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ก 

คำนำ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา          

329309 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียทุกภาคการศึกษา หลักสูตรที่มกีารเรียนการสอนรายวิชานี้ 

คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนติิศาสตร

บัณฑิต โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติของรายวิชาดังกล่าวนั้น คู่มอืปฏิบัติงาน เรื่อง บทปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำ

และน้ำเสียเล่มนี้ เป็นการแนะนำหลักการและแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการบทปฏิบัติการ

รายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการจัดการเรียน

การสอนตลอดจนถึงการสรุปและส่งรายงานการเข้าห้องเรียน  และผลการส่งรายงาน           

บทปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่ มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง         

และผู้ที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น            

เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

             จริาพร ขำจันทร์ 

                   ผูจ้ัดทำ 

                                                                                         เมษายน 2565 



ข 

กติติกรรมประกาศ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง บทปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียเล่มนี้               

จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและให้แรงบันดาลใจในการจัดทำ               

คือ คณะผูบ้ริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงผลักดันให้จัดทำ

คู่มือปฏิบัติงาน และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มอืปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 329309 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาและคอยให้            

ความช่วยเหลอืเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร โครงการอบรมบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย R2R ที่ให้

ความรูแ้ละแนวทางการจัดทำคู่มอืปฏิบัติงาน 

ขอขอบพระคุณนักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน 

ที่คอยช่วยเหลือในการจัดเตรียมบทปฏิบัติการ ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการจัดทำคู่มอืเล่มนี้ 

และให้ร่วมมือในการทำงานได้ดีเสมอมา และขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและอยู่

เคียงข้างตลอด ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรอือุปสรรคใด ๆ  

 

จริาพร ขำจันทร์ 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา           

พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่  29 ธันวาคม           

พ.ศ. 2563 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม           

ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี

มาตรฐานในระดับสากล และการนำไปประยุกต์ใช้  ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้าง           

ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม บูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย 

บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และพัฒนาระบบ         

การให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้

บัณฑิตในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางวิทยาศาสตร์นั้น จำเป็นต้องมนีักวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554) ได้กำหนดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ให้มี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ               

ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจหลักของนักวิทยาศาสตร์          

ในสถาบันอุดมศึกษา คือ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ      

การให้บริการห้องปฏิบัติการแก่ผู้มาใช้บริการ ได้แก่ นิสิต เจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือบุคคลอื่น ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และนักวิทยาศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม

ของรายวิชาที่ มีภาคปฏิบัติ  เตรียม เครื่องมือ ครุภัณ ฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  และ

ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมสามารถใช้งานอยู่เสมอ การเป็นผู้ช่วยสอนในบทปฏิบัติการ 

ควบคุมดูแลความเรียบร้อยระหว่างนิสิตทำการวิเคราะห์หรือทำการทดลอง เป็นที่ปรึกษา          
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ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทดลองหรอืการวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 

สารเคมี และการจัดการของเสียอันตราย หลังจากที่นิสิตทำการวิเคราะห์หรือทำการทดลอง

แล้วเสร็จ รวมถึงการศกึษาค้นคว้า ทดลอง วเิคราะห์ วิจัย หาความรูใ้หม่อยู่เสมอ 

รายวิชา 329309 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Water and Wastewater Analysis)           

เป็นรายวิชาเฉพาะบังคับสำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามั ย

สิ่งแวดล้อม ช้ันปีที่ 3 และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 มีหน่วยกิต เท่ากับ 3      

(1-6-5) เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและ         

น้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ วิธีมาตรฐานสำหรั บ              

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลข้อมูลคุณภาพน้ำ         

การจัดทำรายงาน งานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา

และเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมี บทปฏิบัติการ           

ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย โดยมีทั้งหมด            

13 บทปฏิบัติการ โดยนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ดำเนินการเตรียมความพร้อมบทปฏิบัติการ           

โดยแต่ละบทปฏิบัติการมีหลักการ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการวิเคราะห์หรือ

วิธีการทดลองที่แตกต่างกัน เพื่ อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่

นักวิทยาศาสตร์จะจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการแต่ละบทปฏิบัติการนั้น ควรต้องทำ

ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนของแต่ละบท

ปฏิบัติการอย่างชัดเจน และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละบทปฏิบัติการ

ให้กับนิสติได้  

 การจัดเตรียมความพร้อม การให้บริการแต่ละบทปฏิบัติการ และในเรื่องของการดูแล

เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นหน้าที่หลักในการให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต         

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีแนวปฏิบัติ           

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละปีการศึกษา และหากนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อมลาหรือติดภารกิจอื่นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นที่มา

ปฏิบัติงานแทนจะไม่ทราบหลักการ วิธีการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบท

ปฏิบัติการ ไม่ทราบจะไปศึกษาข้อมูลจากที่ไหน เพราะไม่มีคู่มือปฏิบัติงานให้ศึกษาโดยเฉพาะ 

จึงปฏิบัติงานแทนได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงเกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน    

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายของรายวิชาที่วางแผนไว้ 
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ดังนั้น คู่มือปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหาร

จัดการภาคปฏิบัติของรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนักวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติงาน        

แทนกันได้เริ่มตั้งแต่การรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) จากอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา 

เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินบทปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติการ แล้วปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ        

ที่วางไว้ คือ การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น การเตรียมสารเคมี 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ระบบน้ำ ระบบไฟ รวมไปถึงระบบโสตทัศนูปกรณ์     

การให้บริการเบิกยืมคืนสารเคมี วัสดุ และเครื่องแก้วแก่นิสิต ควบคุมดูแลระหว่างที่เรียน          

บทปฏิบัติการ การจัดการของเสียทั้งของเสียอันตรายและไม่เป็นอันตราย และดูแลด้าน           

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ การตรวจเช็ครายชื่อนิสิตที่เข้าเรียน และตรวจเช็ครายงาน 

ผลบทปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติการ จนถึงขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงานและส่งสรุปผล

รายงานให้กับอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

   

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย 

 2. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติของรายวิชาการวิเคราะห์น้ำ

และน้ำเสีย เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละปีการศกึษา  

 3. เพื่อใหน้ักวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติของรายวิชาการวิเคราะห์น้ำ

และน้ำเสียแทนกันได้ 

 4. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และเทคนิคในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ใน

ภาคปฏิบัติของรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำและน้ำเสีย 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้คู่มือปฏิบัติงานที่สามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าใจถึง

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและ     

น้ำเสีย 

 2. นักวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละปีการศึกษา             

และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
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ขอบเขต 

 คู่มือปฏิบัติงาน บทปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียฉบับนี้ เป็นคู่มือ

สำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบบทปฏิบัติการรายวิชา 329309             

การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งให้บริการสำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม ช้ันปีที่ 3 และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 ที่จะเรียนภาคปฏิบัติ

รายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย โดยคู่มือปฏิบัติงานนี้จะครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติทีสอดคล้อง

กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งการดำเนินงานเริ่มตัง้แต ่

 1. การรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

 2. การตรวจสอบและเตรียมความพรอ้มของบทปฏิบัติการ 

 3. การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุการศกึษาหรอืครุภัณฑ์การศกึษา 

 4. การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัติการ 

 5. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 6. การสรุปผลการดำเนินการบทปฏิบัติการ 

 ทั้งนี้การดำเนินการในทุกขั้นตอนจะอยู่ ในการดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ 

 ผู้รับบริการ หมายถึง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ช้ันปีที่ 3 และนิสิตปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่ งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่  4 ที่ เรียนบทปฏิบัติการรายวิชา            

การวิเคราะห์นำ้และน้ำเสีย 

 รายวิชา หมายถึง รายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึง อาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียน          

การสอนรายวิชาการวิเคราะห์นำ้และน้ำเสีย  

 นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่คิดวิเคราะห์ วิจัยสิ่งใหม่ ๆ สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนในทุกเรื่องเกี่ยวกับภาคปฏิบัติของรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ สังกัดคณะสาธารณสุข

ศาสตร์  
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 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) (Course Specification) หมายถึง ข้อมูล

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

สอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนด

ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทาง       

การปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ

ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชามีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน 

การเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อ              

ทางวิชาการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมิน

รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ในระบบโสตทัศน์ โดยระบบโสตทัศน์เป็นระบบ       

ที่เกี่ยวข้องกับเสียงและภาพ ประกอบด้วย 1) เครื่องฉาย (Projectors) 2) เครื่องอุปกรณ์แปลง

สัญญาณ (connected Equipment) 3) เครื่องเสียง (Amplifiers) 

การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย หมายถึง หลักการและปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพ การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ                 

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลข้อมูล

คุณภาพน้ำ การจัดทำรายงาน งานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



บทที่ 2 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูง ในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2551) การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ การให้บริการห้องปฏิบัติการแก่ผู้มาใช้บริการ ได้แก่ นิสิต เจ้าหน้าที่ 

อาจารย์ หรือบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และนักวิทยาศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ 

ในการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีของห้องปฏิบัติการให้มี

ความพร้อม สามารถใช้งานอยู่ เสมอ การเป็นผู้ ช่วยสอนในบทปฏิบัติการ ควบคุมดูแล           

ความเรียบร้อยระหว่างนิสิตทำการทดลอง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทดลองหรือ

การวิเคราะห์และการศกึษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย หาความรูใ้หม่อยู่เสมอ 

นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษายังมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการของ

ภาคปฏิบัติของแต่ละรายวิชา โดยมีการดำเนนิการดังต่อไปนี ้ 

 1. การรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จากอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

 2. การตรวจสอบและเตรยีมความพร้อมของบทปฏิบัติการ 

 3. การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุการศกึษาหรอืครุภัณฑ์การศกึษา 

 4. การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัติการ 

 5. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 6. การสรุปผลการดำเนนิการบทปฏิบัติการ  

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2554) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 ด้านการปฏิบัติการ 

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความองค์

ความรู้ และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการภาคปฏิบัติของรายวิชาที่มี        

บทปฏิบัติการ  

 2. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัด ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบ

ตัวอย่างใหม่ ๆ รวมถึงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศกึษาในส่วน

ที่ขาดหรอืไม่เพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการนสิิตในวันที่มกีารจัดการเรียนการสอน  

 3. ให้บริการห้องปฏิบัติการ ให้บริการของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ         

ของรายวิชาที่มบีทปฏิบัติการ และการเป็นผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ  

 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการของเสียอันตราย 

กฎระเบียบในการใช้ห้องปฏิบัติการให้กับผูใ้ช้บริการ เพื่อให้ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และเข้าร่วมอบรม เพื่อนำสารสนเทศ         

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความรูท้ี่ได้มาพัฒนางานที่ปฏิบัติต่อไป 

 ด้านการวางแผน 

 1. วางแผนการบริหารจัดการบทปฏิบัติการของรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ และร่วมวาง

แผนการจัดทำโครงการของส่วนงานห้องปฏิบัติการ และโครงการของคณะ เพื่อให้การดำเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 2. วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

แต่ละปีการศกึษา 

 ด้านการประสานงาน  

 1. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน อาจารย์ หรือหน่วยงานทั้งภายใน          

และภายนอก และในส่วนของงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ 

หลังจากที่ได้รับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่มีบทปฏิบัติการต้องประสานกับอาจารย์

ผู้จัดการรายวิชา เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ นำข้อมูลมา

ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมแต่ละบทปฏิบัติการ หากบทปฏิบัติการไหน มีวัสดุอุปกรณ์ 

สารเคมี หรือครุภัณฑ์การศึกษาไม่ครบหรือไม่เพียงพอ นักวิทยาศาสตร์ต้องประสานกับงาน

แผนและงานพัสดุของคณะเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้งบประมาณในการ

จัดซื้อจัดจ้างแล้ว นักวิทยาศาสตร์ต้องประสานกับบริษัทขอเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
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 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านการบรกิาร 

 1. ให้บริการใช้ห้องปฏิบัติการแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย 

และบุคลภายในและภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้บริการห้องปฏิบัติการ ให้บริการ

ครุภัณฑ์การศกึษา การเบิกยืม คืน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี 

 2. ใหบ้ริการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัตขิองรายวิชาที่มบีทปฏิบัติการ ได้แก่  

  2.1 การให้บริการการเบิกยืม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี และครุภัณฑ์

การศกึษา ก่อนนิสติทำการทดลองหรอืวิเคราะห ์

  2.2 การอธิบายการใช้เครื่องมือ และขั้นตอนการทดลองหรือวิเคราะห์ของแต่ละบท

ปฏิบัติการ ก่อนนิสิตจะลงมอืทำการทดลองหรอืทำการวิเคราะห ์ 

  2.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทปฏิบัติการระหว่างที่นิสิต

ทำการทดลองหรอืทำการวิเคราะห์ 

  2.4 ตรวจสอบและรับคืนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา 

หลงัจากนิสิตทำการทดลองหรอืการวิเคราะห์แล้วเสร็จ 

   2.5 จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา ที่รับคืนให้เข้าที่

และจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการบทปฏิบัติการต่อไป 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตั้งแต่ 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลัก คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน  

 หลักสูตร มีหน้าที่ดูแลและผลิตบัณฑติ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร จัดแผนการเรียน

ให้แก่นิสติ ตรวจสอบการจบ ดูแลนิสติให้สำเร็จตามหลักสูตร มีทั้งหมด 3 ปริญญา ได้แก่  

 1. ปริญญาเอก ประกอบด้วย 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บัณฑติ (ส.ด.) 

 2. ปริญญาโท ประกอบด้วย 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(ส.ม.) 
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 3. ปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี ้

  3.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

  3.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 

  3.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

  3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

 สายสนับสนุน ประกอบด้วย  

 1. งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 4 หน่วย คือ 

  1.1 หน่วยงานธุรการและงานสารบรรณ ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ 

และงานสารบรรณ โดยดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ            

ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

  1.2 หน่วยงานการเงินและพัสดุ ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการใช้

จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์               

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาวัสดุและครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกจ่าย ดูแลตลอดจน

บำรุงรักษาครุภัณฑ ์

  1.3 หน่วยงานเลขานุการ ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานการจัดประชุม                     

เป็นเลขานุการให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน                

การปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

  1.4 ห น่วยงานสารสนเทศ  ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับ งานสารสนเทศ                

คณะสาธารณสุขศาสตร์ งานไอที จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวก          

ในการติดต่อประสานงาน สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายประสานงาน จัดทำทะเบียนประวัติ

บุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ        

ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งานวิชาการ ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ 

  2.1 หน่วยงานวิชาการ ทำหน้าที่การดำเนินงานทุกอย่างเพื่อส่งเสริมพัฒนา             

การเรียนการสอนของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

อาจารย์หรอืนิสติ  
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  2.2 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันที่หลักสูตร

กำหนด การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ด้วยการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของ

ข้อมูลสถานศกึษาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา การตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 

เป็นการนําข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและ

ภายนอก ประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษาซึ่งจะนําไปใช้เป็นข้อมูล

สำหรบัการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

  2.3 หน่วยงานคุณภาพนิสิต ทำหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา            

งานกิจกรรมนิสิต จัดระบบดูแลช่วยเหลือนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ควบคุมดูแลการให้

คำปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รับข้อร้องเรียน จัดแบบสอบถาม

แก่นิสิต จัดอาจารย์ เพื่อดูแลนิสิตระหว่างทำกิจกรรม จัดเก็บข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่าที่ทำ

ชื่อเสียงให้หลักสูตรรวมทั้งให้การสนับสนุนทุกฝ่ายในหลักสูตร เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตาม

กำหนด 

 3. งานแผนงาน ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ 

  3.1 หน่วยงานแผนงาน ทำหน้าที่จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์

งบประมาณและแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิด

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ  สรุปและประเมินผล           

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  

ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี และปฏิบัติ

หนา้ทีอ่ืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2 หน่วยงานวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย

ของบุคลากรและนิสิต อันได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัยต่าง ๆ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย      

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ             

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การดำเนินการเกี่ยวกับการให้รางวัลเชิดชู

เกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดี เด่น จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการวิจัยแก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำ

หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย 
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  3.3 หน่วยงานบุคลากร ทำหน้าที่  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับ            

การบริหารงานของบุคลากร จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนา

บุคลากร ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของ

บุคลากรในสถานศึกษาให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 

เช่น การขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง           

การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การดำเนินการทางวินัยของบุคลากร 

การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากร ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ         

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ รายงาน          

การปฏิบัติงานตามลำดับขั้น จัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ ของคณะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย   

 4. งานห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ             

การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  น้ำยา สารเคมี  และครุภัณฑ์การศึกษาต่าง ๆ สำหรับการสอน                  

ในห้องปฏิบัติการ ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์การศึกษาทุกชนิด จัดเก็บ

เข้าที่ให้เรียบร้อย และดูแลให้ความสะดวกต่อนิสิตและอาจารย์ในขณะใช้ห้องปฏิบัติการ 

รับผิดชอบการเบิก-จ่ายวัสดุ เครื่องแก้ว อุปกรณ์ ให้แก่นิสิตและรับคืนเมื่อเสร็จจากการใช้งาน 

ตรวจ เช็ค รายการวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ                 

ช่วยงานวิจัยและงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ทำบัญชีรายการวัสดุและครุภัณฑ์ประจำ

ห้องปฏิบัติ การจัดทำประวัติการใช้การยืม การคืนเครื่องมือทุกชนิด ในห้องปฏิบัติการ ดูแล

ความปลอดภัย เปิด-ปิดประตูหน้าต่าง ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เป็นผู้ช่วยสอนและคุม

สอบรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ และเดินเอกสารของคณาจารย์ในสาขาวิชา ช่วยอาจารย์ในการออก

นิเทศงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มีห้องปฏิบัติการสำหรับบริการนิสิต นักวิจัย และบุคลากร ทั้งหมด 6 ห้องปฏิบัติการ โดยแต่ละ

หอ้งปฏิบัติการมีนักวิทยาศาสตร์รับผิดชอบแต่ละห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

  4.1 หอ้งปฏิบัติการอนามัยชุมชน 

  4.2 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  4.3 หอ้งปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  4.4 ห้องปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพ 

  4.5 ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  4.6 หอ้งปฏิบัติการการแพทย์แผนจีน 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
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มหาวิทยาลัยพะเยามทีั้งหมด 4 ส่วน คอื  

1. สำนักงานสภาวิทยาลัย  

2. ส่วนงานบริหาร 

3. ส่วนงานวิชาการ 

4. ส่วนงานอื่น 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่ง         

การบริหารจัดการเป็น 2 ส่วนหลัก คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน ตามภาพที ่1 และ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 

 
 



13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 

สายวิชาการ (หลักสูตร) 

อนามัยชุมชน 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

การส่งเสริมสุขภาพ 

การแพทย์แผนจีน 

การแพทย์แผนไทย

ประยุกต ์

มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

สายสนับสนุน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานวิชาการ 

งานแผนงาน 

งานห้องปฏบัิตกิาร 

 

1. หน่วยงานธุรการและงานสารบรรณ  

2. หน่วยงานการเงนิและพัสดุ 

3. หน่วยงานเลขานุการ 

4. หน่วยงานสารสนเทศ 
 

 
 

1. ห้องปฏบิัติการอนามัยชุมชน 

2. หอ้งปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อม 

3. ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

4. ห้องปฏบิัติการการส่งเสริมสุขภาพ 

5. ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

6. ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนจีน 

 

1. หน่วยงานวชิาการ 

2. หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. หน่วยงานกจิการนิสิต  

 
 
 

1. หน่วยงานแผนงาน 

2. หน่วยงานวจิัย 

3. หน่วยงานบุคลากร 
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โครงสร้างการบรหิาร (Administration Chart) 

การบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมการบริหาร         

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดี 3 ฝ่าย คือ                   

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต และฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม           

และมีผู้ช่วยคณบดี จำนวน 3 ท่าน ในส่วนของหลักสูตรมีการบริหารจัดการโดยประธาน

หลักสูตรเป็นหัวหน้าในการดำเนินงาน และในส่วนของสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์        

มีหัวหน้าสำนักงานคณะเป็นหัวหน้า และมีการบริหารงานแบ่งเป็น 4 ส่วนงาน คือ 1) งานบริหารงาน

ทั่วไป 2) งานวิชาการ 3) งานแผนงาน และ 4) งานห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน

เป็นหัวหนา้ รายละเอียดโครงสรา้งการบริหารตามภาพที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

คณ ะสาธารณ สุ ขศาสตร์  มหาวิทยาลั ยลั ยพะเยา นำที มการปฏิ บั ติ งานโดย                       

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์             

ดร.สมคิด จูหว้า คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน        

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ผู้ช่วยคณบดี 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ นายพงศธร ศิลาเงิน          

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน นำทีมปฏิบัติงาน           

โดยนายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน นางจริยา วงษ์ตุ้ย หัวหน้างานบริหาร 

นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์ หัวหน้างานวิชาการ นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ หัวหน้างานแผนงาน             

และนางจิราพร ขำจันทร์ หัวหน้างานหอ้งปฏิบัติการ  

ในส่วนของงานห้องปฏิบัติการมีนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมายของแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้  ความถนัด                

และความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา ดังนี ้

1. นางสาวปิยะพร พิมพาแสง  นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการอนามัยชุมชน 

2. นางจริาพร ขำจนัทร ์   นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3. นายจาตุรนต์ กัณทะธง  นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

4. นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม  นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพ 

5. นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์  นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

6. นางสาวสิริมา วงษ์พล   นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการการแพทย์แผนจีน 

ในการปฏิบัติงานและทางเดินเอกสารหรือหนังสือของงานห้องปฏิบัติการ จะผ่าน            

การพิจารณาของหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์               

รองคณบดี และเสนอต่อคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพิจารณาลงนามหรืออนุมัติ 

ตามลำดับ โดยมีโครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ดังภาพที ่4 
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ภาพที่ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 



บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัตงิานและเงื่อนไข 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง    

การบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็น ไป

ตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ 

ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชา มกีารกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชใ้นการเรียน วิธีการเรียน การสอน 

การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ

การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2564) มคอ. 3 ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย รหัสและรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน               

ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) รายวิชาที่ต้อง

เรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) และสถานที่เรียน 

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายรายวิชา วันที่

จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา จำนวน

ช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษา และแนะนำ            

ทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคล 

 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล ประกอบด้วย แผนการสอน                

และแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ประกอบด้วย ตำราและ

เอกสารหลัก เอกสารและข้อมูลแนะนำ และเอกสารและข้อมูลสำคัญ (ถ้ามี) 
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 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ประกอบด้วย 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต กลยุทธ์การประเมินการสอน            

การปรับปรุงการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา และการดำเนินการ

ทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

 รายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียภาคปฏิบัติการ มีรายละเอียดและแผนการสอน             

ดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติรายวิชาการวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน 

1 แนะนำบทเรียนความรู้พืน้ฐานการ

วเิคราะห์ทางเคม ี

3 - ชี้แจงรายระเอียดของรายวชิาฯ  

- ให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิาร 

- การเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

- การทำรายงานผลการทดลอง 

- การส่งรายงานผลการทดลอง 

- การสอบแลปกริ๊ง 

- การประเมินผลการเรียนภาคปฏบัิติ 

2 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและ

วเิคราะห์คุณภาพน้ำและนำ้เสีย 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์วธีิการและ

เทคนิคการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพ

นำ้และน้ำเสีย 

3 บทปฏบิัตกิารที่ 1 

การใช้เครื่องมือวเิคราะห์ 

 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี        

และวิธีการการใช้เครื่องมือวเิคราะห์ ได้แก่ 

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) 

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟา้ (Conductivity meter) 

เครื่องมือวดัออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน้ำ            

(Do Meter) เคร่ืองวัดความขุ่น (Turbidity Meter) 

- นสิิตวเิคราะห์นำ้ตัวอย่างดว้ยเครื่องมือ

วเิคราะห์  

4 บทปฏบิัตกิารที่ 2 

ปริมาณของแข็ง (Solid) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี        

และวิธีการหาปริมาณของแข็ง 

- นสิิตทำการวเิคราะห์น้ำตัวอยา่ง เพื่อหา

ปริมาณของแข็ง 
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ตารางที่ 1 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติรายวิชาการวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน 

5 บทปฏบิัตกิารที่ 3 

ออกซิเจนละลายในนำ้ (Dissolved 

Oxygen) 

บทปฏบิัตกิารที่ 4 

บีโอด ี(Biochemical Oxygen 

Demand, BOD) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี          

และวิธีการหาค่าออกซิเจนละลายนำ้  

- อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคม ี      

และวิธีการหาค่าบีโอด ี 

- นสิิตทำการวเิคราะห์น้ำตัวอยา่ง เพื่อหาค่า

ออกซิเจนละลายน้ำและบโีอด ี

6 บทปฏบิัตกิารที่ 5 

ซีโอด ี(Chemical Oxegen 

Demand, COD) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี           

และวธีิการหาค่าซีโอด ี 

- นสิิตทำการวเิคราะห์น้ำตัวอยา่ง เพื่อหาค่า 

ซโีอด ี

7 บทปฏบิัติการที ่6 

ไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี        

และวิธีการหาค่าไขมันและนำ้มนั  

- นสิิตทำการวเิคราะห์นำ้ตัวอยา่ง เพื่อหาค่า

ไขมันและน้ำมัน  

8 บทปฏบิัตกิารที่ 7 

ความกระดา้ง (Hardness) 

บทปฏบิัตกิารที่ 8 

การสร้างตะกอน ด้วยวิธี Jar test  

 

บทปฏบิัตกิารที่ 9 

การตรวจหาค่าการตกตะกอน 

SV30 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี         

และวิธีการหาค่าความกระดา้ง  

- อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี          

และวธีิการการสร้างตะกอนด้วยวิธี Jar test 

และการตรวจหาคา่การตกตะกอน SV30 

- นิสติทำการวเิคราะห์น้ำตัวอยา่ง เพื่อหาค่า

การตกตะกอนด้วยวิธี Jar test และการ

ตรวจหาค่าการตกตะกอน SV30 

9 สอบกลางภาค 3 - นสิิตสอบกลางภาค 

10 บทปฏบิัตกิารที่ 10 

ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-

Nitrogen) 

บทปฏบิัตกิารที่ 11 

ไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-

Nitrogen) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี และ

วธีิการหาคา่ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

- อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี และ

วธีิการหาคา่ไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) 

- นสิิตทำการวเิคราะห์น้ำตัวอย่าง เพื่อหาค่า

ความกระดา้ง ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-

Nitrogen) และไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-

Nitrogen) 
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ตารางที่ 1 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติรายวิชาการวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน 

11 บทปฏบิัตกิารที่ 12 

ฟอสเฟต (Phosphate) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี       

และวิธีการหาค่าฟอสเฟต (Phosphate) 

- นสิิตทำการวิเคราะห์นำ้ตัวอยา่ง เพื่อหาค่า

ฟอสเฟต (Phosphate) 

12 บทปฏบิัตกิารที่ 13 

ไนโตรเจนในสารอินทรีย์ (Total 

Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

3 - อธิบายหลักการ วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี      

และวิธีการหาค่าไนโตรเจนในสารอินทรีย์ 

(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

- นสิิตทำการวเิคราะห์นำ้ตัวอยา่ง เพื่อหาค่า

ไนโตรเจนในสารอนิทรีย์ (Total Kjeldahl 

Nitrogen, TKN) 

13 สอบ Lab กริง๊ 3 - นสิิตสอบ Lab กริ๊ง 

14 นำเสนอรายงาน 3 - นสิตินำเสนอรายงานเป็นรายกลุ่ม 

15 สรุปและอภิปราย 3 - นักวทิยาศาสตร์ส่งสรุปผลการเข้าเรียน          

และการส่งรายงานบทปฏบัิตกิารให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

16 สอบปลายภาค 3 - นสิิตสอบปลายภาค 

หมายเหตุ: สัปดาห์ของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละบทปฏิบัติการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม 

 

 2. หลักเกณฑก์ารจัดซื้อจัดจ้าง 

 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา จะต้องเป็นไปตามระเบียบ          

การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา (กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564) มีหลักเกณฑ์ 

ดังนี้ 

 2.1 การจัดซื้อวัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษาต้องทำการขออนุมัติจัดซื้อ        

ผ่านระบบ ระบบ e-Budgeting  

  2.2 กรณีจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรอืครุภัณฑ์การศึกษา 1-499,000 บาท จะทำการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  2.3 กรณีจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือครุภัณฑ์การศึกษา 500,000 บาท เป็นต้นไป            

จะทำการจัดซือ้จัดจา้งโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
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  2.4 การจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือครุภัณฑ์การศึกษา หากมีราคารวม 1-49,999 บาท 

ต้องใช้คณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ทีจ่ะซือ้จา้ง จำนวน 1 คน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 1 คน  

  2.5 การจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือครุภัณฑ์การศึกษา หากมีราคารวม 50,000-

499,999 บาท ต้องใช้คณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียด     

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจ้าง จำนวน 3 คน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 

3 คน 

  2.6 การจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือครุภัณฑ์การศึกษา หากมีราคารวม 500,000 บาท 

เป็นต้นไป ต้องใช้คณ ะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจ้าง จำนวน 5 คน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 5 คน 

  2.7 เอกสารที่ใช้แนบในการจัดซือ้จัดจา้งมดีังต่อไปนี้ 

   2.7.1 ใบเสนอราคา (ตัวจรงิ) จำนวน 3 บริษัท 

   2.7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ พร้อมลงนามผู้ขอ

จัดซื้อจัดจ้างทุกหนา้ 

 3. หลักเกณฑก์ารใช้งานหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผู้ใช้บริการต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา, 2561) ดังต่อไปนี้ 

  3.1 การขอใช้ห้องปฏิบัติการ 

   3.1.1 ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการตามเวลาทำการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์           

เวลา 8.30-16.30 น.  

   3.1.2 หอ้งปฏิบัติการให้บริการแก่อาจารย์และนสิติตามตารางที่กำหนดไว้ 

   3.1.3 หากต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลานอกเหนือจากเวลาในตาราง          

หรอืนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อเจ้าหนา้ดูแลหอ้งปฏิบัติการล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วัน  

   3.1.4 ใช้ห้องปฏิบัติการตามวัน เวลา ที่ไดรั้บแจง้จากเจ้าหนา้ที่หอ้งปฏิบัติการ 

   3.1.5 ขณะใช้ห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย               

ในการใชห้อ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด  
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  3.2 การยืมคืนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

   3.2.1 กรอกแบบฟอร์มยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้ครบถ้วนชัดเจน  

   3.2.2 ก่อนรับวัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพของ

วัสดุอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย  

   3.2.3 ระยะเวลาในการยืม ยืมได้รายการละไม่เกิน 3 วัน ยกเว้นงานวิจัย 

   3.2.4 วัสดุอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ครบตามจำนวน กรณีชำรุดหรือ        

สูญหายผู้ยืมต้องรับผิดชอบจัดหามาคืนให้ครบถ้วนตามรายการและจำนวนที่ยืม 

  3.3 การเบิกสารเคม ี

   3.3.1 กรอกแบบฟอร์มเบิกสารเคมีใหค้รบถ้วนชัดเจน 

   3.3.2 ก่อนเบิกสารเคมี กรุณาตรวจปริมาณและจำนวนรายการให้เรียบร้อย 

   3.3.4 ในกรณีที่รับสารเคมีทั้งขวดให้นำมาคืนเมื่อใช้เสร็จ และระมัดระวังการ

ปนเปือ้นของสารเคมี 

   3.3.5 อ่านฉลากของสารเคมใีห้แน่ใจ และใช้สารเคมีอย่างประหยัดและถูกวิธี  

  3.4 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

   3.4.1 ผู้ขอใช้บริการยืนแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ล่วงหน้า        

อย่างน้อย 3 วันทำการ กรณีผูข้อใช้เป็นนิสิตให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรอือาจารย์ประจำวิชาลงนาม

กำกับด้วย 

   3.4.2 ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาทำการ ต้องรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการ

เปิดและปิดประตูหน้าต่าง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์จ่ายน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผู้ขอใช้

บริการในครั้งนั้น ๆ 

   3.4.3 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องเสมอ           

โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อควรปฏิบั ติแต่ละเครื่องโดยเคร่งครัด หากเกิด

เหตุขัดข้องในการใชง้าน หรือเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ันที 

   3.4.4 ให้ลงบันทึกการใชง้านในสมุดบันทึก (Log Book) หลังการใชง้านทุกครั้ง  

   3.4.5 ภายหลังการใชเ้ครื่องมือชนิดใดแล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องจัดให้เครื่องมอือยู่

ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป 

   3.4.6 ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่วัสดุอุปกรณ์ ของ

ราคาอุปกรณ์นั้น 
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 4. หลักเกณฑก์ฎระเบียบและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ  

  เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติ         

ตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วรวิทย์ 

จันทรส์ุวรรณ, 2563) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

  4.1 ด้านกายภาพ  

   4.1.1 ต้องรูแ้ผนผังอาคาร แผนผังห้องปฏิบัติการ ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ 

   4.1.2 ต้องรู้ตำแหน่งอ่างลา้งตา ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง จุดทิ้งข้อเสียอันตราย 

  4.2 ด้านการแต่งกาย 

   4.2.1 ต้องสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการหรอืเสือ้กาวน ์

   4.2.2 แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มปลายเท้า หา้มสวมรองเท้าแตะ 

   4.2.3 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อย เช่น หน้ากาก ถุงมือ แว่นนิรภัย 

ชุด PPE เป็นต้น 

   4.2.4 รวบผมใหร้ัดกุม 

   4.2.5 ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

 4.3 ด้านการปฏิบัติการ 

  4.3.1 ต้องทำการทดลองด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อหรอืหยอกล้อกัน 

  4.3.2 ต้องไม่ทำการทดลองใด ๆ นอกเหนือไปจากการทดลองที่มีไว้ในคู่มือ

ปฏิบัติการ หรอืที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผูค้วบคุมเท่านั้น 

  4.3.3 ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารที่มีกลิ่นรุนแรงหรือเป็นแก๊สพิษให้ทำ

การทดลองในตู้ดูดไอสารเท่านั้น  

  4.3.4 หา้มสูบบุหรี่ ในห้องปฏิบัติการ 

  4.3.5 หา้มรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในห้องปฏิบัติการ 

  4.3.6 หา้มชิมสารใด ๆ และหลีกเลี่ยงการดมสารเคมีโดยไม่จำเป็น 

  4.3.7 หา้มทิ้งขยะทุกชนิดลงในอ่างลา้ง 

  4.3.8 หา้มนำอาหารหรอืเครื่องดื่มไปแช่ในตู้เย็นแช่สารเคมี 

  4.3.9 หากมีสารเคมีหกต้องรีบทำความสะอาดทันทีด้วยวิธีที่เหมาะสม 

  4.3.10 หากสารเคมีหกรดผวิหนังหรอืเสื้อผ้าใหร้ีบล้างดว้ยน้ำทันที 

  4.3.11 ทิง้ของเสียอันตรายในถังเก็บของเสียอันตรายเท่านั้น 

  4.3.12 หากผู้ทดลองเกิดอุบัติ เหตุ ในขณะทำการทดลองไม่ว่าจะเล็กน้อย        

ต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งต่ออาจารย์ผ้าสอนหรอืเจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัตกิาร 
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  4.3.13 เมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการ ต้องประเมินว่าจะสามารถระงับไฟได้

หรอืไม่ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ให้รีบออกจากห้องทันที 

  4.3.14 เมื่อมีการถ่ายเทสารออกมา ต้องมีฉลากติดชื่อสารไว้ดว้ยเสมอ 

  4.3.15 ไม่เทสารเคมีที่เหลือลงในขวดสารเดิม เนื่องจากเกิดปนเปือ้น 

  4.3.16 ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่ทดลอง          

ปิดนำ้ ปิดแก๊ส ปิดไฟเมื่อทำการทดลองเสร็จ 

  4.3.17 ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทดลอง ต้องแยกประเภท และรวบรวม

ใส่ถังเก็บของเสียอันตราย พร้อมตดิฉากชื่อกลุ่มสาร เพื่อสะดวกในการนำไปกำจัดต่อไป 

  4.3.18 เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเสร็จแล้ว ต้องล้างมอืใหส้ะอาดด้วยสบู่และน้ำ 

5. หลักเกณฑ์การจัดการของเสีย (ธีรยุทธ วิไลวัลย์, สุชาตา ชินะจิตร และจุฑามาศ 

ทรัพย์ประดิษฐ์, 2560)  

 5.1 แยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป 

 5.2 ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท เช่น ไม่ใช้ภาชนะโลหะในการเก็บ

ของเสียประเภทกรด สารเคมีในขวดเดิมที่จะนำมาเก็บของเสียต้องไม่ใช่สารที่เข้ากันไม่ได้กับ

ของเสีย 

 5.3 ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนดิอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 5.3.1 ข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น “ของเสีย” 

 5.3.2 ชื่อห้องปฏิบัติการ/ช่ือเจา้ของ/ผู้รับผดิชอบ 

 5.3.3 ประเภทของเสีย/ประเภทความเป็นอันตราย 

 5.3.4 ส่วนประกอบของของเสีย 

 5.3.5 ปริมาณของเสีย 

 5.3.6 วันที่เริ่มบรรจุของเสีย 

 5.3.7 วันที่หยุดการบรรจุของเสีย 

5.4 ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสม่ำเสมอ 

5.5 บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ 

5.6 มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม โดยสามารถทนและรองรับปริมาณของเสีย

ได้ทั้งหมด หากเกิดการร่ัวไหล 

5.7 มีพื้นที่/บริเวณทีเ่ก็บของเสียที่แน่นอน 

5.8 แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้ และควรเก็บ/จัดวางของเสีย            

ที่เข้ากันไม่ได้ตามเกณฑ์การเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี 
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5.9 วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน 

อุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหลอุปกรณ์ทำความสะอาด 

5.10 วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน และแหล่งก่อให้เกิดประกายไฟ 

อย่างน้อย 7.6 เมตร 

5.11 เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร)             

ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน ต้องจัดเก็บไว้ในตู้ สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ 

5.12 กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ในห้องปฏิบัติการ         

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เก็บของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีปริมาณ

น้อยกว่า 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลิตร) ได้ไม่เกิน 90 วัน และที่มากกว่า 55 แกลลอน           

ได้ไม่เกิน 3 วัน 

5.13 กำหนดระยะเวลาเก็บของเสียในหอ้งปฏิบัติการ 

  1) กรณีที่ของเสียพร้อมส่งกำจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเก็บไว้

นานกว่า 90 วัน 

  2) กรณีที่ของเสียไม่เต็มภาชนะ (ปริมาตรน้อยกว่า 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเก็บ

ไว้นานกว่า 1 ปี 
 

วิธีการปฏิบัติงาน 

1. การรับ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 นักวิทยาศาสตร์รับ มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และร่วมกันวางแผน กำหนด วัน เวลา และกิจกรรมของ

ภาคปฏิบัติการของรายวิชา  

2. การตรวจสอบและเตรยีมความพร้อมของบทปฏิบัติการ 

  หลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้รับ มคอ. 3 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแล้ว 

นักวิทยาศาสตร์จะต้องตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของแต่ละบทปฏิบัติการ โดยมีวิธี

ปฏิบัติงานดังนี้ 

 2.1 ตรวจสอบวันและเวลาที่มบีทปฏิบัติการ  

  2.2 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เช่น น้ำ ไฟ ปลัก๊ไฟ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้            

และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หากไม่มีความพร้อมต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้พร้อม          

ในการจัดเรียนการสอน 
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  2.3 ตรวจสอบความพร้อมและจัดเตรียมของเครื่องมือ ครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุ

การศึกษา และสารเคมี ของแต่ละบทปฏิบัติการ หากพบจุดบกพร่องต้องรีบแก้ไข ปรับปรุง 

ซ่อมแซม และดำเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

  2.4 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายวัสดุการศึกษา ยืมคืนวัสดุการศึกษาและ

ครุภัณฑ์การศึกษา เอกสารการจองห้องปฏิบัติการ และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

  2.5 จัดเตรียมถังหรอืภาชนะบรรจขุองเสีย 

  2.6 จัดเตรียมเอกสารความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 2.7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

 3. การจดัซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษา 

  ดำเนินการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษาในส่วนที่

ขาดหรือไม่เพียงพอ โดยประสานกับบริษัทเพื่อขอใบเสนอราคา จำนวน 3 บริษัท และขอ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แล้วขออนุมัติจัดซื้อผ่านระบบ e-Budgeting และส่งใบ

ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01) ที่พิมพ์มาจากระบบ e-Budgeting พร้อมเอกสารแนบ นำส่ง

เจ้าหนา้ที่พัสดุคณะ เพื่อดำเนนิการในขั้นตอนต่อไป 

 4. การให้บรกิารของแต่ละบทปฏิบัติการ 

  การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัติการ จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  

  4.1 ก่อนนิสิตเริ่มทำการทดลอง 

   4.1.1 เปิดห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน เปิดไฟ พัดลม และอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ 

   4.1.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษาของบทปฏิบัติการ

นั้น ๆ ไว้ตรงจุดใหบ้ริการ 

   4.1.3 จัดเตรียมถังหรอืภาชนะใส่ของเสียสำหรับบทปฏิบัติการนั้น ๆ  

   4.1.4 ให้บริการเบิกยืมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา ที่จะใช้ใน

บทปฏิบัติการนั้น ๆ  

  4.2 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

   4.2.1 ทำการเช็คช่ือนิสติที่เข้าห้องเรยีน  

   4.2.2 อธิบายขั้นตอนการทดลองของบทปฏิบัติการนั้น ๆ กับนิสติให้เข้าใจ 

   4.2.3 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบคำถามนิสิต ในกรณีที่นิสิตไม่เข้าใจ

ขั้นตอนการทำการทดลอง 
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   4.2.4 ควบคุม กำกับ ดูแลการทำการทดลองของนิสิต เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

และมีความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

  4.3 หลังนิสิตทำการทดลอง 

   4.3.1 รับคืนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา และเก็บเอกสารการเบิกยืม

เข้าแฟ้ม 

   4.3.2 จัดเก็บหรือกำกับนิสิตจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา 

ใหเ้ข้าที ่

   4.3.3 ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องปฏิบั ติการ และเตรียมความพร้อม

หอ้งปฏิบัติการในการทดลองต่อไป 

 5. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมข้อมูลและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการให้กับนิสติก่อนทำการทดลองหรือใช้บริการหอ้งปฏิบัติ โดยมีหัวขอ้เรื่องดังนี้ 

  5.1 ข้อปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

  5.2 การจัดการของเสีย 

  5.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี 

  5.4 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหก 

  5.5 ข้อการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมื่อได้รับสารเคมี 

    และควบกำกับ ควบคุม และดูแลนิสิตขณะทำการทดลองหรือวิเคราะห์ เพื่อให้เกิด             

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

6. การสรุปผลการดำเนินการบทปฏิบัติการ 

 6.1 ทำการเช็ครายชื่อนิสิตเข้าเรียนบทปฏิบัติการ จำนวน 13 ครั้ง แล้วบันทึกผล 

การเข้าเรียนแต่ละครั้งลงในคอมพิวเตอร์ 

  6.2 ทำการตรวจเช็คการส่งรายงานผลของแต่ละบทปฏิบัติการของนิสิต แล้วบันทึก

ผลการสง่รายงานแต่ละครั้งลงในคอมพิวเตอร์ 

  6.3 สรุปผลการเข้าเรียนและการส่งรายงานผลแต่ละบทปฏิบัติการให้กับอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
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เงือ่นไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานมีเงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน           

แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ

ที ่

วิธีการปฏิบัตงิาน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง  

และสิ่งที่ควรคำนงึในการปฏบิัตงิาน 

1 การรับ มคอ. 3 

1) รับ มคอ. 3 จากอาจารยผ์ู้จัดการรายวชิา 

2) ศกึษารายละเอยีดและทำความเข้าใจ 

มคอ. 3 

 

1) รับ มคอ. 3 ก่อนมกีารจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏบัิตอิย่างน้อย 1 เดอืน 

2) หากไม่เข้าใจหรอืมีข้อเสนอแนะบท

ปฏบัิตกิารไหนตอ้งปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวชิาก่อนมบีทปฏบัิตกิาร 

2 การตรวจสอบความพร้อมบทปฏิบัติการ 

1) ตรวจสอบจำนวนนิสติ  

2) ตรวจสอบตารางเรียนกับวันหยุดราชการ 

3) ตรวจสอบสารเคมี วัสดุ และครุภัณฑ์ แต่

ละบทปฏบัิตกิาร ถ้าไม่พร้อม ตอ้งดำเนินการ

แก้ไข  

4) ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัตกิาร 

 

1) แบ่งกลุ่มนิสติกลุ่มละ 3-5 คน 

2) หากตารางเรียนตรงกับวันหยุดราชการ          

ตอ้งประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอน เพื่อเลื่อนวัน

จัดการเรียนการสอนออกไปหรือตามแนว

ทางแก้ไขของอาจารย์ผู้สอน 

3) การเตรียมสารเคม ีวัสดุ และครุภัณฑ์         

ตอ้งเพยีงพอและครบตามจำนวนกลุ่ม  

3) โต๊ะ เก้าอี ้ระบบโสตทัศนูปกรณ ์เพยีงพอ          

และพร้อมใชง้าน  

3 การจัดซื้อจัดจ้างวสัดุการศึกษาหรือ

ครุภัณฑ์การศกึษา 

หากจำนวนวัสดุและครุภัณฑ์การศกึษาไม่

เพยีงพอ ให้ทำการขออนุมัติจัดซื้อ  

 

 

1) ควรขออนุมตจิัดซื้อก่อนมปีฏบัิตกิารอย่างนอ้ย 

14 วัน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อมหีลาย

ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาในการ

ดำเนนิการ 

2) ดำเนนิการขอใบเสนอราคา ใบเสนอราคาคู่เทียบ 

จำนวน 2 บริษัท และรายละเอยีดคุณลักษณะ

เฉพาะ ตามรายการท่ีต้องการจดัซือ้ 
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ตารางท่ี 2 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลำดับ

ที ่

วิธีการปฏิบัตงิาน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง  

และสิ่งที่ควรคำนงึในการปฏบิัตงิาน 

   3) ดำเนนิการกรอกใบขออนุมัตจิัดซือ้/จ้าง 

(มพ.กค.01) ในระบบ E-Budget  

4  การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัตกิาร  

1) ก่อนทำการทดลอง 

     1.1) เรียนปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ

รายละเอยีดของบทปฏบัิตกิาร 

     1.2) จัดเตรียมใบเบิก ยมื คืน สารเคมี 

วัสดุ และเครื่องแกว้ 

     1.3) จัดเตรียมสารเคมี วัสด ุและครุภัณฑ ์

     1.4) จัดเตรียมภาชนะท้ิงของเสียอันตราย 

     1.5 แจ้งนสิิตให้เขียน Plan lab 

2) ขณะทำการทดลองแต่ละบทปฏบิัตกิาร 

    2.1) แจ้งระเบียบและมาตรฐานความ

ปลอดภัยการใช้หอ้งปฏบัิตกิาร และวันส่ง

รายงานผลบทปฏิบัตกิาร 

    2.2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัการของเสีย

อันตราย 

    2.3) ให้บริการเบิก ยมื สารเคมี วัสดุ และ

ครุภัณฑ์การศึกษา 

    2.3) เช็คชือ่นิสติ 

    2.4) ตรวจการเขียน Plan lab 

    2.5) อธิบายขั้นตอนในการวเิคราะห ์

    2.6) ให้คำแนะนำและควบคมุดูแลนิสิต

ตลอดจนปฏบัิตกิารแลว้เสร็จ 

3) หลังทำการทดลอง 

    3.1) รับคืนวัสดุและครุภัณฑก์ารศึกษา 

    3.2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

หอ้งปฏิบัตกิาร 

    3.3) ตรวจรายงานผลปฏบัิตกิาร 

 

 

1) เตรียมสารเคมีตามอายุของสารละลาย  

2) ให้นิสติเขียนใบเบิก ยมื คืน วสัดุ ครุภัณฑ์

ทุกครัง้ท่ีมีการยมืคนื 

3) วัสดุเครื่องแกว้หลัก ๆ ของแตล่ะบท

ปฏบัิตกิาร ให้นิสติเบิก ยมืตัง้แต่บทปฏบัิตกิาร

แรก และคืนวันสอบภาคปฏบัิติ 

4) นิสติต้องเขียนวางแผนการทดลอง (Plan 

lab) มาก่อนมาทำบทปฏบัิตกิาร  

5) นสิิตส่งรายงานผลปฏิบัตกิารก่อนเรียนบท

ปฏบัิตกิารสัปดาห์ต่อไป 

6) หากวัสด ุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ได้รับความ

เสียหาย ผู้ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต้องชดเชย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนด

อัตราการชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ อปุกรณ์ 

และครุภัณฑ์ในห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 2 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ลำดับ

ที ่

วิธีการปฏิบัตงิาน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง  

และสิ่งที่ควรคำนงึในการปฏบิัตงิาน 

5 ความปลอดภัยในห้องปฏบิัตกิาร 

1) ให้ความรู้และแจ้งเกี่ยวกับเร่ืองความปลอด

ภายในห้องปฏิบัตกิาร โดยมีหัวข้อดังนี้  

1.1) ข้อปฏบัิติเพื่อความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิติการ 

1.2) การจัดการของเสีย 

1.3) การเคลื่อนย้ายสารเคมี 

1.4) ข้อควรปฏบัิติเมื่อสารเคมีหก 

1.5) ข้อการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมื่อได้รับ

สารเคมี 

2) กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำนสิติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิารขณะทำการ

ทดลอง 

 

1) ให้ความรู้และแจ้งเกี่ยวกับเร่ืองความปลอด

ภายในหอ้งปฏบัิตกิาร ก่อนเร่ิมเรียนบท

ปฏบัิตกิารแรก 

2) จัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียอันตรายแต่

ละประเภทให้เพยีงพอ 

3) แจ้งประเภทของเสียอันตรายของแต่ละบท

ปฏบัิตกิารให้นิสติทราบ 

4) จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่  

อ่างล้างตา ตู้ปฐมพยาบาล ถังดบัเพลง 

สัญญาณเตือนภัย ให้พร้อมใช้งาน 

5) แจ้งให้นิสิตปฏบัิตติามกฎระเบียบการใน

ห้องปฏบัิตกิารอย่างเคร่งครัด  

6 การสรุปผลการดำเนนิการบทปฏิบัตกิาร 

1) รายงานผลการเข้าเรียนของนสิิต 

2) รายงานผลการส่งรายงานผลการ

ปฏบัิตกิารของนสิิต  

 

1) ตอ้งมกีารปรึกษาอาจารย์ประจำรายวชิา 

เกี่ยวกับกตกิาการเข้าหอ้งเรียนและการส่ง

รายงานผลการปฏบัิตกิารของนิสิต 

2) รายงานผลต่ออาจารย์ผู้จดัการรายวชิา 

หลังบทปฏบัิตกิารสุดท้ายแลว้เสร็จไม่เกิน                

2 สัปดาห ์

 

แนวคิด/งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. รายวิชาการวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย 

  การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย เป็นรายวิชาเอกบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

และน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ วิธีมาตรฐานสำหรับ

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลข้อมูลคุณภาพน้ำ         

การจัดทำรายงาน งานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 

2560) โดยในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีทั้งหมด 13 บทปฏิบัติการ คือ 1) การใช้
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เครื่องมือวิเคราะห์ 2) ปริมาณของแข็ง (Solid) 3) ออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)           

4) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 5) ซีโอดี (Chemical Oxegen Demand, COD) 

6) ไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) 7) ความกระด้าง (Hardness) 8) การสร้างตะกอน ด้วยวิธี 

Jar test 9) การตรวจหาค่าการตกตะกอน SV30 10) ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)                  

11) ไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) 12) ฟอสเฟต (Phosphate) และไนโตรเจนในสารอินทรีย์ 

(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) นอกเหนือจากคู่มือปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและ         

น้ำเสียแล้ว สามารถแนะนำให้นิสิตศึกษาจากคู่มืออื่น ๆ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อนำ

ข้อมูลมาประกอบการสรุปและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ โดยเฉพาะการนำผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค มาตรฐาน

คุณภาพน้ำทิ้ง มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน             

โดยสามารถดูข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้ำจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (2564)   

 2. การนำข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์น้ำ

และน้ำเสียไปใช้งาน 

  จากการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียทุกบทปฏิบัติการ สามารถ

ที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม        

น้ำทิ้งจากชุมชน กระบวนการผลิตน้ำดื่ม แม่น้ำหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ต้องการวิเคราะห์         

เพื่อทดสอบว่าอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ รวมไปถึงในระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ทุกครัวเรือน

ในชุมชนที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ก่อนที่จะปล่อยน้ำประปาให้กับครัวเรือนนั้น ได้มีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำก่อนเสมอ โดยใช้พารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการวัดคุณภาพน้ำ หากผลการวิเคราะห์         

ไม่อยู่ในมาตรฐาน ทีมผู้ผลิตก็จะใช้ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เช่น การประเมิน

คุณภาพน้ำในระบบประปาในเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสุ่มตัวอย่างระบบ

ประปาเมือง จำนวน 13 แห่ง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด

บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์  นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา           

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบประปาชุมชนเมือง และเปรียบเทียบระหว่างระบบประปา        

ที่ดำเนินการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)              

ผลการศึกษาพบว่า น้ำประปาที่ผลิตได้ผ่านมาตรฐาน ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย ของแข็ง

ละลายน้ำ ไนเตรท และค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ยกเว้น ค่าสี และเหล็ก เนื่องมาจาก ระยะเวลา          

ที่อยู่ในถังตกตะกอนไม่เพียงพอและพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณคลอรีนตกค้างมีค่าต่ำกว่า

มาตรฐานทั้งในจุดสถานีสูบจ่ายก่อนออก จากระบบผลิตน้ำประปา และที่จุดใช้งานในครัวเรือน 
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อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ใช้น้ำ ผลการเปรียบเทียบระบบประปา             

ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า ไม่มี             

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถ 

ใช้ในการปรับปรุงการทำงานของระบบประปาชุมชนเมือง และหน่วยงานที่ดูแล (จรียา ยิ้มรัตนบวร 

และสุดจิต ครุจิต, 2558) และทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ และคณะ (2553) ได้ศึกษาคุณภาพน้ำ

ของน้ำประปาของหมู่บ้านนางแลในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเก็บตัวอย่างน้ำ 

จำนวน 6 จุดศึกษา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย 

พ.ศ. 2533 คุณภาพน้ำด้านกายภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ค่าความขุ่น คุณภาพน้ำด้านเคมี

ผ่านมาตรฐานยกเว้นปริมาณแมงกานิส และด้านชีวภาพ ได้แก่ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย         

มีค่าอยู่ระหว่าง 2.2 – >23 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าอยู่

ระหว่าง 1.1 – >23 MPN/100 มิลลิลิตร โดยพบว่าทั้ง 2 ค่าของทุกจุดเก็บตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพน้ำ ดังนั้น ก่อนที่จะนำน้ำประปาภูเขามาใช้ในการอุปโภคและบริโภคควรกรองน้ำ           

และต้มน้ำ ก่อนเพื่อให้น้ำใสขึน้และช่วยฆ่าเชื้อจลุินทรีย์ในน้ำ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ  

  จากการศึกษาของศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ ศีวพันธ์ ชูอินทร์ และวรชาดา บัวไพร (2555) 

ได้ศึกษาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยืนในเขตพื้นที่ 13 ตำบล อำเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิของน้ำกรด-ด่าง 

พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ             

สวนความขุ่นของน้ำและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดมีค่าไม่สูง แต่ไม่สามารถเทียบกับ

เกณฑมาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำด้านเคมี ได้แก่ ค่าออกซิเจน 

ที่ละลายน้ำ ค่าบีโอดี และค่าไนโตรเจนในรูปไนเตรตและในรูปแอมโมเนีย พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษกำหนด ส่วนค่าไนโตรเจน

ในรูปไนไตรตนั้นมีค่าต่ำ แต่ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีค่ากำหนด 

ปริมาณสารโลหะหนักในน้ำ พบว่า สารตะกั่วและสารแคดเมียมมีค่าสูง พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงกวาที่

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษกำหนดอยู่มาก สวนสาร

สังกะสีและสารทองแดง ยังมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าที่เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 

ของกรมควบคุมมลพิษกำหนด ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค

บริโภคจากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคนที ที่อยู่ใกล้แม่น้ำและคลองที่เป็นจุด

เก็บตัวอย่าง และผลจากการประชุมหารือแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำ สรุปได้ว่าน่าจะจัดให

มีโครงการอนุรักษคูคลอง โดยให้ อบต. เป็นคนดำเนินการและมีประชาชนในพื้นทีมีส่วนร่วม        

ในการดำเนินการ และหามาตรการในการลดการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดลงสู่คลอง           
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เช่น จัดใหมีถังดักไขมัน เป็นต้น ในกระบวนการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์นั้น 

ควรเก็บตัวอย่างน้ำด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะวิธีการเก็บมีผลต่อค่าผลการวิเคราะห์ 

โดยเฉพาะออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) สอดคล้องกับผลการศึกษาของชวลี เฌอกิจ 

และวิชญ์ ศรีวงษา (2553) ได้จัดทำสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบโทรมาตรแบบทุ่นลอย 

เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำบริเวณคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบ

ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมบ่อยครั้ง โดยใช้ combined conductivity and dissolved oxygen 

sensors (Conox), pH combination elecnodes ttOU pH / DO lconductivity instument ในการตรวจวัด

คุณภาพน้ำ ภายหลังการติดตั้งสถานีฯ เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายที่ตรวจวัดได้

กับวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ค่าที่รายงานจากสถานีวัดคุณภาพน้ำแบบ

อัตโนมัติมีค่าต่ำกว่า สาเหตุอาจเนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัตินั้น สามารถ

ตรวจวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้โดยตรงจากแหล่งน้ำ  แต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน 

จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างน้ำขึน้มาทำการวิเคราะห์ อาจทำให้เกิดการเติมอากาศให้แก่น้ำตัวอย่าง

ได้จากกระบวนการเก็บตัวอย่างนำ้ 

 3. ประโยชน์ของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

  ประโยชน์ของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ นอกเหนือจากจะทำให้ทราบค่าแต่ละ

พารามิเตอร์เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้ว ยังสามารถนำค่าของแต่ละพารามิเตอร์

มาใช้ในการแยกประเภทของน้ำได้ด้วย เช่น ผลการศึกษาของนภาพร ทิพมาสน์ และสมนิมิตร 

พุกงาม (2551) ศึกษาการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ป่ า ไม้  เกษตรกรรม ป่ าไม้ผสม

เกษตรกรรม โดยใช้ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ในลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่ ในพื้นที่ป่าไม้พื้นที่

เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ผสมเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้ำระหว่าง 25.29 – 26.39 

องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมคี่าเฉลี่ยระหว่าง 8.17 - 8.51 ซึ่งพบว่าทุกพื้นที่ศกึษา

มคี่าไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 

และค่าบีโอดีมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.35 – 4.02 และ 0.51 – 1.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ 

ส่วนค่าความขุ่น มีค่าสูงที่สุดในพื้นที่ป่าไม้ผสมเกษตรกรรม ส่วนค่าไนเตรทไนโตรเจน 

แอมโมเนีย ไนโตรเจน และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในพื้นที่

เกษตรกรรม เนื่องจากในพื้นที่ เกษตรกรรมมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ส่วนค่าความกระด้างของ

น้ำมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐาน ยกเว้นลุ่มน้ำห้วยน้ำกล้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ผลจากการเปรียบเทียบ พบว่า น้ำท่าที่มาจากพืน้ที่ลุ่มน้ำป่าไม้จัดเป็นแหล่งนำ้ผวิดิน

ประเภทที่ 1 เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพตามธรรมชาติส่วนลุ่มน้ำเกษตรกรรมและลุ่ม

น้ำป่าไม้ผสมเกษตรกรรม ให้น้ำท่าที่จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำ          
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ที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท ที่ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป            

ก่อนนำไปใช้ในการบริโภค             

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยังเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำ  

และการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานหรือเทศบาลในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ 

สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉราภรณ์ ศุกระศร นนทวร สอนจันทร์ และพัฒน์ธนสรณ์ เพียงสว่าง 

(2556) ศึกษาคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากรเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำ โดยมีการตรวจวัด 

10 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดเบส อุณหภูมิ ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้ำ ซีโอดี บีโอดี 

ปริมาณของแข็งแขวนลอง ปริมาณของแข็งเจอปนในน้ำ และกลุ่มแบคทีเรียโคลิฟอร์ม พบว่า 

ค่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติ เมื่อเทียบกับคุณภาพน้ำประเภทที่ 4 อยู่ในลักษณะสมบัติน้ำผิวดิน           

ที่สะอาดและสามารถใช้ได้ในงานอุตสาหกรรม จากการศึกษาครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาแนวคิดและแนวทางแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาร่วมกับการใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS) มีส่วนช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทำให้เกิดการรณรงค์ส่งเสริม

การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้กับชุมชนบริเวณคลองเปรมประชากร และการศึกษาของอัณธิกา 

เสงี่ยมใจ (2562) ศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบนิคมอุสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากคลองหนองไม้ซุง คลองกุ่มหรือคลองโคกมะยม คลองช่องสะเดาและ

คลองโพธิ์ จำนวน 10 จุด เก็บตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 

พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ในช่วง 45 – 71 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินอยูในระดับดี 

สำหรับจุดเก็บตัวอย่าง SW8 ส่วนในจุดเก็บตัวอย่างน้ำอื่น อยู่ในระดับเสื่อมโทรม และพบว่า

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผวิดินประเภท 2 – 4   

 4. การจำแนกประเภทขยะจากห้องปฏิบัติการ 

  การจำแนกประเภทขยะจากหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สามารถแยกได้ออกได้เป็น 

2 ประเภทใหญ่  คือ ของเสียอันตรายและของเสี ยไม่ เป็นอันตราย การจัดการของเสีย            

ในห้องปฏิบัติการมีขั้นตอน คือ การจัดการข้อมูลของเสีย การลดการเกิดของเสียการแยก

ประเภทการเก็บของเสีย และการกำจัดของเสีย จากการศึกษาการบริหารจัดการของเสีย         

ของหน่วยงานและการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกประเภทของเสีย            

ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของเสีย และแนวทางในการจัดการของเสีย คือ ควรมี

การอบรมให้ความรู้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และให้หน่วยงานของรัฐจัดหา

งบประมาณในการดำเนินการ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้มีการจัดการขยะให้ถูกวิธี              

(วิษณุพงษ์ ห้วยกรดวัฒนา และพัชรา สินลอยมา, 2563)  
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 5. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ควรมีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ            

ข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ระบบการจัดการของเสีย และควรมีคู่มือความปลอดภัยให้กับนิสิต 

เพื่อให้นิสิตได้อ่านและทบทวนก่อนเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ สุวัฒน์ ศิวาคม (2553) ศึกษา

การทดสอบประสิทธิผลของคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้

ศึกษาคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีก่อนเข้าห้องเรียน ทำให้กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรม ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และวรวิทย์  จันทร์สุ วรรณ (2563) ได้ เสนอข้อปฏิบั ติ                    

เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยมีข้อปฏิบัติขณะทำการทดลองหรือปฏิบัติงาน               

ในหอ้งทดลองทางเคมี แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ด้านกายภาพ ด้านการแต่งกาย และด้านการปฏิบัติ 

  5.1 ด้านกายภาพ ผู้ทำการทดลองหรือปฏิบัติงานต้องรู้แผนผังอาคาร แผนผัง

ห้องปฏิบัติการ ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ และต้องรู้ตำแหน่งอ่างล้างหน้า ตำแหน่งเครื่อง

ดับเพลิง จุดทิง้กากสารเคมี  

  5.2 ด้านการแต่งกาย ผู้ทำการทดลองหรือปฏิบัติงานต้องแต่งกาย สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันตนเองให้เรียบร้อย สวมเสื้อกาวน์ สวมรองเท้าหุ้มส้น งดใส่คอนแทคเลนส์ ไม่แต่งหน้า

ขณะทำการทดลอง 

  5.3 ด้านการปฏิบัติการ 

   5.3.1 ข้อปฏิบัติทั่วไป 

    ผู้ทำการทดลองต้องทำการทดลองด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท 

หยอกล้อกัน ต้องปฏิบัติตามคู่มือบทปฏิบัติการ หากทดลองเกี่ยวข้องกับสารที่มีพิษหรือกลิ่น

รุนแรงให้ทดลองในตู้ดูดควันเท่านั้น ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มใน

หอ้งปฏิบัติการ หากสารเคมีหกต้องรบีทำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสม ทิ้งของเสียตามระบบ

การจัดการของเสีย หากเกิดอุบัติเหตุต้องแจง้อาจารย์ผู้ควบคุม ไม่เทสารเคมีที่เหลือจากการใช้

แลว้ลงในขวดสารเคมีเดิม เมื่อทำการทดลองเรียบร้อยแลว้ต้องล้างมอืด้วยสบู่ให้สะอาด 

   5.3.2 ข้อแนะนำสำหรับการเข้าทำการทดลอง 

    1) ก่อนทำการทดลอง นิสิตต้องอ่านคู่มือปฏิบัติการมาก่อนทุกครั้ง          

เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการทดลอง วางแผนงานการทดลอง วิธีเตรียม

สารละลาย ตลอดจนเทคนิคและข้อควรระวังต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมจะช่วยป้องกัน  

ความผิดพลาดและช่วยให้การทดลองเสร็จทันเวลา และตอนอาจารย์ผู้สอนอธิบายขั้นตอน          
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การทำการทดลอง นิสิตตั้งตั้ งใจฟังคำอธิบาย และจดบันทึก ถ้าไม่ เข้าใจขั้นตอนไหน           

สามารถสอบถามอาจารย์ผูส้อนได้ 

    2) ขณะทำการทดลอง นิสิตต้องมีความระมัดระวัง ไม่หยอกล้อ          

หรือประมาทเลินเล่อ นิสิตปฏิบัติต้องตามขั้นตอนและคำแนะนำของผู้ควบคุมอย่างเคร่งครัด 

และควรเขียนฉลากติดเครื่องแล้ว เพื่อกันการสับสนหรอืใช้สารผิด 

    3) หลังการทดลอง นิสิตต้องทำความสะอาดเครื่องแก้วให้สะอาด           

คืนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้วตามรายการที่แจ้งยืม และจัดทำรายงานผลการทดลอง แล้วส่งตาม

กำหนดการที่อาจารย์ผูส้อนกำหนด 

  



บทที่ 4 

 

เทคนิคในการปฏบิัติงาน 

 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติ งานบทปฏิบัติการรายวิชาการวิ เคราะห์น้ำและน้ำเสีย มีหั วข้อหลัก                

ในการดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. การรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

 2. การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มของบทปฏิบัติการ 

 3. การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุการศกึษาหรอืครุภัณฑ์การศกึษา 

 4. การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัติการ 

 5. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 6. การสรุปผลการดำเนินการบทปฏิบัติการ 

 โดยมีกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานดังตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานบทปฏิบัติการรายวิชา              

การวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย 

กจิกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลาดำเนนิการ 

1. รับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

1.1 นักวทิยาศาสตร์รับ มคอ. 3 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

1.2 ศกึษารายละเอยีดและทำความเข้าใจ มคอ. 3 

1.3 นักวทิยาศาสตร์และอาจารยผ์ู้สอนร่วมกันวางแผนการจัด        

การเรียนการสอนบทปฏบัิตกิาร 

 

อย่างน้อย 1 เดอืน  

ก่อนมีบทปฏบัิตกิาร 

2. ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของบทปฏิบัตกิาร 

2.1 ตรวจสอบจำนวนนสิิต  

2.2 ตรวจสอบตารางเรียนกับวันหยุดราชการ 

2.3 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏบัิติการ  

2.4 ตรวจสอบสารเคมี วัสดุ และครุภัณฑ์ แต่ละบทปฏิบัตกิาร       

ถ้าไม่พร้อม ต้องดำเนินการแกไ้ข  

2.5 บันทึกผลการตรวจสอบสารเคม ีวสัดุ และครุภณัฑ์ แต่ละบท

ปฏบัิตกิาร 

 

อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนมีบทปฏบัิตกิาร 
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ตารางที่ 3 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานบทปฏิบัติการรายวิชา              

การวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) 

กจิกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลาดำเนนิการ 

3. จัดซื้อจัดจ้างวสัดุการศึกษาหรือครภุัณฑ์การศึกษา 

จัดซือ้จัดจา้งวัสดุการศึกษาหรอืครุภัณฑก์ารศึกษาในส่วนท่ีขาด

หรือไม่เพยีงพอ 

 

อย่างนอ้ย 20 วัน  

ก่อนมีบทปฏบัิตกิาร 

4. ให้บริการของแตล่ะบทปฏบิัตกิาร 

4.1 ก่อนทำการทดลอง 

1) จัดเตรียมเอกสารใบเบิก ยมื คืน สารเคมี วัสดุ และเคร่ือง

แก้ว ตามจำนวนกลุ่ม 

2) จัดเตรียมสารเคมี วัสดุ และครุภัณฑ์ 

3) จัดเตรียมภาชนะทิ้งของเสียอนัตราย 

4) แจ้งนสิิตให้เขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

5) จัดอบรม กฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยการใช้

ห้องปฏบัิตกิาร 

 

 

1) เตรียมบทปฏบัิตกิารก่อนนสิิต

ทำการทดลองอย่างน้อย 3 วัน  

2) สารละลายบางบทปฏบัิตกิาร 

ตอ้งเตรียมในวันท่ีมีการทดลอง 

 

4.2 ขณะทำการทดลองแต่ละบทปฏบิัตกิาร 

    1) ให้บริการเบิก ยมื สารเคมี วัสดุ และครุภัณฑก์ารศึกษา 

2) เช็คช่ือนสิิต 

    3) อธิบายขั้นตอนในการวเิคราะห์หรอืทดลอง 

    4) ให้คำแนะนำและควบคุมดูแลนสิิตตลอดจนปฏบัิตกิาร     

แลว้เสร็จ 

 

วันท่ีมีบทปฏบัิตกิาร 

    4.3 หลงัทำการทดลอง 

1) แจ้งวันส่งรายงานผลบทปฏบัิตกิาร 

2) รับคืนวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา 

3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏบัิตกิาร 

4) ตรวจรายงานผลปฏบัิตกิาร 

5) การสอบภาคปฏบัิต ิ(แลปกร๊ิง) 

 

1) แจ้งวันส่งรายงานผลบท

ปฏบัิตกิาร รับคืนวัสดกุารศกึษา 

และตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ห้องปฏิบัตกิารหลังนิสติทำการ

ทดลองบทปฏบัิตกิารแลว้เสร็จ 

2) กำหนดส่งรายงานผลบท

ปฏบัิตกิารก่อนเข้าหอ้งเรียนบท

ปฏบัิตกิารในชั่วโมงต่อไป 

3) สอบภาคปฏบัิต ิ(แลปกริ๊ง) 

ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 

หรือตามท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนด 
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ตารางที่ 3 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานบทปฏิบัติการรายวิชา              

การวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลาดำเนนิการ 

5. ความปลอดภัยในห้องปฏบิัตกิาร 

5.1 อบรมให้ความรู้และแจง้เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภายใน

ห้องปฏบัิตกิาร โดยมีหัวข้อดังนี ้ 

1) ระบบการจัดการของเสยีให้กบันสิิต 

2) การเคลื่อนยา้ยสารเคม ี

3) ข้อปฏบัิตเิพื่อความปลอดภัยในห้องปฏบัิตกิาร 

4) ข้อควรปฏบัิตเิมื่อสารเคมีหก 

5) ข้อการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเมื่อได้รับสารเคมี 

5.2 กำกับ ดแูล ใหค้ำแนะนำนิสติเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิารขณะทำการทดลอง  

5.3 บันทึกเกีย่วกับอุบัตเิหตุหรือเหตุการไม่พงึประสงค์ที่เกิดขึ้น

ขณะนิสติทำบทปฏบัิตกิาร 

 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ือง         

ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร          

ก่อนเร่ิมเรียนบทปฏบัิตกิารท่ี 1  

2) ขณะที่นสิิตทำบทปฏบัิตกิาร 

ต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ 

นสิิตเกี่ยวกับความปลอดภัย              

ในหอ้งปฏบัิตกิารขณะทำ           

การทดลอง และบันทึกเกีย่วกับ

อุบัตเิหตุหรือเหตุการไม่พงึประสงค์

ท่ีเกิดขึ้นขณะนสิิตทำบทปฏิบัตกิาร  

6. สรุปผลการดำเนินการบทปฏิบัติการ 

6.1 สรุปและรายงานผลการเข้าเรียนของนิสติ 

6.2 สรุปและรายงานผลการส่งรายงานผลการปฏบัิติการของนสิติ 

 

หลังเสร็จสิ้นบทปฏบัิตกิารสุดท้าย 

ภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ในการดำเนินการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ำละน้ำเสีย เริ่มตั้งแต่การรับ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักวิทยาศาสตร์จะดู

รายละเอียดบทปฏิบัติการใน มคอ. 3 โดยมีการวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

เกี่ยวกับรายละเอียดบทปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติที่จะใช้ในการสอนนิสิต วันและเวลาที่จะเรียน

บทปฏิบัติการ เพื่อนักวิทยาศาสตร์จะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี และครุภัณฑ์การศกึษาที่จะใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ ถ้าหาก

ตรวจสอบแล้วพบปัญหาหรือความไม่พร้อมในการใช้งาน นักวิทยาศาสตร์จะทำการประเมิน

ปัญหาว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรอืไม่ ในส่วนทีน่ักวิทยาศาสตร์สามารถดำเนินการ

ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาเองได้ นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถดำเนินการเองได้เลย เช่น วัสดุ 

สารเคมี หรือครุภัณฑ์การศึกษามีไม่เพียงพอ ก็ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ หรือหากต้องมี

การซ่อมแซม ก็ขออนุมัติซ่อมแซมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจา้งหรือซ่อมแซมของมหาวิทยาลัย 

แต่ถ้าทำการตรวจสอบแล้วว่า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ก็ให้กลับ ไปปรึกษาอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป และหากมีความพร้อมทุกอย่างไม่มีปัญหา          

ก็สามารถจัดเตรียมบทปฏิบัติไว้รอในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนได้เลย ได้แก่ เตรียมวัสดุ 

สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา ก่อนถึงวันที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแรกจะมีการ

จัดการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการของเสีย 

การเคลื่อนย้ายสารเคมี ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมี

หก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสารเคมี และในวันที่มีการเรียนการสอนบท

ปฏิบัติการ ก่อนลงมือปฏิบัติการทดลองหรือวิเคราะห์จะมีการให้บริการเบิก ยืม วัสดุ อุปกรณ์ 

สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา เช็คชื่อการเข้าเรียนของนิสิต พร้อมแจ้งวันส่งรายงานบท

ปฏิบัติการ แล้วนักวิทยาศาสตร์จะอธิบายขั้นตอนการทดลองหรือวิเคราะห์ จากนั้นจะ

ควบคุมดูแลนิสิตขณะทำการทดลองหรอืวิเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากที่นิสิต

ทำบทปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย นักวิทยาศาสตร์จะรับคืนวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา 

โดยต้องตรวจสอบวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศกึษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนที่จะรับคืน 

หลังจากนั้นก็เก็บวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษาเข้าที่ และตรวจสอบความเรียบร้อยของ

หอ้งปฏิบัติการให้พร้อมในการใชง้านในครั้งต่อไปและทำการปิดห้องปฏิบัติใหเ้รียบร้อย และเมื่อ

นิสิตเรียนบทปฏิบัติการครบทุกบทปฏิบัติการแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะทำการสรุปและส่ง

รายงานการเข้าห้องเรียนและผลการส่งรายงานบทปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ดังภาพที ่5  
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ภาพที่ 5 แผนภาพ (Flow chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชา      

                   การวเิคราะห์น้ำและน้ำเสีย 

 

 

รับรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3) 

ไม่พรอ้ม  

ไม่สามารถแก้ไขเองได้ 

ตรวจสอบและเตรียม 

ความพร้อมบทปฏบัิติการ 

ไม่พรอ้ม  

สามารถแก้ไขเองได้ 

สรุปผลการดำเนนิการ 

บทปฏิบัตกิาร 

ส่งรายงานผลการดำเนินการ           

บทปฏบัิตกิารให้กับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

แก้ไขในส่วนที่ไม่พร้อม

และจัดหา/ จัดซือ้ 

/ จัดจา้ง  

ในส่วนที่ขาดเหลือ 

พรอ้ม 

 

พร้อม 

บริการในแต่ละบทปฏบัิตกิาร  
(13 บทปฏิบัติการ) 

- ก่อนมี Lab 

     - ระหว่างมี Lab 

- หลงัมี Lab 

ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 

ขอ้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย     

ในห้องปฏิบัติการ 

การจัดการของเสีย 

การเคลือ่นย้ายสารเคมี 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น        

เมือ่ได้รับสารเคมี 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหก 
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รายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. การรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)  

 มรีายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี ้

 1.1 รับ มคอ. 3 จากอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

 1.2 ศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วน

ของบทปฏิบัติการใน มคอ. 3 

 1.3 นักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน          

บทปฏิบัติการ 

 2. การตรวจสอบและเตรยีมความพร้อมของบทปฏิบัติการ  

  มรีายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี ้

  2.1 ตรวจสอบจำนวนนิสิตที่จะเรียนรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียในภาค

การศึกษานั้นว่ามีจำนวนกี่คน แล้วประสานอาจารย์ผู้สอนแบ่งกลุ่มนิสิต โดย 1 กลุ่ม มีนิสิต

จำนวน 3-5 คน 

  2.2 ตรวจสอบตารางเรียนกับวันหยุดราชการ หากมีวันไหนที่ตรงกับวันหยุด 

ประสานอาจารย์ผูส้อนขอเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอน 

  2.3 ตรวจสอบความเพียงพอของวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา ปริมาณสารเคมี          

แต่ละบทปฏิบัติการ หากไม่มหีรอืไม่เพียงพอ ต้องรีบดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติม 

  2.4 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือหรือครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัด           

การเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ หากพบชำรุด ให้ดำเนินการจัดซ่อมต่อไป 

  2.5 ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ ได้แก่ 

   2.5.1 ตู้ดูดควัน (Hood) 

   2.5.2 อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อ่างล้างตา ตู้ปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง 

สัญญาณเตือนภัย แผนผังหอ้งปฏิบัติการ  

   2.5.3 ระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ 

   2.5.4 ระบบน้ำ 

   2.5.5 โสตทัศนูปกรณ์  

   2.5.6 โต๊ะ เก้าอี ้

   หากวัสดุอุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์เหล่านี้ชำรุด ให้ดำเนินการขออนุมัติซ่อมให้แล้ว

เสร็จก่อนมีการจัดการเรยีนการสอน 
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  2.6 จัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียในแต่ละบทปฏิบัติการ 

  2.7 จัดเตรียมเอกสารใบเบิก ยืม คืน วัสดแุละครุภณัฑ์การศึกษา 

  2.8 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 

  2.9 จัดเตรียมขอ้มูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี ้

   2.9.1 การจัดการของเสีย 

   2.9.2 การเคลือ่นย้ายสารเคมี 

   2.9.3 ข้อปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

   2.9.4 ขอ้ควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหก 

   2.9.5 ข้อการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมือ่ได้รับสารเคมี  

 3. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษาหรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

  มรีายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี ้

  3.1 ทราบรายการวัสดุหรอืครุภัณฑ์การศกึษาที่ตอ้งการซื้อ 

  3.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนงานคณะเพื่อตรวจสอบงบประมาณและแผนการ

จัดซือ้ 

  3.3 ประสานบริษัทเพื่อขอใบเสนอราคา ใบเสนอราคาคู่เทียบ และรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ  

  3.4 ประสานกับเจ้าหน้าพัสดุคณะ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทที่จะทำการจัดจ้างอยู่ใน

ระบบ Microsoft Dynamics AX ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าไม่มีอยู่ในระบบฯ ต้องดำเนินการทำ

หนังสือขอเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009 และต้องแนบเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

   1) เอกสารการจดทะเบียนการค้าจากผูป้ระกอบการ ประกอบด้วย 

    1.1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     - ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อหุ้นส่ วน

ผูจ้ัดการ ผูม้อีำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

     - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง          

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชี            

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง 
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    1.2) กรณีผู้เสนอราคาเป็นร้านค้า ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง 

    1.3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรอืคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  

(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    1.4) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่น

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่

ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้

ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 1.1 

   2) เอกสารสำเนาบัญชธีนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  3.5 ประสานอาจารย์หรือเจ้าหนา้ที่เพื่อขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการหรือเจา้หน้าที่

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้จ้าง 

  3.6 ประสานอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เพื่อขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ/ผูต้รวจรับพัสดุ 

  3.7 ดำเนินการกรอกข้อมูลในใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01) ในระบบ           

E-Budget 

  3.8 พิมพ์ เอกสารขออนุ มัติจัดซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01) ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ          

เพื่อเจ้าหนา้ที่พัสดุคณะดำเนินการต่อไป 

  3.9 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็ควัสดุหรอืครุภัณฑ์

การศกึษาที่จัดซื้อ 

  3.10 จัดเก็บวัสดุการศกึษาหรอืครุภณัฑ์การศึกษา พร้อมใหบ้ริการ 

  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01) ในระบบ E-Budget 

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศกึษา แสดงดังภาพที ่6  
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01)  

                       ในระบบ E-Budget 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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 4. การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัติการ 

  การให้บริการของแต่ละบทปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

ระหว่างนิสิตทำการทดลอง และหลังนิสิตทำการทดลอง โดยบทปฏิบัติการการวิเคราะห์น้ำและ

น้ำเสียมีทั้งหมด 13 บทปฏิบัติการ แต่ละบทปฏิบัติการจะแบ่งกลุ่มนิสิต กลุ่มละ 3-5 คน         

โดยแต่ละบทปฏิบัติ มรีายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

  4.1 บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 

   บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) 

เครื่องวัดค่ าการนำไฟฟ้ า (Conductivity meter) เครื่องมือวัดออกซิ เจนที่ ละลายอยู่ ในน้ำ            

(Do Meter) เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) และสามารถใช้เครื่องมอืวิเคราะห์เป็น  

  ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

  1) จัดเตรียมครุภณัฑ์  

 1.1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) จำนวน 1 เครื่อง/กลุ่ม 

 1.2) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) จำนวน 1 เครื่อง/กลุ่ม 

  1.3) เครื่องมอืวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (Do Meter) จำนวน 1 เครื่อง/กลุ่ม 

  1.4) เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) จำนวน 1 เครื่อง/กลุ่ม 

  2) จัดเตรียมวัสดุ  

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

  2.2) แท่งแก้วคนสาร (Glass stick) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.3) ขวดบีบน้ำกลั่น (Water bottle) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.4) กระดาษทิชชู่ จำนวน 1 ม้วน/กลุ่ม 

  3) จัดเตรียมสารเคมี 

  3.1) สารละลายบัฟเฟอร์ 4, 7 และ 10 อย่างละ 20 ml/กลุ่ม 

  3.2) สารละลาย Electrolyte KCl 3 mol/l จำนวน 25 ml/หอ้ง 

  3.3) สารละลายมาตรฐานสำหรับวัดความนำไฟฟ้า 1413 µS/cm จำนวน 25 ml/ห้อง 

  3.4) สารละลายมาตรฐานความขุ่น 800, 100, 20 และ 0.2 NTU 

  4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่ อ เตรียมวัสดุ และสารเรียบร้อยแล้ ว ประสานอาจารย์ผู้ สอนให้มาตรวจเช็ค              

ความเรยีบร้อยอีกครั้ง 

  5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  
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  6) ให้บริการเบิกยืมครุภัณฑ์และวัสดุ 

  7) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 500 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจาก

แหล่งน้ำอื่น อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่าง

น้ำไว้หน้าหอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 
 

 

 

 

 

 

   (1) PH Meter        (2) Conductivity meter         (3) Do Meter        (4) Turbidity Meter 
 

ภาพที่ 7 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 
 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 
 

 

 

 
 

          (1) บีกเกอร์ (Beaker)          (2) แท่งแก้วคนสาร (Glass stick) 

   

 

 

 

 

          (3) ขวดบีบน้ำกลั่น (Water bottle)            (4) กระดาษทิชชู่ 
 

ภาพที่ 8 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 

            ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 
 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
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  1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

  2) อธิบายขั้นตอนการใชเ้ครื่องมือแตล่ะเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง ดังนี้ 

  2.1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) 

    - ใส่ถ่าน 

    - ประกอบเครื่องโดยนำอิเล็คโทรดใส่ไปตรงขัว้ของตัวเครื่อง 

    - เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่น

เครื่องมือ) 

    - ล้างอเิล็คโทรดด้วยน้ำกลั่น แล้วซับน้ำเบา ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่ 

    - ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง โดยจุ่มอิเล็คโทรดลงในสารละลาย

บัฟเฟอร์ ดว้ยสารละลายบัฟเฟอร์ 4, 7 และ 10 ตามลำดับ  

    - นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน 

    - นำอิเล็กโทรดจุม่ลงในน้ำตัวอย่างทีเ่ตรียมไว้  

    - อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าความเป็นกรดด่าง และอุณหภูม ิ

    - ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

    - ปิดเครื่อง ล้างอิเล็คโทรด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยทิชชู่ให้แห้ง แล้วแช่อิเล็คโทรด

ในสารละลาย Electrolyte KCl 3 mol/l ถอดอิเล็คโทรดออกจากตัวเครื่อง และเอาถ่านออก 

  2.2) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter)    

    - ใส่ถ่าน 

    - ประกอบเครือ่งโดยนำอิเล็คโทรดใส่ไปตรงขัว้ของตัวเครื่อง 

    - เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่น

เครื่องมือ) 

    - ล้างอเิล็คโทรดด้วยน้ำกลั่น แล้วซับน้ำเบา ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่ 

    - ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง โดยจุ่มอิเล็คโทรดลงในสารละลาย

มาตรฐานสำหรับวัดความนำไฟฟ้า 1413 µS/cm 

    - นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน  

    - นำอิเล็กโทรดจุ่มลงในน้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้ 

    - อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ 

    - ทำการทดลอง 3 ซำ้  

    - ปิดเครื่อง ล้างอิเล็คโทรด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยทิชชู่ให้แห้ง ถอดอิเล็คโทร

ดออกจากตัวเครื่อง และเอาถ่านออก 
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   2.3) เครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (Do Meter)    

    - ใส่ถ่าน 

    - ประกอบเครื่องโดยนำอิเล็คโทรดใส่ไปตรงขัว้ของตัวเครื่อง 

    - เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่น

เครื่องมอื) 

    - ล้างอเิล็คโทรดด้วยน้ำกลั่น แล้วซับน้ำเบา ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่ 

    - ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง 

    - นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน  

    - นำอิเล็กโทรดจุ่มลงในน้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้  

    - อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าออกซิเจนละลายน้ำ และอุณหภูม ิ

    - ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  

    - ปิดเครื่อง ล้างอิเล็คโทรด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยทิชชู่ให้แห้ง ถอดอิเล็คโทร

ดออกจากตัวเครื่อง และเอาถ่านออก 

   2.4) เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) 

    - ใส่ถ่าน 

    - เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่น

เครื่องมือ) 

    - ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่องโดยใส่ขวดสารละลายมาตรฐาน           

ความขุ่น 800 NTU ลงในช่องใส่ตัวอย่าง แล้วรอการปรับเทียบเสร็จ แล้วทำการปรับเทียบที่จุด

ต่อไป คอื ที่สารละลายมาตรฐานความขุ่นที ่100, 20 และ 0.2 NTU ตามลำดับ 

    - นำน้ำตวัอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน 

    - ตวงน้ำตัวอย่างใส่ในขวดใส่น้ำตัวอย่าง เขย่าเบา ๆ ระวังอย่าให้เกิดฟอง 

แล้วใส่ลงไปในช่องใส่ตัวอย่างและปิดฝาครอบ 

    - อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าความขุ่น 

    - ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  

    - ปิดเครื่อง เช็ดใหแ้หง้  

  3) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล        

การปฏบิัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 
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  หลังนิสิตทำการทดลอง   

  1) นัดหมายให้นิสติส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยใหเ้วลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

  2) รับคืนครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี  

  3) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

  4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหอ้งปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

  5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.2 บทปฏิบัติการท่ี 2 เรื่อง ปริมาณของแข็ง (Solid) 

  บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ           

และสามารถวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งในตัวอย่างน้ำ โดยบทปฏิบัติการนี้ แบ่งออกเป็น           

บทปฏิบัติการย่อย 5 บทปฏิบัติการ ดังนี ้

  1) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid; TS) โดยวิธีทำให้แห้ง             

ที่ 103-105 oC 

  2) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)            

โดยวิธีทำให้แหง้ที่ 103-105 oC 

  3) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; 

TSS) โดยวิธีทำให้แหง้ที่ 103-105 oC  

  4) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่สลายไปเมื่อเผา (Volatile solids; VS) เมื่อเผา

ทีอุ่ณหภูมิ 550-600 oC 

  5) วิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่คงเหลือจากการเผา (Fixed solids, FS) เมื่อเผา           

ทีอุ่ณหภูม ิ550-600 oC  

  ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

  1) จัดเตรียมครุภัณฑ์  

  1.1) หมอ้อังนำ้ (Water Bath) จำนวน 2 เครื่อง ใช้รวมกันทุกกลุ่ม 

  1.2) ตู้อบ (Oven) จำนวน 4 เครื่อง ใช้รวมกันทุกกลุ่ม 

  1.3) โถทำแหง้ (Desiccator) จำนวน 2 เครื่อง ใชร้วมกันทุกกลุ่ม 

  1.4) เครื่องช่ัง (Scales) 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ใช้รวมกันทุกกลุ่ม 

  1.5) ชุดกรองสุญญากาศ (Vacuum filter set) จำนวน 1 ชุด/กลุ่ม 

  1.6) เตาเผา (Muffle furnace) จำนวน 1 เครือ่ง ใช้รวมกันทุกกลุม่ 
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  2) จัดเตรียมวัสดุ  

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

  2.2) แท่งแก้วคนสาร (Glass stick) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.3) ขวดน้ำกลั่น (Water bottle) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.4) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.5) ถ้วยระเหย (Evaporatimg dishes) ความจุ 100 ml จำนวน 3 ใบ/กลุ่ม 

  2.6) ถ้วยกระเบือ้ง crucible ความจุ 100 ml จำนวน 3 ใบ/กลุ่ม 

  2.7) กระดาษกรอง GF/C (Glass Fiber Filter) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 cm 

จำนวน 3 แผ่น/กลุ่ม 

  2.8) ปากคีบ (Forceps) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.9) ถ้วยอลูมิเนยีมฟอยล์ (Aluminum Foil Cup) จำนวน 3 ใบ/กลุ่ม 

  3) นำครุภัณฑ์และวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ และเมื่อเตรียมครุภัณฑ์

และวัสดุเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผูส้อนให้มาตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้ง 

  4) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนปูกรณ์  

  5) ให้บริการเบิกยืมครุภัณฑ์และวัสดุ  

  6) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 500 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจาก

แหล่งน้ำอื่น อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่าง

น้ำไว้หน้าหอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 
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        (1) หมอ้อังนำ้ (Water Bath)                               (2) ตู้อบ (Oven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (3) โถทำแห้ง (Desiccator)          (4) เครื่องช่ัง (Scales)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ชุดกรองสุญญากาศ (Vacuum filter set)      (6) เตาเผา (Muffle furnace) 

 

  ภาพที่ 9 ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการท่ี 2 เรื่อง ปริมาณของแข็ง (Solid) 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
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                      (1) บีกเกอร์ (Beaker)         (2) แท่งแก้วคนสาร (Glass stick) 

 

 

 

      

 

 

 

       (3) ขวดน้ำกลั่น (Water bottle)                      (4) กระบอกตวง (Cylinder) 

      

 

 

 

 

           (5) ถ้วยระเหย (Evaporatimg dishes)                (6) ถ้วยกระเบือ้ง crucible  

      

 

 

 

 

        (7) กระดาษกรอง GF/C           (8) ปากคีบ (Forceps)             (9) ถ้วยอลูมิเนยีมฟอยล์ 
 

ภาพที่ 10 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ปริมาณของแข็ง (Solid) 

 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 
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  ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

  1) เช็คชื่อนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

  2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาปรมิาณของแข็งในตัวอย่างนำ้แต่ละบทปฏิบัติการ

ย่อย และแจ้งให้นิสิตทำการทดลอง 3 ซ้ำ ทุกบทปฏิบัติการย่อย อธิบายรายละเอียดของแต่ละ

บทปฏิบัติการย่อย (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) ดังนี ้

   2.1) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid; TS) โดยวิธีทำให้แห้ง 

ที่ 103-105 oC 

    - นำถ้วยระเหย ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

ปล่อยทิง้ให้เย็น ในโถทำแหง้ (Desiccator) 

    - นำถ้วยระเหยมาช่ังนำ้หนัก สมมุตมิีน้ำหนัก A g 

    - เขย่าตัวอย่างนำ้ให้เข้ากัน เทตัวอย่างน้ำ 50 ml ลงในถ้วยระเหย  

    - นำไประเหยวางบนเครื่องอังน้ำที่ปรับอุณหภูมิที่ 100 oC จนแห้ง ปริมาตร

ตัวอย่างที่พอเหมาะ ควรเหลือกากแหง้ภายหลังการอบอยู่ในช่วง 10-200 mg 

    - นำเข้าอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

    - นำออกจากตู้อบ ปล่อยทิ้งไว้ใหเ้ย็นในโถทำแหง้ช่ังน้ำหนัก สมมุตินำ้หนัก B g 

 

  การคำนวณ (มั่นสนิ ตัณฑลุเวศม์, 2546) 

       (B - A) x 106 

               C 

   

    เมื่อ A = น้ำหนักถ้วยระเหยอย่างเดียว, g 

     B = น้ำหนกัถ้วยระเหยและของแข็ง, g 

     C = ปรมิาตรตัวอย่างนำ้, ml 

      

   2.2) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)  

โดยวิธีทำใหแ้หง้ที่ 103-105 oC 

    - นำถ้วยระเหย ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

ปล่อยทิง้ให้เย็นในโถทำแหง้ (Desiccator) 

    - นำถ้วยระเหยมาช่ังนำ้หนัก สมมุตมิีน้ำหนัก A g 

ของแข็งทั้งหมด (mg/l)     = 
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    - กรองตัวอย่าง โดยการต่อสายยางระหว่างปลายท่อดูดของเครื่องดูดและ

ของขวดกรอง วางกระดาษกรองบนถ้วยบุคเนอร์ เปิดเครื่องดูดสุญญากาศ ล้างกระดาษกรอง

ด้วยน้ำกลั่นอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ml และปล่อยให้ดูดน้ำออกจากกระดาษกรองจนหมด 

ทิ้งน้ำล้างไปนำตัวอย่างน้ำมาเขย่าให้เข้ากันอย่างดี มากรองผ่านกระดาษกรองที่เตรียมไว้        

ให้กรองให้มากกว่าปริมาตรที่เลือกใช้ที่จะนำมาระเหย  

    - เทน้ำตัวอย่างที่ผ่านการกรองใส่ในถ้วยระเหยที่สมมุตินำ้หนัก A g  

    - นำไประเหยวางบนเครื่องอังน้ำที่ปรับอุณหภูมิที่ 100 oC จนแหง้  

    - ออกจากตู้อบ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นในโถทำแหง้ช่ังนำ้หนัก สมมุตนิ้ำหนัก B g 

 

การคำนวณ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม,์ 2546) 

        (B - A) x 106 

                        C 

   

   เมื่อ A = น้ำหนักถ้วยระเหยอย่างเดียว, g 

    B = น้ำหนักถ้วยระเหยและของแข็ง, g 

    C = ปริมาตรตัวอย่างน้ำ, ml 
 

 หมายเหตุ: สามารถหาค่าของแข็งละลายทั้งหมดได้อีกทางหนึ่ง คือ หาค่าของแข็ง

ทั้งหมดและของแข็งแขวนลอยทั้งหมด นำมาลบกับผลต่างที่ได้ คือ ค่าของแข็งละลายทั้งหมด
     

   2.3) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; 

TSS) โดยวิธีทำให้แหง้ที่ 103-105 oC 

    - นำกระดาษกรองไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

ปล่อยใหเ้ย็นในโถทำแหง้ 

    - ช่ังนำ้หนักกระดาษกรอง สุมมตนิ้ำหนัก A g วางบนถ้วยอลูมิเนยีมฟอยล์ 

    - ต่อชุดเครื่องมือสำหรับกรอง ใช้ปากคีบหยิบกระดาษกรองวางบนกรวย

บุคเนอร์ เปิดเครื่องดูดสุญญากาศ ล้างกระดาษด้วยน้ำกลั่น 3 ครั้งติดต่อกัน โดยใช้ครั้งละ         

20 ml เปิดเครื่องดูดสุญญากาศต่อใหดู้ดน้ำออกจนแหง้ ทิง้นำ้ล้างไป 

    - เลือกปริมาตรตัวอย่างน้ำที่จะใช้พิจารณาลักษณะน้ำ ถ้าน้ำขุ่นมีของแข็ง

แขวนลอยมาก ควรใช้ปริมาณน้อย ๆ แต่ถ้าน้ำใสควรใช้ปริมาณน้ำตัวอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ทำได้เขย่าตัวอย่างให้เข้ากันอย่างดี เทตัวอย่างที่ทราบปริมาตรลงกรอง โดยค่อย ๆ เททีละน้อย 

ของแข็งละลายทั้งหมด (mg/l)          = 
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อย่างต่อเนื่องจนหมด ใช้น้ำกลั่นฉีดล้างภาชนะที่ใช้ตวงตัวอย่าง เทลงกรอง และฉีดน้ำกลั่น           

ที่ด้านข้างของกรวยบุคเนอร์รวมทั้งบนกระดาษกรองด้วย ปล่อยเครื่องดูดสุญญากาศดูดน้ำ

ออกจนแหง้ แล้วปิดเครื่อง 

    - ใช้ปากคีบหนีบกระดาษกรองขึ้นวางบนถ้วยอลูมิเนียมฟอยล์ นำไปอบ         

ในตู้อบที่อุณหภูม ิ103-105 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  

    - นำออกจากตู้อบ ปล่อยใหแ้หง้ในโถทำแหง้  

    - ช่ังนำ้หนักกระดาษกรอง สมมุตมิีน้ำหนัก B g 

 

 การคำนวณ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม,์ 2546) 

         (B - A) x 106 

       C 
   

   เมื่อ A = น้ำหนักถ้วยระเหยอย่างเดียว, g 

    B = น้ำหนักกระดาษกรองและของแข็ง, g 

    C = ปรมิาตรตัวอย่างน้ำ, ml 
 

 หมายเหตุ: สามารถใช้กระดาษกรองจากการวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งละลาย

ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งแขวนลองทั้งหมดได้  

 

   2.4) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่สลายไปเมื่อเผา (Volatile solids; VS)  

เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 550-600 oC 

    - นำถ้วยกระเบื้องหลังจากหา Total solids (TS) แล้วนำมาเผาในเตาเผา 

(Muffle furnace) ที่อุณหภมูิ 550 oc เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

    - ลดอุณหภูมิโดยนำไปใส่ในตู้อบก่อน แล้วจึงนำไปใส่ในโถดูดความชื้น 

อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

    - นำไปช่ังนำ้หนัก สมมตวิ่าได้น้ำหนัก E g นำมาคำนวณ 

 

 การคำนวณ (มัน่สิน ตัณฑุลเวศม,์ 2546) 
 

      (B - E) x 106 

             C 

     

ของแข็งแขวนลองทั้งหมด (mg/l)     = 

ของแข็งที่สลายไปเมือ่เผา (mg/l)    

=       = 
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   เมื่อ E = น้ำหนักถ้วยหลังจากเผาแล้ว, g 

    B = น้ำหนักถ้วยที่วิเคราะห์ TS แลว้, g 

    C = ปริมาตรตวัอย่างนำ้, ml 

 

   2.5) การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่คงเหลือจากการเผา (Fixed solids, FS)           

เมื่อเผาที่อุณหภูม ิ550-600 oC 

 

    ของแข็งที่คงเหลอืจากการเผา (mg/l )    =    TS - VS 

  

  3) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล                

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภยั 

  หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) หมายให้นิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งตอ่ไป  

 2) รับคืนครุภัณฑ์และวัสดุ  

 3) จัดเก็บครุภัณฑ์และวัสดุ  

 4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหอ้งปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

 5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.3 บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) 

  บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถวิเคราะห์หาออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) ในตัวอย่างน้ำ โดยใช้วิธีเอไซด์

แบบปรับปรุง (Azide Modification) ได้  

  ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

  1) จัดเตรียมวัสดุ  

  1.1 ขวดบีโอดี (BOD Bottle) ขนาด 300 ml พร้อมจุกปิด จำนวน 3 ขวด/กลุ่ม 

  1.2 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.3 บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.4 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 ml จำนวน 3 อัน/กลุ่ม 
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  1.5 ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 ml จำนวน 3 อัน/กลุ่ม 

  1.6 ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.7 บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ขวดบีโอดี (BOD Bottle)        (2) กระบอกตวง (Cylinder)      (3) บิวเรต (Burette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (4) ขวดรูปชมพู่         (5) ปิเปต (Pipette)        (6) ลูกยางแดง        (7) บีกเกอร์ (Beaker) 

   (Erlenmeyer flask)                                        (Syringe Ball) 

 

ภาพที่ 11 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง ออกซเิจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) 

   

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
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  2) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึน้อยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่มใน

ปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่ เตรียมแล้วให้ชัดเจน โดยแต่ละ

สารละลายมีวธิีการเตรียม  (มั่นสิน ตัณฑลุเวศม์, 2546) ดังนี ้

  2.1) สารละลายแมงกานสีซัลเฟต ปริมาณ 1 l  

   ละลายแมงกานีสซัล เฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O) 480 g หรือ

แมงกานีสซัลเฟตไดไฮเดรต (MnSO4.2H2O) 400 g หรือแมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต 

(MnSO4.H2O) 364 g ในน้ำกลั่นกรองแล้วเจอืจางเป็น 1 l  

  2.2) สารละลายอัลาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ ปริมาณ 1 l  

   ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 500 g (หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 

700 g) และโซเดียมไอโอไดด์ (NaI) 135 g (หรือโปแตสเซียมไอโอไดด์ 150 g) ในน้ำกลั่นเจือจาง

เป็น 1 l และละลายโซเดียมเอไซด์ (NaN3) 10 g ในน้ำกลั่น 40 ml แล้วเติมลงในสารละลาย

ข้างตน้ 

  2.3) กรดซัลฟูริคเข้มข้น (36 N)  

  2.4) นำ้แป้ง ปริมาณ 1 l  

   ละลายแป้งมันสำปะหลัง 5 g ในน้ำต้ม 800 ml เติมน้ำให้ได้ 1 l ต้มให้เดือด          

2-3 นาที ตั้งค้างคนืใช้แต่น้ำใส เติมกรดซาลิไซลิค (Salicylic Acid) 1.25 gต่อน้ำแป้ง 1 l  

  2.5) สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.1 N ปริมาณ 1 l  

   สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) จำนวน 

24.82 g ในน้ำต้มที่เย็นแล้ว เติมจนได้ปริมาตร 1 l เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอร์ม 5 ml 

หรอืโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 g ต่อสารละลาย 1 l  

  2.6) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 N ปริมาณ 1 l  

   เจือจางสารละลายไธโอซัลเฟต 0.1 N จำนวน 250 ml ด้วยน้ำกลั่นใหเ้ป็น 1 l           

เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอร์ม 5 ml หรือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 g สารละลายนี้          

ต้องนำมาหาความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardization) ด้วยสารละลายมาตรฐานไดโครเมต 

  2.7) สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.0250 N ปรมิาณ 1 l  

   ละลายโปแตสเซียมไดโครเมตที่อบแหง้ที่อุณหภูม ิ103 oC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 

จำนวน 1.226 g ต่อน้ำกลั่น 1 l  
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  3) หาความเข้มขน้ที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 

   3.1) ละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ (KI) ประมาณ 2 g ในน้ำกลั่น 150 ml ใส่ขวด

รูปชมพู่  

   3.2) เติมกรดซัลฟูริค 10 ml  

   3.3) แล้วเติมสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.025 N จำนวน 20 ml 

ทิง้ไว้ในที่มดื 5 นาที  

   3.4) เติมนำ้กลั่นจนได้ปริมาตร 200 ml                

   3.5) ไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต โดยใช้น้ำแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ 

(จากสีนำ้เงินจนไม่มีส)ี  

  ปกติจะปรับความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเท่ากับ 0.0250 N พอดี           

เพื่อสะดวกในการคำนวณ ถ้าสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.0250 N พอดี 

ปริมาตรที่ใช้ในการไตเตรตจะเท่ากับ 20.0 ml พอดี 

 

 

 

 

ในเมื่อ  N1 = ความเขม้ข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต, N 

N2 = ความเข้มขน้ที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานโปตัสเซียมไดโครเมต, N 

V1 = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต, ml 

V2 = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโปตัสเซียมไดโครเมต, ml 

      

  4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความเรียบร้อย

อีกครั้ง 

  5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

  6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

  7) ให้บริการเบิกและยืมครภุัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

  8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 1 l ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของ

นิสิต ไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจากแหล่ง

N1V1 = N2V2 
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น้ำอื่น อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่างน้ำไว้

หนา้หอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

  ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

  1) เช็คชื่อนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

  2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved 

Oxygen) ในตัวอย่างนำ้ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) ดังนี้ 

   2.1) เติมตัวอย่างน้ำที่จะวิเคราะห์ลงในขวดบีโอดีให้เต็ม โดยใช้วิธีกาลักน้ำช้า ๆ 

และปล่อยน้ำใหล้้นพ้นคอขวดออกมาสักพัก ระวังอย่าให้มีฟองอากาศสำหรับตัวอย่างน้ำ  

   2.2) เติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต 1.5 ml โดยให้ปลายปิเปตอยู่ใต้ผิวของ

ตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดี 

   2.3) เติมสารละลายอัลคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ 1.5 ml โดยให้ปลายปิเปตอยู่ใต้

ผวิของตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดี  

   2.4) ปิดจุกขวดระวังอย่าให้มีฟองอากาศ เขย่าอย่างแรงโดยการกลับขวดไปมา

ประมาณ 15 ครั้ง จะเกิดตะกอนสีน้ำตาลปล่อยให้ตกตะกอน (ถ้าเกิดตะกอนสีขาวแสดงว่า

ตัวอย่างนำ้ไม่มีออกซิเจนละลาย) 

  2.5) เปิดจุกออกแล้วเติมกรดซัลฟุริคเข้มข้น 2.0 ml โดยปล่อยให้กรดค่อย ๆ 

ไหลลงไปตามข้าง ๆ คอขวด โดยใหป้ลายปิเปตอยู่เหนอืผวิน้ำ  

  2.6) ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน โดยการกลับขวดไปมาจนกระทั่งตะกอนละลายหมด 

ตั้งทิง้ไว้ 5 นาที ก่อนนำไปไตเตรต สารละลายนีจ้ะเก็บไว้ได้ 2 ช่ัวโมง 

  2.7) จึงต้องตวงสารละลายตัวอย่าง 202 ml ใส่ขวดรูปกรวยเพื่อนำไปไตเตรต 

(คำนวณปริมาตรของตัวอย่างที่จะใช้ในการไตเตรต โดยยึดถือปริมาตรเริ่มต้นของตัวอย่าง 200 ml 

เป็นหลัก นั่นคือ ถ้าขวดบีโอดีขนาด 300 ml เติมแมงกานีสซัลเฟตและอัลคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ 

อย่างละ 1.5 ml รวมเป็น 3.0 ml ปริมาตรที่จะต้องนำมาไตเตรตจะเป็น (200 x 300) / (300 - 3)        

= 202 ml) 

  2.8) ไตเตรตสารละลายตัวอย่างด้วยโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 N จนกระทั่ง         

สีเหลืองเริ่มจางลง (สีฟางข้าว) เติมน้ำแป้ง 1 ml จะได้สีน้ำเงิน ไตเตรตต่อไปจนกระทั่งสีน้ำเงิน

หายไป 

  2.9) การคำนวณ  

   เนื่องจาก 1 ml ของโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 N สมมูลย์กับออกซิเจนละลาย 

0.200 mg ดังนั้น แต่ละมิลลิลิตรของโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้จะสมมูลย์กับออกซิเจนละลาย      
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1 mg/l เมื่อปริมาตรของตัวอย่างเริ่มต้น 200 ml เช่น เมื่อใช้ไธโอซัลเฟตในการไตเตรต 5 ml 

ตัวอย่างนำ้จะมีออกซิเจนละลาย 5 mg/l   
 

      A x N x 8 x 1,000 

        B2(B1 – R) / B1 

 

 เมื่อ A  = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ในการไตรเตรต, ml 

   N  = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต, N 

   B1 = ปริมาตรของนำ้ตวัอย่างที่เริ่มตน้, ml 

   B2 = ปริมาตรของน้ำตัวอย่างที่ใชใ้นการไตเตรต, ml 

   R  = ปริมาณของสารเคมีที่เติมลงในน้ำตัวอย่าง (สารละลายแมงกานีสซัลเฟต

และสารละลายอัลาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์) 

 

  3) แจ้งให้นิสติทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

  4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล          

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 

  หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนวัสดุ  

 3) จัดเก็บวัสดุและสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหอ้งปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

 5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

  4.4 บทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 

   บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทราบหลักการและวิธีการวิเคราะห์

หา BOD (Biochemical Oxygen Demand) ในตัวอย่างน้ำ โดยใช้วิธี Dilution method ซึ่งวิธีนี้จะ

ใช้กับตัวอย่างน้ำที่สกปรกมาก มีค่า BOD5 เกิน 7 mg/l ดังนั้น ถ้าไม่ทำให้เจือจางลงปริมาณ

ออกซิเจนในตัวอย่าง จะไม่พอที่จะใช้ย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ ค่า DO5 จะเป็นศูนย์ การเจือจาง

อาจใช้แบบ direct pipetting ลงสู่ขวด BOD โดยตรงเลยก็ได้ การเลือกใช้ dilution เท่าใดสำหรับ

น้ำทิ้งนั้น ๆ เราควรจะทราบค่า BOD โดยประมาณก่อน ซึ่งส่วนมากจะประมาณจากค่า COD 

DO (mg/l)       = 
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(คือ ประมาณ 60 % ของ COD) แล้วพิจารณาค่า dilution ที่จะใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าน้ำทิ้งมีค่า 

COD 1,000 mg/l  ค่า BOD โดยประมาณจะเท่ากับ 600 mg/l จากตารางควรเลือกใช้ 1.0 % 

mixture แล้วจงึเลือกเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเจือจางที่สูงกว่าและต่ำกว่าที่อยู่ติดกันอีก 2 อัน เพือ่ให้

ครอบคลมุค่า BOD ทีต่้องการทราบ 

  ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

  1) จัดเตรียมครุภัณฑ์  

 ตู้บ่มบีโอดี (BOD Incubator) จำนวน 1 ตู้ ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ตู้บ่มบีโอดี 
 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 

 

   2.1) ขวดบีโอดี (BOD Bottle) ขนาด 300 ml พร้อมจุกปิด จำนวน 18 ขวด/กลุ่ม 

   2.2) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

   2.3) บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

   2.4) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 ml จำนวน 3 อัน/กลุ่ม 

   2.5) ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 ml จำนวน 3 อัน/กลุม่ 

   2.6) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

   2.7) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

   2.8) เครื่องเป่าอากาศ (ออกซิเจน) (Aerator) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
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(1) ขวดบีโอดี (BOD Bottle) (2) กระบอกตวง (Cylinder) (3) บิวเรต (Burette)  (4) ขวดรูปชมพู่  

         

 

 

             

                  

 

          

                          (5) ปิเปต (Pipette)          (6) ลูกยางแดง (Syringe Ball) 

 

 

 

 

 

                         (7) บีกเกอร ์(Beaker)     (8) เครื่องเป่าอากาศ 

 

ภาพที่ 13 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการท่ี 4 เรื่อง บโีอดี (Biochemical Oxygen  

                       Demand, BOD) 

 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 

 



65 

  3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม        

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน การเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี ้(มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1) สารละลายแมงกานีสซัลเฟต ปริมาณ 1 l  

   ละลายแมงกานีสซัลเฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O) 480 g หรือ

แมงกานีสซัลเฟตไดไฮเดรต (MnSO4.2H2O) 400 g หรือแมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต 

(MnSO4.H2O) 364 g  ในน้ำกลั่นกรองแลว้เจือจางเป็น 1 l  

  3.2) สารละลายอัลาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ ปริมาณ 1 l  

   ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 500 g (หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 

700 g) และโซเดียมไอโอไดด์ (NaI) 135 g (หรือโปแตสเซียมไอโอไดด์ 150 g) ในน้ำกลั่นเจือจาง

เป็น 1 l และละลายโซเดียมเอไซด์ (NaN3) 10 g ในน้ำกลั่น 40 ml แล้วเติมลงในสารละลาย

ข้างตน้  

  3.3) กรดซัลฟูริคเข้มข้น (36 N)  

  3.4) น้ำแป้ง ปริมาณ 1 l  

   ละลายแป้งมันสำปะหลัง 5 g ในน้ำต้ม 800 ml เติมน้ำให้ได้ 1 l ต้มให้เดือด 

2-3 นาที ตั้งค้างคนืใช้แต่น้ำใส เติมกรดซาลิไซลิค (Salicylic Acid) 1.25 g ต่อน้ำแป้ง 1 l  

  3.5) สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.1 N ปริมาณ 1 l  

   สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) จำนวน 

24.82 g ในน้ำต้มที่เย็นแล้ว เติมจนได้ปริมาตร 1 l เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอร์ม 5 ml 

หรอืโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 g ต่อสารละลาย 1 l  

  3.6) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 N ปริมาณ 1 l  

   เจือจางสารละลายไธโอซัลเฟต 0.1 N จำนวน 250 ml ด้วยน้ำกลั่นให้เป็น          

1 l เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอร์ม 5 ml หรือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 g สารละลายนี้

ต้องนำมาหาความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardization) ด้วยสารละลายมาตรฐานไดโครเมต 

  3.7) สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.0250 N ปริมาณ 1 l  

   ละลายโปแตสเซียมไดโครเมตที่อบแห้งที่อุณ หภูมิ  103 oC เป็นเวลา          

2 ช่ัวโมง จำนวน 1.226 gต่อน้ำกลั่น 1 l  
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  3.8) สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ ปริมาณ 1 l  

   ละลายโปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอตเฟต (KH2PO4) 8.5 g ไดโซเดียม

ไฮโดรเจนฟอตเฟตเฮปตะไฮเดรต (Na2HPO4.7H2O) 33.4 g ไดไปแตสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 

(K2HPO4) 21.75 g และแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) 1.7 g ในน้ำกลั่น 500 ml แล้วเจือจางให้

เป็น 1 l  

  3.9) สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต ปริมาณ 1 l  

   ละลายแมกนี เซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต (MgSO4.7H2O) จำนวน 22.5 g            

ในน้ำกลั่น แล้วเจอืจางเป็น 1 l  

  3.10) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ปริมาณ 1 l  

   ละลายแคลเซียมคลอไรด์ปราศจากน้ำ (anhydrous CaCl2) 27.5 g ในน้ำกลั่น

แล้วเจอืจางเป็น 1 l  

  3.11) สารละลายเฟริคคลอไรด์ ปริมาณ 1 l  

   ละลายแฟริคคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต (FeCl3.6H2O) จำนวน 0.25 g แล้วเจือจาง

เป็น 1 l  

  4) หาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 

  4.1) ละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ (KI) ประมาณ 2 g ในน้ำกลั่น 150 ml ใส่ขวด

รูปชมพู ่ 

  4.2) เติมกรดซัลฟูริค 10 ml  

  4.3) แล้วเติมสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.025 N จำนวน 20 ml 

ทิง้ไว้ในที่มดื 5 นาที  

  4.4) เติมนำ้กลั่นจนได้ปริมาตร 200 ml                

  4.5) ไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต โดยใช้น้ำแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ 

(จากสีนำ้เงินจนไม่มีส)ี  

  ปกติจะปรับความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเท่ากับ 0.0250 N พอดี         

เพื่อสะดวกในการคำนวณ ถ้าสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.0250 N พอดี 

ปริมาตรที่ใช้ในการไตเตรตจะเท่ากับ 20.0 ml พอดี 
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ในเมื่อ  N1 = ความเขม้ข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต, N 

N2 = ความเข้มขน้ที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานโปตัสเซียมไดโครเมต, N 

V1 = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต, ml 

V2 = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโปตัสเซียมไดโครเมต, ml 

   

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความเรียบร้อย

อีกครั้ง 

 5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิกยืมครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 3 l ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของ

นิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจากแหล่งน้ำอื่น 

อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่างน้ำไว้หน้า

หอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

  ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

  1) เช็คช่ือนสิิตและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

  2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หา BOD ในตัวอย่าง (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) ดังนี ้

   2.1) เตรียมน้ำเจือจาง  

    - ตวงนำ้กลั่นให้มากกว่าปริมาตรที่จะใช้ 1 l ใส่ขวดแอสไพเรเตอร์ที่สะอาด 

    - เป่าอากาศที่สะอาดเพือ่เพิ่มออกซิเจนในน้ำ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง  

    - เติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมคลอไรด์ 

และเฟริคคลอไรด์อย่างละ 1 ml ต่อน้ำเจอืจาง 1 l  

   2.2) การเลือกปริมาณตัวอย่างที่จะใช้ ถ้าไม่ทราบค่าบีโอดีโดยประมาณของ

ตัวอย่างน้ำ ต้องหาซีโอดีก่อนหรืออาจจะดูจากค่า Rapid COD (ซีโอดีอย่างง่าย) พร้อมกับ

พิจารณาลักษณะของตัวอย่างน้ำ แหล่งเก็บตัวอย่างน้ำร่วมด้วย เพื่อกะประมาณค่าบีโอดี             

เช่น น้ำตัวอย่างที่มีค่าของแข็งละลายมาก ควรมีค่าบีโอดีร้อยละ 60-70 ของซีโอดี หรือเมื่อ

ทราบว่าเป็นน้ำเสียชุมชนก็ควรจะมีค่าบีโอดี ระหว่าง 100-300 mg/l การเลือกปริมาณตัวอย่าง

N1V1 = N2V2 
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นิยมเลือกให้มีปริมาณออกซิเจนเหลืออยู่อย่างน้อย 1 mg/l และควรจะมีการใช้ออกซิเจนอย่าง

น้อย 2 mg/l เมื่อทราบค่าบีโอดีโดยประมาณ ควรเลือกปริมาณตัวอย่างที่คาดว่าจะให้ค่าบีโอดี

อยู่ในช่วงที่กำหนด แล้วจึงเลือกปริมาณตัวอย่างที่ใช้ให้สูงและต่ำกว่าที่อยู่ติดกันตามตาราง 4 

เช่น ประมาณค่าบีโอดีไว้ประมาณ 100 mg/l จะเลือกใช้ปริมาณตัวอย่าง 20 ml 10 ml และ 50 ml 
 

ตารางที่ 4 การเลือกขนาดตัวอย่างและอัตราเจอืจางสำหรับช่วงบีโอดีต่าง ๆ   

ปริมาณตวัอย่าง (ml) ช่วงบีโอดี (mg/l ) อัตราเจือจาง 
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ที่มา: มัน่สิน ตัณฑุลเวศม์, 2546 
 

   2.3) ปิเปตตัวอย่างตามจำนวนที่เลือกไว้ลงในขวดบีโอดีขนาด 300 ml อย่างละ    

2 ขวด (DO0 และ DO5) เติมน้ำเจือจางจนเต็มขวดบีโอดี ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ

ปิดฝาให้แน่น 

   2.4) นำขวดที่เป็น DO0 เติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต 1.5 ml โดยให้ปลาย          

ปิเปตอยู่ใต้ผวิของตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดี 

   2.5) นำขวดที่เป็น DO0 เติมสารละลายอัลคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ 1.5 ml โดยให้

ปลายปิเปตอยู่ใต้ผิวของตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดี  

   2.6) ขวดที่เป็น DO0 ปิดจุกขวดระวังอย่าให้มีฟองอากาศ เขย่าอย่างแรงโดยการ

กลับขวดไปมาประมาณ 15 ครั้ง จะเกิดตะกอนสีน้ำตาลปล่อยให้ตกตะกอน (ถ้าเกิดตะกอนสี

ขาวแสดงวา่ตัวอย่างนำ้ไม่มีออกซิเจนละลาย) 
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   2.7) ขวดที่เป็น DO0 เปิดจุกออกแล้วเติมกรดซัลฟุริคเข้มข้น 2.0 ml โดยปล่อยให้

กรดค่อย ๆ ไหลลงไปตามข้าง ๆ คอขวด โดยใหป้ลายปิเปตอยู่เหนอืผวิน้ำ  

   2.8) ขวดที่เป็น DO0 ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน โดยการกลับขวดไปมาจนกระทั่ง

ตะกอนละลายหมด ตั้งทิง้ไว้ 5 นาที ก่อนนำไปไตเตรต สารละลายนีจ้ะเก็บไว้ได้ 2 ช่ัวโมง 

   2.9) ขวดที่เป็น DO0 ตวงสารละลายตัวอย่าง 202 ml ใส่ขวดรูปกรวยเพื่อนำไป          

ไตเตรต (คำนวณปริมาตรของตัวอย่างที่จะใช้ในการไตเตรต โดยยึดถือปริมาตรเริ่มต้นของ

ตัวอย่าง 200 ml เป็นหลัก นั่นคือ ถ้าขวดบีโอดีขนาด 300 ml เติมแมงกานีสซัลเฟตและอัลคาไล-

ไอโอไดด์-เอไซด์ อย่างละ 1.5 ml รวมเป็น 3.0 ml ปริมาตรที่จะต้องนำมาไตเตรตจะเป็น              

(200 x 300) / (300 - 3) = 202 ml) 

   2.10) ขวดที่เป็น DO0 ไตเตรตสารละลายตัวอย่างด้วยโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 N 

จนกระทั่งสีเหลืองเริ่มจางลง (สีฟางข้าว) เติมน้ำแป้ง 1 ml จะได้สีน้ำเงิน ไตเตรตต่อไปจนกระทั่ง       

สีนำ้เงนิหายไป 

   2.11) ส่วนอีกขวด (DO5) นำไปบ่มที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 20 oC เป็นเวลา 

5 วัน เมือ่ครบ 5 วัน นำขวดบีโอดีที่บ่มไว้มาหาค่าออกซิเจนละลายที่เหลอือยู่ (วิธีการหาเหมอืน

การหา DO0) สมมุตเิป็น DO5 

   2.12) การคำนวณ 

        เนื่องจาก 1 ml ของโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.0250 N สมมูลย์กับออกซิเจน

ละลาย 0.200 mg ดังนั้น แต่ละmlของโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้จะสมมูลย์กับออกซิเจนละลาย     

1 mg/l เมื่อปริมาตรของตัวอย่างเริ่มต้น 200 ml เช่น เมื่อใช้ไธโอซัลเฟตในการไตเตรต 5 ml 

ตัวอย่างนำ้จะมีออกซิเจนละลาย 5 mg/l   
 

      A x N x 8 x 1,000 

       B2(B1 – R) / B1 
 

 เมือ่ A  = ปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ในการไตรเตรต, ml 

   N  = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต, N 

   B1 = ปริมาตรของน้ำตัวอย่างที่เริ่มตน้, ml 

   B2 = ปริมาตรของน้ำตัวอย่างที่ใช้ในการไตเตรต, ml 

   R  = ปริมาณของสารเคมีที่เติมลงในน้ำตัวอย่าง  
 

 

 

 

DO0, 5 (mg/l)   =    
= 
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ค่าบีโอดี (mg O2/l)   = (DO0 - DO5) x อัตราส่วนเจือจาง 
  

  เมื่อ  DO0 = ค่าออกซิเจนละลายที่ไตเตรตได้ในวันแรก 

    DO5 = ค่าออกซิเจนละลายที่ไตเตรตได้ในวันที่ 5 

         

                           ปริมาตรนำ้เต็มขวดบีโอดี (300 ml) 

                            

     

  3) แจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

  4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 

  หลงันิสิตทำการทดลอง   

  1) นัดหมายใหน้ิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยใหเ้วลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

  2) รับคืนวัสดุ  

  3) จัดเก็บวัสดุและสารเคมี  

  4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหอ้งปฏบิัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

  5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.5 บทปฏิบัติการที่ 5 เรือ่ง ซีโอดี (Chemical Oxegen Demand, COD) 

  บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถ

วิเคราะห์หาซีโอดี (Chemical Oxegen Demand, COD) ในตัวอย่างน้ำ โดยใช้วิธีรีฟลักซ์ปิดแบบ

ไตเตรชัน (Closed Reflux) จะใช้สำหรับตัวอย่างทีม่คี่าซีโอดี 5-50 mg/l   

  ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

  1) จัดเตรียมครุภัณฑ์  

   เตาอบลมร้อน (Oven) จำนวน 1 ตู้ ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

ปริมาตรตัวอย่างที่ใช้ 

 

        อัตราส่วนเจือจาง     =  
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ภาพที่ 14 เตาอบลมร้อน (Oven) 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

  2) จัดเตรียมวัสดุ 

   2.1) หลอดย่อย (Digestion Vessels) เป็นหลอดแก้วบอโรซิลิเคท (Borosilicate) 

ขนาด 16 x 100 mm หรือ 20 x 150 mm หรือ 25 x 150 mm มีฝาสลักเกลียว ซึ่งทำด้วย TFE 

จำนวน 4 ขวด/กลุ่ม 

   2.2) ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

   2.3) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

  2.4) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.5) บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม  

  2.6) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 ml จำนวน 4 ขวด/กลุ่ม  

  2.7) ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

  2.8) ปิเปต (Pipette) ขนาด 10 ml จำนวน 3 อัน/กลุ่ม 

  2.9) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.10) ลูกแก้วขนาดจิว๋ (Tiny glass ball) จำนวน 12 อัน/กลุ่ม 
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           (1) หลอดย่อย (Digestion Vessels)            (3) บีกเกอร์ (Beaker) 

           (2) ตะแกรงใส่หลอดทดลอง              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) กระบอกตวง (Cylinder)          (5) บิวเรต (Burette)     (6) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (7), (8) ปิเปต (Pipette)     (9) ลูกยางแดง (Syringe Ball)          (9) ลูกแก้วขนาดจิว๋  

 

ภาพที่ 15 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 5 เรือ่ง ซีโอดี (Chemical Oxegen Demand, COD) 

  

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 
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  3) จัดเตรียมสารเคมี  

     ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึน้อยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่มใน

ปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่ เตรียมแล้วให้ชัดเจน โดยการเตรียม

สารละลายบทปฏิบัติการนี ้(มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1) สารละลายย่อย : สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต  0.1 N 

ปริมาณ 1 l  

     สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ซึ่งอบแห้งที่ 103oC 

เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หนัก 4.913 g ในน้ำกลั่น 500 ml เติมกรดซัลฟูริก (H2SO4) 167 ml และปรอท

ซัลเฟต (HgS04) 33.3 g คนให้ละลายปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วเจือจางด้วยน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 

1,000 ml 

  3.2) สารละลายกรดซัลฟุริกและซิลเวอร์ซัลเฟต ปริมาณ 1 l  

   ช่ังซัลเวอร์ซัลเฟต (Ag2SO4) 8.8 g ใส่ลงในกรดซัลฟุริกเข้มข้น 1 l ตั้งทิ้งไว้            

1-2 วัน เพื่อให้ซิลเวอร์ซัลเฟตละลายได้ทั้งหมด ก่อนนำไปใช้ต่อไป  

  3.3) สารละลายมาตรฐานเฟรัสแอมโมเนี ยซัลเฟส (Standard FAS) 0.05 N 

ปรมิาณ 1 l  

   ละลายเฟรัสแอมโมเนียซัลเฟส (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) 19.6 g ในน้ำกลั่น 

เติมกรดซัลฟุริกเข้มข้น 20 ml แล้วเจอืจางเป็น 1,000 ml ดว้ยน้ำกลั่น 

  3.4) สารละลายเฟอโรอีนอนิดิเคเตอร์ (Ferroin Indicator Solution) ปริมาณ 1 l  

   ล ะล าย  1 ,10-ฟี แน น โท รลี น โม โน ไฮ เด รต  (C12H8N2 .H2O) 1.485 g 

และเฟรัสซัลเฟต (Ferrous Sulfate, FeSO4, 7H2O) 695 mg ในน้ำกลั่นแล้วเจือจางเป็น 100 ml 

  4) ตรวจสอบความเข้มขน้ของสารละลาย FAS 

  4.1) ปิเปตสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.1 N 5.0 ml ใส่ในขวด

รูปชมพู ่ 

  4.2) เติมนำ้กลั่น 50 ml  

  4.3) แลว้ค่อย ๆ เติมกรดซัลฟุริกเข้มข้น 15 ml ทิง้ให้เย็น  

  4.4) ไตเตรตด้วยเฟรัสแอมโมเนียมซัลเฟต โดยใช้เฟอโรอีนเป็นอินดิเคเตอร์ 2-3 

หยด จุดยุติเป็นสีน้ำตาล จดปริมาตร FAS ที่ใช ้
 

                      5.0 x 0.1 

                  ปริมาตร FAS ทีใ่ช ้
ความเข้มข้นของ FAS, N (N)        = 
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 5) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี             

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความ

เรียบร้อยอีกครั้ง 

 5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิก ยมืครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 1 l ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของ

นิสติไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจากแหล่งน้ำ

อื่น อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่างน้ำไว้หน้า

หอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

  ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

  1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขยีนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

  2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีในตัวอย่างน้ำ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) 

ดังนี้ 

   2.1) ต้องล้างหลอดแก้วและฝาปิดด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก 20% เสมอทุกครั้ง

ก่อนใช้งาน  

   2.2) เลือกปริมาตรตัวอย่างน้ำและขนาดของหลอดแก้วให้เหมาะสม 

    - ถ้าเป็นน้ำสะอาด น้ำธรรมชาติหรือน้ำที่มีค่าซีโอดีต่ำ ๆ (< 40 mg/l)            

ใช้หลอดแก้วขนาด 25 x 150 mm ควรใชตั้วอย่างน้ำ 10 ml  

    - ถ้ามีค่าซีโอดีสูงให้ใช้หลอดแก้วขนาด 20 x 150 mm ควรใช้ตัวอย่างน้ำ 5 ml 

หรอืน้อยกว่าแล้วเติมน้ำกลั่นให้เป็น 5 ml 

    - ถ้ามีค่าซีโอดีสูงกว่านั้นให้ใช้หลอดแก้วขนาด 16 x 100 mm ควรใช้ตัวอย่าง

น้ำ 2.5 ml หรอืน้อยกว่าแล้วเติมน้ำกลั่นให้เป็น 2.5 ml 

    ถ้าตัวอย่างน้ำมีคา่ซีโอดีสูงมาก ต้องเจอจางตัวอย่างก่อนนำมาใช้ ควรประมาณ

ค่าซีโอดีของตัวอย่างน้ำอย่างคร่าว ๆ ก่อน เพื่อที่จะได้เลือกใช้ปริมาณตัวอย่างได้อย่าง

เหมาะสมการประมาณค่าซีโอดีสามารถทำได้ โดยพิจารณาจากลักษณะตัวอย่างน้ำแหล่งที่มา

ของน้ำ และจากค่า Papid COD การเลือกขนาดตัวอย่างน้ำที่ใช้ วิเคราะห์ให้เหมาะสมอาจดูได้

จากตาราง 5 ในทางปฏิบัติ ควรเลือกใช้ปริมาณตัวอย่างน้ำให้ผลต่างของ FAS ที่ใช้ในการไตเตรต

แบลงค์และตวัอย่างน้ำอยู่ระหว่าง 1-5 ml 
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ตารางที่ 5 ขนาดตัวอย่างและอัตราเจอืจางที่เหมาะ* 

ช่วงซโีอด ี ขนาดตัวอย่าง (ml) อัตราเจือจาง 

< 200 5 1 : 1 

200-400 4 1 : 1 

400-800 2 1 : 1 

800-1,600 1 1 : 1 

1,600-3,200 5 1 : 10 

2,700-5,300 3 1 : 10 

4,000-8,000 4 1 : 20 

8,000-16,000 2 1 : 20 

13,000-26,500 3 1 : 50 

20,000-40,000 2 1 : 50 

40,000-80,000 2 1 : 100 

80,000-160,000 1 1 : 100 

หมายเหตุ: *เมื่อใช ้FAS ความเขม้ข้น 0.05 N และ K2Cr2O7 0.1 N 
 

ที่มา: มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546 

 

  2.3) ใส่น้ำตัวอย่างลงในหลอดแก้วขนาดเหมาะสม เติมน้ำยาย่อยสลายหรือ           

โปแตสเซียมไดโครเมต ตามด้วยกรดซัลฟูริกอย่างช้า ๆ ในปริมาณที่แสดงอยู่ในตาราง 6 (ถ้าใช้

ปริมาณตัวอย่างน้ำน้อยกว่าที่แสดงไว้ในตารางให้เติมน้ำกลั่นให้ครบตามจำนวน) ปิดฝาให้แน่น

และเขย่าผสมกันใหด้ี สำหรับแบงค์ใชน้้ำกลั่นแลว้ทำเหมอืนตัวอย่างทุกอย่าง 

 

ตารางที่ 6 ขนาดของหลอดแก้ว ปริมาตรตัวอย่างน้ำและสารเคมีท่ีเหมาะสม 

ขนาด

หลอดแก้ว 

(mm) 

ปริมาณน้ํา 

ตัวอย่าง (ml) 

ปริมาณ 

สารย่อยสลาย 

(ml) 

ปริมาณ 

สารละลายกรด 

H2SO4 (ml) 

ปริมาตรรวม

ml 

16 x 100 mm 

20 x 150 mm 

25 x 150 mm 

2.5 

5.0 

10.0 

1.5 

3.0 

6.0 

3.5 

7.0 

14.0 

7.5 

15.0 

30.0 

 

ที่มา: มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546 
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  2.4) ใส่ลูกแก้วขนาดจิว๋ (Tiny glass ball) ทุกหลอด หลอดละ 3 เม็ด 

  2.5) วางหลอดแก้วในตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack) แล้วใส่ตู้อบ                 

ตั้งอุณหภูมิ ไว้ที่ 150 ± 2oC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง เมื่อครบ 2 ช่ัวโมง แล้ว นำออกจากตู้อบปล่อย

ทิง้ให้เย็น  

  2.6) การทำไตรเตรชัน 

   เทสารละลายออกจากหลอดแก้วลงในขวดรูปรูปชมพู่ ใช้น้ำกลั่นฉีดกลั่นฉีด

ล้างสารละลายในหลอดแก้วให้หมด แล้วเทรวมลงในขวดรูปชมพู่ เติมเฟอโรอีนอินดิเคเตอร์        

2-3 หยด แล้วไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐานมาตรฐาน FAS สีของสารละลายจะค่อย ๆ 

เปลี่ยนจากเหลืองเป็นสีเขียวอมเหลืองเปลี่ยนจากสีเขียวอมเหลืองเป็นสีฟ้าเปลี่ยนจากสีฟ้า             

เป็นสีนำ้ตาลแดง ซึ่งแสดงว่าถึงจดุยุติจดปริมาณ FAS 

  2.7) การคำนวณ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) 
    

        (A-B) x N x 8000 

                  V 

 

 เมื่อ  A = ปริมาตร FAS ทีใ่ชใ้นการไตเตรตแบลงค์, ml 

   B = ปริมาตร FAS ทีใ่ช้ในการไตเตรตตัวอย่าง, ml 

   N = ความเข้มขน้ของ FAS เป็น N 

   V = ปริมาตรนํา้ตัวอย่าง, ml 
 

  3) แจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

  4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล           

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย  

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายใหน้ิสติส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนวัสดุ  

 3) จัดเก็บวัสดุและสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏบิัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

 5) ปิดหอ้งปฏิบัตกิาร 

 

ซีโอดี, mg O2/l    = 
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  4.6 บทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง ไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) 

  บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถวิเคราะห์หาไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) ในตัวอย่างน้ำ โดยใช้วิธีสกัดด้วยกรวยแยก 

(Partition gravimetric) ได้ ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับน้ำธรรมชาติ น้ำใส และน้ำผ่านการบำบัดแล้ว 

ซึ่งมปีริมาณไขมันและน้ำมันต่ำ (น้อยกว่า 1 mg/l )  

  ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

  1) จัดเตรียมครุภัณฑ์  

  1.1) เครื่ององันำ้ (Water bath) จำนวน 2 เครื่อง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.2) ตู้อบ (Hot air oven) จำนวน 2 ตู้ ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.3) เครื่องช่ัง (Scales) 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครือ่ง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.4) โถทำแหง้ (Desiccator) จำนวน 2 ตู้ ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.5) เครือ่งวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) จำนวน 1 เครือ่ง/กลุ่ม 

 

 

 

 

 

              (1) เครื่ององันำ้ (Water bath)           (2) ตู้อบ (Hot air oven) 

 

 

 

 

 

 

     (3) เครื่องช่ัง (Scales)       (4) โถทำแหง้ (Desiccator)      (5) เครื่อง pH meter 

 

ภาพ 16 แสดงครุภัณฑ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง ไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) 

   

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
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  2) จัดเตรียมวัสดุ 

  2.1) ถ้วยระเหย (Evaporating Disc) จำนวน 3 ใบ/กลุ่ม 

  2.2) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 250 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.3) กระดาษกรอง (Filter paper) ขนาด 11 เซนติเมตร เบอร์ 40 จำนวน 3 แผ่น/กลุ่ม 

  2.4) กรวยกรอง (Funnel) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.5) ปิเปต (Pipette) ขนาด 10 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.6) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.7) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 500 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.8) กรวยแยก (separatory funnel) ขนาด 500 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

 

 

 

 

(1) ถ้วยระเหย (Evaporating Disc) (2) กระบอกตวง (Cylinder) (3) กระดาษกรอง (Filter paper) 

 

 

 

 

 

     (4) กรวยกรอง (Funnel)              (5) ปิเปต (Pipette)         (6) ลูกยางแดง (Syringe Ball)                                                

 

                  ) 

 

 

 

                      (7) บีกเกอร์ (Beaker)        (8) กรวยแยก (separatory funnel) 

 

ภาพที่ 17 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง ไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) 

  

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
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 3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึน้อยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่มใน

ปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน โดยการเตรียม

สารละลายบทปฏิบัติการนี้ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มีรายละเอียดดังนี้  

  3.1) กรดซัลฟุริกเข้มข้น (Conc. H2SO4) ประมาณ 2 ml/กลุ่ม (ใช้ปรับตัวอย่างน้ำ

ให้ pH < 2 ดังนัน้ ปริมาณขึน้อยู่กับค่า pH ของนำ้ตัวอย่างก่อนปรับ) 

  3.2) เฮกเซน (n-Hexane) หรอืฟรีออน ปริมาณ 135 ml/กลุ่ม 

  3.3) โซเดียมซัลเฟต ปราศจากน้ำ (Sodium Sulfate Anhydrous) ปริมาณ 5 g/กลุ่ม 

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความ

เรียบร้อยอีกครั้ง 

 5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิก ยืมครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 1 l ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของนิสิต

ไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจากแหล่งน้ำอื่น 

อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่างน้ำไว้หน้า

หอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาไขมันและน้ำมัน (Grease and Oil) ในตัวอย่างน้ำ 

(มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) ดังนี้ 

  2.1) นำถ้วยระเหย (Evaporating Disc) ไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลา 

1 ช่ัวโมง ปล่อยทิง้ให้เย็นในโถทำแหง้ (Desiccator)  

  2.2) นำถ้วยระเหยมาช่ังนำ้หนัก สมมุตมิีน้ำหนัก A g 

  2.3) เติมกรดซัลฟุริกเข้มข้นใส่ในน้ำตัวอย่าง จนพีเอชน้อยกว่า 2  

  2.4) ตวงนำ้ตัวอย่าง 250 ml แล้วเทใส่ในกรวยแยก 

  2.5) เติมเฮกเซน 15 ml แล้วเขย่าอย่างแรง 2 นาที ตั้งทิ้งไว้ สารผสมจะแยกช้ัน         

ช้ันเฮกเซน จะอยู่ส่วนบน ส่วนน้ำจะอยู่ส่วนกลาง 
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  2.6) ถ่ายชัน้น้ำตวัอย่างไว้ในบีกเกอร์เดิม เพื่อนำมาสกัดอีกครั้ง 

  2.7) ถ่ายช้ันของเฮกเซนซึ่งมีไขมันและน้ำมันละลายอยู่ ผ่านกรวยกรองที่มี

โซเดียมซัลเฟต บนกระดาษกรองลงในถ้วยระเหย ซึ่งได้ทำให้แห้งและมีน้ำหนักคงที่และได้ช่ัง

น้ำหนักไว้แลว้สมมติเป็น A g 

  2.8) ทำการสกัดซ้ำด้วยวิธีเดียวกันนี้อีกหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งไขมันและน้ำมัน

ถูกสกัดออกจากตัวอย่างหมด 

  2.9) นำถ้วยระเหยซึ่งมีเฮกเซนและไขมันและน้ำมันละลายอยู่ ไประเหยเอา        

เฮกเซนออกบนเครื่องอังนำ้ที่อุณหภูม ิ70๐C จนแหง้ปราศจากความช้ืน  

  2.10) ปล่อยเย็นในโถทำแห้ง ประมาณ 30 นาที แล้วช่ังนำ้หนักสมมติเป็น B g 

  2.11) การคำนวณ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546)  

    

            (B - A) x 106 

                   C 

 

 เมื่อ  A = น้ำหนักของถ้วยระเหยก่อนการทดลอง (g) 

   B = น้ำหนักของถ้วยระเหยหลังการทดลอง (g) 

   C = ปริมาตรนำ้ตัวอย่าง (ml) 

 

 3) แจ้งใหน้ิสติทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

 4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย  

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนวัสดุ  

 3) จัดเก็บวัสดุและสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหอ้งปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 

ไขมันและน้ำมัน (ml/l )   = 



81 

4.7 บทปฏิบัติการท่ี 7 เรื่อง ความกระด้าง (Hardness) 

 บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถวิเคราะห์หาความกระด้าง (Hardness) ในตัวอย่างนำ้ โดยใช้วิธีการไตรเตรตด้วยอีดีทีเอ 

(EDTA Trtrimetric Method) ได้  

 กอ่นนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรียมวัสดุ  

  1.1) บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.2) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.3) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 ml จำนวน 3 อัน/กลุ่ม 

  1.4) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 2 อัน/กลุ่ม 

  1.5) ปิเปต (Pipette) ขนาด 1 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.6) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

             (1) บิวเรต (Burette)  (2) กระบอกตวง (Cylinder) (3) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) 
 

 

 

 

 

 

            (4) บีกเกอร์ (Beaker)        (5) ปิเปต (Pipette)          (6) ลูกยางแดง (Syringe Ball)     
 

ภาพ 18 แสดงวัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการท่ี 7 เรื่อง ความกระด้าง (Hardness) 

 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 

 



82 

2) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม     

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน และการเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี ้(มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มีรายละเอยีดดังนี้  

  2.1) สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) ปริมาณ 250 ml 

         สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์  (Ammonium Chloride, NH4Cl) 16.9 g           

ในสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH, Conc) 143 ml เติมแมกนีเชียมของอีดีทีเอ  

1.25 g จากนั้นจงึทำให้มีปริมาตรทั้งหมดเป็นเป็น 250 ml ด้วยน้ำกลั่น 

  2.2) อริิโอโตรมแบลคทีอินดิเคเตอร์ (Eriochrome Black T Indicator) ปริมาณ 100 ml 

   ผสม Eriochrome Black T 0.5 g กับไฮดรอกซีลามีนไฮโดรคลอไรด์ 4.5 g 

แล้วละลายทั้งสองในเอทนอล 95% 100 ml  

  2.3) สารละลายมาตรฐานอีดทีีเอ 0.01 M ปริมาณ 1 l  

   สารละลายผงอีดีที เอไดโซเดียมซอลท์  (EDTA Disodium Salt) 3.723 g            

ในน้ำกลั่นแลว้เจือจางให้เป็น 1 l  

  2.4) สารละลายมาตรฐานแคลเซียมคาร์บอเนต 

   ช่ังแคลเซียมคาบอเนต (CaCO3) ซึ่งได้อบแห้งแล้วจำนวน 1 g ใส่ในขวดรูป

ชมพู่ขนาด 500 ml วางกรวยไว้ที่คอขวดค่อย ๆ เติมกรดไฮโดรคลอริค 50% ทีละน้อยจนกระทั่ง

แคลเซียมคาร์บอเนตละลายหมด เติมน้ำกลั่น 200 ml ต้มให้เดือดประมาณ 5 นาที  เพื่อไล่

คาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งให้เย็น เติมเมทธิลเรดอินดิเคเตอร์ 2-3 หยด ปรับให้เป็นสีส้มกลาง ๆ 

ด้วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 3 N หรือกรดไฮโดรคลอริค 50% ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 

1 l เติมนำ้กลั่นจนได้ปริมาตร 1 l  

 3) เทียบความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardize) สารละลายมาตรฐานอีดทีีเอ 0.01 M  

  3.1) ปิเปตสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตมา 25 ml  

  3.2) เติมนำ้กลั่นให้เป็น 50 ml แล้วทำเหมอืนวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ  

  3.3) ถ้าสารละลายอีดีทีเอ 1.00 ml = แคลเซียมคาร์บอเนต 1 mg จะใช้อีดีทีเอ 

25 ml  

  3.4) เก็บสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอที่เตรียมในขวดโพลีเอทธิลีนหรือขวดแก้ว

บอโรซิลเิกต 
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 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความเรียบร้อย

อีกครั้ง 

 5) เปิดห้องปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรยีมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิก ยืมครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 200 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณสระตรงข้ามตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือจาก

แหล่งน้ำอื่น อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่าง

น้ำไว้หนา้หอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสติทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาความกระด้าง (Hardness) ในตัวอย่างน้ำ (มั่นสิน 

ตัณฑุลเวศม,์ 2546) ดังนี้ 

  2.1) ตวงตัวอย่างนำ้ 50 ml เทใส่ในขวดรูปชมพู่ 

  2.2) เติมสารละลายบัฟเฟอร์ลงไป 1 ml 

  2.3) เติมสารละลาย Eriochrome Black T ลงไป 1-2 หยด  

  2.4) ไตเตรตน้ำตัวอย่างด้วยสารละลายมาตรฐาน EDTA จนกระทั่งสารละลาย          

สีม่วงแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน 

  2.5) จดปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน EDTA ทีใ่ช้ไปในการไตเตรต 

  2.6) การคำนวณ  

 

                          A x B x 1,000 

                                  V                       

 

   เมื่อ A  = ปริมาตรอีดทีีเอที่ใชใ้นการไตเตรต (ml) 

    B  = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน EDTA (M) 

    V = ปริมาตรของน้ำตัวอย่าง (ml) 

  

 

ความกระด้าง (mg/l ในรูป CaCO3)    = 
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 3) แจ้งให้นิสติทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

 4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล          

การปฏิบัติการ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย  

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายใหน้ิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยใหเ้วลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนวัสดุ  

 3) จัดเก็บวัสดุและสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความเรยีบร้อยของหอ้งปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

 5) ปิดห้องปฏิบัติการ 

 

4.8 บทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การสร้างตะกอนด้วยวิธี Jar test 

บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตศึกษาวิธีการสร้างตะกอนด้วยวิธี Jar test 

และมีความรู ้ความเข้าใจในวิธีการทำ Jar test  

 ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรียมครุภณัฑ ์ 

  1.1) เครื่อง Jar test จำนวน 2 เครื่อง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.2) เครื่องช่ัง (Scales) 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครือ่ง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.3) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH Meter) จำนวน 1 เครื่อง/กลุ่ม 

  1.4) เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) จำนวน 1 เครือ่ง/กลุ่ม 
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      (1) เครื่อง Jar test                         (2) เครื่องช่ัง (Scales) 4 ตำแหน่ง 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         (3) PH Meter                                   (4) Turbidity Meter 

         

ภาพที่ 19 ครุภัณฑ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การสร้างตะกอนด้วยวิธี Jar test 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 2) จัดเตรียมวัสดุ 

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.2) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 1,000 ml จำนวน 6 อัน/กลุ่ม 

  2.3) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 1,000 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม  

  2.4) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 ml จำนวน 6 อัน/กลุ่ม 

  2.5) บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.6) ปิเปต (Pipette) ขนาด 10 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.7) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
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  2.8) ไม้บรรทัด จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.9) นาฬิกาจับเวลา จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (1) บีกเกอร์ (Beaker)     (2) กระบอกตวง (Cylinder)   (3) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

       (4) บิวเรต (Burette)               (5) ปิเปต (Pipette)           (6) ลูกยางแดง (Syringe Ball)     

 

ภาพที่ 20 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การสร้างตะกอนด้วยวิธี Jar test 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
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 3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม       

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน การเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี้ (บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด, 2559) มีรายละเอียดดังนี ้

  3.1) Methyl orange indicator ปริมาณ 500 ml 

    ละลาย Methyl orange 0.25 g ในน้ำกลั่น 500 ml  

  3.2) สารละลายมาตรฐาน H2SO4 1 N ปริมาณ 1 l  

    นำกรด H2SO4 เข้มขน้ มา 28 ml เจือจางให้ได้ 1 l ด้วยน้ำกลั่น 

 3.3) สารละลายมาตรฐาน H2SO4 0.02 N ปริมาณ 1 l  

    นำสารละลายมาตรฐาน H2SO4 1 N มา 20 ml เจือจางให้ได้ 1 l ด้วยน้ำกลั่น 

  3.4) สารละลายสารสม้ ความเข้มข้น 1 mg/l ปริมาณ 1 l  

    ช่ังสารส้ม 1 g ละลายในน้ำกลั่น 900 ml แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 1 l  

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความเรียบร้อย

อีกครั้ง 

 5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6)  เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิก ยืมครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 7 l ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม        

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากจากแหล่งน้ำที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวัน        

ทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่างนำ้ไว้หน้าหอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการสร้างตะกอนด้วยวิธี Jar test (บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค 

จำกัด, 2559) ดังนี้ 

  2.1) วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่างของตัวอย่างน้ำ วิเคราะห์หาความขุ่น          

แลว้บันทึกผล  

  2.2) วิเคราะห์ความเป็นด่าง (Alkalinity) ของตัวอย่างน้ำก่อนและหลังทำ Jar test 

ดังนี้ 
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   - ตวงตัวอย่างน้ำปริมาณ 50 ml ใส่ในขวดรูปชมพู่ 

   - เติม Methyl orange indicator 2-3 หยด 

   - ไตเตรตดว้ย 0.02 N H2SO4 อ่านค่าระดับและบันทึก H2SO4 ที่ใชไ้ป  

   - สูตรการคำนวณ  

 

                          A x B x 50,000 

                                  V                       

 

   เมื่อ A  = ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกที่ใชใ้นการไตเตรต (ml) 

    B  = ความเข้มขน้ของสารละลายกรดซัลฟูริก (นอร์มอล) 

    V = ปริมาตรของนำ้ตัวอย่าง (ml)  

 

  2.3) ตวงน้ำตัวอย่าง 1,000 ml ใส่ในบิกเกอร์ จำนวน 6 อัน นำน้ำตัวอย่างแต่ละ

บิกเกอร์ ไปวางบนเครื่อง Jar test 

  2.4) ในทดลองในส่วนที่ 1 ตั้งเวลา 2 นาทีแรก เลือกความเร็วรอบที่ใช้ในการกวน

เร็วที่ 110 rpm และนาทีที่ 3-10 นาที ให้เลือกความเร็วในการกวนช้าที่ 40 rpm แล้วตั้งตัวอย่าง

ทิ้งให้ตกตะกอน 20 นาที เมื่อครบเวลาให้ตกตะกอนเรียบร้อยแล้ว สังเกต และบันทึกผลของ

การตกตะกอนที่เกิดขึ้น วัด และบันทึกระดับน้ำ ความหนาของช้ันตะกอน รินน้ำส่วนใสออกช้า ๆ 

ระวังอย่าให้ตะกอนแตกตัว ในส่วนใสและส่วนตะกอนไปวัดความขุ่น อุณหภูมิ ค่าความเป็น 

กรดด่าง และไตเตรตหาค่าความด่าง บันทึกค่าที่ได้ 

  2.5) ทำการทดลองในส่วนที่ 2 ให้ปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำดิบระหว่าง 

4.5-9.5 (กลุ่มละหนึ่งค่า pH) แล้วทำการทดลองด้วยการเติมสารละลายสารส้ม 10 mg/l        

ก่อนการกวนทำความเร็ว 100 rpm เป็นเวลา 1 นาที ตามด้วยการกวนช้า 30 rpm 3 นาที ทิ้งน้ำ

ให้ตกตะกอน เป็นเวลา 20 นาที เมื่อครบเวลา ให้สังเกตและบรรยายลักษณะตะกอนที่เกิดขึ้น 

และนำน้ำแต่ละส่วนไปวัดความขุ่น บันทึกผล 

 3) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล         

การปฏิบตัิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย  

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันทีม่าเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

ค่าความเป็นด่าง (mg/L CaCO3)    = 
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 2) รับคืนครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 3) จัดเก็บครุภณัฑ์ วัสดุ และสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความ เรียบร้อยขอ งห้ องปฏิบั ติ การ ปิ ดระบบ ไฟ แล ะระบบ

โสตทัศนูปกรณ์  

 5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

  

 4.9 บทปฏิบัติการท่ี 9 เรื่อง การตรวจหาค่าการตกตะกอน SV30 

  บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

ตรวจหาค่าการตกตะกอน SV30 ได้ 

 ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรียมวัสดุ 

  1.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 1,000 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.2) Imhoff Cone ขนาด 1,000 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.3) นาฬิกาจับเวลา จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  1.4) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 1,000 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

 

 

 

 

 

     

 

    (1) บีกเกอร์ (Beaker)   (2) Imhoff Cone      (3) นาฬิกาจับเวลา (4) กระบอกตวง (Cylinder) 

 

ภาพที่ 21 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การตรวจหาค่าการตกตะกอน SV30 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 2) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ และเมื่อเตรียมวัสดุเรียบร้อยแล้ว 

ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้ง 
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 3) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 4) ให้บริการยืมวัสดุ 

 5) เตรียมตัวอย่าง sludge จากบ่อเติมอากาศ ประมาณ 1 l ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมาย

ให้ตัวแทนกลุ่มของนิสิตไปเก็บ sludge จากบ่อเติมอากาศที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จะแจ้งนิสิต

ก่อนวันทำการทดลอง แล้วนำตัวอย่าง sludge ไว้หน้าหอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการตรวจหาค่าการตกตะกอน SV30 ดังนี้ 

  2.1) ตวงตัวอย่าง sludge 1,000 ml ใส่ลงใน Imhoff Cone แล้วตั้งทิง้ไว้ 30 นาที  

  2.2) สังเกตการณ์ตกตะกอนและประเมินลักษณะการตกตะกอน บันทึกผลทุก           

5 นาที จนครบ 30 นาที และแจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซำ้ 

 3) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล             

การปฏิบัติการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย   

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสติส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยใหเ้วลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า              

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันทีม่าเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนวัสดุและจัดเก็บวัสดุ  

 3) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 4) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.10 บทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

  บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

วเิคราะหห์าปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ในตัวอย่างนำ้ได้ 

 ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรยีมครุภัณฑ ์ 

  1.1) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิ เตอร์ (Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง             

ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.2) เครือ่งอังน้ำ (Water Bath) จำนวน 2 เครื่อง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 
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              (1) Spectrophotometer                                        (2) Water Bath 

 

ภาพที่ 22 ภาพครุภัณฑ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง ไนเตรต-ไนโตรเจน  

                       (Nitrate-Nitrogen) 

 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 

 

 2) จัดเตรียมวัสดุ 

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.2) ขวดบีบน้ำกลั่น (Wash Bottle) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.3) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่มที ่

  2.4) ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 และ 10 ml จำนวนขนาดละ 1 อัน/กลุ่ม 

  2.5) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม  

  2.6) แท่งแก้วคนสาร จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.7) ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10 ml จำนวน 7 อัน/กลุ่ม 

  2.8) หลอดทดลอง (Test Tube) ขนาด 25x150 mm จำนวน 11 อัน/กลุ่ม 

  2.9) วางหลอดทดลอง (Rack) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
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(1)  บีกเกอร์ (Beaker)    (2) ขวดบีบน้ำกลั่น     (3) กระบอกตวง (Cylinder)  (4) ปิเปต (Pipette) 
 

 

 

 

 

 

             

        

          (5) ลูกยางแดง (Syringe Ball)    (6) แท่งแก้วคนสาร        (7) ขวดวัดปริมาตร 

 

 

 

 

 

             

                            

(8) หลอดทดลอง (Test Tube) และ (9) ที่วางหลอดทดลอง (Rack)  

 

ภาพที่ 23 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง ไนเตรต-ไนโตรเจน  

                             (Nitrate-Nitrogen) 

 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 
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 3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม         

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน การเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี ้(มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มีรายละเอียดดังนี้  

  3.1) สารละลายสต็อกไนเตรต (Stock Nitrate Solution) ปริมาณ 1 l  

   ละลายแอนไฮดรัสโปแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 0.7218 g ในน้ำกลั่น          

แล้วเจือจางให้เป็น 1 l   

  3.2) สารละลายมาตรฐานไนเตรต (Standard Nitrate Solution) ปริมาณ 500 ml 

   นำสารละลายสต็อกไนเตรต 10 ml เจือจางดว้ยน้ำกลั่นให้เป็น 500 ml 

  3.3) สารละลายบรูซีน-กรดซัลฟาลินิ ก  (Brucine-Sulfalinic Acid Solution) 

ปริมาณ 100 ml 

   ละลายบรูซีนซัลเฟต (Brucine Sulphate) 1 g และกรดซัลฟาลินิก 0.1 g ในน้ำ

ร้อน 70 ml เติมกรดเกลือ (Hydrochloric Acid Conc.) เข้มข้น 3 ml ทำให้เย็นแล้วเติมน้ำกลั่น          

ให้ครบ 100 ml สารละลายนี้จะคงตัวอยู่ได้นานหลายเดือน ถ้ามีสีชมพูเกิดขึ้นจะไม่มีผลต่อ        

การวิเคราะห ์

  3.4) สารละลายกรดซัลฟุริก (4+1) ปริมาณ 750 ml 

   ค่อย ๆ เทกรดซัลฟุริกเข้มข้น 500 ml ลงในน้ำกลั่น 125 ml ทิ้งให้เย็น         

ที่อุณหภูมหิอ้ง 

  3.5) สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณ 250 ml 

   ละลายโซเดียมคลอไรด์ 75 g ในน้ำกลั่นแลว้เติมให้ครบ 250 ml 

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็ค         

ความเรยีบร้อยอีกครั้ง 

  5) เปิดห้องปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

  6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิก ยืมครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 100 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำ             

การทดลอง แล้วนำตัวอย่างนำ้ไว้หนา้หอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 
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 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)  

ในตัวอย่างนำ้ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) ดังนี ้

  2.1) การสรา้งกราฟมาตรฐาน  

   - วางหลอดทดลองในที่วางหลอดทดลอง 

   - ปิเปตสารละลายมาตรฐานไนเตรตความเข้มข้น 2 mg/l จำนวน 0, 1, 2, 

3, 4, 5 และ 6 ml ใส่ในหลอดทดลองแต่ละหลอดที่จัดเตรียมไว้ แล้วเติมน้ำกลั่นให้แต่ละหลอด

มีปริมาตรครบ 10 ml ซึ่งแต่ละหลอดมีความเข้มข้น 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10 และ 1.2 mg/l 

ตามลำดับ แบลงค์ใช้นำ้กลั่น 10 ml โดยไม่เติมสารละลายมาตรฐานไนเตรต  

   - เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 2 ml ใช้แท่งแก้วคนในหลอดทดลอง            

ให้เข้ากันอย่างดี 

   - เติมกรดซัลฟุริก (4+1) จำนวน 10 ml คนให้ทั่ว นำหลอดทดลองที่ร้อน      

ไปแช่น้ำให้หายร้อน 

   - เมื่อเย็นแล้วเติมสารละลายบรูซีน-กรดซัลฟาลินิก 0.5 ml คนให้เข้ากัน 

นำหลอดไปใส่ในเครื่องอังนำ้ซึ่งมีอุณหภูม ิเป็นเวลา 20 นาที 

   - นำหลอดทดลองทั้งหมดมาแช่ในอ่างน้ำเย็น ทิ้งไว้จนมีอุณหภูมิเท่ากับ

อุณหภูมิห้อง นำไปวัด Absorbance ที่ความยาวคลื่น 410 nm พล็อตกราฟระหว่างความเข้มข้น

เป็น mg/l  กับ Absorbance 

   2.2) วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 

   - ปิเปตตัวอย่างน้ำ 10 ml ใส่ลงในหลอดทดลอง 

   - แล้วทำตามขั้นตอนเหมอืนทำกราฟมาตรฐาน  

   - วัด Absorbance นำมาอ่านค่าความเข้มข้นจากกราฟมาตรฐาน 
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เมื่อ แกน Y คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ (Absorbance) 

   แกน X คือ ความเข้มข้นของไนเตรทที่ตรวจวดัได้ หน่วยเปน็ mg/l (NO3
--N) 

 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างกราฟมาตรฐานไนไตรท 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 3. แจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

 4. ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล          

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสติส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยใหเ้วลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า           

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี และจัดเก็บให้เข้าที ่

 3) ปิดระบบไฟ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจเช็คความเรียบร้อย และปิดหอ้งปฏบิัติการ 
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 4.11 บทปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง ไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) 

   บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

วิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) ในตัวอย่างนำ้ได้ 

 ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรียมครุภัณฑ์  

  1.1) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง ใช้ร่วมกัน      

ทุกกลุม่ 

 

 

 

 

 

 

                             เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) 

 

ภาพที่ 25 ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัตกิารที่ 11 เรื่อง ไนไตรท-์ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 2) จัดเตรียมวัสดุ 

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.2) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 ml จำนวน 11 ขวด/กลุ่ม 

  2.3) ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50 ml จำนวน 7 อัน/กลุ่ม 

  2.4) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.5) ขวดบีบน้ำกลั่น (Wash Bottle) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.6) ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.7) ปิเปต (Pipette) ขนาด 10 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.8) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม  

  2.9) แท่งแก้วคนสาร จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
 



97 

 

 

 

 

 

    

 (1) บีกเกอร์               (2) ขวดรูปชมพู่            (3) ขวดวัดปริมาตร        (4) กระบอกตวง  

 

 

 

 

 
 

(5) ขวดบีบน้ำกลั่น        (6), (7) ปิเปต            (8) ลูกยางแดง         (9) แท่งแก้วคนสาร 
 

ภาพที่ 26 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง ไนไตรท-์ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen) 
 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 
 

 3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม  

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน การเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี้ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1) สารละลาย Sulfanilamide Reagent ปริมาณ 500 ml 

   เติมกรดไฮโดรคลอริค 50 ml ลงในน้ำกลั่น 300 ml แล้วละลายซัลฟานิลาไมค์ 

5 g ลงในของผสมนีเ้ติมนำ้กลั่นให้ครบ 500 ml  

  3.2) สารละลายเอ็นอีดีไดไฮโดรคลอไรด์  (N-(1-Napthyl)-Ethylenediamine 

Dihydrochloride) ปริมาณ 500 ml 

   นำละลาย 500 mg N-(1-Napthyl)-Ethylenediamine Dihydrochloride ใน 500 ml 

ของน้ำกลั่นที่ปราศจากไนไตรท เก็บในขวดสีชา ควรเปลี่ยนภายใน 1 เดือนหรอืทันที เมื่อสารละลาย

เปลี่ยนเปนสีน้ำตาลแก 



98 

  3.3) สารละลายมาตรฐานไนไตรท์ (Nitrite Standard Solution) เข้มข้น 200 mg-N/L 

ปริมาณ 500 ml 

   โซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) ที่อบแห้ง 110 องศาเซลเซียส 1 ช่ัวโมง 0.496 g            

เติมลงในน้ำกลั่นและเจือจางใหไดปริมาตร 500 ml เก็บรักษาดวย 2 ml Chloroform ตอ l  

  3.4) สารละลายมาตรฐานไนไตรท์ (Nitrite Standard Solution) เข้มข้น 1 mg-N/L 

ปริมาณ 500 ml 

   ปิเปตสายละลายมาตรฐานไนไตรท์ เข้มข้น 200 mg-N/L จำนวน 2.5 ml 

และเจือจาง ใหไดปริมาตร 500 ml 

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่ อเตรียมวัสดุและสารเคมี เรียบร้อยแล้ ว ประสานอาจารย์ผู้ สอนให้ มาตรวจเช็ค              

ความเรยีบร้อยอีกครั้ง 

 5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิกยืม ครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 200 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำ       

การทดลอง แล้วนำตัวอย่างนำ้ไว้หน้าห้องเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen)  

ในตัวอย่างนำ้ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) ดังนี้  

  2.1) การสรา้งกราฟมาตรฐาน 

    - ปิเปตสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ (Nitrite Standard Solution) เข้มข้น           

1 mg-N/L ใส่ลงในขวดปรับปริมาตร 50 ml ปริมาตร ดังนี้ 0, 1, 2, 4, 5 และ 6 mg/l จากนั้น

เติมน้ำกลั่นให้ครบ 50 ml ก็จะได้สารละลายมาตรฐานไนไตรท์เข้มข้น 0.000, 0.020, 0.040, 

0.080, 0.100 และ 0.120 mg-N/L ตามลำดับ 

    - เติมสารละลาย Sulfanilamide 1 ml เขย่าให้เข้ากัน ทิง้ไว้ 2 นาที 

    - เติมสารละลายเอ็นอีดีไดไฮโดรคลอไรด์ 1 ml เขย่าให้เข้ากัน ผสมให้เข้ากัน 

เพื่อทําใหเกิดสี 
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    - รอประมาณ 20 นาที (ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง) ก็นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง  

โดยใช Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 nm 

  2.2) วิธีวิเคราะห์ตวัอย่างนำ้ 

   - ตวงตัวอย่างน้ำ 50 ml ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ 

   - แล้วทำตามขั้นตอนเหมอืนทำกราฟมาตรฐาน 

   - วัด Absorbance นำมาอ่านค่าความเข้มขน้จากกราฟมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ แกน Y คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ (Absorbance) 

   แกน X คือ ความเข้มข้นของไนไตรท์ทีต่รวจวัดได้ หน่วยเป็น mg-N/L 

 

ภาพที่ 27 ตัวอย่างกราฟมาตรฐานไนไตรท์ 
 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 3) แจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

 4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล             

การปฏิบัติการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย  

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสติส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า        

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 
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 3) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัตกิาร ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

 5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.12 บทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง ฟอสเฟต (Phosphate) 

         บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

วิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) ในตัวอย่างน้ำ โดยวิธีกรดแอสคอร์บิค (Ascorbic Acid 

Method) ได ้

 ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรียมครุภัณฑ ์ 

  1.1) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง ใช้ร่วมกัน 

ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) 

 

ภาพที่ 28 ครุภัณฑ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง ฟอสเฟต (Phosphate) 
  

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 2) จัดเตรียมวัสดุ 

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.2) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 ml จำนวน 11 ขวด/กลุ่ม 

  2.3) ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50 ml จำนวน 7 อัน/กลุ่ม 

  2.4) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 



101 

  2.5 ขวดบีบน้ำกลั่น (Wash Bottle) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.6 ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.7 ปิเปต (Pipette) ขนาด 10 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.8 ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม  

  2.9 แท่งแก้วคนสาร จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

    (1) บีกเกอร์               (2) ขวดรูปชมพู่            (3) ขวดวัดปริมาตร        (4) กระบอกตวง  

 

 

 

 

 

        

(5) ขวดบีบน้ำกลั่น        (6), (7) ปิเปต            (8) ลูกยางแดง         (9) แท่งแก้วคนสาร 

 

ภาพที่ 29 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง ฟอสเฟต (Phosphate) 
 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม        

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน การเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี ้(มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) มรีายละเอียดดังนี้ 
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  3.1) สารละลายกรดซัลฟุริค 5 N ปริมาณ 500 ml 

   เติมกรดซัลฟุริคเข้มขน้ 70 ml ลงในน้ำกลั่นแลว้เติมน้ำกลั่นจนครบ 500 ml  

  3.2) สารละลายแอนติโมนิลโปแตสเซียมตาเตรด (Potassium Antimonyl Tartrate 

Solution) ปริมาณ 500 ml 

   ละลาย K(SbO)C4H4O6.0.5H2O 1.3715 g ในน้ำกลั่น 400 ml แล้วเจือจางเป็น           

500 ml ในขวดวัดปริมาตรเก็บในขวดแก้ว 

  3.3) สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium Molybdate Solution) ปริมาณ           

500 ml 

   ละลาย (NH4)6Mo7O24.4H2O 20 g ในน้ำกลั่น 500 ml เก็บในขวดพลาสติก 

ที่อณุหภูมิ 4 oC 

  3.4) สารละลายกรดแอสคอร์บิค (Ascorbic Acid) 0.1 M ปริมาณ 100 ml 

   ละลายกรดแอสคอร์บิค 1.76 g ในน้ำกลั่น 100 ml สารละลายนี้จะคงตัว

ประมาณ 1 สัปดาห์ ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 oC 

  3.5) สารละลายสต๊อกฟอสเฟต ปริมาณ 1 l  

   ละลาย Anhydrous KH2PO4 219.5 mg ในน้ำกลั่นและเจือจางให้เป็น 1 l  

  3.6) สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 

   นำสารละลายสต๊อกฟอสเฟตมา 50 ml เติมนำ้กลั่นจนได้ 1 l  

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต              

และสารละลายกรดแอสคอร์บิค เก็บไว้ในตู้เย็น 4 oC ส่วนสารละลายอื่น ๆ เก็บไว้ในตู้เก็บ

สารเคมี และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็ค

ความเรยีบร้อย อีกครั้ง 

 5) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิกยืม ครุภณัฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 200 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำ        

การทดลอง แล้วนำตัวอย่างนำ้ไว้หน้าหอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 
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 2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) ในตัวอย่างน้ำ

ชัดเจน (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม,์ 2546) ดังนี้ 

  2.1) ผสมน้ำยารวม (Combined Reagent)  

   ผสมน้ำยาเคมีที่กล่าวแล้วขา้งบนในสัดส่วนสำหรับ 100 ml ดังนี้ 

   - สารละลายกรดซัลฟุริค 5 N   50  ml 

   - สารละลายแอนตโิมนิลโปแตสเซียมตาเตรต    5  ml 

   - สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต   15  ml 

   - สารละลายกรดแอสคอร์บิค   30  ml 

   ก่อนผสมต้องปล่อยให้สารละลายแต่ละชนิดอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อน นำมา

ผสม โดยผสมให้เข้ากันทุกครั้งเมื่อเติมส่วนผสมแต่ละชนิด (ให้เติมเรียงลำดับไป) ถ้ามีความขุ่น

เกิดขึ้นในน้ำยารวมหลังจากเติมสารละลายแอนติโมนิลโปแตสเซียมตาเตรต หรือแอมโมเนียม

โมลิบเดต ให้เขย่าน้ำยาเคมีรวมนี้แล้วตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที จนกระทั่งความขุ่นหายไป จึงจะเติม

น้ำยาตัวอื่นต่อไป น้ำยารวมนีอ้ยู่ตัวได้นาน 4 ช่ัวโมง  

  2.2) การสรา้งกราฟมาตรฐาน 

   - ปิเปตสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต ใส่ลงในขวดปรับปริมาตร 50 ml 

ปริมาตร ดังนี้ 0, 2, 4, 8, 10 และ 12 ml จากนั้นเติมน้ำกลั่นให้ครบ 50 ml ก็จะได้สารละลาย

มาตรฐานฟอสเฟตเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20 และ 30 µg ตามลำดับ 

   - เติมสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ 1 หยด 

   - เติมนำ้ยารวม 8 ml เขย่าให้เข้ากัน 

   - ตั้งทิง้ไว้อย่างนอ้ย 10 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที 

   - นำไปวัดการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ความยาวคลื่นแสง 880 nm 

โดยใช้ขวดที่มีความเข้มขน้ 0 µg เป็นแบลงค์ 

   - พล็อตกราฟระหว่างความเข้มข้นเป็น µg กับ Absorbance ที่ได้แต่ละ 

ความเข้มขน้ 

 

  2.3) วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 

   - ตวงตัวอย่างน้ำ 50 ml ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ 

   - แล้วทำตามขั้นตอนเหมือนทำกราฟมาตรฐาน  โดยใช้ Reagent Blank 

เทียบ A = 0 

   - วัด Absorbance นำมาอ่านค่าความเข้มขน้จากกราฟมาตรฐาน 
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เมือ่ แกน Y คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ (Absorbance) 

   แกน X คือ ความเข้มข้นของฟอตเฟตที่ตรวจวัดได้ หน่วยเป็น µg 

 

ภาพที่ 30 ตัวอย่างกราฟมาตรฐานฟอตเฟต 
 

ที่มา: จิราพร ขำจันทร์, 2564 

 

การคำนวณ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์, 2546) 

 

                           ความเข้มขน้ฟอสเฟตที่อ่านได้จากกราฟ 

                                           ปริมาตรตัวอย่าง (ml) 
 

 

 3) แจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

 4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล            

การปฏิบัติการใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย  

 หลังนิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสิตส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป  

 2) รับคืนครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี และเก็บเข้าที่ 

 3) ปิดระบบไฟ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจเช็คความเรียบร้อย และปิดหอ้งปฏบิัติการ 

 

ฟอสเฟต (mg P/l)      = 
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 4.13 บทปฏิบัติการที่ 13 เรื่อง ไนโตรเจนในสารอินทรีย์ (Total Kjeldahl Nitrogen, 

TKN) 

   บทปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

วิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในสารอินทรีย์ (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ด้วยวิธี Micro Kjeldahl 

ในตัวอย่างได้ 

 ก่อนนิสิตทำการทดลอง 

 1) จัดเตรียมครภุัณฑ์  

  1.1) เครื่องย่อยสลาย (digestion apparatus) ประกอบด้วย Kjeldahl Flasks 

ขนาด 800 ml และอุปกรณ์ทำความรอ้น จำนวน 1 เครื่อง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.2) เครื่องกลั่น จำนวน 1 เครื่อง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

  1.3) เครื่องทำความเย็น จำนวน 1 เครือ่ง ใช้ร่วมกันทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 ชุดย่อยและชุดกลั่นไนโตรเจน 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 2) จัดเตรียมวัสดุ 

  2.1) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 250 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.2) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 500 ml จำนวน 1 ขวด/กลุ่ม 

  2.3) กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.4) ขวดบีบน้ำกลั่น (Wash Bottle) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 
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  2.5) ปิเปต (Pipette) ขนาด 5 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.6) ปิเปต (Pipette) ขนาด 10 ml จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.7) ลูกยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.8) แท่งแก้วคนสาร (Stirring rod) จำนวน 1 อัน/กลุ่ม 

  2.9) หลอดย่อยตัวอย่าง ขนาด 500 ml จำนวน 4 หลอด/กลุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

      (1) บีกเกอร์                (2) ขวดรูปชมพู่           (3) กระบอกตวง       (4) ขวดบีบน้ำกลั่น 

 

 

 

 

 

 

        

   (5), (6) ปิเปต               (7) ลูกยางแดง         (8) แท่งแก้วคนสาร   (9) หลอดย่อยตัวอย่าง 
 

ภาพ 32 แสดงวัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 13 เรื่องไนโตรเจนในสารอินทรยี์ (TKN) 
 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

 3) จัดเตรียมสารเคมี  

  ปริมาณสารเคมีที่ต้องเตรียม ต้องเตรียมให้เหมาะสมกับปริมาณที่นิสิตต้องใช้ 

ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยดูจากจำนวนนิสิตหรือจำนวนกลุ่ม        

ในปีการศึกษานั้น และต้องเขียนฉลากติดขวดสารละลายที่เตรียมแล้วให้ชัดเจน การเตรียม

สารละลายในบทปฏิบัติการนี ้(วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแลดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) 
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  3.1) สารละลายผสมอินดเิคเตอร์ (indicator) ปริมาณ 150 ml 

   - ช่ังสาร Methyl red มา 200 mg นำมาละลายใน ethyl alcohol 95% 

จำนวน 100 ml 

   - ช่ังสาร Methyl blue มา 100 mg นำมาละลายใน ethyl alcohol 95% 

จำนวน 50 ml 

   - นำสารละลายทั้งสองข้างต้นผสมให้เข้ากัน สารละลายผสมนี้มีอายุการใช้

งาน 1 เดือน 

  3.2) สารละลายกรดบอริค 4 % ปริมาณ 1 l  

   ช่ังสาร boric acid (H3BO3) จำนวน 40 g ในน้ำกลั่น แล้วปรับปริมาตรใหเ้ป็น 1 l  

  3.3) กรด H2SO4 เข้มขน้ 98% จำนวน 2.5 l 

  3.4) ตัวเร่งปฏิกิริยา จำนวน 4 ชุด/กลุ่ม  

   ตัวเร่งปฏิกิริยา 1 ชุด ประกอบด้วย โปรแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 4.85 g 

และคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) 0.15 g 

  3.5) สารละลายมาตรฐาน H2SO4 1 N ปริมาณ 1 l  

   นำกรด H2SO4 เข้มขน้ มา 28 ml เจือจางให้ได้ 1 l ด้วยน้ำกลั่น  

  3.6) สารละลายมาตรฐาน H2SO4 0.01 N ปริมาณ 1 l  

   นำสารละลายมาตรฐาน H2SO4 1 N มา 10 ml เจือจางให้ได้ 1 l ด้วยน้ำกลั่น 

  3.7) สารละลายสำหรบัสะเทินกรด ปริมาณ 3 l  

   ละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 600 g ในน้ำกลั่น ผสมกับเอทานอล  

2 ml เจอจางให้ได้ปริมาตร 3 l ดว้ยน้ำกลั่น 

  3.8) สายละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 32% ปริมาณ 1 l 

   ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH) 320 g ในน้ำกลั่น แล้วปรับให้ได้

ปริมาตร 1,000 ml 

 4) นำวัสดุที่เตรียมไว้ ใส่ในตะกร้าเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนสารละลายเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี 

และเมื่อเตรียมวัสดุและสารเคมีเรียบร้อยแล้ว ประสานอาจารย์ผู้สอนให้มาตรวจเช็ค          

ความเรียบร้อยอีกครั้ง 

 5) เปิดห้องปฏิบัติการ เปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ์  

 6) เตรียมภาชนะใส่ของเสีย 

 7) ให้บริการเบิกยืม ครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 



108 

 8) เตรียมตัวอย่างน้ำ ประมาณ 200 ml ต่อหนึ่งกลุ่ม โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่ม

ของนิสิตไปเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด จะแจ้งนิสิตก่อนวันทำ         

การทดลอง แล้วนำตัวอย่างนำ้ไว้หน้าหอ้งเรียนก่อนทำการทดลอง 

 ระหว่างนิสิตทำการทดลอง 

 1) เช็คช่ือนิสติและตรวจการเขียนวางแผนการทดลอง (Plan lab) 

 2) อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในสารอินทรีย์ (Total Kjeldahl 

Nitrogen, TKN) ในตัวอย่างน้ำ (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแลดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) ดังนี ้

  2.1) ทำการย่อยตัวอย่าง 

   - ตวงตวัอย่างในปริมาณที่เหมาะสมตามตาราง 7 ลงในหลอดย่อยตัวอย่าง   

   - เติมตัวเร่งปฏิกิริยา และกรดซัลฟูริกเข้มข้น 10 ml กรกรณีที่น้ำตัวอย่าง       

มีปริมาณน้อย สามารถเติมน้ำกลั่นเพิ่มให้มปีริมาตรรวมประมาณ 50 ml  

   - วางหลอดย่อยตัวอย่างลงในเครื่องย่อยตัวอย่าง ติดตั้งอุปกรณ์ดักไอกรด          

แล้วเปิดเครื่องย่อยตัวอย่างและเครื่องดักไอกรด ทำการย่อยตัวอย่างตามระยะเวลาตาม        

ตาราง 7 โดยจะมีเวลาในช่วงการเพิ่มอุณหภูมอีก 15 นาที และระยะเวลาในการลดอุณหภูมิ

หลังการย่อยอีก 30 นาที 

  2.2) การกลั่นตัวอย่าง  

   - เปิดเครื่องทำความเย็น 

   - ตั้งขวดรูปชมพู่ที่มีสารละลายกรดบอริค 4% หยดอินดิเคเตอร์ผสมลงไป          

2-3 หยด ได้สารละลายสีชมพู ในเครื่องกลั่นไนโตรเจน ในตำแหน่งให้ปลาย receiver จุ่มอยู่ใต้

ผวิของกรดบอริค 

   - ติดตั้งขวดรูปชมพู่ที่มสีายละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 32% กับเครื่องกลั่น

ไนโตรเจน โดยสายยางตอ้งจุ่มลงในสารละลาย 

   - ติดตั้งขวดรูปชมพู่ที่มีน้ำกลั่นกับเครื่องกลั่นไนโตรเจน โดยสายยางต้องจุ่ม

ลงในน้ำกลั่น 

   - นำหลอดย่อยตัวอย่างที่ผ่านการย่อยและเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง แล้วเติม

น้ำกลั่น 50 ml และนำไปติดตัง้ในเครื่องกลั่นไนโตรเจน 

   - ตั้งค่าในเครื่องกลั่นไนโตรเจนให้ดูดน้ำกลั่นลงในหลอดย่อยที่มีน้ำตัวอย่าง           

50 ml และสายละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 32% 50 ml 
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   - ทำการกลั่นตัวอย่างเป็นเวลา 4 นาที เมื่อกลั่นน้ำตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว 

ให้นำสารละลายที่อยู่ในขวดรุปชมพู่มาไตเตรตกับสารละลายกรดซัลฟูริค 0.01 M และ

คำนวณหาปริมาณไนโตรเจน 

   การคำนวณ  

  

                           (A - B) x 14,000 x N 

                                                         V 

 

  เมื่อ A = ปรมิาตรของสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ที่ใชส้ำหรับตัวอย่าง (ml) 

   B = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ที่ใช้สำหรับ Blank (ml) 

   N = Normality ของสารละลายมาตรฐาน H2SO4 

   V = ปริมาตรตัวอย่างน้ำ (ml) 

 

 3) แจ้งให้นสิิตทำการทดลอง 3 ซ้ำต่อ 1 ตัวอย่าง 

 4) ให้ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามนิสิตขณะทำการทดลอง ควบคุม กำกับ และดูแล           

การปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 

 

ตารางที่ 7 การเลือกปรมิาณน้ำตัวอย่างในการหาสารอินทรยีไ์นโตรเจนด้วยวิธี  

              Micro Kjeldahl 

ปรมิาณ Nitrogen (mgN/l) ปรมิาตรน้ำตัวอย่างที่ใช้ 

(ml) 

ระยะเวลาในการย่อย 

(นาที) 

< 5 400 185 

5 – 10 250 135 

10 – 20 100 80 

20 – 50 50 60 

50 - 100 25 50 

> 100 10 40 

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแลดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559 

 

 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), mg/l    = 
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 หลงันิสิตทำการทดลอง   

 1) นัดหมายให้นิสติส่งรายงานผลบทปฏิบัติการ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ส่งตรงตะกร้า

หนา้หอ้งปฏิบัติการในวันที่มาเรียนบทปฏิบัติการในครั้งตอ่ไป  

 2) รับคืนครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี 

 3) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมี  

 4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของหอ้งปฏิบัติการ ปิดระบบไฟและระบบโสตทัศนูปกรณ ์ 

 5) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

  การสอบ Lab กริ๊ง 

 มีขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) ก่อนสอบ มีการจัดเตรียมข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ประสานอาจารย์ผู้สอน

เกี่ยวกับข้อสอบว่ามีอะไรบ้าง หลังจากได้รับข้อสอบก็มาจัดเตรียมข้อสอบ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องแก้ว สารเคมี หรือเครื่องมือต่าง ๆ โดยจัดเตรียมใส่ไว้ในตะกร้าไว้ตามรายข้อ แล้วให้

อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง และนำข้อสอบไปวางที่โต๊ะในห้องปฏิบัติการที่ใชเ้ป็นหอ้งสอบ 

 2) ขณะสอบ นักวิทยาศาสตร์ให้นิสิตลงลายมือชื่อเข้าสอบ และร่วมกับอาจารย์

ผูส้อนช่วยกันควบคุมการสอบใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 3) หลังสอบ นักวิทยาศาสตร์จดัเก็บข้อสอบใหก้ับอาจารย์ และตรวจเช็คความเรียบร้อย

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี และเครื่องมือ แล้วจัดเก็บเข้าที่  

 5. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียน         

การสอนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ต้องให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย          

ในห้องปฏิบัติการ และขณะที่นิสิตทำการทดลองนักวิทยาศาสตร์ต้องคอยกำกับ ดูแล           

ให้คำแนะนำ เสนอแนะนิสติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  5.1 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

   1) ให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ         

ก่อนลงมือทำการทดลองหรอืใช้บริการหอ้งปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี ้

   1.1) ข้อปฏิบัติทั่วไป 

   1.2) ข้อปฏิบัติก่อนเริม่ทำการทดลอง 

   1.3) ข้อปฏิบัติขณะทำการทดลอง 

   1.4) ข้อปฏิบัติหลังทำการทดลอง 
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   2) ควบคุม กำกับ และดูแลนิสิตในขณะทำการทดลอง โดยให้นิสิตปฏิบัติตาม          

ข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

  5.2 การจัดการของเสีย 

   1) แจ้งนิสิตตอนก่อนทำการทดลองเกี่ยวกับของเสียที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง 

ระบบการจัดการของเสีย ภาชนะใส่ของเสีย และจุดบริเวณทีท่ิง้ของเสีย  

   2) ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ นิสิตขณะมีการทิ้งของเสียให้เป็นไปตามระบบ

การจัดการของเสีย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

    2.1) แยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป 

    2.2) พิจารณาว่าสามารถลดการเกิดของเสียได้หรือใหม่ ด้วยกระบวนการ 

Reuse, Recovery และ Recycle 

    2.3) คัดแยกของเสียอันตรายตามประเภทของเสียอันตราย ซึ่งแบ่งออกเปน         

3 ประเภท คือ ของเสียอันตรายชนิดของเหลว ของเสียอันตรายพิเศษ และของเสียอันตรายชนิด

ของแข็ง รายละเอียดตามตาราง 8, 9 และ 10  

    2.4) บันทึกข้อมูลของเสียลงในแบบฟอร์มบันทึกปริมาณของเสียอันตราย 

    2.5) นำของเสียอันตรายที่ทราบประเภทแล้ว บรรจุในถังบรรจุของเสียอันตราย

ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้จัดเตรียมให้  

     

ตารางที่ 8 ประเภทของเสียที่เป็นของเหลว 
รหัสประเภท

ของเสยี 
ชื่อประเภทของเสีย คำอธิบาย 

1 ของเสียที่เป็นกรด ของเสียที่มคี่า pH ต่ำกวา่ 7 และมกีรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% 

เช่น กรดซัลฟูรกิ กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง 

Dissolved Oxygen (DO) 

2 ของเสียที่เป็นเบส ของเสียที่มคี่า pH สงูกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5%        

เช่น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด ์

3 ของเสียที่เป็นเกลือ ของเสียที่มคีุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลิตผลจากการทำปฏกิิริยา

ของกรดกบัเบส เช่น โซเดียมคลอไรด ์แอมโมเนียมไนเตรต 

4 ของเสียที่ประกอบด้วย

ฟอสฟอรัส หรือฟลอูอไรด ์

ของเสียที่เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ เช่น กรดไฮโดร

ฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์ กรดฟอสฟอรกิ 

5 ของเสียที่ประกอบด้วย 

ไซยาไนด์อนินทรีย์/

อนิทรีย์ 

ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนด์และของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด ์

หรือไซยาโนคอมเพล็กซ์เป็นส่วนประกอบ เช่น โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN), 

[Ni(CN4)]2-, [Cu(CN)4]2- 

6 ของเสียที่ประกอบด้วย

โครเมียม 

ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr6+, Cr3+,          

กรดโครมิก 
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ตารางที่ 8 ประเภทของเสียที่เป็นของเหลว (ต่อ) 
รหัสประเภท

ของเสยี 

ชื่อประเภทของเสีย คำอธิบาย 

7 ของเสียที่เป็นสารปรอท 

อนินทรย์ี/ปรอทอินทรีย์ 

ของเสียชนิดทีม่ีปรอทอนินทรย์ีและปรอทอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ             

เช่น            เมอคิวรี (II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี 

8 ของเสียที่เป็นสารอาร์เซ

นิก 

ของเสียชนิดทีม่ีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ เช่น อาร์เซนกิออกไซด์ อาร์เซนิก

คลอไรด์ 

9 ของเสียที่เป็นไอออนของ

โลหะหนักอื่น ๆ 

ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอื่นซึง่ไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก ไซยาไนด์  

และปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง 

10 ของเสียประเภทออกซิได

ซิงเอเจนต ์

ของเสียที่มคีุณสมบัติในการให้อิเลก็ตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ       

สารอื่นทำให้เกิดการระเบิดได้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์แมงกาเนต       

ไฮโปคลอไรต์ 

11 ของเสียประเภทรีดิวซงิเอ

เจนต ์

ของเสียที่มคีุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ      

สารอื่นทำให้เกิดการระเบิดได้ เช่น กรดซัลฟูรัส ไฮดราซีนไฮดรอกซลิเอมนี 

12 ของเสียที่สามารถเผา

ไหม้ได้ 

ของเสียที่เป็นของเหลวอนิทรีย์ที่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น ตัวทำละลาย

อนิทรีย์  อัลกอฮอล์เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรย์ี และสารอินทรีย์

พวกไนโตรเจนหรือกำมะถัน เช่น เอมนี เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมทั้ง

น้ำยาจากการล้างรูป (developer) 

13 ของเสียที่เป็นน้ำมัน ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรย์ีประเภทไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์ (เช่น กรด

ไขมัน น้ำมันพืชและสัตว์ น้ำมันปิโตรเลียม) และผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากน้ำมัน      

(เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเคร่ือง น้ำมันหล่อลื่น) 

14 ของเสียที่เป็นสารฮาโล

เจน 

ของเสียที่เป็นสารประกอบอนิทรีย์ของธาตุฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเตตรา    

คลอไรด์ (CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอทิลีน โบรมีนผสมตัวทำ

ละลายอนิทรีย์ 

15 ของเสียที่เป็นของเหลว

อนิทรีย์ที่ประกอบด้วย

น้ำ 

ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรย์ีที่มีนำ้ผสมอยู่มากกว่า 5% เช่น น้ำมันผสมน้ำ 

สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ำ เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ำ ฟีนอลผสมน้ำ กรดอินทรย์ี

ผสมน้ำ เอมีนหรืออัลดีไฮด์ผสมน้ำ 

16 ของเสียที่เป็นสารไวไฟ ของเสียที่สามารถลุกติดไฟไดง้่าย ซึ่งต้องแยกใหห้่างจากแหล่งกำเนิดไฟ 

ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เคร่ืองไฟฟา้ ปลั๊กไฟ เช่น อะซิโตน เบนซนิ 

คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอเีทอร์ เอทธานอล เมทธานอล 

เมธิลอะซีเตต โทลูอีน ไซลีน ปิโตรเลยีมสปิริต 

17 ของเสียที่มีสารที่ทำให้

สภาพคงตัว 

ของเสียที่เป็นพวกน้ำยาล้างรูป ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายและ

สารอนิทรีย์ เช่น ของเสียจากห้องมืด (Dark room) สำหรับล้างรูป                  

ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและของเหลวอนิทรีย์  

18 ของเสียที่เป็นสารระเบิด

ได้ 

ของเสียหรือสารประกอบที่เมื่อไดรั้บความร้อน การเสียดสี แรงกระแทก       

ผสมกับน้ำ หรือความดนัสงู ๆ สามารถระเบิดได้ เช่น พวกไนเตรต ไนตรามีน 

คลอเรต ไนโตรเปอร์คลอเรต พเิครต (picrate) เอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ 

อะเซติไลด์ อะซิตคิลอไรด์ 

ที่มา: หอ้งปฏิบัติการปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562 
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ตารางที่ 9 ประเภทของเสียที่เป็นของแข็ง 
รหัสประเภท

ของเสยี 

ชื่อประเภทของเสีย คำอธิบาย 

19 ขวดแก้ว ขวดสารเคมีที่

ใชห้มดแล้ว 

 

20 เคร่ืองแก้วหรือขวด

สารเคมีแตก 

*ให้ใช ้ประเภทของเสียรหัส 29 แทน  

เนื่องจากรหัส 20 จะเลือกภาชนะ บรรจุไม่ได้ 

21 ของเสีย Toxic สารพษิ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง เช่น สารเคมหีมดอายุ สารเคมีที่เสือ่ม

คุณภาพ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

22 ของเสีย Organic ของเสียชนิดของแข็งทีม่ีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชือ้ก่อโรคปนเปือ้น              

เช่น อาหารเลี้ยงเชือ้แบบแข็ง 

23 ขยะปนเปือ้นสารเคม ี ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ทิชช ู       

ถุงมือ เศษผา้ หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปือ้นสารเคมี 

29 เคร่ืองแก้วหรือขวด

สารเคมีแตก (มพ.) 

 

ที่มา: หอ้งปฏิบัติการปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562 

 

ตารางที่ 10 ประเภทของเสียพิเศษ 
รหัสประเภท

ของเสยี 

ชื่อประเภทของเสีย คำอธิบาย 

24 ของเสียที่เป็นสาร

กัมมันตรังส ี

ของเสียที่ประกอบด้วยสารกมัมันตรังสี ซึง่เปน็สารที่ไม่เสถียร สามารถ      

แผ่รังสี ทำให้เกดิอันตรายต่อทั้งสิ่งมชีีวิต และสิง่แวดล้อม เช่น S35, P32, I125 

25 ของเสียที่มีจุลินทรย์ี ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรือผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น ของเสียที่ไดจ้ากการเลี้ยงเชือ้ แยกเชือ้ บ่ม

เพาะจุลินทรีย์ รา เชื้อในถังหมกั 

26 ของเสียจาก pilot plant ของเสียที่เกดิจากกิจกรรมใน pilot plant ซึ่งเป็นเชือ้จลุินทรีย์หรือสารเคมี ซึ่ง

หากมกีารระบายของเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนมากจะทำให้ระบบ

บำบัดเสียหายได ้เช่น ของเสียที่ไดจ้ากกิจกรรมการวิจัยหรือบรกิาร โดยใช้ถัง

หมักขนาดใหญ่หรือจากกิจกรรมของเคร่ืองมือในระดับต้นแบบ 

27 ของเสีย Ethidium 

bromide (EtBr) 

ของเสียอันตรายทั้งชนิดของเหลวและของแข็งทีม่ีการปนเปื้อน หรือมี

ส่วนประกอบของ EtBr เช่น EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุ

ภัณฑ์ที่ปนเปือ้น EtBr  

28 ของเสีย UNKNOWN ของเสียที่ไม่ทราบชนิด/ไม่สามารถแยกแยะได้ 

ที่มา: หอ้งปฏิบัติการปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562 

 

 

 



114 

  5.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี 

   อธิบายหลักการเคลื่อนย้ายสารเคมีให้กับนิสิต และในขณะที่มีการทดลอง           

หากมีการเคลื่อนย้ายสารเคมี นักวิทยาศาสตร์ต้องดูแลและควบคุมให้นสิิตปฏิบัติ ดังนี ้

   1) สวมใสอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรอืชุด PPE พืน้ฐาน  

  2) ปิดฝาสารเคมีที่ตอ้งการเคลื่อนย้ายใหส้นิท ไม่แน่นหรอืหลวมเกินไป 

  3) ใชภ้าชนะรองรับที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้  

  4) ใช้รถเข็นที่มีที่กั้นในการเคลื่อนย้ายกรณีสารเคมีหลาย ๆ ขวด 

  5) ใช้ภาชนะรองรับที่มีวัสดุกันกระแทกในกรณีที่เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นวัตถุ

ไวไฟ 

  6) เคลือ่นย้ายสารเคมีไปแล้ววางบริเวณที่ตอ้งการด้วยความระมัดระวัง 

  5.4 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหก  

   อธิบายหลักการและข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกให้นิสิตฟัง และเมื่อได้รับแจ้ง

จากนิสิตกรณีที่ทำสารเคมีหก มีขัน้ตอนปฏิบัติการดังนี ้

   1) สวมใสอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ ชุด PPE แว่นตาป้องกันสารเคมี ถุงมือ

ยาง รองเท้าหุม้ส้น หมวกคลุมผม และหนา้กากป้องกันสารเคมี 

   2) ไปที่จุดสารเคมีหก แล้วตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีประเภทและลักษณะของ

สารเคมี 

   3) ทำการเก็บสารเคมีที่หกตามประเภทและลักษณะสารเคมีด้วยความ

ระมัดระวัง 

   4) เมื่อทำการเก็บสารเคมีที่หกเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 

แลว้ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ 

  5.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสารเคมี 

  อธิบายหลักการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสารเคมี และเมื่อได้รับแจ้ง

จากนสิิต กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำการทดลอง มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี้ 

  1) สวมใสอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

  2) ไปที่จุดเกิดเหตุ แล้วประเมินวา่เกิดอุบัติเหตุอะไร  

  3) เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

   4) ทำการปฐมพยาบาล ตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ดังนี้ 

   4.1) สารเคมีหกรดผวิหนัง  
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 - สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยากับน้ำ เช่น กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซ  

ใหร้ับเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แหง้ แล้วลา้งดว้ยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที 

  - สารที่ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย          

15 นาที 

  - สารเคมีหกบนเสื้อผ้า เสื้อคลุมปฏิบัติการ ให้รีบถอดเสื้อผ้าออก 

แล้วรบีล้างดว้ยน้ำสะอาดหรอือาบน้ำทันที 

  - หากเป็นแผลที่ เกิดจากกรดหกรด ให้ ใช้สารละลายโซเดียม

คาร์บอเนตเจือจางลา้งทำความสะอาดแผลอกีครั้ง  

  - หากมีแผลที่ เกิดจากด่าง ให้ใช้สารละลาย 1% acetic acid ล้างทำ 

ความสะอาดอีกครั้ง 

  4.2) สารเคมีเข้าตา 

   - รีบล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที พยายามลืมตา เปลือกตา

ออกมา แล้วรบีไปพบแพทย์ 

   4.3) การสูดแก๊สหรอืไอพิษ 

   - รับพานิสิตออกจากบริเวณนั้น แล้วไปอยู่บริเวณที่โล่ง 

   - แจ้งนิสติให้เปิดประตู หนา้ต่าง เพื่อลดความเข้มข้นของแก๊สที่รัว่ไหล 

   - กรณีที่นิสิตได้รับพิษ hydrogen cyanide อาจช่วยเหลือโดยให้ดม               

amyl nitrite หรอื ammonia ทุก 5 นาที ติดต่อประมาณ 20 นาที แลว้รีบนำส่งโรงพยาบาล 

   4.4) การกลืนกินสารเคมี 

   - พยายามทำให้อาเจียน ยกเว้นกลืนกินสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

อย่าทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด ให้รบีนำส่งโรงพยาบาล 

6. การสรุปผลการดำเนินการบทปฏิบัติการ 

  มรีายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี ้

  6.1 เช็คชื่อนิสิตที่ เข้าเรียนบทปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย              

ก่อนเริ่มทำการทดลองของแต่ละบทปฏิบัติการ แล้วบันทึกผลการเข้าเรียนแต่ละครั้งของนิสิต

เป็นรายคน 

  6.2 ตรวจเช็คการส่งรายงานผลบทปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติการ โดยนิสิตจะส่ง

รายงานผลบทปฏิบัติการก่อนเข้าเรียนบทปฏิบัติการในครั้งต่อไป แล้วบันทึกผลการตรวจเช็ค

รายงานผลฯ แต่ละบทปฏิบัติการของนสิิตเป็นรายคน 
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 6.3 สรุปผลการเข้าเรียนบทปฏิบัติการรายวิชาน้ำและน้ำเสียของนิสิตแต่ละคน       

แล้วส่งผลใหก้ับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 6.4 สรุปผลการส่งรายงานผลบทปฏิบัติการรายวิชาน้ำและน้ำเสียของนิสิตแต่ละคน          

แล้วส่งผลใหก้ับอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

 

วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย มีวิธีการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตาราง 11 

 

ตารางที่ 11 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชา           

               การวเิคราะน้ำ และน้ำเสีย 

การปฏิบัตงิาน วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

1. การรับรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ. 3) จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

- ได้รับ มคอ. 3 จากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา และสามารถ

ปฏบัิตงิานได้ตรงตามแผนการจดัการเรียนการสอน 

2. การตรวจสอบและเตรียมความ

พร้อมของบทปฏบัิตกิาร 

- มแีบบบันทึกการตรวจเช็ครายการวัสดกุารศึกษา ครุภัณฑ์

การศกึษา และครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอ้งปฏบัิตกิาร 

3. การจัดซื้อจัดจา้งวัสดุการศึกษา

หรือครุภัณฑ์การศกึษา 

- การจัดซื้อจัดจ้างวัสด ุสารเคมี และครุภัณฑ์การศกึษา เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย มคีวามเพยีงพอต่อตามความตอ้งการและความ

จำเป็นต้องใชข้องผู้ใชบ้ริการ 

4. การให้บริการของแต่ละบท

ปฏบัิตกิาร 

- มเีครื่องมือในการประเมินผลการเข้าเรียนบทปฏิบัตกิารรายวิชา

การวิเคราะห์นำ้และน้ำเสีย 

- มเีครื่องมือในการประเมนิความพงึพอใจในการใชบ้ริการ

ห้องปฏบัิตกิาร 

- การร้องเรียนจากผู้ใชบ้ริการ  

5. ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร - มกีารบันทึกเกี่ยวกับอุบัตเิหตุหรือเหตุการไม่พงึประสงค์ที่เกดิขึน้

ขณะนิสติทำบทปฏบัิตกิาร 

6. การสรุปผลการดำเนนิการบท

ปฏบัิตกิาร 

- มแีบบตรวจเช็คการเข้าเรียนบทปฏิบัตกิารของนสิิต 

- มแีบบตรวจเช็คการส่งรายงานผลบทปฏบัิตกิาร 

- มเีครื่องมือในการประเมินความพงึพอใจในการใชบ้ริการ

ห้องปฏบัิตกิาร 
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จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏบิัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา มีหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และ

คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554) และประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564) จรรยาบรรณ คุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมี ได้แก่ การจงรักจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นและปฏิบัติ

ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รักษา และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรอืผู้อื่น โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย รักษาความสัมพันธ์กับผู้ เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปอย่าง

กัลยาณมิตร และดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความลับของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน 

และผู้รับบริการ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจติสำนึกที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รักษามาตรฐานและมีคุณภาพ ต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือ

ผิดพลาด นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ควรมีจรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ดังต่อไปนี ้

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวนิัย ตรงต่อเวลา 

 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ ซื่อสัตย์ต่อหนา้ที่ที่เราได้รับมอบหมาย ไม่คดโกง 

 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่เราได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง

รับผิดชอบต่อสังคม 

 4. มีความเสียสละ รู้จัดการให้ การแบ่งปัน ช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เราต้อง

เห็นประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว อุทิศตนในการทำงาน 

 5. มีความยุติธรรม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง           

ที่เราเชื่อ ยึดความถูกต้องเป็นหลกั ไม่ใช้อคตใินการปฏิบัติงาน และไม่เหลือปฏิบัติ 

 6. มีความประหยัด ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าของสิ่งของ

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หากวัสดุครุภัณฑ์มีความชำรุด ก็ตรวจสอบดูก่อนว่าสามารถ

ซ่อมแซมได้หรอืไม่ ควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 7. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 8. มีความขยันและอดทน มคีวามมุ่งมั้นตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 



บทที่ 5 
 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานในบางครั้งอาจจะมีปัญหาและอุปสรรค เราต้องรีบดำเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้งานที่ปฏิบัตินั้นบรรลุผลตามที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติงาน  

แล้วต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนางาน ให้งานที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ต่อไป  

 จากการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย  ที่ผ่านมาเจอปัญหาและ

อุปสรรค มีแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน รายละเอียดตามตารางที ่12 

 

ตารางที่ 12 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1. ก่อนให้บรกิารแต่ละบทปฏิบัติการ  

1.1 ตารางเรียนตรงกับวันหยุดราชการ 1) ประสานอาจารย์ผู้สอนเปลีย่นแปลงวันที่

สอนปฏิบัติการไม่ใหต้รงกับวันหยุด 

1.2 ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้           

การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไม่เป็นไป

ตามตารางเรียนใน มคอ. 3 

1) ประสานอาจารย์ผู้สอนปรับตาราง            

การจัดการเรียนการสอนใหม่ 

1.3 ปลั๊กไฟบางโต๊ะปฏิบัติการไม่สามารถ

ใช้งานได้ 

1) แจ้งกองอาคารสถานที่เพื่อมาจัดซ่อม 

2) จัดเตรียมปลั๊กไฟสำรอง กรณีที่กอง

อาคารสถานที่ไม่สามารถซ่อมได้ 

1.4 ก๊อกน้ำบางก๊อกไม่สามารถใช้งานได้ 1) แจ้งกองอาคารสถานที่เพื่อมาจัดซ่อม 

1.5 ระบบโสตทัศนูปกรณ์บางอย่างมกีาร

ชำรุดบ่อยครั้ง ด้วยระยะเวลาในการใช้งาน             

เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแจ็คเตอร์ ไมค์โครโฟน 

ลำโพง เป็นต้น 

1) แจ้งไปยังหัวหน้าสำนักงานคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ให้ทราบเรื่อง  

2) ของบประมาณในการซ่อมแซม หรือหาก

สภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้แลว้ ก็จัดซือ้

วัสดุครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเดิม  
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ตารางที่ 12 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 3) แจ้งผูใ้ช้บริการให้ใช้การโสตทัศนูปกรณ์

อย่างเหมาะสม และถูกวิธี และช่วยกันดูแล 

เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน 

1.6 หอ้งปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม                     

เป็นหอ้งปฏิบัติการที่มีผูใ้ช้บริการให้         

ความสนใจ ในการใช้งานเป็นจำนวนมาก             

ในบางครัง้จึงเกิดปัญหาในเรื่องของพืน้ที่        

ในการจัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

1) วางแผนการใหบ้ริการห้องปฏิบัติการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมใหด้ี  

2) วางแผนกำหนดวันในการจัดเตรยีมวัสดุ

อุปกรณ์ และสารเคมีให้แน่นอน เพื่อแก้ปัญหา

การใชห้อ้งปฏิบัติการซ้ำซ้อนกัน 

1.7 สารเคมีที่ใช้ในบางบทปฏิบัติการ        

เป็นสารที่ค่อนขา้งอันตราย หอ้งปฏิบัติการ 

ยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง            

เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมีแบบมีไส้กรอง 

รองเท้าป้องกันสารเคมี เป็นต้น 

1) เสนอใหป้ระธานหลักสูตรฯ รับทราบ        

2) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ 

เพือ่พิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ในส่วนที่มีความจำเป็นต่อไป 

3) จัดซือ้ โดยใช้งบประมาณของสาขาวิชา        

ที่ได้รับจัดสรรจากคณะ 

1.8 ครุภัณฑ์บางเครื่องชำรุดตามเวลา

และการใช้งาน 

1) นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการซ่อมแซมเอง

ก่อน แต่หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้

ประสานบริษัทในการซ่อมแซม โดยการขอ

อนุมัตซิ่อมแซมตามกระบวนการและ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.9 เมื่อครุภัณฑ์การศกึษาบางเครื่อง

ชำรุด แต่บริษัทที่เคยจำหน่ายไม่สามารถ

ติดต่อได้ และหาบริษัทในการจัดซ่อมยาก 

1) พยายามหาบริษัทหรอืสอบถามเครือข่าย 

ที่รูจ้ักกับบริษัทที่สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์

ที่ชำรุดได้ 

1.10 กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งวัสดุและ

ครุภัณฑ์การศกึษามีหลายขั้นตอนและใช้เวลา

ในการดำเนินการค่อนข้างนาน 

1) วางแผนการจัดซือ้จัดจ้างล่วงหน้า 

2) ดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้างตั้งแต่เนิ่น ๆ 

เพื่อให้ได้วัสดุหรือครุภัณฑ์การศกึษาที่ตอ้ง

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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ตารางที่ 12 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1.11 รูปแบบกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง             

มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

1) ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ            

เพื่อเรียนรูก้ารจัดซือ้จัดจ้างในรูปแบบใหม่  

2) ถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนไหน ต้องรีบถามทันที 

เพื่อให้การจัดซือ้จัดจา้งอยู่ในกรอบเวลาที่

กำหนด และสามารถใช้งานวัสดุ สารเคมี 

และครุภัณฑ์การศกึษาที่จัดซือ้นั้นอย่าง          

ท่วงทันเวลา 

1.12 ในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างนั้นต้อง

มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกำหนด

คุณลักษณะเฉพาะและกรรมการตรวจรับ  

แต่ไม่มใีครอยากเป็นคณะกรรมการดังกล่าว 

1) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผูส้อนเป็น

คณะกรรมการฯ  

2) ชีแ้จ้งเหตุผล ความสำคัญ และความ

จำเป็นที่ต้องทำการจัดซื้อวัสดุหรอืครุภัณฑ์

การศกึษานั้น ๆ และเหตุผล ความจำเป็น 

ความสำคัญบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

และกรรมการตรวจรับที่ตอ้งม ีและให้

กระบวนการจัดซือ้วัสดุหรอืครุภัณฑ์

การศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรอืทำ

การขอความอนุเคราะห์ใหเ้ป็น

คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ระหว่างให้บรกิารแต่ละบทปฏิบัติการ  

2.1 สารละลายบางสารที่ใช้ในบทปฏิบัติ          

มีอายุในการใช้งานสั้น เช่น น้ำยารวม ที่ใช้ใน

บทปฏิบัติการฟอตเฟต อยู่ตัวได้นานแค่ 4 ช่ัวโมง 

จงึไม่สามารถเตรยีมไว้ก่อนหลาย ๆ วันได้ 

1) วางแผนการเตรยีมสารละลายให้ดี         

2) จัดเตรียมสารละลายในวันที่มีบท

ปฏิบัติการนั้น ๆ  

2.2 นิสติเขียนวางแผนการทดลอง (Plan 

lab) ไม่เป็น 

1) อธิบายการเขียนวางแผนการทดลอง 

(Plan lab) ที่ถูกต้อง 

2) ยกตัวอย่างการเขียนวางแผนการทดลอง 

(Plan lab) 
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ตารางที่ 12 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

2.3 นิสติลืมกุญแจตูเ้ก็บของตนเอง 1) ให้นสิิตฝากกุญแจตูเ้ก็บของไว้กับตู้เก็บ

กุญแจกลาง 

2.4 นิสติบางคนไม่สนใจฟังตอนอธิบาย

ขั้นตอนการทำบทปฏิบัติการ จึงส่งผลใหต้อน

ทำการทดลองหรอืทำการการวิเคราะห์ไม่

สามารถทำได้ถูกต้องตามขั้นตอน              

หรอืบางครั้งผลการทดลองหรอืวิเคราะห์

ออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ 

1) มีการถามตอบขณะอธิบายขั้นตอนการทำ

บทปฏิบัติการ  

2) Quiz หลังอธิบายขั้นตอนการทำบท

ปฏิบัติการแล้วเสร็จ 

2.5 นิสติบางคนไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์            

และเครื่องแก้ว และใช้ไม่เป็น เช่น ปิเปต 

บิเรต บิกเกอร์ ขวดรปูชมพู่ หรอืขวดวัด

ปริมาตร 

1) จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้

งานวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแก้ว แต่ละ

ประเภท  

2) สอบเก็บคะแนนการใชว้ัสดุการศกึษา 

2.6 นิสติใช้เครื่องมอืหรือครุภัณฑ์

การศกึษาไม่ถูกต้อง 

1) จัดอบรมการเครื่องมอืหรอืครุภัณฑ์

การศกึษาแต่ละประเภทที่ใช้ในแต่ละ            

บทปฏิบัติการ 

2) จัดทำเอกสารหลักการ ขั้นตอนวิธีการใช้

งานอย่างง่าย ติดไว้กับตัวเครื่อง 

2.7 นิสติล้างเครื่องแก้วไม่สะอาด 1) ตรวจเช็คเครื่องแก้วก่อนรับคืน  

2) ถ้าเครื่องแก้วไม่สะอาดใหก้ลับไปล้างใหม่ 

2.8 นิสติใช้เครื่องแก้วไม่ระวัง ทำใหเ้ครื่อง

แก้วแตกบ่อยครั้ง 

1) ให้นสิิตชดเชยค่าเสียหายตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา      

การชดเชยค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์            

และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

2.9 นิสติไม่มีความตรงต่อเวลา               

เข้าหอ้งเรียนช้า จึงทำให้กะบวนการ

ดำเนนิการบทปฏิบัติการในวันนั้นล่าช้า 

 

1) ตักเตอืนนิสติที่เข้าหอ้งเรียนช้า และไม่ตรง

ต่อเวลา 
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ตารางที่ 12 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

2.10 นิสติบางคนไม่สนใจฟังและไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและความปลอดภัยการใช้

หอ้งปฏิบัติการ 

1) อธิบายถึงความสำคัญ ผลเสียถ้าไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และผลประโยชน์ที่นิสติจะ

ได้รับหากปฏิบัติตามกฎระเบียบและความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

2.11 นิสติไม่สามารถแยกประเภทของเสีย 

อันตรายได้และทิง้ของเสียอันตรายไม่ถูกถัง 

1) ศกึษาหาสาเหตุที่นิสิตไม่สามารถแยกทิ้ง

ของเสียอันตรายที่ถูกต้อตอ้งได้ แล้วนำ

ข้อมูลที่ได้พัฒนาระบบการจัดการของเสีย

อันตรายในห้องปฏิบัติการ 

2.12 นิสติไม่นำเสือ้กาวน์มาเรียน           

บทปฏิบัติการ 

1) แจ้งให้นสิิตกลับไปเอาเสือ้กาวน์ที่หอพัก

หรอืที่บ้าน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อ

ตนเองขณะทำการทดลอง 

2.13 นิสติแอบรับประทานอาหารหรือ       

ดื่มน้ำในห้องปฏิบัติการ 

1) เน้นย้ำนิสติเรื่องขอ้ปฏิบัติในการใช้

หอ้งปฏิบัติการ 

2) แจง้ผลเสียของการรับประทานอาหาร

หรอืดื่มน้ำในห้องปฏิบัติการ 

3. หลังให้บรกิารแต่ละบทปฏิบัติการ  

3.1 นิสติส่งรายงานผลการปฏิบัติ              

บทปฏิบัติการไม่ตรงเวลา 

 

1) แจ้งเตือนนิสติที่ส่งรายงานผลปฏิบัติการ

ไม่ตรงเวลา  

2) รายงานอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  

เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

3.2 นิสติลอกรายงานผลการปฏิบัติ         

บทปฏิบัติการของเพื่อนมาส่ง 

1) แจ้งเตือนนสิิตทีล่อกรายงานฯ เพื่อนมาส่ง  

2) หากแจ้งเตือนแลว้ ยังมกีารคัดลอก

รายงานฯ เพื่อนอีก ก็รายงานอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบรายวิชา เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. หากมีบทปฏิบัติการใหม่ นักวิทยาศาสตร์ควรทดลองทำการทดลองก่อนที่จะให้นิสิต            

ทำการทดลอง เพื่อลดข้อผิดพลาดขณะทำการทดลองจรงิในวันที่มบีทปฏิบัติการ 

 2. เพื่อนำมาทำการทดลองหรือวิเคราะห์ ควรแจ้งและแนะนำให้นิสิต เก็บตัวอย่างน้ำให้

ถูกต้องตามหลักการเก็บตัวอย่างน้ำ เพราะการเก็บตัวอย่างน้ำเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มี

ผลต่อผลการทดลอง 

 3. ในเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ควรอธิบายและยกตัวอย่างให้นิสิต        

เห็นภาพ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย          

เช่น หากไม่สวมเสื้อกาวน์ขณะทำการทดลอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารที่เป็นกรดเข้มข้นหก อาจจะ

โดนผิวหนังโดยตรง และหากไม่รวบผมขณะทำการทดลอง นอกจากการปฏิบัติงานไม่สะดวกแล้ว 

เมื่อผมโดนสารบางชนิดอาจจะทำให้ผมไหม้ได้ 

 4. นักวิทยาศาสตร์ควรได้รับการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

เบื้องต้นจากช่าง ผู้ชำนาญ หรือผู้เช่ียวชาญการใช้งานเครื่องมือทุกเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียน

การสอนบทปฏิบัติการ 

 5. ควรมีการตรวจสอบการทำงานและความเที่ยงตรงของเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ภาคผนวก ก ขั้นตอนการใช้เครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

 

1. เคร่ือง PH Meter 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เคร่ือง PH Meter 

1) ใส่ถ่าน 

2) ประกอบเครื่องโดยนำอิเล็คโทรดใส่ไปตรงขัว้ของตัวเครื่อง 

3) เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิง้ไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องมอื) 

4) ล้างอเิล็คโทรดด้วยน้ำกลั่น แล้วซับน้ำเบา ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่ 

5) ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง โดยจุ่มอิเล็คโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร์              

ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ 4, 7 และ 10 ตามลำดับ  

6) นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน 

7) นำอิเล็กโทรดจุ่มลงในน้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้  

8) อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าความเป็นกรดด่าง และอุณหภูมิ 

9) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

10) ปิดเครื่อง ล้างอิเล็คโทรด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยทิชชู่ให้แหง้ แล้วแช่อิเล็คโทรดในสารละลาย 

Electrolyte KCl 3 mol/l ถอดอิเล็คโทรดออกจากตัวเครื่อง และเอาถ่านออก 
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2. เคร่ืองวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) 

1) ใส่ถ่าน 

2) ประกอบเครื่องโดยนำอิเล็คโทรดใส่ไปตรงขัว้ของตัวเครื่อง 

3) เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างนอ้ย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องมอื) 

4) ล้างอเิล็คโทรดด้วยน้ำกลั่น แล้วซับน้ำเบา ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่ 

5) ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง โดยจุ่มอิเล็คโทรดลงในสารละลายมาตรฐาน

สำหรับวัดความนำไฟฟ้า 1413 µS/cm 

6) นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน  

7) นำอิเล็กโทรดจุ่มลงในน้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้ 

8) อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ 

9) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  

10) ปิดเครื่อง ล้างอิเล็คโทรด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยทิชชู่ให้แห้ง ถอดอิเล็คโทรดออกจากตัวเครื่อง 

และเอาถ่านออก 
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3. เคร่ืองวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (Do Meter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (Do Meter) 

1) ใส่ถ่าน 

2) ประกอบเครื่องโดยนำอิเล็คโทรดใส่ไปตรงขัว้ของตัวเครื่อง 

3) เปิดเครือ่ง (เปิดเครื่องทิง้ไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องมอื) 

4) ล้างอเิล็คโทรดด้วยน้ำกลั่น แล้วซับน้ำเบา ๆ ด้วยกระดาษทิชชู่ 

5) ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่อง 

6) นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน  

7) นำอิเล็กโทรดจุ่มลงในน้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้  

8) อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าออกซิเจนละลายน้ำ และอุณหภูม ิ

9) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  

10) ปิดเครื่อง ล้างอิเล็คโทรด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยทิชชู่ให้แห้ง ถอดอิเล็คโทรดออกจากตัวเครื่อง 

และเอาถ่านออก 
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4. เคร่ืองวัดความขุ่น (Turbidity Meter) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองวัดความขุ่น (Turbidity Meter) 

1) ใส่ถ่าน 

2) เปิดเครื่อง (เปิดเครื่องทิง้ไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องมอื) 

3) ปรับเทียบมาตรฐาน (Calibrate) เครื่องโดยใส่ขวดสารละลายมาตรฐาน ความขุ่น 800 

NTU ลงในช่องใส่ตัวอย่าง แล้วรอการปรับเทียบเสร็จ แล้วทำการปรับเทียบที่จุดต่อไป คือ ที่

สารละลายมาตรฐานความขุ่นที่ 100, 20 และ 0.2 NTU ตามลำดับ 

4) นำน้ำตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ แล้วคนให้เข้ากัน 

5) ตวงน้ำตัวอย่างใส่ในขวดใส่น้ำตัวอย่าง เขย่าเบา ๆ ระวังอย่าให้เกิดฟอง แล้วใส่ลงไปใน

ช่องใส่ตัวอย่างและปิดฝาครอบ 

6) อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่าความขุ่น 

7) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  

8) ปิดเครื่อง ทำความสะอาดขวดใส่น้ำตัวอย่างแล้วเช็ดให้แหง้ 
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5. เตาอบลมร้อน (Oven) 
 

 

 

 

 
 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
 

ขั้นตอนการใช้เตาอบลมร้อน (Oven) 

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On 

3) ตั้งอุณหภูมิ โดยกดปุ่ม Set อุณหภูมิ 

4) ตั้งเวลา โดยกดปุ่ม Set เวลา 

5) กดปุ่ม Start 

6) หากใช้งานแลว้เสร็จ ปิดเครื่องทุกครั้งโดยกดปุ่ม Off และถอดปลั๊กไฟ 
 

6. เคร่ืองอังน้ำ (Water bath) 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 
 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองอังน้ำ (Water bath) 

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On 

3) ตั้งอุณหภูมิ โดยกดปุ่ม Set ค้างไว้ แล้วหมนุปรับอุณหภูมิตามตอ้งการ 

4) สามารถใช้งานตามความต้องการ 

5) หากใช้งานแลว้เสร็จ ปิดเครื่องทุกครั้งโดยกดปุ่ม Off และถอดปลั๊กไฟ 
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7. เตาเผา (Muffle furnace) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เตาเผา (Muffle furnace) 

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On 

3) ตั้งอุณหภูมิ โดยกดปุ่ม Set อุณหภูมิ 

4) ตั้งเวลา โดยกดปุ่ม Set เวลา 

5) กดปุ่ม Start 

6) หากใช้งานแลว้เสร็จ ปิดเครื่องทุกครั้งโดยกดปุ่ม Off และถอดปลั๊กไฟ 
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8. เคร่ือง Jar test 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เครื่อง Jar test  

เลือกใช้ Mode Run Sequntial โหมดนี้จะเป็นการ Ran ให้เครื่องทำงานเป็น Step การทำงาน

โดยการนำ Memory ที่บันทึกไว้มา Run เป็น Step เริ่มจาก Memory 1 (M1) จนถึง Memory 4 

(M4) 

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On หนา้จอจะโชว์ Main Menu 

3) ตั้งโปรแกรมการทำงาน M1-M4 โดยเข้าไปที่ 4) Program Memoties  

4) เลือก Mode Run Sequntial โดยกดปุ่มเลข 2 จะเข้าสู่หนา้จอ Sequntial 

5) กดปุ่ม Start/Stop เครื่องจะทำงานตาม Memory ที่บันทึก เริ่มจาก M1-M4 

6) หลังจากเครื่องหยุดทำงานแล้วถ้าต้องการ Run ใหม่ให้กดปุ่ม Start/Stop แต่ถ้าต้องการ

กลับสู่ Main Menu 
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9. เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)  

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On  

3) ตั้งค่าความยาวคลื่นตามความต้องการ โดยกดปุ่มแลมบ์ดา (λ)  

4) นำตัวอย่างใส่ลงในที่ใส่ตัวอย่าง โดยใหด้้านใสของขวดใส่ตัวอย่างหันไปหาด้านที่มีลำแสง

ผ่าน 

5) กดปุ่ม enter เครื่องจะวัดค่าการดูกลืนแสง แล้วรายงานผลปรากฎที่หน้าจอ 

6) หากใช้งานแลว้เสร็จ ปิดเครื่องทุกครั้งโดยกดปุ่ม Off และถอดปลั๊กไฟ 
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10. เคร่ืองย่อย เคร่ืองทำความเย็น และเคร่ืองกลั่นไนโตรเจน 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จริาพร ขำจันทร์, 2564 

 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองย่อย 

1) เสียบปลั๊ก 

2) นำตัวอย่างและสารสะลายลงในหลอดย่อย แล้วนำหลอดย่อยหลุมย่อย 

3) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On  

4) ตั้งค่าความรอ้นและเวลา 

5) เมื่อย่อยเสร็จเรียบร้อยแลว้ รอให้อุณหภูมลิดลง แล้วนำหลอดย่อยออกจากเตาหลุม 

6) ปิดเครื่อง โดยการกดปุ่ม Off 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองทำความเย็น 

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่องทำความเย็น โดยกดสวิตช์ที่มสีัญลักษณ์ COOL แล้วตั้งอุณหภูมิที่ตอ้งการใช้ 

3) เปิดปั้ม โดยกดสวิตช์ที่มสีัญลักษณ์ PUMP 

4) เครื่องจะทำงาน 

5) ปิดเครือ่ง โดยการกดสวิตช์ COOL และ PUMP ลง 

ขั้นตอนการใช้เคร่ืองกลั่น 

1) เสียบปลั๊ก 

2) เปิดเครื่อง โดยการเปิดปุ ่ม On 

3) นำหลอดตัวอย่างใส่ลงในตัวเครื่องกลั่น  

4) ตั้งค่าปริมาณน้ำกลั่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และสายละลายบอแร็ค ตามปริมาณที่ต้องใช้ 

โดยกดปุ่มการเติมปริมาณสารต่าง ๆ  

5) เมื่อตัง้ค่าเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม Start แล้วเครื่องกลั่นจะทำงานตามที่เราตัง้ค่าไว้ 

6) ปิดเครือ่ง โดยการกดปุ่ม Off 
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ภาคผนวก ข ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราการชดเชย

ค่าเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ง แบบฟอร์มที่ใช้ในดำเนินการงานห้องปฏิบัติการ 

 

1. แบบฟอร์ม L-001 การขอใชห้อ้งปฏิบัติการ  
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2. แบบฟอร์ม L-002 ใบเบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว  
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3. แบบฟอร์ม L-003 ใบยืม – คืน ครุภณัฑ์  
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4. แบบฟอร์ม L-004 ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์  
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5. แบบฟอร์ม L-005 ใบรับซ่อมครุภัณฑ์  
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6. L-006 สมุดบัญชคีุม (Stock Card) 

 

ประเภทวัสดุ...................................................................................................................

ช่ือ..................................................................................................................……….....

ย่ีห้อ.......................................เกรด......................................  ขนาด...........................…..

ราคา จ านวน

รับ จ่าย คงเหลือ ต่อหน่วย เงนิรวม

หน่วยนับ..............................................

                                                                                     สมุดบัญชีคุม (Stock Card)

หมายเหตุจ่ายให้ เลขท่ีเอกสารอ้างอิงรับจาก
จ านวน

ว/ด/ป

         ……….......…….…...….

L-006

 
 

7. L-007 แผนการตรวจเช็คครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรประจำสัปดาห์  

 

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ธันวาคม

ปี พ.ศ. .................

แผนการตรวจเช็คครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรประจ าสัปดาห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายนมกราคมรายการ มิถุนายนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

L-007
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8. แบบฟอร์ม L-008 รายงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร  

 

ห้องปฏิบัติการ..................................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

การตรวจเช็ค

1. ความสมบูรณ์

ของอุปกรณ์

2. ความสะอาด

3. สถานะความ

พร้อมใช้งาน

ถ้าครบท้ัง 3 ข้อให้ท า

เคร่ืองหมาย / ถ้าไม่

ครบให้ท าเคร่ือง

หมาย X แล้วเขียน

รายละเอียด

ล าดับ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์

รายงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร

ประจ าเดือน.........................................................................

ผู้รับผิบชอบ..............................................................................

วันท่ี
หมายเหตุ

L-008

 
 

9. แบบฟอร์ม L-009 ทะเบียนคุมการยืม-คืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

 

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุลผู้ยืม รายการครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ล าดับท่ีใบยืม วัน/เดือน/ปี ท่ียืม วัน/เดือน/ปี ท่ีคนื เบอร์โทรผู้ยืม ลงนามผู้คืน หมายเหตุ

สาขาวิชา...............................................คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทะเบียนคุมการยืม-คืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา..............................ภาคการศึกษา.....................

L-009
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10. แบบฟอร์ม L-010 รายงานวัสดุคงเหลอื วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ (วัสดุสิ้นเปลือง)  

 

หน่วยละ จ านวนเงนิ

ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ บาท บาท

หมายเหตุ

รายงานวัสดุคงเหลือ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุส้ินเปลือง)

ประจ าเดือน..................................

ช่ือหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ........................... คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับท่ี รายการ ย่ีห้อ ขนาด หน่วยนับ
จ านวนท่ีตรวจนับได้

รหัสวัสดุ เกรด
ปีงบประมาณ

ท่ีจัดซ้ือ

L-010

 
 

11. แบบฟอร์ม L-011 รายงานวัสดุคงเหลือ วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ (สารเคมี)  

 

หน่วยละ จ านวนเงนิ

ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ บาท บาท

หมายเหตุ

รายงานวัสดุคงเหลือ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี)

ประจ าเดือน..................................

ผู้รับผิดชอบ..............................

ล าดับท่ี รายการ ย่ีห้อ ขนาด หน่วยนับ
จ านวนท่ีตรวจนับได้

รหัสวัสดุ เกรด
ปีงบประมาณท่ี

จัดซ้ือ

ช่ือหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ........................... คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

L-01 
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12. แบบฟอร์ม L-012 รายงานวัสดุคงเหลอื วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ (วัสดุ) 

 

หน่วยละ จ านวนเงนิ

ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ บาท บาท

หมายเหตุ

รายงานวัสดุคงเหลือ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุ)

ประจ าเดือน..................................

ผู้รับผิดชอบ..............................................

ล าดับท่ี รายการ ย่ีห้อ ขนาด หน่วยนับ
จ านวนท่ีตรวจนับได้

รหัสวัสดุ เกรด
ปีงบประมาณท่ี

จัดซ้ือ

ช่ือหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ........................... คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

L-01 

 
 

13. แบบฟอร์ม L-013 รายงานสรุปครุภณัฑ์การศกึษาประจำเดือน 
 

ล าดับท่ี ช่ือ หมายเลขครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย ย่ีห้อ รุ่น Serial Number ราคาต่อหน่วย สถานท่ีเก็บ สถานะ หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ......................................        ห้องปฏิบัติการ............................................

รายงานสรุปครุภัณฑ์การศึกษา 

ประจ าเดือน................…...............
L-0  
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14. แบบฟอร์ม L-014 รายงานสรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารประจำเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. แบบฟอร์ม L-015 แบบบันทึกข้อมูลสารเคมี ปฏิกิริยา และของเสียที่เกิดขึน้จากการทดลองทดสอบ 
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16. แบบฟอร์ม L-016 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ นามสกุล จิราพร ขำจันทร์ 

วัน เดือน ปี เกิด  1 พฤศจิกายน 2529 

ที่อยู่ปัจจุบัน  80 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ที่ทำงานปัจจุบัน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  นักวิทยาศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน  

 พ.ศ. 2552-2563 นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 พ.ศ. 2564 นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์           

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2551 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก 

ผลงานวิจัย 

 พ.ศ. 2557 การพัฒนาระบบสารสนเทศหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 พ.ศ. 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรม            

การแยกทิง้ของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ของนิสิต       

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 


