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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิบ  โดยพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์
คุณภาพน้้าดิบ  2  แหล่ง คือ แหล่งน้้าผิวดิน และแหล่งน้้าใต้ดิน จ้านวน 9  หมู่บ้าน โดยเก็บตัวอย่าง
น้้ า ดิ บ ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง กายภาพ คุ ณลั กษณะทางเคมี  คุ ณลั กษณะที่ เป็ นพิ ษ 
และคุณลักษณะที่เป็นแบคทีเรีย  จ้านวน  4  พารามิเตอร์  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าแยกตาม
พารามิเตอร์ พบว่า  มีประปา 5 หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ทั้ง                 
4  พารามิเตอร์  ได้แก่  หมู่ที่ 2  บ้านหันทราย  หมู่ที่  5  บ้านหันทราย   (จุดที่ 1)   หมู่ที่  5  บ้านหันทราย   (จุดที่ 2)   
หมู่ที่  6  บ้านหันทราย  และ หมู่ที่ 9  บ้านบ่อหลวง  ส่วนประปา  4  หมู่บ้าน  และที่ไม่ผ่านเกณฑ์    
มาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้บางพารามิเตอร์ ได้แก่  หมู่ที่ 1  บ้านหันทราย และหมู่ที่  3  บ้าน
หนองบัวเหนือ  พบว่า  ความกระด้างรวม (Total Hardness As CaCO3)  เกินเกณฑ์มาตรฐาน น้้า
บาดาลที่จะใช้บริโภคได้  หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต ้ ตรวจพบ  เชื้ออี.โคไล  (E.Coli)  และหมู่ที่  8   บ้านดง
ทม  ตรวจพบฟลูออไรด์  (Fluoride, F) เกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้  ไม่เหมาะที่
จะใช้บริโภค โดยภาพรวมพบว่าประปาหมู่บ้านมีคุณภาพน้้าดิบต้่า  จะตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งมีการเก็บ
กองขยะ  หรือการทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูล  การศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์รายพื้นที่  ผลการศึกษาสามารถ
น้าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน  ทั้งการแก้ไขในระยะสั้น  
และการแก้ไขในระยะยาวต่อไป    

สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา ลายมือชื่อนักศึกษา 
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This study aims to analyze quality of raw water used for village water supply. 

The study areas are 9 villages in Hansai sub-district, Aranyaprathet district,   Sa Kaeo 

province, including Moo 1, Moo 2, Moo 5 Point 1, Moo 5 Point 2, Moo 6 in Baan 

Hansai, Moo 3 in Baan Nong Bua Nue, Moo 4 in Baan Nong Bua Tai, Moo 8 in Baan 

Dong Thom, and Moo 9 in Baan Bo Luang.  Raw water was collected from those 

mentioned area. Subsequently, a series of laboratory tests was carried out to access 

physical, chemical properties as well as existence of toxic and bacterial 

contaminations. Based on these parameters, the results show that 5 village water 

supplies meet the standards of underground water used for municipal consumption. 

These villages Moo 2, Moo 5 Point 1, Moo 5 Point 2, Moo 6, and Moo 9. Meanwhile, 

the other 4 village water supplies do not meet the standard criteria. Moo 1 and Moo 3

are found that the total hardness (Total Hardness As CaCO3) does not meet the 

standard criterion. E. coli was detected at Moo 4. Moo 8 are found that the fluoride 

concentration (Fluoride, F) does not meet the standard criterion. In general, it is found 

that the village water supplies those oppose low quality of raw water are always 

located nearby the waste disposal site. Results from this study can be used for 

determination the suitable approaches for improving quality of raw water both in short 

and long time solutions.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบประปาหมูํบ๎านในปัจจุบัน  มีอยูํแทบทุกหมูํบ๎านทั่วไป  จากการส ารวจพบวํา   
“คุณภาพของน้ าประปาหมูํบ๎าน ไมํเหมาะสมตํอการบริโภค  น้ าดิบที่มีความใสๆ  จากใต๎ดินที่สูบ
ขึ้นมาให๎ประชาชนอุปโภคและบริโภค  มีการปนเปื้อนอยูํในปริมาณสูง  อีกทั้งไมํได๎มาตรฐาน
น้ าประปาที่สามารถดื่มได๎”  การจัดหาน้ าสะอาดในชุมชนเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับชุมชน
ที่รัฐจะต๎องสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีน้ าสะอาดส าหรับเป็นน้ าดื่มและน้ าใช๎อยํางพอเพียงตลอดไป  
ซึ่งการที่ประชาชนในชุมชนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและใช๎สอยอยํางเพียงพอจะสํงผลให๎ประชาชน
ในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  คุณลักษณะทางกายภาพ  
คุณลักษณะทางเคมี  คุณลักษณะที่เป็นพิษ  และคุณลักษณะทางบัคเตรีหรือแบคทีเรีย  รวมทั้ง
สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมเฝ้าระวังคุณภาพน้ า  แหลํงน้ า  เพื่อให๎ทราบถึงสถานการณ์การ
ปนเปื้อนและวิธีแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ าให๎สะอาดปลอดภัย  เป็นน้ าดื่มและน้ าใช๎ประจ าครัวเรือน  
ชุมชน  หมูํบ๎าน  โรงเรียน  และศูนย์เด็กเล็ก  เป็นต๎น 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ได๎ให๎ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสูํท๎องถิ่นโดยในหมวด 5 มาตรา 78 ได๎ก าหนดให๎รัฐต๎องกระจายอ านาจให๎
ท๎องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท๎องถิ่นได๎เอง   และภายใต๎ข๎อก าหนดในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542  ในมาตรา 
16 (4)  ได๎ก าหนดให๎เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจหน๎าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเองทางด๎าน              
การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืน ๆ  ตลอดจนพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร       
สํวนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1)  ได๎ก าหนดวําองค์การบริหารสํวนต าบลอาจท ากิจการในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล  ให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  (กรมทรัพยากรน้ า  2547) 
  องค์การบริหารสํวนต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว  มีหมูํบ๎านใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน  10  หมูํบ๎าน  (ดังตารางที่ 2.1)  ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การใช๎
น้ าประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคของพื้นที่ต าบลหันทราย  มีลักษณะแบบผสมผสาน  กลําวคือ 
มีทั้งการใช๎น้ าผิวดินและน้ าใต๎ดิน  ซึ่งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบขององค์การบริหาร          
สํวนต าบลหันทราย  ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทั้ง  2  ประเภท ได๎แกํ  น้ าผิวดิน และน้ าใต๎ดิน         
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  พบวํา  หมูํที่  4  บ๎านหนองบัวใต๎  ตรวจพบเชื้อ อี.โคไล  
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(E.Coli)  ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย  ที่อยูํในล าไส๎ของคนและสัตว์ปนเปื้อนในแหลํงน้ าผิวดิน  เมื่อท า
การสูบน้ ามาเก็บในระบบน้ าประปาหมูํบ๎าน  พบวําระบบกรองน้ าดิบใช๎ไมํได๎และขาดการดูแล
รักษาซํอมบ ารุงที่ถูกวิธี  สํวนผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต๎ดิน  พบวํา  หมูํที่  1  บ๎านหันทราย  
และหมูํที่  3  บ๎านหนองบัวเหนือ มีปริมาณความกระด๎างทั้งหมด (Total Hardness As CaCO3)  เกิน
เกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎  จะอนุโลมให๎บริโภคตามมาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎
บริโภคได๎  หากได๎ลดปริมาณความกระด๎างทั้งหมดให๎เหลือไมํเกิน 500  มิลลิกรัมตํอลิตร หมูํที่  8  
บ๎านดงทม  มีปริมาณฟลูออไรด์  (Fluoride, F)  เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎  ไมํ
เหมาะที่จะใช๎บริโภค  ดังนั้น  การศึกษานี้  จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ
ประเภทน้ าผิวดินและน้ าใต๎ดิน  พร๎อมทั้งแหลํงน้ าดิบเพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางแก๎ไขปรับปรุง
คุณภาพน้ าประปาหมูํบ๎านให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ประชาชนผู๎ใช๎น้ า  ซึ่งจะน าไปสูํคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต าบลหันทรายตํอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ จ านวน  2  แหลํง คือ แหลํงน้ าผิวดินและแหลํง
น้ าใต๎ดิน  พร๎อมแนวทางแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ าตํอการอุปโภคและบริโภคใน
พื้นที่ต าบลหันทราย 

1.2.2  เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับชุมชนในพื้นที่        
ต าบลหันทราย ให๎ผู๎บริหารหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎พิจารณา 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้  ศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ  จ านวน  2  แหลํง  คือ  แหลํงน้ าผิวดิน
และแหลํงน้ าใต๎ดิน  ที่ใช๎ในการอุปโภคและบริโภค ส าหรับชุมชนต าบลหันทราย จ านวน                  
9  หมูํบ๎าน  พร๎อมแนวทางแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ าในพื้นที่ต าบลหันทราย     
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสามารถน าไปประกอบการวางแผนการจัดการทรัพยากร
น้ าของชุมชนได๎อยํ าง เหมาะสม   และเป็นข๎อมูลส าหรับการแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ า                         
องค์การบริหารสํวนต าบลหันทราย  เพื่อพัฒนาการด าเนินงานระบบประปาหมูํบ๎านให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนผู๎ใช๎น้ า  ซึ่งจะน าไปสูํ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต าบลหันทรายตํอไป 
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1.5   นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมายถึง  การน าน้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติ ได๎แกํ แหลํงน้ า    

ใต๎ดินหรือแหลํงน้ าผิวดินมาผํานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ า เพื่อผลิตให๎เป็นน้ า
สะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสม แล๎วจํายน้ าที่ผลิตได๎ให๎แกํประชาชนใน
หมูํบ๎านเพื่อใช๎ในการบริโภคและอุปโภค โดยการจํายน้ าตามทํอผํานมาตรวัดน้ า  
ตลอด 24 ชั่วโมง  (กรมทรัพยากรน้ า  2547) 

 1.5.2  แหล่งน้ าผิวดิน  (Surface  Water) หมายถึง  ห๎วย  หนอง  คลอง  บึง  สระ  อํางเก็บน้ า  
เขื่อน  แมํน้ า  น้ าตก  น้ าซับ  และบํอน้ าตื้น โดยแหลํงน้ าผิวดินที่จะน ามาท าระบบ
ประปา  จะต๎องมีปริมาณน้ าเพียงพอ  และคุณภาพน้ าเหมาะสมที่สามารถปรับปรุง
คุณภาพน้ าได๎  (กรมทรัพยากรน้ า  2547) 

 1.5.3 แหล่งน้ าใต้ดิน (Subsurface  Water)  หมายถึง  บํอน้ าบาดาล  น้ าที่ได๎จากบํอบาดาล     
เกิดจากน้ าฝนที่ตกลงมา  หรือน้ าจากผิวดินมีการซึมผํานชั้นดิน  ชั้นหินแล๎วสะสมกัน
เป็นแอํงอยูํที่ใต๎เปลือกโลก  โดยแหลํงน้ าใต๎ดินที่จะน ามาท าระบบประปาจะต๎องมี
ปริมาณน้ าเพียงพอ  คุณภาพน้ าเหมาะสมที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าได๎  (กรม
ทรัพยากรน้ า  2547) 

 1.5.4 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์  หมายถึง  หนํวยการวัดสีของน้ าธรรมชาติเทียบได๎กับสีที่
เกิดจากเกลือแพลตตินัมในรูปของ K2PtCl6 หรือโปแตสเซียมคลอโรแพลตติเนตสีที่
เกิดขึ้นจากสารประกอบแพลตตินัมนี้จะเป็นสีเหลืองที่คล๎ายกับสีธรรมชาติและถ๎า
ผสมโคบอลคลอไรด์ (CoCl2)  เล็กน๎อยลงไปจะท าให๎มีสีเหมือนธรรมชาติมากขึ้น  
เกลือแพลตตินัมดังกลําว                 เข๎มข๎น  1 มก./ล. จะมีสีเข๎มข๎น 1 หนํวย    

 1.5.5  เกณฑ์ก าหนดท่ีเหมาะสม  หมายถึง  เกณฑ์ที่ใช๎บริโภคได๎ตามมาตรฐานน้ าบาดาลที่
จะใช๎บริโภคได๎ 

 1.5.6  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  หมายถึง  เกณฑ์ที่อนุโลมให๎ใช๎บริโภคได๎ตามมาตรฐานน้ า
บาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎ 

 1.5.7 NTU (Nephelometric Turbidity Unit)  เป็นหนํวยความขุํนที่ได๎จากการใช๎อุปกรณ์
ที่เรียกวํา Nephelometer หลักการของวิธีเนฟฟีโลเมตริก วิธีนี้วัดความขุํนโดย
เปรียบเทียบความเข๎มข๎นของแสงที่กระจัดกระจายของตัวอยํางกับของสารมาตฐาน
ภายใต๎สภาวะเดียวกัน ความเข๎มของแสงที่กระจัดกระจายมากก็จะมีความขุํนมาก 

 1.5.8  พลูม (Plume)  คือ  การแพรํกระจายตัวของมลสารที่มีรูปรํางคล๎ายคลึงกับขนนก    
เมื่อน้ าบาดาลไหลไปจากต าแหนํงเดิม  น้ าบาดาลจะพัดพาสสารในตัวมันไปด๎วย  
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เมื่อมีแหลํงก าเนิดมลพิษปลํอยมลสารออกมาสูํชั้นน้ า  มลสารจะเกิดการเคลื่อนที่ไป
พร๎อมกับน้ าบาดาล  และกระจายตัวออกไปจากแหลํงก าเนิดดูคล๎ายขนนก  (กิจการ  
พรหมมา  2555) 

 1.5.9 มลพิษ  ตรงกับภาษาอังกฤษวํา  pollution  และการปนเปื้อนตรงกับภาษาอังกฤษวํา  
contamination ค าวํา pollution นิยมใช๎ในประเทศแถบยุโรป แตํในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นิยมใช๎ค าวํา  contamination  มลพิษเกิดขึ้นเพราะมีมลสารมากเกิน
พอด ี (กิจการ  พรหมมา  2555)   

 1.5.10 มลสาร ตรงกับภาษาอังกฤษวํา pollutant  และ  contaminant  มลพิษในน้ าบาดาลจึงใช๎                       
ค าวํา  groundwater pollution ในยุโรป  หรือ groundwater contamination  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อต๎องการสื่อเกิดการปนเปื้อนแตํไมํถึงขั้นรุนแรงจนเรียกมลพิษ  
(กิจการ พรหมมา 2555) 

 1.5.11 ดัชนีคุณภาพน้ าบาดาล  หมายถึง ดัชนีคุณภาพน้ าตามมาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎
บริโภคได๎  ได้แก่  ดัชนีคุณภาพน้ ากายภาพ  คือ  สี  ความขุํน  พีเอช  ดัชนีคุณภาพ
น้ าทางเคมี  คือ  เหล็ก แมงกานีส ทองแดง  สังกะสี  ซัลเฟต  คลอไรด์  ฟลูออไรด์  
ไนเทรต  ความกระด๎างทั้งหมดความกระด๎างถาวร  ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได๎  
ดัชนีคุณภาพน้ าทางสารพิษ คือ  สารหนู ตะกั่ว แคดเนียม ไซยาไนด์ ปรอท  
ซีลีเนียม  และดัชนีคุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย  คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม  และอี.โคไล  (E.Coli) 
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                                                            บทที่ 2 
                                            ทฤษฎีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
  
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบหมูํบ๎านต าบลหันทราย คือ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ตามคุณสมบัติคุณลักษณะทางกายภาพ  คุณลักษณะทางเคมี  คุณลักษณะที่เป็นพิษ  และคุณลักษณะ
ทางแบคทีเรีย  วําคุณภาพน้ าที่ได๎นั้นเป็นอยํางไร  สามารถใช๎เป็นน้ าอุปโภคและบริโภคได๎โดยตรง
หรือไมํ  หากคุณภาพน้ าไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎  ต๎องหาแนวทางแก๎ไข
ปรับปรุงคุณภาพน้ า  กํอนน าไปใช๎อุปโภคและบริโภค  ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าพบสาร
สํวนเกิน ได๎แกํ ความกระด๎างทั้งหมด (Total Hardness As CaCO3) ฟลูออไรด์ (Fluoride, F)          
และ อี.โคไล  (E.Coli)  ดังนั้น  จึงต๎องหาแนวทางแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ไมํผํานเกณฑ์
มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎ 
 
2.1 สภาพท่ัวไป 

2.1.1 สถานท่ีตั้ง 
ประปาหมูํบ๎านต าบลหันทราย ตั้งอยูํบริเวณตามหมูํบ๎านแตํละหมูํบ๎าน ระบบประปา  

หมูํบ๎านของต าบลหันทราย  มีระบบประปาผิวดินและระบบประปาใต๎ดิน จ านวน 9 หมูํบ๎าน ได๎แกํ 
หมูํที่ 1 บ๎านหันทราย  หมูํที่ 2 บ๎านหันทราย  หมูํที่ 3 บ๎านหนองบัวเหนือ  หมูํที่ 4 บ๎านหนองบัวใต๎ 
(ระบบประปาผิวดิน)  หมูํที่ 5 บ๎านหันทราย (จุดที่ 1)  และหมูํที่ 5 บ๎านหันทราย  (จุดที่ 2)  หมูํที่ 6           
บ๎านหันทราย หมูํที่ 8 บ๎านดงทม หมูํที่ 9 บ๎านบํอหลวง  สํวนหมูํที่ 7 บ๎านโนนสะอาด                
บริโภคและอุปโภคโดยน้ าบาดาลและน้ าบํอระบบการให๎บริการภายในหมูํบ๎านของตนเอง           
สํวนหมูํที่  10  บ๎านบํอบัวโบสถ์  ใช๎น้ าประปาหมูํบ๎านรํวมกับหมูํที่  4  บ๎านหนองบัวใต๎  ครอบคลุม
พื้นที่การให๎บริการ  122.8745  ตารางกิโลเมตร  หรือ  76,796.568  ไร ํ

2.1.2 อาณาเขต 
มีอาณาเขตติดตํอ  ดังนี ้

              ทิศเหนือ           ติดกับองค์การบริหารสํวนต าบลชํองกุํม  และองค์การบริหารสํวนต าบล 
หนองน้ าใส  อ าเภอวัฒนานคร 

              ทิศตะวันออก     ติดกับองค์การบริหารสํวนต าบลหนองสังข์   อ าเภออรัญประเทศ 
              ทิศตะวันตก       ติดกับองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวง และ  องค์การบริหาร           

สํวนต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอวัฒนานคร 
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              ทิศใต๎                ติดกับเทศบาลต าบลบ๎านดําน  อ าเภออรัญประเทศ  และองค์การบริหาร
   สํวนต าบลผักขะ  อ าเภอวัฒนานคร 
 2.1.3 จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า  

ประปาหมูํบ๎านต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว  มีจ านวนครัวเรือน
ผ๎ูใช๎น้ า ณ ปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 1,499  ครัวเรือน หรือคิดเป็นผู๎ใช๎น้ า จ านวน 5,593 คน  มีจ านวนผู๎ใช๎
น้ าแยกตามหมูํบ๎าน  จ านวน 10 หมูํบ๎าน  (ตารางที่ 2.1)  
 
ตารางที่ 2.1 ข๎อมูลครัวเรือนผู๎ใช๎น้ า ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว  พ.ศ. 2555 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

(หลังคาเรือน) 
จ านวนผู้ใช้น้ า 

(คน) 

1. บ๎านหันทราย 179 634 
2. บ๎านหันทราย 285 1,049 
3. บ๎านหนองบัวเหนือ 173 635 
4. บ๎านหนองบัวใต๎ 211 834 
5. บ๎านหันทราย 171 679 
6. บ๎านหันทราย 131 456 

7.* บ๎านโนนสะอาด 49 152 
8. บ๎านดงทม 96 358 
9. บ๎านบํอหลวง 48 181 

10.** บ๎านบํอบัวโบสถ์ (ใช๎รํวมกับหมูํที่ 4) 156 615 
                                 รวม 1,499 5,593 

หมายเหตุ : *   หมู่ท่ี 7 บ้านโนนสะอาด ไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน อุปโภคและบริโภคน้ าบาดาล 
                   ** หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ (ใช้ประปาหมู่บ้านร่วมกับหมู่ที่ 4  ระบบประปาผิวดิน) 
ที่มา  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
          (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555) 
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ที่มา : องค์การบริหารสํวนต าบลหันทราย ปี 2556 
 

***...แก้ไขเป็น A 3… 
  
 

           

รูปที่ 2.1 แผนที่สังเขปแสดงข๎อมูลประชากร จ านวน 10 หมูํบ๎าน ต าบลหันทราย 
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2.1.4 อาชีพ 
ประชากรผู๎ใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน ในเขตพื้นที่ต าบลหันทราย  สํวนใหญํประกอบอาชีพ       

ท านา  ท าไรํ  ท าสวน  ค๎าขาย  รับจ๎าง  และรับราชการ  เป็นต๎น 
 2.1.5 ด้านเกษตร 

พื้นที่ท านา 44,230 ไร ํ
พื้นที่ท าไรํ 14,462 ไร ํ
พื้นที่ท าสวน     901 ไร ํ

รวม 59,593 ไร ่
2.1.6 หน่วยธุรกิจในเขตต าบลหันทราย 

       
 
 
 
 2.1.7  ด้านการศึกษา 
           ต าบลหันทราย  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาให๎บริการประชาชนในต าบลหันทราย 
จ านวน  3  แหํง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงชั้นมัธยม  3  จ านวน  2  แหํง  ดังนี้
  1. โรงเรียนบ๎านบํอหลวง  (โรงเรียนประถมศึกษา) 
  2.   โรงเรียนบ๎านหันทราย  (โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส) 
  3.   โรงเรียนบ๎านหนองบัว  (โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส) 

 2.1.8 ด้านศาสนา 
 
 

              

 
 
 
 
 

ปั้มน้ ามันและก๏าซ                       4 แหํง 
โรงสี   8 แหํง 

รวม 12 แห่ง 

ล าดับที่       ชื่อวัด           หมูํที่ 
1 วัดหันทราย            หมูํที่  2  บ๎านหันทราย 
2 วัดหนองบัวเหนือ                                      หมูํที่  3  บ๎านหนองบัวเหนือ 
3 วัดอรุณสวําง                        หมูํที่  4  บา๎นหนองบัวใต๎ 
4 วัดทุํงสวํางอารมณ์เย็น หมูํที่  6  บ๎านหันทราย 
5 ส านักสงฆ์ดงทม                                           หมูํที่  8  บ๎านดงทม 
6 วัดบํอหลวง หมูํที่  9  บ๎านบํอหลวง 
7 ส านักสงฆ์บ๎านบํอบัวโบสถ์       หมูํที่  10  บ๎านบํอบัวโบสถ์ 
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 2.1.9 แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว  
 

ตารางที่  2.2  แหลํงน้ าอุปโภคและบริโภค  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
แหล่งน้ า 

(สาธารณะ) 
หมู่ที่ 

1 
หมู่ที ่

2 
หมู่ที ่

3 
หมู่ที ่

4 
หมู่ที ่

5 
หมู่ที่ 

6 
หมู่ที่ 

7 
หมู่ที่ 

8 
หมู่ที่ 

9 
หมู่ที่ 

10 
รวม 

1. ล าห้วย - - 1 1 - - 1 - - 1 4 
2. บ่อน้ าตื้น 4 2 2 4 5 2 1 1 2 8 31 
3. บึง - - - - - - - - - - - 
4. ฝาย - - 1 - - - - - - 1 2 
5. สระน้ า 1 1 - 1 4 1 - 1 1 1 11 
6. ล าคลอง - - 1 1 1 - - - - 1 4 
7. อ่างเก็บน้ า - - - - - - - - - - - 
8. เหมือง - - - - - - - - - - - 

9. หนองน้ า - - - - - - 1 - - - 1 
10. บ่อบาดาล 3 1 1 3 1 1 1 - 1 1 13 
11. แม่น้ า - - - - - - - - - - - 
12. ประปาหมู่บ้าน 2 2 2 1 2 2 - 2 1 - 14 
หมายเหตุ : แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่  ห้วยไผ่  ห้วยพรหมโหด 
ที่มา  :  แผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ. 2555 – 2557  องค์การบริหารสํวนต าบลหันทราย 
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ที่มา : องค์การบริหารสํวนต าบลหันทราย ปี 2556 

**… แก้ไขเป็น A 3… 

รูปที่ 2.2  แผนที่สังเขปแสดงข๎อมูลบํอบาดาลและผิวดิน 
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2.2 ข้อมูลทั่วไปของระบบประปาหมู่บ้าน 
        2.2.1 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  1 บ้านหันทราย  ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง   

แบบมาตรฐาน ก กรมโยธาธิการ 
 

สถานที่ตั้ง    : บริเวณซอย 1 หมูํที่ 1 ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก๎ว 

ลักษณะ : เป็นหอถังสูงโครงเหล็กด๎านบนเป็นถังบรรจุน้ าตํอเป็นชุด  ชุดละ 4 ใบ 
ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง  มีประชากร จ านวน  50 - 120  ครัวเรือน                                                                                                                      

ระบบกรอง : ไมํผํานระบบกรอง ควรปรับปรุงต๎องเพิ่มการกรองเพื่อก าจัดสาร
ปนเปื้อน 

ขนาดทํอ : ขนาดทํอ 150  มิลลิเมตร  ความลึก 42  เมตร 

 
รูปที่ 2.3 ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 บ๎านหันทราย 
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 2.2.2 ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ท่ี  2 บ้านหันทราย  ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญํ  
แบบมาตรฐานกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับการประปานครหลวง  

 
สถานที่ตั้ง     : บริเวณนอกหมูํบ๎านต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ : ถังเหล็กทรงกระบอก ส าหรับหมูํบ๎านขนาดใหญํ  มีประชากร จ านวน      

120 - 300  ครัวเรือน                                    
ระบบกรอง   : สํวนหอถังสูงและสํวนระบบกรองและบ าบัดสารปนเปื้อนรวมถึงการก าจัด

จุลินทรีย์ถูกรวมเข๎าไว๎เป็นอาคารเดียวกัน 
ขนาดทํอ : ขนาดทํอ 150  มิลลิเมตร ความลึก 42 เมตร 

 
 
 
 
 

 

รูปที่  2.4  ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 2  บ๎านหันทราย 
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2.2.3 ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  3  บ้านหนองบัวเหนือ  ระบบประปาแบบบาดาลขนาด
 กลางแบบมาตรฐาน ก กรมโยธาธิการ   
 

สถานที่ตั้ง    : บรเิวณวัดอรุณสวําง  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ : เป็นหอถังสูงโครงเหล็กด๎านบนเป็นถังบรรจุน้ าตํอเป็นชุด ชุดละ 4 ใบ    

ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง มีประชากร  จ านวน  50 - 120  ครัวเรือน                                                                                                                                
ระบบกรอง : ไมํผํานระบบกรอง  ควรปรับปรุงต๎องเพิ่มการกรองเพื่อก าจัดสารปนเปื้อน 
ขนาดทํอ : ขนาดทํอ 150 มิลลิเมตร  ความลึก 42.50  เมตร 
 

 
รูปที่ 2.5  ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 บ๎านหนองบัวเหนือ 
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 2.2.4 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  4  บ้านหนองบัวใต้  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญํ 
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า  

 
สถานที่ตั้ง      : บริเวณริมห๎วยพรหมโหด  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ                

จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ   : หอถังคอนกรีตขนาดกลาง ส าหรับหมูํบ๎านขนาดใหญํ  มีประชากร          

จ านวน 120 - 300  ครัวเรือน                                             
ระบบกรอง   : พัฒนาเป็นระบบมาตรฐาน  มีระบบสํวนกรอง  กรองสิ่งปนเปื้อนสีและ         

ใสํสารเคมีก าจัดเชื้อจุลินทรีย์   แตํเนื่องจากไมํมีการดูแลรักษาและ
ซํอมแซมอยํางถูกวิธี                                                                                         

ขนาดทํอ  : ขนาดทํอดูด 100  มิลลิเมตร 
 

 

รูปที่  2.6  ระบบประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่  4  บ๎านหนองบัวใต ๎
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      2.2.5 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  5  บ้านหันทราย  (จุดที่ 1)  ระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดกลาง  แบบมาตรฐาน ก กรมโยธาธิการ   

 
สถานที่ตั้ง  : หมูํที่ 5 ในหมูํบ๎าน  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ : เป็นหอถังสูงโครงเหล็กด๎านบนเป็นถังบรรจุน้ าตํอเป็นชุด   ชุดละ 4 ใบ 

ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง  มีประชากร จ านวน 50 - 120 ครัวเรือน                                                                                                                                
ระบบกรอง : ไมํผํานระบบกรอง  ควรปรับปรุงต๎องเพิ่มการกรองเพื่อก าจัดสารปนเปื้อน 
ขนาดทํอ    

:       
ขนาดทํอ 150  มิลลิเมตร  ความลึก 42  เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.7  ระบบประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 บ๎านหันทราย  (จุดที่ 1) 
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2.2.6  ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  5  บ้านหันทราย  (จุดที่ 2)  ระบบประปาแบบบาดาล 
ขนาดกลาง  แบบมาตรฐานส านักงานเรํงรัดพัฒนาชนบท  

 
สถานที่ตั้ง      : หมูํที่ 5 สายหนองแค  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัด

สระแก๎ว 
ลักษณะ : หอเหล็กเชมเปญ ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง มีประชากร จ านวน                 

50 - 120 หลังคาเรือน                                              
ระบบกรอง    : เป็นแบบภายนอก มีระบบกรองทรายหยาบ  และกรองถํานในการฟอก

สีดับกลิ่น                                                                                            
ขนาดทํอ   : ขนาดทํอ 150  มิลลิเมตร  ความลึก 42 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  2.8  ระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 บ๎านหันทราย (จุดที่ 2) 
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      2.2.7 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  6  บ้านหันทราย  ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง    
แบบมาตรฐาน ก กรมโยธาธิการ    

 

สถานที่ตั้ง      : หมูํที่ 6 ในหมูํบ๎าน ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ    : เป็นหอถังสูงโครงเหล็กด๎านบนเป็นถังบรรจุน้ าตํอเป็นชุด  ชุดละ 4  ใบ  

ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง มีประชากร  จ านวน  50 - 120  ครัวเรือน                                                                                                                                
ระบบกรอง : ไมํผํานระบบกรอง ควรปรับปรุงต๎องเพิ่มการกรองเพื่อก าจัดสารปนเปื้อน 
ขนาดทํอ   : ขนาดทํอ  150  มิลลิเมตร  ความลึก  42  เมตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  2.9  ระบบประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่  6  บ๎านหันทราย 
 
 

     2.2.8 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  8  บ้านดงทม  ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง    
แบบ  อบต.  ด าเนินการเอง    
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สถานที่ตั้ง      : หมูํที่ 8 ในหมูํบ๎าน ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ     : เป็นหอถังสูงโครงเหล็กด๎านบนเป็นถังบรรจุน้ าเป็นชุด   ชุดละ 4 ใบ  

ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง  มีประชากร  จ านวน 50 – 120  ครัวเรือน                                                                                                                                
ระบบกรอง  : ไมํผํานระบบกรอง  ควรปรับปรุงต๎องเพิ่มการกรองเพื่อก าจัดสารปนเปื้อน 
ขนาดทํอ   : ขนาดทอํ  150  มิลลิเมตร  ความลึก  42  เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  2.10  ระบบประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่  8  บ๎านดงทม 
 

 2.2.9 ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี   9  บ้านบ่อหลวง   ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง         
แบบมาตรฐาน  ก  กรมโยธาธิการ   
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สถานที่ตั้ง      : หมูํที่ 9 ในหมูํบ๎าน ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก๎ว 
ลักษณะ    : เป็นหอถังสูงโครงเหล็กด๎านบนเป็นถังบรรจุน้ าตํอเป็นชุด ชุดละ 4 ใบ 

ส าหรับหมูํบ๎านขนาดกลาง  มีประชากร จ านวน  50 – 120  ครัวเรือน                                                                                                                                
ระบบกรอง       : ไมํผํานระบบกรอง  ควรปรับปรุงต๎องเพิ่มการกรองเพื่อก าจัดสารปนเปื้อน 
ขนาดทํอ : ขนาดทํอ 150  มิลลิเมตร  ความลึก  42  เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.11  ระบบประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่  9  บ๎านบํอหลวง 
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2.3   ความหมายและการเกิดของน้ าบาดาล 
 น้ าบาดาล  หมายถึง  น้ าที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยูํใต๎ดิน  บางทีก็จะสะสมตัวอยูํตามรอย
แตกและรอยแยกของชั้นหิน หรือไมํก็สะสมตัวอยูํในชํองวํางเล็กๆ  ระหวํางเม็ดกรวดทรายที่อยูํใต๎ดิน                     
ในชั้นดินชั้นหินจะพบวํา  “น้ าใต๎ดิน”  แบํงออกเป็น  2  สํวน  คือ  สํวนบนเรียกวํา  “สํวนสัมผัสอากาศ”       
ซึ่งเป็นสํวนที่มีทั้งน้ าและอากาศอยูํในชํองวํางของเม็ดกรวดทราย  ที่พืชสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎     
จึงเรียกวําสํวนสัมผัสอากาศ  ส าหรับสํวนลํางที่เรียกวํา  “สํวนอ่ิมตัวด๎วยน้ า”  เป็นชั้นที่ในชํองวําง
ระหวํางเม็ดกรวดทรายนั้นมีน้ าอยูํเป็นจ านวนมาก  จึงเรียกวํา  “ชั้นน้ าบาดาล” 
 ส าหรับสํวนอ่ิมตัวด๎วยน้ า  หรือน้ าบาดาล  คือ บริเวณที่รองรับน้ าที่เหลือจากการดูดเก็บ     
ของพืช  ซึ่งจะไหลมากักเก็บไว๎ที่นี่ ในสํวนอ่ิมตัวด๎วยน้ านี้  จะประกอบไปด๎วย  ชั้นกรวดทราย      
หรือดินเนื้อพรุนที่ซึมน้ าได๎  หรืออาจจะเป็นที่วําง  ชํองวําง  รอยแตก  หรือโพรงน้ าที่เก็บอยูํในโซน
อ่ิมตัวด๎วยน้ า  จึงเป็นจุดสุดท๎ายที่จะสามารถพบน้ าบาดาลได๎  

2.3.1 การเกิดของน้ าบาดาล 
น้ าบาดาลมีต๎นก าเนิดมาจาก  3  แหลํงใหญํๆ  ได๎แกํ 
 2.3.1.1 น้ าจากบรรยากาศ  (Meteoric Water)  ได๎แกํ  น้ าฝน  น้ าค๎าง ลูกเห็บ  และ

หิมะ  น้ าเหลํานี้เมื่อตกลงสูํพื้นโลกบางสํวนจะไหลลงสูํแมํน้ า  ล าคลอง  
หนอง  บึง ทะเลสาบ  หรือมหาสมุทร  กลายเป็นน้ าผิวดิน  แตํบางสํวนจะ
ไหลลงไปใต๎ดินและถูกกักเก็บไว๎ในดิน  ทราย  และในหิน  เกิดเป็นน้ าใต๎
ดิน  น้ าบาดาลที่สูบขึ้นมาใช๎นั้นอาจจะเป็นน้ ากระด๎างและอาจมีคุณสมบัติ
เป็นกรด หรือดํางอํอนๆ  pH  ประมาณ  6 - 9 

 2.3.1.2  น้ าบาดาลที่มาจากการเย็นตัวจากหินหลอมเหลว (Juvenile Water )  ภายใต๎
ผิวโลกวัตถุหลอมเหลวตําง ๆ ที่อยูํภายใต๎เปลือกโลกประกอบด๎วย  ก๏าซ
และไอน้ าปริมาณมากมาย  เมื่อหินอัคนีมีการเย็นตัวลงไอน้ าตําง ๆ จะ
กลายเป็นน้ า  ในขณะที่แรํตําง ๆ  มีการตกผลึก  น้ าจะแทรกตัวตามรอยตํอ  
โพรงอากาศ  และชํองวํางของหิน-แรํตําง ๆ  น้ าบาดาลจากบางแหลํงอาจจะ
มีเหล็กสูง  อาจพบฝ้าบนผิวน้ าดูคล๎ายฝ้าน้ ามัน  และมีกลิ่นเหม็น  แตํ
สามารถปรับปรุงคุณภาพให๎เป็นน้ าสะอาดดื่มได๎ 

 2.3.1.3 น้ าบาดาลท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการก าเนิดชั้นหิน  (Connate Water)  ในขณะ
แรํธาตุตําง ๆ เกิดการตกตะกอนและจะแข็งตัวกลายเป็นหินในที่สุด น้ าจะ
ถูกขังหรือแทรกตัวตามรูพรุนที่อยูํในเนื้อหิน  เชํน  น้ าบาดาลที่เกิดขึ้นใน
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ชั้นกรวด-ทราย  ในบริเวณลุํมแมํน้ าตําง ๆ ในขณะที่แมํน้ าพัดเอาตะกอน
ตําง ๆ  ไปทับถมกัน  เชํน  ชั้นน้ าที่ได๎จากทางน้ าเกํา 

2.3.2 ชนิดของชั้นน้ าบาดาล 
 องค์ประกอบของชั้นน้ าบาดาลที่พบโดยทั่วไป ๆ  มี  2  ชนิดใหญํ ๆ  คือ 
 2.3.2.1 หินร่วน  (Unconsolidated Rocks)  หมายถึง  ตะกอนตําง ๆ  ที่รวมตัวกัน

แตํยังไมํแข็งตัว  เชํน  กรวด  ทราย  ดินเหนียว  โคลนตม  และเศษหินที่
สะสมตัว ตามแอํงทุํงราบ  หุบเขา  ริมแมํน้ า  และริมทะเล  หินรํวนดังกลําว
นี้เป็นที่กักเก็บน้ าได๎ดี   การหาแหลํงน้ าบาดาลโดยทั่ว ๆ ไปแล๎วจะต๎องหา
จากแหลํงกรวดทรายกํอนชนิดอ่ืนเสมอทั้งนี้เพราะเจาะงําย  และระดับน้ า
บาดาลในชั้นกรวดทรายมักอยูํตื้นกวําในหินชนิดอ่ืน ๆ  จึงงํายกวําการที่จะ
สูบขึ้นมาใช๎  (รูปที่ 2.12) 

 
  

 

รูปที่  2.12  ตะกอนตําง ๆ ที่รวมตัวกันแตํยังไมํแข็งตัว 
ที่มา  :  น้ าบาดาลนําร๎ู  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  2553  หน๎า  41 
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 2.3.2.2 หินแข็ง (Consolidated  Rocks)  หมายถึง หินที่ประกอบด๎วย  แรํธาตุ  ตําง ๆ  
ที่รวมตัวกันและมีสารมาเชื่อมประสานจนกลายเป็นหินแข็ง เชํน หินทราย 
หินทรายแป้ง  หินดินดาน หินปูน หินกรวด หินชนวน หินควอร์ตไซต์  
หินแกรนิต  และหินบะซอลต์ (รูปที่ 2.13) 

 
 

 

รูปที่  2.13  หินที่ประกอบด๎วยแรํธาตุตําง ๆ 
ที่มา  :  น้ าบาดาลนําร๎ู  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  2553  หน๎า  42 
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2.4   ขั้นตอนการส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลตามหลักวิชาการ 
 ประเทศไทยในแตํละภูมิภาคมักมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกตํางกันออกไป  ท าให๎มี
สภาพของแหลํงน้ าบาดาลที่แตกตํางกัน  บางพื้นที่มีศักยภาพสูง  มีปริมาณน้ ามาก  บางพื้นที่มี
ศักยภาพต่ า  มีปริมาณน้ าน๎อย  บางแหํงมีปัญหาการเจาะน้ าบาดาลได๎ยากหรือไมํพบชั้นน้ าบาดาล 
บางแหํงอาจมีปัญหาคุณภาพน้ าบาดาลเป็นน้ ากรํอยหรือน้ าเค็ม  ดังนั้น  เพื่อลดความเสี่ยงตํอการ
สูญเสียงบประมาณการเจาะบํอที่ไมํได๎ผล จึงจ าเป็นต๎องอาศัยการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของหลัก
วิชาการการพัฒนาแหลํงน้ าบาดาล  ประกอบด๎วย  10  ขั้นตอน  ดังนี ้ (รูปที่ 2.14) 
 

 
 

รูปที่  2.14  ขัน้ตอนการส ารวจและพัฒนาแหลํงน้ าบาดาลตามหลักวิชาการ 
ที่มา  :  น้ าบาดาลนําร๎ู  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  2553  หน๎า  49 

 

ฐานข้อมูล 
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2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สามารถด าเนินการได๎ในส านักงาน  ประกอบด๎วย การรวบรวมข๎อมูลที่มีอยูํแล๎วใน
ฐานข๎อมูล  พร๎อมท าการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น  ได๎แกํ 
 2.4.1.1 ข้อมูลท่ัวไป : ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ด าเนินการ เชํน ชื่อหมูํบ๎าน  ต าบล 

อ าเภอ  จังหวัด  เส๎นทางคมนาคม  จ านวนครัวเรือน  ประชากร  เพื่อให๎ร๎ูจัก
และท าความเข๎าใจเกี่ยวข๎องกับสถานที่   สภาพภูมิประเทศ  เส๎นทาง
คมนาคม  เป็นประโยชน์ในการวางแผนการส ารวจ การจัดเตรียม  เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์  และยานพาหนะ 

 2.4.1.2 ข้อมูลน้ าบาดาล  :  เพื่อเป็นแนวทางบริเวณใดที่มีศักยภาพของแหลํงน้ า
บาดาลที่ดี  หรือมีปัญหาอุปสรรคใดบ๎าง เชํน  เป็นหินแข็งที่ไมํคํอยมีรอย
แตก  ความยาก – งําย  ในการเจาะหาชั้นน้ าบาดาล  ปริมาณน้ าที่คาดวําจะ
น ามาใช๎ได๎  ความลึกของระดับน้ า  ตลอดจนคุณภาพน้ า 

 2.4.1.3 แผนท่ีธรณีวิทยา  :  ท าให๎ทราบวําพื้นที่เป็นหินชนิดใด  มีโครงสร๎าง  ทาง
ธรณี  เพราะหินแตํละชนิดจะมีความพรุน  และความสามารถในการกักเก็บ
น้ าบาดาลได๎มากน๎อยตํางกัน  รวมถึงคุณสมบัติในการไหลผํานของน้ า
บาดาลตํางกัน  ตลอดจนท าให๎ทราบถึงพื้นที่และขอบเขตของหินแตํละชนิด
วํามีมากน๎อยเพียงใด 

 2.4.1.4 แผนท่ีแหล่งน้ าบาดาล  หรือแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา :  ท าให๎ทราบถึงศักยภาพ
ของแหลํงน้ าบาดาล  วําเป็นอยํางไร  ทั้งชนิดของชั้นน้ าบาดาล  เชํน เป็นชั้น
กรวด  ทราย หรือชั้นน้ าบาดาลในหินแข็งที่มีรอยแตก  ความลึกของชั้นน้ า
บาดาล  ปริมาณน้ าที่คาดวําจะสูบขึ้นมาใช๎ได๎ 

2.4.2  การส ารวจภาคสนาม   ประกอบด๎วย 
 2.4.2.1 การส ารวจเส้นทางคมนาคม 
 2.4.2.2  การส ารวจสภาพพื้นที่ท่ีจะท าการพัฒนา  ได๎แกํ  สภาพหมูํบ๎าน  ประชากร 
 2.4.2.3 การส ารวจด้านธรณีวิทยา   เพื่อให๎ทราบชนิดและลักษณะของหิน        

เพราะหินตํางชนิดจะมีเนื้อหิน  ความพรุนที่ตํางกัน  ตลอดจนลักษณะของ
รอยแตก  หรือรอยเลื่อน 

 2.4.2.4 การส ารวจด้านอุทกธรณีวิทยา (สภาพแหลํงน้ าบาดาล)  ได๎แกํ การส ารวจ
ข๎อมูลบํอน้ าตื้น  บํอน้ าบาดาล  รวมทั้งแอํงน้ าธรรมชาติ  เชํน หนอง บึง  



25 
 

สระ  และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น  เชํน  ฝาย  เขื่อน  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
น้ าผิวดินและน้ าบาดาลในบริเวณนั้น 

 2.4.2.5 การส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์  เชํน  การส ารวจวัดคําความต๎านทานไฟฟ้า              
การส ารวจด๎วยคลื่นไหวสะเทือน  การวัดคําสนามแมํเหล็ก  วิ ธีที่ให๎ผล
แมํนย าสูง  คือ  การส ารวจวัดคําความต๎านทานไฟฟ้า  ซึ่งผลการส ารวจโดย
วิธีนี้  สามารถน ามาค านวณเพื่อประเมินลักษณะของชั้นน้ าบาดาลวําเป็นชั้น
น้ าบาดาลในชั้นกรวดทราย  หรือในหินชั้นรอยแตก  หรือเป็นโพรง             
ในชั้นหิน  ตลอดจนสามารถค านวณความลึก  ความหนา  ของชั้นน้ าบาดาล 
และคุณภาพน้ าได๎  วําเป็นน้ าจืด  น้ ากรํอย  หรือน้ าเค็ม 

 2.4.3 การคัดเลือกสถานท่ี 
 2.4.3.1 ชนิดของชั้นน้ าบาดาล  เชํน  เป็นชั้นกรวดทราย  หรือเป็นหินแข็งที่มีรอย

แตก  ความลึกของชั้นน้ าบาดาล 
 2.4.3.2   คุณภาพน้ า 
 2.4.3.3 สามารถก าหนดประเภทของเคร่ืองจักรเจาะบ่อ  เคร่ืองเจาะบํอที่เหมาะสม

กับชั้นน้ าบาดาลได๎  
 2.4.4 การเจาะบ่อวิเคราะห์ชั้นดิน 
 2.4.4.1 ควรเลือกเคร่ืองจักรเจาะบ่อ  ที่เหมาะสมกับชนิดหิน  และความลึกของชั้น

น้ าบาดาล 
 2.4.4.2 การเลือกช่างเจาะท่ีมีความช านาญสูง  เพื่อให๎ได๎ผลการเจาะที่สมบูรณ์และ

ไมํเกิดการผิดพลาด 
 2.4.5 การออกแบบและก่อสร้างบ่อบาดาล 
 ผลการวิเคราะห์ชั้นน้ าบาดาลท าให๎สามารถน ามาออกแบบบํอน้ าบาดาล  และกํอสร๎างบํอ
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนป้องกันความผิดพลาดในการระบุชั้นน้ าบาดาลที่ต๎องการน ามาใช๎  
เชํน  ชํวงความลึกของทํอกรองหรือทํอเซาะรํอง  จะต๎องวางให๎ตรงกับชั้นน้ าบาดาลที่คัดเลือกจาก
การวิเคราะห์  จากนั้นจึงใสํกรวดกรุข๎างบํอ  ซึ่งเป็นกรวดที่มีขนาดเหมาะสมลงรอบๆ ทํอกรอง  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ าบาดาลเข๎าบํอ  และบริเวณเหนือชั้นกรวดซึ่งเป็นทํอกรุบํอนั้น  
ต๎องอุดข๎างบํอด๎วยดินเหนียวสะอาดหรือฉีดด๎วยซีเมนต์รอบๆ  ข๎างบํอจนถึงบนผิวดินเพื่อป้องกัน
น้ าเสียไหลซึมเข๎าไปในบํอ 
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2.4.6 การพัฒนาบ่อบาดาล 
ในขณะที่เจาะบํอน้ันมักจะมีน้ าโคลน  คราบน้ ามัน  แทรกตัวเข๎าไปในชั้นน้ าบาดาล  ดังนั้น

จึงจ าเป็นต๎องท าความสะอาดบํอบริเวณที่เป็นชั้นน้ าบาดาล  ซึ่งมีหลายวิธี  แตํวิธีที่นิยมกันมาก
เพราะมีความสะดวกในการท างาน  คือ  การใช๎เคร่ืองอัดลมที่มีก าลังสูงเป่าล๎างบํอเพื่อขจัดสิ่ง
ปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในระหวํางการเจาะ  เชํน  น้ าโคลน  เศษดิน  เศษหิน  ตลอดจนเม็ดดินเม็ดทราย
ละเอียดออกจากบํอ  เป็นต๎น  ท าให๎กรวดกรุบํอซึ่งอยูํรอบๆ ทํอกรอง  หรือทํอเซาะรํองมีการเรียงตัว
ที่ดีและท าให๎น้ าไหลเข๎าบํอได๎สะดวกขึ้น 
 2.4.7 การสูบทดสอบ 
 การสูบน้ าออกจากบํอน้ าบาดาลด๎วยอัตราที่ก าหนด  พร๎อมทั้งวัดระดับน้ าที่เปลี่ยนแปลง  
และจะใช๎เวลาสูบตํอเน่ืองกันไปประมาณ  6 – 72 ชั่วโมง  เพื่อประเมินคุณลักษณะของบํอน้ าบาดาล  
วําสามารถสูบได๎ในปริมาณเทําใด  มีระดับน้ าปกติและระดับน้ าลดเทําไร  และยังสามารถน าข๎อมูล
ที่ได๎ไปค านวณหาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของบํอ  และชั้นน้ าบาดาล  ในขั้นตอนนี้สามารถน า
ข๎อมูลไปใช๎ในการคัดเลือกชนิดและขนาดแรงม๎าของเคร่ืองสูบน้ า  การค านวณระดับความลึกที่
เหมาะสมในการติดตั้งทํอดูดน้ า  ตลอดจนสามารถก าหนดอัตราการสูบที่เหมาะสม  กับบํอได๎  ท า
ให๎เป็นมาตรการที่ดีในการบริหารจัดการการพัฒนาแหลํงน้ าในเชิงอนุรักษ์  และมีการก าหนดอัตรา
การสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ได๎อยํางเหมาะสมและยั่งยืน 
 2.4.8 การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และแบคทีเรีย  ตลอดจนสารพิษ วําคุณภาพน้ าที่
ได๎นั้นเป็นอยํางไร  สามารถใช๎เป็นน้ าอุปโภคบริโภคได๎โดยตรงหรือไมํ  หากมีคุณภาพไมํเหมาะสม
ก็ต๎องติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ ากํอนน าไปใช๎  ซึ่งสารสํวนเกินที่พบบํอย คือ  สารละลายเหล็ก  
แมงกานีส  และฟลูออไรด์ 
 2.4.9 การปรับปรุงคุณภาพน้ า 
 การปรับปรุงคุณภาพน้ าบาดาล  คือ วิธีการท าให๎น้ ามีคุณภาพดีขึ้น โดยลดหรือก าจัดสิ่งที่
ไมํพึงประสงค์  เชํน  สารแขวนลอยตะกอนตําง ๆ เหล็ก  ความกระด๎าง  ฟลูออไรด์ ความเค็ม       
ไนเทรต  เป็นต๎น  การต๎ม  การกรอง  การเติมสารเคมี  การเติมอากาศ  การแลกเปลี่ยนไอออนและ
วิธีการออสโมซิสย๎อนกลับ  และหากต๎องการท าเป็นระบบประปาบาดาล  จะต๎องน าข๎อมูลใน
ขั้นตอนตําง ๆ มาค านวณและออกแบบระบบที่เกี่ยวข๎อง  
 2.4.10 การน าน้ าบาดาลใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติของบํอน้ าบาดาล  ทั้งปริมาณน้ า  คุณภาพน้ า  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช๎  ซึ่งจะต๎องได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งประชาชนผู๎ใช๎น้ าบาดาลในการ
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ค านวณปริมาณความต๎องการน้ าและวิธีการใช๎น้ าให๎เหมาะสมตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบ แตํ
หากจะมีการใช๎น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร  จ าเป็นที่จะต๎องเน๎นการใช๎น้ าแบบประหยัด  เชํน        การ
ใช๎ระบบน้ าหยด  หรือระบบสปริงเกลอร์  นอกจากนั้นแล๎ว  ยังควรใช๎น้ าในรูปแบบผสมผสาน
ระหวํางน้ าผิวดินและน้ าบาดาล  คือ ในฤดูแล๎งไมํมีน้ าผิวดิน  จึงใช๎น้ าบาดาล  แตํในฤดูฝนควรใช๎
น้ าผิวดินแทน  ทั้งนี้เพื่อให๎น้ าบาดาลมีการฟื้นตัวในฤดูฝน  ซึ่งเป็นการใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 
2.5 ขั้นตอนการด าเนินการจัดสร้างระบบประปา 
 การจัดสร๎างระบบประปาแตํละแหํง  ไมํใชํเพียงแคํมีงบประมาณก็สามารถเลือกระบบ
ประปารูปแบบตําง ๆ มาจัดสร๎างได๎เลย  ควรจะต๎องมีการพิจารณาข๎อมูลในด๎านตําง ๆ ในพื้นที่เพื่อ
มาประกอบในการออกแบบระบบ  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติและการเตรียมความพร๎อมงํายๆ ของ
พื้นที่กํอนที่จะคัดเลือกรูปแบบระบบประปา  ดังนี ้

 2.5.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นระบบน้ าประปา 

 2.5.1.1 ส ารวจหาแหล่งน้ าดิบท่ีจะมาใช้ท าระบบประปา 
แหลํงน้ าที่น ามาท าระบบประปา  โดยทั่วไปจะมี  2 ประเภท  คือ 

 -  แหล่งน้ าผิวดิน  (Surface Water)  คือ  การน าน้ าจากแหลํงน้ าผิวดิน  เชํน  
แมํน้ า  ล าคลอง  เขื่อน  อํางเก็บน้ า  ล าห๎วย  หนอง  บึง  มาใช๎ผลิต
น้ าประปา  จะต๎องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าวํามีคุณภาพเป็นอยํางไร  
เชํนเดียวกับแหลํงน้ าใต๎ดิน  โดยแหลํงน้ าผิวดินที่ส าคัญจะต๎องไมํมีโลหะ
หนักหรือสารพิษเจือปน  สํวนการทดสอบปริมาณน้ าจะต๎องมีการ
ตรวจสอบข๎อมูลวํามีน้ าเพียงพอตลอดปีหรือไมํ   โดยการตรวจสอบจะ
ขึ้นอยูํกับสถานะของแหลํงน้ า  วําแหลํงน้ าที่น ามาใช๎ผลิตเป็นน้ านิ่ง  (สระ, 
บํอ, บึง, หนอง)  หรือน้ าไหล  (แมํน้ า, ล าคลอง)  ซึ่งวิธีการหาปริมาณน้ า
จะตํางกัน  หากน้ านิ่งจะวัดโดยการหาปริมาตรจากน้ าที่มีอยูํ   แตํถ๎าน้ าไหล  
จะต๎องหาจากอัตราการไหลของน้ าที่ไหลเข๎ามา  และน ามาเปรียบเทียบวํา
เพียงพอกับความต๎องการตลอดทั้งปีหรือไมํ 

 -   แหลํงน้ าใต้ดิน  (Subsurface Water)  คือ  การน าน้ าใต๎ดินขึ้นมาใช๎  จะน า
ขึ้นมาใช๎ในรูปของบํอบาดาล  โดยจะต๎องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าวํามี
สนิม  ความกระด๎าง  หรือมีแรํธาตุอ่ืน ๆ  เกินคุณภาพแหลํงน้ าเพื่อการ
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ประปาหรือไมํ  และจะต๎องทดสอบปริมาณน้ าวํามีมากน๎อย      แคํไหน  
เพียงพอและเหมาะสมกับสมาชิกผู๎ใช๎น้ าหรือไมํ  หากทดสอบปริมาณน้ า
แล๎วไมํเพียงพอ จะต๎องมีการทดสอบแหลํงน้ ามากกวํา  1  แหํงที่ใกล๎เคียง  
เพื่อน ามาใช๎ เป็นแหลํงน้ ารํวมกันเพื่อให๎เพียงพอกับความต๎องของ
ประชาชน 

 2.5.1.2 ส ารวจการมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 
 การที่จะสร๎างระบบประปาจะต๎องมีไฟฟ้าใช๎แล๎วภายในชุมชน  หากไมํมีไฟฟ้าใช๎อาจจะใช๎
เคร่ืองยนต์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได๎  แตํเนื่องจากระบบประปาใช๎พลังงานมาก  หากเราใช๎
เคร่ืองยนต์จะไมํคุ๎มต๎นทุนในการผลิต  เพราะระบบประปาจะต๎องผลิตในวันหนึ่ง  ๆ ไมํต่ ากวํา 8  
ชั่วโมง  จะสิ้นเปลืองน้ ามันมากท าให๎ต๎นทุนสูง  ซึ่งอาจมีผลท าให๎กิจการประปาไมํประสบ
ความส าเร็จ  ฉะนั้นการใช๎ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการผลิตน้ าประปาจะดีกวํา 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ให๎ตรวจสอบวําไฟฟ้าที่มีอยูํเป็นชนิด 220  โวลท์ 1  เฟส  2   สาย  
หรือ  380  โวลท์  3  เฟส 4  สาย  เพื่อใช๎ประโยชน์ในการออกแบบชนิดของเคร่ืองสูบน้ า  และจะต๎อง
พิจารณาจุดตํอประสานที่ต าแหนํงใดใกล๎ที่สุด 
 2.5.1.3 ส ารวจว่าจะต้องมีที่ดินส าหรับก่อสร้างระบบประปา 

ตรวจสอบวํามีที่ดินส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบผลิตน้ าประปา  ซึ่งที่ดินควรจะอยูํใกล๎กับ
แหลํงน้ า  ใกล๎สายเมนไฟฟ้า  และไมํควรอยูํในที่ลุํมหรือที่ต่ า  ซึ่งการพิจารณาที่ดินต๎องค านึงถึง
สถานที่ตั้งด๎วยวําเป็นอะไร เชํน 
 -  หากเป็นที่อยูํในเขตวัด  จะต๎องพิจารณาด๎วยวําจะเป็นปัญหาในการผลิตน้ า

หรือไมํ  เน่ืองจากฝุ่นจากเมรุเผาศพ  อาจเป็นที่รังเกียจของชุมชน  และการ
ยินยอมให๎ใช๎ที่ของวัด 

 -    หากเป็นที่ของเอกชน  จะต๎องมีเอกสารสิทธิ์และแสดงความจ านงยินยอม
ให๎ใช๎ 

 - หากเป็นที่ดินของรัฐ  เชํน ที่สาธารณประโยชน์หรือที่ราชพัสดุ จะต๎อง
ด าเนินการในการขออนุญาตใช๎พื้นที่ให๎เรียบร๎อยเสียกํอนที่จะด าเนินการ
กํอสร๎าง 

 2.5.1.4 ส ารวจความต้องการใช้น้ า 
 ส ารวจจ านวนหลังคาเรือนของชุมชน  และจ านวนสมาชิกในชุมชนที่ต๎องการใช๎น้ าประปา
ที่จะกํอสร๎างวํามีจ านวนเทําไหรํ  เพื่อใช๎ในการคัดเลือกขนาดของระบบประปาให๎คุ๎มคํากับต๎นทุน
การผลิต  และจะต๎องแจ๎งให๎สมาชิกทราบถึงคําใช๎จํายตําง ๆ  ที่จะตามมาในภายหลัง  เชํน คําติดตั้ง
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มาตรวัดน้ า  และเดินทํอภายในบ๎าน  รวมถึงคําใช๎น้ าในแตํละเดือน  เมื่อร๎ูจ านวนหลังคาเรือนของ
ชุมชนหรือจ านวนสมาชิกของชุมชนในโครงการที่จะกํอสร๎างระบบประปาแล๎ว  สามารถหาอัตรา
การใช๎น้ าของชุมชน   

ตัวอย่างท่ี 1  การหาอัตราการใช้น้ าของชุมชนหรือความต้องการใช้น้ าของชุมชน      
 ตัวอยํางที่  1.1  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่  1  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  179 หลังคาเรือน 
(เฉลี่ยประชากร 5  คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท  50  ลิตร/คน/
วัน 
จะได้ : -  จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =   179  x  5  เทํากับ  895  คน 
 -    อัตราการใช๎น้ า  =  895  x  50  =  44,750  ลิตร/วัน  
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ  ประมาณ 25%  =  44,750  x  25 / 100  =  11,187.50  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น   :   ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่ 1  มีอัตราการใช๎น้ า 
                                           =   44,750   +   11,187.50   =   55,937.50   ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  56,000  ลิตร/วัน 
 
 ตัวอยํางที่  1.2  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่  2  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  285  หลังคาเรือน 
(เฉลี่ยประชากร 5 คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท  50  ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : - จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =  285  x  5 เทํากับ  1,425  คน 
 - อัตราการใช๎น้ า  = 1,425  x  50  =  71,250 ลิตร/วัน 
 -   เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ  ประมาณ 25%  =  71,250  x  25 / 100  =  17,812.50  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น    :  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่  2  มีอัตราการใช๎น้ า  
                                             =   71,250   +   17,812.50   =   89,062.50   ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  89,000  ลิตร/วัน 

 ตัวอยํางที่  1.3   ชุมชนบ๎านหนองบัวเหนือ  หมูํที่  3   มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  173   หลังคาเรือน             
(เฉลี่ยประชากร 5 คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : - จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =   173  x  5 เทํากับ  865  คน 
 -  อัตราการใช๎น้ า  =  865  x  50  =  43,250  ลิตร/วัน 
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ  ประมาณ  25%  =  43,250  x  25 / 100 = 10,812.50  ลิตร/วัน 
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เพราะฉะนั้น   :  ชุมชนบ๎านหนองบัวเหนือ  หมูํที่  3  มีอัตราการใช๎น้ า 
                                =   43,250  +  10,812.50  =  54,062.50  ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  54,000  ลิตร/วัน 
 ตัวอยํางที่  1.4   ชุมชนบ๎านหนองบัวใต๎  หมูํที่ 4  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น   211  หลังคาเรือน               
(เฉลี่ยประชากร 5 คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : -  จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =   211  x  5  เทํากับ  1,055  คน 
 -    อัตราการใช๎น้ า  =  1,055  x  50  =  52,750  ลิตร/วัน 
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ  ประมาณ  25%  =  52,750  x  25 / 100  =  13,187.50  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น   :   ชุมชนบ๎านหนองบัวใต๎  หมูํที่ 4  มีอัตราการใช๎น้ า 

     =  52,750  +  13,187.50  =  65,937.50  ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  65,900  ลิตร/วัน 
 ตัวอยํางที่  1.5  ชุมชนบ๎านหันทราย   หมูํที่ 5  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  171  หลังคาเรือน                    
(เฉลี่ยประชากร 5 คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท  50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : -  จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =  171  x  5 เทํากับ  855  คน 
 -  อัตราการใช๎น้ า  =  855  x  50  =  42,750  ลิตร/วัน 
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ  ประมาณ 25%  =  42,750  x  25 / 100  =  10,687.50  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนัน้   :   ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่  5  มีอัตราการใช๎น้ า  
                                =  42,750  +  10,687.50   =  53,437.50  ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  53,400  ลิตร/วัน 
 ตัวอยํางที่  1.6  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่ 6  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 131  หลังคาเรือน                    
(เฉลี่ยประชากร 5  คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : - จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =  131  x  5  เทํากับ  655  คน 
 -    อัตราการใช๎น้ า  =  655  x  50  =  32,750  ลิตร/วัน 
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ ประมาณ 25%  =  32,750  x  25 / 100  =   8,187.50   ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น   :   ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่ 6  มีอัตราการใช๎น้ า 

      =   32,750  +  8,187.50   =   40,937.50   ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  40,900  ลิตร/วัน 
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 ตัวอยํางที่  1.7   ชุมชนบ๎านโนนสะอาด  หมูํที่ 7  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 49  หลังคาเรือน                    
(เฉลี่ยประชากร  5  คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : - จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =   49  x  5 เทํากับ  245  คน 
 -    อัตราการใช๎น้ า  =  245  x  50  =  12,250  ลิตร/วัน 
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ
สูญเสียตําง ๆ ประมาณ 25%  =  12,250  x  25 / 100   =   3,065.50  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น   :  ชุมชนบ๎านโนนสะอาด  หมูํที่  7  มีอัตราการใช๎น้ า   

    =  12,250  +  3,065.50   =  15,312.50  ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ   15,300  ลิตร/วัน 
 ตัวอยํางที่  1.8  ชุมชนบ๎านดงทม  หมูํที่ 8  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  96  หลังคาเรือน                          
(เฉลี่ยประชากร  5  คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท  50 ลิตร/คน/
วัน 
จะได้ : - จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =  96  x  5 เทํากับ  480  คน 
 -    อัตราการใช๎น้ า  =  480  x  50  =  24,000  ลิตร/วัน 
 -   เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน เพื่อการดับเพลิง การร่ัวซึม และการ

สูญเสียตําง ๆ ประมาณ 25%  =  24,000  x  25 / 100  =   6,000  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น   :  ชุมชนบ๎านดงทม  หมูํที่ 8  มีอัตราการใช๎น้ า  

    =  24,000  + 6,000  =  30,000  ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ  30,000  ลิตร/วัน 
 ตัวอยํางที่ 1.9  ชุมชนบ๎านบํอหลวง   หมูํที่ 9  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 48  หลังคาเรือน                           
(เฉลี่ยประชากร 5 คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท  50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : -    จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =   48  x  5 เทํากับ  240  คน 
 -    อัตราการใช๎น้ า  =  240  x  50  =  12,000  ลิตร/วัน 
 -    เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ

สูญเสียตําง ๆ ประมาณ  25%  =  12,000  x  25 / 100  =   3,000  ลิตร/วัน 
เพราะฉะนั้น   :  ชุมชนบ๎านบํอหลวง  หมูํที่ 9  มีอัตราการใช๎น้ า 

    = 12,000  + 3,000   =  5,000  ลิตร/วัน 
  :  คิดเป็นประมาณ   15,000   ลิตร/วัน 
 ตัวอยํางที่  1.10   ชุมชนบ๎านบํอบัวโบสถ์  หมูํที่ 10  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  156  หลังคาเรือน                          
(เฉลี่ยประชากร 5  คน/หลังคาเรือน) ใช๎เกณฑ์ปริมาณการใช๎น้ าของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
จะได้ : - จ านวนประชากรทั้งสิ้น  =  156  x  5 เทํากับ  780  คน 
 -   อัตราการใช๎น้ า  =  780  x  50  =  39,000  ลิตร/วัน 
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 - เผื่อส าหรับกิจกรรมการใช๎น้ าอ่ืน ๆ เชํน  เพื่อการดับเพลิง  การร่ัวซึม  และการ
สูญเสียตําง ๆ ประมาณ  25%  =   39,000  x  25 / 100  =   9,750  ลิตร/วัน 

เพราะฉะนั้น   :  ชุมชนบ๎านบํอบัวโบสถ์  หมูํที่ 10  มีอัตราการใช๎น้ า 
                  =  39,000  +  9,750  =  48,750  ลิตร/วัน 

  :  คิดเป็นประมาณ   48,700   ลิตร/วัน 
2.5.2 การทดสอบปริมาณน้ า  และการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 การด าเนินการท าระบบผลิตประปา  สิ่งส าคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดวําจะท าระบบประปาได๎หรือ
ไมํได๎  จะต๎องขึ้นอยูํกับปริมาณน้ า และคุณภาพน้ า  และจะต๎องพิจารณาคูํกันเสมอ เชํน  หากปริมาณ
น้ าเพียงพอกับความต๎องการ  แตํคุณภาพน้ าไมํได๎มาตรฐาน  (มีสารปนเปื้อนอยูํในปริมาณสูง  เชํน  
แมงกานีส  หรือมีปริมาณ โลหะหนักที่เป็นพิษตํอรํางกาย  เชํน  สารตะกั่ว  สารปรอท ฯลฯ อยูํสูง
มาก)  ก็ไมํสามารถน ามาเป็นแหลํงน้ าในการผลิตน้ าประปาได๎  หรือน้ ามีคุณภาพดี  แตํปริมาณน้ า
ไมํเพียงพอในการผลิต  ก็ไมํสามารถน ามาเป็นแหลํ งน้ าในการผลิตน้ าประปาได๎อีกเชํนกัน  
เน่ืองจากเมื่อจัดสร๎างระบบประปาแล๎ว  จะไมํสามารถผลิตน้ าได๎ตลอดทั้งปีหรือใช๎ได๎ตลอดเวลาจะ
กํอให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าเชํนเดิม  และอาจกํอให๎เกิดปัญหาทางด๎านอ่ืน ๆ  ตามมาอีกด๎วย  
ฉะนั้นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดที่จะตัดสินได๎วํา  จะน ามาใช๎เป็นแหลํงน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาได๎
หรือไมํ  คือ  การทดสอบปริมาณน้ าและคุณภาพน้ า 
 การทดสอบปริมาณน้ า  มีวัตถุประสงค์เพื่อต๎องการร๎ูวําปริมาณน้ าของแหลํงน้ าที่จะ
น ามาใช๎เป็นแหลํงน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปามีเพียงพอกับความต๎องการใช๎น้ าของชุมชน  หรือ
เพียงพอสอดคล๎องกับอัตราการผลิตของระบบผลิตน้ าประปาที่จะต๎องเลือกใช๎ 
 2.5.2.1 การทดสอบปริมาณน้ า 
 -    แหล่งน้ าบาดาล 
 ต๎องด าเนินการทดสอบปริมาณน้ าในบํอบาดาล  วําเพียงพอที่จะเป็นแหลํงน้ าเพื่อผลิต
ประปาตามความต๎องการของประชาชน  หากบํอบาดาลที่ตรวจวัดให๎ปริมาณน้ าไมํพอ อาจจะต๎อง
หาบํอบาดาลมากกวํา  1  บํอ  ที่ใกล๎เคียงกันโดยวิธีที่ทดสอบปริมาณน้ าหรือวัดปริมาณน้ าบาดาลหาก
จะหาปริมาณน้ าอยํางละเอียดจะต๎องใช๎เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะโดยสํวนใหญํจะใช๎วิธี    สเตป  ดรอร์
ดาวน์ เทส  (Step  Drawdown  Test)  โดยวิธีการสูบน้ าที่อัตราการสูบตํางกัน  ประมาณ 3 – 4  คํา  
ซึ่งแตํละคําจะท าการสูบอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา  และท าการวัดระดับน้ าภายในบํอบาดาลด๎วย 
เพื่อให๎ทราบวําบํอบาดาลให๎ปริมาณน้ าได๎ตํอเน่ือง  ไมํแห๎งขณะสูบใช๎งาน  (ตัวอยํางที่ 2) 
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ตัวอย่างที่  2   การหาปริมาณน้ า หรืออัตราการให้น้ าขั้นต่ าของบ่อบาดาลที่ต้องการ 
 ตัวอยํางที่  2.1  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่ 1 มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ 56,000 ลิตร        
(56 ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา  ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้   ∴  ผลิต  56,000 / 8 = 7,000 ลิตร/ชั่วโมง  หรือ 7 ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา  ไมํน๎อยกวํา  7  ลบ.ม./ชั่วโมง  หรือ
ประมาณ  7 ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.2   ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่  2  มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ 89,000 ลิตร       
(89  ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้   ∴  ผลิต  89,000 / 8 = 11,125  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ  11.13  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา  11.13 ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ
ประมาณ  11.13  ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.3   ชุมชนบ๎านหนองบัวเหนือ  หมูํที่  3  มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ            
54,000 ลิตร  (54 ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้  ∴   ผลิต  54,000 / 8 =  6,750  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ  6.75  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น   บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา 6.75  ลบ.ม./ชั่วโมง  หรือ
ประมาณ  6.75  ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.4  ชุมชนบ๎านหนองบัวใต๎  หมูํที่  4   มีความต๎องการใช๎น้ า  วันละ  65,900  
ลิตร (65.9  ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้  ∴   ผลิต   65,900 / 8 =  8,237.50  ลิตร/ชั่วโมง หรือ  8.24  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น   บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎
 อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา  8.24  ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ
 ประมาณ 8.24  ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.5  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่ 5  มีความต๎องการใช๎น้ า  วันละ 53,400 ลิตร       
(53.4  ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้ ∴   ผลิต  53,400 / 8 =  6,675  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ 6.68  ลบ.ม./ชั่วโมง 
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เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎
อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา  6.68  ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ
ประมาณ  6.68  ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.6  ชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่ 6  มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ 40,900 ลิตร       
(40.9  ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้  ∴   ผลิต  40,900 / 8 =  5,112.50  ลิตร/ชั่วโมง หรือ 5.11  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา 5.11  ลบ.ม./ชั่วโมง  หรือ
ประมาณ 5.11 ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.7   ชุมชนบ๎านโนนสะอาด  หมูํที่  7  มีความต๎องการใช๎น้ า  วันละ  15,300 ลิตร       
(15.3  ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้   ∴  ผลิต  15,300 / 8  =  1,912.50  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ  1.91  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา 1.91  ลบ.ม./ชั่วโมง  หรือ
ประมาณ  1.91 ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.8   ชุมชนบ๎านดงทม  หมูํที่ 8  มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ 30,000 ลิตร              
(30 ลบ.ม.)   ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้  ∴   ผลิต  30,000 / 8 =  3,750  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ 3.75  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา ไมํน๎อยกวํา  3.75  ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ
ประมาณ  3.75  ลบ.ม./ชั่วโมง 

ตัวอยํางที่  2.9  ชุมชนบ๎านบํอหลวง  หมูํที่ 9  มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ 15,000 ลิตร              
(15 ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา  ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้  ∴   ผลิต  15,000 / 8 =  1,875  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ 1.88  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา  ไมํน๎อยกวํา 1.88  ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ
ประมาณ 1.88  ลบ.ม./ชั่วโมง 
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ตัวอยํางที่  2.10   ชุมชนบ๎านบํอบัวโบสถ์  หมูํที่ 10  มีความต๎องการใช๎น้ า วันละ 48,700 ลิตร              
(48.7 ลบ.ม.)  ปกติจะคิดวํา ระบบผลิตน้ าประปาด าเนินการผลิตวันละ  8  ชั่วโมง 
จะได้   ∴  ผลิต  48,700 / 8 =  6,087.50  ลิตร/ชั่วโมง  หรือ 6.09  ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น  บํอบาดาลจะต๎องมีอัตราการให๎น้ าหรือบํอบาดาลนั้นสามารถจะสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎

อยํางปลอดภัยและตํอเนื่องตลอดเวลา  ไมํน๎อยกวํา  6.09  ลบ.ม./ชั่วโมง  หรือ
ประมาณ 6.09  ลบ.ม./ชั่วโมง 

 -    แหล่งน้ าผิวดิน  (Surface  Water) 
 ต๎องด าเนินการตรวจสอบระดับน้ าสูงสุดและต่ าสุดจากประวัติเดิม           เพื่อประโยชน์ใน
การออกแบบโรงสูบน้ าและเคร่ืองสูบน้ า  พร๎อมทั้งต๎องส ารวจข๎อมูลแหลํงน้ าวํามีน้ าเพียงพอตลอด
ปี  ไมํเคยมีประวัติน้ าแห๎ง เพื่อให๎แนํใจวํามีน้ าดิบมาผลิตน้ าประปาได๎ทั้งปี          และจะต๎อง
ทดสอบปริมาณน้ าของแหลํงน้ าวําสามารถเพียงพอกับความต๎องการของชุมชนหรือไมํ 

 กรณีแหล่งน้ าท่ีใช้มีลักษณะเป็นท่ีกักเก็บน้ าไม่มีน้ าไหลเข้า 
 ต๎องค านวณหาปริมาณน้ าวํามีเพียงพอกับความต๎องการของชุมชนตลอดทั้งปี  
 

สูตร  : ปริมาตรน้ า = พื้นท่ีแหล่งน้ า  x  ความลึกของน้ า 
 

ตัวอย่างที่  3  ค านวณความต้องการใช้น้ า 
 สระน้ าในชุมชนบ๎านหันทราย  หมูํที่  5  มีความกว๎าง  60  เมตร  ยาว  120  เมตร  และมี
ความลึกของน้ าในฤดูฝน โดยเฉลี่ย  4.50  เมตร  ถ๎าต๎องการจะร๎ูวําเพียงพอตํอความต๎องการของ
ชุมชนหันทราย  ต๎องการใช๎น้ า  53,400  ลิตรตํอวัน  หรือ  53.40  ลูกบาศก์เมตรตํอวัน  ค านวณได๎ 
ดังนี ้
 :   ปริมาตรของน้ าในแหลํงน้ า = 60 x 120 x 4.50  =  32,400   ลบ.ม. 
 :   หักความสูญเสียน้ าเนื่องจากการระเหยของน้ า  คิดถัวเฉลี่ยเทํากับความลึกของน้ า              
1 เมตร  และสํวนของน้ าก๎นบํอที่ไมํสามารถสูบขึ้นมาใช๎ได๎และอ่ืน ๆ  คิดถัวเฉลี่ยเทํากับความลึก
ของน้ า   0.50 เมตร  รวม  =  1.50  เมตร 
 :   คิดเป็นปริมาณน้ าสูญเสีย =  60 x 120 x 1.50     =  10,800  ลบ.ม. 
 :   คงเหลือน้ าที่จะน ามาใช๎ได๎ = 32,000 – 10,8000  =  21,600  ลบ.ม. 
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 -   โดยปกติจะคิดวําใน  1  ปี  มีชํวงฤดูฝน  4   เดือน   ซึ่งจะมีน้ าฝนไหลเติมเข๎ามาในแหลํงน้ าจนเต็ม           
สํวนอีก  8  เดือน  ไมํมีน้ าไหลเข๎าแหลํงน้ า  ดังนั้น  น้ าที่มีอยูํในแหลํงน้ าจะต๎องเพียง
พอที่จะใช๎ใน 8  เดือน  หรือ  240  วัน 

 -    ดังนั้น  เฉลี่ยแล๎วสามารถสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎วันละ  21,600 / 240 จะได๎  = 90  ลบ.ม./วัน 
  เพราะฉะนั้น  : แหลํงน้ าผิวดินเพียงพอส าหรับน ามาเป็นแหลํงน้ าดิบส าหรับผลิต

น้ าประปา 
 
กรณีแหล่งน้ าท่ีใช้ มีลักษณะเป็นท่ีเก็บกักน้ า และมีน้ าไหลเข้า 
 แหลํงน้ าดังกลําวนี้  เชํน  สระน้ า  หนองน้ า  สามารถสูบน้ าจากแหลํงอ่ืนหรือมีการปลํอย
น้ าจากคลองชลประทานมาเติมได๎ ขนาดของแหลํงน้ าก็ไมํจ าเป็นต๎องใหญํมาก  
 
ตัวอย่างที่  4   การค านวณแหล่งน้ าท่ีใช้ มีลักษณะเป็นท่ีเก็บกักน้ า  และมีน้ าไหลเข้า 
 สระน้ าความกว๎าง  40  เมตร  ยาว  100  เมตร  ลึก  4  เมตร  และมีการปลํอยน้ าจากคลอง
ชลประทานมาเติมให๎ได๎ทุก  4  เดือน  ต๎องค านวณวํา  ปริมาณน้ าที่มีอยูํในแหลํงน้ าเพียงพอส าหรับ
การใช๎ในชํวงระยะเวลา  4  เดือน  หรือ  120 วัน หรือไมํ  ซึ่งสามารถค านวณได๎  ดังนี้  (อ๎างอิงจาก
พื้นที่ชลประทาน) 
 :  ปริมาตรน้ าในแหลํงน้ า   =  40 x 100 x 4    =  16,000 ลบ.ม. 
 :  หักการสูญเสียน้ าเนื่องจากการระเหยของน้ า  คิดถัวเฉลี่ยเทํากับความลึกของน้ า 
    1  เมตร  และสํวนของน้ าก๎นบํอที่ไมํสามารถสูบขึ้นมาใช๎ได๎และอ่ืน ๆ  คิดถัวเฉลี่ยเทํากับ
    ความลึกของน้ า  0.50  เมตร  รวม  =  1.50 เมตร 
 :  คิดเป็นปริมาณน้ าสูญเสีย  =  40 x 100 x 1.50  =  6,000  ลบ.ม. 
 :  คงเหลือน้ าที่จะน ามาใช๎ได๎  =  16,000 – 6,000 =  10,000 ลบ.ม. 
เพราะฉะนั้น จะสามารถสูบน้ าขึ้นมาใช๎ได๎ =  10,000 / 56  =  178  วัน 
 ซึ่งสามารถสูบน้ าได๎  178  วัน  มากกวํา  120 วัน  แสดงวํามีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะน ามา
เป็นแหลํงน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  ชํวงระยะเวลาการสูบน้ ามาเติม  มีระยะเวลาหํางกันเล็ก
น๎อยลง  เชํน  ทุก  3  เดือน  2  เดือน  หรือทุก  1  เดือน  ขนาดของสระเก็บน้ าก็มีขนาดเล็กลงได๎       
แตํปริมาณน้ าที่จะสูบหรือปลํอยเข๎ามาจะต๎องมีปริมาณเพียงพอ 
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ตัวอย่างที่  5  กรณีแหล่งน้ าท่ีใช้ มีลักษณะน้ าไหล 
 แหลํงน้ าล าห๎วย  ชุมชนบ๎านหนองบัวใต๎  หมูํที่  4  บ๎านหนองบัวใต๎  สามารถตรวจสอบ
ปริมาณน้ าได๎ โดยตรวจสอบข๎อมูลสภาพการไหลของน้ าในฤดูแล๎งจากการส ารวจแล๎วน ามาค านวณ  
จากสูตร  อัตราการไหลของน้ า  = พื้นที่หน๎าตัดของแหลํงน้ า x อัตราการไหลของน้ า 
  แล๎วน ามาเปรียบเทียบกับอัตราการใช๎น้ า หรืออัตราการผลิต เชํนเดียวกับกรณีของ
  แหลํงน้ าบาดาล 

ตัวอยํางที่ 5.1  สภาพแหลํงน้ าในฤดูแล๎งกว๎าง  10  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  อัตราการไหล
ของน้ า  1  เมตร/นาที  และอัตราการใช๎น้ าของชุมชน  หรืออัตราการผลิต  =  10 ลบ.ม./ชม.  ค านวณ
ได๎ ดังนี ้
 :  อัตราการไหลของน้ า =  10 x 0.50 x 1 =   5  ลบ.ม./นาที 
    =  5 x 60 =  300  ลบ.ม./ชั่วโมง 
 ซึ่งมากกวําที่ต๎องการ  คือ 10 ลบ.ม./ชม.  นั่นแสดงวํา มีปริมาณเพียงพอที่จะน ามาเป็น
แหลํงน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา 

รูปที่  2.15  ตัวอยํางที่  5.1  แหลํงน้ าล าห๎วย ชุมชนบ๎านหนองบัวใต๎  หมูํที่  4 
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2.5.3  การวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ าดิบ 

 เมื่อทราบปริมาณน้ าแล๎ว  สิ่งที่ต๎องท าควบคูํกันไปคือ การวิเคราะห์คุณภาพแหลํงน้ า          
ซึ่งจะบอกได๎วําแหลํงน้ าดิบนั้น ๆ  สามารถน าไปผลิตเป็นน้ าประปาได๎หรือไมํ  ในระบบประปา
หมูํบ๎านที่ทาง อบต. หันทราย  ได๎กํอสร๎างนั้นเป็นระบบประปาที่ใช๎วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ าแบบ
พื้นฐาน  เชํน  มีระบบกรอง   การกรองทราย   สามารถลดหรือก าจัดสารที่ปนเปื้อนอยูํในน้ าได๎เพียง
บางอยํางเทํานั้น  เชํน สารละลายทั้งหมด  เหล็ก  และแมงกานีส  ได๎ในปริมาณหนึ่ง  แตํส าหรับ
คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษตํอรํางกาย  เชํน  ความกระด๎าง  ฟลูออไรด์ จะต๎องใช๎
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง  ถ๎ามีมากเกินมาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎       
อบต. หันทราย  จะประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับทราบและหลีกเลี่ยงการใช๎แหลํงน้ านั้น 
 2.5.4  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีตําง ๆ  ท าให๎มี
มลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น  การพิจารณาคุณภาพน้ าจากการใช๎ประสาทสัมผัสอยํางเดียว       
ยํอมไมํเพียงพอที่จะท าให๎เกิดความมั่นใจได๎  เพราะสารบางชนิดปนอยูํในน้ าโดยที่ไมํสามารถ
สังเกตเห็นได๎  เชํน  ตะกั่ว  สารหนู  และเชื้อโรคตําง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญในการท าให๎เกิด           
โรคตําง ๆ ดังนั้น อบต. หันทราย  จึงเห็นความส าคัญอยํางยิ่งที่ต๎องด าเนินการผลิตน้ าประปาให๎ได๎
มาตรฐาน  จึงมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  ซึ่งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะแบํงเป็น                 
4 พารามิเตอร์หลัก  คือ  คุณลัษณะทางกายภาพ  คุณลักษณะทางเคมี  คุณลักษณะที่เป็นพิษ            
และคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย  พร๎อมทั้งตรวจคุณภาพน้ าทั้งกํอนและหลังการผลิตเป็น
น้ าประปาที่จะท าประปา  คือ  “แหลํงน้ าดิบ”  และเมื่อท าประปาไปแล๎ว  คือ  “น้ าดี”  หรือ 
“น้ าประปา”  วํ าได๎ตามมาตรฐานน้ าบาดาลที่ จะใช๎บริโภคได๎   ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  พ.ศ. 2551  (ตารางที่ 2.3) 
 

ตารางที่ 2.3  มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   

        สิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2551 

คุณลักษณะทางกายภาพ 

รายการ เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

สี (Color) 5 (หนํวยแพลทินัม-โคบอลต์) 15 (หนํวยแพลทินัม-โคบอลต์) 

ความขุํน (Turbidity) 5 (หนํวยความขุํน : NTU) 20 (หนํวยความขุํน : NTU) 

ความเป็นกรด-ดําง  (pH) 7.0 - 8.5 6.5 – 9.2 
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ตารางที่  2.3  (ตํอ)  

คุณลักษณะทางเคมี 

รายการ 
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เหล็ก (Fe) ไมํเกิน  0.5 1.0 

แมงกานีส (Mn) ไมํเกิน 0.3 0.5 

ทองแดง (Cu) ไมํเกิน 1.0 1.5 

สังกะสี (Zn) ไมํเกิน 5.0 15 

ซัลเฟต (SO4) ไมํเกิน 200 250 

คลอไรด์ (Cl) ไมํเกิน 250 600 

ฟลูออไรด์ (F) ไมํเกิน 0.7 1.0 

ไนเทรต (NO3) ไมํเกิน 45 45 

ความกระด๎างทั้งหมด (Total Hardness As CaCO3) ไมํเกิน 300 500 

ความกระด๎างถาวร 

(Non-Carbonate Hardness As CaCO3) 
ไมํเกิน 200 250 

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได๎ 

(Total Dissolved Solids) 
ไมํเกิน 600 1,200 

คุณลักษณะท่ีเป็นพิษ 

รายการ 
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

สารหนู (As) ต๎องไมํมี 0.05 

ไซยาไนต์ (CN) ต๎องไมํมี 0.1 

ตะกั่ว (Pb) ต๎องไมํมี 0.05 

ปรอท (Hg) ต๎องไมํมี 0.001 
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ตารางที่  2.3  (ตํอ)  

คุณลักษณะท่ีเป็นพิษ 

รายการ 
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

แคดเมียม (Cd) ต๎องไมํมี 0.01 

ซิลีเนียม (Se) ต๎องไมํมี 0.01 

 คุณลักษณะทางบัคเตรี / แบคทีเรีย 

รายการ เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม 

Standard Plate Count ไมํเกิน 500 โคโลนีตํอลูกบาศก์เซนติเมตร 

Most Probable Number of Coliform Organism 
(MPN) 

น๎อยกวํา  2.2 ตํอร๎อยลูกบาศก์เซนติเมตร 

E.Coli ต๎องไมํมี 

ที่มา  : มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล๎อม  ราชกิจจานุเบกษา เลํม 125 ตอนพิเศษ ๘๕ ง  วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 
2.6   การประปาและกระบวนการผลิตน้ าประปา 
 2.6.1 การประปา  หมายถึง  น้ าที่จํายสูํประชาชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค  โดยใช๎ทํอ

จํายน้ าที่มีแรงดันและปริมาณใช๎เพียงพอแกํการใช๎ตามวัตถุประสงค์ตําง ๆ องค์การ
อนามัยโลก  (1971) ได๎ให๎นิยามของวัตถุประสงค์การท าระบบประปา คือ 

 2.6.1.1 ผลิตน้ าสะอาด  :  เพื่อใช๎ในการอุปโภคและบริโภคได๎อยํางปลอดภัย (Safe 
and Wholesome) 

 2.6.1.2   ผลิตน้ าให้เพียงพอ  :  ตํอความต๎องการของผู๎ใช๎น้ า  (Adequate  quantity) 
 2.6.1.3   ใช้ต้นทุนการผลิตต่ า  :  พร๎อมที่จะจํายน้ าให๎แกํผู๎ต๎องการใช๎น้ าอยํางทั่วถึง  

(Readily available to the users) 
 2.6.2  กระบวนการผลิตน้ าประปา  คือ  กระบวนการผลิตน้ าประปาผิวดินและใต๎ดิน

โดยทั่วไป  โดยมีองค์ประกอบหลัก  3  สํวน  ดังนี ้
   

ตารางที่  2.3  (ตํอ) 
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2.6.2.1  แหล่งน้ าดิบ 
การเลือกแหลํงน้ าดิบนับเป็นสํวนส าคัญในการควบคุมคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได๎  เป็นตัว

แปรส าคัญในการก าหนดต๎นทุนการผลิตประปา  ด๎วยการเลือกแหลํงน้ าดิบที่มีความสกปรกหรือถูก
ปนเปื้อนจากมลพิษน๎อย  จะท าให๎มั่นใจได๎วําน้ าประปาที่ผลิตได๎น้ันจะมีคุณภาพสูง  และใช๎สารเคมี
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าน๎อยไปด๎วย  ดังนั้น  โดยทั่วไปการเลือกแหลํงน้ าดิบส าหรับระบบ
ประปาขนาดเล็ก  แหลํงน้ าบาดาลจึงเป็นทางเลือกแรกกํอนแหลํงน้ าผิวดินเพราะน้ าบาดาลสํวน
ใหญํจะมีคุณภาพดีกวําน้ าผิวดิน  การพัฒนาแหลํงน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ต๎องกระท าอยํางถูกต๎อง เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนและเพื่อให๎ได๎ผลมากที่สุด  
 2.6.2.2 ระบบการผลิตน้ าประปา  
        ระบบการผลิตน้ าประปา นับวําเป็นสํวนส าคัญ  เปรียบเสมือนโรงงานที่ใช๎ผลิต  น้ าประปา
โดยน้ าดิบเปรียบเสมือนวัตถุดิบ  และผลิตภัณฑ์ที่ได๎ก็คือ  น้ าประปา การเลือกระบบการผลิตจะ
เลือกจากลักษณะของแหลํงน้ าดิบ  ซึ่งระบบการผลิตจะสํงผลตํอไปยังองค์ประกอบใน ระบบ
ประปา  ซึ่งประกอบด๎วยสิ่งตําง ๆ  ดังนี ้
 1.  การเติมสารเคมี  กํอนที่น้ าดิบจากแหลํงน้ าจะไหลเข๎าถังตกตะกอน  จะมี

การใสํสารเคมีลงไป  ได๎แกํ  สารส๎ม  ปูนขาว  ในอัตราสํวนที่พอเหมาะ
กับคุณภาพน้ าดิบในแตํละฤดูกาล 

 2.   การตกตะกอน  เมื่อใสํสารเคมีแล๎ว  น้ าดิบจะไหลเข๎ามายังถังตกตะกอน  
โดยผํานระบบการกวน  เพื่อให๎สารเคมีได๎สัมผัสและท าปฎิกิริยา  กับ
ตะกอนหรือความขุํนที่อยูํในน้ าจับเป็นก๎อนเล็กๆ  แล๎วคํอยๆ  มีขนาดโต
ขึ้นตกลงสูํก๎นถัง เหลือแตํน้ าใสไหลไปยัง   ถังกรองน้ า  การตกตะกอนนี้
จะใช๎เวลาประมาณ  24  ชั่วโมง  ความขุํนของน้ าที่ออกจากถังตกตะกอน
ไมํเกิน  7  หนํวย 

 3.   การกรองน้ า  เมื่อน้ าผํานการตกตะกอนมาแล๎วจะไหลเข๎ามายังถังกรองน้ า
เพื่อกรองเอาตะกอนที่ละเอียดออกอีกคร้ังหนึ่ง น้ าที่ผํานการกรองแล๎วจะใส
มาก  มีความขุํนไมํเกิน 3  หนํวย  ถังกรองจะต๎องมีการล๎างหน๎าทรายกรอง
อยูํเสมอ 

 4.   การฆําเชื้อโรค  น้ าที่กรองแล๎วเพื่อให๎แนํใจวําไมํมีเชื้อโรคหลงเหลืออยูํจึง
ต๎องมีการใสํสารคลอรีนฆําเชื้อโรค  สารคลอรีนควบคุมงํายสามารถฆํา
เชื้อโรคได๎เกือบ ทุกชนิด  และชํวยก าจัดกลิ่นสี  โดยการใสํคลอรีนในน้ า
ให๎ไหลไปตามเส๎นทํอเพื่อฆําเชื้อโรคที่อาจปะปนมาภายหลัง 
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 5.   การตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา  น้ าประปาที่ผลิตได๎ควรสํงตรวจ
คุณภาพน้ าเป็นประจ าทุกปี  เพื่อรักษามาตรฐานให๎ได๎น้ าที่สะอาด
ปลอดภัยตํอผู๎อุปโภคและบริโภค 

 2.6.2.3 ระบบจ่ายน้ า 
 1. ถังน้ าใส  เป็นถังส าหรับเก็บน้ าสะอาดที่ผํานการกรองแล๎วเรียกวํา 

น้ าประปาเพื่อรอจํายให๎ผู๎บริโภคได๎ใช๎น้ าสะอาด 
 2.   หอถังสูง  เป็นหอถังสูงที่เก็บน้ าที่สูบขึ้นมาจากถังน้ าใสเพื่อท าให๎เกิด

แรงดันน้ าในการจํายให๎บริการไปตามเส๎นทํอถึงบ๎านประชาชน 
 
ตารางที่  2.4  คุณลักษณะของน้ าผิวดินและน้ าใต๎ดิน 

น้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน 
-  มีสารประกอบที่อาจแตกตํางกันได๎ -  มีสารประกอบทั่วไปไมํเปลี่ยนแปลง 
-  มีความขุํนมาก -  มีความขุํนน๎อย 
-  มีแรํธาตุตําง ๆ น๎อยกวํา -  มีแรํธาตุตําง ๆ มากกวํา 
-  มีสีมากกวํา -  มีสีน๎อยกวํา 
-  ตัวเชื้อจุลชีพมีมากกวํา -  ตัวเชื้อจุลชีพมีน๎อย 
-  มีความเข๎มของออกซิเจนละลายสูงกวํา -  มีความเข๎มข๎นของออกซิเจนละลายต่ ามาก 
-  มีความกระด๎างน๎อยกวํา -  มีความกระด๎างมากกวํา 
-  มีกลิ่นและรส -  อาจพบ H2S, Fe, Mn ได๎ 
-  อาจพบสารพิษได๎  
ที่มา  :  วิศวกรรมประปา  2557  หน๎า 103   
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สารส๎ม 

Polymers 

คลอรีน 
 

ตะกอน 

แอมโมเนีย 

น้ าดิบ 

ตะกอน 

คลอรีน 

คลอรีน 

จํายน้ าประปาไปชุมชนตําง ๆ 

ตารางที่  2.5  กระบวนการผลิตน้ าประปาส าหรับน้ าผิวดิน 
กระบวนการผลิตน้ าประปา แผนภาพอธิบาย ตะกอนท่ีเกิดขึ้น 

ระบบตกตะกอนขั้นต๎น (Presedimentation) :       
ท าการแยกตะกอนขนาดใหญํที่มากับน้ าดิบ และ
เติมสารเคมีตําง ๆ เพื่อยํอยสลายสารอินทรีย์ 
ไมํให๎เกิดการยํอยสลายทางชีววิทยา 

  
 
 
 
 

 
 

 
เกิดตะกอนขึ้น ซึ่ง
รวบรวมน าไปทิ้ ง
บนพื้นดินทั่วไป 

ระบบ Coagulation-Flocculation  : ก าจัดความ
ขุํนของน้ าด๎วยวิธีการรวบรวมเป็นตะกอนขนาด
เหมาะสม  (Floc) สามารถตกตะกอนได๎งําย 
 และก าจัดสีที่เกิดจากสารอินทรีย์ 
 
  

น าตะกอนไปท า
การกลบฝังอยํางถูก
ห ลั ก สุ ข า ภิ บ า ล 
หรือผํานระบบน า
น้ าออก 
(Dewatering)  
แล๎วท าการตากแดด 

ระบบกรอง (Filtration) : ก าจัดตะกอนเล็กๆ ที่
เหลืออยูํ (ความขุํน) และเติมคลอรีนเพื่อก าจัดจุล
ชีพและสาหรํายที่เกาะตามผิวตัวกลาง (ทราย 
กรวด ฯลฯ) 

มีตะกอนที่รวบรวม
ได๎ จ ากก ารกรอง
ของระบบล๎างย๎อน
ในถังกรอง 

ระบบดูดซับ (Adsorption) : อาจจ าเป็นต๎องมี
ร ะบบนี้  ถ๎ า น้ า มี ส า ร อิ นท รี ย์ ที่ ล ะ ล า ยน้ า 
(Dissolved Organics) ด๎วยการใช๎ Activated 
Carbon ทั้งในรูปของเก็บไว๎ในทรงกระบอก หรือ
ในรูปแบบของผง Activated Carbon 

 
เกิดไอน้ าจากการ
ล๎างระบบนี้ 

ระบบก าจัดจุลชีพ (Disinfection) : ก าจัด   เชื้อ
โรคและจุลชีพตําง ๆ โดยจะมีปริมาณคลอรีน
หลงเหลืออยูํตลอดเวลาในระบบประปา 

 

ระบบเก็บกักน้ าประปา (Storage) : เพื่อมีเวลา
เพียงพอกับการฆํา เชื้อโรคและเพื่ อ เก็บกัก
น้ าประปาไว๎ใช๎เมื่อเวลาที่ต๎องการใช๎สูงสุด 
 
ที่มา : วิศวกรรมประปา   2557  หน๎า  104 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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CaCO3 

น้ าดิบ 

จํายน้ าประปาไปชุมชนตําง ๆ 

คลอรีน 

ก๏าซออกสูํบรรยากาศ 

ปูนขาว (Lime) 

Soda ash Mg (OH)2 

คลอรีน 

ตารางที่  2.6  กระบวนการผลิตน้ าประปาส าหรับน้ าใตด๎ิน 
กระบวนการผลิตน้ าประปา แผนภาพอธิบาย ตะกอนท่ีเกิดขึ้น 

ระบบเติมอากาศ (Aeration) :  
ก าจัดก๏าซตําง ๆ และก าจัด Fe และ Mn 

  
  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระบบท าน้ าอํอน (Softening) : 
ก าจัดความกระด๎างของน้ า 
 

เ กิ ด ต ะกอน  CaCO3 
และ Mg (OH)2 

 สามารถน าไปทิ้งหรือ 
น าปูนขาวกลับมาใช๎
ใหมํอีก 

ระบบกรอง (Filtration) : ก าจัดตะกอนเล็ก 
โดยมากเป็นพวกเศษ CaCO3 และ Mg (OH)2 

อาจเติมคลอรีนเพื่อก าจัดจุลชีพและสาหรําย
ที่เกาะตามผวิตัวกรอง (ทราย กรวด ฯลฯ) 
 

มีตะกอนที่รวบรวมได๎
จ า ก ก า รก ร อ ง ขอ ง
ระบบล๎างย๎อนในถัง
กรอง 

ระบบก าจัดจุลชีพ (Disinfection) : ก าจัดเชื้อ
โรคและจุลชีพตําง  ๆ  โดยจะมีป ริมาณ
คลอรีนหลงเหลืออยูํตลอดเวลาในระบบ
ประปา 
 

 
 

ระบบเก็บกักน้ าประปา (Storage) : เพื่อมี
เวลาเพียงพอกับการฆําเชื้อโรคและเพื่อเก็บ
กักน้ าประปาไว๎ใช๎เมื่อเวลาที่ต๎องการใช๎
สูงสุด 
 
ที่มา : วิศวกรรมประปา  2557  หน๎า 105 
 
 

2 

1 
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2.7   มาตรฐานน้ าบาดาล 
 การก าหนดมาตรฐานน้ าเป็นวิธีจัดการน้ าบาดาลอยํางหนึ่ง  มาตรฐานคุณภาพน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนมีขึ้น  เพื่อให๎แนํใจวําน้ าบาดาลปลอดภัย  น้ าบาดาลดิบที่มีคุณภาพ        
ไมํผํานเกณฑ์ต๎องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียกํอน  (กิจการ  พรหมมา  2555) 
 2.7.1 อุณหภูมิ  (Temperature)  มีอิทธิพลตํอปฏิกิริยาเคมีในน้ าบาดาล  โดยปฏิกิริยาเคมี

สํวนใหญํเกิดอยํางรวดเร็วขึ้นเมื่อน้ าบาดาลร๎อนมากขึ้น  อุณหภูมิของน้ าบาดาลมี
การเปลี่ยนแปลงในแตํละวัน  อุณหภูมิของน้ าบาดาลในฤดูร๎อนมักมีคําสูงกวําในฤดู
หนาว  ส าหรับในประเทศไทยน้ าบาดาลมักมีอุณหภูมิต่ ากวําอากาศในเวลากลางวัน  
แตํน้ าบาดาลมีอุณหภูมิสูงกวําอากาศในเวลากลางคืน 

 2.7.2 การน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC)  หรือ การน าไฟฟ้าจ าเพาะ  (Specific 
Conductance, SC)  มีหนํวยที่นิยมใช๎คือ ไมโครไซเมนส์ตํอเซนติเมตร ( S/cm)  แตํ
ถ๎าน าไฟฟ้ามากก็จะเป็นหนํวยมิลลิไซเมนส์ตํอเซนติเมตร (mS/cm)  น้ าบาดาลเป็น
สารละลายที่น าไฟฟ้าได๎  หรือเรียกวํา  อิเล็กโทรไลต์  (Electrolyte)  ยิ่งน้ าบาดาลมี
ตัวถูกละลายผสมอยูํมาก  น้ าจะยิ่งน าไฟฟ้าได๎มาก  การน าไฟฟ้าจึงแปรผันตรงกับ
ความเข๎มข๎นของของแข็งละลายน้ าทั้งหมด  เคร่ืองมือตรวจวัดจะแปลงคําการน า
ไฟฟ้าในการส ารวจภาคสนามเป็นของแข็งละลายน้ าทั้งหมด  ดังนี้ 

   TDS =  kSC 
  โดยที่ TDS =  ความเข๎มข๎นของของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (มิลลิกรัมตํอลิตร) 
   SC =  การน าไฟฟ้าจ าเพาะ (ไมโครไซเมนส์ตํอเซนติเมตร) 
     k =  0.55-0.75 
 2.7.3  สี (Color)  เกิดจากสีของไอออนตําง ๆ ที่ละลายอยูํในน้ าบาดาล  หรือสารแขวนลอย

ในน้ า 
 2.7.4 กลิ่นและรส (Odor and Taste)  เชื่อวํามาจากสารอินทรีย์ในน้ า  เชํน  ฟีนอล และ

แก๏สไขํเนํา  เป็นต๎น  แตํที่มาของกลิ่นสนิมเหล็กในน้ าบาดาลนั้นยังไมํทราบสาเหตุที่
แนํชัด 

 2.7.5 ความขุ่น  (Turbidity)  เกิดจากสารแขวนลอย  น้ าบาดาลสํวนใหญํใส  น้ าบาดาลที่
ขุํนมักเกิดจากการเป่าล๎างบํอที่ท าไมํดี  การไมํสูบน้ าบาดาลออกจากบํอ  หรือใช๎ดิน
เบนทอไนต์มากเกินไปผสมเป็นน้ าโคลนเพื่อชํวยพยุงผนังบํอไว๎ในระหวํางการขุด
เจาะ  ดินเบนทอไนต์นี้จะเกาะติดผนังบํอจนไมํสามารถเป่าล๎างออกได๎ทั้งหมด  น้ า
บาดาลในบํอจึงขุํนเมื่อน้ าซึมเข๎าสูํบํอ  ดังน้ัน น้ าบาดาลในบํอสังเกตการณ์ที่ไมํคํอยมี
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การสูบน้ าไปใช๎มักจะขุํน  แตํน้ าบาดาลในบํอผลิตที่สูบใช๎บํอยคร้ังหรือใช๎อยําง
ตํอเน่ืองมักจะใส 

 2.7.6  ความเป็นกรดเป็นด่าง  (pH) pH ยํอมาจาก  Potential of Hydrogen Ion  มีอิทธิพลตํอ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีในน้ าบาดาล  น้ าที่เป็นกลางมีคําความเป็นกรดเป็น
ดํางเทํากับ 7  น๎อยกวํา  7  คือ  เป็นกรด  และมากกวํา  7  คือ  เป็นดําง  น้ าบาดาลที่
เป็นกรดจะท าให๎บํอผุกรํอนได๎งําย  น้ าบาดาลธรรมชาติมีคําความเป็นกรดเป็นดําง
ระหวําง  6 – 8   

 2.7.7  ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด  (Total Dissolved Solids, TDS)  เป็นของแข็งที่เหลืออยูํ
เมื่อน้ าบาดาลเกิดการระเหยจนแห๎งไป  ใช๎ก าหนดความเค็มของน้ าบาดาล   (ตารางที่ 
2.7) 

 
ตารางที่  2.7  ระดับความเค็มของน้ าบาดาล 

ประเภทของน้ า ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

จืด <1,000 
กร่อย 1,000 – 10,000 
เค็ม >10,000 
ทะเล 20,000 – 35,000 

ที่มา  :  DREVER  1997 
 
 2.7.8 โซเดียม  (Na+)  น้ าบาดาลสํวนใหญํมีโซเดียมระหวําง  1 – 20  มิลลิกรัมตํอลิตร 

ได๎มาจากแรํแพลจิโอเคลส  แรํเฮไลต์  และแรํดินเหนียวบางชนิด  โซเดียมที่มาก
เกินไปจะท าให๎เป็นโรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  ไต  และล าไส๎  ผลงานวิจัยทาง
โภชนาการในระยะหลังชี้วําโซเดียมท าให๎เกิดโรคความดันโลหิตสูงในผู๎ป่วยที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมาะสมกับโรค  ไมํได๎หมายความวําคนที่ชอบกินรสเค็มจัด
จะมีความเสี่ยงเกิดโรคความดันโลหิตสูงทุกคน โซเดียมถูกน าไปใช๎ค านวณความ
เหมาะสมที่จะเป็นน้ าใช๎เพื่อการเกษตร  เพราะเป็นสํวนประกอบที่ส าคัญของน้ าที่ท า
ให๎น้ าเค็ม 

 2.7.9 โพแทสเซียม  (K+)  พบน๎อยกวําโซเดียมมาก แม๎วําการตรวจวิเคราะห์สํวนใหญํพบ
โพแทสเซียมไมํเกิน  1  มิลลิกรัมตํอลิตร  แตํนักวิชาการสํวนใหญํยังจัดเป็นไอออน
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หลักในน้ าบาดาลได๎มาจากแรํซิลไวต์  แรํออร์โทเคลส  แรํไมโครไคลน์  และแรํไบ
โอไทต์ 

 2.7.10 แคลเซียม  (Ca2+) น้ าบาดาลสํวนใหญํมีแคลเซียมระหวําง 10 – 100  มิลลิกรัม       
ตํอลิตร  ได๎มาจากแรํแคลไซด์ แรํอาราโกไนต์  แรํโดโลไมต์  แรํแอนไฮไดรต์  แรํยิปซัม  
แรํอะพาไทต์ แรํฟลูออไรต์  แรํเฟลด์สปาร์  แรํแอมฟิโบล  และแรํไพรอกซีน ยังไมํ
พบโทษของแคลเซียมที่มีตํอรํางกายแม๎วําบางคนจะเชื่อวําแคลเซียมเป็นสาเหตุของ
นิ่ว  แคลเซียมเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดตะกรันในกาต๎มน้ า 

 2.7.11 แมกนีเซียม  (Mg2+)  มักพบน๎อยกวําแคลเซียม  น้ าบาดาลสํวนใหญํมีแมกนีเซียม
ระหวําง  1 – 40  มิลลิกรัมตํอลิตร ได๎มาจากแรํโดโลไมต์  แรํโอลิวีน  แรํไบโอไทต์ แรํ
ฮอร์นเบลนด์  แรํออไจต์  แรํเซอร์เพนทีน  แรํทัลก์  และแรํไดออปไซด์   แมกนีเซียม
เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดตะกรันในกาต๎มน้ า 

 2.7.12  ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness As CaCO3) คือ ความสามารถของน้ า
บาดาลในการท าปฏิกิริยาเคมีกับสบูํที่มีโซเดียมเพื่อตกตะกอนเป็นของแข็งที่ไมํ
ละลายน้ า  มีหนํวยเป็นมิลลิอิควิวาเลนต์ตํอลิตรเทียบเทําแคลเซียมคาร์บอเนต (meq 
CaCO3/L) แม๎วําชื่อภาษาอังกฤษ Hardness  จะสะกดเชํนเดียวกับความแข็งของแรํ  
แตํนิยมใช๎ความกระด๎างเป็นตัวชี้วัดของน้ าใช๎เพื่อการอุปโภค  สบูํและผงซักฟอกจะ
ไมํเกิดฟองในน้ ากระด๎าง แตํน้ าอํอนจะท าให๎เกิดฟองสบูํและผงซักฟอกมากจนผู๎ใช๎
น้ าร๎ูสึกลื่นมือ ความกระด๎างในน้ าบาดาลเกิดจากไอออนที่มีประจุบวก 2 ได๎แกํ Ca2+ 
และ Mg2+ รองลงมาคือ Fe2+, Mn2+ และ Sr2+ และไอออนลบที่ส าคัญ คือ HCO-

3 
รองลงมาได๎แกํ SO4 

2-, CI- และ NO-
3  

    ความกระด๎างมี  2 ประเภท  คือ  แบบชั่วคราว  ซึ่งเป็นความกระด๎างใน
รูปแบบของ HCO-

3  และแบบถาวร ซึ่งเป็นความกระด๎างในรูปของ SO4 
2-, CI- และ 

NO3
-  (ตารางที่ 2.8) แสดงระดับความกระด๎างทั้งหมดในน้ าบาดาล ค านวณได๎จาก

สูตร 
  H =  2.497Cca + 4.115CMg 
 โดยที่   H =  ความกระด๎างทั้งหมด  (มิลลิอิควิวาเลนต์ตํอลิตรเทียบเทําแคลเซียม

 คาร์บอเนต, meq CaCO3/L)  
  CCa =  ความเข๎มข๎นของแคลเซียม (มิลลิกรัมตํอลิตร) 
  CMg =  ความเข๎มข๎นของแมกนีเซียม (มิลลิกรัมตํอลิตร) 
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ตารางที่  2.8  ระดับความกระด๎างของน้ าบาดาล 

ประเภทของน้ า ความกระด้างทั้งหมด (มอล. CaCO3/ล.) 

กระด้างมาก >300 
กระด้าง 151 – 300 

กระด้างปานกลาง 76 – 150 
อ่อน 0 - 75 

ที่มา  :  TODD  1980 
 
 2.7.13 สภาพด่ าง  (Alkalinity) เป็นการบอกปริมาณคาร์บอเนต (CO3

2-) และ                        
ไบคาร์บอเนต  (HCO3

-)  ที่ละลายอยูํในน้ าบาดาล พบคาร์บอเนตมากเมื่อน้ าบาดาล
มีความเป็นกรดเป็นดํางมากกวํา  8.2  และพบไบคาร์บอเนตมากกวําคาร์บอเนตใน
น้ าบาดาลที่มีความเป็นกรด  เป็นดํางต่ ากวํา  8.2  ดังนั้น  น้ าบาดาลในธรรมชาติ
สํวนใหญํที่มีความเป็นกรดเป็นดํางระหวําง  6 – 8  จะพบวํามีไบคาร์บอเนตเป็น
ไอออนหลัก สภาพดํางสํวนใหญํจึงเป็นไบคาร์บอเนต  

 2.7.14 คลอไรด์  (Chloride, CI-)  น้ าบาดาลสํวนใหญํมีคลอไรด์น๎อยกวํา  50  มิลลิกรัมตํอ
ลิตร ได๎มากจากไอเกลือของทะเลที่ปะปนมากับน้ าฝนและจากแรํเฮไลต์  คลอไรด์มี
ความเสถียรสูง ไมํท าปฏิกิริยาเคมีกับสารอ่ืนมากนัก  ถูกดูดซับโดยดินเหนียวได๎
ยาก  นิยมใช๎เป็นตัวชี้วัดระดับการปนเปื้อนของมลพิษในน้ าบาดาลที่มีสํวนผสม
ของคลอไรด์  ขอบเขตของพลูม  (กิจการ  พรหมมา  2555)  และการเคลื่อนที่ของ
มลสาร (กิจการ  พรหมมา  2555) ทั้งนี้แหลํงก าเนิดมลสารต๎องผลิตหรือมี
สํวนประกอบเป็นคลอไรด์  เชํน  หลุมฝังกลบขยะ โรงงานขจัดคราบไขมัน  และ
ร๎านซักแห๎ง 

 2.7.15 ซัลเฟต  (Sufate, SO4
2-) ซัลเฟตท าให๎น้ าบาดาลมีรสขม ได๎มาจากแรํยิปซัม             

แรํแอนไฮไดรต์  แรํมาร์คาไซต์  และแรํไพไรต์  จุลินทรีย์ในน้ าบาดาลสามารถน า
ซัลเฟตไปใช๎และท าให๎เกิดแก๏สไขํเนํา  (H2S)  ที่มีกลิ่นเหม็น 

 2.7.16  ไนเทรต  (Nitrate, NO3
-)  ได๎มาจากสารอินทรีย์ที่เนําเปื่อยผุพัง น้ าบาดาลสํวนใหญํ

มีไนเทรตระหวําง  0.1 – 10  มิลลิกรัมตํอลิตร  เด็กอายุไมํเกิน  6  เดือนที่บริโภคไน
เทรตมากเกินกวํา 11 มก./ล.จะเกิดโรคบลูเบบี้ (Blue Baby Syndrome, 
Methemoglobinemia)  กลําวคือ ผิวหนังของทารกจะซ้ าเป็นจ้ าสีมํวงคล้ าเพราะ
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เลือดมีออกซิเจนน๎อยและเป็นดําง  ใช๎ไนเทรตเป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของ
ไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรีย 

 2.7.17 ฟลูออไรด์  (Fluoride, F-) มักพบไมํเกิน  1 มิลลิกรัมตํอลิตร ได๎มาจากแรํฟลูออไรต์  
ความสับสนที่เกิดขึ้นบํอยคือ  การสะกดภาษาไทยผิด  ถ๎าสะกดท๎ายค าวํา “ด์” จะ
หมายถึงไอออน  แตํถ๎าเป็น  “ต์”  จะหมายถึงแรํ  ถ๎าเป็นธาตุจะเรียกวําฟลูออรีน  ถ๎า
ในน้ าบาดาลมีฟลูออไรด์ไมํเกิน 0.7 มิลลิกรัมตํอลิตร ฟลูออไรด์จะไปเป็น
สํวนประกอบของผิวเคลือบฟัน ท าให๎ชํวยป้องกันฟันผุได๎  แตํถ๎าฟลูออไรด์ในน้ า
บาดาลมีมากเกินกวํา  0.7  มิลลิกรัมตํอลิตร และผู๎บริโภคดื่มน้ านี้อยํางตํอเนื่องเป็น
เวลานานจะท าให๎เกิดโรคฟลูออริซิส  (Fluorisis) ซึ่งมีอาการของโรค คือ ฟันตก
กระและมีลักษณะเป็นจุดสีขาวขุํน  ถ๎าเป็นอยํางรุนแรงฟันจะเป็นจุดสีน้ าตาล เปราะ
งําย  และเกิดการกะเทาะของผิวเคลือบฟันได๎งําย  พบโรคฟลูออริซิสมากในบริเวณ
ที่มีน้ าพุร๎อนหรือไหลผํานสายแรํฟลูออไรต์กํอนเข๎าสูํระบบน้ าบาดาล  เชํน  ตาม
แนวรอยเลื่อนแมํทา จังหวัดล าพูน  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหมํ  ดังนั้น  น้ า
บาดาลที่มีฟลูออไรด์สูงอยูํแล๎ว   ไมํควรให๎เด็กอมหรือทาฟลูออไรด์อีก  หรือใช๎ยาสี
ฟันให๎น๎อยลง  และให๎ดื่มน้ าฝนหรือขนน้ าด่ืมมาจากนอกพื้นที่  ปัญหาอยํางหนึ่งใน
ปัจจุบันน้ี  คือ การลักลอบบรรจุขวดน้ าดื่มด๎วยน้ าบาดาลที่มีฟลูออไรด์สูงเพราะขอ
ตรา  อย. เพียงครั้งแรกครั้งเดียว 

 2.7.18 ซิลิกา (SiO2) น้ าบาดาลสํวนใหญํที่พบในชั้นกรวดทรายหรือหินทรายมีความ
เข๎มข๎นของซิลิกาสูงระหวําง  5 – 40  มิลลิกรัมตํอลิตร  แตํไมํจัดเป็นไอออนหลัก  
เพราะซิลิกาไมํมีประจุจึงท าปฏิกิริยาเคมีกับสารอ่ืน ๆ น๎อย  ซิลิกาได๎มาจากแรํกลุํม
ซิลิเกต โดยเฉพาะอยํางยิ่ง แรํควอตซ์ซึ่งเป็นแรํที่มีมากที่สุดในเปลือกโลก  แรํ
ควอตซ์ละลายน้ าได๎น๎อยมาก  ซิลิกาเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดตะกรันในหม๎อ
ต๎มน้ า 

 2.7.19   เหล็ก (Iron, Fe)  เหล็กมาจากแรํไพรอกซีน  แรํแอมฟิโบล  แรํไพไรต์  แรํไบโอไทต์       
และแรํการ์เนต  เมื่อสูบน้ าออกมาจากใต๎ดิน เหล็กเฟอรัสที่ละลายในน้ าบาดาลจะท า
ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับแก๏สออกซิเจนในอากาศ  จนกลายเป็นเหล็กเฟอริก ในรูป
ของเหล็กออกซีไฮ ดรอกไซด์  (Fe Oxyhydroxides)  เหล็กเฟอรัสมักเสถียรในรูป
ของไอออนที่มีประจุบวก 2  เหล็กเฟอรัส  จึงนิยมเขียนแทนด๎วย  Fe2+ แตํเหล็กเฟ
อริกมักเสถียรเป็นสารประกอบที่มีเลขออกซิเดชันเป็น 3  จึงนิยมเขียนแทนด๎วย Fe  
(lll)  ในน้ าบาดาลมีสํวนหน่ึงเป็นคอลลอยด์  ของเหล็กเฟอริก  เมื่อสังเกตน้ าบาดาล
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ที่เพิ่งสูบออกมาด๎วยตาเปลําจะเห็นมีฝ้าลอยอยูํบนผิวน้ า ตํอมาน้ าจะเร่ิมขุํนแดง  
และตกตะกอนลง  ถ๎าน าน้ าไปใช๎สีแดงของเหล็กจะติดอยูํตามเสื้อผ๎า และเคร่ือง
สุขภัณฑ์  ทรายกรอง  ทํอกรอง  และภายในเคร่ืองสูบน้ า  สนิมเหล็กที่พอกหนาอุด
ตันทํอน้ าได๎  ยังไมํมีรายงานความเจ็บป่วยจากการใช๎น้ าบาดาลที่มีเหล็กมาก  
(กิจการ  พรหมมา  2555) 

 2.7.20 แมงกานีส  (Manganese, Mn2+) น้ าบาดาลในธรรมชาติมีแมงกานีสน๎อยกวํา            
1 มิลลิกรัมตํอลิตร  แมงกานีสจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคล๎ายคลึงกับเหล็ก  แตํจะ
ตกตะกอนช๎ากวํามากเกิดเป็นสนิมสีด า พบมากในเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ขังน้ าไว๎ 
เน่ืองจากแมงกานีสเป็นโลหะหนักจึงมีอันตรายมากกวําเหล็ก  

 2.7.21 สารหนู (AS)  หรืออาร์เซนิก  น้ าบาดาลในประเทศไทยมีสารหนูน๎อย  ยกเว๎น         
ในบริเวณที่ท าเหมืองแรํดีบุกจากหินแกรนิตในภาคใต๎  สารหนูจะออกมาจากแรํอาร์
เซโนไพไรต์เมื่อหินแกรนิตถูกเปิดออกให๎สัมผัสกับน้ า  อากาศ  และแบคทีเรีย  คน
ที่ได๎รับสารหนูมากเกินไป จะเป็นโรคไข๎ด า (Arsenic Poisoning Arsenicosis)  คือ  
มีระบบอวัยวะภายใน  เชํน  ปอด  ตับ และไต  ท างานไมํปกติ  เล็บมือเล็บเท๎ามีสีด า
คล้ า  ในระยะเร้ือรังผิวหนังจะกระด ากระดําง เป็นหยํอม  ๆ  และมีตุํมแข็งขึ้นที่ฝ่า
มือและฝ่าเท๎า  รํางกายเจริญเติบโตผิดปกติและเตี้ยต๎อ  พบปัญหานี้มากในประเทศ
บังกลาเทศ  ซึ่งชั้นน้ าระดับตื้นมีการปนเปื้อนอาร์เซนิกมาก  ต๎องใช๎น าจากระดับลึก
มากๆ  จึงจะแก๎ไขปัญหาโรคไข๎ด าได๎  

 2.7.22 โลหะหนักอื่น ๆ  น้ าบาดาลที่มีอยูํตามธรรมชาติพบโลหะหนักน๎อยมาก การตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักจึงต๎องมีพื้นที่เสี่ยงมลพิษจากการปนเปื้อนของโลหะหนักและ
เหมืองแรํโลหะ 

 2.7.23 คุณสมบัติทางแบคทีเรียของน้ าบาดาล   แบคทีเรียหรือบางคร้ังเรียกวํา บัคเตรี         
ในน้ าบาดาลมีจ านวนน๎อย สิ่งที่สนใจตรวจวิเคราะห์ คือ จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายตํอ
รํางกายมนุษย์ที่ส าคัญ คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)  ซึ่งมาจาก
อุจจาระของมนุษย์ น้ าที่ถูกปนเปื้อนสามารถท าให๎เกิดอาการท๎องเสียได๎  มีการ
วิเคราะห์เป็นจ านวนที่นําจะเป็นไปได๎ (Most Probable Number, MPN) ของโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียตํอปริมาตรน้ า  (กิจการ  พรหมมา  2555) 
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2.8   หน่วยวัดความเข้มข้น 
 ความเข๎มข๎นของสารละลายสามารถรายงานได๎หลายแบบ  แล๎วแตํความต๎องการของ            
ผู๎ทดลองหรือประเภทของงานวิเคราะห์  โดยปกติงานทางด๎านวิเคราะห์โดยน้ าหนักจะรายงานผล
เป็นเปอร์เซ็นต์ของสารที่สนใจในสารตัวอยํางถ๎าเป็นการวิเคราะห์แบบปริมาตรวิเคราะห์                 
จะรายงานผลในหนํวยความเข๎มข๎นโมลริตี,  ฟอร์แมลิตี  หรือนอร์แมลิตี   ถ๎าเป็นงานวิเคราะห์      
โดยเคร่ืองมือสํวนใหญํจะรายงานผลเป็น ppm  ดังจะได๎กลําวรายละเอียดของหนํวยความเข๎มข๎น
ชนิดตําง ๆ  ดังนี ้
 2.8.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  (mg/L)  เขียนยํอวํา  มก./ล.  เป็นหนํวยวัดที่นิยมใช๎มากที่สุดใน

การรายงานความเข๎มข๎นของสสารในน้ าบาดาล  หนํวยนี้บอกจ านวนของตัวถูก
ละลายตํอปริมาตรของสารละลาย  ถ๎าสสารเจือจางมากจะนิยมใช๎หนํวยไมโครกรัม
ตํอลิตร  ( g/L) 

 2.8.2 จ านวนส่วนในล้าน  (parts permillion)  ส าหรับสารละลายที่เจือจางมากๆ เพื่อ
สะดวกในการบอกความเข๎มข๎น 

 
 
 
  เมื่อตัวถูกละลายมีคําน๎อยแสดงวําน้ าหนักของสารละลายจะใกล๎เคียงกับน้ าหนักของตัวท า
ละลายมาก  ดังนี ้
 
  
  
  
เน่ืองจากตัวท าละลายที่ใช๎คือ  น้ าบริสุทธิ์  ดังนั้น  น้ าหนักน้ า  1  กรัม  จะมีคําเทํากับ  1  ลบ.ซม.  
 
  
 
 
  
 
 

ppm = Weight of solute 
  Weight of solvent 

X  106 

ppm = Weight of solute 
  Weight of solution 

X  106 

นั่นคือ ppm = Weight of solute (g) 
    Volume of solvent (cm3)  
   = ug / 106 x 106 
    cm3 
   = ug / cm3 
   = mg / L 
ถ๎าสารละลายเจือจางมากกวํานี้  หนํวยของความเข๎มข๎น  สามารถใช๎เป็น  ppb  =  ug / L 
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2.8.3 มิลลิอิควิวาเลนต์ต่อลิตร  (Milliequivalent/L)  เขียนยํอวํา มอล./ล. (meq/L)              
เป็นหนํวยความเข๎มข๎นของสสารในน้ าบาดาลอยํางหนึ่ง  มีขึ้นเพื่อให๎ความส าคัญตํอ
ประจุของไอออนและโมล  กลําวคือ  ไอออนที่มีคําประจุสูงจะมีบทบาทในการเกิด
พันธะเคมีมากกวําไอออนที่มีคําประจุต่ าสสารที่ไมํมีประจุ  เชํน  SiO2  จะไมํรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าในหนํวยนี้ ค านวณได๎ดังนี้ 

    
 
 
 โดยที่  meq/L =  มิลลิอิควิวาเลนต์ตํอลิตร 
  mg/L =  มิลลิกรัมตํอลิตร 
  C =  ประจุ (Charge)  
  fm =  น้ าหนักสูตร  (Formula Weight)  ถ๎าเป็นธาตุจะเรียกวํา  น้ าหนักอะตอม 
(Atomic Weight)     
 
ตารางที่  2.9  หนํวยน้ าหนักทางเคมี 

หน่วยเคมี หน่วยกรัมน้ าหนักของ วิธีการหาจ านวนหน่วยน้ าหนัก 
milliequivalent (meq) eq.wt. 

1000 
 

no meq  =  gm of Substance 
                       eq.wt. / 1000 

 
ตารางที่  2.10  หนํวยความเข๎มข๎นทางเคมี 

หน่วยความเข้มข้น ค านวณความเข้มข้น 
จากจ านวนหน่วยน้ าหนัก 

ค านวณความเข้มข้น 
จากน้ าหนัก 

Normality, N N  =  no.eq.wt 
              dm3 
     =  no.meq 
             cm3 
 

N    =       gm solute 
dm3 x eq.wt 

       =            gm solute 
                cm3 x eq.wt / 1000 

  

 meq = mg/L 
                L      fw 

x C 
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ตารางที่  2.11  น้ าหนักสูตรของสสารที่พบบํอยในน้ าบาดาล 
กลุ่ม สสาร 

สารหลัก Na+ = 22.99, Ca2 = 40.08, Mg2+ = 24.31, HCO-
3  = 61.01, CI- = 35.45, 

SO4 
2-  =  96.06  และ  SiO2 =  60.09 

สารหลักทุติยภูมิ K+ = 39.45, CO3 
2- = 60.01, F- = 19.00, NO-

3  = 62.01 และ Fe = 55.85 
ที่มา  :  อุทกธรณีวิทยา  2555 
 
ตารางที่  2.12  เกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ าบาดาลเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าอ่ืน ๆ 

สิ่งท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย น้ าดื่ม1 น้ าขวด2 
น้ าบาดาล 
ใช้บริโภค3 

น้ าท้ิงลง 
บ่อน้ า4 

น้ าผิวดิน5 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - - - - ธรรมชาติ+3 
สี Pt-Co 15 20 Hazen 15 50 ธรรมชาติ 
กลิ่น - ไมํมี ไมํมี - - ธรรมชาติ 
รส - ไมํมี - - - ธรรมชาติ 
ความขุํน ซิลิกา 20 5 20 50 - 
ความเป็นกรดเป็นดําง 
(pH) 

- <9.2 6.5-8.5 6.5-9.2 5-9.2 5-9 

ของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด (TDS) 
 

มิลลิกรัมตํอลิตร 1,500 500 1,200 2,000 - 

ความกระด๎างทั้งหมด มิลลิอิควิวาเลนต์ 
ตํอลิตรเทียบเทํา 

CaCO3 

- 100 500 - - 

ความกระด๎างถาวร มิลลิอิควิวาเลนต์ 
ตํอลิตรเทียบเทํา 

CaCo3 

- - 250 - - 

ความต๎องการ
ออกซิเจน (BOD) 

มิลลิกรัมตํอลิตร - - - 40 2 

ออกซิเจนละลายน้ า 
(DO) 

มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - 4 
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ตารางที่  2.12  (ตํอ) 

สิ่งท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย น้ าดื่ม1 น้ าขวด2 
น้ าบาดาล 
ใช้บริโภค3 

น้ าท้ิงลง 
บ่อน้ า4 

น้ าผิวดิน5 

โซเดียม (Na+) มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - - 
โพแทสเซียม (K+) มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - - 
แคลเซียม (Ca2+) มิลลิกรัมตํอลิตร 200 - - - - 
แมกนีเซียม (Mg2+) มิลลิกรัมตํอลิตร 150 - - - - 
คลอไรด์ (CI-) มิลลิกรัมตํอลิตร 600 250 600 - - 
คลอรีนอิสระ (CI2) มิลลิกรัมตํอลิตร - - - 5 - 
ฟลูออไรด์ (F-) มิลลิกรัมตํอลิตร 1 1.5 1 - - 
คาร์บอเนต (CO3

2-) มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - - 
ไ บ ค า ร์ บ อ เ น ต 
(HCO3

-) 
มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - - 

สิ่งท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย น้ าดื่ม1 น้ าขวด2 
น้ าบาดาล 
ใช้บริโภค3 

น้ าท้ิงลง 
บ่อน้ า4 

น้ าผิวดิน5 

ซัลเฟต (SO4
2-) มิลลิกรัมตํอลิตร 250 250 250 - - 

ไนโตรเจน-
แอมโมเนีย (NH3) 

มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - 0.5 

ไนโตรเจน-ไนเทรต 
(NO3

-) 
มิลลิกรัมตํอลิตร 45 4 45 - 5 

ฟอสเฟต 
(ฟอสฟอรัส) (PO4

3-) 
มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - - 

เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมตํอลิตร 1 0.3 1 - - 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.5 0.05 0.5 - 1 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมตํอลิตร 1.5 1 1.5 1.5 0.1 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมตํอลิตร 15 5 15 15 1 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมตํอลิตร - - - - 0.1 
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ตารางที่  2.12  (ตํอ) 

สิ่งท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย น้ าดื่ม1 น้ าขวด2 
น้ าบาดาล 
ใช้บริโภค3 

น้ าท้ิงลง 
บ่อน้ า4 

น้ าผิวดิน5 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.01 0.005 0.01 0.1 0.05 
ซีลีเนียม (Se) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.01 0.01 0.01 - - 
โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.05 0.05 - 2 0.05 
อาร์เซนิก (สารหนู) 
(As) 

มิลลิกรัมตํอลิตร 0.05 0.06 0.05 0.05 0.01 

แบเรียม (Ba) มิลลิกรัมตํอลิตร 1 1 - 1 - 
เงิน (Ag) มิลลิกรัมตํอลิตร - 0.05 - - - 
ไซยาไนด์ (CN) มิลลิกรัมตํอลิตร 0.2 0.1 0.1 0.2 0.005 
น้ ามันและไขมัน มิลลิกรัมตํอลิตร - - - 5 - 
ฟีนอล มิลลิกรัมตํอลิตร 0.002 0.001 - - 0.005 
แบคที เ รี ย  Standard 
Plate 
Count 

ตํอลูกบาศก์ 
เซนตเิมตร 

500 - <500 - - 

แบคทีเรีย Most 
Probable Number 

ตํอ 100 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

<2.2 2.2 <2.2 - - 

อี.โคไล  (E.coli) - ไมํมี ไมํมี ไมํมี - - 

สิ่งท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย น้ าดื่ม1 น้ าขวด2 
น้ าบาดาล 
ใช้บริโภค3 

น้ าท้ิงลง 
บ่อน้ า4 

น้ าผิวดิน5 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม - - - - - 4,000 
โคลิฟอร์มรวม - - - - - 20,000 
ที่มา : 
1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราช               
 บัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เ ร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริโภค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 95 ตอนที่ 68         
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521 

ตารางที่  2.12  (ตํอ) 
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2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 135  (พ.ศ. 2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
 พ.ศ. 2522 เร่ือง น้ าบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  (ฉบับที่ 2)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลํม 108 ตอนที่ 108 วันที่ 2 เมษายน 2534 
3  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  (พ.ศ. 2551)  เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
              และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด๎านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ือง
 สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่            
 21 พฤษภาคม 2552 
4  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521)  ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ า

บาดาล  พ.ศ. 2520  เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ
ระบายน้ าลงบํอน้ าบาดาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํม   95  ตอนที่ 66 วันที่                
27  มิถุนายน  2521 

5 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
 พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535  เร่ือง ก าหนด
 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหลํงน้ าผิวดิน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํม 111 ตอนที่ 16 ง 
 วันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2537 
 
2.9   ตัวชี้วัดคุณภาพน้ าบาดาล 
 2.9.1 ความน่าเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห์น้ า  :  นิยมตรวจสารหลัก 
 2.9.2  น้ าดิบและน้ าใช้  :  นิยมตรวจเหล็กและความกระด๎างทั้งหมดซึ่งใช๎เป็นตัวชี้วัด

คุณภาพน้ าบาดาลดิบที่ใช๎ท าน้ าประปา  น้ าใช๎ซักล๎าง  และน้ าในเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม 

 2.9.3   มลพิษในธรรมชาติ  :  นิยมตรวจ  ดังนี้ 
 ก. ฟลูออไรด์  ใช๎เป็นตัวชี้วัดของน้ าบาดาลที่กํอโรคฟลูออริซิส 
 ข.   อาร์เซนิก หรือ สารหน ูใช้เป็นตัวชี้วัดของน้ าบาดาลที่ก่อโรคไข้ด า 
 ค.   น้ าเค็ม  ตรวจของแข็งละลายน้ าทั้งหมดซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเค็มของน้ า 
 2.9.4  มลพิษท่ีมนุษย์สร้างขึ้น : ขึ้นอยูํกับแหลํงก าเนิดและการแปลงรูปของมลสารใน

ภายหลัง 
 ก. น้ ามันเชื้อเพลิง  นิยมตรวจเบนซิน (Benzene) โทลูอีน (Toluene)  เอทิลเบนซิน 

(Ethyl Benzene)  และไซลีน (Xylene) ซึ่งเรียกตัวยํอรวมกันวํา บีเท็กซ์ (Btex)  
ซึ่งมาจากอักษรตัวแรกของสารแตํละตัว  กรณีเป็นน้ ามันยุคเกําที่เคยผสมตะกั่ว
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ในน้ ามัน  จะตรวจตะกั่วด๎วย   กรณีน้ ามันยุคใหมํที่ผสมสาร MTBE  แทนตะกั่ว  
ยังตรวจ  MTBE  โดยตรงไมํได๎ 

 ข. น้ าชะขยะ  นิยมตรวจของแข็งละลายน้ าทั้งหมด  และคลอไรด์ซึ่งใช๎เป็นตัวชี้วัด
การเคลื่อนที่ของมลสาร  เพราะไมํถูกดินเหนียวดูดซับไว๎ 

 ค.   เหมืองแร่  นิยมตรวจโลหะหนักที่พบในเหมืองแรํ  เชํน  แคดเมียม  หรือตะกั่ว 
เป็นต๎น 

 
2.10 แหล่งน้ าบาดาลในประเทศไทย 
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รูปที่  2.16  แผนที่น้ าบาดาลในประเทศไทย 
ที่มา  :  กองพัฒนาแหลํงน้ า  2555  
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2.10.1 แอ่งน้ าบาดาลในประเทศไทย 
ตารางที่  2.13  แอํงน้ าบาดาลในประเทศไทย 

ล าดับที ่ รหัส ชื่อแอ่ง 
ขนาดพื้นท่ี ปริมาณน้ าท่ีกัก

เก็บ 
ปริมาณน้ า
เพิ่มเติม 

(ตร.กม) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ. ม./ปี) 

1 11 ฝาง 2,284.52 1,837.01 459.77 
2 12 เชียงราย - พะเยา 15,022.39 21,822.29 1,829.23 
3 13 แมํฮํองสอน 14,186.22 12,313.79 1,672.73 
4 14 เชียงใหมํ – ล าพูน 25,409.61 27,137.72 4,111.47 
5 15 ล าปาง 7,811.58 11,508.84 989.75 
6 16 แพรํ 10,572.40 9,740.99 1,407.53 
7 17 นําน 13,108.69 12,828.82 1,348.12 
8 21 เจ๎าพระยาตอนบน 53,197.09 199,521.74 19,614.04 
9 22 เพชรบูรณ์ 14,201.80 26,377.52 1,807.18 

10 23 ตาก 11,237.92 11,347.28 1,179.34 
11 31 เจ๎าพระยาตอนลําง 43,333.53 269,321.80 20,574.95 
12 32 กาญจนบุรี 21,206.59 12,434.92 3,023.78 
13 33 ปราจีนบุรี – สระแก๎ว 18,346.97 16,086.32 3,114.57 
14 41 นครราชสีมา – 

อุบลราชธานี 
120,972.39 299,166.92 19,780.85 

15 42 อุดรธานี – สกลนคร 37,653.54 60,999.76 5,641.17 
16 43 เลย 8,428.07 14,165.77 1,171.59 
17 51 ชลบุร ี 1,127.59 2,159.08 210.06 
18 52 ระยอง 2,248.29 4,996.83 523.00 
19 53 จันทบุรี – ตราด 10,152.36 12,835.62 1,401.91 
20 61 เพชรบุรี – 

ประจวบคีรีขันธ์ 
12,922.87 16,739.40 1,546.44 

21 62 สุราษฎร์ธานี 22,948.00 25,641.05 4,236.59 
22 63 ระนอง – สตูล 20,014.29 17,716.87 2,398.88 
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ตารางที่  2.13  (ตํอ) 

ล าดับที ่ รหัส ชื่อแอ่ง 
ขนาดพื้นท่ี ปริมาณน้ าท่ีกัก

เก็บ 
ปริมาณน้ า
เพิ่มเติม 

(ตร.กม) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ. ม./ปี) 

23 
 

64 นครศรีธรรมราช – 
พัทลุง 

12,003.68 22,336.64 2,190.71 

24 65 หาดใหญํ 12,003.68 7,620.80 551.52 
25 66 ปัตตานี 2,856.54 6,145.94 855.33 
26 67 นราธิวาส 6,915.22 4,979.87 911.82 
27 68 จะนะ 5,580.85 4,185.25 257.50 

รวม 515,329.14 1,131,959.84 102,809.83 
 

ที่มา  :  น้ าบาดาลนําร๎ู  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  2553  ภาคผนวก  หน๎า  103 - 104 
 

 2.10.2 แอ่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  เรียงล าดับ  ดังนี้ 
 2.10.2.1 แอํงนครราชสีมา – อุบลราชธานี 
 2.10.2.2  แอํงเจ๎าพระยาตอนบน 
 2.10.3.2  แอํงเจ๎าพระยาตอนลําง 
 2.10.3 ลักษณะของแหล่งน้ าบาดาลในแต่ละแอ่ง  มีลักษณะที่แตกตํางกันออกไปตาม

ลักษณะภูมิประเทศ  ดังนี้ 
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ตารางที่  2.14  ลักษณะของแหลํงน้ าบาดาลในแตํละแอํง 

รหัสภาค รหัสแอ่ง ภูมิภาค 
 

ลักษณะของแหล่งน้ าบาดาล 
 

1 11 - 17 ภาคเหนือ 

มีทั้งแหลํงน้ าในชั้นหินรํวนและในชั้นหินแข็งแตํทางด๎าน
ตะวันออกของจังหวัดนํานและอุตรดิตถ์จะเป็นหินทราย 
และหินดินดานซึ่งไมํคํอยกักเก็บน้ า น้ าบาดาลในพื้นที่นี้จึง
มีน๎อยกวําสํวนอ่ืน ๆ ของภาค ยกเว๎นบริเวณแอํงเชียงใหมํ  
ซึ่งน้ าบาดาลสะสมอยูํในชั้นกรวดทราย ซึ่งจะให๎น้ าใน
ปริมาณมาก 

2 21 - 23 ภาคกลาง 
ภาคกลางถือวําเป็นภาคที่มีปริมาณน้ าบาดาลมากที่สุด สํวน
ใหญํอยูํในบริเวณลุํมน้ าเจ๎าพระยา  เป็นแหลํงน้ าบาดาลที่
ใหญํที่สุด  และให๎น้ ามากที่สุดของประเทศ 

3 31 - 33 ภาคตะวันตก 
พื้นที่สํวนใหญํของภาคเป็นภูเขาหินแปรสามารถพบน้ า
บาดาลได๎ในรอยแตกของหินซึ่งมักมีปริมาณที่ไมํมากนัก 

4 41 - 43 
ภาคตะวัน 
ออกเฉียง
เหนือ 

น้ าบาดาลในภูมิภาคนี้   มักจะอยูํในรอยแตก  รอยแยก    
ของหินประเภทหินทรายและหินดินดาน  คุณภาพของน้ า
จึงมีตั้งแตํจืดสนิทไปจนถึงกรํอยและเค็ม 

5 51 - 53 ภาคตะวันออก 
พื้นที่ของภาคตะวันออกเต็มไปด๎วยหินแข็ง  การเจาะบํอใน
รอยแตกรอยแยกของหินแกรนิต  จะท าให๎ได๎น้ าที่จืดสนิท
และคุณภาพดี 

6 61 - 68 ภาคใต๎ 
แหลํงน้ าบาดาลที่ให๎น้ ามากที่สุดของภาคนี้จะอยูํบริเวณที่
ราบริมฝั่งด๎านอําวไทย ได๎แกํ แอํงหาดใหญํ ขณะที่ฝั่ง     อัน
ดามันจะมีปริมาณน้ าน๎อยกวํา 

 
ที่มา  :  น้ าบาดาลนําร๎ู  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  2553  ภาคผนวก หน๎า 105 - 106 
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2.11 รูปแบบระบบประปาชนบทในประเทศไทย 
 ระบบประปาหมูํบ๎าน  หรือ  ระบบประปาชนบท  หรือ  ระบบน้ าสะอาดส าหรับหมูํบ๎าน        
มีการกํอสร๎างโดยหนํวยงานตําง ๆ หลายหนํวยงานในอดีต  ได๎แกํ  
 -  กองประปาชนบท  กรมอนามัย  (เดิม)  กระทรวงสาธารณสุข 
 -    กองพัฒนาน้ าสะอาด  กรมโยธาธิการ  (เดิม)  กระทรวงมหาดไทย 
 -    กองน้ าบาดาล  กรมทรัพยากรธรณี  (เดิม)  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 -    กองพัฒนาแหลํงน้ า  กรมการเรํงรัดพัฒนาชนบท  (รพช.เดิม) กระทรวงมหาดไทย 
 -    หนํวยงานอ่ืน ๆ เชํน หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย                    

กระทรวงกลาโหม  เป็นต๎น 
 ที่ต๎องวงเล็บวํา  (เดิม)  เพราะหลังการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545  หลายหนํวยงาน
ก็  ถูกยุบไป เชํน รพช.  และหนํวยงานที่เหลือก็ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง จนกระทั่งหนํวยงาน             
ที่เกี่ยวข๎องกับเร่ืองของระบบประปาชนบท  ปัจจุบันเหลือเพียง  3  หนํวยงาน  คือ  “กรมทรัพยากรน้ า”             
“กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น” และ “กรมทรัพยากรน้ าบาดาล” ซึ่งกรมสํงเสริม             
การปกครองสํวนท๎องถิ่น  สังกัด  กระทรวงมหาดไทย  กรมทรัพยากรน้ า  และ กรมทรัพยากร              
น้ าบาดาล  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 2.11.1 ระบบประปาหมู่บ้าน  กรมอนามัย   มีกองประปาชนบทเป็นหนํวยงานหลัก                

ที่รับผิดชอบ  มีหลักการพิจารณากํอสร๎าง  โดยดูจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน  ตลอดจนความเหมาะสมทางวิชาการ  โดยก าหนดรูปแบบระบบประปา
เอาไว๎  3 รูปแบบ ได๎แกํ  

 1. ระบบประปาหมูํบ๎านแบบบาดาล  ขนาดกลาง  ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน                
50 – 120 หลังคาเรือน  

 2.   ระบบประปาหมูํบ๎านแบบผิวดิน  ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน 120 – 130  หลังคา
เรือน 

 3.   ระบบประปาหมูํบ๎านแบบผิวดินขนาดใหญํ  ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวนตั้งแตํ     
300  หลังคาเรือนขึ้นไป 

 2.11.2 ระบบประปาหมู่บ้าน  กรมโยธาธิการ  มีกองพัฒนาน้ าสะอาดเป็นผู๎รับผิดชอบ        
ซึ่งได๎ก าหนดรูปแบบเป็นระบบสูบน้ าจากบํอน้ าบาดาลด๎วยเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
จมน้ า  โดยสูบไปเก็บไว๎บนหอถังสูง  แล๎วจํายให๎แกํประชาชนด๎วยระบบเส๎นทํอ  
แบํงออกได๎เป็น  3  มาตรฐานตามขนาดของจ านวนประชากรและปริมาณน้ าในบํอ
น้ าบาดาล  ดังนี้  
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 1.   แบบมาตรฐานขนาดใหญํ  ส าหรับหมูํบ๎านที่มีประชากรมากกวํา  120  หลังคาเรือน
ขึ้นไปและต๎องมีบํอบาดาลที่มีปริมาณน้ ามากกวํา  20  ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง 

 2. แบบมาตรฐาน ก  ขนาดกลาง  ส าหรับหมูํบ๎านที่มีประชากร  50 – 120           
หลังคาเรือน  และต๎องมีบํอบาดาลที่มีปริมาณน้ ามากกวํา  10   ลูกบาศก์เมตรตํอ
ชั่วโมง  

 3.  แบบมาตรฐาน  ข  ขนาดเล็ก  ส าหรับหมูํบ๎านที่มีประชากร  30 – 50 หลังคาเรือน 
และต๎องมีบํอบาดาลที่มีปริมาณน้ ามากกวํา  5  ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง 

2.11.3 ระบบประปาหมู่บ้าน  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรธรณี  (เดิม)   มี ก ลุํ ม ผู๎ ใ ช๎
น้ า  ตั้งแตํ  30 -  120  หลังคาเรือน  มี  2  ขนาด  คือ 
- ประปาขนาดเล็ก  ส าหรับกลุํมผู๎ใช๎น้ าไมํเกิน  50  หลังคาเรือน 
-    ประปาขนาดกลาง  ส าหรับกลุํมผู๎ใช๎น้ าระหวําง  51 – 120  หลังคาเรือน   

แหลํงน้ าดิบ  ใช๎บํอน้ าบาดาลที่คุณภาพน้ าเหมาะสมที่จะใช๎อุปโภคได๎  และมีปริมาณน้ า
เพียงพอที่จะติดตั้งเคร่ืองสูบไฟฟ้า  ขนาด  1  แรงม๎าขึ้นไป 

ระบบประปาหมูํบ๎านตามแบบกรมทรัพยากรธรณี  (เดิม)  ประกอบด๎วย 
1.  หอถังเหล็ก 
 ขนาดเล็ก  ความจุ  12  ลูกบาศก์เมตร  สูง  12  เมตร 
 ขนาดกลาง  ความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  สูง  20  เมตร 
2.  ถังกรองสนิมเหล็ก 
 ขนาดเล็ก  อัตราการกรอง  7  ลูกบาศก์เมตร /  ชั่วโมง 
 ขนาดกลาง  อัตราการกรอง  10  ลูกบาศก์เมตร /  ชั่วโมง 
3.  เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุํมใต๎น้ า  (ปั๊มซับเมอร์ส)  ขนาดตั้งแตํ  1 – 3  

แรงม๎า 
4.  ทํอเมนจํายน้ า   
 ขนาดเล็ก  ทํอ  PVC  ขนาด  2  นิ้ว  ยาว  1,000  เมตร 
 ขนาดกลาง  ทํอ  PVC  ขนาด  2  และ  3  นิ้ว  ยาวอยํางละ 1,000  เมตร  

รวม  2,000  เมตร   
5.  มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  15  (30)  แอมป์ 

 2.11.4  ระบบประปาหมู่บ้าน  ตามแบบมาตรฐาน รพช. 
 ประปาหมูํบ๎านของ รพช.  มี  3  ขนาด  คือ  ขนาด  30  ขนาด 50  และ ขนาด  100  
ครัวเรือน  โดยใช๎แหลํงน้ าดิบจาก  3  แหลํง  คือ  บํอน้ าตื้น  บํอน้ าบาดาล  และแหลํงน้ าผิวดิน           
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มีขั้นตอนตําง ๆ  ในระบบเหมือนกันหมด  ไมํวําจะใช๎น้ าดิบจากแหลํงน้ าใด  แบํงออกได๎เป็น             
3  ขั้นตอน  ดังนี้  
 1.   ระบบสูบน้ าดิบ  ประกอบด๎วยสํวนส าคัญ  คือ 
 -    แหลํงน้ าดิบ  (บํอน้ าต้ืน,  บํอน้ าบาดาล,  แหลํงน้ าผิวดิน) 
 -    เคร่ืองสูบน้ าดิบ  (ปั๊มเจ็ท,  ปั๊มซับเมอร์ส,  ปั๊มหอยโขํง) 
 2.   ระบบผลิต  ประกอบด๎วย 
 -   ระบบเติมสารเคมี  และระบบถํายตะกอนทิ้งอัตโนมัติ  (ใช๎เฉพาะแหลํงน้ า

ผิวดินเทํานั้น) 
 -    ถังตกตะกอน  (ใช๎เฉพาะแหลํงน้ าผิวดิน) 
 -   ถังกรอง 
 -    ถังเก็บน้ าใส 
 -    ระบบฆําเชื้อด๎วยคลอรีน  (ใช๎เฉพาะบํอน้ าตื้น  และแหลํงน้ าผิวดิน) 
 3.   ระบบจํายน้ า  ประกอบด๎วย 
 -    เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง 
 -    ถังอัดแรงดัน  (ใช๎เฉพาะกํอนปี  2539) 
 -    หอถังสูง  20  เมตร  ความจุ  20  ลบ.ม.  (ใช๎ตั้งแตํปี  2539) 
 -    ระบบทํอประธานและทํอแยก 

2.11.5 ระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อ  พ.ศ. 2545 การจัดสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน เพื่อถําย

โอนให๎แกํท๎องถิ่นเป็นหน๎าที่ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีหน๎าที่ในการส ารวจพื้นที่หมูํบ๎านที่ยังไมํมีระบบประปา  ด าเนินการจัดสร๎าง 
อบรมคณะกรรมการบริหารและผู๎ดูแล  รวมทั้งถํายโอนให๎หนํวยงานท๎องถิ่นด าเนินการตํอไป 
ระบบประปากรมทรัพยากรน้ าบาดาล  มีแบบมาตรฐานหลายรูปแบบ  ได๎แกํ 
 1.   ระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (ก าลังผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง      

ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน 30 – 50  หลังคาเรือน) 
 2.   ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ก าลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง      

ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน  51 – 120  หลังคาเรือน)  
 3.   ระบบประปาบาดาลขนาดใหญํ (ก าลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง      

ส าหรับผู๎ใช๎น้ าจ านวน  121 – 300  หลังคาเรือน)  
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 4.   ระบบประปาบาดาลขนาดใหญํมาก  (ก าลังผลิต  20  ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง 
ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน  301 – 700  หลังคาเรือน)  

 5.   ระบบประปาผิวดินขนาดใหญํ  (ก าลังผลิต  10  ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง       
ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน  121 – 300  หลังคาเรือน) 

 6.   ระบบประปาผิวดินขนาดใหญํพิเศษ  (ก าลังผลิต  50  ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง 
ส าหรับผู๎ใช๎น้ า  จ านวน  701 – 1,300  หลังคาเรือน) 

  
2.12  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอมอร  คลํองแคลํว  (2551)  การปรับปรุงคุณภาพน้ าบาดาล  เป็นวิธีการที่ก าจัดหรือลด
ปริมาณเกลือแรํตําง ๆ  ที่ละลายอยูํในน้ ามากเกินไปท าให๎น้ ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช๎
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตําง ๆ  การปรับปรุงคุณภาพน้ าเพื่อแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ าในเร่ืองสนิม
เหล็ก  ตะกอนความขุํน  สี  กลิ่น  และความกระด๎าง  มีหลายวิธีได๎แกํ  การต๎ม  การกรอง                  
การเติมอากาศ  การเติมสารเคมี  แตํเกลือแรํบางชนิด  ไมํสามารถก าจัดด๎วยวิธีดังกลําวได๎  เชํน 
ฟลูออไรด์  ไนเทรต  ความกรํอยเค็ม  ความกระด๎าง  และสารปนเปื้อน อ่ืน ๆ  จึงต๎องอาศัยวิธีการ
ปรับปรุงที่ต๎องใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวย  ซึ่งต๎องลงทุนคํอนข๎างสูงและมีความยุํงยาก  เชํน  การกลั่น 
การแลกเปลี่ยน ไอออน  และออสโมซิสย๎อนกลับ 

การเลือกใช๎วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน  หรือวิธีออสโมซิสย๎อนกลับต๎องทราบคุณภาพน้ า
ดิบกํอนเพื่อเลือกใช๎วิธีการปรับปรุงที่เหมาะสม  คุ๎มคําตํอการลงทุน  ซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน      
จะนิยมใช๎กับคุณภาพที่มีปัญหาเร่ืองความกระด๎าง  แตํมีความกระด๎างไมํควรเกิน  300  มิลลิกรัม   
ตํอลิตร  ที่ความกระด๎างสูงกวํานี้จะไมํคุ๎มคําตํอการลงทุน  โดยอาศัยเรซินแบบกรดแกํที่มีโซเดียม
ไอออนเป็นไอออนอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนกับแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนที่เป็นสาเหตุท าให๎เกิด
ความกระด๎างในน้ า  โซเดียมไอออนจะถูกปลํอยออกมาในน้ า  ในขณะเดียวกันเรซินจะจับแคลเซียม
และแมกนีเซียมไอออนไว๎แทน  การแลกเปลี่ยนไอออนจะด าเนินไปจนกระทั่งโซเดียมไอออน       
ถูกปลํอยออกมาจนหมดเรซินจะอ่ิมตัวไปด๎วยแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออน  จึงต๎องฟื้นคืน
สภาพเรซินใหมํด๎วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์  (10 % w/v NaCI)  ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพด๎วยวิธี
นี้น้ าที่ได๎จะมีความกระด๎างต่ าหรือเรียกวําน้ าอํอน  (Soft Water)  สํวนวิธีออสโมซิสย๎อนกลับเป็น
กระบวนการที่ต๎องอาศัยเยื่ อ เมม เบรนและแรงดัน  เยื่ อ เมมเบรนมีขนาดรูเล็กประมาณ                    
0.001 ไมครอน  การปรับปรุงคุณภาพด๎วยวิธีนี้  สามารถก าจัดเกลือตําง ๆ ที่ละลายในน้ า               
โลหะหนัก  แบคทีเรีย  ไวรัส  ยาฆําแมลง  และยาก าจัดศัตรูพืชได๎มากกวําร๎อยละ  95  ท าให๎ปริมาณ
เกลือแรํตําง ๆ ในน้ ามีปริมาณต่ า  วิธีนี้จึงเหมาะที่จะใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่มีความกรํอย
เค็ม ความกระด๎าง  ไนเทรตและฟลูออไรด์สูงและเป็นวิธีที่นิยมใช๎อยํางแพรํหลายในปัจจุบัน 
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วนิดา  ชูอักษร  (2554)  การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ าเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ า   ศึกษาดัชนี
คุณภาพน้ าเป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ที่น าคําพารามิเตอร์ที่ได๎จากการตรวจวัดหรือวิเคราะห์
หลายๆพารามิเตอร์มารวมเป็นคําเดียวโดยเลือกเฉพาะพารามิเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของ
แหลํงน้ า  ซึ่งเทคนิคที่น ามาใช๎  คือ  การวิเคราะห์การจัดกลุํม  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  และการ
ถดถอยพหุคูณ  โดยค านวณคุณภาพน้ าเป็น  0  ถึง 100  คะแนน  ท าให๎สามารถบํงชี้สถานการณ์
คุณภาพน้ าเป็นระดับดีมาก  ดี  พอใช๎  เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพน้ าตามมาตรฐานแหลํงน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ  ท าให๎ลด
ระยะเวลา  คําใช๎จํายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  สามารถแปลผลที่เข๎าใจได๎งําย  รวมทั้งสามารถ
อธิบายสถานการณ์คุณภาพน้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็ว  การใช๎ดัชนีคุณภาพน้ าอยําง
เหมาะสมในแตํละพื้นที่  สามารถน าผลที่ได๎มาใช๎เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าได๎อยําง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการใช๎น้ าได๎อยํางเหมาะสมและยั่งยืน 
 มาสสุภา   เฉวียงวาส  และ  อุไรวรรณ   อินทร์มํวง  (2556)  การดูแลระบบประปาและ
คุณภาพน้ าประปาของระบบประปาหมูํบ๎านแบบบาดาลในเขตต าบลวังทอง  อ าเภอนาวัง           
จังหวัดหนองบัวล าภู   เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  (Descriptive Study)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การดูแลระบบประปา  คุณภาพน้ าประปา  และความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎น้ าของระบบ
ประปาหมูํบ๎านแบบบาดาลในเขตต าบลวังทอง  อ าเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวล าภู  จ านวน 12 แหํง            
เก็บข๎อมูลด๎วยแบบสัมภาษณ์สภาพการดูแลระบบประปา  และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ         
ของประชาชนผู๎ใช๎น้ าจากระบบประปา  จ านวน  305  คน  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติพรรณนา  
ได๎แกํ  ร๎อยละ  คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าประปากับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่จะใช๎บริโภคได๎  ผลการวิจัยพบวํา  ผู๎ดูแล
ระบบประปาทุกแหํงมีการปฎิบัติตามตารางเวลาของการดูแลบ ารุงรักษาเป็นบางกิจกรรมแตํปฏิบัติ
ยังไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  ระบบประปาทุกแหํงไมํมีกองทุนสนับสนุนการด าเนินงาน  ส าหรับ
คุณภาพน้ าประปาผํานเกณฑ์มาตรฐานเพียง  4  แหํง  (ร๎อยละ 33.33)  เมื่อพิจารณารายด๎าน  พบวํา 
คุณภาพน้ าด๎านกายภาพจากระบบประปาทุกแหํงผํานเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพน้ าด๎านเคมี  พบวํา 
ระบบประปา  4  แหํง  (ร๎อยละ 33.33)  เหล็กและปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได๎ไมํผํานเกณฑ์
มาตรฐาน  คุณภาพน้ าด๎านสารพิษ  พบวํา  น้ าจากบริเวณจุดปลํอยน้ าของระบบประปา  1  แหํง   
(ร๎อยละ 8.33)  และน้ าจากบริเวณปลายทํอประปาของระบบประปา  2  แหํง (ร๎อยละ 16.67)              
มีคําตะกั่วไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพน้ าด๎านแบคทีเรีย  พบวํา ระบบประปา 3  แหํง            
(ร๎อยละ 25)  มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโลคิฟอร์มแบคทีเรีย  ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนผู๎ใช๎น้ า  พบวํา  ประชาชนผู๎ใช๎น้ ามีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ร๎อยละ 51.80 
ระดับสูง  ร๎อยละ  41.00 และระดับต่ า  ร๎อยละ 7.20  เมื่อพิจารณารายด๎าน  ประชาชนมีความ        
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พึงพอใจในระดับกลางทุกด๎าน  ข๎อเสนอแนะส าหรับผู๎ดูแลระบบประปาและคณะกรรมการบริหาร
ระบบประปา  ควรมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและองค์การบริหารสํวนต าบลวังทองควรให๎                    
การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลระบบประปาหมูํบ๎านเพื่อให๎การดูแลระบบ
ประปามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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บทที่  3 
วิธีการศึกษา 

 
3.1   เครื่องมือท่ีใช้การศึกษา 
 -   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 -   กล๎องถํายภาพดิจิตอล  
              -   ตัวอยํางน้ าดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าระบบประปาผิวดินและระบบประปาใต๎ดิน 
จ านวน 10  ตัวอยําง ได๎แกํ  

 ตัวอยํางน้ าดิบระบบประปาผิวดิน   จ านวน  2  ตัวอยําง 
 ตัวอยํางน้ าดิบระบบประปาใต๎ดิน จ านวน  8  ตัวอยําง 

 
3.2   ขั้นตอนการศึกษา 
 สรุปแนวทาง  วิธีการด าเนินงาน  และทฤษฎีตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  จากการท าวรรณกรรมวิจารณ์
รวบรวมข๎อมูลด๎านตํางๆ ที่จะใช๎เป็นแนวทางแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยข๎อมูลบางสํวนจะเป็น
ข๎อมูลที่ท าการส ารวจระหวํางการศึกษา ได๎แกํ 
 3.2.1  การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ 
 การเก็บตัวอยํางน้ าเพื่อน าน้ าไปวิเคราะห์คุณภาพเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง             
จะใช๎เป็นตัวชี้ชัดวําแหลํงน้ าที่จะใช๎  สามารถน ามาผลิตประปาได๎หรือไมํ  หรือน้ าประปาที่ผลิตได๎          
มีมาตรฐานหรือไมํ  ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ านั้น  สิ่งแรกที่จะต๎องท า  คือ  จะต๎องร๎ูวิธีการเก็บและ
ต าแหนํงที่จะเก็บ  เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่จะสํงผลตํอการวิเคราะห์  ซึ่งหากท าไมํถูกวิธีอาจท าให๎  
ผลการวิเคราะห์ไมํถูกต๎อง  โดยมีวิธี  ดังนี้ 
 3.2.1.1 ภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจะต้องสะอาดและแห้ง  กํอนท าการบรรจุด๎วย

น้ าตัวอยํางต๎องล๎างด๎วยน้ าที่จะเก็บกํอนสัก  2 – 3  คร้ัง 
 3.2.1.2  วิธีการ  และข้อปฏิบัติในการเก็บน้ า 
  -    การเก็บตัวอยํางน้ าประปาหรือบํอน้ าที่มีเคร่ืองสูบน้ า  ควรเก็บจากก๏อกน้ า

โดยเปิดน้ าทิ้ง  2 – 3  นาที 
  -    การเก็บตัวอยํางน้ าจากบํอที่ไมํติดเคร่ืองสูบน้ าหรือสระน้ า  ควรใช๎ภาชนะ

สะอาดตักน้ าบริเวณกลางบํอ 
  -    การเก็บตัวอยํางน้ าควรเก็บเพื่อวิเคราะห์แบคทีเรีย  กํอนเก็บเพื่อวิเคราะห์      

ทางกายภาพและเคมี 
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 3.2.1.3 ปริมาณ  
  -    ส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลทางกายภาพและเคมีทั่วไป  ปริมาณน้ าที่ใช๎

ประมาณ 2 – 4  ลิตร  ถนอมคุณภาพด๎วยการแชํน้ าแข็ง 
  -    ส าหรับการวิเคราะห์โลหะหนัก  ปริมาณน้ าที่ต๎องการ  คือ 1 – 2 ลิตร  และ

ต๎องเติมกรดไนตริดเข๎มข๎น  1 มิลลิลิตร  ตํอน้ า  1  ลิตร 
  -    ส าหรับการวิเคราะห์หาแบคทีเรีย  ต๎องใช๎ขวดที่ได๎ผํานการฆําเชื้อโรคแล๎ว             

ซึ่งควรขอจากหนํวยงานที่จะสํงตรวจ  น ามาเก็บตัวอยําง  ปริมาณน้ าที่
ต๎องการ  คือ  ประมาณ 100  มิลลิลิตร  ระหวํางเก็บตัวอยํางน้ า  ควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ถนอมคุณภาพ
ด๎วยการแชํน้ าแข็ง 

 3.2.1.4   การเขียนฉลากปิดท่ีภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ า   มีรายละเอียดดังน้ี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  3.1  การเก็บรักษาตัวอยํางน้ า 
พารามิเตอร์ วิธีการเก็บรักษา ระยะเวลาการเก็บรักษาได้ 
เคมี – กายภาพ แชํเย็นตัวอยํางน้ าที่อุณภูมิประมาณ 

4 – 10 องศาเซลเซียส 
ไมํน๎อยกวํา  24 ชั่วโมง  

โลหะหนัก 1. เก็บรักษาที่อุณหภูมิห๎อง 
 
2. เติม HNO3 ให๎มี pH < 2 

1. ไมํน๎อยกวํา 48 ชั่วโมง     
โดยไมํมีการเติมกรด 
2. เก็บรักษาได๎ 6 เดือน 

แบคทีเรีย 1. สํงเข๎าห๎องปฏิบัติการทันที 
2. เก็บรักษาชุดบรรจุตัวอยํางน้ าทาง
แบ คที เ รี ย ใ น ภ า ช น ะ ค วบคุ ม
อุณหภูมิ 4 – 10 องศาเซลเซียส 

1. ทดสอบภายใน  2 ชั่วโมง 
2. ทดสอบภายใน  24 ชั่วโมง 

ที่มา  :  Research  &  Laboratory  Development  Center 

   หมายเลขบํอ..............................................พิกัด E.....................................N................................... 
เจ๎าของบํอ................................................................................................................... ..................... 
สถานที่ตั้งบํอ.....................................................................................................หมูํที่...................... 
ต าบล.............................................อ าเภอ.......................................จงัหวัด......................... ............ 
ความลึกของบํอ.......................................เมตร ระดับน้ านิ่งปกต.ิ................................................... 
วิธีเก็บตัวอยําง............................................................................................................. ................... 
วันที่เก็บตัวอยําง.........................................................เวลาเก็บตัวอยําง........................................ .. 
ผู๎เก็บตัวอยําง.............................................................................................................. ..................... 

เก็บตัวอยําง   กํอน   หลัง   เป่าล๎างบํอ 
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3.3   ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ก)  อุปกรณ์เก็บตัวอยํางน้ า  ได๎แกํ  แบคทีเรีย     
      เคมี – กายภาพ  โลหะหนัก   

ข)  เปิดน้ าทิ้งไว๎ 2 - 3 นาที ท าความสะอาด   
      ด๎วยแอลกอฮอล์ 

ค)  เก็บตัวอยํางน้ าเพื่อท าการวิเคราะห์แบคทีเรีย ง)  เก็บตัวอยํางน้ าเพื่อท าการวิเคราะห์  
      เคมี -  กายภาพ 

จ)  เก็บตัวอยํางน้ าเพื่อท าการวิเคราะห์โลหะ 
     หนักต๎องเติมกรดไนตริดเข๎มข๎น 

ฉ)  ตัวอยํางน้ า จ านวน  3 พารามิเตอร์ คือ 
      เคมี – กายภาย โลหะหนัก และแบคทีเรีย 

 รูปที่  3.1  ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอยํางน้ าดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
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3.4   การวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ 
 วิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบ  น้ าผิวดินและน้ าใต๎ดิน ได๎แกํ   คุณลักษณะทางกายภาพ  
คุณลักษณะทางเคมี  คุณลักษณะที่เป็นพิษ  และคุณลักษณะที่เป็นแบคทีเรีย 
 3.4.1   ขั้นตอนและวิธีการทดสอบคุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก)  การเก็บรักษาตัวอยํางน้ า ข)  การเตรียมตัวอยํางน้ า 

ค)  การวิเคราะห์ปริมาณแรํธาตุโดยวิธีการ  
     ไนเทรต 

ง)  การวิเคราะห์ปริมาณด๎วยเคร่ือง  ISE 

 
รูปที่  3.2  ขั้นตอนและวิธีการทดสอบคุณภาพน้ าในห๎องปฏิบัติการ 

 
3.5   วิธีการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ า 

 ศึกษาวิธีการแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ า  ที่ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช๎
บริโภคได๎  ตามแนวทางการแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพน้ าขององค์การบริหารสํวนต าบล
หันทราย  ตามหลักวิชาการ ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดตํอชุมชนต าบลหันทราย 
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3.6   การดูแลแหล่งน้ าดิบ  สภาพแวดล้อมบริเวณท่ีตั้งระบบประปา 
 ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนแตํละหมูํบ๎านชํวยกันท าความสะอาดแหลํงน้ าดิบ  ไมํทิ้ง

ขยะ  สิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลในบริเวณบํอน้ า 
 ชํวยกันดูแลระบบประปาหมูํบ๎านของแตํละแหํงไมํให๎ระบบประปาเกิดการช ารุด 

 
3.7.  จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

4.1   ผลการศึกษา 
4.1.1 สภาพการดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลในเขตต าบลหันทราย  อ าเภออรัญ

ประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
สภาพการดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  กระบวนการผลิตน้้าประปา  ของกลุ่ม

ผู้ใช้น้้าในต้าบลหันทราย  ประปาทั้ง 9  หมู่บ้าน  เร่ิมจากมีการสูบน้้าจากบ่อบาดาลเข้า  หอถังสูง
แล้วมีการก้าจัดสนิมเหล็ก  (เฉพาะหมู่ที่  6) โดยมีระบบถังกรองน้้าบาดาล  จ้านวน  4  หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่  2  หมู่ที่  3  หมู่ที่  5  (จุดที่ 2)  และหมู่ที่  6  น้้าที่ผ่านถังกรองส่งไปยังท่อเมนจ่ายน้้าเพื่อ
ส่งน้้าไปบ้านผู้ใช้น้้า  และไม่มีระบบถังกรอง  จ้านวน 5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 หมู่ที่ 4  หมู่ที่  5  
(จุดที่  1)  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  9 ใช้วิธีจ่ายตรงโดยสูบน้้าบาดาลขึ้นแล้วจ่ายน้้าไปยังบ้านผู้ใช้น้้า  จึง
ไม่มีการเติมอากาศและเติมคลอรีน ระบบประปาส่วนใหญ่ร้อยละ 90  สภาพแวดล้อมบริเวณระบบ
การผลิตน้้าประปาไม่สะอาดเรียบร้อย  และสภาพแหล่งน้้าดิบมีวัชพืชและเศษขยะอยู่รอบๆ บริเวณ
บ่อบาดาล  ระบบการผลิตและจ่ายน้้าความสะอาดของถังกรองและบริเวณโดยรอบไม่สะอาด
เรียบร้อย ประตูน้้าระบายตะกอนใช้งานไม่ได้  ไม่ล้างทรายกรอง ประตูน้้าและอุปกรณ์ในระบบ
ประปาใช้ได้ไม่ร่ัวซึม  ระบบประปาทุกแห่งมีระบบควบคุมเคร่ืองสูบน้้าดิบใช้งานได้แต่ไม่มีการ
ดูแลบ้ารุงรักษา  ควรบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าดิบให้ถูกวิธีและสามารถ    ใช้งานได้ดี  ทั้งนี้ต้องมีการ
เป่าล้างบ่อบาดาลตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

4.1.2  สภาพพื้นท่ีสถานท่ีตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  ต าบลหันทราย  อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว 

สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  ต้าบลหันทราย  จ้านวน  9  หมู่บ้าน  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งบางหมู่บ้านตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่  ชุมชนขนาดเล็ก ใกล้พื้นที่การเกษตร  
บริเวณบ่อเกรอะ บ่อซึม  ไม่ได้รับการดูแลเร่ืองวัชพืช เศษขยะ  ดังนี ้
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รูปที่  4.1  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านหันทราย 

สภาพพื้นที่  : อยู่ติดชุมชนขนาดใหญ่  ติดล้ารางระบายน้้า  ขยะและเศษวัชพืช 

 

รูปที่  4.2  สภาพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  บ้านหันทราย 

สภาพพื้นที่  :  อยู่นอกหมู่บ้านเป็นพื้นที่การเกษตร ใกล้แหล่งชุมชน 
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รูปที่  4.3  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านหนองบัวเหนือ 

สภาพพื้นที่  :  ที่ราชพัสดุ  อยู่ใกล้ชุมชนขนาดกลาง  มีเศษขยะของชุมชน 
 

  
รูปที่  4.4  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต้ 

สภาพพื้นที่  :  อยู่บริเวณล้าห้วยพรหมโหด ไหลผ่านจาก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   มีเศษวัชพืช
บริเวณแหล่งน้้าดิบ 
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รูปที่  4.5  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านหันทราย  (จุดที่  1) 

สภาพพื้นที่  :  บริเวณชุมชนขนาดใหญ่ ติดบ้านเรือนชาวบ้าน 
 
 

 
รูปที่  4.6  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านหันทราย  (จุดที่  2) 

สภาพพื้นที่  :  ติดชุมชนขนาดเล็ก  บริเวณพื้นที่การเกษตร 
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รูปที่  4.7  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านหันทราย 

สภาพพื้นที่  :  ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ติดบ้านเรือน ซึ่งด้านหน้าติดพื้นที่
การเกษตรปลูกมันส้าปะหลัง 

 

 
รูปที่  4.8  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านดงทม 

สภาพพื้นที่  :  บ้านดงทม  บริเวณกลางหมู่บ้าน ชุมชนขนาดกลาง 
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รูปที่  4.9  สภาพพื้นที่สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านบ่อหลวง 

สภาพพื้นที่  :  ระบบประปาตั้งใกล้บ่อเกรอะ บ่อซึม  ชุมชนขนาดเล็ก แต่อยู่รวมกันอย่าง
หนาแน่น  ด้านหลังเป็นพื้นที่การเกษตร 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน  ต้าบลหันทราย  อ้าเภออรัญประเทศ         
จังหวัดสระแก้ว  จ้านวน  10  ตัวอย่าง  โดยวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ  คุณลักษณะทางเคมี  
คุณลักษณะที่เป็นพิษ  และคุณลักษณะที่เป็นหรือแบคทีเรีย  ประกอบด้วย  4 พารามิเตอร์ ดังนี้ 
 4.2.1 คุณลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่  ความเป็นกรด – ด่าง (pH) สี (Color) ความขุ่น  

(Turbidity)  รายละเอียดดังน้ี (รูปที่ 4.10) 
 4.2.1.1 ความเป็นกรด – ด่าง (pH) :  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่

จะใช้บริโภคได้  (7.0 – 8.5)  ร้อยละ 80  และเกณฑ์อนุโลมที่สูงสุด  ร้อยละ  
20  กราฟทุกหมู่อยู่ ในช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นค่าที่แสดงปริมาณความ
เขม้ข้นของอนุภาคไฮโตรเจน (H) ในน้้าค่าพีเอช แสดงความเป็นกรดจะมีค่า
พีเอช  (pH)  อยู่ในช่วง 7.2 - 8.3 ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐาน
น้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (7.0 - 8.5)   

 4.2.1.2   สี (Color)  :  ส้าหรับคุณสมบัติค่าสี  พบว่า  8  หมู่บ้าน มีค่าสีเท่ากับ 0  
แพลทินัม-โคบอลต์  ร้อยละ 80  โดยมีหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ (น้้าดิบจาก
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บ่อและน้้าดิบจากห้วย)  พบปัญหาเฉพาะหมู่ที่ 4  เกิดจากตะกอนแขวนลอย  
การหมักของพืชใบไม้ เศษวัสดุ       น้้าทิ้งบ้านเรือน ส้านักงาน สถานที่ 
ประกอบธุรกิจการค้า เป็นต้น  ค่าสีเท่ากับ 5 แพลทินัม-โคบอลต์ ร้อยละ 20  
เกณฑ์ที่ก้าหนดที่เหมาะสม  (5 แพลทินัม-โคบอลต์)   

 4.2.1.3   ความขุ่น (Turbidity) : เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (5 หน่วยความขุ่น NTU)  ร้อยละ 80  และไม่เกินเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด   (20 หน่วยความขุ่น)  ร้อยละ  20  ตรวจพบของระบบประปาหมู่ที่ 4  
เกิดจากน้้าในล้าห้วย และน้้า  จากบ่อพักน้้าและระบบกรองของระบบ
ประปา  มีตะกอนแขวนลอย ดินละเอียด  อินทรีย์สาร แพลงตอน และ
จุลินทรีย์สาร ระบบประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่  2  หมู่ที่  3  หมู่ที่  5 หมู่ที่ 6  หมู่ที่  
8  และหมู่ที่  9  เป็นระบบประปาบาดาล ไม่มีปัญหาเร่ืองความขุ่น 
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รูปที่ 4.10 คุณลักษณะทางกายภาพ ความเป็นกรด–ด่าง (pH) สี (Color) ความขุ่น (Turbidity) 
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4.2.2  คุณลักษณะทางเคมี ได้แก่  เหล็ก (Fe)  แมงกานีส (Mn)  สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu)  
(รูปที่  4.11) ฟลูออไรด์ (F) ไนเตรท (NO3) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด์ (CI)                               
(รูปที่ 4.12)  ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้  ความกระด้างทั้งหมด  ความกระด้าง
ถาวร (รูปที่ 4.13)  รายละเอียดดังน้ี 

 4.2.2.1 เหล็ก (Fe) : เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  
(ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ 80  และไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ยอมรับได ้ (1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ  20 

 4.2.2.2  แมงกานีส  (Mn) : เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้ (ไม่เกิน  0.3  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ 100  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  
(0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร)  

 4.2.2.3 สังกะสี  (Zn) : เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่ จะใช้บริโภค
ได้ (ไม่เกิน  5.0  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ 100 เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (15  
มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 4.2.2.4 ทองแดง  (Cu)  :  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (ไม่เกิน  1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ 100  เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด  (1.5  มิลลิกรัม        ต่อลิตร) 

 4.2.2.5  ฟลูออไรด์  (F)  :  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (ไม่เกิน  0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ 90  และเกินเกณฑ์
มาตรฐานอนุโลมสูงสุด  (1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ 10  คือ หมู่ที่  8  
บ้านดงทม (ปริมาณฟลูออไรด์  2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร) ไม่เหมาะที่จะใช้
บริโภค  เกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 

 4.2.2.6 ไนเทรต  (NO3)  :  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (ไม่เกิน  45  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ  100  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  
(45 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ซึ่งจะพบไนเทรต  (NO3)  จ้านวน  4  หมู่บ้าน คือ  
หมู่ที่  1  หมู่ที่  3  หมู่ที่  6  และหมู่ที่  9 พบสูงกว่าในจ้านวน 5  หมู่บ้าน  แต่
ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  ซึ่ง
ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ท้าการเกษตร  และพื้นที่ชุมชน
ขนาดใหญ่ซึ่งมีขยะ  สิ่งปฏิกูลส่งผลให้เกิดการสะสมสิ่งปนเปื้อนลงสู่ดิน 
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   4.2.2.7   ซัลเฟต (SO4) : เกณฑ์ก้าหนดทีเ่หมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภค
ได้  (ไม่เกิน  200  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ 100  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  (250  
มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 4.2.2.8   คลอไรด์  (CI)  :  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (ไม่เกิน  250  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ 100  เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด  (600  มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งพบคลอไรด์  (CI)  จ้านวน  6  หมู่บ้าน  
คือ  หมู่ที่  1  หมู่ที่  3  หมู่ที่  5  (จุดที่  1)  หมู่ที่  6  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  9  พบ
สูงกว่า  จ้านวน  3  หมู่บ้าน  แต่ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐาน
น้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  เนื่องจาก  6  หมู่บ้าน  ระบบประปาหมู่บ้านตั้ง
ใกล้บริเวณแหล่งชุมชน  บริเวณบ่อเกรอะบ่อซึม    

 4.2.2.9 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้  :  อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐาน
น้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (ไม่เกิน  600  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ 70  
และไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดยอมรับได้  (1,200  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อย
ละ  30 

 4.2.2.10  ความกระด้างทั้งหมด  :  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะ
ใช้บริโภคได้  (ไม่เกิน  300  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ  50  ไม่เกินเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด ตามมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (500  มิลลิกรัม
ต่อลิตร)  ร้อยละ  30  และเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด  (500 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
ร้อยละ  20  จ้านวน  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บ้านหันทราย  และหมู่ที่  3  
บ้านหนองบัวเหนือ    

 4.2.2.11  ความกระด้างถาวร  :  อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้  (ไม่เกิน  200  มิลลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละ  100  และเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด  (250  มิลลิกรัมต่อลิตร) 

     4.2.3 คุณลักษณะท่ีเป็นพิษ  ได้แก่ แคดเมียม (Cd)  สารหนู (As) ตะกั่ว (Pb) (รูปที่ 4.14 )  
ซีลีเนียม  (Se) ไซยาไนด์  (CN)  ปรอท  (Hg)  (รูปที่ 4.15)  รายละเอียดดังน้ี 

 4.2.3.1 แคดเมียม  (Cd)  :  อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐาน  น้้าบาดาลที่จะ
ใช้บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ร้อยละ  0  อยู่ในเกณฑ์อนุโลมตามมาตรฐานน้้า
บาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ  100  ทั้งหมด 

 4.2.3.2 สารหนู  (As)  :  อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลจะที่ใช้
บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ร้อยละ  0  อยู่ในเกณฑ์อนุโลมมาตรฐานน้้าบาดาลที่
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จะใช้บริโภคได้  (0.05  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ  100  ทั้งหมด  แต่หมู่ที่  6  
สารหนู  (As)  มีปริมาณ  0.0290  มิลลิกรัมต่อลิตร  ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมที่
จะใช้บริโภคได้  เนื่องจากหมู่ที่  6  ระบบประปาหมู่บ้านอยู่บริเวณพื้นที่ท้า
การเกษตรของชาวบ้าน  ซึ่งมีการใช้ยาก้าจัดศัตรูพืช  ยาฆ่าแมลงใน
การเกษตรเป็นผลให้มีสารตกค้างในดิน   

 4.2.3.3 ตะกั่ว  (Pb) : อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ร้อยละ 0  อยู่ในเกณฑ์อนุโลมมาตรฐานน้้าบาดาลที่
จะใช้บริโภคได้ (0.05  มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ 100  ทั้งหมด  

 4.2.3.4  ซีลีเนียม  (Se)  : อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลจะที่ใช้
บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ร้อยละ  0  อยู่ในเกณฑ์อนุโลมมาตรฐานน้้าบาดาลที่
จะใช้บริโภคได้  (0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ  100  ทั้งหมด  

 4.2.3.5 ไซยาไนด์  (CN)  :  อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะ
ใช้บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ตรวจไม่พบไซยาไนด์  ร้อยละ  100  ทั้งหมด   
เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  
เกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (0.1  
มิลลิกรัมต่อลิตร)  

 4.2.3.6 ปรอท  (Hg)  :  อยู่ในเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้
บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ร้อยละ 0 อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้้า
บาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ร้อยละ  100  ทั้งหมด 
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 รูปที่ 4.11  คุณลักษณะทางเคมี  เหล็ก  (Fe)  แมงกานีส  (Mn)  สังกะสี (Zn)  ทองแดง  (Cu)  

มิลลิกรัม/ลิตร 
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รูปที่ 4.12 คุณลักษณะทางเคมี  ฟลูออไรด์  (F)  ไนเทรต  (NO3)  ซัลเฟต  (SO4)  คลอไรด์  (CI)   
 

 

1.0  มิลลิกรัม/ลิตร 
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        เกณฑก์า้หนดท่ีเหมาะสม 
  (ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได)้          
       ไม่เกิน  600 มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

รูปที่ 4.13 คุณลักษณะทางเคมี  ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้  ความกระด้างทั้งหมด  ความกระด้างถาวร  
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รูปที่  4.14  คุณลักษณะที่เป็นพิษ  แคดเมียม  (Cd)  สารหนู  (As)  ตะกั่ว  (Pb) 

 

 รูปที่  4.14  คุณลักษณะที่เป็นพิษ  แคดเมียม  (Cd)  สารหนู  (As)  ตะกั่ว  (Pb) 
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 รูปที่  4.15  คุณลักษณะที่เป็นพิษ  ซีลีเนียม (Se) ไซยาไนด์ (CN) ปรอท (Ng)   
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4.2.4  คุณลักษณะท่ีเป็นแบคทีเรีย 
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็นแบคทีเรีย  เก็บตัวอย่างน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน  จ้านวน 10  

ตัวอย่าง  ซึ่งน้้าผิวดินตรวจพบเชื้ออี.โคไล  (E.Coli)  ร้อยละ 11.11  คือ หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต้  
(น้้าดิบจากบ่อ)  เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  (ต้องไม่มี)  ซึ่ง
สาเหตุที่ตรวจพบเชื้ออี.โคไล  คือ  1)  บริเวณรอบล้าห้วย  (น้้าดิบ)  ไม่ได้รับการดูแลบริเวณรอบๆ  
ล้าห้วยมีเศษวัชพืช  และมีสิ่งปฏิกูล  ซึ่งเกิดการสะสมให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย  2)  ระบบกรองไม่ได้ท้า
ความสะอาด  และไม่มีการเติมสารส้ม  เติมคลอรีน  เพื่อฆ่าเชื้อโรค  ตามระยะเวลาที่ก้าหนด  ส่วน
น้้าใต้ดินตรวจ  ไม่พบเชื้ออี.โคไล  (E.Coli)  ร้อยละ  88.89 (ตารางที่  4.1) 

ตารางที่  4.1 คุณลักษณะที่เป็นแบคทีเรีย 

หมู่ที่ 
พบเชื้อ  

อี.โคไล  (E.Coli) 
ไม่พบเชื้อ 

อี.โคไล  (E.Coli) 
หมู่ที่  1  บ้านหันทราย 

หมู่ที่  2  บ้านหันทราย 

หมู่ที่  3  บ้านหนองบัวเหนือ 

หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต้  (น้้าดิบจากบ่อ) 

หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต้  (น้้าดิบจากห้วย) 

หมู่ที่  5  บ้านหันทราย  (จุดที่  1) 

หมู่ที่  5  บ้านหันทราย  (จุดที่  2) 

หมู่ที่  6  บ้านหันทราย 

หมู่ที่  8  บ้านดงทม 

หมู่ที่  9  บ้านบ่อหลวง 

หมายเหตุ  :  หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต้  (น้้าดิบจากห้วย)  ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้้าส่งวิเคราะห์ 
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ตารางที่  4.2  ดัชนีคุณภาพน้้าบาดาล 

หมายเหตุ  แถบทึบ หมายถึง   คุณภาพน้้าเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  
*        หมายถึง  ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้้าส่งวิเคราะห์ น้้าดิบจากห้วย 

หมายถึง  เกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม  แต่ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ดัชนีคุณภาพน ้าบาดาล 

ระบบประปาบาดาล 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี (มลิลิกรัมต่อลิตร) คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมตอ่ลิตร) คุณลักษณะที่เป็นแบคทีเรีย 

pH 
ความ
ขุ่น 

(NTU) 

สี 
(แพลทินัม-
โคบอลต)์ 

เหล็ก 
(Fe) 

แมงกา
นีส 

(Mn) 

ทองแดง 
(Cu) 

สังกะสี 
(Zn) 

ซัลเฟต 
(SO4) 

คลอ
ไรด ์
(Cl) 

ฟลูออ
ไรด ์
(F) 

ไน
เทรต 
(NO3) 

ความ
กระด้าง
ทั้งหมด 

ความ
กระด้าง

ถาวร 

ปริมาณ
สาร

ทั้งหมด
ที่ละลาย

ได ้

สารหนู 
(As) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

แคดเมียม 
(Cd) 

ไซยา
ไนด ์
(Cn) 

ปรอท 
(Hg) 

ซีลีเนียม 
(Se) 

โคลิ
ฟอร์ม
แบคที

เรีย 

ฟีคอล
โคลิ

ฟอร์ม 

อี.โคไล 
(E.Coli) 

หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย 7.4 0.9 0 0.1 0.1 0.0 0.0 83 110 < 0.4 38 550 170 748 < 0.0028 0.0007 < 0.0004  - 0.0004 0.0018  - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 2 บ้านหันทราย 7.4 1.4 0 0.1 0.0 0.0 0.0 9 22 < 0.4 3.6 340 0 422 < 0.0028 < 0.0007 < 0.0004  - 0.0003 < 0.0018 - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ 7.5 0.6 0 0.0 0.2 0.0 0.0 70 200 < 0.4 35 560 78 996 < 0.0028 < 0.0007 < 0.0004  - 0.0002 0.0045 - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ 
(น้้าดิบจากบ่อ) 

7.4 12 5 0.9 0.1 0.0 0.1 < 1 7.6 < 0.4 < 0.9 56 0 94 < 0.0028 0.0013 < 0.0004 - 0.0002 < 0.0018 - - พบเช้ือ 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ 
(น้้าดิบจากห้วย) 

7.2 14 5 0.9 0.1 0.0 0.0 < 1 8.8 < 0.4 < 0.9 56 0 90 < 0.0028 < 0.0007 < 0.0004 - 0.0002 0.0020 - - * 

หมู่ที่ 5 บ้านหันทราย 
 (จุดที่ 1) 

7.7 1.6 0 0.1 0.0 0.0 0.0 11 61 < 0.4 4.6 320 0 498 < 0.0028 0.0008 < 0.0004 - 0.0002 0.0018 - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 5 บ้านหันทราย 
 (จุดที่ 2) 

8.2 1.4 0 0.1 0.0 0.0 0.0 < 1 24 < 0.4 1.0 280 0 420 < 0.0028 0.0022 < 0.0004 - 0.0002 0.0036 - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 6 บ้านหันทราย 7.3 0.7 0 0.2 0.1 0.0 0.2 16 130 < 0.4 30 450 41 706 0.0290 < 0.0007 < 0.0004 - 0.0002 0.0036 - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 8 บ้านดงทม 8.3 0.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 120 2.8 < 0.9 23 0 482 < 0.0028 < 0.0007 < 0.0004 - 0.0005 < 0.0018 - - ไม่พบ 

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง 7.5 1.1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 58 < 0.4 32 300 0 550 < 0.0028 0.0007 < 0.0004 - 0.0002 0.0026 - - ไม่พบ 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดิบ  พบว่า  คุณภาพน้้าทั้ง  2  แหล่ง ได้แก่  แหล่งน้้าผิวดิน
และแหล่งน้้าใต้ดิน  จ้านวน  9  หมู่บ้าน  แต่ทั้งนี้มี  4  หมู่บ้าน  คุณภาพน้้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลหันทราย  จึงมีแนวทางการปรับปรุง     
คุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน  โดยการแก้ปัญหาระยะสั้นและการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน  ดังนี้   
 
5.1   สาเหตุคุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 
 5.1.1 สาเหตุน้ ามีความกระด้าง  คือ  เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ในบรรยากาศ  

หรือที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั้นหน้าดินของแบคทีเรียรวมตัวกับ       
น้้าเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก  (Carbonic acid)  ซึ่งเป็นกรดอ่อนเมื่อไหลซึมไปสัมผัส
กับชั้นหิน  ที่เป็นด่างโดยเฉพาะชั้นหินปูน ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต  (CaCO3)  และ
แมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3)  เป็นองค์ประกอบหลักจะละลายหินปูนมากับน้้า
ท้าให้มีปริมาณ  Ca2+  และ  Mg2+  มากขึ้นส่งผลให้ความกระด้างของน้้าเพิ่มขึ้น  

 5.1.2 สาเหตุน้ ามีฟลูออไรด์  คือ  เกิดจากแร่ฟลูออไรด์ในธรรมชาติละลายน้้าได้ดี  ท้าให้
น้้าใต้ดินที่ไหลผ่านแหล่งที่มีแร่ฟลูออไรด์เจือปนอยู่  ซึ่งฟลูออไรด์ปริมาณเล็กน้อย   
คือ ไม่เกิน  0.7  มิลลิกรัมต่อลิตร จะไม่มีผลต่อฟันและกระดูก  แต่ถ้ามีมากเกินไปจะ
ท้าให้  ฟันตกกระ เป็นจุดด้า และเกิดผลเสียต่อโครงกระดูกและฟัน   

 5.1.3  สาเหตุอี.โคไล (E.Coli)  คือ การปนเปื้อนของอุจจาระในน้้า มีอยู่ตามธรรมชาติใน
ล้าไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์  สิ่งปฏิกูล  วัชพืช  แบคทีเรียชนิดนี้ท้าให้เกิดอาการ
ท้องเสีย   

 5.1.4  สภาพพื้นท่ีสถานท่ีตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านหันทราย  และ   หมู่ที่  3  
บ้านหนองบัวเหนือ  พบปัญหาเร่ืองความกระด้างของน้้าเกินค่ามาตรฐาน  หมู่ที่  8           
บ้านดงทม  มีปัญหาเร่ืองฟลูออไรด์ของน้้าเกินค่ามาตรฐาน  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิด
จากสภาพพื้นที่ทางธรณีวิทยา  ที่มีชั้นหินปูนอยู่มาก  ซึ่งอาจเกิดจากแหล่งน้้าบริเวณ
ที่มีแรฟ่ลูออไรด์เจือปนอยู่  มีการไหลผ่านใต้ดิน  ส่วนหมู่ที่ 4  บ้านหนองบัวใต้  พบ
ปัญหาเร่ืองแบคทีเรีย  เชื้ออี.โคไล  (E.Coli)  ซึ่งเกิดจากการหมักหมมของเศษวัชพืช
และสิ่งปฎิกูล  เป็นระยะเวลานาน  ทั้งนี้ไม่ได้ท้าความสะอาดระบบกรองและถังน้้า
ใสตามระยะเวลาที่ก้าหนด           
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5.2   ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

 

ตารางที่  5.1  แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน  โดยการแก้ไขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและการบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน 
หมู่ที่ ผลการทดสอบ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

(การแก้ปัญหาระยะสั้น) 
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

(การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน) 
หมู่ที่ 1 

บ้านหันทราย 
 
 
 

หมู่ที่  3  
บ้านหนองบัว

เหนือ 

ความกระด้าง
ทั้งหมด  

 (550  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 

 
 
 

ความกระด้าง
ทั้งหมด 
(560 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 
 
 
 
 

  - ใช้ระบบถังกรองแบบเรซิน เหมาะสมที่สุด เรซิน 
ลักษณะเหมือนไข่กุ้ง เม็ดกลมๆ ขนาดเล็ก สีส้มสดใส แต่มี
ความสามารถในการท้างานของเรซิน ก้าจัดความกระด้าง 
คือ   การแลกเปลี่ยนไอออน  เรซินที่ใช้ ในระบบกรองน้้า
บาดาล ดื่มได้หรือระบบกรอง ส่วนใหญ่เป็นเรซินชนิด
แคตไอออน (cation) เหมือนโซเดียม (Na) ติดอยู่ เมื่อมีน้้า
ที่มีความ กระด้างผ่านมา  ก็จะส่งโซเดียมออกไป  แล้วดึง
แคลเซียมและแมกนีเซียม(Ca/Mg) ที่เป็นส่วนประกอบ
ของความกระด้างเข้ามาเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนกัน 
แล้วน้้ากระด้างก็จะกลายเป็นน้้าอ่อน         เพราะโซเดียมที่
ส่งออกไปจากเรซินไปอยู่ในน้้า ในรูปของ Na2Co3 ซึ่งไม่
ท้าให้เกิดความกระด้างและไม่มีการตกตะกอน โซเดียมที่
อยู่ในน้้ ามีผลต่อปริมาณน้้า แต่ถ้ามากเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ย่อมส่งผลกับการท้างานของอวัยวะ
ในร่างกาย  คือ  ไต   

- เสนอแผนงบประมาณประจ้าปี  ซึ่งต้องผ่านขั้นตอน  
การท้าประชาคมหมู่บ้านของชุมชนที่ต้องการ โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้  
1.  ส้ารวจหาเหล่งน้้าใหม่ ที่มีปริมาณน้้าเพียงพอ และ
คุณภาพที่ดีไม่มีความกระด้าง 
2.  องค์การบริหารส่วนต้าบลหันทราย  สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาใหม่ หรือย้ายไป
ตั้งสถานที่มีคุณภาพน้้าที่ดี 
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หมู่ที่ ผลการทดสอบ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
(การแก้ปัญหาระยะสั้น) 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
(การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน) 

หมู่ที่  4 
บ้านหนอง  บัว

ใต ้

เชื้ออี.โคไล 
(E.Coli) 

1.  เติมคลอรีนลงไปในน้้าประปาสามารถฆ่าเชื้อโรค 
(Disinfection) ก้าจัดกลิ่นและรสชาติได้ และก้าจัดสี      
ออกได้  สารคลอรีนยังสามารถก้าจัดพวกแอมโมเนีย เหล็ก  
แมงกานีส  และซัลไฟด์ได้อีกด้วย  ซึ่งสามารถจัดหาได้ง่าย  
ไม่มีพิษอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์         ขนาดใหญ่  เมื่อมี
ปริมาณไม่มาก 
2.  สารส้ม  มีลักษณะสีขาวขุ่น  เป็นเกล็ดหรือผงละลายน้้า
ได้ดีถึง  71  ส่วนในน้้า  100  ส่วนที่อุณหภูมิ  20  องศา
เซลเซียส  สารส้มจะมีประสิทธิภาพดี  ที่ ช่วยในการ
ตกตะกอนของน้้าท้าให้น้้าใส      
 
 
 
 
 
 

-  เนื่องจากระบบการกรองน้้าหมู่ที่  4  บ้านหนองบัวใต้  
เป็นระบบที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด  ในระบบประปา
หมู่บ้านทั้งหมด  สิ่งที่ควรแก้ไขในระยะยาว  ดังนี้ 
  1.  การสร้างจิตส้านึกรักล้าห้วยการมีส่วนร่วมในชุมชน 
  2.  การรักษาท้าความสะอาดบริเวณโรงผลิตประปาและ
ล้าห้วย 
  3.  ล้างระบบกรองทุก 3  เดือน ถังน้้าใสทุก 6  เดือน 
  4.  เติมสารส้ม  คลอรีน ในอัตตราส่วนที่เหมาะสม     
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
  5.  บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเติมสารในน้้าประปา 
  6.  ช่วยดูแลระบบท่อเร่ืองการร่ัวซึม  
  7.  มีการประชุมแผนในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  
  

  

ตารางที่  5.1  (ต่อ)  
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หมู่ที่ ผลการทดสอบ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
(การแก้ปัญหาระยะสั้น) 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
(การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน) 

หมู่ที่ 8 
บ้านดงทม 

ฟลูออไรด์ 
(2.8  มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) 

       ใช้ระบบการกรองถ่านกัมมันต์  เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มี
ราคาถูก และเหมาะสม ผลิตได้เองจากวัสดุธรรมชาติ เช่น
กะลามะพร้าวหรือเศษไม้ และไม่ท้าลายสภาพแวดล้อม  
เมื่อน้ามาใช้ในการดูดซับฟลูออไรด์ได้           แต่ถ่านกัม
มันต์มีความสามารถในการดูดซับฟลูออไรด์จ้ากัด จึงต้อง
ท้าการตกตะกอนฟลูออไรด์ด้วยสารแคลเซียมและ
ฟอสเฟตก่อน เพื่อให้ได้ตะกอนแขวนลอยของแคลเซียม
ฟลูออไรด์ในน้้า  แล้วจึงผ่านตะกอนลงในถ่านกัมมันต์  
เพื่อให้แคลเซียมฟลูออไรด์ถูกดูดซับไว้ด้วยพื้นผิวและ
โครงร่างคาร์บอนของถ่านกัมมันต์ และมีฟลูออไรด์
เหลืออยู่ ในป ริม าณที่ เหม าะ สม  วิ ธี ก ารตก ตะ ก อน
ฟลูออไรด์ในน้้ าโดยใช้สารประกอบแคลเซียมและ
ฟอสเฟตร่วมกับการใช้ถ่านกัมมันต์จึงเป็นวิธีการเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและมีอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิผลและ
ต้นทุนต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าวิธีการขจัดฟลูออไรด์แบบ
อ่ืนๆ 
 

1.  โดยการเปลี่ยนแหล่งน้้าบริโภคเป็นแหล่งน้้าที่ไม่มี
ปริมาณฟลูออไรด์  เช่น  น้้าฝน  น้้าบ่อตื้น  ระบบประปา
ผิวดินและน้้าดื่มบรรจุขวด  เป็นต้น 
2.  การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้า  โดยวิธี  
รีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse  Osmosis  System) หรือ  
ระบบ อาร์ โอ  (RO)  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการน้า
เคร่ืองกรองน้้าระบบ อาร์ โอ (RO)  มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาน้้าบริโภคของชุมชนที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูง    
ให้ได้ผลอย่างแท้จริงเคร่ืองกรองน้้ าระบบ อาร์ โอ        
เป็นเทคโนโลยีที่สูง  ที่มีราคาและมีค่าใช้จ่ายในการ    
ดูแลรักษาที่ต้องเก็บเงินรายได้ส่วนหน่ึงจากการขายน้้า  ที่
ผลิต  เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเมมเบรน            ที่
ใช้กรอง  ซึ่งก็มีอายุในการใช้งานเช่นเดียวกับอะไหล่   ที่
เป็นส่วนประกอบอื่นๆ  
          

ตารางที่  5.1  (ต่อ) 
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หมู่ที่ ผลการทดสอบ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
(การแก้ปัญหาระยะสั้น) 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
(การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน) 

         หมู่ที่ 8 
      บ้านดงทม 

          ฟลูออไรด์ 
(2.8  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 

เป็นระบบกรองที่เป็นแบบราคาประหยัดได้คุณภาพที่ดี 
เหมาะสมกับงบประมาณท้องถิ่นที่จะด้าเนินการเองได้ใน
ชุมชน  
         กระบวนการการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในชุมชน 
ต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่ส้าคัญ  คือ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  หากประชาชนไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ      
ลงมือด้าเนินกิจกรรมด้วยตนเองแล้ว   กิจกรรมนั้นก็มิ
อาจจะส้าเร็จและด้ารงอยู่ได้  แต่หากว่าประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการอย่างถ่องแท้  จะสามารถ
มองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน ทั้งยังได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ จนเกิด
ความตระหนักในปัญหาของตนเอง  และดิ้นรนหาทาง
แก้ไขเพื่อปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงจนเกิดการตัดสินใจ 

     ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต้าบลหันทราย  จะน้า
แผนการปรับปรุงคุณภาพน้้า  โดยวิธีรีเวอร์ส  ออสโมซีส 
(RO) ให้คณะผู้บริหารพิจารณา และจะต้องมีการท้า
ประชาคม ให้มีความเห็นชอบจากประชาชนก่อน 
เนื่องจากจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการและงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วน จึงจะสามารถด้าเนินการไปได้  และหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนควรมีส่วน
ได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาและข้อมูลความเป็นจริงและ
ความต้องการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ร่วมกัน  ของชุมชน  
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้น้าและการ
ดูแลเอาใจใส่ของกลุ่มผู้ดูแลของชุมชน   การสร้างความ
เข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในการบริโภคน้้า
ของประชาชน  และความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวต่อไป 
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5.3   ปัญหาและอุปสรรค 
 - ระบบประปาหมู่บ้านขาดการดูแลและเอาใจใส่  เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  

เพราะไม่ได้มีการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต้าบลหันทราย  เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบโดยตรง  ซึ่งด้าเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้้าเอง  เมื่อ
เกิดปัญหาทางองค์การบริหาร  ส่วนต้าบลหันทรายก็ให้การช่วยเหลือ  ให้การสนับสนุน
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

 
5.4   ข้อเสนอแนะ 
 -   แหล่งน้้าผิวดิน  ควรท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาถังกรอง  ถังพักน้้า  ถังเก็บน้้า        

อย่างน้อยทุก ๆ  3  เดือน 
 -   ควรล้างถังพักน้้าทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตเข้าไปเจริญเติบโต ซึ่งจะท้าให้

น้้าประปาปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย   
 -   ควรดูแลบริเวณแหล่งน้้าผิวดิน  ไม่ให้มีวัชพืชหรือสิ่งปฏิกูลรอบแหล่งน้้า 
 -   ควรท้าความสะอาดบริเวณรอบบ่อบาดาล ไม่ให้มีวัชพืช  ขยะ  หรือสิ่งปฏิกูลรอบบ่อ   

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ  
 -   ช่วยกันดูแลระบบประปาหมู่บ้านของแต่ละแห่งไม่ให้ระบบประปาเกิดการช้ารุด   เช็ค

ท่อส่งน้้าว่ามีสนิมและน้้าร่ัวซึม 
 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน  สร้างจิตส้านึกรักษาแหล่งน้้า  ไม่ทิ้งขยะปล่อยของเสียลง

แหล่งน้้า  
 -   การสร้างความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคน้้าของประชาชน             

ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคน้้าที่ถูกต้อง  และเฝ้า
ระวังปัญหาร่วมกัน 

-   คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้้าประปาหมู่บ้าน  ควรมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม  ในการ
ดูแลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้  การดูแลระบบประปามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แนวทางแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ าบาดาล 

1. ความกระด้างของน้ าบาดาล
ก.  สาเหตุและปัญหาความกระด้างของน้ าบาดาล 
ความกระด้างของน้้าเกิดจากธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในสภาพไอออนที่มีประจุ +2 เช่น แคลเซียมไอออน (Ca2+), แมกนีเซียมไอออน (Mg2) และอาจมี
ธาตุอ่ืนๆ เช่น เหล็ก (II)  ไอออน (Fe2+), แมงกานีส (II) ไอออน (Mn2+)และสทรอนเซียมไอออน 
(Sr2+) แต่มีอยู่ในปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของ Ca2+และ Mg2+ 

สาเหตุที่น้้ามีความกระด้าง เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ หรือที่เกิด
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั้นหน้าดินของแบคทีเรียรวมตัวกับน้้าเกิดเป็น กรดคาร์บอนิก 
(Carbonic acid) ซึ่งเป็นกรดอ่อนเมื่อไหลซึมไปสัมผัสกับชั้นหินที่เป็นด่าง โดยเฉพาะชั้นหินปูน ซึ่ง
มีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) เป็นองค์ประกอบหลักจะ
ละลายหินปูนมากับน้้าท้าให้มีปริมาณ Ca2+และ Mg2+มากขึ้นส่งผลให้ความกระด้างของน้้าเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น  ค้าจ้ากัดความของความกระด้างของน้้าจะแทนค่าด้วยความเข้มข้นทั้งหมดของ Ca2+

และ Mg2+โดยจะแสดงในหน่วยของ มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ppm as CaCO3) 

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ความกระด้างของน้้า 

เกณฑ์ความกระด้างของน้ า 
ปริมาณความกระด้างของน้ า (ppm as CaCO3) 

น้้าอ่อน 0-75 
น้้าค่อนข้างกระด้าง 75-150 

น้้ากระด้าง 150-300 
น้้ากระด้างมาก มากกว่า 300 

ความกระด้างไม่มีผลเชิงลบต่อสุขภาพจึงไม่มีการก้าหนดค่าสูงสุดของความกระด้างใน
เกณฑ์แนะน้าองค์การอนามัยโลก มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ปกติในกระบวนการผลิตน้้าประปาผลิตจ่ายจะควบคุมความกระด้างสุดท้ายอยู่
ในช่วง 70 ถึง 120 ppm CaCO3เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในเส้นท่อและเพื่อ 
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ประโยชน์ในการซักล้าง หากความกระด้างน้อยกว่านี้จะเกิดการกัดกร่อนสูง เนื่องจากเป็นน้้าอ่อน
และความกระด้างสูง สบู่จะไม่เกิดฟองท้าให้สิ้นเปลืองสบู่ 

ข. ประเภทของความกระด้าง 
ความกระด้างในน้้าที่มีอยู่ทุกประเภทจะรวมเรียกว่า  ความกระด้างทั้งหมด (Total 

Hardness)แบ่งตามไอออนที่มีอยู่ในน้้าได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 แบ่งตามไอออนประจุลบที่มีอยู่ในน้้า สามารถแบ่งออกได้เป็น2 ประเภท

-   ความกระด้างคาร์บอเนตหรือความกระด้างชั่วคราว (Carbonate Hardness or
Temporary Hardness) ซึ่งได้แก่ คาร์บอเนตไอออน (CO3 

2-) และไบคาร์บอเนต
ไอออน (HCO3)โดยส่วนใหญ่ในน้้าจะเป็นจ้าพวก HCO3

-ซึ่งเมื่อท้าให้น้้ามี
อุณหภูมิสูงขึ้นจะสามารถก้าจัดความกระด้างประเภทนี้ได้(เมื่อถูกความร้อนจะ
ตกตะกอนกลายเป็นหินปูน) 

-   ความกระด้างที่ไม่ใช่คาร์บอเนต หรือความกระด้างถาวร(Non-Carbonate Hardness 
or Permanent Hardness) ซึ่งได้แก่ ซัลเฟตไอออน (SO4

2-) คลอไรด์ไอออน (CI) 
ซึ่งความกระด้างประเภทนี้จะไม่สามารถถูกก้าจัดได้ต้องใช้วิธีทางเคมีในการ
แก้ไข ในกรณีที่น้้านั้นมีปริมาณCa2+และ Mg2+น้อยแต่มีปริมาณของโซเดียม
ไอออน (Na+) สูงมากเพียงพอก็จะท้าให้น้้านั้นไม่เป็นฟองกับสบู่ ไ ด้  เ รี ย ก ว่ า 
ความกระด้างเทียม (Pseudo Hardness) 
 แบ่งตามไอออนประจุบวกในน้้า ส่วนใหญ่เป็น Ca2+เรียกว่า Calcium

Hardness และ Mg2+เรียกว่า Magnesium Hardness
ค. ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากน้ ากระด้าง 

 ท้าให้เกิดตะกรันในหม้อน้้า เคร่ืองท้าความร้อน ท่อน้้าร้อน เคร่ืองใช้ในครัว ฯลฯ
 เกิดตะกอนแข็งเกาะติดผิววัสดุต่าง ๆ เมื่อได้รับความร้อนพอเพียง
 ท้าให้การซักฟอกไม่มีฟองเกิดความสิ้นเปลืองน้้ามากกว่าปกติขณะอาบน้้าฟองสบู่

เกิดได้ยาก
 หากเป็นน้้าดื่มจะมีรสแปลกไปส้าหรับผู้บริโภคที่ยังไม่คุ้นรส
 เกิดสีเหลืองติดบนเสื้อผ้าหากซักล้างด้วยความร้อน

ง. ประโยชน์ของแคลเซียมและแมกนีเซียม 
ในน้้าทีมีความกระด้างเท่ากับว่ามีแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ด้วย ซึ่งถ้าร่างกายบริโภคน้้า

ที่มีความกระด้างเล็กน้อยก็จะได้รับแคลเซียมและแมกนีเซียม จะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
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แคลเซียม 

 น้้าประปาจะยอมให้ความกระด้างสุดท้ายอยู่ในช่วง 70 ถึง 120 ppm as CaCO3 เพื่อ
ป้องกันการกัดกร่อนในเส้นท่อ

 ประโยชน์ในการซักล้างช่วยไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองน้้าในการซักล้างแคลเซียม
 ป้องกันโรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจมีความไวเป็นพิษต่อการขาด
 แคลเซียม ถ้าร่างกายขาดแคลเซียม จะท้าให้หัวใจท้างานหนักอาจเกิดโรคหัวใจได้
 ท้าหน้าที่เป็นตัวเร่ง (Co-Factor) ให้กับเอนไซม์หลายชนิดใน
 ร่างกายมนุษย์
 ช่วยรักษาสมดุลกรดด่างในร่างกาย
 ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน

แมกนีเซียม 

 แมกนีเซียมจะท้างานร่วมกับแคลเซียมในการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
 ท้าหน้าที่เป็นตัวเร่ง (Co-Factor) ให้กับเอนไซม์ ซึ่งมีหน้าที่เผาผลาญอาหาร แป้ง

น้้าตาล และไขมัน
 เป็นองค์ประกอบของเลซิติน (Lecithin) ป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือด

สูงขึ้น
 ป้องกันการเกิดนิ่ว เนื่องจากการจับตัวของแคลเซียมออกซาเลต (Calcium

Oxalate) ในไตและในถุงน้้าดี
จ. วิธีก าจัดความกระด้าง ท้าได2้ วิธี ดังนี ้

 การเติมสารเคมีก าจัดความกระด้าง เป็นวิธีการก้าจัดความกระด้างชั่วคราวและถาวร
โดยใช้สารเคมี ได้แก่ ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) และโซดาแอช (โซเดียม
คาร์บอเนต) เติมลงไปในน้้ากระด้างเพื่อท้าปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนเกลือแคลเซียมและ
แมกนีเซียมซึ่งอยู่ในรูปละลายในน้้าให้อยู่ในรูปของตะกอน นอกจากนี้ต้องใส่สาร
ช่วยตกตะกอน เช่น สารส้ม เพื่อให้ตะกอนที่เกิดขึ้นรวมตัวกันและจับตัวเป็นก้อน
ตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้น

 การต้ม  สามารถก้าจัดความกระด้างชั่วคราวในน้้าได้ เนื่องจากการต้มน้้าจะท้า
ให้ไบคาร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่ในน้้ากลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกจากน้้า และเกิดตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต
หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตสามารถก้าจัดได้ด้วยการกรอง
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2. ฟลูออไรด์ในน้ าบาดาล
ก. สาเหตุและปัญหาของฟลูออไรด์ในน้ าบาดาล 
สาเหตุเกิดจากแร่ฟลูออไรด์ในธรรมชาติละลายน้้าได้ดี ท้าให้น้้าใต้ดินที่ไหลผ่านแหล่งที่มี

แร่ฟลูออไรด์เจือปนอยู่ ซึ่งฟลูออไรด์ปริมาณเล็กน้อยคือไม่เกิน 0.7มิลลิกรัมต่อลิตร จะไม่มีผลต่อ
ฟันและกระดูก แต่ถ้ามีมากเกินไปจะท้าให้ฟันตกกระ เป็นจุดด้า และเกิดผลเสียต่อโครงกระดูกและ
ฟัน เพื่อที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟลูออไรด์อย่างปลอดภัย 

องค์การอนามัยโลกได้มีการก้าหนดมาตรฐานของสารต่าง ๆ ในน้้าที่ปลอดภัยในการ
บริโภค  ซึ่งฟลูออไรด์เป็นสารชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ด้วย  โดยมีค้าแนะน้า
ในการค้านวณมาตรฐานปริมาณสารต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้น ที่ด้วย  ในกรณีของ
ฟลูออไรด์  คู่มือมาตรฐานน้้าบริโภคขององค์การอนามัยโลก  1996  ได้ก้าหนดค่าไว้ที่  1.5  ส่วนใน
ล้านส่วน  (ppm)โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละประเทศด้วย  เหตุนี้เองหากพิจารณา
อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย  ปริมาณฟลูออไรด์ในน้้าที่เหมาะสม  ควรจะอยู่ที่  0.6 – 0.8  ppm  
ในขณะที่ในมุมมองวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์  ซึ่งใช้สารฟลูออไรด์เพื่อการควบคุมโรคฟันผุ  
ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้พิจารณาข้อมูล  การเกิดโรคฟันผุ  และการเกิดสภาวะฟันตกกระ
ทั่วโลก  และได้เสนอให้ใช้ตัวเลขฟลูออไรด์ที่เหมาะสม  ในน้้าบริโภคที่  0.7 – 1.2  ppm World  
Health Organization (1994) 

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะระดับฟลูออไรด์ในน้้าดื่มที่เหมาะสม  ตามสภาพอุณหภูมิของประเทศ 

อุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละวัน 
(องศาเซลเซียส) 

ระดับฟลูออไรด์ในน้ าดื่ม 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
10 - 12 0.9 1.7 

12.1 – 14.6 0.8 1.6 
14.7 – 17.6 0.8 1.3 
17.7 – 21.4 0.7 1.2 
21.5 – 26.2 0.7 0.8 
26.3 – 32.6 0.6 0.8 

ที่มา  :  (Public  Health  Drinking  Standard  องค์การอนามัยโลก  1996) 
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ข.  ปัญหาจากฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน 
อาการที่พบได้แก่ การเกิดฟันตกกระในฟันแท้ มีลักษณะขาวขุ่นบางส่วนหรือทั้งซี่ไปจนถึง

เป็นสีน้้าตาลเป็นหย่อมๆ มีหลุมตื้นๆ เรียงกันเป็นแถวบนเคลือบฟันแล้วแต่ระดับความรุนแรง และ
หากได้รับต่อไปจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุ ก็จะท้าให้เกิดความผิดปกติที่กระดูกแขน ขา 
สะโพกและกระดูกสันหลังจะโก่งงอ หนาตัว เปราะและหักง่าย มีอาการปวดข้อ เคลื่อนไหวล้าบาก 

ค.  เทคโนโลยีของการก าจัดฟลูออไรด์ในน้ าบาดาล   
เทคโนโลยีในการก้าจัดสารปนเปื้อนฟลูออไรด์ในน้้าบาดาล  โดยทั่วไป  มีดังนี้ 

 การตกผลึกทางเคมี (Chemical Precipitation)
 การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange)
 การดูดซับ (Adsorption Process)
 การกรองผ่านเมมเบรน (Membrane Process)

การตกผลึกทางเคมี  (Chemical  Precipitation) 
เป็นกระบวนการที่ เติมสารเคมีลงไปในน้้า  เพื่อให้สิ่งสกปรกที่ละลายน้้าเกิดเป็น

สารประกอบที่ไม่ละลายน้้าและตกตะกอนลงได้  กระบวนการในการเกิดตะกอนทางเคมี  แบ่งเป็น
วิธีต่าง ๆ  ได้แก่ 

1. Hydroxide  Precipitation  คือ  การท้าให้สิ่งสกปรกที่ละลายน้้าอยู่ซึ่งจะอยู่ในสภาวะ
อนภุาคบวกตะกอนออกมาในรูปเกลือไฮดรอกไซด์  โดยวิธีการ คือ  การปรับค่าความ
เป็นกรด – ด่าง ของน้้าให้สูงขึ้น  โดยให้เป็นด่างสูง  คือ  (มีความเป็นกรด – ด่างสูงกว่า
7) สารเคมีที่นิยมใช้  คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์และปูนขาว  ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการ
Hydroxide  Precipitation  มักนิยมใช้กับน้้าที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในรูปของ
ไอออนหรือประจุ  แต่สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  คือ  สิ่งปนเปื้อนในน้้ามักจะ
ประกอบด้วยสิ่งสกปรกหลายชนิด  และในแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะสมบัติในการ
ตกตะกอนที่สภาพความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกันออกไป  ในกรณีของโลหะหนักที่
ปนเปื้อนในน้้าที่มาจากโรงงานชุบโลหะมักจะประกอบด้วยสังกะสี  โครเมียม  ตะกั่ว  
ฯลฯ  เป็นต้น  ดังนั้น  อาจจะต้องมีการตกตะกอนโลหะหนักเหล่านั้นออกมาที่สภาพ
ความเป็นกรด–ด่างที่แตกต่างกัน 

2. Carbonate  Precipitation  เป็นการตกตะกอนอนุภาคบวกหรืออนุมูลบวก (Cation)  หรือ
โลหะหนักออกจากน้้าในรูปของผลึกคาร์บอเนต  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไอออนของโลหะ
โดยโลหะคาร์บอเนตเกือบทุกตัวมีค่าความสามารถในการละลายน้้าได้ต่้า  การ
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ตกตะกอนของโลหะในรูปของคาร์บอเนต  จ้าเป็นต้องปรับสภาพ  ความเป็นกรด – 
ด่างให้เหมาะสมด้วย  เพื่อที่จะได้เกิดการตกตะกอนที่สมบูรณ์  ซึ่งสภาพความเป็นกรด 
– ด่างที่เหมาะสมของการตกตะกอนโลหะมักจะอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างสูงๆ

ข้อดีของการตกตะกอนโลหะในรูปของคาร์บอเนต  เมื่อเทียบกับการตกตะกอน  ในรูป
ของไฮดรอกไซด์  พบว่าจะมีประสิทธิภาพของการตกตะกอนในรูปของคาร์บอเนตสูงกว่าการ
ตกตะกอนในรูปของไฮดรอกไซด์  และขนาดของตะกอนในรูปของคาร์บอเนตก็จะใหญ่กว่าด้วย 

การแลกเปลี่ยนประจุ  (Ion  Exchange) 
การบ้าบัดน้้าโดยการแลกเปลี่ยนไอออนเป็นการแลกเปลี่ยน  ไอออนระหว่างไอออนต่าง ๆ  

ในน้้ากับไอออนของเรซิน  ซึ่งจะส่งผลให้ไอออนของสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนในน้้าถูกดูดซับลงบน
ผิวของเรซิน  เพราะไอออนแต่ละชนิดจะถูกดูดซับหรือจับบนพื้นผิวของเรซินได้ไม่เท่ากัน  จึงท้า
ให้ต้องมีการศึกษาถึงชนิดและสมบัติของเรซินว่าเป็นอย่างไร  รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพ  
ของเรซินในการดูดซับสิ่งปนเปื้อนในน้้าชนิดต่าง ๆ  ในสภาวะที่แตกต่างกัน 

การดูดซับ  (Adsorption  Processes) 
การดูดซับเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสะสมตัวของสาร  หรือความเข้มข้นของสาร

ที่บริเวณพื้นผิวหรือระหว่างผิวหน้า  (Interface)  กระบวนการนี้สามารถเกิดที่บริเวณผิวสัมผัส
ระหว่าง  2  สภาวะใดๆ  เช่น  ของเหลวกับของเหลว  ก๊าซกับของเหลว  ก๊าซกับของแข็ง  หรือ
ของเหลวกับของแข็ง   โดยโมเลกุลหรือคอลลอยด์ที่ถูกดูดจับ  เ รียกว่า   สารถูกดูดซับ  
(Adsorbate)ส่วนสารที่ท้าหน้าที่ดูดซับ  เรียกว่า  สารดูดซับ  (Adsorbent) 

กลไกของกระบวนการดูดติดผิว 
การดูดติดผิว  (Adsorption) เป็นกระบวนการกักพวกสารละลายหรือสารแขวนลอยขนาด

เล็กซึ่งละลายอยู่ในน้้าให้อยู่บน  ผิวของสาร  อีกชนิดหนึ่ง  โดยที่สารละลายหรือสารแขวนลอย
ขนาดเล็กนี้  เรียกว่า  Adsorbateส่วนของแข็งที่มีผิวเป็นที่เกาะจับของสารที่ถูกดูดติด  เรียกว่า  
Adsorbent การดูดติดผิวนี้จะเป็นการดูดติดแบบระหว่างสถานะ  (Phase)  ต่าง ๆ  ทั้งสามสถานะ 
คือ  ของเหลว  (Liquid)  ก๊าซ  (Gss)  และของแข็ง  (Solid)  ซึ่งมีได้ทั้งแบบ  ของเหลว – ของเหลว  
ก๊าซ – ของเหลว  ก๊าซ – ของแข็ง  และ  ของเหลว – ของแข็ง  โดยจะพิจารณาถึงเฉพาะแบบ  
ของเหลว – ของแข็ง  (Liqid – Solid  Interface)  ในการดูดติดผิวโมเลกุลของสารละลายหรือสาร
แขวนลอยก็จะถูกก้าจัดออกจากน้้าและไปเกาะติดอยู่บนตัวดูดซับ  โมเลกุลของสารส่วนใหญ่จะ
เกาะจับอยู่กับผิวภายในโพรงของตัวดูดซับและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกาะอยู่ที่ผิวภายนอก  การ
ถ่ายเทโมเลกุลจากน้้าไปหาตัวดูดซับเกิดขึ้นได้จนถึงสมดุลจึงหยุด  ณ  จุดสมดุล  ความเข้มข้นของ
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โมเลกุลในน้้าจะเหลือน้อย  เพราะโมเลกุลส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไปเกาะจับอยู่กับตัวดูดซับ  โดยในการ
เกาะติดจะมี  Driving  Forec  อยู่  2  แบบ  คือ  การดูดซับทางกายภาพ  และการดูดซับทางเคมี 

ประเภทของการดูดซับ 
ปัจจัยส้าคัญในการบอกชนิดของกระบวนการดูดซับจะพิจารณาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

โมเลกุลที่ถูกดูดซับกับผิวของสารดูดซับ  ถ้าแรงยึดเหนี่ยวเป็น  แรงแวนเดอร์วาลส์  (Vander Waals  
Forces)  จะเป็นการดูดซับทางกายภาพ  (Physical  Adsorption)แต่ถ้าแรงยึดเหนี่ยวท้าให้เกิด
พันธะเคมีระหว่างโมเลกุลท่ีถูกดูดซับกับผิวของสารดูดซับ   จะเรียกว่า  การดูดซับทางเคมี
(Chemical  Adsorption) 

 การดูดซับทางกายภาพ (Physical  Adsorption) เป็นการดูดซับที่เกิดจากแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลอย่างอ่อน  คือ  แรงแวนเดอร์วาลส์  (Vander  Waals  Forces)  ซึ่งเกิด
จากการรวมแรง  2  ชนิด  คือ  แรงกระจาย  (London  Dispersion  Force)  และแรง
ไฟฟ้าสถิตย์  (Electrostatic  Force)การดึงดูดด้วยแรงที่อ่อนท้าให้การดูดซับประเภทนี้
มีพลังงานการคายความร้อนค่อนข้างน้อย  คือ  ต่้ากว่า  20  กิโลจุลต่อโมล  และ
สามารถเกิดการผันกลับของกระบวนการได้ง่าย  ข้อดี  เพราะสามารถฟื้นฟูสภาพของ
ตัวดูดซับได้ง่ายด้วยสารที่ถูกดูดซับสามารถเกาะอยู่รอบๆ  ผิวของสารดูดซับได้หลาย
ชั้น  (Multilayer)  หรือในแต่ละชั้นของโมเลกุลสารถูกดูดซับจะติดอยู่กับชั้นของ
โมเลกุลของสารถูกดูดซับในชั้นก่อนหน้านี้  โดยจ้านวนชั้นจะเป็นสัดส่วนกับความ
เข้มข้นของสารถูกดูดซับ  และจะเพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นที่สูงขึ้นของตัวถูกละลาย
ในสารละลาย

 การดูดซับทางเคมี(Chemical  Adsorption)  การดูดซับประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวถูกดูด
ซับกับตัวดูดซับท้าปฏิกิริยาเคมีกัน  ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของตัวถูก
ดูดซับเดิม  คือ  มีการท้าลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม  หรือกลุ่มอะตอมเดิมแล้วมี
การจัดเรียงอะตอมไปเป็นสารประกอบใหม่ขึ้น โดยมีพันธะเคมีซึ่ งเป็นพันธะที่
แข็งแรง  มีพลังงานกระตุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องท้าให้ความร้อนของการดูดซับมีค่าสูง
ประมาณ  50 – 400  กิโลจูลต่อโมล  หมายความว่า  การก้าจัดตัวถูกดูดซับออกจากผิว
ตัวดูดซับจะท้าได้ยาก  คือ  ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้  (Irreversible)  และการ
ดูดซับประเภทนี้จะเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว  (Monolayer)  เท่านั้น  ซึ่งการดูดซับ
ทางกายภาพ  และทางเคมีมีข้อแตกต่างกันหลายอย่าง

การดูดซับเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสะสมตัวของสาร  หรือความเข้มข้นของสาร
ที่บริเวณพื้นผิวหรือระหว่างผิวหน้า  (Interface)  กระบวนการนี้สามารถเกิดที่บริเวณผิวสัมผัส
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ระหว่าง  2  สภาวะใดๆ  เช่น  ของเหลวกับของเหลว  ก๊าซกับของเหลว  ก๊าซกับของแข็ง  หรือ
ของเหลวกับของแข็ง   โดยโมเลกุลหรือคอลลอยด์ที่ถูกดูดจับ  เ รียกว่า   สารถูกดูดซับ  
(Adsorbate)ส่วนสารที่ท้าหน้าที่ดูดซับ  เรียกว่า  สารดูดซับ  (Adsorbent)  ข้อแตกต่างกันดังแสดง
ตารางที่3 

ตารางที่3  ข้อแตกต่างของกระบวนการดูดซับทางกายภาพ  และทางเคมี 

ตัวแปร 
การดูดซับทางกายภาพ 
(Physical  Adsorption) 

การดูดซับทางเคมี 
(Chemical  Adsorption) 

1.ค่าความร้อนของการดูดซับ น้อยกว่า  20  กิโลจูลต่อ
โมล 

50 – 400  กิโลจูลต่อโมล 

2.อุณหภูมิที่เกิดการดูดซับ ต่้า สูง 
3.แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล แรงแวนเดอร์วาลส์ พันธะเคมี 
4.การผันกลับของปฏิกิริยา ผันกลับได้ ส่วนใหญ่ไม่ผันกลับ 
5. การดูดซับบนแก๊ส – ของแข็ง เกิดได้เกือบทุกชนิด เกิดเฉพาะบางระบบ 
6. พลังงานกัมมันต์ในกระบวนการเกิด ไม่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง 
7. รูปแบบชั้นของการดูดซับ Monolayer และ Multilayer Monolayer 

ที่มา  :  โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาล 
             กรมทรัพยากรน้้าบาดาล  2555 

การกรองผ่านเมมเบรน  (Membrane  Processes)กระบวนการแผ่นเยื่อกรองมีหน้าที่หลัก  
คือ  แยกของเสียหรือสิ่งปนเปื้อนออกจากน้้า  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแยกที่มีตั้งแต่การ
กรองทั่วไป  การกรองแบบ  Ultrafiltration  จนถึงการกรองแบบ  Reverse  Osmosis  (RO)  แผ่น
กรองเป็นแผ่นกั้นขวางทางน้้าไหล  ซึ่งจะยอมให้น้้าไหลผ่าน  ให้อิออนต่าง ๆ ผ่านได้และยอมให้
สารที่มีโมเลกุลเล็กๆ ผ่านได้  ระบบการกรองแบบแผ่นเยื่อกรองไม่ได้เดินระบบเหมือนกับระบบ
การกรองทั่วไป  แต่จะให้น้้าไหลผ่านแผ่นเยื่อกรองด้วย  มีทิศทางน้้าไหลขนาดกับแผ่นเยื่อกรอง  
ไม่ควรให้น้้าไหลตั้งฉากกับแผ่นเยื่อกรอง  ถ้าเป็นแบบใช้กระแสไฟฟ้ากระท้าต่อระบบจะเรียก
ระบบนี้ว่า “การแยกด้วยไฟฟ้า (Electrodialysis)” ถ้าเป็นแบบใช้ความดันสูงกระท้าต่อระบบจะเรียก
ระบบนี้ว่า “ระบบออสโมซิส  ผันกลับ (Reverse  Osmosis, OS)” 

แผ่นเยื่อกรองที่มีใช้กันอาจท้าได้ด้วยแผ่นของแข็งหรือวุ้นพองตัว  เมื่อเดินระบบไประยะ
หนึ่งจะเกิดอุดตันได้ง่ายและอาจเกิดการย่อยสลายได้  สารปนเปื้อนที่มีพิษรุนแรงมากหรือมีความ
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กัดกร่อนมากจะไปท้าลายแผ่นเยื่อกรองได้ง่าย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นเยื่อกรองยังคงมีอยู่  เพราะ
ยังต้องการแผ่นเยื่อกรองที่ทนทานถาวร  สามารถต้านทานการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดการย่อย
สลายและควรพัฒนาระบบการล้างแผ่นเยื่อกรองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการแผ่นเยื่อกรองสามารถแยกหรือก้าจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสารปนเปื้อนได้ โดยพยายามเลือกระบบ
ให้สอดคล้องกับขนาดของสารปนเปื้อน  ระบบแผ่นเยื่อกรองที่เหมาะสมกับขนาดของสารปนเปื้อน
ต่าง ๆ  ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ระบบแผ่นเยื่อกรองที่เหมาะสมกับขนาดของสารปนเปื้อนต่าง ๆ 

ระบบแผ่นเยื่อกรอง 
ขนาดของสารปนเป้ือน 

(µม.)* 
รายละเอียด 

1.ระบบกรองทรายทั่วไป >1.0 สารปนเปื้อนนี้บางชนิดมองเห็นได้ด้วย 
ตาเปล่า  และบางชนิดต้องใช้กล้องจุล 
ทรรศน์จึงจะมองเห็นได้  สามารถกรอง 
ตะกอนแขวนลอย  ผงฝุ่น  ผงแป้ง  ยีสต์ 
แบคทีเรีย  บางชนิด  สีบางชนิด  เส้นผม 

2. ระบบ  Microfilration 0.05 – 3.0 สารปนเปื้อนนี้บางชนิดมองเห็นได้ด้วย 
Electron  Microscope  และบางชนิดมอง 
เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป 
สามารถกรองพวกใยหินเล็กๆ ได้  
กรองสีได้หมด  กรองควันบุหร่ี  กรอง 
แบคทีเรียได้หมด  กรองผงฝุ่นถ่านหิน 
เล็กๆ ได้หมด  และสามารถกรองไวรัส 
ได้บางส่วน 

3.ระบบ Ultra filtration 0.003 – 0.10 สารปนเปื้อนถูกมองเห็นได้ด้วย 
Electron  Microscope  จัดอยู่ในช่วงของ 
ขนาดโมเลกุล  สามารถกรองไวรัส 
ได้หมด  กรองคาร์บอนด้าได้หมด 
กรองควันบุหร่ีได้หมด  กรองผงเล็กๆ 
ของใยหิน  ได้หมดและยังสามารถกรอง 
พวก  Toxin  ได้หมด 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ระบบแผ่นเยื่อกรอง 
ขนาดของสารปนเปื้อน 

(µม.)* 
รายละเอียด 

4.ระบบ  Nanofiltration 0.001 – 0.006 สารปนเปื้อนถูกมองเห็นได้ด้วย 
Electron  Microscope  จัดอยู่ในช่วงของ 
ขนาดโมเลกุลแต่มีความสามารถกรอง 

ได้มากกว่าของระบบ Ultrafiltration 
สามารถกรองเกลือที่ละลายน้้าแล้ว 
ได้บ้าง กรองน้้าตาลละลายน้้าได้ 
กรองสีสังเคราะห์ได้หมด  กรองสาร 
ก้าจัดศัตรูพืชได้  กรองสารก้าจัดศัตรู 
พืชได้  กรองสารก้าจัดวัชพืชได้  และ 
กรองพวก  Toxin  ได้หมด 

5. ระบบ  Hyperfiltration <0.001 สารปนเปื้อนถูกมองเห็นได้ด้วยกล้อง 
หรือ  ระบบ  Reverse จุลทรรศน์ชนิดพิเศษ  จัดอยู่ในช่วงของ 
Osmosis  (RO) ขนาดอิออน  สามารถกรองสารปนเปื้อน 

ได้มากกว่าระบบต่าง  ๆ  ที่ ได้กล่าว
มาแล้ว 
ข้างต้น  สามารถกรองเกลือละลายน้้า 
ได้หมด  กรองโลหะที่ละลายน้้าได้หมด 
กรองน้้าตาลได้หมด  กรองสีสังเคราะห์ 
ต่าง ๆ ได้หมด  กรองสารก้าจัดศัตรูพืช 
ได้หมดและกรองสารก้าจัดวัชพืชได้ 

หมายเหตุ  :  1µม.  =  10-6ม. 
1 Angstrom  =  10-4 µม.  =  10-10ม. 

ที่มา  :  โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล2555 
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กระบวนการแผ่นเยื่อกรองเป็นกระบวนการที่ท้าหน้าดักของเสียออกจากน้้า   ให้ได้น้้า
สะอาดซึ่งสามารถดื่มได้  ดั้งนั้น  ระบบนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าระบบบ้าบัดอ่ืน ๆ  และต้องอาศัย
เทคโนโลยีชั้นสูงด้วย 

ตารางที่ 5  กลไกของการดักกรองด้วยกระบวนการแผ่นเยื่อกรอง 
ขนาดของสารปนเป้ือน 

(µม.) 
ชนิดของสารปนเปื้อน กลไกการดักกรอง 

0.001 – 0.020 อิออน การแพร่กระจาย 
0.005 – 0.20 สารอินทรีย์ละลาย การแพร่กระจาย 

0.20 -10 สารอินทรีย์เล็กมากๆ การไหลผ่านช่อง 
75 ของแข็งเล็กมาก การไหลผ่านช่อง 

ที่มา  :  โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล2555 

ตารางที่ 6  รายละเอียดของกระบวนการแผ่นเยื่อกรอง 

ปัจจัยต่าง ๆ Microfiltration Ultrafitration Nanofiltration 
Reverse 
Osmosis 

1. ก้าจัดของแข็งแขวนลอย
(TSS) 

ดีมาก ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่หมาะสม 

2.ก้าจัดสารอินทรีย์ละลาย ท้าไม่ได้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
3.ก้าจัด VOC ท้าไม่ได้ ไม่ดี พอใช้ ดี 
4.ก้าจัดสารอินทรีย์ละลาย ท้าไม่ได้ ท้าไม่ได้ ดี ดีมาก 
5. ผลของความดันดูดซึม
(Osmotic  Pressure) 

ไม่มีใช้ มีผลเล็กน้อย มีผลมาก มีผลมากๆ 

6. ความเข้มข้นที่สามารถรับได้ ไม่เกิน 5 % ไม่เกิน 50% ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 15% 
7. คุณภาพของน้้าซึมผ่าน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
8. ความต้องการพลังงาน,บาร์ 1 - 3 3 - 7 5 - 10 15 - 70 
ที่มา  :  โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล  2555 
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3. Escherichia coli ("เอสเชอริเชีย โคไล"หรือ "เอเชอรีเกีย โคไล")   หรือเรียกโดยย่อ
ว่า E. coli (อี. โคไล) เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของ
อุจจาระในน้้า มีอยู่ตามธรรมชาติในล้าไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ แบคทีเรียชนิดนี้ท้า
ให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยที่สุด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ท้าให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็น
น้้า แต่อาการมักไม่รุนแรง เพราะทั้งเด็ก และผู้ใหญ่มักมีภูมิต้านทานอยู่บ้างแล้ว
เน่ืองจาก ได้รับเชื้อนี้เข้าไปทีละน้อยอยู่เร่ือยๆ เชื้อนี้มักปนเปื้อนมากับอาหาร น้้า หรือ
มือของผู้ประกอบอาหาร ปกติเชื้อเหล่านี้อาจพบในอุจจาระได้อยู่แล้วแม้จะไม่มีอาการ
อะไร มีถิ่นก้าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย
เป็นต้น(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ก.  การจ ากัดแบคทีเรีย

 การต้ม  เป็นวิธีง่ายส้าหรับน้้าดื่มทั่วไปที่ใช้ในครัวเรือนแบคทีเรียที่มีอยู่ในน้้า
จะถูกก้าจัดโดยการต้มน้้าให้เดือดที่อุณหภูมิ 100องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่าง
น้อย 5 นาที และกักเก็บน้้าดื่มในภาชนะที่สะอาดที่มีจุกหรือมีฝาปิดมิดชิด

 การใช้สารเคมีเป็นวิธีการเติมสารเคมีลงในน้้าเพื่อท้าลายแบคทีเรียสารเคมีที่ใช้มี
หลายชนิด เช่น ก๊าซโอโซนก๊าซ คลอรีน คลอรีนผง คลอรีนชนิดน้้า เป็นต้น

 การใช้รังสี ได้แก่ การผ่านรังสีอุลตร้าไวโอเลตลงไปในน้้าเพื่อจ้ากัดแบคทีเรีย
ข. การใช้ผงปูนคลอรีนก าจัดแบคทีเรียในน้ า 

คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้ส้าหรับฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง           อี.โคไล  (E. Coli)  และ
เชื้อไวรัส   นอกจากนี้ที่ส้าคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้้าต่อไปได้อีก โดยคลอรีนที่เติมลงไป
จะละลายน้้าอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ท้าหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนใน
ภายหลัง ทั้งนี้การฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อดีของคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค   เพราะราคาไม่แพง ใช้ง่าย และการดูแล เก็บรักษา
ง่าย  คลอรีนที่เหมาะสมส้าหรับใช้ในครัวเรือนได้แก่  คลอรีนผง  คลอรีนเม็ดและคลอรีนน้้า ควรเลือกชนิด
ที่มีปริมาณพอเหมาะ ในการใช้แต่ละคร้ัง เพราะคลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพได้ และจะใช้ไม่
ได้ผล

1. คลอรีนผง  เป็นผง หรือเกล็ดสีขาว เวลาใช้ต้องน้ามาละลายน้้าแล้วน้าส่วนที่
เป็นน้้าใสไปใช้งาน
วิธีใช้คลอรีนผง  60 % เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้้าดื่มและน้้าใช้ล้างผักสด ผลไม้
อาหารทะเล  ภาชนะอุปกรณ์ และอาคารสถานที่มีวิธีการเตรียม ปริมาณและระยะเวลา
การใช้   ดังนี้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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-    เตรียมน้้าใส่ภาชนะที่สะอาดตามขนาดที่ต้องการใช้ประโยชน์  เช่น โอ่ง แท็งก์
-   ตักน้้าในภาชนะมาคร่ึงแก้ว หรือปีบ 
-    น้าผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดส่วน แล้วคนให้เข้ากันเพื่อให้ปูนคลอรีนละลาย

น้้าได้มากที่สุด ด้วยภาชนะที่สะอาด 
-   ตั้งทิ้งไว้ให้ผงปูนตกตะกอน 
-   น้าน้้าปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน้้าใส ผสมในภาชนะที่เตรียมน้้าไว้ตามสัดส่วน แล้ว

คนให้เข้ากัน ปริมาณและระยะเวลาท้าลายเชื้อโรครายละเอียดดังตารางที่  
-   ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อไม่ให้คลอรีนระเหยเร็วเกินไป และป้องกันสิ่งสกปรก

จากภายนอก 
-     จัดภาชนะส้าหรับตักน้้าประจ้า หรือใช้เปิดก๊อก 
-      สามารถเติมคลอรีนได้อีก เมื่อพบว่าน้้าไม่มีกลิ่นคลอรีนแล้ว 
-     หากไม่ชอบกลิ่นคลอรีน ให้เปิดภาชนะทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง กลิ่นคลอรีนจะ

ระเหยไป และยังคงสะอาดได้ระยะหนึ่ง    

ตารางที่ 7  ปริมาณและระยะเวลาการท้าลายเชื้อโรค
ความเข้มข้น
ของคลอรีน

ผงปูนคลอรีน60 
% จ านวน

ปริมาณน้ าท่ีผสม ระยะเวลาแช่ ประเภทอาหาร

50 พีพี เอ็ม คร่ึงช้อนชา 20 ลิตร (1ปีบ) 30 นาที ผัก,  ผลไม้

100 พีพี เอ็ม
1 ช้อนชา 20  ลิตร 30 นาที อาหารทะเล
1 ช้อนชา 20  ลิตร 2 นาที ภาชนะอุปกรณ์
1 ช้อนชา 20  ลิตร ท้าความสะอาด อาคารสถานที่

2 พีพี เอ็ม
1 ช้อนชา 50  ปีบ ทิ้งไว้นาน 30 นาที น้้าดื่ม - น้้าใช้

1/8 ช้อนชา
โอ่งน้้า 8 ปีบ (โอ่ง
น้้าทั่วไปลายมังกร

ทิ้งไว้นาน 30 นาที น้้าดื่ม - น้้าใช้

 ที่มา  :  กรมอนามัย  http://203.157.65.15/ewtadmin/ewt/anamai_web/ewt_news.php?nid=2209 

2. คลอรีนเม็ด คลอรีน 1 เม็ด ขนาด 3 กรัม
วิธีใช้
-  ใช้คลอรีน 1 เม็ดต่อน้้า 1,000 ลิตร หรือน้้า   50   ปีบ

- คลอรีนจะค่อยๆ ท้าปฏิกิริยากับน้้าเกิดฟองฟู่ขึ้นมา พร้อมทั้งปล่อย

http://203.157.65.15/ewtadmin/ewt/anamai_web/ewt_news.php?nid=2209
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คลอรีนอิสระออกมา 
-  ทิ้งไว้  30 นาที จึงน้าไปใช้เป็นน้้าด่ืมน้้าใช้

3. คลอรีนน้ าหรือหยดทิพย์ (อ 32) เป็นคลอรีนน้ า เข้มข้น 2%
วิธีใช้
-  ใช้หยดทิพย์ 1 หยดต่อน้้า  1 ลิตร หรือ 20 หยดต่อน้้า 1 ปีบ หรือ 1 ขวด
 ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร ต่อน้้า100 ปีบ 
-  คนให้เข้ากันด้วยภาชนะที่สะอาด  
-  ทิ้งไว้ 30 นาที จึงน้าไปใช้เป็นน้้าดื่มน้้าใช้

หลักการ 

 ต้องค้านึงถึงความเข้มข้นหรือปริมาณคลอรีนที่ใช้
 ระยะเวลาที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยา

ทั้ง 2 กรณีต้องให้พอเหมาะ คือ ถ้าเวลาน้อยต้องใช้คลอรีนความเข้มข้นสูงและถ้า
ใช้เวลามากอาจใช้ความเข้มข้นของคลอรีนต้่า เพื่อให้การก้าจัดแบคทีเรียได้ผลดี

ปริมาณคลอรีน 
ปริมาณคลอรีนที่ใช้ในการท้าลายเชื้อแบคทีเรียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพน้้าหรือ

ปริมาณความสกปรกในน้้า เช่น สารอินทรีย์และเกลือแร่ต่าง ๆ ท้าให้ปริมาณการใช้คลอรีนเพิ่มขึ้น 
การใช้คลอรีนให้ได้ผลอย่างจริงจัง จ้าเป็นต้องใช้คลอรีนปริมาณพอเหมาะส้าหรับใช้ใน

การท้าปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนต่าง ๆ และแบคทีเรียที่มีอยู่ในน้้า และยังต้องมีคลอรีนเหลืออยู่ในน้้า
จ้านวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะก้าจัดแบคทีเรียในน้้าต่อไป คลอรีนที่หลงเหลืออยู่นี้เรียกว่า คลอรีน
ตกค้าง ควรมีความเข้มข้นอย่างน้อย 0.2 มก./ลบ.เดซิเมตร  

วิธีการใช้คลอรีน 
 น้้าที่จะน้าคลอรีนมาเติมควรมีความขุ่นไม่เกิน 10หน่วย (หน่วยวัดความขุ่น)
 มีเหล็กและแมงกานีสรวมกันไม่เกิน 0.3 มก./ลบ.เดซิเมตร
 น้้าที่จะน้าคลอรีนมาเติมควรมีฤทธิ์เป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อน ๆ

ข้อควรระวัง
-  เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่แห้งและ ไม่ถูกแสงแดด
-   อย่าสัมผัสคลอรีนด้วยมือและอย่าให้ถูกผิวหนัง หากถูกผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้้าสะอาด

จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
-   ห้ามรับประทานโดยตรง
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หมายเหตุ :  ให้ผสมกับน้้าใส ที่ตกตะกอนหรือกรองแล้ว กรณีน้้าขุ่นให้ใช้สารส้มชนิดเป็นก้อน
แกว่งในน้้าดังกล่าวประมาณ  5 นาที ความขุ่นจะรวมตัวกัน แล้วตกตะกอน ตักเฉพาะ
น้้าใสใส่ภาชนะอีกใบหลังจากนั้นจึงเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค
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ภาคผนวก  ข 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข   
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.  2551 
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ภาคผนวก  ค 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

 ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2537) และ ฉบับที่  20 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535 
เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินและก าหนดมาตรฐาน  

คุณภาพน้ าใตด้ิน 
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ภาคผนวก  ง 
รายงานผลการทดสอบ 
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