มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย

การเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

64

บทที่ 4 การเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
การเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
4.1 การติดตามตรวจสอบน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
การตรวจสอบน้ําเสียจากแหลงกําเนิดควรเลือกจุดที่อยูทายน้ําหางจากจุดปลอยน้ําทิ้งและเปน
จุดที่ น้ําทิ้งไดผสมกลมกลืนกับน้ําในแหลงน้ําแลว
4.1.1 ถาเปนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ใหเก็บตัวอยางน้ําจากทุกๆ จุดที่มีการปลอยน้ําเสีย
ออกมา และ/หรือจุดที่รวมของน้ําเสียกอนระบายออกนอกโรงงาน
4.1.2 ในการตรวจสอบและควบคุมระบบบําบัด ใหเก็บตัวอยางน้ําจากจุดที่ระบายออกจาก
ระบบบําบัดกอนปลอยทิ้งลงสูแมน้ําลําคลองหรือทอระบายน้ํา
4.1.3 ถาเปนน้ําเสียชุมชน ใหเก็บจากปลายทอระบายน้ําโสโครกหรือบอตรวจการระบาย
(Manhole) หรือบอสูบ

4.2 การเก็บตัวอยางน้ําและการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
4.2.1 วิธีเก็บตัวอยางน้ํา แบงไดเปน 2 วิธี คือ
1) การเก็บแบบจวง (Grab Sampling) เปนการเก็บตัวอยางน้ําแบบจวงเอาเฉยๆ แลว
นําไปวิเคราะหหาคาที่ตองการทราบ ดังนั้น ตัวอยางน้ําจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะสมบัติของน้ํา ณ จุด
เก็บเฉพาะเวลานั้นเทานั้น
2) การเก็บแบบผสมรวม (Composite Sampling) เปนการเก็บตัวอยางหลายๆ ครั้งตอ
ชวงการผลิต โดยแบงแตละชวงระยะเวลาของการเก็บใหสม่ําเสมอ ปริมาณการเก็บขึ้นกับอัตราการไหล
ของน้ํา แลวนํามารวมลงในถังเก็บใบเดียวกันซึ่งควบคุมอุณหภูมิไวประมาณ 10 องศาเซลเซียส การเก็บ
วิธีนี้มีขอดีตรงที่ลดจํานวนตัวอยางน้ําที่ตองวิเคราะห คาใชจายเคมีภัณฑ และเวลาในการศึกษาไดมาก แต
ถึงอยางไรก็มีขอเสีย คือ ตองใชเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํานานกวาวิธีแรก
4.2.2 อุปกรณ
1) ขวดเก็บตัวอยางน้ํา มักเปนชนิดขวดแกวหรือโพลีเอทิลีนขนาดใหญพอที่จะ
บรรจุน้ําไปทําการวิเคราะห มีฝาเกลียวปดมิดชิด ความจุประมาณ 1-2 ลิตร
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2) สลาก ปากกาเคมีสําหรับเขียนหมายเลขขางขวดและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา
ระบุวันที่เก็บ เวลา สถานที่ บริเวณที่เก็บ พรอมทั้งระบุวัตถุประสงคในการสงวิเคราะหอยางชัดเจน
4.2.3 ปริมาณน้ําตัวอยาง
จํานวนและปริมาณของน้ําตัวอยางขึ้นอยูกับปริมาณของสารหรือคุณสมบัติที่ตองการ
จะตรวจสอบ รวมทั้งความถูกตองแนนอนทางสถิติ ปญหาเกี่ยวกับการขนสง และการเก็บรักษาตัวอยาง
ทั้งนี้ควรเก็บตัวอยางสงวิเคราะหไมนอยกวา 1 ลิตร แลวแตจํานวนรายการที่ตองการวิเคราะห เพราะการ
วิเคราะหทางเคมีและทางแบคทีเรียแตละรายการไมสมควรที่จะใชตัวอยางเดียวกัน
4.2.4 การเก็บรักษาตัวอยางน้ํา
เมื่อเก็บตัวอยางน้ํามาแลวควรสงเพื่อทําการวิเคราะหใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพราะ
หากปลอยทิ้งไวอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและชีวะจากสารประกอบและสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําใหคุณสมบัติ
ของน้ําเปลี่ยนแปลงไปได สวนใหญจะขึ้นอยูกับความสะอาดหรือความสกปรกของน้ํา ระยะเวลาที่ยอม
ใหมากที่สุดที่จะเก็บตัวอยางไวกอนทําการวิเคราะหทางกายภาพและทางเคมีเปนดังนี้
• น้ําสะอาด (Unpolluted water) 72 ชั่วโมง
• น้ําคอนขางสกปรก (Slightly polluted water) 48 ชั่วโมง
• น้ําสกปรก (Polluted water) 24 ชั่วโมง
ดังนั้นหากมีความจําเปนไมสามารถสงทําการวิเคราะหไดทันที ตองทําการเก็บรักษา
หรือถนอมตัวอยางน้ํานั้นไว ไมไหคุณสมบัติเปลี่ยนไปดวยการแชเย็นตัวอยางน้ํา หรือเติมสารเคมีเพื่อ
รักษาสภาพตัวอยาง
(1) การแชเย็นตัวอยางน้ําใหอยูในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การแชเย็นตัวอยางน้ํา เปนการลดหรือยับยั้งการทํางานของจุลินทรียชั่วคราวและ
ลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี วิธีนี้จะใชในการรักษาสภาพ
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย บีโอดี และของแข็งแขวนลอย เปนตน วิธีการในการแชเย็น
ตัวอยางน้ําจะแชในกลองน้ําแข็งหรือถังน้ําแข็ง ซึ่งควรจะเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงพอสมควร สามารถ
ปอ งกั น การแตกไดดี มีค วามสามารถในการเก็ บความเย็ นได ดี รวมทั้ง สามารถปอ งกั น ตัว อย า งจาก
แสงแดดและสะดวกในการใชงาน สวนใหญกลองที่ใชจะทําจากพลาสติก โฟม อลูมิเนียม และไม เปนตน
การบรรจุน้ําแข็งลงในกลองน้ําแข็งเพื่อรักษาสภาพตัวอยางในทางทฤษฎีควร
บรรจุกอนน้ําแข็งรวมลงไปพรอมกับขวดตัวอยางในกลองน้ําแข็ง และใหใชน้ําสะอาดเทลงในกลอง
น้ําแข็งในระดับความสูงประมาณ 3 ใน 4 สวน ของขวดเก็บตัวอยาง เพื่อเปนตัวกลางสําหรับหลอเย็น
ระหวางกอนน้ําแข็งกับขวดตัวอยางน้ําซึ่งจะกระจายความเย็นไดดีกวาใชน้ําแข็งเปลาๆ ในทางปฏิบัติอาจ
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ไมสะดวก สามารถใชน้ําแข็งบดที่สะอาดบรรจุแทน แตควรตรวจเช็คอุณหภูมิในกลองและในตัวอยางน้ํา
เสมอโดยใชเทอรโมมิเตอร เพื่อใหมั่นใจวาอยูในเกณฑไมเกิน 4 องศาเซลเซียส
(2) การเติมสารเคมีรักษาสภาพตัวอยาง
ตัวอยางน้ําที่จะตองเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพในที่นี้ ไดแก ตัวอยางน้ําที่ใช
วิเคราะหไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด ซึ่งจะใชกรดซัลฟูริก
เขมขนเปนสารเคมีสําหรับรักษาสภาพ หรือกรณีตัวอยางน้ําที่ตองการวิเคราะหคาโลหะหนัก จะใชกรด
ไนตริกเขมขน
เติมกรดเขมขนลงในตัวอยางน้ําในปริมาณที่ทําใหตัวอยางน้ํามีคา pH ต่ํากวา 2
(ปกติใชกรดเขมขนประมาณ 2 มิลลิลิตรตอน้ําตัวอยาง 1 ลิตร) ทั้งนี้เพื่อปองกันการดูดซับปริมาณสารที่
ตองการวิเคราะหที่ผิวภาชนะ ปองกันการตกตะกอน และยับยั้งการทํางานของจุลินทรียอีกทางหนึ่ง
โดยทั่วไปการรักษาสภาพโดยการเติมกรดที่กลาวถึงนี้มักใชควบคูกับการแชเย็นเปนสวนใหญ
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํานอกจากการเติมสารเคมี
หรือแชเย็นแลว จะตองคํานึงถึงเวลาที่สามารถเก็บตัวอยางไดเสมอ ซึ่งแตละวิธีและแตละพารามิเตอร
จะมีเวลาในการเก็บรักษาที่ตางกัน
4.2.5 การสงตัวอยางน้ํา
ขั้นตอนการสงตัวอยางน้ําเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการรักษาสภาพตัวอยาง ขั้นตอนนี้
จะครอบคลุมถึงการบรรจุขวดตัวอยางน้ําในภาชนะขนสงตัวอยาง การเลือกวิธีการหรือพาหนะสําหรับ
นําสงตัวอยาง รวมถึงการตรวจเช็คความถูกตองของตัวอยางครั้งสุดทายกอนมอบใหหองปฏิบัติการนําไป
วิเคราะหตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การบรรจุขวดตัวอยางน้ําในภาชนะขนสงตัวอยาง
ภาชนะสําหรับขนสงตัวอยางมี 2 ประเภทตามลักษณะการใชงาน คือ
(1.1) ภาชนะสงตัวอยางที่ตองรักษาสภาพความเย็นของตัวอยาง โดยทั่วไปจะใช
กลองน้ําแข็งแชตัวอยาง
(1.2) ภาชนะที่ ไ ม ต อ งรั ก ษาสภาพความเย็ น ของตั ว อย า ง สามารถใช ก ล อ ง
กระดาษหรือกลองอื่นๆ ที่มีลักษณะเบา ทนทาน แตกหักหรือฉีกขาดยาก อีกทั้งงายตอการขนสงและ
สามารถปองกันตัวอยางจากแสงแดดไดดี
การบรรจุตัวอยางลงในภาชนะ ควรเนนความมิดชิดแนนสนิท ขนสงสะดวก ที่
สําคัญควรติดแผน ปายบอกถึงชื่อ เจาของภาชนะ ชนิดของสิ่งบรรจุ สถานที่ติดตอ รวมถึงหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอได เพื่อปองกันการสูญหายและงายตอการติดตาม
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(2) การเลือกพาหนะสําหรับนําสงตัวอยาง
สิ่งที่ตองคํานึงถึงสําหรับการเลือกพาหนะสําหรับสงตัวอยางน้ํา ไดแก
(2.1) ความปลอดภัยของตัวอยาง
(2.2) ความรวดเร็วของตัวอยาง
(2.3) งายตอการติดตาม
(2.4) การสงตัวอยางน้ําไมควรกอใหเกิดความเดือนรอนตอผูอื่น
(3) การตรวจเช็คตัวอยางน้ําครั้งสุดทายกอนสงหองปฏิบัติการ
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการตรวจเช็คมีดังนี้
(3.1) จํานวนตัวอยางน้ําตองครบตามจํานวนที่ผูเก็บน้ําระบุ
(3.2) รหัสตัวอยางน้ําแตละขวด เขียนถูกตองไมซ้ําขวดหรือลบเลือน หรือฉลาก
ติดขวดยังอยูในสภาพปกติ
(3.3) ขวดเก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า อยู ใ นสภาพปกติ ไ ม แ ตกหรื อ รั่ ว ซึ ม และปริ ม าตร
ตัวอยางเพียงพอสําหรับการวิเคราะห
(3.4) มาตรฐานการรักษาสภาพตัวอยางน้ํามีความถูกตองสมบูรณ
4.2.6 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา หากไมมีหองปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะหตัวอยางน้ํา
สามารถหาขอมูลหนวยงานหรือบริษัทที่รับวิเคราะหตัวอยางน้ําไดจากเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรบริการ
(http://www.dss.go.th ) หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th)

4.3 การวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย
เครื่องมือและวิธีการวัดอัตราการไหลของน้ํามีหลายแบบ ถาทอเปนแบบทอปด จะตองใช
อุปกรณเฉพาะ เชน Venturi meter, Magnetic flow meter หรือ Rotameter แตถาเปนทอปลายเปดอาจ
ใชวิธี nozzle and orifices หรือ California pipe method เปนตน สวนถาการระบายน้ําอยูในลักษณะเปน
แบบรางเปด (Open Channel) การใชเวียร ในการวัดจะสะดวกที่สุด
การวัดอัตราการไหลของน้ําดวยเวียร เปนวิธีที่ใชกันอยูทั่วไป เนื่องจากสะดวกในการติดตั้ง
และราคาถูก สามารถติดตั้งไดที่ปลายทอ บอตรวจระบาย และในรางเปด ลักษณะของเวียร ทําดวย
แผนไมหรือโลหะดานบน คือ สัน (Crest) ของเวียร อาจเปนเสนตรงหรือบากเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผา
สี่เหลี่ยมคางหมู หรือรูปตัววี ก็ได สันของเวียรตองมีลักษณะคลายคมมีด อัตราการไหลของน้ําจะเปน
สัดสวนกับความสูงของน้ําเหนือสันเวียร
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.4 การเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
การเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า เป น การระวั ง ป อ งกั น และติ ด ตามคุ ณ ภาพน้ํ า เพื่ อ ให
ดําเนินการแกไขปญหาเปนไปอยางทันทวงที หรือ อาจใชเพื่อการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
และการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
4.4.1 การเก็บตัวอยางจะใชวิธีการเก็บแบบจวง (ในกรณีที่มีขอมูลคุณภาพน้ําในบริเวณ
ดังกลาวจากหนวยงานอื่น ๆ ที่มีการบันทึกอยางตอเนื่อง) สําหรับจุดเก็บตัวอยางที่ไมเคยมีขอมูลควรใช
วิธีการเก็บแบบผสมรวมในคราวแรก
4.4.2 อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยาง ควรเปนอุปกรณที่สามารถเก็บที่กึ่งกลางความลึกของ
แหลงน้ําได และใหเก็บตัวอยางไมนอยกวา 1 ลิตร โดยรักษาตัวอยางแบบน้ําสะอาด
4.4.3 จุดเก็บน้ําตัวอยางควรกําหนดจุดอยางนอย 3 จุดขึ้นไป เพื่อใหสามารถวิเคราะหสภาพ
คุณภาพน้ํา ไดแก จุดที่อยูเหนือกวาแหลงกําเนิด เชน เหนือชุมชน โรงงาน หรือฟารมขนาดใหญ ที่ไมมี
ผลกระทบจากบริเวณที่จะทําการวิเคราะหผล บริเวณที่มีการระบายน้ําทิ้ง และทายน้ํา ในบริเวณที่คาดวา
จะมีการผสมกันดีแลว และไมกระทบตอแหลงกําเนิดอื่นๆ
4.4.4 ความถี่ในการเก็บตัวอยาง อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ ในชวงฤดูน้ํามาก (มิถุนายน พฤศจิกายน) และในชวงฤดูน้ํานอย (ธันวาคม - พฤษภาคม)
4.4.5 ขอสังเกตในการเก็บตัวอยางน้ําควรมีการบันทึกสภาพแวดลอม ไดแก
1) สภาพรอบขางของบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง
2) ความเร็วของน้ํา ระดับน้ํา สีของน้ํา และความขุนของน้ํา
3) แหลงกําเนิดโดยรอบของบริเวณที่เก็บตัวอยาง
4) การวัดคาพื้นฐาน อาทิ อุณหภูมิ (น้ํา/อากาศ) คาความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา
และความเค็ม
4.4.6 การกํ า หนดตั ว อย า งและชนิ ด ของการวิ เ คราะห น้ํ า ขึ้ น อยู กั บ แหล ง กํ า เนิ ด และ
สภาพแวดลอมที่อยูใกลแหลงน้ํา ณ จุดนั้น ๆ แตโดยทั่วไป ควรเก็บตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อ
สามารถใชในการอางอิง โดยเฉพาะคาออกซิเจนละลายในรูปของบีโอดี และคาแบคทีเรียโคลิฟอรม
คาความสกปรก
สําหรับคามาตรฐานและตัวชี้วัดในการตรวจสอบคุณภาพน้ําไดแสดงไวในภาคผนวก ก.
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