สารบัญ
1. บทนํา
2. วัตถุประสงคของการจัดทําคูม ือการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขต
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เรื่อง/งานการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอย)
5.1 ขั้นตอนที่1 การเก็บรักษาตัวอย่าง
๒
5.2 ขั้นตอนที่2 Quality Assurance Criteria
๒
5.3 ขั้นตอนที่3 สิ งรบกวน
๒
5.๔ ขั้นตอนที่๔เครื องมือและอุปกรณ์
๒
5.๕ ขั้นตอนที่๕ขันตอนการวิเคราะห์
๒
5.๖ ขั้นตอนที่๖การคํานวณ
๓
6. แบบฟอรมที่ใช
7. ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
8. เอกสารอางอิง
ภาคผนวก ก-ง
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หนา
1
1
1
1

๓
๓
๔

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
เรื องการวิเคราะห์ ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids, SS)
๑. บทนํา
ของแข็งทังหมด (Total solids) หมายถึง สารทีเหลืออยูเ่ ป็ นตะกอนภายหลังจากทีผ่านการ
ระเหยด้วยไอนําและทําให้แห้งทีอุณหภูมิ ๑๐๓–๑๐๕oC สิ งทีกลายเป็ นไอไปได้ก็จะสู ญไป เหลือ
เพียงตะกอนของสารทีมีในนําตัวอย่างเท่านัน ตะกอนทีคงเหลือนันมีทงสารอิ
ั
นทรี ยแ์ ละสารอนินท
รี ย ์ ของแข็งทังหมดประกอบด้วย ของแข็งแขวนลอยรวม (Total suspended solids) คือส่ วนทีค้าง
อยูบ่ นกระดาษกรอง (2.0 m pore size) และของแข็งละลายนํารวมทังหมด (Total dissolved
solids) คือส่ วนทีผ่านกระดาษกรอง
การหาค่าของแข็งแขวนลอยนันเกิดข้อผิดพลาดง่ายถ้าใช้ตวั อย่างน้อย ดังนันควรใช้ตวั อย่าง
ในการกรองให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ สําหรับนําทีผ่านการบําบัดแล้วหรื อมีความสกปรกน้อยอาจ
ต้องใช้ถึง 1 ลิตร
หลักการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอย คือกรองนําตัวอย่างทีผสมเป็ นเนือเดียวกันผ่าน
กระดาษกรอง GF/C (glass-fiber filter) ทีทราบนําหนัก แล้วนํากระดาษกรองพร้อมตะกอนทีค้างอยู่
ด้านบนไปอบทีอุณหภูมิ ๑๐๓ – ๑๐๕oCจนได้นาหนั
ํ กคงที นําหนักทีเพิมขึนคือปริ มาณของ
ของแข็งแขวนลอย
๒. วัตถุประสงค์ ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
สามารถหาปริ มาณของแข็งแขวนลอยในนําได้
๓. ขอบเขต
วิธีนีใช้ได้กบั ตัวอย่างนําผิวดินและนําเสี ย
๔. คําจํากัดความ
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids, SS) หมายถึง ส่ วนทีไม่ละลายในนําแต่มีขนาดเล็ก
พอทีจะแขวนลอย(suspend) อยูใ่ นนําได้ หาได้โดยการกรองตัวอย่างนําด้วยกระดาษกรองใยแก้ว
(glass fiber filter, GF/C) แล้วนําไปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ ๑๐๓ – ๑๐๕oC
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๕. ขันตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ ขันตอนที ๑การเก็บรักษาตัวอย่าง
ควรเก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วหรื อขวดพลาสติก ในกรณี ทีไม่สามารถวิเคราะห์ตวั อย่างได้ทนั ที ให้
แช่เย็นตัวอย่างทีอุณหภูมิที ๔oC โดยไม่ตอ้ งเติมสารใด ๆ และสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เกิน ๗วัน
๕.๒ ขันตอนที 2 Quality Assurance Criteria
- QA Limit สําหรับการวิเคราะห์ซาเท่
ํ ากับ ๑๐ %
- ปริ มาณตะกอนบนกระดาษกรองหลังจากนําไปอบแห้งแล้วควรมีค่าอยูร่ ะหว่าง
๒.๕-๒๐๐มิลลิกรัม
๕.๓ ขันตอนที ๓สิ งรบกวน
แยกตะกอนขนาดใหญ่ทีลอยนําหรื อจมนําอยูท่ ีไม่ถือว่าเป็ นส่ วนหนึงของตัวอย่างออก
๕.๔ ขันตอนที ๔เครื องมือและอุปกรณ์
1. กระดาษกรองใยแก้ว GF/C เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๗เซ็นติเมตร
2. อุปกรณ์ชุดกรอง
3. เครื องดูดอากาศ
4. เตาอบทีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ๑๐๓ – ๑๐๕oC
5. โถทําแห้ง (Desiccator) พร้อมสารดูดความชืน
6. เครื องชังอย่างละเอียดทีสามารถชังได้ละเอียดถึง ๐.๐๐๐๑กรัม
7. กระดาษอะลูมิเนียม เพือทําเป็ นภาชนะสําหรับใส่ กระดาษกรอง
8. กระบอกตวง
9. คีมหนีบ (forceps)
๕.๕ ขันตอนที ๕ขันตอนการวิเคราะห์
๑. การเตรี ยมกระดาษกรอง
๑.๑ นํากระดาษกรองไปใส่ ในถ้วยกระดาษอลูมิเนียมทีทํารหัสไว้
๑.๒ อบถ้วยกระดาษอลูมิเนียมพร้อมกระดาษกรองทีอุณหภูมิ ๑๐๓ – ๑๐๕oCเป็ น
เวลา ๑ชัวโมง ทิงให้เย็นใน โถทําแห้ง (desiccator) แล้วชังหานําหนักถ้วยอลูมิเนียม
พร้อมกระดาษกรอง
๑.๓ เก็บถ้วยอลูมิเนียมพร้อมกระดาษกรองไว้ในโถทําแห้งจนกว่าจะนํามาใช้
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๒. การวิเคราะห์
๒.๑ เลือกตัวอย่างอย่างน้อย ๑๐% ของจํานวนตัวอย่างทังหมด สําหรับการวิเคราะห์ซาํ
๒.๒ เลือกปริ มาตรตัวอย่างนําสําหรับนําไปกรองทีจะให้ค่าของแข็งแขวนลอย
โดยประมาณ ๒.๕-๒๐๐มิลลิกรัม กรณี ทีเก็บตัวอย่างแช่เย็นไว้ ให้ทาํ ให้ตวั อย่างมี
อุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องก่อน
๒.๓ ใช้คีมหนีบ คีบกระดาษกรองทีทราบนําหนักในโถทําแห้ง มาวางลงบนกรวย
ในชุดกรอง ซึ งต่อเข้ากับเครื องดูดอากาศโดยให้ดา้ นขรุ ขระของกระดาษกรองอยู่
ด้านบน
๒.๔ ใช้นากลั
ํ นฉี ดกระดาษกรองให้เปี ยก และให้ถูกดูดติดแน่นกับกรวย
๒.๕ เขย่าตัวอย่างนําให้เข้ากันดี แล้วเทตัวอย่างใส่ กระบอกตวงครังเดียวให้ได้
ปริ มาตรใกล้เคียงกับทีต้องการ แล้วจดบันทึกปริ มาตรทีเทได้
๒.๖ เทตัวอย่างใส่ ชุดกรอง เปิ ดเครื องดูดอากาศ
๒.๗ ใช้นากลั
ํ นฉี ดล้างของแข็งทีอาจติดอยูข่ า้ งกระบอกตวง และชุดกรองจนหมด
และรอจนกว่ากระดาษกรองจะแห้ง
๒.๘ ปิ ดเครื องดูดอากาศ ใช้คีมหนีบคีบกระดาษกรองใส่ ถว้ ยอะลูมิเนียมอันเดิม
๒.๙นําไปอบในตูอ้ บทีอุณหภูมิ ๑๐๓ – ๑๐๕oC เป็ นเวลา ๑ชัวโมง
๒.๑๐ ทิงให้เย็นเท่าอุณหภูมิหอ้ งในโถทําแห้ง แล้วชังหานําหนักถ้วยอลูมิเนียม
พร้อมกระดาษกรองตะกอนตัวอย่าง
๒.๑๑ ให้ทาํ ข้อ ๒.๙– ๒.๑๐ซําอีกจนกระทังได้นาหนั
ํ กคงที คือ นําหนักทีชัง ๒ครัง
แตกต่างกันไม่มากกว่า ๐.๐๐๐๕กรัมหรื อ มีการสู ญเสี ยนําหนักน้อยกว่า ๔% ของ
นําหนักครังแรก
๕.๖ ขันตอนที ๖การคํานวณ
ของแข็งแขวนลอย (SS), mg/L =
(B – A)*1,000
ปริ มาตรของตัวอย่างทีใช้, mL
A = นําหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมกระดาษกรอง, mg
B=นําหนัก(ทีชังได้ค่าน้อยทีสุ ด)ถ้วยอลูมิเนียมพร้อมกระดาษกรองและตัวอย่าง, mg
6. แบบฟอร์ มทีใช้
-
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7. ประโยชน์ ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. ได้ผลงานทีมีคุณภาพตามทีกําหนด
๒. ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เกิดความสับสน สามารถเริ มปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและลด
ข้อผิดพลาดจากการทํางานไม่เป็ นระบบ
๓. ช่วยให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเรี ยนรู ้งานซึ งกันและกัน สามารถทํางานแทนกันได้
๔. ช่วยเสริ มสร้างความมันใจในการทํางาน
8. เอกสารอ้ างอิง
วิธีการทดสอบนียึดหลัก (followed) วิธีที 2540 D ของ Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 1998. APHA, AWWA, WEF.
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง:การวิเคราะหของแข็งแขวนลอย
รหัสเอกสาร…………………..
ลําดับ
ที่
๑

๒

๓

ขั้นตอน/ผังการปฏิบตั ิงาน

การเก็บตัวอยาง

Quality Assurance Criteria

การวิเคราะหตัวอยาง

วันที่บังคับใช ……………

หนาที่ …….

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง

ควรเก็บตัวอยางดวยขวดแกวหรือขวดพลาสติก
ในกรณีที่ไมสามารถวิเคราะหตัวอยางไดทันที ให
แชเย็นตัวอยางที่อุณหภูมิที่ ๔oC โดยไมตองเติม
สารใด ๆ และสามารถเก็บไวไดนานไมเกิน ๗วัน
- QA Limit สําหรับการวิเคราะหซ้ําเทากับ
๑๐ %
- ปริมาณตะกอนบนกระดาษกรอง หลังจาก
นําไปอบแหงแลวควรมีคาอยูระหวาง ๒.๕-๒๐๐
มิลลิกรัม

นางสาวสุไพลิน
ศรีกงพาน

AWWA,1992

นางสาวสุไพลิน
ศรีกงพาน

AWWA,1992

๑. การเตรียมกระดาษกรอง
๑.๑ นํากระดาษกรองไปใสในถวยกระดาษ
อลูมิเนียมที่ทํารหัสไว
๑.๒ อบถวยกระดาษอลูมิเนียมพรอมกระดาษ
กรองที่อุณหภูมิ ๑๐๓ – ๑๐๕oC เปนเวลา ๑
ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นใน โถทําแหง (desiccator)
แลวชั่งหาน้ําหนักถวยอลูมิเนียมพรอมกระดาษ
กรอง
๑.๓ เก็บถวยอลูมิเนียมพรอมกระดาษกรองไวใน
โถทําแหงจนกวาจะนํามาใช
๒. การวิเคราะห
๒.๑ เลือกตัวอยางอยางนอย ๑๐% ของจํานวน
ตัวอยางทั้งหมด สําหรับการวิเคราะหซ้ํา๒.๒ เลือก
ปริมาตรตัวอยางน้ําสําหรับนําไปกรองทีจ่ ะใหคา
ของแข็งแขวนลอยโดยประมาณ ๒.๕-๒๐๐
มิลลิกรัม กรณีที่เก็บตัวอยางแชเย็นไว ใหทําให
ตัวอยางมีอุณหภูมิเทาอุณหภูมิหองกอน
๒.๓ ใชคีมหนีบ คีบกระดาษกรองที่ทราบน้ําหนัก
ในโถทําแหง มาวางลงบนกรวยในชุดกรอง ซึ่ง
ตอเขากับเครื่องดูดอากาศโดยใหดานขรุขระของ
กระดาษกรองอยูดานบน
๒.๔ ใชน้ํากลั่นฉีดกระดาษกรองใหเปยก และให
ถูกดูดติดแนนกับกรวย
๒.๕ เขยาตัวอยางน้ําใหเขากันดี แลวเทตัวอยาง
ใสกระบอกตวงครั้งเดียวใหไดปริมาตรใกลเคียง
กับที่ตองการ แลวจดบันทึกปริมาตรที่เทได
๒.๖ เทตัวอยางใสชุดกรอง เปดเครื่องดูดอากาศ
๒.๗ ใชน้ํากลั่นฉีดลางของแข็งที่อาจติดอยูขาง
กระบอกตวง และชุดกรองจนหมดและรอจนกวา
กระดาษกรองจะแหง
๒.๘ ปดเครื่องดูดอากาศ ใชคีมหนีบคีบกระดาษ
กรองใสถวยอะลูมิเนียมอันเดิม
๒.๙นําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ ๑๐๓ – ๑๐๕oC
เปนเวลา ๑ชั่วโมง
๒.๑๐ ทิ้งใหเย็นเทาอุณหภูมหิ องในโถทําแหง

นางสาวสุไพลิน
ศรีกงพาน

AWWA,1992
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หมายเหตุ

แลวชั่งหาน้ําหนักถวยอลูมิเนียมพรอมกระดาษ
กรองตะกอนตัวอยาง
๒.๑๑ ใหทําขอ ๒.๙ – ๒.๑๐ซ้ําอีกจนกระทั่งได
น้ําหนักคงที่ คือ น้าํ หนักที่ชั่ง ๒ครั้งแตกตางกัน
ไมมากกวา ๐.๐๐๐๕กรัมหรือ มีการสูญเสีย
น้ําหนักนอยกวา ๔% ของน้ําหนักครั้งแรก
ของแข็งแขวนลอย (SS), mg/L =
(B – A)*1,000
๔

๕

การคํานวณ

การรายงานผล

นางสาวสุไพลิน
ศรีกงพาน

AWWA,1992

ปริมาตรของตัวอยางที่ใช, mL
A = น้ําหนักถวยอลูมิเนียมพรอมกระดาษ
กรอง, mg
B = น้ําหนัก(ที่ชั่งไดคานอยที่สุด)ถวยอลูมิเนียม
พรอมกระดาษกรองและตัวอยาง, mg
- รายงานผลตามแบบฟอรมการรายงาน เปน
มิลลิกรัมตอลิตร

นางสาวจิตติมา
จารุเดชา

หมายเหตุ: ๑. สัญลักษณที่ใช

แสดงถึงจุดเริ่มตนและ แสดงถึงกิจกรรมและการ แสดงถึงการตัดสินใจ
แสดงถึงทิศทางหรือการ
จุดสิ้นสุดของขั้นตอน ปฏิบัติงาน
เชน พิจารณาเห็นชอบ/ เคลื่อนไหวของงาน
ยืนยัน
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แสดงถึงจุดเชื่อมตอ
ระหวางขั้นตอน

