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บทนาํ 

การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชายฝั่ง เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งนํ้าธรรมชาติที่ใช้ใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ่ังเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําดังกล่าว 

จะเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ชมรม/สมาคม ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนที่ สําหรับ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชายฝ่ัง ลดความเสี่ยงและความเสียหายของผลผลิตในฟาร์ม นอกจากน้ี การเฝ้าระวัง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการติดตามผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งอีกด้วย 

เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติ

เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝ่ังเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะล้ียงสัตว์น้ําชายฝั่ง โดยกลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ชายฝั่งได้จัดทําคู่มือดําเนินงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน และ

เป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับผู้สนใจเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ

เข้าสู่ระบบฟาร์ม ในบางฤดูกาลเมื่อนํ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม 

และเกษตรกรนําน้ําจากแหล่งน้ําดังกล่าวเข้าไปใช้ในฟาร์ม ส่งผลให้ผลผลิตได้รับ

ความเสียหาย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการตรวจ

ติดตามคุณภาพน้ําจากแหล่งนํ้าธรรมขาติเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และ

ประชาสัมพันธ์ค่าคุณภาพนํ้าให้เกษตรกรทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อม

รับมือกับปัญหาที่จะเกิดข้ึน สามารถลดความเสียหายของเกษตรกร นอกจากนี้ ข้อมูล

ดังกล่าวสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการติดตามการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือ 

การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  

2. เพ่ือติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
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เป้าหมาย 

ดําเนินการในจังหวัดที่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจํานวน 21 จังหวัด 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 9 พารามิเตอร์ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็น

กรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) ปริมาณ

ฟอสฟอรัสรวม (TP) ปริมาณแอมโมเนียรวม (TAN) ปริมาณของสารแขวนลอย

ทั้งหมด (TSS) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ BOD) เป็นประจําทุกเดือน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนําไปใช้ในการบริหารจัดการ

คุณภาพน้ําในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

2. มีข้อมูลในการแจ้งเตือนเกษตรกร เพ่ือลดความเสียหายของผลผลิตจาก 

การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 

3. มีข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ ในกรณีที่พบปัญหาคุณภาพน้ํา 

เพ่ือกําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
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การเก็บตัวอย่างน้ํา 

การเก็บตัวอย่างน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. กําหนดจุดเก็บตัวอย่าง 

1.1 การกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํ้า  

กําหนดจุดเก็บตัวอย่างในแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีการนํานํ้ามาใช้

ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญ เช่น การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงปลา

ในกระชัง หรือการเล้ียงหอยทะเล โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําบริเวณ

จุดเก็บน้ําจะมีผลต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณดังกล่าว 

1.2 การกําหนดจุดอ้างอิง  

ในการเก็บตัวอย่างนํ้าจากแหล่งน้ําสาธารณะใกล้เคียงเพ่ือเป็น

จุดอ้างอิง โดยจุดเก็บตัวอย่างที่กําหนดต้องเป็นตัวแทนที่ดีและจะต้องไม่ได้รับอิทธิพล

ของแหล่งกําเนิดมลพิษ การเก็บตัวอย่างนํ้าจะต้องคํานึงถึงทิศทางการไหลของนํ้าและ

การขึ้นลงของน้ําเป็นสําคัญ 

 

2. ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง 

ให้ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าในช่วงแรม 7 – 8 ค่ํา (นํ้าตาย) ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว 

เป็นช่วงที่น้ําน่ิง คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมที่สุดในรอบเดือน จึงสามารถบ่งช้ีความเหมาะสม

ของคุณภาพน้ําที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในบริเวณท่ีเก็บตัวอย่าง 
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3. ระดับความลึกในการเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างที่ระดับก่ึงกลางของความลึกของระดับนํ้า ณ จุดเก็บตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่าง  

4. การกําหนดพารามิเตอร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

พารามิเตอร์ในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า ได้แก่ ดัชนีหรือตัวช้ีวัดคุณภาพน้ํา
ของแหล่งน้ําโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในแต่ละพารามิเตอร์ 

 

ประเภทดัชนี

วัดคุณภาพน้ํา 

พารา 

มิเตอร์ 

หน่วย สถานที่ตรวจ

วิเคราะห์ 

วิธีการวเิคราะห์ 

1. กายภาพ 
(Physical 
parameter) 

อุณหภูมิ oC ภาคสนาม ใช้เครื่องวัดความเค็ม และอุณหภูมิ 
(S–C-T Meter) หรือเทอร์โมมิเตอร์ 

ความ
เค็ม 

ppt ภาคสนาม ใช้เครื่องวัดความเค็มท่ีใช้หลักการ
หาค่าแบบอิเล็กโตรเมตริก คอนดัก
ติวิตี้ หรือแบบ เดนซิต้ี (สําหรับ
มาตรฐานน้ําท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําชายฝ่ังและสัตว์น้ํากร่อย 

TSS mg/l ห้องปฏิบัติการ ใช้ วิ ธีกรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว
ขนาดใยกรอง 1.2 ไมโครเมตร 

ระดับน้าํ

จดุเก็บตวัอยา่ง 

พื้นน้ํา
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ประเภทดัชนี

วัดคุณภาพน้ํา 

พารา 

มิเตอร์ 

หน่วย สถานที่ตรวจ

วิเคราะห์ 

วิธีการวเิคราะห์ 

2. เคมี 
(Chemical 
parameter) 

DO mg/l ภาคสนาม เครื่องวัดออกซิเจนละลาย หรือวิธี 
Azide modification Winkler 
method 

pH mg/l ภาคสนาม ใช้เครื่องวัด pH 
TN mg/l ห้องปฏิบัติการ 

1. ใช้วิธี 
alkaline 
persulfate 
oxidation 
 

 
 
2. ทําการ
วิเคราะห์ 
TP,TN พร้อม
กัน 

1. ใช้วิธี 
ก. ไนโตรเจนละลาย ใช้วิธี 

Persulfate Digestion 
ข. ไนโตรเจนแขวนลอยให้ใช้วิธี

วัดค่าสารแขวนลอยบนแผ่นใยแก้ว

ขนาดตากรอง 0.7 ไมโครเมตร และ

วิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer 

2. ใช้วิธี Simultaneous Alkaline 
Persulphate Oxidation หรือ 
Simultaneous Acid 
Persulphate Oxidation 

TP mg/l ห้องปฏิบัติการ 1. ใช้วิธี Ascorbic Acid 
2. ใช้วิธี Simultaneous Alkaline 
Persulphate Oxidation หรือ 
Simultaneous Acid 
Persulphate Oxidation 

TAN mg/l ห้องปฏิบัติการ ใช้วิธี Modified ldophenol Blue 
BOD  mg/l ห้องปฏิบัติการ ใช้วิธี Azide Modification ท่ี

อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 วัน Synthetic Seawater 
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5. การเตรียมอุปกรณ์การสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ํา 
5.1 อุปกรณ์การสํารวจ 

(1) เครื่องมือวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ใช้วัดค่าพิกัดของแหล่งน้ํา
หรือจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ 

(2) กล้องถ่ายรูป ใช้สําหรับถ่ายภาพประกอบในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
5.2 อุปกรณ์และเครื่องมือการเก็บตัวอย่างน้ํา 

(1) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําภาคสนาม 
1) เคร่ืองวัดออกซิเจนละลาย (DO-Meter) 
2) เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH-Meter) 
3) เคร่ืองวัดความเค็ม และอุณหภูมิ (S–C-T Meter) 

(2) ชุดอุปกรณ์สําหรับเก็บตัวอย่างนํ้า 
1) เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างน้ํา 
2) เชือกสําหรับผูกติดเครื่องมือเก็บตัวอย่างนํ้า เพ่ือเก็บน้ําลึก 
3) ถังนํ้าสําหรับใส่ขวดเก็บตัวอย่างขณะทําการเก็บตัวอย่าง 
4) กรวยหรือกระบวยสําหรับใช้กรอกตัวอย่างนํ้า จากเครื่องเก็บ

ตัวอย่างลงขวดเก็บตัวอย่างน้ํา 
(3) ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา 

1) ขวดแก้วใสสําหรับเก็บ PO4
-P 

2) ขวดพลาสติก PE สําหรับเก็บตัวอย่างน้ําวิเคราะห์ค่า BOD, 
NO2

-N และ TSS 
3) ขวดพลาสติก HDPE สําหรับเก็บตัวอย่างนํ้าวิเคราะห์ค่า TP, 

NO3
-N และ NH3

-N 
4) ขวด DO  
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(4) อุปกรณ์สําหรับติดฉลากขวดเก็บตัวอย่างนํ้าหรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ 

1) ฉลากติดขวดตัวอย่าง 
2) สกอตเทปหรือกระดาษกาว 
3) ปากกาบันทึกข้อมูล 
4) ปากกาสีไม่ละลายน้ํา 
5) กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์ 
6) กระดาษทิชชู 

(5) อุปกรณ์การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
1) แฟ้มเอกสาร 
2) สมุดบันทึก 
3) ตารางบันทึกสําเร็จรูป 
4) ปากกา 

(6) อุปกรณ์และสารเคมีสําหรับการรักษาสภาพตัวอย่างนํ้า 
1) กรดซัลฟูริก (H2SO4) 
2) สารเคมีสําหรับ fix ค่า DO (MnSO4 และ AIA) 
3) น้ํากลั่น 
4) ปิเปต (pipet)  
5) ลูกยางดูดสารเคมี 

(7) อุปกรณ์อ่ืนๆ 
1) ชูชีพ 
2) ถุงมือเก็บตัวอย่าง 
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5.3 ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเดินทาง 
พาหนะสําหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ได้แก่ รถหรือเรือ ที่สามารถ

บรรทุกบุคลากรเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบคุณภาพนํ้าได้อย่างเพียงพอ 

รวมถึงสามารถเข้าถึงจุดเก็บทุกจุดตรวจสอบตามต้องการ 

 

6. การเก็บตัวอย่าง 
6.1 ก่อนเก็บตัวอย่างน้ํา 

(1) เตรียมนํ้าแข็งใส่กล่องรักษาความเย็นสําหรับการเก็บรักษา 
(preservation) ตัวอย่างน้ําให้เพียงพอสําหรับการเก็บตัวอย่าง 

(2) ติดฉลากข้างขวดเก็บตัวอย่างน้ํา ลักษณะของฉลากที่ใช้ ต้องสามารถ
กันน้ําได้และไม่หลุดง่าย ตัวอย่างฉลากปิดขวดเก็บตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 10 

(3) เขียนฉลากขวดเก็บตัวอย่างนํ้าด้วยปากกาชนิดกันนํ้า โดยมข้ีอความดังนี้ 
1) รหัสตัวอย่าง เป็นรหัสที่สื่อถึงตัวอย่างนํ้าที่ทําการเก็บ/โครงการ/

สถานที่ ควรกําหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว แล้วตามด้วยตัวเลข 2 ตัว หรือ
ตามท่ีห้องปฏิบัติการกําหนด 

2) พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ 
3) ช่ือโครงการ/กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ที่เก็บตัวอย่าง (สั้นๆ และ

เข้าใจง่าย) 
4) ประเภทของน้ําตัวอย่าง (จากแหล่งน้ําประเภทใด) 
5) ช่ือจุดเก็บตัวอย่าง 
6) วัน เวลาของการเก็บตัวอย่าง 
7) ช่ือ - สกุลของผู้เก็บตัวอย่าง 
8) การรักษาสภาพตัวอย่าง 
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ทั้งนี้ สีของฉลากที่ติดข้างขวดให้เป็นไปตามการรักษาสภาพตัวอย่างที่
ห้องปฏิบัติการกําหนด 

 ฉลากสีขาว (หรือสีอื่นตามที่ห้องปฏิบัติการกําหนด) สําหรับ
ตัวอย่างนํ้าที่มีการรักษาสภาพด้วยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส และไม่
ต้องใช้สารเคมีรักษาสภาพตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นขวดพลาสติก PE ใช้เก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือ
วิเคราะห์หาค่า BOD, TSS และ NO2

--N ส่วนขวดแก้วสีชาใช้สําหรับวิเคราะห์หาค่า 
PO4

3-,  

 ฉลากสีชมพู (หรือสีอื่นตามที่ห้องปฏิบัติการกําหนด) สําหรับ
ตัวอย่างนํ้าที่รักษาสภาพด้วยการเติม H2SO4 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศา
เซลเซียส ซึ่งจะเป็นขวดพลาสติก HDPE ใช้เก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือวิเคราะห์หาค่า TN, 
NH3

-N, NO3
-N และ TP 

 
6.2 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ํา 

ข้ันตอนที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ํา 
(1) ใส่ถุงมือเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกปนเป้ือน โดยก่อนเก็บตัวอย่างน้ําให้ใช้

ตัวอย่างนํ้าที่จะเก็บกลั้ว (rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อน 2 - 3 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มี
สารแปลกปลอมอ่ืนเจือปนในขวดเก็บน้ํา ยกเว้นขวดเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือวิเคราะห์หาค่า
แบคทีเรีย ไม่ต้องกลั้วขวดเก็บตัวอย่าง เนื่องจากขวดผ่านการอบความร้อนฆ่าเช้ือแล้ว 
ทั้งนี้ ขวดเก็บตัวอย่างจะเปิดฝาเมื่อทําการเก็บตัวอย่างนํ้าเท่านั้น และต้องระมัดระวัง
ไม่ให้ฝาขวดสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน 

(2) เก็บตัวอย่างน้ําให้มีปริมาตรเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ในแต่ละ
พารามิเตอร์ และให้ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ําที่เหมาะสมกับสภาพจุดเก็บตัวอย่าง โดย
มีข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างน้ําดังนี้ 
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1) BOD, TSS, NO2
- - N, PO4

3- และ Pesticides ทําการเก็บตัวอย่างนํ้า
ให้เต็มขวดจนล้นเพ่ือไล่ฟองอากาศให้หมดจนไม่มีช่องว่างภายในภาชนะและปิดฝาให้
สนิททันที เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศที่เหลืออยู่บนผิวนํ้าละลายเข้าไปในตัวอย่าง 
ซึ่งจะทําให้ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 

2) TN, NH3
-N, NO3

-N, TP และโลหะหนัก ไม่ควรเก็บตัวอย่างนํ้าให้เต็ม
ขวด เนื่องจากจะต้องเหลือที่ว่างไว้สําหรับเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง และ
เขย่าให้ผสมกัน 

เมื่อเก็บตัวอย่างนํ้าเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งว่าขวด

ที่เก็บตัวอย่างทุกขวดมีสภาพปกติไม่ร่ัวซึม 
ข้ันตอนที่ 2 วัดค่าพารามิเตอร์ภาคสนาม 

ใช้บีกเกอร์แบ่งตัวอย่างนํ้าตัวอย่างในภาคสนามจากภาชนะเก็บตัวอย่าง เพ่ือ

ตรวจวัดค่า pH และอุณหภูมิทันทีหลังจากเก็บตัวอย่างน้ํา และบันทึกผล 

ข้ันตอนที่ 3 การรักษาสภาพนํ้าตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ 

(preservation) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะสมบัติของตัวอย่างนํ้า

ในระหว่างที่ยังไม่ได้ทําการวิเคราะห์ โดยท่ัวไปการรักษาสภาพตัวอย่างน้ํามี 2 วิธี ดังนี้ 

(1) การแช่เย็นตัวอย่างนํ้าที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส เพ่ือลดหรือ
ยับย้ังการทํางานของจุลินทรีย์ช่ัวคราวและลดอัตราการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและเคมี วิธีนี้จะใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ได้แก่ BOD, TSS, NO2

- - N, และ PO4
3 ตัวอย่างกล่องนํ้าแข็งและการแช่เย็น 

แสดงดังรูปที่ 10 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
- ใช้บีกเกอร์ตักน้ําตัวอย่าง มาล้างกล้ัวขวดเก็บตัวอย่างน้ํา (ขวดพลาสติก 

PE 1,000 มิลลิลิตร) จากนั้นถ่ายนํ้าจากถังเก็บตัวอย่าง ลงสู่ขวดเก็บตัวอย่างจนล้น

ออกจากขวด และปิดฝาให้แน่น 
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- บันทึกข้อมูลด้วยปากกาแบบกันน้ําลงบนฉลากบันทึกข้อมูลที่ขวดตัวอย่าง 

นําขวดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกทนความเย็น รัดปากถุงให้แน่น นําไปรักษาสภาพที่อุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส 

(2) การเติมสารเคมีรักษาสภาพตัวอย่างนํ้า เพ่ือป้องกันการดูดซับปริมาณท่ี
ต้องการวิเคราะห์ที่ผิวภาชนะ ป้องกันการตกตะกอน และยับย้ังการทํางานของจุลินทรีย์ 
โดยทั่วไปรักษาสภาพโดยการเติมสารเคมีจะใช้ควบคู่กับการแช่เย็นตัวอย่างนํ้าด้วย วิธีนี้
จะใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ TN, NH3

-N, 
NO3

-N, TP รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ใช้บีกเกอร์ตักน้ําตัวอย่างกลั้วขวดเก็บตัวอย่างน้ํา (ขวดพลาสติก PE 

1,000 มิลลิลิตร) จากนั้นตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่างลงสู่ขวดเก็บตัวอย่างดังกล่าว

จนเกือบเต็ม 

- เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้นลงในขวดตัวอย่างปิดฝาให้แน่นและเขย่าขวด 

(วัด pH น้ําตัวอย่างให้มี pH ตํ่ากว่า 2) 

- หลังจากเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างแล้ว ให้ปิดฝาให้สนิทแล้ว

พลิกขวดไปมาประมาณ 10 คร้ัง เพ่ือให้สารละลายผสมกัน และนําตัวอย่างนํ้าทั้งหมด

บรรจุในกล่องเก็บรักษาความเย็นโดยควบคุมอุณหภูมิ 4 + 2 องศาเซลเซียส และตั้งขวดขึ้น

เพ่ือป้องกันการรั่วซึมระหว่างขนส่ง หลังจากน้ันกรอกรายละเอียดลงรายการใบส่ง/รับ

ตัวอย่างให้ครบถ้วนและใส่ในซองพลาสติกรวมกับกระดาษ เขียนช่ือที่อยู่ผู้รับตัวอย่าง 

และนําไปติดไว้ด้านนอกกล่องเก็บรักษาขวดตัวอย่างให้แน่นหนา และนําส่งห้องปฏิบัติการ

เพ่ือทําการวิเคราะหโ์ดยเร็วที่สุด 
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การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

ข้อมูลภาคสนาม หมายถึงข้อมูลที่ต้องบันทึกขณะที่ทําการตรวจสอบและเก็บ
ตัวอย่างนํ้าในภาคสนาม เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีส่วน
สําคัญเก่ียวข้องกับการบ่งบอกถึงลักษณะของคุณภาพน้ําขณะเก็บตัวอย่าง ซึ่งมี
ข้ันตอนการบันทึกดังนี้ 

1. บันทึกพิกัดที่ต้ังจุดเก็บตัวอย่างนํ้าด้วยเคร่ือง GPS เพ่ือจะได้ทราบจุดเก็บที่
ชัดเจน และหากต้องการมาเก็บตัวอย่างที่จุดเดิมในครั้งถัดไป สามารถใช้พิกัดอ้างอิงได้ 

2. บันทึกภาพ พร้อมบันทึกรายละเอียดของแต่ละภาพ 
2.1 บริเวณโดยรอบแหล่งน้ํา 
2.2 จุดเก็บตัวอย่างนํ้า 
2.3 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ 
2.4 บริเวณท่ีพบว่ามีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

3. บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ จุดเก็บตัวอย่าง อาทิ 
3.1 ภูมิอากาศ (ความร้อนหนาว กระแสสม แสงแดด ฝน และเมฆหมอก ฯลฯ) 
3.2 ภูมิประเทศ (สภาพป่าไม้ ภูเขา สิ่งก่อสร้างรอบๆ การอยู่อาศัยของประชาชน 

หรือสัตว์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ) 
3.3 สภาพแหล่งกําเนิดมลพิษที่อยู่บริเวณแหล่งน้ํา (โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่

เกษตรกรรม แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน จุดระบายนํ้าทิ้ง ปริมาณการระบายนํ้าทิ้ง ฯลฯ) 
3.4 สภาพทางกายภาพของแหล่งนํ้า (ขยะ คราบนํ้ามัน การไหล คล่ืน น้ําข้ึน

น้ําลง ความลึกของแหล่งน้ํา ฯลฯ) 
3.5 การเจริญเติบโตของพืชนํ้า (ผักตบชวา สาหร่าย แพลงก์ตอน ฯลฯ) 
3.6 สิ่งมีชีวิตในน้ํา (ปลา ปู กุ้ง หอย ฯลฯ) 
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4. บันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่ต้องตรวจวัดในภาคสนาม ได้แก่ สี 

กลิ่นอุณหภูม ิความเป็นกรด - ด่าง ความขุ่น การนําไฟฟ้า ความเค็ม ความโปร่งแสง 

ค่าออกซิเจนละลาย และความลึกที่เก็บตัวอย่าง ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 
4.1 แบบลงรายการ 

(1) แบบบันทกึข้อมูลในภาคสนาม 

ในการเก็บตัวอย่างน้ําจะต้องมีแบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสําหรับ

บันทึกข้อมูลการประกอบ เช่น จุดเก็บนํ้า วัน/เดือน/ปี เวลา พารามิเตอร์ที่วัดได้จาก

ภาคสนาม และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการเก็บตัวอย่างนํ้า เป็นต้น เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ค่าคุณภาพนํ้า ซึ่งการบันทึกข้อมูลในภาคสนามน้ี ผู้เก็บ

ตัวอย่างจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริงหลังจากเก็บตัวอย่างน้ําทันที 

และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนามจํานวน 2 ชุด โดยเก็บไว้ที่ผู้เก็บ

ตัวอย่าง 1 ชุด และส่งห้องปฏิบัติการ 1 ชุด 

(2) แบบบันทึก “ใบส่ง/รับตัวอย่าง” 

สําหรับการส่งตัวอย่างน้ําเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ ผู้ส่งตัวอย่าง จะต้อง

บันทึกข้อมูล เช่น พารามเิตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ จํานวนขวดตัวอย่าง ช่ือผู้ส่งตัวอย่าง 

เป็นต้น ในแบบ “ใบส่ง/รับตัวอย่าง” เมื่อส่งตัวอย่างน้ําถึงห้องปฏิบัติการผู้รับตัวย่าง

จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในใบส่งตัวอย่าง พร้อมนับจํานวนตัวอย่างแต่ละพารามิเตอร์ 

และลงนามในช่องผู้รับตัวอย่าง เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดของการรับตัวอย่าง 

4.2 การเขียนฉลากที่ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา 

ในข้ันตอนการเก็บตัวอย่างนํ้า เม่ือทําการถ่ายตัวอย่างนํ้าเสร็จแล้ว

จะต้องปิดฝาขวดบรรจุตัวอย่างให้สนิท เขียนรายละเอียดในฉลากที่ปิดไว้ที่ขวดบรรจุ
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ตัวอย่างน้ํา โดยในฉลากจะต้องบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่เก็บตัวอย่าง จุดเก็บ

ตัวอย่าง ประเภทน้ําของตัวอย่าง วันที่และเวลาในการเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่

ต้องการวิเคราะห์ สารเคมีรักษาสภาพตัวอย่าง และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง 
 

               รหัสตัวอย่าง.............................. 

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

โครงการ.................................................... 

ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง...................................... 

ประเภทของตัวอย่าง              แหล่งน้ําผิวดิน           แหล่งน้ําทะเล          แหล่งน้ําบาดาล 

                                       อ่ืน ๆ................................................................ 

วันท่ีเก็บตัวอย่าง.......................เวลา.......................น. ผู้เก็บตัวอย่าง............................. 

สภาวะเก็บตัวอย่าง                อุณหภูมิห้อง             แช่เย็น 4 ๐C             แช่แข็ง 18 ๐C 

                                       เก็บในห้องมืด           อ่ืน ๆ................................................. 

UNPRESERVED 

ตัวอย่างฉลากเพ่ือวิเคราะห์บีโอดี/สารแขวนลอย 
 

               รหัสตัวอย่าง.............................. 

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

โครงการ.................................................... 

ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง....................................... 

ประเภทของตัวอย่าง              แหล่งน้ําผิวดิน           แหล่งน้ําทะเล          แหล่งน้ําบาดาล 

                                       อ่ืน ๆ................................................................ 

วันท่ีเก็บตัวอย่าง.......................เวลา.......................น. ผู้เก็บตัวอย่าง............................. 

สภาวะเก็บตัวอย่าง                อุณหภูมิห้อง             แช่เย็น 4 ๐C             แช่แข็ง 18 ๐C 

                                       เก็บในห้องมืด           อ่ืน ๆ................................................. 

RESERVED WITH SULPHURIC ACID (H2SO4 CONC.) 

ตัวอย่างฉลากเพื่อวิเคราะห์ไนโตรเจนรวม แอมโมเนียและฟอสฟอรัสรวม 
 

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบการเขียนฉลากที่ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา 
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เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้าํ 

การเก็บตัวอย่างน้ําแต่ละพารามิเตอร์มีวิธีการและเทคนิคแตกต่างกันดังนี้ 

1. ก่อนการเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างนํ้าที่จะเก็บ กลั้วล้างถังเก็บตัวอย่างน้ํา 

ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา และบีกเกอร์ที่จะใช้ตักตัวอย่างน้ําก่อน 2 – 3 ครั้ง 

2. ปริมาตรตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ เช่น แอมโมเนีย ฟอสฟอรัส

รวม และไนโตรเจนรวม ไม่ควรเก็บตัวอย่าน้ําเต็มขวด และเขย่าให้ผสมเป็นเน้ือเดียวกัน

ก่อนทําการวิเคราะห์ 

3. ขวดเก็บตัวอย่างต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่าง จึงเปิดขวด 

การวางฝาขวดตัวอย่างต้องวางหงายขึ้น อย่าวางควํ่าบนพ้ืน เพราะเกิดการปนเป้ือนได้ 

และเมื่อเก็บน้ําตัวอย่างแล้วต้องรีบปิดฝาขวดทันที 

4. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง (ถังเก็บน้ํา ขวดเก็บตัวอย่างบีกเกอร์ อุปกรณ์

การกรองน้ํา สายยาง) จะต้องมีการทําความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานตาม

ข้ันตอนนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงการทําความสะอาดอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างก่อนและหลังการใช้งาน 

 

ก่อนการเก็บตัวอย่าง หลังการเก็บตัวอย่าง

1. ล้างด้วยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง

2. กลั้วด้วยน้ําตัวอย่าง 

1. ล้างด้วยนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้ง

2. กลั้วด้วยนํ้ากลั่น 

3. ควํ่าทิ้งไว้ให้แห้ง 
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5. การนําเครื่องมือไปใช้ในภาคสนาม ควรมีการทําความสะอาดและปรับเทียบ

ค่ามาตรฐานของเคร่ืองมือทุกครั้ง และตรวจสภาพเครื่องมือว่าสามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือไม่ อาจทําในสํานักงานก่อนการเดินทางไปยังภาคสนาม 

6. การใช้น้ําแข็งในการรักษาสภาพตัวอย่าง ควรมีการเตรียมไปก่อนการเก็บ

ตัวอย่าง เพราะเมื่อเก็บตัวอย่างนํ้าแล้ว ควรมีการแช่เย็นเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างทันที 

ส่วนน้ําแข็งที่ใช้ในการรักษาสภาพตัวอย่างควรเป็นน้ําแข็งที่สามารถบริโภคได้ 

7. ควรมีการทํา Trip Blank และ Field Blank ในการเก็บตัวอย่างน้ํา 

7.1 Trip Blank คือ การตรวจสอบจะบอกให้ทราบถึงการปนเป้ือนของ

ภาชนะบรรจุ การปนเปื้อนการขนส่ง หรืออ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยใช้ภาชนะบรรจุน้ํา

กล่ันนําไปภาคสนามโดยไม่เปิดฝาภาชนะนั้น แล้วนํากลับมาท่ีห้องปฏิบัติการ ทํา Trip 

Blank จํานวน 1 ตัวอย่าง ต่อการวิเคราะห์ตัวอย่างใน 1 วัน 

7.2 Field Blank คือ การตรวจสอบการปนเป้ือนจากสภาพแวดล้อมโดยใช้

ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นนําไปในภาคสนาม แล้วเปิดภาชนะที่ภาคสนามในสภาพแวดล้อม

เดียวกับตัวอย่างที่จะเก็บ ทํา Field Blank จํานวน 1 ตัวอย่าง ต่อการวิเคราะห์ตัวอย่าง

ใน 1 วัน 

8. การเลือกจุดเก็บตัวอย่างนํ้าสําหรับเป็นจุดอ้างอิงนั้น ความปลอดภัยเป็น

สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึง ถ้าลําน้ําไหลเชี่ยวและมีอันตรายสูง ควรหาที่ใหม่ที่มีความปลอดภัย

และไม่เกิดความเส่ียงต่อผู้เก็บตัวอย่างน้ํา ถ้าสามารถกําหนดจุดเก็บเป็นสะพานข้าม

แม่น้ําได้จะเป็นจุดที่สะดวกปลอดภัยและเป็นที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป 
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การขนส่งตัวอย่าง 

ตัวอย่างนํ้าสําหรับการวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์มีช่วงระยะเวลาในการเก็บ

รักษาก่อนทําการวิเคราะห์แตกต่างกันไป ดังน้ันจะต้องทําการขนสิ่งตัวอย่างเข้าสู่ห้อง

ปฏิบัติและทําการวิเคราะห์ให้ทันเวลา ซึ่งจากการท่ีช่วงระยะเวลาของการเก็บตัวอย่าง

ในพารามิเตอรท่ีสั้นที่สุดคือ 1 วัน ดังน้ันการเก็บตัวอย่างจะต้องวางแผนในการส่ง

ตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ตรงเวลาภายใน 1 วัน (24 ช่ัวโมง) โดยเริ่มนับ

เวลาต้ังแต่เร่ิมถ่ายตัวอย่างน้ําลงสู่ขวดบรรจุตัวอย่าง 

หรับขวดบรรจุตัวอย่างนํ้าแต่ละขวดให้ใส่ถุงพลาสติกทนเย็นและใช้ยางรัดปาก

ถุงให้แน่น ตัวอย่างทั้งหมดจะต้องแช่เย็นในกล่องโฟม ซึ่งด้านในของฝากล่องโฟมให้นํา

แบบลงรายการ “ใบส่ง/รับตัวอย่าง” พับใส่ถุงพลาสติกและผนึกไว้ สําหรับด้านนอก

ของฝากล่องโฟมให้เขียนชื่อ – ที่อยู่ ห้องปฏิบัติการที่จะส่งวิเคราะห์ จากนั้นให้

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ทราบล่วงหน้า และจัดให้มีการรอรับ

ตัวอย่างน้ํา แล้วจึงทําการขนส่งตัวอย่างเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
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กระบวนการเก็บสํารวจและเก็บตัวอย่างน้าํสามารถสรุปได้ดังนี ้
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ล้างภาชนะเก็บตัวอย่าง เก็บน้ําโดยการจ้วง ณ จุดท่ีมีการระบายน้ําท้ิงออกจากฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เพียงพอกับปริมาณนํ้าที่ต้องการเก็บในทุกพารามิเตอร์ 

ขั้นตอนท่ี 2  

1) ใช้บีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร ตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่าง 

2) วัดค่า pH ความเค็ม DO และอุณหภูมขิองน้ําในบีกเกอร์

ขั้นตอนที่ 3 แบ่งน้ําตัวอย่างจากภาชนะเก็บตัวอย่าง ใส่ขวดตัวอย่างตามปริมาณและวิธีที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมขวดตัวอย่างน้ําทิ้งทั้งหมดใส่กล่องโฟม และแช่น้ําแข็ง บันทึกข้อมูล  

“ใบส่ง/รับตัวอย่าง” จ่าหน้าที่อยู่ผู้รับส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา 1 วัน 

บีโอดี และสารแขวนลอย 

1. ใช้บีกเกอร์ตักน้ําตัวอย่าง มาล้างกล้ัว

ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา  

2. ถ่ายนํ้าจากภาชนะเก็บตัวอย่าง ลงสู่

ขวดเก็บตัวอย่างจนจนเต็ม ปิดฝาให้แน่น 

เขียนฉลากติดไว้ที่ ข้ างขวด  นําขวดใส่

ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นด้วยหนังยาง 

แล้วนําไปแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 + 2องศา

เซลเซียส 

3. ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการเพ่ือ

วิเคราะห์บีโอดี และสารแขวนลอย 

แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสรวม และไนโตรเจนรวม 

1. ใช้บีกเกอร์ตักน้ําตัวอย่าง ล้างกล้ัวขวดเก็บ

ตัวอย่าง 

2.  ตักน้ําจากภาชนะเก็บตัวอย่างลงสู่ขวดเก็บ

ตัวอย่างน้ําจนเกือบเต็ม แล้วเติมกรดซัลฟูริกลงใน

ขวดตัวอย่างปิดฝาให้แน่นและเขย่าขวด (วัดพีเอชน้ํา

ตัวอย่างให้มีพีเอชต่ํากว่า 2) เขียนฉลากติดไว้ท่ีข้าง

ขวด นําขวดใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นด้วยหนัง

ยาง แล้วนําไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 + 2องศาเซลเซียส 

3. ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์

แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสรวม และไนโตรเจนรวม 
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ภาคผนวกท่ี 1  

สรุปจํานวนจุดเก็บตัวอย่าง 
 ลําดับ 

 

หน่วยงาน จังหวัด จํานวนจุดเก็บ

ตัวอย่าง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

 1 ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นครศรีธรรมราช 16
 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เขต 1 ฉะเชิงเทรา 6 
 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจันทบุร ี จันทบุรี 14 
 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระยอง ระยอง 11 
 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เขต 2 สมุทรสาคร 7 
 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพชรบุรี เพชรบุรี 14 
 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 16 
 8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เขต 3 สุราษฎร์ธานี 15 
 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระนอง ระนอง 8
 10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เขต 4 กระบี่ 12 
 11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรัง ตรัง 9
 12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เขต 5 ภูเก็ต 9 
 13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งพังงา พังงา 11 
 14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง เขต 6 สงขลา 25 
 15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี ปัตตานี 11 
 16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งนราธิวาส นราธิวาส 5 
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 

 17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้านครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 21 
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 18 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ตราด 9 
 19 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 11
 20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร 13 
 21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา 25 
 22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง สตูล 9 

 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 

 23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง ชลบุรี 6 
 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 

 24 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ําสงขลา สงขลา 23 
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ภาคผนวกที่ 2 

แบบบันทึกขอ้มูลภาคสนามการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง............................................................................พิกัด UTM E: ................................N: ........................... 

ที่อยู่ของจุดเก็บตัวอย่าง..................................................................................................................... 
สภาพอากาศ แดดจัด เมฆบางส่วน เมฆมาก ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกปานกลาง ฝนตกหนัก อื่นๆ............... 
 

วันที่ จุดตรวจ

เวลา

ใน 

การ

เก็บน้ํา 

พารามิเตอร์สําหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  

หมายเหตุ อุณหภูมิ

(OC) 

ความ

เค็ม 

(ppt)

pH 
DO 

(mg/l)

BOD 

(mg/l) 

Total 

Nitrogen 

(TN) 

(mgN/l) 

Total 

Phosphorus 

(TP) 

(mgP/l) 

Ammonia

รวม (TAN)

(mg/l) 

Total 

suspended 

solids 

(TSS) 

(mg/l) 

15 พ.ย. 59 1.ท่าโพธิ์ 9.30 น. 28.5 26 7.64 5.75 - - - - - เมื่อคืน
วันที่ 14 
พ.ย. 59  
ฝนตกหนัก
ทั้งคืน 

 

รายละเอียดอื่น ๆ........................................................................................................................ ................................................................................... 

............................................................................................................................................................... ...................................................................... 

ผู้เก็บตัวอย่าง......................................................................ผู้บันทึกข้อมูล.................................................................................................................... 
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ภาคผนวกที่ 3 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 

โครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (Mo.3)  

 

 

เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํชายฝั่ง (Mo.3) 

 

แผนงาน:ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ: พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ชื่อผู้รายงาน นายขาว ใจดี       
กิจกรรมหลัก: เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ํา วันที่รายงาน  31 มกราคม 2560                  

งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท
 งบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 45,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ

แผนรวม 180        15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          
ผลรวม 15          15          
แผนรวม - - - - - - - - - - - - -
ผลรวม - - - - - -    - - - - - -

หมายเหตุ 

5,000     50,000   

3            

-

ประเภท
แผน

จํานวน
จุดเก็บ

ดิน

น้ํา

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี
ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2560

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ํา

45,000   

การรายงานในแต่ละเดือนให้นําจุดเก็บตัวอย่าง x 5 (พารามิเตอร์)

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน จังหวัด
เป้าหมาย 

การ
ดําเนินงาน

 
(ตัวอย่าง)

ปฏิบัติงาน งบประมาณ
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ภาคผนวกที่ 4 

แบบฟอร์มรายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

 

 

ตวัอย่าง แบบรายงานผลกิจกรรมตรวจตดิตามและเฝา้ระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาตเิพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝัง่ ปีงบประมาณ 2560

ประจําเดอืน ตลุาคม 2559

โดยศนูย์/สถานี…………………………………………………………………..

ว/ด/ป จุดเก็บที่ ชื่อจุดเก็บ เวลาเก็บ อุณหภูมิ

 (
o
C)

ความเคม็

 (ppt)

pH DO 

(mg/l)

BOD 

(mg/l)

TN 

(mg/l)

TP 

(mg/l)

TAN 

(mg/l)

TSS 

(mg/l)

สภาพอากาศ หมายเหตุ

15/11/2559 1 ท่าโพธิ์ 9:30 น. 28.50 26.0 7.64 3.75 2.90 0.250 1.430 0.110 0.007 ฝนตกหนัก  ฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่ 14
2
:
7 ท่ายาง 15:30 น. 28.50 26.0 7.64 3.75 2.90 0.250 1.430 0.110 0.007 ฝนตกเล็กน้อย มีฝนช่วง 14.00-15.30
8
9

ค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด-สูงสุด
ค่าเหมาะสม* (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..)

หมายเหตุ: * อ้างอิงจาก…………………………………………………………………………….

สภาพอากาศ:  แดดจัด/เมฆบางส่วน/เมฆมาก/ฟ้าครึ้ม/ฝนตกเล็กน้อย/ฝนตกปานกลาง/ฝนตกหนัก/อื่นๆ…

รายละเอียดอื่นๆ  (ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกต) ……………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผูร้ายงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวกที่ 5  

แบบฟอร์มใบรายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

ประจําเดือน........................................

โดยศูนย์/สถานี.........................................................................................

ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

ว/ด/ป จุดเก็บที่ ชื่อจุดเก็บ เวลาเก็บ อุณหภูมิ 

(
o
C)

ความ

เค็ม 

(ppt)

pH DO 

(mg/l)

BOD 

(mg/l)

TN 

(mg/l)

TP 

(mg/l)

TAN 

(mg/l)

TSS 

(mg/l)

สภาพอากาศ

15/11/2559 1 ท่าโพธิ์ 9:30 น. 28.50 26.0 7.64 3.75 2.90 0.250 1.430 0.110 0.007 ฝนตกหนัก
2
:
7 ท่ายาง 15:30 น. 28.50 26.0 7.64 3.75 2.90 0.250 1.430 0.110 0.007 ฝนตกเล็กน้อย
8
9

(..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..) (..-..)

            ภาพแสดงจุดเก็บตัวอย่าง

ข้อแนะนําเกษตรกร.......................................... หมายเหตุ อ้างอิงจาก........................................................................................................................
......................................................................... .........................................................................................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อมูลปัญหาคุณภาพน้ําได้ที่........................................................... โทรศัพท์...................................................................

ตัวอย่าง ใบรายงานผลกิจกรรมตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2560 

ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ

ค่าเฉลี่ย

ค่าพิสัย

ค่าที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง
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ภาคผนวกที่ 6 

แบบฟอร์มตารางแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของจุดเก็บตัวอย่าง  

กิจกรรมตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2560 

 
ตัวอย่าง ตารางแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของจุดเก็บตัวอย่าง กิจกรรมตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2560

โดยศูนย์/สถานี…………………………………………………………………..

จุดเก็บที่ ชื่อจุดเก็บ ตําบล อําเภอ แหล่งเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําที่อยู่ใกล้ 

(1)

แหล่งมลพิษที่อยู่

ใกล้ (2)

ระบุปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เกิด 

(3)

ช่วงเวลาที่เกิด

ปัญหา (4)

ความถี่ในการเกิด

 (5)

แจ้งผลคุณภาพ

น้ําที่ใดบ้าง (6)

ช่องทางการแจ้ง

ผลตุณภาพน้ํา (7)

ประโยชน์ที่ได้รับ และ

ความเห็นของเกษตรกร

ต่อการบริการ (8)

หมายเหตุ (9)

1 ท่าโพธิ์ การเลี้ยงกุ้งทะเล/
การเลี้ยงปลากะพง
ขาวในกระชัง/การ
เลี้ยงหอยแมลงภู่

ใกล้แหล่งชุมชน/
โรงงานเผาขยะ/

โรงงานทํายางแผ่น

แพลงก์ตอนกลุ่ม
กลุ่มไดโนแฟลกเจล

เลตบลูม

มี.ค.-เม.ย. ทุกปี สมาคม…..
(สมาชิก… คน)/

ชมรม……(สมาชิก…
 คน)/กลุ่ม….
(สมาชิก… คน)

ไลน์กลุ่ม/ส่งเมล์/
ติดประกาศ

ปลาในกระชังตาย 
เพราะเกิดโรคจุดขาว

ก.ย.-ต.ค. เฉพาะบางปี เช่น ปี
 55, 58 และ 59

ข้อคิดเห็นเพิ่มติม

พารามิเตอร์ที่ควรวิเคราะห์เพิ่ม พร้อมเหตุผลประกอบ…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
หมายเหตุ

1 กรุณาระบุกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณใกล้เคียงกับจุดเก็บตัวอย่างน้ํา เช่น การเลี้ยงกุ้งทะเล โรงเพาะฟักกุ้งทะเล การเลี้ยงปลา...ในกระชัง การเลี้ยงหอย… อื่นๆ….
 และขีดขอบเขตพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมที่ลงในแผนที่ด้วย พร้อมส่งให้กวฟ. เพื่อจัดทําแผนที่เพิ่มเติม

2  กรุณาระบุแหล่งมลพิษที่อยู่ใกล้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณใกล้เคียง หรือส่งผลกระทบต่อจุดเก็บตัวอย่างน้ํา เช่น โรงงานขยะ โรงการปลาป่น อื่นๆ…
 และใส่จุดลงในแผนที่และแจ้งจุดพิกัด (ถ้ามี) เพื่อ กวฟ. จัดทําแผนที่ต่อไป

3  กรุณาระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณใกล้เคียง หรือส่งผลกระทบต่อจุดเก็บตัวอย่างน้ํา 
  ช่น แพลงก์ตอนบูม ปลิงใสระบาด อื่นๆ……..

5  กรุณาระบุความถี่ที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ํา  เช่น ทุกเดือน ทุกปี 3-5 ปีต่อครั้ง อื่นๆ….. 
6  กรุณาระบุแหล่งที่แจ้งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เช่น สมาคม… สํานักงานประมงจังหวัด เกษตรกรที่อยู่ใกล้าจุดเก็บน้ํา อื่นๆ….. 
7  กรุณาระบุช่องทางในการแจ้งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  เช่น หนังสือจากศูนย์ฯ แผ่นพับ ทางไลน์ อิเมล์ อื่นๆ….. 
8  กรุณาระบุความประโยชน์ทีได้รับจากการดําเนินกิจกรรมนี้ หรือความติดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อประโยชน์ของกิจกรรมนี้
9  ข้อคิดเห็น หรือรายละเอียดเพิ่มเติม อื่นๆ
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ภาคผนวกที่ 7 

คุณภาพนํ้าที่เหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 

 

รายการ ระดับท่ีเหมาะสม หน่วย

อุณหภูม ิ 28-32 องศาเซลเซียส

ออกซเิจนละลาย (DO) >5 mg/l

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.3 ppt

ความเค็ม 0.5-35 mg/kg

คลอไรด์ (Cl) >300 mg/kg

โซเดียม (Na) >200 mg/kg

แคลซียม (Calcium hardness ในรูป CaCO3
-) >100 mg/kg

แมกนีเซียม (Magnecium hardness ในรูป CaCO3
-) >50 mg/kg

ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinity ในรูป CaCO3
-) >100 mg/kg

แอมโมเนีย (NH3N) <0.4 mg/l

ไนไตรท์ (NO2
-) <1 mg/l

ไนเตรท (NO3
-) <60 mg/l

สรแขวนลอย (Total suspended solid)) <100 mg/l

เชื้อโคลิฟอรม์ <1,000 mpn/100 ml

(Most Probable per 100 

milliters)  

เชื่อฟีคอลโคลฟิอร์ม <70 cfu/100 ml

(Most Probable per 100 

milliters) 
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