก็บรักษา

ตวัอยา่ง 

ปริมาณนํา้ท่ีใช้

ตอ่พารามิเตอร์ 

(มิลลลิติร) 

Total Nitrate แช่เย็น 4 oซ 200 

Nitrate-Nitrogen แช่เย็น 4 oซ 200 

Sulfate แช่เย็น 4 oซ 200 

Fluoride แช่เย็น 4 oซ 200 

Chloride แช่เย็น 4 oซ 500 

COD ปรับ pH ให้ <2 

ด้วย H2SO4 

และแช่เย็น 

 

100 

BOD แช่เย็น 4 oซ 1,000 

DO แช่เย็น 4 oซ 1,000 

 

3. การปิดฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่าง 

ควรระบรุายละเอียดบนภาชนะบรรจตุามแบบฟอร์มด้านลา่ง 

รหสัตวัอยา่ง......................................................................... 

ประเภทของนํา้..................................................................... 

สถานที่เก็บตวัอยา่ง.........................วนัที.่.........เวลา.............. 

ช่ือผู้ เก็บตวัอยา่ง................................................................... 

การรักษาสภาพตวัอยา่ง........................................................ 

 

4. การขนส่งตวัอย่าง 

  ควรสง่ตวัอยา่งมาวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบตักิารทนัที

ท่ีเก็บตวัอยา่งแล้วเสร็จ และระหวา่งการขนสง่ควรทําการเก็บ

รักษาตวัอยา่งนํา้โดยเก็บไว้ในภาชนะบรรจนํุา้แขง็ เพ่ือให้สภาพ

ของตวัอยา่งไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อมาถงึห้องปฏิบตัิการ 

5. ขัน้ตอนการส่งตัวอย่างนํา้ (กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ล่วงหน้า ที่เบอร์  034-351399 ต่อ 434) 

  ส่งตัวอย่างนํา้เพ่ือตรวจวิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบัติการ  

C-03 หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ศูนย์ปฏิบัต ิ

การวจิยัฯ ให้บริการวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  

  กรอกแบบฟอร์มนําส่งตัวอย่างให้ครบถ้วน โดย

สามารถ Download ได้จาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th 

  ผู้ส่งตวัอย่างชําระเงินคา่บริการทัง้หมด 

  เจ้าหน้าท่ีให้ใบรับตัวอย่างพร้อมกําหนดรับผลการ

ตรวจวเิคราะห์ 

  หากต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์ คิดค่าบริการ EMS 

40 บาท/ตวัอย่าง 

  ระยะเวลาตัง้แต่ขัน้ตอนการรับตวัอย่างจนกระทัง่ออก

ใบรายงานผล ใช้เวลาประมาณ 15 วันทําการ [ทัง้นีข้ึน้กับจํานวน

ผู้ใช้บริการ] 

  กรณีวิเคราะห์บีโอดี ให้ส่งตัวอย่างได้เฉพาะ 

วันพุธ และพฤหัสบดี  เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทัง้นีเ้ พ่ือลด

ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการเก็บตวัอย่าง) 

  กรณีวิเคราะห์ซีโอดี ให้ส่งตัวอย่างได้เฉพาะ 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทัง้นีเ้พ่ือลดข้อผิดพลาด 

ท่ีอาจเกิดจากการเก็บตวัอย่าง) 

  การเก็บตวัอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน

ละลายนํา้ (DO) ควรระมดัระวงัให้เกิดการเตมิอากาศและฟองอากาศ

น้อยท่ีสุด โดยเก็บตัวอย่างนํา้ให้เต็มขวด อย่าให้มีช่องว่างระหว่าง 

คอขวดและปิดฝาให้สนิท 


