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	 การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้า	 และการเก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน�้า

ก่อนน�าส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทดสอบมีความส�าคัญต่อ		

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของแหล่งน�้า														

ณ	จดุและเวลาทีสุ่่มเกบ็	ผูท้�าหน้าทีสุ่ม่เกบ็ตัวอย่างน�า้ต้องมคีวามเข้าใจ

ที่ถูกต้องในการเก็บตัวอย่างน�้าแต่ละประเภทเพื่อให้การสุ ่มเก็บ

ตัวอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	 ตัวอย่างน�้าถูกบรรจุในภาชนะ																				

ที่เหมาะสม	 ปราศจากการปนเปื้อนและมีการเก็บรักษาคุณภาพ

ตัวอย่างได้ถูกต้อง	 ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนน�าส่งห้อง																

ปฏิบัติการทดสอบ	

บทน�ำ
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	 การเก็บตัวอย่างน�้ามีเทคนิคและวิธีการ																									

ที่แตกต่างกัน	 ขึ้นอยู ่กับชนิดของพารามิเตอร	์																											

ที่ต้องการวิเคราะห์	 และชนิดของแหล่งน�้า	 เช่น																		

น�้าประปา	 น�้าผิวดิน	 น�้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม		

น�า้เสยี	โรงพยาบาล	และน�า้เสยีจากอาคารบ้านเรอืน	

ชุมชน	 เป ็นต ้น	 ซ่ึงถ ้าหากแบ่งตามประเภท																				

ของแหล่งน�า้	โดยทัว่ไปแล้ว	สามารถแบ่งวธิกีารเกบ็

ได้เป็น	2	วิธี	ดังนี้

วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้า

1)	กำรเก็บตัวอย่ำงแบบจ้วง	(Grab	Sampling)

	 เป็นการเก็บตัวอย่างคร้ังเดียวในเวลาที่ก�าหนด	ตัวอย่างน�้าที่ได้จะเป็นตัวแทน																	

ของแหล่งน�า้เฉพาะเวลา	และเฉพาะจดุทีเ่กบ็เท่านัน้	ซึง่การเกบ็แบบจ้วงนี	้เหมาะส�าหรบั

การเก็บตัวอย่าง	 น�้าใต้ดิน	 น�้าผิวดิน	 แหล่งน�้าเสีย	 ที่ไม่ได้มีการไหลอย่างต่อเนื่อง	 หรอื			

แหล่งน�า้เสยีทีม่คีณุลกัษณะคงที	่เป็นต้น	การเกบ็ตัวอย่างแบบนี้จะท�าให้ทราบถึงลักษณะ

สมบัติของแหล่งน�้าเฉพาะจุด	 และท�าให้เห็นความผันแปรของลักษณะสมบัติและ																								

คุณภาพน�้าในจุดต่างๆ	 ได้อย่างชัดเจน	การเก็บตัวอย่างแบบจ้วงในแม่น�้าล�าธารให้เก็บที่

กึ่งกลางความกว้างและความลึกของล�าน�้า	 ส่วนในแหล่งน�้านิ่ง	 ให้เก็บก่ึงกลางความลึก				

ของจุดเก็บน�้าน้ันๆ	 ส่วนการเก็บตัวอย่างน�้าทิ้งให้เก็บ	 ณ	 จุดที่ระบายลงสู่แหล่งน�้า

สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม	ในกรณีที่มีการระบายน�้าทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
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กำรสุม่เกบ็ตัวอย่ำงน�ำ้บริโภคมีข้อควรพจิำรณำ

และปฏิบัติดังนี้

	 1)	 ใช้วธิสีุม่เกบ็โดยตรงจากก๊อกน�า้	กรณทีี่

ก๊อกน�้ามีอุปกรณ์ติดไว้	 เช่น	 เครื่องกรองน�้า													

หรอืสายยาง	ให้ถอดออกก่อนด�าเนนิการสุม่เก็บ

ตัวอย่างน�้า

	 2)	 ตวัก๊อกท่ีเป็นจุดสุม่เก็บตวัอย่าง	ควรอยูส่งู

จากพื้นดินหลีกเลี่ยงก๊อกน�้าที่รั่วหรือหยด

	 3)	 การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้า	ต้องเปิดก๊อกน�้า

ให้ไหลเต็มที่นานประมาณ	1	นาที	เพื่อระบาย

น�้าที่ค้างอยู่ในท่อทิ้ง

2)	กำรเก็บตัวอย่ำงแบบผสมรวม	(Composite	Sampling)

	 เป็นการเก็บตัวอย่างแบบผสม	 โดยการเก็บ	ณ	จุดเดียวกัน	 แต่ต่างเวลากัน	 เช่น	

เก็บทุกชั่วโมง	ในเวลา	2	ชั่วโมง	หรือทกุ	3	ชัว่โมงในเวลา	1	วนั	แล้วน�ามารวมกนั	เป็นการ

เฉลีย่ความเข้มข้นของตัวอย่างน�า้	ณ	จุดเกบ็ในช่วงเวลาหนึง่ๆ	วธิกีารเก็บตวัอย่างแบบผสม

รวมนี้	มักใช้เก็บตัวอย่างน�้าที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ	และทางเคมี	ที่ไม่คงที่ในแต่ละ

ช่วงเวลา	 เนื่องมาจากกิจกรรมที่ปฏิบัติมีความแตกต่างกันในแหล่งน�้าเสีย	 เช่น	 น�้าเสีย																

จากโรงงานอุตสาหกรรม	น�้าเสียจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และน�้าเสียจากอาคารบ้านเรือน	

เป็นต้น

	 4)	 เปิดน�า้ให้ไหลปานกลาง	โดยลกัษณะการไหลของน�า้ควรให้ไหลเป็นล�าไม่กระจาย	สุม่

เกบ็ตวัอย่างน�า้เพ่ือการทดสอบทางแบคทเีรยีก่อน	แล้วจึงสุม่เกบ็ตวัอย่างน�า้เพือ่การตรวจ

วิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ	และโลหะหนัก

	 5)	 การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้าส�าหรับทดสอบทางแบคทีเรีย	 ต้องเช็ดบริเวณก๊อกให้แห้ง	

และท�าการฆ่าเชือ้โรคทีป่ลายก๊อกน�า้	โดยใช้ผ้าสะอาดหรอืส�าลชุีบแอลกอฮอล์	70%	เชด็ก๊อกน�า้	

เพือ่เป็นการฆ่าเช้ือโรคก่อนรสุ่มเกบ็ตัวอย่างน�า้	และระวงัอย่าให้ปากขวดของภาชนะบรรจุ

ตัวอย่างน�้าสัมผัสกับปลายก๊อก	หรือสิ่งอื่นๆ	เพราะจะท�าให้ภาชนะได้รับการปนเปื้อน
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	 ภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง	 (Sample	 container)	 โดยทั่วไปเป็นขวด

พลาสตกิชนดิโพลเีอทิลนี	(Polyethylene)	ชนิดโพลโีพรพลีิน	(Polypropylene)	

ขวดแก้วสชีา	ขนาดประมาณ	125	มลิลลิตร	500	มลิลลิตร	หรอื	1,000	มลิลลิติร	

มฝีาเกลยีวปิดมดิชดิ	การเลอืกใช้ภาชนะทีใ่ช้ในการบรรจตัุวอย่างน�า้ควรใช้ขวด

ที่มีปากกว้างเพ่ือให้ท�าความสะอาดได้ง่ายและสามารถเก็บตัวอย่างน�้าได	้																	

อย่างรวดเร็ว	 โดยปกติขวดพลาสติกที่มีคุณภาพดีจะใช้เก็บตัวอย่างได้หมาะสม

กว่าขวดแก้ว	เนื่องจากมีน�้าหนักเบากว่าและไม่แตกง่าย		อย่างไรก็ตามลักษณะ

ของภาชนะทีใ่ช้เกบ็ตัวอย่างน�า้จะต้องเลอืกให้เหมาะสมส�าหรบัการเกบ็ตวัอย่าง

แต่ละชนิด

ภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง (Sample container) เทคนิคการเก็บตัวอย่างนํ้า
(Sampling technique/Sampling procedure)
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	 1)	 ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน	 และ

ก่อนเก็บตัวอย่าง	ต้องใช้ตัวอย่างน�้ากลั้ว	(Rinse)	ขวดเก็บ

ตัวอย่างก่อน	2-3	ครั้ง	แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน�้าใส่ในขวด

เก็บตัวอย่าง	 ยกเว้นบางพารามิเตอร์ไม่ต้องใช้ตัวอย่างน�้า

กลัว้	(Rinse)	ได้แก่	ขวดเกบ็ตวัอย่างน�า้ทีต้่องการวเิคราะห์

หาสารฆ่าศัตรูพชืและสตัว์ซึง่ล้างด้วยอะซโิตน	และเฮกเซน

มาแล้ว	และขวดเก็บตัวอย่างที่ต้องการตรวจหาแบคทีเรีย	

ซึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนมาแล้ว	

เทคนิคการเก็บตัวอย่างนํ้า
(Sampling technique/Sampling procedure)

	 2)	 เก็บตัวอย่างน�้าให้มีปริมาตรเพียง

พอส�าหรบั	การวเิคราะห์ในแต่ละพารามเิตอร์	

และใช้อปุกรณ์การเกบ็ตวัอย่างน�า้ทีเ่หมาะสม

	 3)	 การเก็บตัวอย่างน�้าส�าหรับบาง

พารามิเตอร์	เช่น	น�้ามันและไขมัน	(Grease	&	

Oil)	 ไนเตรท	 (NO
3
-)	 ฟอสเฟต	 (PO

4
3-)	 และ

โลหะหนัก	 ไม่ต้องบรรจุตัวอย่างน�้าเต็มขวด	

เหลือที่ว่างไว้ประมาณ	1	นิ้ว	ส�าหรับเติมสาร

เคมีรักษาสภาพตัวอย่าง	 และเขย่าให้ผสมกัน

ยกเว้นตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์หาบีโอดี	
(BOD)	 ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน�า้	 (DO)	ความเป็นกรด	 (Acidity)	 และความเป็นด่าง	

(Alkalinity)	 ต้องเก็บตัวอย่างน�้าเต็มขวด	 และปิดฝาให้สนิท	 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้

อากาศทีเ่หลืออยูบ่นผวิน�า้ละลายเข้าไปในตวัอย่าง	ซึง่จะเป็นการเพ่ิมปรมิาณออกซิเจน

ในตัวอย่าง	และท�าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	จากความเป็นจริงได้



	 เพื่อให้การวิเคราะห์คุณภาพน�้ามีความถูกต้อง	 มีผลให้ค่าพารามิเตอร	์																									

คุณภาพน�้าแต่ละตัวที่ตรวจวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ	 (Confidence)	 จึงต้องม	ี																			

การควบคุมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าโดยเพิ่มจ�านวนตัวอย่าง	 Blank	 ชนิดต่างๆ	

ได้แก่	Field	blank,	Trip	blank,	Preservation	blank	โดย	Blank	ทั้งหมดจะถูกส่ง

กลบัห้องปฏบิตักิาร	และตรวจวเิคราะห์เช่นเดยีวกบัตวัอย่างน�า้ทีต่รวจสอบ	เพือ่เปรยีบเทยีบ

ความถูกต้อง	 และความผิดพลาดในขณะเก็บตัวอย่างในภาคสนาม	 ความเสถียร																					

ของตัวอย่าง	ความสะอาดของภาชนะบรรจุ

	 การปนเปื้อนของสารที่ใช้รักษาสภาพตัวอย่าง	ดังนี้

	 4)	 การเก็บตัวอย่างน�้าส�าหรับตรวจหาแบคทีเรีย	 ขวดเก็บตัวอย่างต้องผ่าน																		

การอบฆ่าเชือ้	การเกบ็ตวัอย่างให้เปิด-ปิดฝาขวดและเก็บตวัอย่างน�า้ใต้ผวิน�า้	ระวงัไม่ให้ฝา

และปากขวดสัมผัสสิ่งใดๆ	 ไม่ต้องบรรจุตัวอย่างน�้าเต็มขวด	 เหลือท่ีว่างไว้ประมาณ	 1																		

ใน	5	ส่วนเพื่อการหายใจของแบคทีเรียและส�าหรับการเขย่าขวดก่อนการวิเคราะห์			

	 5)	 ขวดเก็บตัวอย่าง	 ต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อจะเก็บตัวอย่างน�้าจึงเปิด																	

และวางฝาขวดให้หงายขึ้น	 ห้ามวางคว�่าลงบนพื้นเพราะจะท�าให้เกิดการปนเปื้อนได้																	

และเมื่อบรรจุตัวอย่างน�้าลงในขวดเรียบร้อยแล้ว	ควรปิดฝาขวดให้แน่น	และอาจน�าเทป

มาพันรอบคอขวดด้วยในกรณีที่ต้องขนส่งตัวอย่างน�้าในระยะทางไกล

	 6)	 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง	ลงในฉลากของตัวอย่างให้ถูกต้องและชัดเจน

	 7)	 รักษาสภาพตัวอย่างให้เหมาะสมในแต่ละพารามิเตอร์

การควบคุมคุณภาพตัวอย่าง
ในภาคสนามด้วย Blank ต่าง ๆ

กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงน�้ำ
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 1)  Field blank คือ	การตรวจสอบการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม	โดยใช้ภา

ชนะบรรจนุ�า้กลัน่น�าไปในภาคสนาม	แล้วเปิดภาชนะทีภ่าคสนามในสภาพแวดล้อม	เดยีว

กบัตวัอย่างทีจ่ะเกบ็	ท�า	Field	Blank	1	ตัวอย่าง	ต่อการเกบ็ตวัอย่างน�า้	20	ตวัอย่าง

 2) Preservation blank คือ	 การตรวจสอบการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้															

ในการรกัษาตวัอย่าง	 โดยน�า	 ภาชนะบรรจุน�า้กลัน่ซึง่เติมสารเคมทีีใ่ช้ในการรกัษาตวัอย่าง	

สารเคมทีีใ่ช้ในการรกัษาสภาพตัวอย่างควรเป็นชนิดทีม่คีวามบริสทุธิส์งูแล้วน�าไปวเิคราะห์	

ท�า	Preservation	Blank	1	ตัวอย่าง	ต่อการเก็บตัวอย่างน�้า	20	ตัวอย่าง

 3) Trip blank คือ	การตรวจสอบการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ	การปนเปื้อน

จากการขนส่งหรอื	อืน่	ๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้ได้	 โดยใช้ภาชนะบรรจนุ�า้กล่ันน�า	 ไปในภาคสนาม

โดยไม่เปิดภาชนะน้ันแล้วน�ากลับมาท่ีห้องปฏิบัติการ	 ท�า	 Trip	 Blank	 1	 ตัวอย่าง																				

ต่อการเดินทาง	1	เที่ยว

กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงน�้ำ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ
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การเขียนฉลากติดขวดตัวอย่าง

	 เมื่อเก็บตัวอย่างน�้าเสร็จแล้ว	 ควรปิดฝาให้สนิท	 ปิดฉลาก	 (Lable)	 ไว้ทุกใบ																									

โดยฉลากจะต้องแจ้งข้อมูลที่จ�าเป็นให้ละเอียด	สิ่งที่ควรบันทึกรายละเอียดไว้มีดังนี้

	 1)	 สถานที่เก็บตัวอย่าง

	 2)	 จุดเก็บตัวอย่าง	อาจบอกเป็นรหัสจุดเก็บ	

	 3)	 วัน	เวลาของการเก็บตัวอย่าง	

	 4)	 แหล่งน�้าของตัวอย่าง

	 5)	 วิธีการเก็บรักษา

	 6)	 พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์

	 7)	 ชื่อ	–	สกุลของผู้เก็บตัวอย่าง

วนั/เดอืน/ปีทีเ่กบ็ตัวอย่าง	..............................................	เวลา	........................

ชนิดตัวอย่าง	.........................................	จุดเก็บ	...........................................

อุณหภูมิอากาศ	......................................อุณหภูมิน�้าตัวอย่าง	........................

วิธีการเก็บรักษา	.............................................................................................

พารามิเตอร์	...................................................................................................

ชื่อผู้บันทึก	..................................................

อันดับที่(ของตัวอย่าง)	................	หน่วยงานที่ส่งตรวจ	..................................

สถานที่เก็บ	.........................................	รหัสตัวอย่าง	.....................................

วัน/เดือน/ปี	......................................เวลา	....................................................

ประเภทหรอืแหล่งของตวัอย่าง........................................................................

พเีอชของน�า้	.....................................	อณุหภมูขิองน�า้ตวัอย่าง........................

พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์	 ....................................................................

ชื่อ-สกุล	ผู้ที่เก็บตัวอย่าง	(ตัวบรรจง)	.............................................................



การสุ่มเก็บตัวอย่างน�้า
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ

9

	 เมื่อเก็บตัวอย่างและ	Blank	ต่าง	ๆ	ในภาคสนามเรียบร้อยแล้ว	ต้องท�าการ

รักษาสภาพตัวอย่างให้เหมาะสมในแต่ละพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์	ได้แก่

	 1)	 การแช่เยน็ตวัอย่างน�า้ทีอ่ณุหภูม	ิ4	±	2	องศาเซลเซียส	เพือ่ลดหรอืยบัยัง้

การท�างานของจุลินทรีย์ชั่วคราวและลดอัตราการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง															

ทางกายภาพและเคมี	 วิธีนี้จะใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาค่า

พารามิเตอร์ต่างๆ	ได้แก่	BOD,	SS,	TSS,	TDS,	NO
2
-	 -	N,	Cr+6,	TCB,	FCB	และ	

Pesticides	เป็นต้น

	 2)	 การเติมสารเคมีรักษาสภาพตัวอย่าง	 เพ่ือป้องกันการดูดซับปริมาณสาร		

ที่ต้องการวิเคราะห์ที่ผิวภาชนะ	 ป้องกันการตกตะกอน	 และยับยั้งการท�างาน																					

ของจุลินทรีย์	 วิธีนี้จะใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์

ต่างๆ	ได้แก่	COD,	TN,	TKN,	NH
3
-N,	NO

3
--N,	TP	และ	FOG	ด้วยการเตมิกรดซัลฟิวรกิ	

(H
2
SO

4
)	เข้มข้น	2	มิลลิลิตรต่อน�้าตัวอย่าง	1	ลิตร	ส่วนโลหะหนัก	และ	Hardness	

เติมกรดไนตริก	 (HNO
3
)	 เข้มข้น	 2	 มิลลิลิตรต่อน�้าตัวอย่าง	 1	 ลิตร	 เพื่อปรับ	 pH																

ให้มีค่าต�่ากว่า	2	หลังจากเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างแล้ว	ให้ปิดฝาให้สนิท

แล้วพลิกขวดไปมาเพื่อให้สารละลายผสมกัน

	 3)	 น�าภาชนะเก็บตัวอย่างตัวอย่างน�้าทั้งหมดจัดเรียงตั้งขึ้นให้เป็นระเบียบ	

บรรจใุนกล่องเกบ็รกัษาความเยน็	โดยต้องใช้กระติกหรือกล่องโฟมทีเ่หมาะสมควบคมุ

อุณหภูมิ	 4	 ±	 2	 องศาเซลเซียส	 ขณะท�าการขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ																		

ต้องระวังอย่าให้ภาชนะตัวอย่างล้มหรือแตก	 การใส่น�้าแข็งต้องระวังอย่าใส่จนล้น	

หรือมากเกินไป

การเก็บรักษาตัวอย่างขณะขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
(Sample transportation)
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พำรำมิเตอร์ ภำชนะบรรจุ
ปริมำณ
ตัวอย่ำง		
(ml.)

วิธีกำรเก็บ
ตัวอย่ำง วิธีกำรเก็บรักษำ ระยะเวลำ

เก็บรักษำ

pH ขวดพลาสติก	
(polyethylene)	/	
ขวดแก้ว

50 GRAB วิเคราะห์ทันที 15	นาที

Copper	
Zinc

ขวดพลาสติก	
(polyethylene)	/	
ขวดแก้ว
ที่กลั้ว	HNO

3 
(1+1)

1000 GRAB,	
Composite

ใส่	HNO
3
	ให้	pH	

<	2	และแช่เย็นที่	
4 oC	±2	oC

6	เดือน

Phosphorus,	
total

ขวดพลาสติก	
(polyethylene)	/	
ขวดแก้ว

100 GRAB,	
Composite

ใส่	H
2
SO

4
	ให้	pH	

<	2	และแช่เย็นที่	
4 oC	±2	oC

28	วัน

TS,	TSS,
TDS

ขวดพลาสติก	
(polyethylene)	/	
ขวดแก้ว

500 GRAB,	
Composite

แช่เย็นที่
4 oC	±2	oC

7	วัน

COD ขวดพลาสติก	
(polyethylene)	/	
ขวดแก้ว

100 GRAB,	
Composite

ใส่	H
2
SO

4
	ให้	pH	

<	2	และแช่เย็นที่	
4 oC	±2	oC

28	วัน

ตารางการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างน้ํา
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	 1)	 มกีารวางแผนจดุสุม่เกบ็	ก�าหนดความถีแ่ละจ�านวนตวัอย่าง

ในการสุ่มเก็บที่เหมาะสม	

	 2)	 การสุ่มเก็บตัวอย่างต้องระวังมิให้เกิดการปนเปื้อน

	 3)	 ตวัอย่างทีสุ่ม่เกบ็ต้องเป็นตวัแทนของแหล่งน�า้	ณ	จดุสุม่เกบ็

และเวลาที่สุ่มเก็บ

	 4)	 ตัวอย่างที่สุ ่มเก็บควรมีปริมาณเพียงพอส�าหรับการตรวจ

วิเคราะห์และทดสอบ

	 5)	 ตวัอย่างทีสุ่ม่เกบ็ควรเกบ็รกัษาคณุภาพด้วยวธิกีารท่ีเหมาะสม	

และแยกตามประเภทของพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์และทดสอบ

	 6)	 มีการบ่งบอกรายละเอียดของตัวอย่าง	 โดยการปิดฉลากไว	้															

ที่ข้างภาชนะบรรจุตัวอย่างน�้า

	 7)	 ผู ้ส่งตรวจหรือผู ้สุ ่มเก็บตัวอย่างต้องบันทึกรายละเอียด																		

ของตัวอย่างลงในใบน�าส่งตัวอย่างน�้า	ให้ได้รายละเอียดมากที่สุด

ข้อควรระวัง
ในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําและการบรรจุตัวอย่าง
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สรุป
	 การสุ่มเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างน�้าเพื่อการวิเคราะห์

ได้อย่างถูกต้องนั้น	 ผู้เก็บตัวอย่างน�้าจะต้องทราบว่าต้องการเก็บ

ตัวอย่างน�้าเพื่อจะน�าไปหาปริมาณ	 ตรวจ	 วัด	 และวิเคราะห์ทาง

คุณภาพและทางปริมาณของสารชนิดใด	หรือจะวิเคราะห์หาค่าอะไร

และควรจะต้องเกบ็ตวัอย่างน�า้ในปรมิาณเท่าใด	เพือ่จะได้เป็นหลกัใน

การเลือกวิธีการเก็บ	 การรักษาสภาพตัวอย่างน�้า	 และภาชนะรวมทั้ง

เคร่ืองมอือืน่ๆ	ทีใ่ช้ในการเกบ็ตวัอย่างให้ถกูต้องต่อไป	โดยค�านงึถงึข้อ

พิจารณาต่อไปนี้

	 1)	 เครื่องมือและอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน�้า

	 2)	 จุดเก็บตัวอย่างน�้า

	 3)	 วิธีการเก็บตัวอย่างน�้า

	 4)	 การรักษาสภาพตัวอย่างน�้า

	 5)	 การบันทึกข้อมูลสภาพการเก็บตัวอย่างน�้า
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