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There are messages informing about poor quality of water supply distributed 

to many communities in Nonthai district, especially from Nonwai (moo.4) village, 

Dan Kongkang (Moo.6)  village, Sra Jarakae (Moo.13) village, and Donbot (Moo. 14) 

village. The objectives of this study were  to examine factors affect the quality of 

water supply of those four villages in Nonthai distric, Nakhon Ratchasima. Tubidity, 

Acid-Base properties, and Chlorine residual for water in production process are 

examined. Results indicate that the amount of alum used in precipitation process is 

not suitable with the turbidity and acid-base properties of raw water. It was found that 

all these villages use certain amount of alum for precipitation process. Therefore, the 

amount of alum used in production process is one factor affects the quality of water 

supply. In addition, there are evidence showing that the sedimentation tank of some 

villages must be clean to improve the quality of water supply.  
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2.12  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางก าลังการผลิต 5 ลบ.ม./ชม  26  
2.13  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ก าลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม 27 
2.14  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มากก าลังการผลิต 20 ลบ.ม./ชม 28  
4.1  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 (ชุดที1่) 45 
4.2  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 (ชุดที2่) 46 
4.3  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 (ชุดที3่) 46 
4.4  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 (ชุดที1่) 48 
4.5  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 (ชุดที2่) 49 
4.6  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 (ชุดที3่) 49 
4.7  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (ชุดที1่) 51 
4.8  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (ชุดที2่) 52 
4.9  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (ชุดที3่) 52 
4.10  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 (ชุดที่1) 54 
4.11  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 (ชุดที่2) 55 
4.12  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่าpH ของระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 (ชุดที่3) 55 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นระบบสาธารณูปโภค ที่มีความจ าเป็นต่อชุมชน  แต่เดิมมีหลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล
ที่จะให้ประชาชนในชนบทได้บริโภคน  าสะอาดอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รัฐบาลแต่ละสมัยจึงทุ่มเท 
งบประมาณจ านวนมาก เพื่อท าโครงการจัดหาน  าสะอาด โดยการตั งเป้าหมายให้มีระบบประปา
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เร่ือยมา 
            ในปี 2537 ได้มีการจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ นมาใหม่ คือ องค์การบริหารส่วน 
ต าบล (อบต.) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งภารกิจหนึ่ง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็คือ  ให้มีน  าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร    
 และในปี พ.ศ.2542  มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ 
งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในภารกิจดังกล่าว คือการให้มีน  าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
ด้วย ดังนั น ส่วนราชการจึงได้ถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินสาธารณูปโภค (แหล่งน  าและระบบ
ประปาชนบท) ได้แก่ การก่อสร้างระบบประปาชนบท เป็นต้น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการ  แต่เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีภารกิจงานหลายด้าน  
และมีบุคลากรในการปฏิบัติงานน้อย จึงขาดบุคลากรที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ด้านการดูแลระบบ
ประปา  ท าให้ระบบประปาที่มีอยู่  มีการผลิตน  าประปา  ส่งไปยังบ้านของประชาชนไม่มีคุณภาพ  
และระบบประปาขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมักพบปัญหาเร่ืองคุณภาพน  าประปาที่ผลิตออกมา
ไม่มีคุณภาพ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนหมู่บ้าน
ทั งหมด  17  หมู่บ้ าน   มีระบบประปาผิ วดิน   รูปแบบของกรมทรัพยากรน  า   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ไทย จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ระบบประปาผิวดินบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินบ้านด่าน
กรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบประปาผิวดินบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 และ ระบบประปาผิวดินบ้านดอน
โบสถ์ หมู่ที่ 14 ในปัจจุบัน การด าเนินการผลิตน  าประปา ในแต่ละแห่ง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนไทย  ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพน  าประปาที่ผลิตออกมา
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ไม่มีคุณภาพ  และคุณภาพน  าประปาที่ผลิตได้แตกต่างกัน   ทั งที่ระบบการผลิตประปาเป็นแบบ
เดียวกัน  เช่น ระบบประปาผิวดินบ้านโนนหวาย  หมู่ที่ 4  น  าประปาที่ได้จะมีความกร่อย และมี
ตะกอน  ระบบประปาผิวดินบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 น  าประปาที่ได้จะมีความกร่อย และมีตะกอน  
ระบบประปาผิวดินบ้านสระจรเข้  หมู่ที่  13  น  าประปาที่ได้มีตะกอน  และระบบประปาผิวดิน      
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 น  าประปาที่ได้มีตะกอน  ดังนั นการศึกษานี  จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
คุณภาพของแหล่งน  า  ก่อนเข้าระบบประปา   และกระบวนการผลิตประปาผิวดินแต่ละแห่ง           
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในแก้ไขปัญหา   การบริการระบบประปาขององค์การบริหารส่วน         
ต าบลโนนไทย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และชาวบ้านเกิดความพึงพอใจ 
 
1.2   วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน  าประปาที่ผลิตได้ ของระบบประปาผิวดิน    
บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่  6, ระบบ
ประปาผิวดินบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 และระบบประปาผิวดินบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 
14 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา        

1.2.2 เพื่อใช้ผลศึกษาเป็นแนวทางในการในการแก้ไข และปรับปรุงคุณภาพบริการระบบ
ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย  

 
1.3   ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  การศึกษาครั งนี   เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพของแหล่งน  าก่อนเข้าระบบประปา        
และกระบวนการผลิตประปาผิวดินแต่ละแห่ง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย  อ าเภอ   
โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการประปา   ขององค์การบริหารส่วน     

ต าบลโนนไทย  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
  1.4.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการให้บริการชาวบ้านประปาแก่ชาวบ้าน      

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย  
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 พื้นที่ศึกษำ 

2.1.1 ลักษณะท่ัวไป 
 ต าบลโนนไทยเดิมชื่อว่า  สันเทียะ  ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น  โนนลาว  เพราะเป็นชื่อหมู่บ้าน
จากนั นก็เปลี่ยนเป็นสันเทียะ  เพราะเห็นว่าที่ท าการจริง ๆ  อยู่ในบ้านสันเทียะต่อมาก็เปลี่ยนเป็น   
โนนลาว เนื่องจากค าว่าสันเทียะ คนไม่นิยมเรียก และทางราชการเห็นว่าไม่สมควร จึงเปลี่ยนเป็น
ชื่อ “โนนไทย” มาจนถึงปัจจุบัน (ไทยต าบลดอทคอม. ออนไลน.์ ม.ป.ป.) 

2.1.2  ท่ีตั้ง 
 ท าเลที่ตั ง ตั งอยู่ในต าบลโนนไทย  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ทางทิศตะวัน 
ออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา   มีระยะทางห่างจากจังหวัด   28  กิโลเมตร  ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 280 กิโลเมตร มีพื นที่ทั งหมด 67.15 ตารางกิโลเมตร (41,972 ไร่) มีอาณาเขต
ติดต่อดงันี  
 ทิศเหนือ   ติดต่อ  ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย 
 ทิศใต ้  ติดต่อ   ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลมะค่า       ต าบลด่านจาก  อ าเภอโนนไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลส าโรง       ต าบลค้างพลู  อ าเภอโนนไทย 
        การปกครอง แบ่งการปกครองตาม พ .ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล               
พ.ศ. 2537 มีจ านวน 17 หมู่บ้าน ดังนี  หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย หมู่ที่ 3 บ้าน โนน
มะกอก   หมู่ที่ 4 บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 5 บ้านโคกพรม หมู่ที่ 6 บ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 9 บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก หมู่ที่ 11 บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 
12 บ้านใหม่ หมู่ที่ 13  บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 14  บ้านดอนโบสถ์หมู่ที่ 15  บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ 16 
บ้านม่วงหนองแต้ หมู่ที่ 17 บ้านด่านใต้จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั งหมู่บ้าน จ านวน 14 
หมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ 1, 2, 10 พื นที่ส่วนหน่ึงอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโนนไทย) 

2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  ใช้ท านา ปลูกพืชไร่ และไม้
ผลส่วนสภาพพื นที่ที่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบใช้ท านา บางแห่งเป็นที่ราบสูง สภาพ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มชื นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  มีเกลือขึ นอยู่ทั่วไป 
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดผ่านตอนกลางของต าบลในแนวเหนือ -ใต้ (ผ่าน หมู่ที่ 
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1, 10, 2, 11 และหมู่ที่ 5 ตามล าดับ) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 215 0 ซึ่งแยกจากทาง
หลวงแผ่นดินหมาย เลข 205 ใน  หมู ่ที ่ 10  ผ่านตอนล่างของต าบลในแนวตะวันออก -
ตะวันตก (ผ่านหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 8 ตามล าดับ)  นอกจากนี ยังมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
2068 ตัดผ่านตอนใต้ของต าบลในแนวตะวันตก-ตะวันออก(ผ่านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ) 
 

 
 

รูปที่  2.1  แผนที่ตั งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย 
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2.1.4  แหล่งน้ ำท่ีส ำคัญ 
       แหล่งน  า พื นที่ทางตอนบนและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีล าห้วยล าเชียงไกร และ ล าซัน
โพรง ไหลผ่าน เมื่อเข้ามาพื นที่หมู่บ้านมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น เรียกล ามาส  ล าห้วยด่าน 
ล าห้วยสวาย ล าห้วยสันเทียะ ล าห้วยก๋องแก๋ง แต่เมื่อถึงฤดูแล้งน  าจะเร่ิมแห้งขอดและมักจะประสบ
ปัญหาน  าไม่เพียงพอ และสภาพน  าเร่ิมเค็ม 

2.1.5 ลักษณะภูมิอำกำศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ท้องถิ่นอ่ืน ใน
ต าบลโนนไทย ได้แก่ เทศบาลต าบลโนนไทย 
 2.1.6  ประชำกร 
         เนื อที่เขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย ประมาณ  41,972  ไร่ หรือ 67.15  
ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  จ านวนประชากร จากส านักทะเบียนราษฎร์ของ
ต าบลโนนไทย  ไม่รวมที่มีเนื อที่อยู่ในเขตเทศบาล มีจ านวนทั งสิ น 9,416 คน จ าแนก  เป็นชาย 
4,694 คน หญิง 4,722  คน  โดยปรากฏดัง ตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่  2.1  ปริมาณเนื อที่และจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย 
   ชื่อหมู่บ้าน                              เนื อที่ (ไร่)             ผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง(คน)                รวม 
                                                                               ชาย           หญิง         
1. บ้านสันเทียะ                               2,857 197 228                425  
2. บ้านโนนไทย 1,286 43 46   89 
3. บ้านโนนมะกอก 2,988 183 205 388  
4. บ้านโนนหวาย 2,988 310  325 635 
5. บ้านโคกพรม  3,285 460  448 908 
6. บ้านด่านกรงกราง  1,700 292  298      590 
7. บ้านไร่  3,765 389  383 772 
8. บ้านดอนทะยิง  3,067 205  197 402 
9. บ้านหลักร้อย  3,067 345  360 705 
10. บ้านโนนพริก 1,220 48  36 84 
11. บ้านดอนแต้ว  2,207 407  382 789 
12. บ้านใหม่  3,019 446  474 920 
13. บ้านสระจระเข้  3,276 440  445 885 
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ตารางที่  2.1  (ต่อ) 
   ชื่อหมู่บ้าน                              เนื อที่ (ไร่)             ผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง(คน)                รวม 
                                                                               ชาย           หญิง         
15. บ้านโนนพัฒนา 1,963 125  119 244 
16. บ้านม่วงหนองแต้ 1,725 113  107 217 
17. บ้านด่านใต้ 1,896 308  314 502  
           รวม  41,972      4,694            4,722                 9,416 

ที่มา : แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย (พ.ศ. 2556 – 2558).  2555   

  
 2.1.7 กำรบริกำรสังคม 
  2.1.7.1 ด้ำนกำรศึกษำ  

  ในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย   มีโรงเรียนในพื นที่ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 7  โรงเรียน   แยกเป็นของรัฐบาล 6 โรงเรียน  ของเอกชน 1 
โรงเรียน   และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จ านวน  1 โรงเรียน  รวม  8  โรงเรียน 

 โรงเรียนโนนไทย 
 โรงเรียนโนนหวาย 
 โรงเรียนด่านกรงกราง 
 โรงเรียนสระจรเข้ 
 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 
 โรงเรียนศิริบ้านไร่ 
 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย   (เอกชน) 
 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 

  การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย ได้ด าเนินการตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พุทธศักราช 2542 
มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี การศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียน
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ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 
ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดย
สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วย
ด าเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ จ านวน 2 ศูนย์ คือ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าหลักร้อย รับถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนไทย   รับถ่ายโอนมาจากส านักงานการ

ประถมศึกษา  
 2.1.7.2  ด้ำนกำรคมนำคมและขนส่ง การคมนาคมในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่ บ้าน

ใช้เส้นทางบก ดังนี  
 ถนนลาดยาง จ านวน    5   สาย 
 ถนนคอนกรีต จ านวน    13 สาย 
 ถนนดิน/ลูกรัง จ านวน    48 สาย 

2.1.7.3  ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

 กำรไฟฟ้า 
ในต าบลโนนไทยมีไฟฟา้ใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรอืน 

เนื่องจากไม่มี ผู้อาศัยถาวร หรือไม่ได้แจ้งขอเลขหมายประจ าบ้าน  รวมทั งมีการ
ปลูกสร้างอาคารในพื นที่ที่ไม่มีระบบ ไฟฟ้าจ าหน่าย 

 กำรประปำ   
ในต าบลโนนไทยมีประปาใช้จ านวน 17 หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย  
หมู่ที่ 4, 6,8,13,14,16,17 ระบบประปา อบต. เป็นผู้จัดสร้าง และเป็นผู้

จัดเก็บ 
 หมู่ที่  3  อบต. เป็นผู้จัดสร้าง แต่ระบบจัดเก็บหมู่บ้านจัดเก็บเอง 
 หมู่ที่  7  อบต. เป็นผู้จัดสร้าง หมู่บ้าน เป็นผู้จัดเก็บ 
 หมู่ที่   1, 2, 10, 11, 13 ใช้น  าร่วมกันกับเขตเทศบาล 
 หมู่ที่   5,9,12 ,15 ใช้ร่วมกันหมู่บ้านจัดเก็บเอง 

มีระบบประปาผิวดิน รูปแบบของกรมทรัพยากรน  า  กระทรวง ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหาร             
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ส่วนต าบลโนนไทย จ านวน 4 แห่ง คือ   ระบบประปาผิวดิน   บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 
4, ระบบประปาผิวดินบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบประปาผิวดินบ้านสระ
จระเข้ หมู่ที่ 13 และ ระบบประปาผิวดินบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14   (ดังรูปที่ 2.2), 
(ดังรูปที่ 2.3) (ดังรูปที่ 2.4), (ดังรูปที่ 2.5) 

 

 
 

รูปที่  2.2  ระบบประปาผิวดิน บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 
                                         

 
 

รูปที่  2.3  ระบบประปาผิวดิน บ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 
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รูปที่  2.4  ระบบประปาผิวดิน บ้านสระจระเข้  หมู่ที่ 13 
 

 
 

รูปที่  2.5  ระบบประปาผิวดิน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 
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2.2  แหล่งท่ีมำของน้ ำดิบ       
 2.2.1 แหล่งน้ ำผิวดิน คือ แหล่งน  าดิบที่สามารถพบได้บนพื นดิน ได้แก่ สระน  าธรรมชาติ 

สระน  าขุด  คลองธรรมชาติ  แหล่งน  าซึม-น  าซับ  ฯลฯ  เป็นแหล่งน  าที่ง่ายต่อการ
ควบคุมคุณภาพทั งในด้านปริมาณและคุณภาพ   (หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการ
จัดการแหล่งน  า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552) 

 2.2.2  แหล่งน้ ำใต้ดิน คือ แหล่งน  าดิบที่สามารถพบได้โดยการขุดผิวดินลงไป ได้แก่บ่อ
บาดาล เป็นแหล่งน  าที่จัดหาได้ง่ายและสะดวกที่สุดในเกือบทุกพื นที่ แต่มีข้อเสียที่
ส าคัญคือข้อจ ากัดด้านปริมาณและคุณภาพ  (หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการ
แหล่งน  า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552) 

 
2.3  กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำดิบ 

 ปัจจัยในการเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน  าในการเลือกกระบวนการในระบบปรับปรุง
คุณภาพน  านั นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญดังต่อไปนี    
 2.3.1 คุณภำพน้ ำของแหล่งน้ ำดิบ  ในการเลือกแหล่งน  าดิบนั น นอกจากต้องพิจารณาใน

ด้านปริมาณของน  าต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้น  าแล้ว การพิจารณาทางด้าน
คุณภาพของน  ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากจะเป็นปัจจัยซึ่งก าหนดระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน  าว่าจะต้องใช้ระบวนการอะไรบ้าง   และมีจ านวนมากน้อย
เพียงใด ดังนั นโดยทั่วไปจึงต้องมีการเก็บน  าตัวอย่างจากแหล่งน  าดิบนั นไปตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ก่อนตัดสินใจเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน  า และถ้าเป็นไปได้
ควรพยายามเลือกแหล่งน  าดิบที่มีคุณภาพดีหรือสะอาดมากที่สุดเพราะจะส่งผลให้มี
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าน้อยที่สุด   ซึ่งจะท าให้ประหยัดในการลงทุน
ก่อสร้างและการด าเนินการ (ผศ. ปราโมทย์  เชี่ยวชาญ  2551)  

 2.3.2  คุณภำพน้ ำท่ีต้องกำร  ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าโดยทั่วไป คุณภาพน  าที่ต้องการคือ 
มีความสะอาด ปลอดภัย และมีลักษณะน่าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
หรือกล่าวได้ว่ามีคุณภาพน  าตามมาตรฐานน  าดื่ม ดังนั นหลังจากที่ทราบคุณภาพของ
แหล่งน  าดิบแล้ว เราต้องพิจารณาว่าคุณภาพน  าด้านใดหรือพารามิเตอร์ใด ไม่ได้ตาม
มาตรฐานน  าดื่มและจ าเป็นต้องเลือกหรืออาศัยกระบวนการใดมาปรับปรุงคุณภาพ
น  าดังกล่าว เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานน  าดื่ม (ผศ. ปราโมทย์  เชี่ยวชาญ  2551)  เกณฑ์
คุณภาพน  าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย ตารางที่ 2.2  
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ตารางที่  2.2  เกณฑ์คุณภาพน  าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 

 

พำรำมิเตอร์ หน่วย เกณฑท่ี์ก ำหนด 

คุณภำพน้ ำทำงกำยภำพ   

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH at 25oC 6.5-8.5 

ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน 15 

สี (Colour) แพลตตินัมโคบอล์ท ไม่เกิน 5* 

คุณภำพน้ ำทำงเคมีท่ัวไป   

ปริมาณสารทั งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1,000 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 500 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 250 

คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 250 

ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 50 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.7 

คุณภำพน้ ำทำงโลหะหนักท่ัวไป   

 เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.5 

แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.3 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1.0 

สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 3.0 

คุณภำพน้ ำทำงโลหะหนักสำรเป็นพิษ   

ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.01* 

โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.05 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.003 

สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.01 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.001 
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ตารางที่  2.2  (ต่อ) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ต้องตรวจไม่พบ 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Faecal Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ต้องตรวจไม่พบ 
 

หมำยเหตุ   1.  คลอรีนอิสระคงเหลือ ( Residual  Free Chlorine ) ก าหนดให้มีที่ 0.2 – 0.50 
 มิลลิกรัม ต่อลิตร ใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพ  าประปา 
 2.  วิธีตรวจวิเคราะห์ เป็นไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the 
                      Examination of Water and wasterwater Edittion 21* 2005 APHA  AWWA WEF 
                  3.  ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553) 
 ท่ีมำ:http://rldc.anamai.moph.go.th 
 
2.4  กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำดิบ 

 ก่อนที่จะน าน  าดิบมาใช้ในระบบการผลิต   จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน  าเสียก่อน          
โดยจะต้องมีการตรวจสอบดังนี   (ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2547) 
  2.4.1  ควำมเหมำะสมต่อกำรรวมตะกอนของน้ ำดิบ 
  การเติมสารเคมีในน  าดิบเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างตะกอนและรวมตะกอน   ขึ นอยู่กับ
ระดับ pH และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน  าดิบ  หากน  าดิบมีค่าความเป็นด่างเพียงพอก็เติม
สารส้มอย่างเดียวไม่จ าเป็นต้องใช้ปูนขาว  ถ้าหากน  ามีค่าความเป็นด่างน้อย  การเติมสารส้มเพียง
ล าพังก็ไม่อาจท าให้เกิดการรวมตัวของตะกอนได้ดี   ในกรณีนี จ าเป็นต้องเติมปูนขาว  เพื่อปรับ
สภาพน  าให้เหมาะสมส าหรับการรวมตัวของตะกอน  วิธีการตรวจสอบความเหมาะสมต่อการรวม
ตะกอนของน  าดิบ   
 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมต่อกำรรวมตะกอนของน้ ำดิบ 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าแก้วใสมา 2 ใบ ใส่น  าดิบเท่า ๆ กัน 
 เตรียมน  าปูนขาวอีก 1 แก้ว ใช้ปูนขาว 1 ช้อนโต๊ะ ละลายกับน  าที่สะอาดคร่ึง

แก้ว 
 ใช้หลอดดูดน  าปูนขาวที่เตรียมไว้ใน ข้อ 3 หยดลงในแก้วน  าดิบแก้วใดแก้ว

หนึ่งประมาณ 6 - 7 หยด 

พำรำมิเตอร์ หน่วย เกณฑ์ท่ีก ำหนด 
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 ใช้หลอดดูดสารละลายสารส้มจากถังเตรียมสารละลายสารส้ม  หยดลงในแก้ว
น  าดิบทั ง 2 แก้ว ประมาณ 6 – 7 หยด (เท่า ๆ กัน) 

 กวนน  าทั งสองแก้วโดยเร็ว ประมาณ 1 นาที เพื่อผสมจนทั่วแล้วกวนอย่างช้า ๆ 
ประมาณ 5 นาที แล้วหยุดกวนพร้อม ๆ กันปล่อยให้นิ่ง 

 สังเกตการรวมตะกอนหากน  าในแก้วทั ง 2 ใบ จับตะกอนได้ดีเหมือนกัน แสดงว่าปูนขาว
ไม่ได้ช่วยให้ตกตะกอน ฉะนั นไม่ต้องเติมปูนขาว แต่ถ้าแก้วที่เติมปูนขาวจับตะกอนเม็ดโตกว่า และ
น  าส่วนบนใสกว่า แสดงว่าควรเติมปูนขาว 
 2.4.2  ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  
 pH เป็นค่าที่แสดงถึงความเป็นกรด - ด่าง  ของน  าว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด ค่า pH ขึ นกับ
ปริมาณของไฮโดรเจนอิออนที่แตกตัวในน  าโดยมีค่าตั งแต่ 0 ถึง 14 โดยค่า pH = 0 หมายถึงน  ามี
สภาพเป็นกรดมาก, pH = 14 หมายถึงน  ามีสภาพเป็นด่างมาก และค่า pH = 7 หมายถึงน  าที่มีสภาพ
เป็นกลางpH เป็นคุณสมบัติของน  า  ที่สามารถวัดได้ง่ายที่สุด  แต่มีบทบาทและความส าคัญอย่าง
มากต่อการท างานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบสร้างตะกอน ระบบเติมอากาศ ระบบก าจัดความ
กระด้างด้วยวิธีตกผลึก ระบบการปรุงแต่งน  า เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการตกผลึก  ตลอดจน
ระบบก าจัดน  าเสียแบบต่าง ๆ 
 วิธีการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน  าดิบจะใช้เคร่ืองมือวัด pH ที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ 
หรือใช้เคร่ืองวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง  โดยวิธีการเทียบสี  เคร่ืองมือที่ใช้วัดค่าความเป็นกรด -
ด่าง ของน  าดิบ จะใช้เคร่ืองวัด พี เอช ที่เรียกว่า พี เอช มิเตอร์ หรือใช้เคร่ืองวิเคราะห์ความเป็นกรด - 
ด่าง  โดยวิธีการเทียบสี  ซึ่งใช้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน   วิธีการใช้เคร่ืองมือทั งสองชนิดมี
รายละเอียดดังนี  
  2.4.2.1 กำรใช้ พี เอช มิเตอร์ (pH Meter)  

พี เอช มิเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั งน  าที่มีความขุ่นและน  าที่ใสได้  เคร่ือง พี 
เอช มิเตอร์ มีขั นตอนและวิธีการใช้  ดังนี  

 ปรับความถูกต้องของเคร่ือง พี เอช มิเตอร์ (Calibrate) ตามวิธีที่ระบุไว้
ในเอกสารคู่มือการใช้งานของเคร่ือง 

 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน  าตัวอย่างอ่านค่า พี เอช ของน  าดิบ 
 ล้าง พี เอช มิเตอร์ ด้วยน  ากลั่นหรือน  าดื่ม เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษ

ช าระ 
   หมายเหตุ  รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
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   ขั้นตอนกำรใช้ พี เอช มิเตอร์ 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในสารละลายมาตรฐานเพื่อปรับความถูกต้องของ

เคร่ืองมือ 
 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน  าตัวอย่าง แล้วอ่านค่า 
 ล้าง พี เอช มิเตอร์ ด้วยน  ากลั่นหรือน  าดื่ม 

  2.4.2.2  กำรใช้เครื่องวิเครำะห์ควำมเป็นกรด-ด่ำง โดยวิธีกำรเทียบสี 
การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ในน  าดิบโดยใช้วิธีการเทียบสี วิธีนี 

เหมาะสมกับน  าดิบที่มีสภาพใส มีขั นตอนและวิธีการวิเคราะห์  ดังนี  
 น าน  าตัวอย่างใส่ในหลอดทดลองจนถึงขีดที่ก าหนดทั งสองหลอด ใส่

หลอดตัวอย่างน  าทั งสองในช่องของเคร่ืองมือวัด 
 เติมสารละลายหรือผงเคมี ลงในหลอดใส่น  าตัวอย่างด้านขาวมือ  แล้ว

ปิดฝาจุก เขย่าให้เข้ากับน  าตัวอย่าง 
 เทียบสีน  าตัวอย่างกับสีมาตรฐาน โดยให้มีสีใกล้เคียงกัน อ่านค่าความ

เป็นกรด-ด่างตามสเกล 
   หมายเหตุ  รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
   ขั้นตอนกำรใช้เคร่ืองวิเครำะห์ควำมเป็นกรด-ด่ำง โดยวิธีกำรเทียบสี 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าน  าตัวอย่างใส่หลอดทดลองจนถึงขีดที่ก ำหนด 

 เติมสำรละลำยหรือผงเคมี 

 อ่ำนค่ำสเกลแผ่นเทียบสี 

 กำรวัดควำมขุ่น 
 2.4.3 ควำมขุ่น (Turbidity) 
 เกิดจากสารที่ไม่ละลายน  าขนาดเล็กแขวนลอยในน  า เช่น ดินโคลน ทรายละเอียด หรือ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจ าพวกสาหร่ายไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมากนัก  แต่ท าให้น  านั นไม่ชวนดื่ม น่า
รังเกียจ มีผลต่อระบบการกรองท าให้เคร่ืองกรองอุดตันและเสียเร็วและมีผลต่อระบบการฆ่าเชื อโรค
ด้วยคลอรีน  เนื่องจากสารแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินทรีย์ไว้ท าให้คลอรีนไม่สามารถท าลายจุลินทรีย์
ได้  จึงต้องปรับปรุงคุณภาพน  าให้มีความขุ่นต่ า  เพื่อให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อโรคดีขึ น   
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 2.4.3.1 วิธีวัดควำมขุ่นโดยกำรวัดระยะควำมลึกจำกกำรมองเห็น   มีขั นตอนและ
วิธีการวัด ดังนี  

   อุปกรณ์ 

 ไม้ยาวประมาณ 1.5 เมตร, ตลับเมตร 
 ลวดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือตะปูขนาด 1 นิ ว 

   ขั้นตอนกำรวัดควำมขุ่นโดยกำรวัดระยะควำมลึกจำกกำรมองเห็น 

 น าไม้ที่ติดลวดแล้ว  จุ่มลงในน  าดิบที่ต้องการวัดค่าความขุ่น 
 มองดูลวดที่ติดปลายไม้ค่อย ๆ จุ่มลงไปเร่ือย ๆ เมื่อเร่ิมมองไม่เห็น

ลวดที่ปลายไม้ให้หยุดอยู่ตรงนั น   ท าเคร่ืองหมายไว้ที่ไม้วัดตรง
ปริมาณผิวน  า 

 วัดความยาวจากลวดที่ปลายไม้  ถึงระดับผิวน  าที่ได้ท าเคร่ืองหมายไว้ที่
ปลายไม้ได้ความยาว กี่เซนติเมตร ให้จดไว้ 

 น าค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับตารางวัดค่าความขุ่นในช่องระยะความ
ลึก  ให้ตรงหรือ ใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้  ก็จะทราบว่าน  าดิบมีความขุ่น
เท่าใดและจะต้องใช้สารส้มกี่กรัมต่อ น  าหนึ่งลูกบาศก์เมตร 

    วิธีกำรวัดควำมขุ่นโดยกำรวัดระยะควำมลึกจำกกำรมองเห็น 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าไม้ที่ติดลวดแล้วจุ่มลงในน  าดิบ 
 วัดความยาวจากลวดที่ปลายไม้ 
 อ่านค่าสเกลแผ่นเทียบสี 

 

ตารางที่  2.3  ค่าความขุ่นของน  าดิบกับปริมาณสารส้มที่ใช้ 
ระยะ 
ควำม
ลึก 
(ซม.) 

ค่ำควำม 
ขุ่น 

(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น้ ำ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ 
ควำมลึก 
(ซม.) 

ค่ำควำม 
ขุ่น 

(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น้ ำ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ 
ควำม
ลึก 
(ซม.) 

ค่ำ
ควำม 
ขุ่น 

(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น้ ำ 
1 ลบ.ม. 

1.5 3,000 372 9.7 110 34 37.2 24 19 
1.8 2,000 252 10.4 100 33 39.8 22 18 
2.1 1,500 192 10.9 95 32 43.1 20 14.4 
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ตารางที่  2.3  (ต่อ) 
ระยะ 
ควำม
ลึก 
(ซม.) 

ค่ำควำม 
ขุ่น 

(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น้ ำ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ 
ควำมลึก 
(ซม.) 

ค่ำควำม 
ขุ่น 

(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น้ ำ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ 
ควำม
ลึก 
(ซม.) 

ค่ำ
ควำม 
ขุ่น 

(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น้ ำ 
1 ลบ.ม. 

2.4 1,000 132 11.5 90 32 45.3 19 14.2 
2.7 800 108 12 85 31 47.4 18 13.5 
3.2 600 84 12.6 80 31 49.8 17 12.7 
3.6 500 72 13.4 75 30 52.6 16 12 
4 400 60 14.1 70 29 55.8 15 11 

4.5 350 54 15.1 65 28 59.3 14 2 
4.7 300 48 16.2 60 26 63.2 13 10.5 
5.4 250 45 17.3 55 25 67.9 12 9.7 
6.1 200 42 19 50 24 73.9 11 9 
6.7 180 39 21 45 23 80.2 10 7.5 
7.1 160 37 23.4 40 22 88 9 6.7 
7.6 150 36 26.3 35 21 97.8 8 6 
8.1 140 35 30.1 32 20 110.9 7 5.2 
8.6 130 35 32 28 20    
9 120 34 34.1 26 19    

 

ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  2547 
 
 2.4.3.2 วิธีวัดควำมขุ่นด้วยเครื่องวัด Turbidimeter 

การวัดหาความขุ่นในน  าจะใช้หลักการกระเจิงแสง  ซึ่งเกิดจากรังสีแสงท า
ปฏิกิริยากับสสาร (อนุภาคคอลลอยด์) หรือสารแขวนลอยพวกดิน, ตะกอน, สาร 
อนินทรีย์, แพลงตอน, สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อ่ืนที่มีอยู่ในน  าแล้วแสงก็จะเปลี่ยนทิศ
ทางการเดินทางจึงต้องมีเคร่ืองมือส าหรับตรวจหาแสงที่กระเจิงอยู่ในสารแขวน 
ลอยพวกนี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดความขุ่นจะต้องมีแหล่งก าเนิดแสงที่ให้แสงชน



17 

 

สารตัวอย่างแล้วใช้เคร่ืองตรวจหาโฟโต้อิเล็คทริกวัดแสงที่ถูกกระเจิงโดยอนุภาคที่
เกิดความขุ่น  ค่าที่อ่านได้เป็นเข้มข้นของความขุ่น ในปัจจุบันหน่วยที่นิยมใช้ใน
การวัดจะเป็นหน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Unit) หน่วยที่จะใช้วัดความ
ขุ่น  โดยเคร่ืองตรวจหาจะท ามุม 90 องศา  กับทางเดินแสง หน่วย NTU นี เป็น
หน่วยสากลที่ใช้กับการวัดความขุ่นของน  าและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 

   ขั้นตอนกำรวัดควำมขุ่นด้วยเครื่อง Turbidimeter 

 น าน  าตัวอย่างเติมลงใน Sample Cell ประมาณ 15 มล. (ก่อนท าการวัด
ให้ล้าง Sample Cell ด้วยน  าตัวอย่างที่จะวัด 2-3 ครั ง 

 ท าความสะอาดภายนอก Sample Cell ด้วย Silicone Oil หรือผ้าเช็ดให้
ปราศจากรอยนิ วมือ 

 กดปุ่ม I/O เปิดเคร่ืองโดยวางตัวเคร่ืองไว้บนพื นโต๊ะหรือพื นที่ราบ 
 น าตัวอย่างที่อยู่ใน Sample Cell วางลงในช่องใส่ตัวอย่าง โดยหันด้าน

ที่มีลูกศรให้ตรงกับ Mark   ของตัวเคร่ือง  ปิดฝา 
 กดปุ่ม Range เพื่อเลือกช่วงในการวัดโดยให้หน้าจอปรากฏ “AUTO” 

เคร่ืองจะท าการเลือกช่วงใน 
    การวัดอัตโนมัต ิ
 กดปุ่ม Signal Average หน้าจอจะปรากฏ “SIG AVG” เพื่อเลือกอ่าน

ค่าเป็นค่าเฉลี่ยในการวัด 
 กดปุ่ม Read จอปรากฏ “…………….NTU” อ่านค่าความขุ่นใน

ตัวอย่าง เมือ่ค่าที่วัดหยุดกระพริบ 
   หมายเหตุ  รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
 
2.5  ระบบกำรผลิตน้ ำประปำ 

 ระบบการผลิตน  าประปา นับว่าเป็นส่วนส าคัญ เปรียบเสมือนโรงงานที่ใช้ผลิตน  าประปา
โดยน  าดิบเปรียบเสมือนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือน  าประปา การเลือกระบบการผลิตจะเลือก
จากลักษณะของแหล่งน  าดิบ ซึ่งระบบการผลิตจะส่งผลต่อไปยังองค์ประกอบในระบบประปา
โดยทั่วไป ระบบการผลิตประกอบด้วย ระบบผลิตน  าประปาแบบบาดาล และระบบการผลิตแบบผิว
ดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี  
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  2.5.1  ระบบกำรผลิตน้ ำประปำแบบบำดำล 
 ระบบที่ใช้แหล่งน  าใต้ดิน (บาดาล) เป็นแหล่งน  าดิบในการผลิตน  าประปา ระบบการผลิต
เร่ิมจากการสูบน  าจากบ่อบาดาลด้วยเคร่ืองสูบแบบจมใต้น  า ส่งไปตามท่อน  าดิบเข้าสู่ระบบผลิตน  า 
โดยระบบเติมอากาศ และถังกรองสนิมเหล็ก น  าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งเข้าถังน  าใส่ ท าการฆ่า
เชื อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าถังน  าใส และส่งไปยังระบบจ่ายน  า
โดยสูบน  าดีด้วยเคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่งขึ นหอถังสูง แล้วจึงท าการจ่ายน  าประปาเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน  าผ่านมาตรวัดน  าให้แก่ผู้ใช้น  า มีขั นตอนการผลิต  ดังรูปที่ 2.6 
 2.5.2  ระบบกำรผลิตน้ ำประปำแบบผิวดิน 
 การผลิตน  าประปาที่ใช้แหล่งน  าผิวดิน เช่น แม่น  า คลอง สระน  าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน  า
ดิบในการผลิต  ระบบการผลิตเร่ิมจากการสูบน  าจากแหล่งน  าผิวดินด้วยเคร่ืองสูบแบบหอยโข่ง 
ส่งไปตามท่อน  าดิบเข้าสู่ระบบผลิตน  า โดยการเติมสารส้ม ปูนขาว ซึ่งจะท าให้ดินตกตะกอน เมื่อ
ผ่านกรรมวิธีการรวมตะกอนและตกตะกอน น  าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งเข้าถังน  าใส่ ท าการฆ่า
เชื อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าถังน  าใส และส่งไปยงัระบบจ่ายน  า
โดยสูบน  าดีด้วยเคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่งขึ นหอถังสูง แล้วจึงท าการจ่ายน  าประปาเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน  าผ่านมาตรวัดน  าให้แก่ผู้ใช้น  าดังมีขั นตอนการผลิต ดังรูปที่ 2.7 
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รูปที่  2.6  ระบบการผลิตน  าประปาแบบบาดาล 
ท่ีมำ : มาตรฐานระบบน  าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ระบบน้ ำดิบ บ่อน  าบาดาล 

ระบบเติมอากาศ 

สูบน  าดิบจากบ่อบาดาลด้วย
เคร่ืองสูบน  าแบบซับเมิสเบิ ล 

ถังกรองสนิมเหล็ก 

ระบบผลิตน้ ำ 

ถังน  าใส 

หอถังสูง 

ผู้ใช้น  า 

ระบบจ่ำยน้ ำ 

สูบน  าจากถังน  าใสขึ นหอถังสูง

ด้วยเคร่ืองสูบน  า ในขณะสูบน  า

จะมีการเติมสารละลายคลอรีนเข้า

สู่เส้นท่อ 

จ่ายน  าประปาเข้าสู่ท่อเมนจ่ายน  า

โดยผ่านมาตรวัดน  าไปยังผู้ใช้น  า 

น  าที่ผ่านการก าจัดเหล็กไหล

ลงสู่ถังน  าใส 
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รูปที่  2.7  ระบบการผลิตน  าประปาแบบผิวดิน 
ท่ีมำ : มาตรฐานระบบน  าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ระบบกวนเร็ว 

สูบน  าดิบจากแหล่งน  าผิวดินด้วยเคร่ือง

สูบน  า มีการเติมสารส้มและปูนขาว 

ถังตกตะกอน ระบบผลิตน้ ำ 

ถังกรองน  าผิวดิน 

หอถังสูง 

ผู้ใช้น  า 

ระบบจ่ำยน้ ำ 

น  าที่ผ่านการกรองไหลลงสู่ถังน  า

ใส 

สูบน  าดิบจากแหล่งน  าผิวดินด้วย

เคร่ืองสูบน  า มีการเติมสารส้มและ

ปูนขาว 

น  าใสที่ผ่านการตกตะกอนไหลออก

จากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง 

แหล่งน  าผิวดิน ระบบน้ ำดิบ 

ระบบกวนช้า 

ถังน  าใส 

ความขุ่นในน  าดิบถูกท าลาย

เสถียรภาพ 

น  าดิบที่ความขุ่นถูกท้าลายถูก

เสถียรภาพรวมกันเป็นตะกอนขนาด

ใหญ่ไหลลงสู่ถังตกตะกอน 

สูบน  าจากถังน  าใสขึ นหอถังสูง

ด้วยเคร่ืองสูบน  า ในขณะสูบน  าจะ

มีการเติมสารละลายคลอรี 
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2.6  รูปแบบประปำ ที่ก่อสร้ำง และออกแบบโดยหน่วยงำนรำชกำร 
 ก่อนการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 มีหน่วยงานราชการ ได้ปฏิบัติภารกิจในการจัดหาน  า
สะอาดโดยการก่อสร้างระบบประปาให้แก่หมู่บ้านตามพื นที่ชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น  าในการอุปโภค บริโภค ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน
ของหน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของแต่
ละหน่วยงานมีลักษณะ ดังนี    (นางสาวขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ 2554) 
 2.6.1 ระบบน้ ำสะอำดหมู่บ้ำนตำมแบบโยธำธิกำร 
 ลักษณะหอถังสูงเป็นโครงเหล็ก ด้านบนเป็นถังบรรจุน  าต่อเป็นชุดละ 4 ใบ ใช้แหล่งน  า
บาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน  าประปา มีการออกแบบระบบกรองเป็นชั นกรองให้ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาแบ่งออกได้เป็น 3 แบบมาตรฐานตามขนาดของจ านวนประชากร ได้แก่ 
  มาตรฐานขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้น  าตั งแต่ 120 หลังคาเรือนขึ นไป 
  มาตรฐานแบบ ก รองรับผู้ใช้น  าตั งแต่ 50 - 120 หลังคาเรือนขึ นไป 
  มาตรฐานแบบ ข รองรับผู้ใช้น  าตั งแต่ 30 - 50 หลังคาเรือนขึ นไป 
 2.6.2  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำนส ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท (ร.พ.ช.) 
 ลักษณะหอถังสูงเหล็กทรงแชมเปญ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน  าบาดาล บางพื นที่ปรับไปใช้
แหล่งน  าผิวดินเป็นวัตถุดิบในการผลิตน  าประปา ระบบกรอง เป็นแบบภายนอก มีระบบทรายหยาบ 
กรองและถ่านในการฟอกสีดับกลิ่น 
 2.6.3 ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรธรณี 
 ลักษณะหอเหล็กรูปลูกกอล์ฟ แหล่งน  าใช้แหล่งน  าบาดาลระบบกรอง คล้ายระบบของกรม
โยธาธิการ แต่เพิ่มส่วนกรองสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในระบบ รองรับผู้ใช้น  าตั งแต่ 30 -120 หลังคาเรือน 
 2.6.4  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำนแบบกรมอนำมัย 
 ลักษณะหอถังสูงคอนกรีต ใช้ได้ทั งแหล่งน  าผิวดิน และแหล่งน  าบาดาลเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตระบบกรอง ถูกพัฒนาเป็นระบบมาตรฐาน มีทั งส่วนกรองหยาบกรองสิ่งปนเปื้อน ฟอกสีและ
กลิ่น และการใส่สารเคมีก าจัดเชื อจุลินทรีย์ 
 2.6.5  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำน สำนักบริหำรจัดกำรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
 หลังจากการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบราชการ 
กระทรวง ทบวง กรม บางหน่วยงานได้ถูกยุบ หรือไปรวมกับกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ ท้าให้
ภารกิจหน้าที่ ด้านจัดหาน  าสะอาดให้แก่ประชาชนที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินการก่อสร้าง
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ไว้ต้องท าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางหน่วยงานต้องเปลี่ยนภารกิจที่
ต้องท้าเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน   ปัจจุบันส านักบริหาร
จัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ภารกิจด้านจัดหาน  าสะอาดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยส านักบริหารจัดการน  า  กรม
ทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ท าการปรับปรุงแบบมาตรฐาน
ระบบประปาใหม่โดย ได้ก าหนดรูปแบบประเภท และขนาดประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน  าอุปโภคและบริโภค 2548 ไว้ดังนี  
 แบบมำตรฐำนระบบประปำบำดำลขนำดเล็ก (ดังรูปที่ 2.8) มีก าลังในการผลิต 2.5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 30 – 50 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วย โรงสูบน  าระบบ
กรองน  าบาดาล 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน  าใส ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร หอถัง
สูง 10 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุดระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน 
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดเล็ก 
 

 
 
 
 

รูปที่  2.8  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กก าลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./ชม. 
               ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 2547 

บ่อบาดาล โรงสูบระบบกรอง
ตอนล่างเป็นถังน  าใส 

โรงสูบน  า หอถังสูง 
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 แบบมำตรฐำนระบบประปำบำดำลขนำดกลำง (ดังรูปที่ 2.9) มีก าลังในการผลิต 7 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 50 - 120 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วย โรงสูบน  าระบบ
กรองน  าบาดาล 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 ลูกบาศก์
เมตร เคร่ืองสูบน  าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
จ านวน 1 ชุด ระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน 
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดกลำง 
 

 
 
 
 
 

รูปที่  2. 9  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 ลบ.ม/ชม. 
ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

              สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 
 
 

 

โรงสูบ 
ระบบกรอง 

บ่อบาดาล ถังน  าใส โรงสูบน  า 
หอถังสูง 
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แบบมำตรฐำนระบบประปำบำดำลขนำดใหญ่ (ดังรูปที่ 2.10) มีก าลังในการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 121 -300 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบ
น  า ระบบกรองน  าบาดาล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน  

 
แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  2. 10  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญก่ าลังการผลิต 10 ลบ.ม/ชม. 
               ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 
 
 

บ่อบาดาล 

โรงสูบ 
ระบบกรอง ถังน  าใส โรงสูบน  า 

หอถังสูง 
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แบบมำตรฐำนระบบประปำบำดำลขนำดใหญ่มำก (ดังรูปที่ 2.11) มีก าลังในการผลิต 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 301 -700 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบ
น  าระบบกรองน  าบาดาล 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน  าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร หอถังสูง 45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบ
น  าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น 
ท่อเมน  
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดใหญ่มำก 

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2. 11 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มากก าลังการผลิต 20 ลบ.ม/ชม. 

               ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 
  

บ่อบาดาล 
โรงสูบระบบกรอง
ตอนล่างเป็นถังน  าใส โรงสูบน  า 

หอถังสูง 
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 แบบมำตรฐำนระบบประปำผิวดินขนำดกลำง (ดังรูปที่ 2.12) มีก าลังในการผลิต 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 51 - 120 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบน  า ระบบ
กรองน  าผิวดิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 ลูกบาศก์
เมตร เคร่ืองสูบน  าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
จ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบผิวดินขนำดกลำง 
 

 
 
 
 
 

รูปที่  2.12  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางก าลังการผลิต 5 ลบ.ม./ชม. 
               ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 
 
 
  

แหล่งน  า 
โรงสูบน  าดิบ 

ระบบกรอง

น  าผิวดิน 

ถังน  าใส หอถังสูง 
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แบบมำตรฐำนระบบประปำผิวดินขนำดใหญ่  (ดังรูปที่ 2.13) มีก าลังในการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 121 – 300 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน  าระบบกรองน  าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ านวน 2 ชุดระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบผิวดินขนำดใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.13  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญก่ าลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. 
               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 
 
 

แหล่งน  า 
โรงสูบน  าดิบ 

ระบบกรอง

น  าผิวดิน

แหล่งน  าดิบ 

ถังน  าใส 
โรงสูบน  าดี 

หอถังสูง 
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 แบบมำตรฐำนระบบประปำผิวดินขนำดใหญ่มำก  (ดังรูปที่ 2.14) มีก าลังในการผลิต 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น  า 301 – 700 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน  าระบบกรองน  าผิวดิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ านวน 2 ชุดระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบผิวดินขนำดใหญ่มำก 

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.14  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก าลังการผลิต 20 ลบ.ม./ชม. 
               ท่ีมำ : ส านักบริหารจัดการน  า กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 
 
 
 

แหล่งน  า โรงสูบน  าดิบ ระบบกรอง

น  าผิวดิน

แหล่งน  าดิบ 

ถังน  าใส โรงสูบน  าดี หอถังสูง 
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2.7  กำรดูแลระบบกำรผลิตน้ ำประปำผิวดิน 
 ในการบริหารกิจการระบบน  าสะอาด หรือ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หรือ ชุมชน
นั นเพื่อให้ระบบน  าสะอาดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ระบบน  าสะอาด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจบ ารุ ง
ระบบให้สามารถใช้การได้อย่างปกติ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ทั งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย และเหตุผล
ประการส าคัญ คือ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้น  าประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เหมาะแก่การอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ  มาตรฐานระบบน  าสะอาด  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2548) ได้รวบรวมวิธีการดูแลระบบการผลิตน  าประปาแบบ
ผิวดิน  โดยมีขั นตอนการบ ารุงรักษาระบบประปามีรายละเอียดดังนี   (มาตรฐานการดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน   ส านักบริหารจัดการน  า   กรมทรัพยากรน  า   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 2.7.1 กำรบ ำรุงรักษำระบบน้ ำดิบ 
   2.7.1.1 กำรบ ำรุงรักษำน้ ำดิบ 

แหล่งน  าดิบเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของระบบประปา เพราะปัจจุบัน
ปัญหาการเกิดมลภาวะกับแหล่งน  าเพิ่มขึ นตามการขยายตัวของชุมชน   และการ
เติบโตทางอุตสาหกรรม  แต่การดูแลรักษาแหล่งน  าถูกปล่อยปละละเลย   ท าให้
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั งคน สัตว์เลี ยง สิ่งแวดล้อม และผู้ใช้
ทรัพยากรจากแหล่งน  าทุกประเภท   โดยปัญหามลภาวะเกิดจากสาเหตุส าคัญ 2 
ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การซึมลงดินสู่ชั นให้น  าหรือผ่านชั นให้น  าของสิ่ง
สกปรก สารเคมีมีพิษต่าง ๆ ท าให้ชั นให้น  าเกิดความสกปรก หรือไปท าลายชั นน  า
ให้เป็นอันตราย และ ประการที่สอง การไหลลงสู่แหล่งน  าโดยตรงทั งจากการชะ
ล้างของฝน และการทิ งของเสียลงสู่แหล่งน  าของมนุษย์ ดังนั น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษา  และเฝ้าระวัง
แหล่งน  า  รวมทั งหยุดก่อปัญหามลภาวะแก่แหล่งน  าอย่างจริงจัง   การดูแลบ ารุง 
รักษาบ่อน  าบาดาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ดังนี  

 อย่าปล่อยให้มีน  าทิ ง หรือน  าโสโครกจากชุมชน เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
ที่ยังไม่ได้บ าบัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ นในระดับหนึ่งลงสู่แหล่งน  า โดยเฉพาะถ้าแหล่ง
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น  านั นเป็นแหล่งน  าที่ขังอยู่กับที่และใช้เป็นแหล่งน  าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น 
สระ หนอง บึงเป็นต้น 

 รักษาสภาพป่าเท่าที่ เหลืออยู่บริเวณต้นน  าล้าธารให้คงสภาพป่าที่
สมบูรณ์ และควรมีการปลูกป่าเสริมเท่าที่จะท าได้ 

 ปรับปรุงสระน  า ขุดลอกคลอง หนอง บึงที่ตื นเขิน ให้เก็บกักน  าได้
เต็มที่วางแผนการใช้  น  าของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ควรมีการก าจัดขยะ  และ  สิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน   เพื่อป้องกัน
มลภาวะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ปนเปื้อนหรือซึมลงสู่แหล่งน  า 

   2.7.1.2 กำรบ ำรงุรักษำเครื่องสูบน้ ำดิบ และระบบควบคุม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้ควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการ

ใช้งานและบ ารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาส าหรับ ตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่
แน่นอน โดยอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจ าวัน การตรวจสอบเป็นระยะ 
และการตรวจสอบประจ าป ี

   กำรบ ำรุงรักษำเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 
   รำยกำรตรวจสอบประจ ำวัน 

 อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจับ 
 วัดความดันด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัด 
 ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
 สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว 
 วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ 
 ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง 
 สังเกตปริมาณน  าหล่อลื่นในเสื อเคร่ืองสูบน  า โดยดูการหมุนของ

แหวนน  ามัน 
   รำยกำรตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ นที่
ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะต้องเปลี่ยนทั งที่อัดกันร่ัว และปลอกเพลา 

 การเติมน  ามันหรือไขให้กับรองลื่น 
 ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน  าและต้นก าลังว่าได้ศูนย์หรือไม่ 
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   รำยกำรตรวจสอบประจ ำปี 

 ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซ่อมบ ารุงกันรั่ว 
 การสึกของปลอกเพลา 
 ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึกทดสอบและปรับแก้เกจวัด   

ต่าง ๆ ที่ใช้วัดปริมาณน  า/แรงดันน  า และกระแสไฟฟ้า เปลี่ยนน  ามัน 
หล่อลื่นและไขที่รองลื่น 

 ตรวจการผุกร่อนของชิ นส่วนที่เปียกน  า 
   กำรบ ำรุงรักษำระบบควบคุม 

 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากหน้าปัทม์ตู้ควบคุม 
 ตรวจสอบการท างานของระบบควบคุมทุกอาทิตย์ 
 ท าความสะอาดตู้ควบคุมทุก 6 เดือน 
 ท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า ทุก 2 ปี 

   2.7.1.3  กำรบ ำรุงรักษำท่อส่งน้ ำดิบ 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ นกับท่อส่งน  าดิบ ได้แก่ ท่อแตกร่ัว ซึ่งท าให้

เกิดการสูญเสียน  าโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั น ยังต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ น และ
หากหยุดจ่ายน  าอาจท าให้สิ่งสกปรก เชื อโรคเข้าสู่เส้นท่อได้ ดังนั น เมื่อเกิดปัญหา
ดังกล่าวผู้ควบคุมการผลิตควรรีบตรวจสอบและซ่อมแซมทันที โดยสาเหตุที่ท่อส่ง
น  าดิบแตกร่ัวอาจเกิดจากอายุการใช้งานของท่อ เกิดการกระแทกกลับของน  าจาก
การหยุดของน  าอย่างกะทันหัน จ่ายน  ามากเกินอัตราปกติ เกิดจากทรุดตัวของบล็อก
ค  ายัน  เนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกล้เคียง   การทรุดตัวของท่อจากการเปลี่ยน 
แปลงทางน  าไหลบริเวณรอบ ๆ น  าท่วม และถูกรถชนกรณีท่อที่วางโผล่พ้นผิว
จราจร ทั งนี  สามารถส ารวจการร่ัวไหลของน  าในเส้นท่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี  

การร่ัวไหลที่ปรากฏบนพื นดินสามารถตรวจดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการพิเศษในการค้นหา   โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณ  
รอบ ๆ เช่น 

 มีหญ้าขึ นหนาแน่นงอกงามในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมากกว่าบริเวณ
อ่ืน ๆ 

 มีน  าขัง หรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตก หรือมี
การระบายน  ามาจากจุดอ่ืน 

 มีน  าขังในบ่อประตูน  า 
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 มีน  าไหลในรางระบายน  ามากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
กลางคืน การร่ัวไหลใต้ดินไม่สามารถเห็นด้วยตา จ าเป็นต้องใช้เทคนิค 
หรือเคร่ืองมือพิเศษค้นหา ได้แก่ การวัดความดันของน  า การใช้
เคร่ืองมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการร่ัวไหลจะเกิดเสียงไหลของ
น  าขึ น ณ จุดนั น เคร่ืองมือนี จะขยายเสียงร่ัวให้ได้ยินอย่างชัดเจน การ
ส ารวจด้วยวิธีนี จ าเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เคร่ืองมือ
ประเภทนี มากพอสมควร 

 
2.7.2 กำรบ ำรุงรักษำระบบผลิตน้ ำประปำ 

   2.7.2.1  กำรบ ำรุงรักษำถังสร้ำงตะกอนและถังตกตะกอน 

 เปิดประตูน  าระบายตะกอนหลังเสร็จสิ นการผลิตในแต่ละวัน   เพื่อ
ระบายตะกอนที่ตกค้างในถัง  หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันท าให้ไม่
สามารถระบายตะกอนออกได้ ให้สูบน  าออกจากถังให้หมดแล้วจึงขุด
ล้างตะกอนแข็งออกจากถัง 

 ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน  าระบายตะกอนที่ช ารุดร่ัวซึม 
 ตักตะไคร่น  า ตะกอนที่เป็นฟองลอยน  า เศษใบไม้ออก และท าความ

สะอาดด้านบนรอบถังตกตะกอน และรางรับน  าเข้ากรองให้สะอาดไม่
มีตะไคร่น  าจับ 

 ล้างถังทุก 3 – 6 เดือน 
   2.7.2.2  กำรบ ำรุงรักษำถังกรองน้ ำ 

 อย่าปล่อยให้น  าทรายกรองแห้ง 
 ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น พวงมาลัยเปิด – ปิดประตูน  าให้อยู่ใน

สภาพดี ถ้ามีการร่ัวซึมช ารุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 ขัดล้างท าความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
 ท าความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดไว้ 

   2.7.2.3  กำรบ ำรุงรักษำถังน้ ำใส 

 ต้องดูแลรักษาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้ 
 ตัดหญ้าท าความสะอาดถังน  าโดยรอบ 
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 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน  าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ปริมาตรน  าในถัง และใช้ดูว่ามีการร่ัวหรือแตกร้าวหรือไม่ 

 ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน  าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากช ารุด
ร่ัวซึมต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

 ขัดล้างท าความสะอาดถังทุก 1 ปี 
2.7.3 กำรบ ำรุงรักษำระบบจ่ำยน้ ำประปำ 
 2.7.3.1 กำรบ ำรุงรักษำเครื่องสูบน้ ำดี และระบบควบคุม 

เคร่ืองสูบน  าดีระบบจ่ายน  าประปาส่วนใหญ่มักจะใช้เคร่ืองสูบน  าหอยโข่ง 
เพราะเหมาะสมต่อการใช้งาน และง่ายต่อการบ ารุงรักษา โดยปกติจะติดตั งใช้งาน
จ านวน 1 หรือ 2 ชุด และส ารองอีกจ านวน 1 ชุด เมื่ออายุการใช้งานประมาณ 1 ปี 
หรือเมื่อมีอาการ ได้แก่ (1) สูบน  าได้น้อยลง ใช้เวลาในการสูบน  าขึ นหอถังสูงนาน
กว่าปกติ (2) เมื่อมีกลิ่นไหม้หรือเสียงดังผิดปกติขณะท างาน และ (3) มอเตอร์ร้อน
ผิดปกติ เกิดโอเวอร์โหลดบ่อย ดังนั น ควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา ดังนี  

 รำยกำรตรวจสอบประจ ำวัน 

 อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจับวัดความดัน
ด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัดความดันบวกและเกจวัด
ความดันลบ 

 สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว 
 วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ 
 ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง 
 สังเกตปริมาณน  าหล่อลื่นในเสื อเคร่ืองสูบน  า โดยดูการหมุนของ

แหวนน  ามัน 
รำยกำรตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ นที่
ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะต้องเปลี่ยนทั งที่อัดกันร่ัว และปลอดเพลา 

 การเติมน  ามันหรือไขให้กับร่องลื่น 
 ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน  าและต้นก าลังว่าได้ศูนย์หรือไม่ 

 รำยกำรตรวจสอบประจ ำปี 

 ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซ่อมบ ารุงกันรั่ว 
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 การสึกของปลอกเพลา 
 ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก 
 ทดสอบและปรับแก้เกจวัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดปริมาณน  าต่อแรงดันน  า และ

กระแสไฟฟ้า 
 เปลี่ยนน  ามันหล่อลื่นและไขที่ร่องลื่น 
 ตรวจการผุกร่อนของชิ นส่วนที่เปียกน  า 

 2.7.3.2 กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจ่ำยสำรเคมี 
 กำรตรวจสอบประจ ำวัน 

 ตรวจดูแรงดันและอัตราจ่ายว่าอยู่ในจุดที่ตั งไว้หรือไม่ 
 ตรวจดูการร่ัวซึมของระบบท่อและอุปกรณ์ 
 ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเคร่ืองจ่ายว่าน  ามันพร่อง หรือมีการ

ร่ัวซึมหรือไม่ 
 ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร์ 
 ตรวจดูเคร่ืองจ่ายส ารอง (ถ้ามี) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 

รำยกำรตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ชุดวาล์วควรตรวจทุก 6 เดือน ถ้ามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม่ 
 แผ่นไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1– 2 เดือน ว่ามีการร่ัวหรือยืดหยุ่นไม่

สมบูรณ์หรือไม่   ทั งนี   อายุการใช้งานขึ นอยู่กับหลายปัจจัย   เช่น 
แรงดัน, อุณหภูมิ และประเภทของสารเคมี 

รำยกำรตรวจสอบประจ ำปี 

 ควรเปลี่ยนน  ามันหล่อลื่นที่ชุดขับทุกปี แต่ถ้าน  ามันเกิดการแยกตัวให้
เปลี่ยนทันที การเปลี่ยนให้คลาย Drain plug ที่ชุดขับออก เมื่อน  ามัน
เก่าไหลออกจากชุดขับหมดก็ขัน Drain plug ให้แน่น และเติมน  ามัน
ใหม่เข้าไปให้ถึงระดับอ้างอิง ส าหรับน  ามันที่ใช้ให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

2.7.4 กำรบ ำรุงรักษำหอถังสูง 

 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน  าให้สามารถใช้งานได้ดี 

 ตรวจสอบไฟแสงสว่างที่ป้ายบอกระดับน  า และไฟกระพริบบนยอดหอถังสูง 
หากช้ารุดให้เปลี่ยนทันที 
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 สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอถัง
สูงตัวหอถังสูงต้องไม่ร่ัวซึม 

 ขัดล้างท้าความสะอาด ระบายตะกอนน  าทิ งทุก 1 ปี 
 ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ปี 

2.7.5 กำรบ ำรุงรักษำท่อเมนจ่ำยน้ ำ 

 ท่อเมนทุกเส้นจะต้องท้าการล้างอย่างน้อยปีละ 2 ครั งโดยการเปิดหัวดับเพลิง
หรือประตูน  า -ระบายตะกอนที่จุดปลายของท่อเมนและปล่อยน  าไหลทิ งลงราง
ระบายน  า 

 ประตูน  าทุกตัวในระบบจ่ายน  า จะต้องท าการทดสอบอย่างน้อยปีละครั ง 
 ตรวจชุดปะเก็น หรือแหวนรูปตัวโอ ถ้าจ าเป็นให้ขันให้แน่นหรือเปลี่ยนท า

ความสะอาด ปรับระดับเท่าที่จ าเป็นอย่าปล่อยประตูน  าไว้ในสภาพเปิดเต็มที่ 
หรือปิดเต็มที่ให้หมุนกลับสัก 1-2 รอบ 

 หัวดับเพลิงทุกตัว จะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั ง 
 การส ารวจความดันในระบบจ่ายน  าทั งหมด ควรท าปีละครั งเพื่อให้ทราบถึง

ต าแหน่งของรอยรั่วขนาดใหญ่ ท่อที่อุดตัน ท่อเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 
 การส ารวจหารอยร่ัว จะกระท้าเมื่อพบว่าปริมาณน  าสูญเสียเป็นจ านวนมาก 

กล่าวคือ ตั งแต่ร้อยละ 20 ขึ นไป อย่างไรก็ตาม การส ารวจบนดินอย่างคร่าว ๆ 
ซึ่งเป็นการตรวจตามปกตินั น  ควรกระท าเป็นประจ า โดยการเดินตรวจให้ทั่ว
ทั งระบบ การเจาะจงตรวจที่ท่อ ประตูน  า หัวดับเพลิง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่
บนดินหากมีรอยรั่วปรากฏให้เห็นจะต้องรีบท าการซ่อมแซมทันทีไม่เช่นนั นจะ
ท าให้ต้องส ารวจละเอียดบ่อยขึ น และยังเป็นการสูญเสียทั งน  าและรายได้อีก
ด้วย 

2.7.6  กำรท ำควำมสะอำดอำคำรท่ัวไป 
  การท าความสะอาดทั่วไปอาคารของระบบประปาจ าเป็นต้องมีการท าความสะอาดทั่วไป 
เช่น โรงสูบน  า ระบบกรองน  า ถังน  าใส หอถังสูง อาคารเหล่านี ควรมีการล้างท้าความสะอาดเป็น
ครั งคราวตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยทิ งไว้ให้ดูสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิทัศน์
ของบริเวณการประปาให้สะอาด ตัดต้นไม้ เก็บกวาดขยะ และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มร่ืน จะท าให้
ประชาชนเกิดความไว้ใจว่าระบบประปาจะสามารถผลิตน  าที่สะอาดปราศจากโรค เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.8 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นายสุวรรณ์   เพ็ชรรัตน์  (2552)  ได้ศึกษาระบบผลิตและคุณภาพน้้าประปาผิวดินพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว อ้าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
1. การดูแลระบบประปาของผู้ดูแล 
ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ดูแลระบบประปาผิวดินพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาในการบ ารุงรักษา ระบบผลิตน  าประปา อยู่ใน
ระดับต่ า (คะแนนการปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ  42.18) และคะแนนประเมินโครงสร้างระบบผลิตและ
การดูแลบ ารุงสภาพระบบอยู่ในระดับต่ าเช่นกัน (คะแนนสภาพระบบประปา เฉลี่ยร้อยละ 46.23) 
ปัญหาที่พบ ได้แก่ การบ ารุงดูแลตามรอบเวลาการบ ารุงรักษาระบบ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คู่มือการ
ดูแลระบบประปา กรมทรัพยากรน  า ก าหนด  
             2.  คุณภาพน  าประปาด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา 

ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน  าของระบบประปาผิวดินที่ศึกษาทั ง   5  แห่งไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน  าประปากรมอนามัย พ.ศ. 2543 โดยมีปัญหาด้านจุลชีววิทยา โดยพบปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั งหมด และฟีคัลแบคทีเรีย ทางด้านกายภาพ และเคมีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน 
นอกจากปริมาณคลอรีนหลงเหลือ ไม่พบทั ง 5 แห่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า คุณภาพด้านกายภาพ 
และเคมีของสถานที่ผลิตกับบริเวณบ้านผู้ใช้น  า มีค่าพารามิเตอร์ สูงกว่า บริเวณแหล่งผลิตประปา 
ซึ่งอาจแสดงว่ามีการปนเปื้อนจากแหล่งน  าภายนอกเข้าไปสู่เส้นท่อในระบบประปาได้ 

นางสาวขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ (2554) ได้ศึกษาระบบการผลิตน  าประปาของกิจการประปา
กระฉอด เพื่อหารูปแบบในการปรับปรุงระบบการผลิตน  าประปาที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ใช้น  าประปาในปัจจุบัน  และสามารถรองรับความ
ต้องการในอนาคต 20 ปีข้างหน้า  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กิจการประปากระฉอดมีปริมาณ
น  าที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้น  าในปี  พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 204.24 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ก าลังการ
ผลิตของกิจการประปากระฉอดสามารถผลิตน  าเต็มก าลังการผลิตคือ 240 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะ
เห็นได้ว่าความต้องการน  าประปาของประชาชนผู้ใช้น  ามีจ านวนใกล้เคียงกับก าลังการผลิตสูงสุด 
และจาการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต 20 ปี พบว่าจะมีประชากรทั งสิ น 2 ,617 คนมีอัตรา
การใช้น  าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีเท่ากับ 0.148 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน ท้าให้มีปริมาณการใช้ต่อปี
ทั งสิ น 141,368 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยใช้น  าดิบจากสระน  าวัดบ ารุงธรรมเป็นวัตถุดิบในการผลิต
น  าประปา ซึ่งแนวทางเลือกเพื่อออกแบบระบบการผลิตน  าประปาของกิจการประปากระฉอดให้
สามารถผลิตน  าประปาให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน และสามารถรองรับความต้องการใช้
น  าในอนาคตเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยใช้รูปแบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน ส านักบริหารจัดการน  า 
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กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในออกแบบระบบ
การผลิตน  าประปา 

เชษฐพันธุ์ กาฬแก้ว (2542) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ของระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดิน ของกรมอนามัย เพื่อทราบประสิทธิภาพ ของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ของกรม
อนามัย ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ของระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน ของกรมอนามัย และเพื่อจัดท ากราฟมาตรฐาน (Standard curve) แสดงค่าความ
ขุ่นของน  าดิบ กับปริมาณสารส้ม ที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง เป็นระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน 
ของกรมอนามัย ในเขตภาคกลาง จ านวน 21 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน และเก็บตัวอย่าง
น  า เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน  าทางเคมี และแบคทีเรีย และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS 
for WINDOWS สถิติทีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ และค่ารีเกรสชั่น  ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ของกรมอนามัย สามารถ
แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านแหล่งน  าดิบ และคุณภาพน  า ด้านการผลิต และบ ารุงรักษาระบบน  าประปา 
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ กิจการระบบน  าประปาหมู่บ้าน และด้านบุคลากร เมื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ของ
กรมอนามัย โดยพิจารณาจากผลก าไร ของการด าเนินงาน และคุณภาพน  าประปา ได้ตามเกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลก ปี 2527 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อก าไรของการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value<0.05) คือ รูปแบบการบริหารจัดการ กิจการระบบประปาหมู่บ้าน ตามรูปแบบของ
กรมอนามัย ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ผ่านการอบรม และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ของ
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน 
ของกรมอนามัย โดยใช้ค่าความขุ่นตามเกณฑ์มาตรฐานน  าดื่ม ขององค์การอนามัยโลก ปี 2527 
(ความขุ่น) เป็นดัชนีชี วัด พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินของกรมอนามัย จ านวน 13 แห่ง 
(ร้อยละ 61.9) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และจากผลการศึกษา จากตัวอย่างของระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ของกรมอนามัย จ านวนทั งสิ น 21 แห่ง พบว่า ได้สูตรหาค่าปริมาณสารส้มที่เหมาะสม 
ของระบบประปาหมู่บ้าน คือ ปริมาณค่าสารส้มที่เหมาะสม = 21.0965 x (1.042 ^ ความขุ่นของน  า
ดิบ), ความขุ่นของน  าดิบ > 5 NTU (p-value<0.05) 

นฤมล ประภาสมุทร (2549) ได้ศึกษาการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน  าประปาขอระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาครั งนี มุ่งเน้นศึกษาสภาพการดูแล
ระบบผลิตน  าประปา ของผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงคุณภาพน  าของระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยการคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย จ านวน 



38 

 

11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ดูแลจ านวน 
6 แห่ง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ และเก็บตัวอย่างน  าประปาวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่ามัฐย
ฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การปฏิบัติงานตามรอบการบ ารุงรักษาอยู่ในระดับ
ต่ า ร้อยละ 90.10 ส่วนลูกจ้างเหมาซึ่งดูแลระบบผลิตน  าประปาขนาดเล็กของ กปภ. การปฏิบัติงาน
ตามรอบการบ ารุงรักษาอยู่ในระดับสูง ส่วนผลการส ารวจสภาพระบบประปา พบว่า ระบบประปา
หมู่บ้านร้อยละ 59.11 จัดอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ระบบประปาขนาดเล็กของ กปภ. จัดอยู่ใน
ระดับดีร้อยละ 83.33 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 90.10 พบว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน  าบริโภคส่วนคุณภาพน  าประปาของ กปภ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั งหมด ซึ่งสิ่งที่
ระบบประปาหมู่บ้านแต่ละแห่งควรค านึงถึงนอกจากคุณภาพน  าดิบและน  าประปาที่ผลิตแล้ว ก็คือ
การจัดการกากตะกอนสารส้มที่เกิดขึ นจากระบบประปา เพื่อป้องกันปัญหาการระบายตะกอนกาก
สารส้มกลับลงสู่แหล่งน  าดิบ และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพน  าประปาหมู่บ้านให้ดีขึ น และน้าไปสู่การบริหารระบบแบบ
พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินโครงงำน 

 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
 การวิเคราะห์คุณภาพน้้า ของระบบประปาผิวดิน บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4, ระบบประปา

ผิวดิน บ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบประปาผิวดินบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 และ
ระบบประปาผิวดินบ้านดอนโบสถ์  หมู่ที่ 14 
 -  คุณภาพแหล่งน  าดิบ 
-  คุณภาพของน  าที่ออกจากถังตกตะกอน 
-  คุณภาพของน  าที่ออกจากถังกรอง 
-  คุณภาพของน  าที่ออกจากระบบการผลิต 
 

3.2 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
  เนื่องจากระบบผลิตประปาประกอบด้วยสามขั นตอน ได้แก่การตกตะกอน การกรอง และ
การเติมคลอรีน ดังนั น จึงจะท าการเก็บตัวอย่างน  าตามจุดต่าง ๆ หลังน  าผ่านขั นตอนแต่ละขั นตอน 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังแสดงรายละเอียดดังนี  

 เก็บตัวอย่างน  าดิบก่อนเข้าระบบประปาผิวดินทั งสี่โรงประปาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของน  าดิบได้แก่   
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
-  ความขุ่น (Turbidity) 

 เก็บตัวอย่างน  าที่ออกจากถังตกตะกอนของโรงประปาทั งสี่  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของของน  าที่ออกจากถังตกตะกอนได้แก่ 
-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
-  ความขุ่น (Turbidity) 

 เก็บตัวอย่างน  าที่ออกจากถังกรองของโรงประปาทั งสี่   เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
ของน  าที่ออกจากถังกรองได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
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-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 เก็บตัวอย่างน  าประปาที่ออกจากโรงประปาทั งสี่   เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ

น  าประปาได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
-  ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (Chlorine Residual) 

 น าข้อมูล  คุณภาพของแหล่งน  าดิบก่อนเข้าระบบ,   คุณภาพของน  าที่ออกจากถัง
ตกตะกอน, คุณภาพของน  าที่ออกจากถังกรอง และคุณภาพของน  าที่ออกจากระบบการ
ผลิต ที่รวบรวมได้ ของทั ง 4 แห่ง มาท าการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ระหว่างโรง
ประปาแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการในการแก้ไข และปรับปรุงคุณภาพบริการ
ระบบประปา 

 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและวิเครำะห์ 

 
การศึกษานี เป็นการวิเคราะห์คุณภาพของน  าหลังผ่านขั นตอนแต่ละขั นตอนของ ระบบ

ประปาผิวดินบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 ระบบประปาผิวดิน บ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบประปา
ผิวดินบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 และระบบประปาผิวดินบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 มาท าการวิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบ ระหว่างโรงประปาแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการในการแก้ไข และ
ปรับปรุงคุณภาพบริการระบบประปา 

  
4.1  ข้อมูลทำงเทคนิคในปัจจุบันของระบบกำรผลิตของประปำ 

4.1.1 ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนโนนหวำย หมู่ท่ี 4  และระบบกำรผลิตของประปำ
บ้ำนด่ำนกรงกรำง หมู่ท่ี 6 

  ระบบประปาประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 และระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6  
เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  มีก าลังในการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รายการก่อสร้าง
ประกอบด้วยโรงสูบน  าระบบกรองน  าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 100 
ลูกบาศก์เมตร  หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด 
เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด  ระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบ
อ่ืน ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย  โดยมีข้อมูลทางเทคนิคของระบบการผลิต ดังต่อไปนี   

 การผลิตน  าประปา  เร่ิมจากโรงสูบโดยจะท าการสูบน  าดิบจากแหล่งน  าผิวดิน  
เพื่อเข้าสู่ระบบผลิต น  าดิบที่สูบเข้ามาจะถูกผสมด้วยสารเคมี ได้แก่ สารส้ม
เพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพน  าดิบ   โดยจะท าการละลายสารส้ม   จากการ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ที่ผลิตน  าประปา จะใช้สารส้มประมาณ 12 กิโลกรัม
ผสมกับน  าประมาณ 700 ลิตร แล้วปล่อยให้สารส้มหยดลงผสมกับน  าดิบผ่าน
ก๊อกน  าของถังสารส้มที่อยู่บนโรงกรอง  โดยสารส้มจะหยดตลอดเวลาถึงแม้
บางช่วงเวลาจะไม่มีการสูบ   น  าดิบ  ทั งนี ระบบประปาทั งสองแห่งจะใช้
สารส้มในปริมาณที่เท่ากัน และจะใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา 

 การตกตะกอน ขั นตอนนี จะปล่อยน  าที่ผสมสารส้ม ท าให้เกิดการหมุนเวียน 
บริเวณคลองเวียนของระบบกรองน  าผิวดิน เพื่อให้น  ากับสารเคมีรวมตัวกันจะ
ช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ น ซึ่งน  าที่ผสมกับสารส้มแล้ว จะใช้
เวลาประมาณ 5 นาที ไหลเข้าสู่ถังตะกอน เพื่อท าให้เกิดน  านิ่ง ตะกอนที่มี
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ขนาดใหญ่น  าหนักมากจะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ ง ส่วนน  าใสด้านบนจะ
ไหลตามรางรับน  าเข้าสู่ขั นตอนต่อไป  

 ถังกรองน  า จะรับน  าใสด้านบนจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองบรรจุด้วย     
ทรายหยาบ และทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน  าและให้
มีความสะอาดมากขึ น และไหลลงสู่ถังน  าใส เพื่อรอสูบเข้าระบบจ่ายน  าต่อไป  

 การสูบน  าประปาจากถังน  าใส เพื่อส่งขึ นหอถังสูง ระหว่างที่สูบน  าขึ นหอถัง
สูง จะมีการติดตั งเคร่ืองหยดสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื อโรค โดยเคร่ืองจะ
ท างานอัตโนมัติเมื่อมีการสูบน  าขึ นที่หอถังสูง และหยุดท างานเมื่อปริมาณน  า
เต็มระดับหอถังสูง โดยเจ้าหน้าที่ ที่ผลิตน  าประปา จะใช้ผงปูนคลอรีนที่มี
ความเข้มข้น 65% ประมาณ 320 กรัมผสมกับน  า 50 ลิตร  อัตราการหยด
สารละลายคลอรีนจะอยู่ที่  50 มิลลิลิตรต่อนาที  

 การจ่ายน  า จะท าการจ่ายน  าจากหอถังสูง ไหลเข้าท่อเมนประปา เพื่อจ่ายน  า
ให้แก่ชาวบ้าน 

4.1.2  ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนสระจรเข้ หมู่ท่ี 13 
 ระบบประปาบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  มีก าลังใน
การผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  รายการก่อสร้างประกอบด้วย  โรงสูบน  าระบบกรองน  าผิวดิน 
20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร  หอถังสูง 45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ือง
สูบน  าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด  
ระบบจ่ายน  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อเมนจ่ายน  า   โดยมีข้อมูลทางเทคนิค
ของระบบการผลิต ดังต่อไปนี  

 การผลิตน  าประปา เร่ิมจากโรงสูบโดยจะท าการสูบน  าดิบจากแหล่งน  าผิวดิน  
เพื่อเข้าสู่ระบบผลิต น  าดิบที่สูบเข้ามาจะถูกผสมด้วยสารเคมี ได้แก่ สารส้ม
เพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพน  าดิบ โดยจะท าการละลายสารส้ม  จะใช้สารส้ม
ประมาณ 10 กิโลกรัมผสมกับน  าประมาณ 700 ลิตร แล้วปล่อยให้สารส้มหยด
ลงผสมกับน  าดิบผ่านก๊อกน  าของถังสารส้มที่อยู่บนโรงกรอง โดยสารส้มจะ
หยดตลอดเวลาถึงแม้บางช่วงเวลาจะไม่มีการสูบน  าดิบ  และจะใช้อัตรา
ส่วนผสมเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา 

 การตกตะกอน ขั นตอนนี จะเหมือนกับระบบประปาประปาบ้านโนนหวาย 
หมู่ที่ 4 และระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6  แต่น  าดิบที่ผสมกับ
สารส้มแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 5-8 นาที ไหลเข้าสู่ถังตะกอน เพื่อท าให้เกิด
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น  านิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น  าหนักมากจะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ ง ส่วน
น  าใสด้านบนจะไหลตามรางรับน  าเข้าสู่ขั นตอนต่อไป 

  ถังกรองน  า จะรับน  าใสด้านบนจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองบรรจุด้วย
ทรายหยาบ และทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน  าและให้
มีความสะอาดมากขึ น และไหลลงสู่ถังน  าใส เพื่อรอสูบเข้าระบบจ่ายน  าต่อไป  

 การสูบน  าประปาจากถังน  าใส เพื่อส่งขึ นหอถังสูง ระหว่างที่สูบน  าขึ นหอถัง
สูง จะ    มีการติดตั งเคร่ืองหยดสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื อโรค โดยเคร่ือง
จะท างานอัตโนมัติเมื่อมีการสูบน  าขึ นที่หอถังสูง และหยุดท างานเมื่อปริมาณ
น  าเต็มระดับหอถังสูง  ผงปูนคลอรีนที่ใช้มีความเข้มข้น 65% ประมาณ 320 
กรัมผสมกับน  า 50 ลิตร  อัตราการหยดสารละลายคลอรีนจะอยู่ที่ 50 มิลลิลิตร
ต่อนาที  

 การจ่ายน  า จะท าการจ่ายน  าจากหอถังสูง ไหลเข้าท่อเมนประปา เพื่อจ่ายน  า
ให้แก่ชาวบ้าน 

 4.1.3  ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 
  ระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 4 เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง มีก าลังในการ
ผลิต 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบน  า ระบบกรองน  าผิวดิน 5 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน  าใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน  า
ดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน  าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่าย
น  ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 

 การผลิตน  าประปา เร่ิมจากโรงสูบโดยจะท าการสูบน  าดิบจากแหล่งน  าผิวดิน      
เพือ่เข้าสู่ระบบผลิต เช่นเดียวกับ ระบบประปาทั งสามแห่ง แต่ปริมาณสารส้ม
ใช้อยู่ที่ประมาณ 6 กิโลกรัมผสมกับน  าประมาณ 200 ลิตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผลิต
น  าประปาแล้วปล่อยให้สารส้มหยดลงผสมกับน  าดิบผ่านก๊อกน  าของถัง
สารส้มที่อยู่บน  โรงกรอง โดยสารส้มจะหยดตลอดเวลาถึงแม้บางช่วงเวลาจะ
ไม่มีการสูบน  าดิบ  และยังคงมีการใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา  

 การตกตะกอน ขั นตอนนี จะเหมือนกับระบบประปาทั งสามแห่ง  แต่น  าดิบที่
ผสมกับสารส้มแล้ว จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที ไหลเข้าสู่ถังตะกอน 
เพื่อท าให้เกิดน  านิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น  าหนักมากจะตกลงสู่ก้นถัง และ
ถูกดูดทิ ง  ส่วนน  าใสด้านบนจะไหลตามรางรับน  าเข้าสู่ขั นตอนต่อไป 
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  ถังกรองน  า จะรับน  าใสด้านบนจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองบรรจุด้วย
ทรายหยาบ และทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน  าและให้
มีความสะอาดมากขึ น และไหลลงสู่ถังน  าใส เพือ่รอสูบเข้าระบบจ่ายน  าต่อไป  

 การสูบน  าประปาจากถังน  าใส เพื่อส่งขึ นหอถังสูง ระหว่างที่สูบน  าขึ นหอถัง
สูง จะ    มีการติดตั งเคร่ืองหยดสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื อโรค โดยเคร่ือง
จะท างานอัตโนมัติเมื่อมีการสูบน  าขึ นที่หอถังสูง ส่วนผงปูนคลอรีนที่ใช้มี
ความเข้มข้น 65% ประมาณ 320 กรัมผสมกับน  า 50 ลิตร อัตราการหยด
สารละลายคลอรีนจะอยู่ที่ 40 มิลลิลิตรต่อนาที  

 การจ่ายน  า จะท าการจ่ายน  าจากหอถังสูง ไหลเข้าท่อเมนประปา เพื่อจ่ายน  า
ให้แก่ชาวบ้าน 
 

4.2  ข้อมูลจำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำและกำรวิเครำะห์ 
 4.2.1 ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนโนนหวำย หมู่ท่ี 4     
 รูปที่ 4.1 แสดงค่าความขุ่น และ pH ของน  าที่เปลี่ยนแปลงไปตามขั นตอนต่างๆในระบบ
ประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบเมื่อวันที่  21 มกราคม 2556 จากรูปที่ 4.1 พบว่า 
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าค่อนข้างน้อย ค่า pH มีค่าประมาณ 7.2 หรือสภาพความเป็นกรด/เบส เป็น
กลาง และเมื่อมีการตกตะกอนโดยการเติมสารส้ม ค่า pH มีการแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ และค่า
ความขุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
 รูปที่ 4.2 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จากรูปที่ 4.2 พบว่า
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าขยับสูงขึ นเล็กน้อย (เมื่อเทียบกับข้อมูลน  าดิบของวันที่  21 มกราคม 2556) 
ขณะที่ค่า pH อ่านได้ประมาณ 8.2 หรือสภาพความเป็น กรด/เบส เป็นเบสอ่อนๆ เมื่อมีการเติม
สารส้มลงไป ค่า pH มีค่าลดลง และขณะเดียวกันความขุ่นของน  าในกระบวนการผลิตน  าประปาก็มี
การลดลงตามขั นตอนต่างๆด้วย    
 รูปที่ 4.3 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  จากรูปที่ 4.3 
พบว่าความขุ่นเร่ิมต้นของน  ามีค่าสูงขึ นอย่างมากเมื่อเทียบกับข้อมูลสองชุดแรก (จาก 11.6 NTU 
และ 15.4 NTU ในข้อมูลสองชุดแรก เป็น28.5 NTU ในข้อมูลชุดสุดท้าย) ทั งนี เป็นเพราะมีสภาวะ
แล้งท าให้คุณภาพของน  าตกลง นอกจากนี พบว่าน  าดิบมีค่า pH 8.5 ถือว่าเป็นเบสอ่อนๆ เมื่อมีการ
เติมสารส้มลงไปท าให้ ความเป็นเบสของน  าลดลง และมีความขุ่นลดลงด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
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ความขุ่นเร่ิมต้นมีค่าค่อนข้างสูงท าให้ ถึงแม้ว่าจะมีการตกตะกอนและผ่านกระบวนการกรองแล้ว 
ความขุ่นของน  าประปาที่ได้จึงยังมีค่าสูงอยู่  

 
 

 
รูปที่  4.1  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่  4  (ชุดที่ 1) 

 
 
 
 
 
 

 ค่ำควำมขุ่น (NTU)  คำ่ pH 
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รูปที่  4.2   ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่4 
                (ชุดที่ 2) 
 

 
 

รูปที่  4.3  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่4 (ชุดที่ 3)  

 คำ่ pH  ค่ำควำมขุ่น (NTU) 

 คำ่ pH  ค่ำควำมขุ่น (NTU) 



47 

 

 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความขุ่น และค่า pH ของน  าที่ได้จากขั นตอนต่างๆในระบบ
ผลิตน  าประปา เทียบกับเวลา พบว่า ค่าความขุ่นและ pH ของน  าดิบเพิ่มขึ นตามเวลา (ดูรูปที่ 4.1-4.3) 
นั่นคือหากมีสภาวะแล้งมากขึ นน  าดิบมีแนวโน้มที่จะมีความขุ่น และความเป็นเบสเพิ่มขึ น และ
พบว่าน  าที่ออกจากถังกรอง (ดูรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.3)  มีแนวโน้มของค่าความขุ่นเพิ่มขึ นไม่มาก 
และค่า pH ลดลง อันเป็นผลเน่ืองจากคุณภาพน  าดิบที่เปลี่ยนแปลงไป  
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า ระบบผลิตน  าประปาของ
ชุมชนบ้านโนนหวายหมู่  4  จะสามารถลดปริมาณตะกอนได้ดีเมื่อความขุ่นของน  าดิบมีค่าสูงถึง
ระดับหนึ่ง หรือค่า pH ของน  าดิบมีค่าเป็นเบสอ่อนๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลชุดที่ 2 (รูปที่ 4.2) และ
ข้อมูลชุดที่3 (รูปที่ 4.3) อย่างไรก็ตามหากน  าดิบมีความขุ่นมากเกินระดับหนึ่ง คุณภาพของ
น  าประปาจะไม่ดีนัก   แม้จะมีการตกตะกอนได้ดีก็ตาม   นอกจากนี อาจเป็นเพราะระบบผลิต
น  าประปาของบ้านโนนหวายมีความขุ่นอยู่ในระดับหนึ่ง เมื่อน  าดิบมีความขุ่นไม่มากนัก (มีระดับ
ความขุ่นน้อยหรือใกล้เคียงกับความขุ่นในระบบผลิต) เมื่อเข้าสู่ระบบผลิตน  าประปา จึงท าให้ไม่
สามารถก าจัดความขุ่นในน  าได้ นอกจากนี จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่า
มีการใช้ปริมาณสารส้มที่คงที่ ท าให้ปริมาณสารส้มที่ใส่นั นอาจเหมาะสมกับความขุ่นของน  าที่
ระดับหนึ่งเท่านั น หากน  ามีความขุ่นมากเกินไปจึงไม่สามารถก าจัดตะกอนได้ดีพอ ดังนั นส าหรับ
ระบบผลิตน  าประปาบ้านโนนหวาย หมู่ที่  4 จึงแนะน าให้ 1) ท าความสะอาดถังกรอง  2) 
ท าการศึกษาเพื่อปรับปริมาณสารส้มให้เหมาะสมกับสภาพน  าดิบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา   

4.2.2  ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนด่ำนกรงกรำง หมู่ท่ี 6     
 รูปที่ 4.4 แสดงค่าความขุ่น และ pH ของน  าที่เปลี่ยนแปลงไปตามขั นตอนต่างๆในระบบ
ประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 จากรูปที่ 4.4 พบว่า 
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าน้อย ค่า pH มีค่าประมาณ 7.2 หรือสภาพความเป็นกรด/เบส เป็นกลาง และ
เมื่อมีการตกตะกอนโดยการเติมสารส้ม ค่า pH มีการแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ และค่าความขุ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดยค่าความขุ่นมีการเพิ่มขึ นเล็กน้อย  
 รูปที่ 4.5 แสดงค่าความขุ่นและ pH  ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่าง ๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จากรูปที่ 4.5 พบว่า
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าขยับสูงขึ นเล็กน้อย (เมื่อเทียบกับข้อมูลน  าดิบของวันที่ 21 มกราคม 2556) 
ขณะที่ค่า pH อ่านได้ประมาณ 8.2 หรือสภาพความเป็น กรด/เบส เป็นเบสอ่อน  ๆ เมื่อมีการเติม
สารส้มลงไป ค่า pH มีค่าลดลง และขณะเดียวกันความขุ่นของน  าในกระบวนการผลิตน  าประปา      
ก็มีการลดลงตามขั นตอนต่างๆด้วย 
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  รูปที่ 4.6 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  จากรูปที่ 4. 6 
พบว่าความขุ่นเร่ิมต้นของน  ามีค่าสูงขึ น เมื่อเทียบกับข้อมูลสองชุดแรก (จาก 5.4 NTU และ 8.35 
NTU ในข้อมูลสองชุดแรก เป็น 11.8 NTU ในข้อมูลชุดสุดท้าย) ทั งนี เป็นเพราะมีสภาวะแล้งท าให้
คุณภาพของน  าตกลง นอกจากนี พบว่าน  าดิบมีค่า pH 8.7 ถือว่าเป็นเบสอ่อน ๆ เมื่อมีการเติมสารส้ม
ลงไปท าให้  ความเป็นเบสของน  าลดลง   และมีความขุ่นมีการแกว่งตัวไปมา  ถึงแม้ว่าจะมีการ
ตกตะกอนและผ่านกระบวนการกรองแล้ว ความขุ่นของน  าประปาที่ได้กลับมีค่าสูงขึ น ซึ่งในทาง
ทฤษฎี การเติมสารส้มจะท าให้ความขุ่น และค่า pH มีค่าลดลง 
 
 

 

แหล่งน  าดบิ
น  าที่ออกจากถัง
ตกตะกอน

น  าที่ออกจากถังกรอง
น  าที่ออกจากระบบ

การผลิต

 ความขุ่น 5.4 6 5.1 2.1

( pH) 7.2 8.2 6.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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รูปที่  4.4  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่6 (ชุดที่ 1) 

 ค่ำควำมขุ่น (NTU)  คำ่ pH 
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รูปที่  4.5  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 (ชุดที่ 2) 

 

 

รูปที่  4.6  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 (ชุดที่ 3) 

 ค่ำควำมขุ่น (NTU)  คำ่ pH 

 ค่ำควำมขุ่น (NTU)  คำ่ pH 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความขุ่น และค่า pH ของน  าที่ได้จากขั นตอนต่างๆในระบบ
ผลิตน  าประปา เทียบกับเวลา พบว่า ค่าความขุ่นและ pH ของน  าดิบเพิ่มขึ นตามเวลา (ดูรูปที่ 4.4-4.6) 
นั่นคือหากมีสภาวะแล้งมากขึ นน  าดิบมีแนวโน้มที่จะมีความขุ่น และค่า pH มีการแกว่งตัวไปมาอยู่
ในช่วงแคบๆ และยังพบว่าน  าที่ออกจากถังตกตะกอนมีความขุ่นเพิ่ม 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า ระบบผลิตน  าประปาของ
ชุมชนบ้านด่านกรงกราง หมู่ 6 จะสามารถลดปริมาณตะกอนได้ดีเมื่อความขุ่นของน  าดิบมีค่าสูงถึง
ระดับหนึ่ง หรือค่า pH ของน  าดิบมีค่าเป็นเบสอ่อนๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลชุดที่ 1 (รูปที่ 4.4) และ
ข้อมูลชุดที่2 (รูปที่ 4.5) แต่จากข้อมูลชุดที่ 3 (รูปที่ 4.6) ปรากฏว่าคุณภาพน  าประปา มีความขุ่น
เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับข้อมูลชุดที่ 1 (รูปที่ 4.4) และข้อมูลชุดที่2 (รูปที่ 4.5) ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด
ในการเก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตามหากน  าดิบมีความขุ่นมากเกินระดับหนึ่ง คุณภาพของน  าประปาจะ
ไม่ดีนัก แม้จะมีการตกตะกอนได้ดีก็ตาม นอกจากนี อาจเป็นเพราะระบบผลิตน  าประปาของบ้าน
ด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 มีความขุ่นอยู่ในระดับหนึ่ง เมื่อน  าดิบมีความขุ่นไม่มากนัก (มีระดับความขุ่น
น้อยหรือใกล้เคียงกับความขุ่นในระบบผลิต) เมื่อเข้าสู่ระบบผลิตน  าประปา จึงท าให้ไม่สามารถ
ก าจัดความขุ่นในน  าได้ นอกจากนี จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่ามีการใช้
ปริมาณสารส้มที่คงที่ ท าให้ปริมาณสารส้มที่ใส่นั นอาจเหมาะสมกับความขุ่นของน  าที่ระดับหนึ่ง
เท่านั น หากน  ามีความขุ่นมากเกินไปจึงไม่สามารถก าจัดตะกอนได้ดีพอ ดังนั นส าหรับระบบผลิต
น  าประปาบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 จึงแนะน าให้ 1) ท าความสะอาดตกตะกอน 2) ท าการศึกษาเพื่อ
ปรับปริมาณสารส้มให้เหมาะสมกับสภาพน  าดิบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา     
 4.2.3 ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนสระจรเข ้หมู่ท่ี 13    
 รูปที่ 4.7 แสดงค่าความขุ่น และ pH ของน  าที่เปลี่ยนแปลงไปตามขั นตอนต่างๆในระบบ
ประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบเมื่อวันที่  21 มกราคม 2556 จากรูปที่ 4.7 พบว่า 
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าน้อยมาก ค่า pH มีค่าประมาณ 7.2 หรือสภาพความเป็นกรด/เบส เป็นกลาง 
และเมื่อมีการตกตะกอนโดยการเติมสารส้ม ค่า pH มีการแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ และค่าความขุ่น
กลับมีการเปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่าง ๆ ด้วย    
  รูปที่ 4.8 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จากรูปที่ 4.8 พบว่า
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าขยับสูงขึ นเล็กน้อย (เมื่อเทียบกับข้อมูลน  าดิบของวันที่  21 มกราคม 2556) 
ขณะที่ค่า pH อ่านได้ประมาณ 8.2 หรือสภาพความเป็น กรด/เบส เป็นเบสอ่อน ๆ เมื่อมีการเติม
สารส้มลงไป ค่า pH มีการแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ และขณะเดียวกันความขุ่นของน  าใน
กระบวนการผลิตน  าประปาก็มีการเปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่าง ๆ ด้วย    
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  รูปที่ 4.9 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  จากรูปที่ 4.9 
พบว่าความขุ่นเร่ิมต้นของน  ามีค่าสูงขึ นอย่างมากเมื่อเทียบกับข้อมูลสองชุดแรก (จาก 3.74 NTU 
และ 5.68 NTU ในข้อมูลสองชุดแรก เป็น 7.86 NTU ในข้อมูลชุดสุดท้าย) ทั งนี เป็นเพราะมีสภาวะ
แล้งท าให้คุณภาพของน  าตกลง นอกจากนี พบว่าน  าดิบมีค่า pH 8.6 ถือว่าเป็นเบสอ่อน ๆ เมื่อมีการ
เติมสารส้มลงไปท าให้ ความเป็นเบสของน  าลดลง และความขุ่นมีค่าเพิ่มขึ น ถึงแม้ว่าจะมีการ
ตกตะกอนและผ่านกระบวนการกรองแล้วก็ตาม แต่น  าประปาที่ได้ความขุ่นกลับมีค่าลดลง 
 

 

รูปที่  4.7  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (ชุดที่ 1) 

 คำ่ pH  ค่ำควำมขุ่น (NTU) 
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รูปที่  4.8  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (ชุดที่ 2) 

 

 

รูปที่  4.9  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (ชุดที่ 3) 

 ค่ำควำมขุ่น (NTU)  คำ่ pH 

 คำ่ pH  ค่ำควำมขุ่น (NTU) 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความขุ่น และค่า pH ของน  าที่ได้จากขั นตอนต่างๆในระบบ
ผลิตน  าประปา เทียบกับเวลา พบว่า ค่าความขุ่น ของน  าดิบเพิ่มขึ นตามเวลา ส่วนค่า pH จะมีการ
แกว่งตัวในช่วงแคบๆ (ดูรูปที่ 4.7-4.9) นั่นคือหากมีสภาวะแล้งมากขึ นน  าดิบมีแนวโน้มที่จะมีความ
ขุ่นเพิ่มขึ นเพียงเล็กน้อย  
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า ระบบผลิตน  าประปาของ
ชุมชนบ้านสระจรเข้ หมู่ 13 เมื่อมีการเติมสารส้มในกระบวนการผลิต น  าที่ออกจากถังตกตะกอน มี
ค่าความขุ่นเพิ่มขึ น ค่า pH มีค่าคงที่   ดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลชุดที่ 1 (รูปที่ 4.7) และข้อมูลชุดที่ 2 
(รูปที่ 4.8) และจากข้อมูลชุดที่ 3 (รูปที่ 4.9) และเมื่อผ่านระบบกรองแล้ว ค่า pH มีการแกว่งตัว
ในช่วงแคบๆ และมีค่าความขุ่นลดลง  แต่จากข้อมูลชุดที่ 1 (รูปที่ 4.7) ปรากฏว่า คุณภาพน  าประปา
ที่ออกจากระบบการผลิต มีค่าความขุ่นเพิ่มขึ น เมื่อเปรียบเทียบกับน  าดิบ สาเหตุอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตามหากน  าดิบมีความขุ่นมากเกินระดับหนึ่ง  คุณภาพของ
น  าประปาจะไม่ดีนัก  แม้จะมีการตกตะกอนได้ดีก็ตาม  นอกจากนี อาจเป็นเพราะระบบผลิต
น  าประปาของบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 มีความขุ่นอยู่ในระดับหนึ่ง เมื่อน  าดิบมีความขุ่นไม่มากนัก (มี
ระดับความขุ่นน้อยหรือใกล้เคียงกับความขุ่นในระบบผลิต) เมื่อเข้าสู่ระบบผลิตน  าประปา จึงท าให้
ไม่สามารถก าจัดความขุ่นในน  าได้ นอกจากนี จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบ
ว่ามีการใช้ปริมาณสารส้มที่คงที่ ท าให้ปริมาณสารส้มที่ใส่นั นอาจเหมาะสมกับความขุ่นของน  าที่
ระดับหนึ่งเท่านั น หากน  ามีความขุ่นมากเกินไปจึงไม่สามารถก าจัดตะกอนได้ดีพอ ดังนั นส าหรับ
ระบบผลิตน  าประปาบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 จึงแนะน าให้ 1) ท าความสะอาดถังตกตะกอน 2) 
ท าการศึกษาเพื่อปรับปริมาณสารส้มให้เหมาะสมกับสภาพน  าดิบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา     
 4.2.4 ระบบกำรผลิตของประปำบ้ำนดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14     
  รูปที่ 4.10 แสดงค่าความขุ่น และ pH ของน  าที่เปลี่ยนแปลงไปตามขั นตอนต่างๆในระบบ
ประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบเมื่อวันที่  21 มกราคม 2556 จากรูปที่ 4.10 พบว่า 
ความขุ่นของน  าดิบมีค่าน้อยมาก   ค่า  pH  มีค่าประมาณ   6.8  หรือสภาพความเป็นกรด/เบส              
เป็นกรดอ่อนๆ และเมื่อมีการตกตะกอนโดยการเติมสารส้ม ค่า pH ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และค่า
ความขุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
  รูปที่ 4.11 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จากรูปที่ 4.11 
พบว่าความขุ่นของน  าดิบมีค่าลดลงน้อยมาก (เมื่อเทียบกับข้อมูลน  าดิบของวันที่ 21 มกราคม 2556) 
ขณะที่ค่า pH อ่านได้ประมาณ 7.2 หรือสภาพความเป็น กรด/เบส เป็นกลาง เมื่อมีการเติมสารส้มลง
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ไป ค่า pH มีการแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ และขณะเดียวกันความขุ่นของน  าในกระบวนการผลิต
น  าประปาก็มีการเปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆเพียงเล็กน้อย 
  รูปที่ 4.12 แสดงค่าความขุ่นและ pH ที่เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่าง ๆในระบบการผลิต
น  าประปา ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน  าไปทดสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  จากรูปที่ 4.12 
พบว่าความขุ่นเร่ิมต้นของน  ามีค่าสูงขึ นไม่มากนักเมื่อเทียบกับข้อมูลสองชุดแรก (จาก 2.9 NTU 
และ 2.26 NTU ในข้อมูลสองชุดแรก เป็น 3.6 NTU ในข้อมูลชุดสุดท้าย) เนื่องจากสระน  ามีขนาดที่
ไม่ใหญ่มาก และไม่มีการสูบน  าเข้าสระท าให้น  าในสระนิ่งไม่ค่อยมีความขุ่น นอกจากนี พบว่าน  าดิบ
มี ค่า pH 7.2 ถือว่าเป็นกลาง เมื่อมีการเติมสารส้มลงไป ค่า pH มีไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นไปได้
ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสารส้มที่เติมหมด และไม่มีการเติมสารส้มลงไปอีก และความขุ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงตามขั นตอนต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อความขุ่นของน  าเร่ิมต้นมีค่าน้อยจึงท าให้คุณภาพ
ของน  าประปาที่ออกมามีความขุ่นน้อย 
 

 

รูปที่  4.10  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 (ชุดที่ 1) 

 คำ่ pH  ค่ำควำมขุ่น (NTU) 
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รูปที่ 4.11 ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 (ชุดที่ 2) 
 

 

รูปที่  4.12  ค่าความขุ่น (Turbidity) และค่า pH ของระบบประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 (ชุดที่ 3) 

 คำ่ pH  ค่ำควำมขุ่น (NTU) 

 ค่ำควำมขุ่น (NTU)  คำ่ pH 
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความขุ่น และค่า pH ของน  าที่ได้จากขั นตอนต่างๆในระบบ
ผลิตน  าประปา เทียบกับเวลา พบว่า ค่าความขุ่นและค่าpH ของน  าดิบมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก    
(ดูรูปที่ 4.10-4.12) แต่พบว่าน  าที่ออกจากถังตกตะกอน มีแนวโน้มของค่าความขุ่นเพิ่มขึ น แต่ค่า pH 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า ระบบผลิตน  าประปาของ
ชุมชนบ้านดอนโบสถ์ หมู่ 14 เมื่อมีการเติมสารส้มในกระบวนการผลิต น  าที่ออกจากถังตกตะกอน 
จะมีค่า pH คงที่  แต่ความขุ่นของน  าดิบมีค่าเพิ่มขึ นไม่มาก และเมื่อน  าผ่านออกจากถังกรองแล้ว ค่า 
pH ก็ยังมีค่าคงที่ แต่ความขุ่นของน  าลดลง ดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลชุดที่ 1 (รูปที่ 4.10) และข้อมูลชุด
ที่ 3 (รูปที่ 4.13)  ด้านคุณภาพน  าประปาที่ออกจากระบบการผลิต   เมื่อน าข้อมูลทั งสามชุดมา
เปรียบเทียบกันจะพบว่า คุณภาพน  าประปาจาก ข้อมูลชุดที่ 3 (รูปที่ 4.12)  มีค่าความขุ่นเพิ่มขึ นไม่
มาก  เมื่อเปรียบเทียบกับน  าดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต สาเหตุอาจเกิดความผิดพลาดในการเก็บ
ตัวอย่าง นอกจากนี อาจเป็นเพราะระบบผลิตน  าประปาของบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 เมื่อน  าดิบมี
ความขุ่นไม่มากนัก (มีระดับความขุ่นน้อยหรือใกล้เคียงกับความขุ่นในระบบผลิต) เมื่อเข้าสู่ระบบ
ผลิตน  าประปา จึงท าให้ไม่สามารถก าจัดความขุ่นในน  าได้ นอกจากนี จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่ามีการใช้ปริมาณสารส้มที่คงที่ ท าให้ปริมาณสารส้มที่ใส่นั นอาจเหมาะสม
กับความขุ่นของน  าที่ระดับหนึ่งเท่านั น หากน  ามีความขุ่นมากเกินไปจึงไม่สามารถก าจัดตะกอนได้
ดีพอ ดังนั นส าหรับระบบผลิตน  าประปาบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 จึงแนะน าให้  ท าความสะอาดถัง
ตกตะกอน 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิเคราะห์คุณภาพของน  าหลังผ่านขั นตอนแต่ละขั นตอนของ ระบบประปาผิวดิน

บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 ระบบประปาผิวดิน บ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบประปาผิวดินบ้านสระ
จระเข้ หมู่ที่ 13 และระบบประปาผิวดินบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 สามารถน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
สรุปผลและเสนอแนะ ดังนี  

  
5.1  สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ของระบบประปาทั ง4 แห่ง สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ดังนี  

5.1.1 กำรปรับเปลี่ยนปริมำณกำรใช้สำรส้ม 
  ระบบประปาที่ควรท าการปรับเปลี่ยนปริมาณสารส้มที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 
ได้แก่ ระบบประปาผิวดินบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดนิบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 
และระบบประปาผิวดินบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 โดยการน าค่าความขุ่นของน  าเร่ิมต้น แต่ละ
ช่วงเวลา มาเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.3 เพื่อท าการปรับปริมาณสารส้มที่ใช้ 
 5.1.2  กำรท ำควำมสะอำดระบบกำรผลิตประปำ 
  จากผลการวิเคราะห์  ระบบประปาผิวดินบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 และระบบประปาผิวดิน
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 ควรมีการบ ารุงรักษาท าความสะอาดถังกรอง เพื่อให้การกรองตะกอนมี
ประสิทธิภาพ 
 ระบบประปาผิวดินบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 และระบบประปาผิวดินบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 
13 ควรท าความสะอาดถังตกตะกอน ซึ่งการบ ารุงรักษาระบบการผลิตน  าประปา สามารถที่จะดูได้ 
จากหัวข้อที่ 2.7.2 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิเคราะห์คุณภาพของน  าหลังผ่านขั นตอนแต่ละขั นตอนของ ระบบประปาผิวดิน
บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 ระบบประปาผิวดิน บ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบประปาผิวดินบ้านสระ
จระเข้ หมู่ที่ 13 และระบบประปาผิวดินบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 มีข้อเสนอแนะดังนี  
 5.2.1 ท าการศึกษาท าการศึกษาเพื่อปรับปริมาณสารส้มให้เหมาะสมกับสภาพน  าดิบ ที่มี

การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา  
 5.2.2  มีการบ ารุงรักษา และท าความสะอาดระบบผลิตประปาอยู่เสมอ    
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