
การเก็บตัวอยางน้ํ า

คุณภาพนํ้ าเปนปจจัยหนึ่งที่สํ าคัญตอผลผลิตพืช สภาพดินและการจัดการไรนา ปญหาของคุณภาพนํ ้าที่มีผลตอ
พืช    คือ   ความเขมขนของปริมาณเกลือที่ละลายในนํ้ า          จํ านวน  ไบคารบอเนต (HCO3)  ปริมาณความเขมขนของ
อนุมูลที่เปนพิษ เชน โซเดียม (Na) คลอไรด (Cl) โบรอน (B) และความเปนกรด-ดางของนํ ้า  ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้ าจึงเปนขั้นตอนหนึ่งที่สํ าคัญในการเกษตร และขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้ าก็เปนขั้นตอนที่สํ าคัญในการตรวจคุณภาพ
ของนํ ้า

การเก็บตัวอยางนํ้ าเพ่ือวิเคราะหอนินทรียสาร (inorganic substance) ควรใชขวดพลาสติกโพลีเอ็ททีลีน
(polyethylene) หรือ เทฟลอน (teflon) สะอาดในการเก็บตัวอยาง  โดยใชนํ้ าตัวอยางลางขวด 2-3 คร้ัง กอนการเก็บตัว
อยางนํ้ า ขวดพลาสติกนั้นไมเหมาะกับการวัดกล่ิน (odor) กาซที่ละลายนํ ้า (dissolved gases) และปริมาณอินทรียสาร
(organic content) ในตัวอยางนํ ้า

การเก็บตัวอยางนํ้ าเพ่ือหาสารประกอบอินทรีย (organic compound)  ควรใชขวดแกวสะอาดและไม
ควรใชนํ ้าตัวอยางลางขวดเพราะจะทํ าใหเกิดคาผิดพลาด ไมควรใชขวดแกวในการวัดซิลิกา (silica)  ขวดแกวเหมาะกับ
การวัดความเปนกรด-ดาง (pH), คาการน ําไฟฟาหรือความเค็ม (EC),  dissolved gases,  organic content

การเก็บตัวอยางนํ้ าจากแหลงตางๆ

1. นํ ้าใตดิน ควรเก็บตัวอยางนํ้ าหลังจากสูบนํ ้าขึ้นมานานประมาณ 30 นาที
2. นํ้ าในแมนํ ้า ลํ าธารและคลองซ่ึงเปนนํ้ าไหล  คุณสมบัติของนํ ้าในแหลงเหลานี้

จะแตกตางกันตามความลึก อัตราการไหลและระยะหางจากฝง การเก็บตัวอยางนํ้ าควรเก็บตรงกลางลํ านํ้ าที่ระดับลึกกวา
30 ซม. จากผิวนํ ้าและหางจากทองนํ ้า 30 ซม.

3.    นํ้ าทะเลสาบ หนอง บึงและอางเก็บนํ้ าซ่ึงเปนนํ้ านิ่ง  คุณสมบัติของนํ ้าจะแตกตางกันทั้งแนวต้ังและ
แนวนอน และผันแปรตามฤดูกาล ปริมาณนํ้ าฝน ลมและนํ ้าที่ไหลลงสูอางเก็บนํ ้า ดังนั้นการเลือกบริเวณและระดับความ
ลึกจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา ควรเก็บแยกเฉพาะจุด



ปริมาตรตัวอยางนํ้ าที่ทํ าการสุมเก็บ ขึ้นกับการวิเคราะห โดยปกติปริมาตรนํ้ า 100 ml เพียงพอสํ าหรับการ
วิเคราะหธาตุตางๆ ในนํ้ า แตเพื่อความสะดวกและแมนยํ าในการวิเคราะหควรสงตัวอยางนํ้ าอยางนอย 1 ลิตร

                                          
ภาพท่ี 10  ตัวอยางอุปกรณอยางงายท่ีใชในการเก็บตัวอยางน้ํ าท่ีระดับลึกตางๆ กัน

การเก็บรักษาตัวอยางนํ ้า หากไมสามารถวิเคราะหตัวอยางนํ ้าไดภายใน 3 ช่ัวโมงหลังจากการเก็บ  ตองเก็บ
รักษาตัวอยางใหถูกวิธี  เพราะระหวางการเก็บรักษาตัวอยางนํ ้าเพื่อรอการวิเคราะหอาจเกิดการสูญเสียโดยกระบวนการ
ทางชีวภาพ ทางเคมี  การระเหย  และ hydrolysis ดังนั้นควรปองกันดังนี้

1. ไมเก็บตัวอยางไวเกิน 1 เดือน บางกรณีไมควรเกิน 6 ช่ัวโมง
2. เก็บตัวอยางไวในที่มืด
3.  เก็บตัวอยางในตูเย็นที่อุณหภูมิต่ํ ากวา 4 องศา ทันทีหลังจากเก็บตัวอยาง   เพื่อหยุดกิจกรรมของจุลินทรีย ซ่ึง

จะมีผลตอปริมาณความเขมขนของไนโตรเจน ( N)   ฟอสฟอรัส ( P)  และกํ ามะถัน (S)
4.  การใชสารเคมีในการเก็บรักษาตัวอยางนํ ้า เชน

4.1  เติมปรอท เชน HgCl2 ซ่ึงจะไปเปนพิษตอ bacteria แตขณะเดียวกันก็เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม ดัง
นั้นไมแนะน ําใหใช  HgCl2 ถาไมจํ าเปนจริงๆ

4.2  เติมไอโอดีน  เพื่อหยุดกิจกรรมของจุลินทรียที่มีผลตอฟอสฟอรัส
4.3  การทํ าใหตัวอยางเปนกรด (acidification) โดยใช เชน กรด sulfuric (H2SO4) และ hydrochloric (HCl)

ในกรณีของ HCl  จะไมใชกับตัวอยางนํ ้าที่ตองการหาปริมาณ chloride การทํ า acidification จะมีผลดังนี้
 4.3.1.  ลด pH ของตัวอยางนํ ้าใหต่ํ ากวา 1      ซ่ึงเปนการหยุดกิจกกรมของจุลินทรีย
 4.3.2. ปองกันการทํ าปฏิกิริยากับนํ้ า (hydrolysis) และการตกตะกอน(precipitation) ของอนมูุลบางตัว

เชน เหล็ก (Fe), แคลซียม (Ca), แบเรียม (Ba), แมงกานีส (Mn), โมลิบดินั่ม (Mo),…
 4.3.3 ปองกันการถูกดูดซับหรือการแลกเปล่ียนประจุของอนุมูลบวกพวกโลหะเชน เหล็ก ทองแดง (Cu)

ตะก่ัว (Pb) บนพื้นผิวภาชนะบรรจุตัวอยาง



ขอจํ ากัดของ acidification คือ รบกวนคาวิเคราะหปริมาณธาตุตางๆ ในตัวอยางนํ ้าที่วัดดวยเคร่ือง
atomic absorption หรือ flame emission spectrophotometer

4.4  การเติมสารประกอบอินทรีย  เชน โทลูอีน (toluene), คลอโรฟอรม (chloroform), ไดคลอโรอีเทน
(dichloroethane)

ขอจํ ากัดในการใชสารเคมีในการเก็บรักษาตัวอยางนํ ้า  คือ สารประกอบของสารเคมีที่ใชในการเก็บรักษา
ตัวอยางอาจรบกวนคาวิเคราะหสารประกอบเคมีของตัวอยางในการวิเคราะหอนุมูลที่เฉพาะเจาะจงที่เหมือนกับสาร
ประกอบของเคมีที่ใชในการเก็บรักษาตัวอยาง

5. การฉายแสงดวยรังสี UV แกตัวอยาง (UV irradiation) พรอมกับท ําลายสารประกอบชีวภาพและอินทรีย
(biological and organic compound) ดวยการเติม ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ( H2O2 ) ในตัวอยางนํ ้า   เพื่อปองกันการเกิด
complexation reaction


