ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และทัศนีย์ ชัยคงดี

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
ตามมาตรฐานควบคุมต่างๆ
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ได้แก่ ตู้อบ เครื่องชั่ง ตู้บ่มบีโอดี
และ เครื่องวัดพีเอช เป็นต้น
บริการแนะนา/ปรึกษา ด้านน้า
บริการห้องปฏิบัติการ

• ควรเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าใส่ ภ าชนะพลาสติ ก ที่ ส ะอาด โดยปริ ม าตรตั ว อย่ า งน้ าที่ ใ ช้ จ ะขึ้ น กั บ
พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ โดยทั่วไปใช้ประมาณ 1.5 ลิตร
• หากต้องการตรวจวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) ต้องระวังให้เกิดฟองอากาศ
ระหว่างการเก็บตัวอย่างน้อยที่สุด
• ปิดฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่างและระบุรายละเอียด คือ จุดเก็บตัวอย่าง วันและเวลาที่
เก็บตัวอย่าง

• ควรนาส่งตัวอย่างน้าเพื่อวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการโดยทันทีหลังเก็บตัวอย่าง
และระหว่างเดินทางควรแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4-10 oC
• การวิเคราะห์บีโอดี ควรส่งตัวอย่างในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี

• ส่งตัวอย่างน้าที่หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ห้อง C-03)
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
• กรอกแบบฟอร์มนาส่งตัวอย่างด้วยตนเองให้ครบถ้วน
• ผูส้ ่งตัวอย่างรับใบนัดรับผลการวิเคราะห์ และชาระเงิน

ขั้นตอนตั้งแต่รับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ
จนกระทั่งรับใบรายงานผลใช้เวลาประมาณ 15 วันทาการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pH (ความเป็นกรด – ด่าง )
Electrical Conductivity (การนาไฟฟ้า)
Turbidity (ความขุ่น)
Hardness (ความกระด้าง)
Total Solids (ของแข็งทั้งหมด)
Total Dissolved Solids
(ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้า)
7. Suspended Solids (ของแข็งแขวนลอย)
8. Fe (เหล็ก) / Mn (แมงกานีส) / Cu (ทองแดง) /
Zn (สังกะสี)
9. Total Nitrate (ปริมาณไนเตรททั้งหมด)
10. Nitrate-Nitrogen (ไนเตรท-ไนโตรเจน)
11. Ammonia-Nitrogen (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)
12. Sulphate (ซัลเฟต)
13. Alkalinity (ความเป็นด่าง)
14. Fluoride (ฟลูออไรด์ )
15. Chloride (คลอไรด์)
16. Chemical Oxygen Demand (ซีโอดี )
17. Biochemical Oxygen Demand (บีโอดี)
18. Dissolved Oxygen (ปริมาณออกซิเจนละลายน้า)
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ออกซิเจนละลายน้้า (Dissolved Oxygen; DO)
คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้า ซึ่งมาจาก 2 แหล่ง
ใหญ่ๆ ได้แก่ (1) จากบรรยากาศโดยรอบ และ (2) จาก
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน้้า

1. เป็นชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้้าแบบพกพา
2. ใช้งานง่าย สะดวก มีความแม่นย้า
3. ทราบผลการวิเคราะห์ DO อย่างรวดเร็ว
ท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียสัตว์น้า
ได้ทันท่วงที

1. ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะของแหล่งน้้าว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใด
เหมาะแก่การด้ารงชีวิตของสัตว์นา้ หรือไม่
2. เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นในการควบคุมระบบท่อประปา และในหม้อต้มน้้า
3. ใช้เป็นพื้นฐานในการหาค่าปริมาณความสกปรกของแหล่งน้้าในรูปบีโอดี
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) ซึ่งเป็นการตรวจวัด
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใ์ ช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใน
ระยะเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
4. ใช้เพื่อการควบคุมและตรวจสอบการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียทาง
ชีววิทยา

ออกซิเจนจะละลายน้้าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง
ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเค็ม (salinity) และความดันบรรยากาศ
1. ปริมาณ DO จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
(น้้าเย็นจะยอมให้ออกซิเจนละลายมากกว่าน้้าร้อน)
2. ปริมาณ DO จะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าความเค็มลดลง
(น้้าจืดจะยอมให้ออกซิเจนละลายได้มากกว่าน้้าเค็ม)
3. ปริมาณ DO จะลดลงเมื่อค่าความดันลดลง
(เมื่ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นออกซิเจนจะลายได้น้อยลง)

ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในแหล่งที่อยูอ่ าศัย ที่สัตว์น้าแต่ละชนิดต้องการ
(ปลากระพงลาย)

(ปลากะพงขาว)

(ปลากด)

(หอยตลับ)

(ปลาเอลไวฟ์)

(ปู )

(ไส้เดือนทะเล)

(ปลาแอนโชวี)่
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