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2.18  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก าลังการผลิต 20 ลบ.ม./ชม.   29  
4.1  แผนที่ต้ังและการรับน้ าของแหล่งน้ าระบบประปาหมู่บ้าน        41 
4.2   ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจาน หมู่ที่ 4 46 
4.3   ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจาน หมู่ที่ 4    47 
4.4   ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่นารี   
        หมู่ที่ 9             48 
4.5   ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9    49 
4.6   ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไพล หมู่ที่ 12 50 
4.7   ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไพล หมู่ที่ 12    51 
4.8   ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14  52 
4.9   ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14   53 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐเพื่อบริการประชาชนใน
ประเทศให้เกิดความสะดวกในการด ารงชีวิตจึงมีนโยบายบริการสาธารณะขึ้นมาทั้งระบบขนส่ง
มวลชนไปรษณีย์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปาและการบริการจากภาครัฐด้านอ่ืนๆดังนั้นเพื่อให้บริการ
ประชาชนในทุกหมู่บ้านในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะน้ าประปาซึ่ง
เป็นบริการด้านอุปโภคและบริโภคจึงจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเกิดขึ้น 

ในปี 2537 ได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งภารกิจหนึ่ง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็คือ ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารระบบ
ประปาหมู่บ้านและให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชน  และมีระบบประปาผิวดิน ตามรูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ระบบประปาผิวดินบ้านจาน  หมู่ที่ 4, ระบบ
ประปาผิวดินบ้านใหม่นารีหมู่ที่ 9, ระบบประปาผิวดินบ้านไพลหมู่ที่ 12 และระบบประปาผิวดิน
บ้านอ้อเหนือหมู่ที่ 14ในปัจจุบัน การด าเนินการผลิตน้ าประปาในแต่ละแห่ง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าปัง  ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาด้านการให้บริการทางด้านต่างๆซึ่ง
ผู้บริหารขององค์บริหารส่วนต าบลก าปังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งพยายาม
หาแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ าประปาผ่านโครงงานวิจัยนี้โดยการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะหาสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ าประปาที่จ่ายแก่ประชากรในท้องที่ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลรับผิดชอบ และน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้ ของระบบประปาผิวดิน    
บ้านจาน  หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินบ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9, ระบบประปาผิวดินบ้าน
ไพล  หมู่ที่ 12   และระบบประปาผิวดินบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา                                                                                             
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1.2.2 เพื่อใช้ผลศึกษาเป็นแนวทางในการในการแก้ไข และปรับปรุงคุณภาพบริการระบบ
ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้เป็นศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ า ก่อนเข้าระบบประปา  กระบวนการผลิต
ประปาผิวดินแต่ละแห่ง และน้ าที่ปลายท่อ ณ สถานที่ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการประปา  องค์การบริหารส่วนต าบล

ก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
  1.4.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการให้บริการชาวบ้านประปาแก่ชาวบ้าน      

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  พื้นที่ศึกษา  

2.1.1  ลักษณะท่ัวไปและท่ีตั้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปังตั้งอยู่ เลขที่ 23 บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่  15 ต าบลก าปัง    

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอโนนไทยประมาณ  14  กิโลเมตร  
และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  30  กิโลเมตร (ทางรถยนต์)  โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับต าบลข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลโนนไทยและต าบลส าโรง 
ทิศใต ้   ติดต่อกับ  ต าบลพุดซา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลด่านจากและต าบลโคกสูง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลส าโรง 

 

พื้นที่ต าบลต าบลก าปัง มีพื้นที่ทั้งหมด 53.007 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,129.37 ไร่ 

 
 

รูปที่ 2.1 แผนที่ต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
ที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556) 
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2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้

น้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ลักษณะเป็นดินเค็ม  ในฤดูแล้งจะขาดน้ า  น้ าในล าคลองจะเค็ม
มากไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในบางพื้นที ่

การแบ่งเขตการปกครอง ต าบลก าปัง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ 1   บ้านซาด 
หมู่ 2   บ้านกระเสียว 
หมู่ 3   บ้านจอก 
หมู่ 4   บ้านจาน 
หมู่ 5   บ้านหนองแวง 
หมู่ 6   บ้านอ้อ 
หมู่ 7   บ้านนา 
หมู่ 8   บ้านก าปัง 
หมู่ 9   บ้านใหม่นารี 
หมู่ 10 บ้านโนนหัวนา   
หมู่ 11  บ้านตะกุด 
หมู่ 12  บ้านไพล 
หมู่ 13  บ้านจานเหนือ 
หมู่ 14  บ้านอ้อเหนือ 
หมู่  15  บ้านนารีพัฒนา 
 

2.1.3 แหล่งน้ าท่ีส าคัญ  
 

ตารางที่ 2.1   สภาพแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในต าบลก าปัง 
ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

1 หมู่ 1   บ้านซาด - สระตะวันออก,สระ
ตะวันตก,สระวัด 

2 หมู่ 2   บ้านกระเสียว บึงหนองบัว,คลองขาม,คลองก่ า สระวัด ,บึงกระเสียว 
3 หมู่ 3   บ้านจอก คลองจอก,คลองกล่ า,คลองผักบุ้ง สระวัด,สระประปา 
4 หมู่ 4   บ้านจาน คลองลุง,คลองขี้นาค , 

ห้วยล าเชียงไกร 
สระวัด 
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ตารางที่ 2.1   (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

5 หมู่ 5   บ้านหนองแวง บึงหนองแวง,คลองจอก สระโรงเรียน 
6 หมู่ 6   บ้านอ้อ บึงอ้อ,ห้วยล าเชียงไกร - 
7 หมู่ 7   บ้านนา ห้วยล าเชียงไกร สระวัด 
8 หมู่ 8   บ้านก าปัง คลองกล่ า,คลองผักบุ้ง,บึงพิมาน สระวัด,สระ กสช. 
9 หมู่ 9   บ้านใหม่นารี ห้วยล าเชียงไกร,คลองวังจาน สระวัด 
10 หมู่ 10 บ้านโนนหัวนา   ห้วยล าเชียงไกร,อ่างท่าหลังลาด,   

บึงกะตังน้อย 
- 

11 หมู่ 11 บ้านตะกุด ห้วยล าเชียงไกร,กุดโพธิ์ - 
12 หมู่ 12 บ้านไพล ห้วยล าเชียงไกร,  คลองจอก,           

บึงกระตัง 
สระกลางบ้าน 

13 หมู่ 13 บ้านจานเหนือ ห้วยล าเชียงไกร,คลองลุง - 
14 หมู่ 14 บ้านอ้อเหนือ ห้วยล าเชียงไกร,บึงอ้อ - 
15 หมู่ 15 นารีพัฒนา - สระ กสช.,สระป่าช้า 

ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556) 
 
2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศของต าบลก าปัง    จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน(Tropical 

monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู  คือ ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ท าให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตก
ชุก  ส่วนฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  ส าหรับฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร้อนและอบอ้าว 

ปริมาณน้ าฝน  มีปริมาณน้ าฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี 1,023.3 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตกประมาณ 
120.3 วัน  เดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุด  221.8 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมมีปริมาณ
น้ าฝนน้อยที่สุด  3.4 มิลลิเมตร 

อุณหภูมิ  มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.1 องศาเซลเซียส  เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
29.8 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 
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ความชื้นสัมพัทธ์  มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี  70 เปอร์เซ็นต์  เดือนกันยายนมีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์  และเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด 
61 เปอร์เซ็นต ์

2.1.5  ประชากร  
 
ตารางที่ 2.2   การแบ่งเขตการปกครอง จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร  

ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556) 

ล าดับที ่ หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

1 หมู่ 1   บ้านซาด 128 4.98 250 232 482 5.02 
2 หมู่ 2   บ้านกระเสียว 127 4.94 212 238 450 4.69 
3 หมู่ 3   บ้านจอก 191 7.44 325 343 668 6.96 
4 หมู่ 4   บ้านจาน 357 13.90 611 634 1,245 12.98 
5 หมู่ 5   บ้านหนองแวง 66 2.57 128 157 285 2.97 
6 หมู่ 6   บ้านอ้อ 183 7.12 324 362 686 7.15 
7 หมู่ 7   บ้านนา 185 7.20 331 360 691 7.20 
8 หมู่ 8   บ้านก าปัง 145 5.64 247 261 508 5.29 
9 หมู่ 9   บ้านใหม่นารี 264 10.28 543 569 1,112 11.59 
10 หมู่ 10 บ้านโนนหัวนา   226 8.80 388 370 758 7.90 
11 หมู่ 11  บ้านตะกุด 140 5.45 258 290 548 5.71 

12 หมู่ 12  บ้านไพล 153 5.96 319 330 649 6.76 

13 หมู่ 13  บ้านจานเหนือ 124 4.83 225 219 444 4.63 
14 หมู่ 14  บ้านอ้อเหนือ 178 6.94 343 339 682 7.11 

15 หมู่  15  บ้านนารีพัฒนา 100 3.89 187 194 381 3.97 

                              รวม 2,567 100 4,691 4,898 9,589 100 
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 2.1.6 ด้านการบริการสาธารณูปโภค  
1.  การไฟฟ้า ในต าบลก าปังมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัว 

เรือน เน่ืองจากไม่มีผู้อาศัยถาวร หรือไม่ได้แจ้งขอเลขหมายประจ าบ้าน รวมทั้ง
มีการปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ที่ไม่มีระบบ ไฟฟ้าจ าหน่าย  

2.  การคมนาคม ในพื้นที่ต าบลก าปัง มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน 1 สายทาง คือรถ
บ้านนา – พุดซา 

3.  การประปา ในต าบลก าปัง มีประปาใช้จ านวน 15 หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน  
 หมู่ที่ 4, 9,12,14  ระบบประปา อบต. เป็นผู้จัดสร้าง และเป็นผู้จัดเก็บ  

หมู่ที่ 6, 13, 15  ใช้ร่วมกัน อบต. เป็นผู้จัดสร้าง และเป็นผู้จัดเก็บ  
หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,10,11  อบต. เป็นผู้จัดสร้าง หมู่บ้าน เป็นผู้จัดเก็บ  

มีระบบประปาผิวดินรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ า  กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  จ านวน 4 แห่ง คือ ระบบ
ประปาผิวดิน บ้านจาน หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินบ้านใหม่นารี  หมู่ที่  9, ระบบประปาผิวดินบ้าน
ไพล  หมู่ที่ 12 และ ระบบประปาผิวดินบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14  
 

 
 

รูปที่ 2.2  ระบบประปาผิวดิน บ้านจาน หมู่ที่ 4 
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รูปที่ 2.3  แหล่งน้ าดิบคลองขี้นาค บ้านจาน หมู่ที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 2.4  ระบบประปาผิวดิน บ้านใหม่นารี  หมู่ที่ 9 
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รูปที่ 2.5  แหล่งน้ าดิบคลองวังจาน  บ้านใหม่นารี  หมู่ที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 2.6  ระบบประปาผิวดิน บ้านไพล  หมู่ที่ 12 
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รูปที่ 2.7  แหล่งน้ าดิบห้วยล าเชิงไกร  บ้านไพล  หมู่ที่ 12 
 

 
 

รูปที่ 2.8  ระบบประปาผิวดิน บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14 
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รูปที่ 2.9  แหล่งน้ าดิบห้วยล าเชียงไกร,บึงอ้อ บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14 
 
2.2  แหล่งท่ีมาของน้ าดิบ       
 2.2.1  แหล่งน้ าผิวดิน คือแม่น้ า ล าธาร ห้วย หนอง คลอง และบึงฯลฯเป็นแหล่งน้ าบนผิว

ดิน เป็นแหล่งรวบรวมน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากน้ าที่ไหลมาบนผิวดิน 
และบางส่วนซึมออกมาจากดินเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่จะอ านวยให้
ท าการชลประทานขนาดต่าง ๆ   (กรมชลประทานส่วนวิศวกรรมบริหาร ส านัก
ชลประทานที่6) 

 2.2.2  แหล่งน้ าใต้ดิน คือ แหล่งน้ าดิบที่สามารถพบได้โดยการขุดผิวดินลงไป ได้แก่บ่อ
บาดาล เป็นแหล่งน้ าที่จัดหาได้ง่ายและสะดวกที่สุดในเกือบทุกพื้นที่ แต่มีข้อเสียที่
ส าคัญคือข้อจ ากัดด้านปริมาณและคุณภาพ (หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการ
แหล่งน้ า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552) 

 
2.3  การปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบ 

 ปัจจัยในการเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าในการเลือกกระบวนการในระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ านั้นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญดังต่อไปนี้   
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2.3.1  คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าดิบ  
 ในการเลือกแหล่งน้ าดิบนั้น นอกจากต้องพิจารณาในด้านปริมาณของน้ าต้องเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้ าแล้ว การพิจารณาทางด้านคุณภาพของน้ ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็น
ปัจจัยซึ่งก าหนดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าว่าจะต้องใช้กระบวนการอะไรบ้าง และมีจ านวนมาก
น้อยเพียงใด ดังนั้นโดยทั่วไปจึงต้องมีการเก็บน้ าตัวอย่างจากแหล่งน้ าดิบนั้นไปตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ ก่อนตัดสินใจเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า และถ้าเป็นไปได้ควรพยายามเลือกแหล่งน้ า
ดิบที่มีคุณภาพดีหรือสะอาดมากที่สุดเพราะจะส่งผลให้มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าน้อยที่สุด 
ซึ่งจะท าให้ประหยัดในการลงทุนก่อสร้างและการด าเนินการ (ผศ. ปราโมทย์  เชี่ยวชาญ  2551)  
 2.3.2 คุณภาพน้ าท่ีต้องการ  
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยทั่วไป คุณภาพน้ าที่ต้องการคือ มีความสะอาด ปลอดภัย และ
มีลักษณะน่าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน หรือกล่าวได้ว่ามีคุณภาพน้ าตามมาตรฐานน้ า
ดื่ม ดังนั้นหลังจากที่ทราบคุณภาพของแหล่งน้ าดิบแล้ว เราต้องพิจารณาว่าคุณภาพน้ าด้านใดหรือ
พารามิเตอร์ใด ไม่ได้ตามมาตรฐานน้ าดื่มและจ าเป็นต้องเลือกหรืออาศัยกระบวนการใดมาปรับปรุง
คุณภาพน้ าดังกล่าว เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานน้ าดื่ม  (ผศ. ปราโมทย์  เชี่ยวชาญ  2551)  เกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย ตารางที่ 2.3  
 
ตารางที่ 2.3  เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 

พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์ท่ีก าหนด 

คุณภาพน้ าทางกายภาพ   

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

ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน 15 

สี (Colour) แพลตตินัมโคบอล์ท ไม่เกิน 5* 

คุณภาพน้ าทางเคมีท่ัวไป   

ปริมาณสารทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1,000 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 500 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 250 

คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 250 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 50 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.7 

คุณภาพน้ าทางโลหะหนักท่ัวไป   

 เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.5 

แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.3 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1.0 

สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 3.0 

คุณภาพน้ าทางโลหะหนักสารเป็นพิษ   

ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.01* 

โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.05 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.003 

สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.01 

ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.001 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ต้องตรวจไม่พบ 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Faecal Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ต้องตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ   1. คลอรีนอิสระคงเหลือ ( Residual  Free Chlorine ) ก าหนดให้มีที่ 0.2 – 0.50 มิลลิกรัม  
                    ต่อลิตร ใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 

     2. วิธีตรวจวิเคราะห์ เป็นไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the 
                     Examination of Water and wasterwater Edittion 21* 2005 APHA  AWWA WEF 

                 3. ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553) 

 ที่มา : http://rldc.anamai.moph.go.th 
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2.4   การตรวจสอบคุณภาพน้ าดิบ 

 ก่อนที่จะน าน้ าดิบมาใช้ในระบบการผลิต จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียก่อน         
โดยจะต้องมีการตรวจสอบดังนี้  (ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2547) 
 2.4.1  ความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน้ าดิบ 
 การเติมสารเคมีในน้ าดิบเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างตะกอนและรวมตะกอน  ขึ้นอยู่กับ
ระดับ pH และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน้ าดิบ  หากน้ าดิบมีค่าความเป็นด่างเพียงพอก็เติม
สารส้มอย่างเดียวไม่จ าเป็นต้องใช้ปูนขาว  ถ้าหากน้ ามีค่าความเป็นด่างน้อย  การเติมสารส้มเพียง
ล าพังก็ไม่อาจท าให้เกิดการรวมตัวของตะกอนได้ดี  ในกรณีนี้จ าเป็นต้องเติมปูนขาว  เพื่อปรับ
สภาพน้ าให้เหมาะสมส าหรับการรวมตัวของตะกอน  วิธีการตรวจสอบความเหมาะสมต่อการรวม
ตะกอนของน้ าดิบ   
 การตรวจสอบความเหมาะสมต่อการรวมตะกอนของน้ าดิบ 

  เตรียมอุปกรณ์ 
  น าแก้วใสมา 2 ใบ ใส่น้ าดิบเท่า ๆ กัน 
  เตรียมน้ าปูนขาวอีก 1 แก้ว ใช้ปูนขาว 1 ช้อนโต๊ะ ละลายกับน้ าที่สะอาดคร่ึงแก้ว 
  ใช้หลอดดูดน้ าปูนขาวที่เตรียมไว้ใน ข้อ 3 หยดลงในแก้วน้ าดิบแก้วใดแก้วหนึ่ง

ประมาณ 6 - 7 หยด 
  ใช้หลอดดูดสารละลายสารสม้จากถังเตรียมสารละลายสารส้ม  หยดลงในแก้ว

น้ าดิบทั้ง 2 แก้ว ประมาณ 6 – 7 หยด (เท่า ๆ กัน) 
  กวนน้ าทั้งสองแก้วโดยเร็ว ประมาณ 1 นาที เพื่อผสมจนทั่วแล้วกวนอย่างช้า ๆ 

ประมาณ 5 นาที แล้วหยุดกวนพร้อม ๆ กันปล่อยให้นิ่ง 
 สังเกตการรวมตะกอนหากน้ าในแก้วทั้ง 2 ใบ จับตะกอนได้ดีเหมือนกัน แสดงว่าปูนขาว
ไม่ได้ช่วยให้ตกตะกอน ฉะนั้นไม่ต้องเติมปูนขาว แต่ถ้าแก้วที่เติมปูนขาวจับตะกอนเม็ดโตกว่า และ
น้ าส่วนบนใสกว่า แสดงว่าควรเติมปูนขาว 
 2.4.2  ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
 pH เป็นค่าที่แสดงถึงความเป็นกรด-ด่าง  ของน้ าว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด ค่า pH ขึ้นกับ
ปริมาณของไฮโดรเจนอิออนที่แตกตัวในน้ าโดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยค่า pH = 0 หมายถึงน้ ามี
สภาพเป็นกรดมาก, pH = 14 หมายถึงน้ ามีสภาพเป็นด่างมาก และค่า pH = 7 หมายถึงน้ าที่มีสภาพ
เป็นกลาง 
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 pH เป็นคุณสมบัติของน้ า   ที่สามารถวัดได้ง่ายที่สุด   แต่มีบทบาทและความส าคัญอย่าง
มากต่อการท างานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบสร้างตะกอน ระบบเติมอากาศ ระบบก าจัดความ
กระด้างด้วยวิธีตกผลึก ระบบการปรุงแต่งน้ า เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการตกผลึก  ตลอดจน
ระบบก าจัดน้ าเสียแบบต่าง ๆ 
 วิธีการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ าดิบจะใช้เคร่ืองมือวัด pH ที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ 
หรือใช้เคร่ืองวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง  โดยวิธีการเทียบสี เคร่ืองมือที่ใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ของน้ าดิบ จะใช้เคร่ืองวัด พี เอช ที่เรียกว่า พี เอช มิเตอร์ หรือใช้เคร่ืองวิเคราะห์ความเป็นกรด – 
ด่าง โดยวิธีการเทียบสี ซึ่งใช้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน วิธีการใช้เคร่ืองมือทั้งสองชนิดมี
รายละเอียดดังน้ี 
   1.  การใช้ พี เอช มิเตอร์ (pH Meter)  
 พี เอช มิเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งน้ าที่มีความขุ่นและน้ าที่ใสได้  เคร่ือง  พี เอช มิเตอร์ มี
ขั้นตอนและวิธีการใช้  ดังนี้ 

 ปรับความถูกต้องของเคร่ือง พี เอช มิเตอร์ (Calibrate) ตามวิธีที่ระบุไว้ใน
เอกสารคู่มือการใช้งานของเคร่ือง 

 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน้ าตัวอย่างอ่านค่า พี เอช ของน้ าดิบ 
 ล้าง พี เอช มิเตอร์ ด้วยน้ ากลั่นหรือน้ าดื่ม เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษช าระ 

 หมายเหตุ  รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
ขั้นตอนการใช้ พี เอช มิเตอร์ 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในสารละลายมาตรฐานเพื่อปรับความถูกต้องของ

เคร่ืองมือ 
 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน้ าตัวอย่าง แล้วอ่านค่า 
 ล้าง พี เอช มิเตอร์ ด้วยน้ ากลั่นหรือน้ าดื่ม 

   2.  การใช้เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี 
 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ในน้ าดิบโดยใช้วิธีการเทียบสี วิธีนี้เหมาะสมกับน้ าดิบ
ที่มีสภาพใส มีขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์  ดังนี้ 

 น าน้ าตัวอย่างใส่ในหลอดทดลองจนถึงขีดที่ก าหนดทั้งสองหลอด ใส่หลอด
ตัวอย่างน้ าทั้งสองในช่องของเคร่ืองมือวัด 

 เติมสารละลายหรือผงเคมี ลงในหลอดใส่น้ าตัวอย่างด้านขาวมือ  แล้วปิดฝา
จุก เขย่าให้เข้ากับน้ าตัวอย่าง 



16 

 

 เทียบสีน้ าตัวอย่างกับสีมาตรฐาน โดยให้มีสีใกล้เคียงกัน อ่านค่าความเป็น
กรด-ด่างตามสเกล 

 หมายเหตุ  รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
 
 ขั้นตอนการใช้เคร่ืองวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าน้ าตัวอย่างใส่หลอดทดลองจนถึงขีดที่ก าหนด 
 เติมสารละลายหรือผงเคมี 
 อ่านค่าสเกลแผ่นเทียบสี 
 การวัดความขุ่น 

 2.4.3  ความขุ่น (Turbidity) 
 เกิดจากสารที่ไม่ละลายน้ าขนาดเล็กแขวนลอยในน้ า เช่น ดินโคลน ทรายละเอียด หรือ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจ าพวกสาหร่ายไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมากนัก  แต่ท าให้น้ านั้นไม่ชวนดื่ม     
น่ารังเกียจ มีผลต่อระบบการกรองท าให้เคร่ืองกรองอุดตันและเสียเร็วและมีผลต่อระบบการฆ่าเชื้อ
โรคด้วยคลอรีน  เนื่องจากสารแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินทรีย์ไว้ท าให้คลอรีนไม่สามารถท าลาย
จุลินทรีย์ได้  จึงต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีความขุ่นต่ า  เพื่อให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื้อโรคดีขึ้น   
 1.  วิธีวัดความขุ่นโดยการวัดระยะความลึกจากการมองเห็น มีขั้นตอนและวิธีการ
  วัด  ดังนี้ 
 อุปกรณ์ 

 ไม้ยาวประมาณ 1.5 เมตร, ตลับเมตร 
 ลวดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือตะปูขนาด 1 นิ้ว 

 ขั้นตอนการวัดความขุ่นโดยการวัดระยะความลึกจากการมองเห็น 

 น าไม้ที่ติดลวดแล้ว  จุ่มลงในน้ าดิบที่ต้องการวัดค่าความขุ่น 
 มองดูลวดที่ติดปลายไม้ค่อย ๆ จุ่มลงไปเร่ือย ๆ เมื่อเร่ิมมองไม่เห็นลวดที่ปลาย

ไม้ให้หยุดอยู่ตรงนั้น  ท าเคร่ืองหมายไว้ที่ไม้วัดตรงปริมาณผิวน้ า 
 วัดความยาวจากลวดที่ปลายไม้  ถึงระดับผิวน้ าที่ได้ท าเคร่ืองหมายไว้ที่ปลาย

ไม้ได้ความยาว กี่เซนติเมตร ให้จดไว้ 
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 น าค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับตารางวัดค่าความขุ่นในช่องระยะความลึก  ให้
ตรงหรือ ใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้  ก็จะทราบว่าน้ าดิบมีความขุ่นเท่าใดและ
จะต้องใช้สารส้มกี่กรัมต่อ น้ าหนึ่งลูกบาศก์เมตร 

  วิธีการวัดความขุ่นโดยการวัดระยะความลึกจากการมองเห็น 
 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าไม้ที่ติดลวดแล้วจุ่มลงในน้ าดิบ 
 วัดความยาวจากลวดที่ปลายไม้ 
 อ่านค่าสเกลแผ่นเทียบสี 

 

ตารางที่  2.4  ค่าความขุ่นของน้ าดิบกับปริมาณสารส้มที่ใช้ 
 

ระยะ 
ความลึก 
(ซม.) 

ค่าความ 
ขุ่น 

(NTU) 

สารส้ม 
กรัม/น้ า 
1 ลบ.ม. 

ระยะ 
ความลึก 
(ซม.) 

ค่าความ 
ขุ่น 

(NTU) 

สารส้ม 
กรัม/น้ า 
1 ลบ.ม. 

ระยะ 
ความลึก 
(ซม.) 

ค่าความ 
ขุ่น 

(NTU) 

สารส้ม 
กรัม/น้ า 
1 ลบ.ม. 

1.5 3,000 372 9.7 110 34 37.2 24 19 
1.8 2,000 252 10.4 100 33 39.8 22 18 
2.1 1,500 192 10.9 95 32 43.1 20 14.4 
2.4 1,000 132 11.5 90 32 45.3 19 14.2 
2.7 800 108 12 85 31 47.4 18 13.5 
3.2 600 84 12.6 80 31 49.8 17 12.7 
3.6 500 72 13.4 75 30 52.6 16 12 
4 400 60 14.1 70 29 55.8 15 11 

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

ที่มา : ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ               
สิ่งแวดล้อม 2547 
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 2.  วิธีวัดความขุ่นด้วยเครื่องวัด Turbidimeter 
 การวัดหาความขุ่นในน้ าจะใช้หลักการกระเจิงแสง  ซึ่งเกิดจากรังสีแสงท าปฏิกิริยากับ
สสาร (อนุภาคคอลลอยด์) หรือสารแขวนลอยพวกดิน , ตะกอน, สารอนินทรีย์, แพลงตอน, 
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อ่ืนที่มีอยู่ในน้ าแล้วแสงก็จะเปลี่ยนทิศทางการเดินทางจึงต้องมีเคร่ืองมือส าหรับ
ตรวจหาแสงที่กระเจิงอยู่ในสารแขวนลอยพวกนี้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดความขุ่นจะต้องมี
แหล่งก าเนิดแสงที่ให้แสงชนสารตัวอย่างแล้วใช้เคร่ืองตรวจหาโฟโต้อิเล็คทริกวัดแสงที่ถูกกระเจิง
โดยอนุภาคที่เกิดความขุ่น  ค่าที่อ่านได้เป็นเข้มข้นของความขุ่น ในปัจจุบันหน่วยที่นิยมใช้ในการ
วัดจะเป็นหน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Unit) หน่วยที่จะใช้วัดความขุ่น  โดยเคร่ือง
ตรวจหาจะท ามุม 90 องศา  กับทางเดินแสง หน่วย NTU นี้เป็นหน่วยสากลที่ใช้กับการวัดความขุ่น
ของน้ าและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 
 ขั้นตอนการวัดความขุ่นด้วยเครื่อง Turbidimeter 

 น าน้ าตัวอย่างเติมลงใน Sample Cell ประมาณ 15 มล. (ก่อนท าการวัดให้ล้าง Sample 
Cell ด้วย    น้ าตัวอย่างที่จะวัด 2-3 คร้ัง) 

 ท าความสะอาดภายนอก Sample Cell ด้วย Silicone Oil หรือผ้าเช็ดให้ปราศจากรอยนิ้ว
มือ 

 กดปุ่ม I/O เปิดเคร่ืองโดยวางตัวเคร่ืองไว้บนพื้นโต๊ะหรือพื้นที่ราบ 
 น าตัวอย่างที่อยู่ใน Sample Cell วางลงในช่องใส่ตัวอย่าง โดยหันด้านที่มีลูกศรให้ตรง

กับ Mark   ของตัวเคร่ือง  ปิดฝา 
 กดปุ่ม Range เพื่อเลือกช่วงในการวัดโดยให้หน้าจอปรากฏ “AUTO” เคร่ืองจะท าการ

เลือกช่วงใน  การวัดอัตโนมัต ิ
 กดปุ่ม Signal Average หน้าจอจะปรากฏ “SIG AVG” เพื่อเลือกอ่านค่าเป็นค่าเฉลี่ยใน

การวัด 
 กดปุ่ม Read จอปรากฏ “…………….NTU” อ่านค่าความขุ่นในตัวอย่าง เมื่อค่าที่วัด

หยุดกระพริบ 
 หมายเหตุ  รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ 
 
2.5  ระบบการผลิตน้ าประปา 

 ระบบการผลิตน้ าประปา นับว่าเป็นส่วนส าคัญ เปรียบเสมือนโรงงานที่ใช้ผลิตน้ าประปา
โดยน้ าดิบเปรียบเสมือนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือน้ าประปา การเลือกระบบการผลิตจะเลือก
จากลักษณะของแหล่งน้ าดิบ ซึ่งระบบการผลิตจะส่งผลต่อไปยังองค์ประกอบในระบบประปา
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โดยทั่วไป ระบบการผลิตประกอบด้วย ระบบผลิตน้ าประปาแบบบาดาล และระบบการผลิตแบบผิว
ดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.5.1  ระบบการผลิตน้ าประปาแบบบาดาล 
 ระบบที่ใช้แหล่งน้ าใต้ดิน (บาดาล) เป็นแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา ระบบการผลิต
เร่ิมจากการสูบน้ าจากบ่อบาดาลด้วยเคร่ืองสูบแบบจมใต้น้ า ส่งไปตามท่อน้ าดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ า 
โดยระบบเติมอากาศ และถังกรองสนิมเหล็ก น้ าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งเข้าถังน้ าใส่ ท าการฆ่า
เชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าถังน้ าใส และส่งไปยังระบบจ่ายน้ า
โดยสูบน้ าดีด้วยเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงท าการจ่ายน้ าประปาเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน้ าผ่านมาตรวัดน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า มีขั้นตอนการผลิต  ดังรูปที่ 2.10 
 2.5.2  ระบบการผลิตน้ าประปาแบบผิวดิน 
 การผลิตน้ าประปาที่ใช้แหล่งน้ าผิวดิน เช่น แม่น้ า คลอง สระน้ าขนาดใหญ่ เป็นแหล่ งน้ า
ดิบในการผลิต ระบบการผลิตเร่ิมจากการสูบน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินด้วยเคร่ืองสูบแบบหอยโข่ง 
ส่งไปตามท่อน้ าดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ า โดยการเติมสารส้ม ปูนขาว ซึ่งจะท าให้ดินตกตะกอน เมื่อ
ผ่านกรรมวิธีการรวมตะกอนและตกตะกอน น้ าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งเข้าถังน้ าใส่ ท าการฆ่า
เชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าถังน้ าใส และส่งไปยังระบบจ่ายน้ า
โดยสูบน้ าดีด้วยเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงท าการจ่ายน้ าประปาเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน้ าผ่านมาตรวัดน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าดังมีขั้นตอนการผลิต ดังรูปที่ 2.11 
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รูปที่ 2.10    ระบบการผลิตน้ าประปาแบบบาดาล 
ที่มา : คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปา ระบบประปาผิวดิน กรมทรัพยากรน้ า 

ระบบน้ าดิบ บ่อน้ าบาดาล 

ระบบเติมอากาศ 

สูบน้ าดิบจากบ่อบาดาลด้วย
เคร่ืองสูบน้ าแบบซับเมิสเบิ้ล 

ถังกรองสนิมเหล็ก 

ระบบผลิตน้ า 

ถังน้ าใส 

หอถังสูง 

ผู้ใช้น้ า 

ระบบจ่ายน้ า 

สูบน้ าจากถังน้ าใสขึ้นหอถัง

สูงด้วยเคร่ืองสูบน้ า ในขณะ

สูบน้ าจะมีการเติม

สารละลายคลอรีนเข้าสู่เส้น

ท่อ 
จ่ายน้ าประปาเข้าสู่ท่อเมน

จ่ายน้ าโดยผ่านมาตรวัดน้ า

ไปยังผู้ใช้น้ า 

น้ าที่ผ่านการก าจัดเหล็กไหล

ลงสู่ถังน้ าใส 
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รูปที่  2.11  ระบบการผลิตน้ าประปาแบบผิวดิน 
ที่มา : มาตรฐานระบบน้ าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ระบบกวนเร็ว 

สูบน้ าดิบจากแหล่งน้ าผิวดิน

ด้วยเคร่ืองสูบน้ า มีการเติม

สารส้มและปูนขาว 

ถังตกตะกอน ระบบผลิตน้ า 

ถังกรองน้ าผิวดิน 

หอถังสูง 

ผู้ใช้น้ า 

ระบบจ่ายน้ า 

น้ าที่ผ่านการกรองไหลลงสู่       

ถังน้ าใส 

สูบน้ าดิบจากแหล่งน้ าผิวดินด้วย

เคร่ืองสูบน้ า มีการเติมสารส้ม

และปูนขาว 

น้ าใสที่ผ่านการตกตะกอนไหล

ออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่       

ถังกรอง 

แหล่งน้ าผิวดิน ระบบน้ าดิบ 

ระบบกวนช้า 

ถังน้ าใส 

ความขุ่นในน้ าดิบถูกท าลาย

เสถียรภาพ 

น้ าดิบที่ความขุ่นถูกท้าลายถูก

เสถียรภาพรวมกันเป็นตะกอน

ขนาดใหญ่ไหลลงสู่ถัง

ตกตะกอน 

สูบน้ าจากถังน้ าใสขึ้นหอถังสูง

ด้วยเคร่ืองสูบน้ า ในขณะสูบน้ า

จะมีการเติมสารละลายคลอรีน 
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2.6  รูปแบบประปา ที่ก่อสร้าง และออกแบบโดยหน่วยงานราชการ 
 ก่อนการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 มีหน่วยงานราชการ ได้ปฏิบัติภารกิจในการจัดหาน้ า
สะอาดโดยการก่อสร้างระบบประปาให้แก่หมู่บ้านตามพื้นที่ชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าในการอุปโภค บริโภค ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน
ของหน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย             
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของ
แต่ละหน่วยงานมีลักษณะ ดังนี้   (นางสาวขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ 2554) 
 2.6.1  ระบบน้ าสะอาดหมู่บ้านตามแบบโยธาธิการ 
 ลักษณะหอถังสูงเป็นโครงเหล็ก ด้านบนเป็นถังบรรจุน้ าต่อเป็นชุดละ 4 ใบ ใช้แหล่งน้ า
บาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าประปา มีการออกแบบระบบกรองเป็นชั้นกรองให้ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษาแบ่งออกได้เป็น 3 แบบมาตรฐานตามขนาดของจ านวนประชากร ได้แก่ 
 มาตรฐานขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้น้ าต้ังแต่ 120 หลังคาเรือนขึ้นไป 
 มาตรฐานแบบ ก รองรับผู้ใช้น้ าต้ังแต่ 50 - 120 หลังคาเรือนขึ้นไป 
 มาตรฐานแบบ ข รองรับผู้ใช้น้ าต้ังแต่ 30 - 50 หลังคาเรือนขึ้นไป 
 2.6.2  ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 
 ลักษณะหอถังสูงเหล็กทรงแชมเปญ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ าบาดาล บางพื้นที่ปรับไปใช้
แหล่งน้ าผิวดินเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าประปา ระบบกรอง เป็นแบบภายนอก มีระบบทรายหยาบ
กรองและถ่านในการฟอกสีดับกลิ่น 
 2.6.3  ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรธรณี 
 ลักษณะหอเหล็กรูปลูกกอล์ฟ แหล่งน้ าใช้แหล่งน้ าบาดาลระบบกรอง คล้ายระบบของกรม
โยธาธิการ แต่เพิ่มส่วนกรองสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในระบบ รองรับผู้ใช้น้ าตั้งแต่ 30 -120 หลังคาเรือน 
 2.6.4  ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานแบบกรมอนามัย 
 ลักษณะหอถังสูงคอนกรีต ใช้ได้ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าบาดาลเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตระบบกรอง ถูกพัฒนาเป็นระบบมาตรฐาน มีทั้งส่วนกรองหยาบกรองสิ่งปนเปื้อน ฟอกสีและ
กลิ่น และการใส่สารเคมีก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 
 2.6.5  ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 หลังจากการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบราชการ 
กระทรวง ทบวง กรม บางหน่วยงานได้ถูกยุบ หรือไปรวมกับกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ ท าให้
ภารกิจหน้าที่ ด้านจัดหาน้ าสะอาดให้แก่ประชาชนที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินการก่อสร้าง
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ไว้ต้องท าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางหน่วยงานต้องเปลี่ยนภารกิจที่
ต้องท าเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน ปัจจุบันส านักบริหาร
จัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ภารกิจด้านจัดหาน้ าสะอาดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส านักบริหารจัดการน้ า           
กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ท าการปรับปรุงแบบมาตรฐาน
ระบบประปาใหม่โดย ได้ก าหนดรูปแบบประเภท และขนาดประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค 2548 ไว้ดังนี ้
 แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  (ดังรูปที่ 2.12) มีก าลังในการผลิต 2.5 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 30 – 50 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วย โรงสูบ
น้ าระบบกรองน้ าบาดาล 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ าใส ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร 
หอถังสูง 10 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดี
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุดระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อ
เมน 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก 

 
 
 
 

รูปที่ 2.12 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กก าลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./ชม. 
        ที่มา  :  ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 2547 
 

บ่อบาดาล โรงสูบระบบกรอง
ตอนล่างเป็นถังน้ าใส 

โรงสูบน้ า หอถังสูง 
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 แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  (ดังรูปที่ 2.13) มีก าลังในการผลิต 7 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 50 - 120 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วย โรงสูบ
น้ าระบบกรองน้ าบาดาล 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ าใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 
ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ านวน 1 ชุด ระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน 
 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.13 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 ลบ.ม/ชม. 
ที่มา :  ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

             สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ดังรูปที่ 2.14) มีก าลังในการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 121 -300 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบ
น้ า ระบบกรองน้ าบาดาล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดีพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน  

 

โรงสูบ 
ระบบกรอง 

บ่อบาดาล ถังน้ าใส โรงสูบน้ า หอถังสูง 
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แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.14 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางก าลังการผลิต 10 ลบ.ม/ชม. 
               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อม 2547 
 

แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ดังรูปที่ 2.15) มีก าลังในการผลิต 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 301 -700 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบ
น้ าระบบกรองน้ าบาดาล 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร หอถังสูง 45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบ
น้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น 
ท่อเมน  
 

โรงสูบ 
ระบบกรอง 

บ่อบาดาล ถังน้ าใส โรงสูบน้ า หอถังสูง 
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แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.15 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางก าลังการผลิต 20 ลบ.ม/ชม. 
               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ดังรูปที่ 2.16) มีก าลังในการผลิต 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 51 - 120 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบน้ า ระบบ
กรองน้ าผิวดิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ าใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 ลูกบาศก์
เมตร เคร่ืองสูบน้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
จ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

บ่อบาดาล 
โรงสูบระบบกรอง
ตอนล่างเป็นถังน้ าใส โรงสูบน้ า หอถังสูง 
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แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.16 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางก าลังการผลิต 5 ลบ.ม./ชม. 
               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  (ดังรูปที่ 2.17) มีก าลังในการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 121 – 300 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน้ าระบบกรองน้ าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ านวน 2 ชุดระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

แหล่งน้ า โรงสูบน้ าดิบ ระบบกรอง

น้ าผิวดิน 

ถังน้ าใส หอถังสูง 
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แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ก าลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. 
               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
 แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (ดังรูปที่ 2.18) มีก าลังในการผลิต 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ านวนผู้ใช้น้ า 301 – 700 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน้ าระบบกรองน้ าผิวดิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ านวน 2 ชุดระบบจ่ายน้ ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

แหล่งน้ า โรงสูบน้ าดิบ ระบบกรอง

น้ าผิวดิน

แหล่งน้ าดิบ 

ถังน้ าใส โรงสูบน้ าดี หอถังสูง 
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แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.18 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก าลังการผลิต 20 ลบ.ม./ชม. 

               ที่มา : ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                          สิ่งแวดล้อม 2547 
 
2.7  การดูแลระบบการผลิตน้ าประปาผิวดิน 
 ในการบริหารกิจการระบบน้ าสะอาด หรือ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หรือ ชุมชน
นั้นเพื่อให้ระบบน้ าสะอาดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ระบบน้ าสะอาด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจบ ารุง
ระบบให้สามารถใช้การได้อย่างปกติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย และเหตุผล
ประการส าคัญ คือ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้น้ าประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เหมาะแก่การอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ มาตรฐานระบบน้ าสะอาด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2548) ได้รวบรวมวิธีการดูแลระบบการผลิตน้ าประปาแบบ
ผิวดิน โดยมีขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบประปามีรายละเอียดดังนี้  (มาตรฐานการดูแลและ

แหล่งน้ า โรงสูบน้ าดิบ ระบบกรอง

น้ าผิวดิน

แหล่งน้ าดิบ 

ถังน้ าใส โรงสูบน้ าดี หอถังสูง 
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บ ารุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน ส านักบริหารจัดการน้ า  กรมทรัพยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 2.7.1  การบ ารุงรักษาระบบน้ าดิบ 
  1.  การบ ารุงรักษาน้ าดิบ 
 แหล่งน้ าดิบเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของระบบประปา เพราะปัจจุบันปัญหาการเกิด
มลภาวะกับแหล่งน้ าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทางอุตสาหกรรม แต่การ
ดูแลรักษาแหล่งน้ าถูกปล่อยปละละเลย ท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งคน สัตว์
เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และผู้ใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ าทุกประเภท โดยปัญหามลภาวะเกิดจากสาเหตุ
ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การซึมลงดินสู่ชั้นให้น้ าหรือผ่านชั้นให้น้ าของสิ่งสกปรก 
สารเคมีมีพิษต่าง ๆ ท าให้ชั้นให้น้ าเกิดความสกปรก หรือไปท าลายชั้นน้ าให้เป็นอันตราย และ 
ประการที่สอง การไหลลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงทั้งจากการชะล้างของฝน และการทิ้งของเสียลงสู่
แหล่งน้ าของมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต้อง
ช่วยกันดูแลรักษา และเฝ้าระวังแหล่งน้ า รวมทั้งหยุดก่อปัญหามลภาวะแก่แหล่งน้ าอย่างจริงจัง     
การดูแลบ ารุงรักษาบ่อน้ าบาดาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ดังนี้ 
  อย่าปล่อยให้มีน้ าทิ้ง หรือน้ าโสโครกจากชุมชน เกษตรกรรมอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้บ าบัด
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งลงสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะถ้าแหล่งน้ านั้นเป็นแหล่งน้ าที่ขังอยู่กับที่
และใช้เป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น สระ หนอง บึงเป็นต้น 

 รักษาสภาพป่าเท่าที่เหลืออยู่บริเวณต้นน้ าล้าธารให้คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ และควรมี
การปลูกป่าเสริมเท่าที่จะท าได้ 

 ปรับปรุงสระน้ า ขุดลอกคลอง หนอง บึงที่ตื้นเขิน ให้เก็บกักน้ าได้เต็มที่วางแผนการใช้  
น้ าของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ควรมีการก าจัดขยะ และ สิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลภาวะและสิ่งสกปรก
ต่าง ๆ ปนเปื้อนหรือซึมลงสู่แหล่งน้ า 

  2.  การบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าดิบ และระบบควบคุม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้ควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการใช้งานและ
บ ารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาส าหรับ ตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่แน่นอน โดยอาจแบ่งออกเป็น
การตรวจสอบประจ าวัน การตรวจสอบเป็นระยะ และการตรวจสอบประจ าปี 
 การบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
 รายการตรวจสอบประจ าวัน 

 อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจับ 
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 วัดความดันด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัด 
 ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
 สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว 
 วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ 
 ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง 
 สังเกตปริมาณน้ าหล่อลื่นในเสื้อเคร่ืองสูบน้ า โดยดูการหมุนของแหวนน้ ามัน 

 รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัด
กันรั่ว จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว และปลอกเพลา 

 การเติมน้ ามันหรือไขให้กับรองลื่น 
 ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้ าและต้นก าลังว่าได้ศูนย์หรือไม่ 

 รายการตรวจสอบประจ าปี 

 ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซ่อมบ ารุงกันรั่ว 
 การสึกของปลอกเพลา 
 ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึกทดสอบและปรับแก้เกจวัดต่าง ๆ ที่ใช้วัด

ปริมาณน้ า/แรงดันน้ า และกระแสไฟฟ้า เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นและไขที่รองลื่น 
 ตรวจการผุกร่อนของชิ้นส่วนที่เปียกน้ า 

 การบ ารุงรักษาระบบควบคุม 

 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากน้ าปัทม์ตูค้วบคุม 
 ตรวจสอบการท างานของระบบควบคุมทุกอาทิตย์ 
 ท าความสะอาดตู้ควบคุมทุก 6 เดือน 
 ท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า ทุก 2 ปี 

 3.  การบ ารุงรักษาท่อส่งน้ าดิบ 
 ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นกับท่อส่งน้ าดิบ ได้แก่ ท่อแตกร่ัว ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสีย
น้ าโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจ่ายน้ าอาจท าให้สิ่ง
สกปรก เชื้อโรคเข้าสู่เส้นท่อได้ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวผู้ควบคุมการผลิตควรรีบตรวจสอบ
และซ่อมแซมทันที โดยสาเหตุที่ท่อส่งน้ าดิบแตกร่ัวอาจเกิดจากอายุการใช้งานของท่อ เกิดการ
กระแทกกลับของน้ าจากการหยุดของน้ าอย่างกะทันหัน จ่ายน้ ามากเกินอัตราปกติ เกิดจากทรุดตัว
ของบล็อกค้ ายัน เนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกล้เคียง การทรุดตัวของท่อจากการเปลี่ยนแปลงทาง
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น้ าไหลบริเวณรอบ ๆ น้ าท่วม และถูกรถชนกรณีท่อที่วางโผล่พ้นผิวจราจร ทั้งนี้ สามารถส ารวจการ
ร่ัวไหลของน้ าในเส้นท่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ 
 การร่ัวไหลที่ปรากฏบนพื้นดินสามารถตรวจดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
หรือวิธีการพิเศษในการค้นหา โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณรอบ ๆ เช่น 

 มีหญ้าขึ้นหนาแน่นงอกงามในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ 
 มีน้ าขัง หรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตก หรือมีการระบายน้ า

มาจากจุดอ่ืน 
 มีน้ าขังในบ่อประตูน้ า มีน้ าไหลในรางระบายน้ ามากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เวลากลางคืน การร่ัวไหลใต้ดินไม่สามารถเห็นด้วยตา จ าเป็นต้องใช้เทคนิค หรือ
เคร่ืองมือพิเศษค้นหา ได้แก่ การวัดความดันของน้ า การใช้เคร่ืองมือวัดคลื่นเสียง 
หากจุดใดเกิดการร่ัวไหลจะเกิดเสียงไหลของน้ าขึ้น ณ จุดนั้น เคร่ืองมือนี้จะขยาย
เสียงรั่วให้ได้ยินอย่างชัดเจน การส ารวจด้วยวิธีนี้จ าเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ใน
การใช้เคร่ืองมือประเภทนี้มากพอสมควร 

 2.7.2  การบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าประปา 
 1.  การบ ารุงรักษาถังสร้างตะกอนและถังตกตะกอน 

 เปิดประตูน้ าระบายตะกอนหลังเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละวัน เพื่อระบาย
ตะกอนที่ตกค้างในถัง หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันท าให้ไม่สามารถระบาย
ตะกอนออกได้ ให้สูบน้ าออกจากถังให้หมดแล้วจึงขุดล้างตะกอนแข็งออก
จากถัง 

 ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ าระบายตะกอนที่ช ารุดร่ัวซึม 
 ตักตะไคร่น้ า ตะกอนที่เป็นฟองลอยน้ า เศษใบไม้ออก และท าความสะอาด

ด้านบนรอบถังตกตะกอน และรางรับน้ าเข้ากรองให้สะอาดไม่มีตะไคร่น้ า
จับ 

 ล้างถังทุก 3 – 6 เดือน 
 2.  การบ ารุงรักษาถังกรองน้ า 

 อย่าปล่อยให้น้ าทรายกรองแห้ง 
 ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น พวงมาลัยเปิด – ปิดประตูน้ าให้อยู่ในสภาพดี 

ถ้ามีการร่ัวซึมช ารุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 ขัดล้างท าความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
 ท าความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดไว้ 
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 3.  การบ ารุงรักษาถังน้ าใส 

 ต้องดูแลรักษาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้ 
 ตัดหญ้าท าความสะอาดถังน้ าโดยรอบ 
 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ปริมาตรน้ าในถัง และใช้ดูว่ามีการร่ัวหรือแตกร้าวหรือไม่ 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากช ารุดร่ัวซึม

ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 ขัดล้างท าความสะอาดถังทุก 1 ปี 

2.7.3  การบ ารุงรักษาระบบจ่ายน้ าประปา 
1.  การบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าดี และระบบควบคุม 

เคร่ืองสูบน้ าดีระบบจ่ายน้ าประปาส่วนใหญ่มักจะใช้เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง เพราะเหมาะสม
ต่อการใช้งาน และง่ายต่อการบ ารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใช้งานจ านวน 1 หรือ 2 ชุด และส ารอง
อีกจ านวน 1 ชุด เมื่ออายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือเมื่อมีอาการ ได้แก่ (1) สูบน้ าได้น้อยลง ใช้
เวลาในการสูบน้ าขึ้นหอถังสูงนานกว่าปกติ (2) เมื่อมีกลิ่นไหม้หรือเสียงดังผิดปกติขณะท างาน และ 
(3) มอเตอร์ร้อนผิดปกติ เกิดโอเวอร์โหลดบ่อย ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา ดังนี้ 

รายการตรวจสอบประจ าวัน 

 อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจับวัดความดันด้านดูดและ
ความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัดความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 

 สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอัดที่กันร่ัว 
 วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ 
 ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง 
 สังเกตปริมาณน้ าหล่อลื่นในเสื้อเคร่ืองสูบน้ า โดยดูการหมุนของแหวนน้ ามัน 

รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัด
กันรั่ว จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว และปลอดเพลา 

 การเติมน้ ามันหรือไขให้กับร่องลื่น 
 ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้ าและต้นก าลังว่าได้ศูนย์หรือไม่ 

รายการตรวจสอบประจ าปี 

 ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซ่อมบ ารุงกันรั่ว 
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 การสึกของปลอกเพลา 
 ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก 
 ทดสอบและปรับแก้ เกจวัดต่ าง  ๆ ที่ ใช้วัดปริมาณน้ าต่อแรงดันน้ า  และ

กระแสไฟฟ้า 
 เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นและไขที่ร่องลื่น 
 ตรวจการผุกร่อนของชิ้นส่วนที่เปียกน้ า 
2.  การบ ารุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี 

การตรวจสอบประจ าวัน 

 ตรวจดูแรงดันและอัตราจ่ายว่าอยู่ในจุดที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ตรวจดูการร่ัวซึมของระบบท่อและอุปกรณ์ 
 ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเคร่ืองจ่ายว่าน้ ามันพร่อง หรือมีการร่ัวซึมหรือไม่ 
 ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร์ 
 ตรวจดูเคร่ืองจ่ายส ารอง (ถ้ามี) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 

รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ชุดวาล์วควรตรวจทุก 6 เดือน ถ้ามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม่ 
 แผ่นไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1– 2 เดือน ว่ามีการร่ัวหรือยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์

หรือไม่ ทั้งนี้ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น แรงดัน, อุณหภูมิ และ
ประเภทของสารเคมี 

รายการตรวจสอบประจ าปี 

 ควรเปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นที่ชุดขับทุกปี แต่ถ้าน้ ามันเกิดการแยกตัวให้เปลี่ยนทันที 
การเปลี่ยนให้คลาย Drain plug ที่ชุดขับออก เมื่อน้ ามันเก่าไหลออกจากชุดขับ
หมดก็ขัน Drain plug ให้แน่น และเติมน้ ามันใหม่เข้าไปให้ถึงระดับอ้างอิง ส าหรับ
น้ ามันที่ใช้ให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

2.7.4  การบ ารุงรักษาหอถังสูง 

 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ าให้สามารถใช้งานได้ดี 

 ตรวจสอบไฟแสงสว่างที่ป้ายบอกระดับน้ า และไฟกระพริบบนยอดหอถังสูง หาก
ช ารุดให้เปลี่ยนทันที 

 สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอถังสูง
ตัวหอถังสูงต้องไม่ร่ัวซึม 
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 ขัดล้างท้าความสะอาด ระบายตะกอนน้ าทิ้งทุก 1 ปี 
 ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ป ี

2.7.5 การบ ารุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ า 

 ท่อเมนทุกเส้นจะต้องท้าการล้างอย่างน้อยปีละ 2 คร้ังโดยการเปิดหัวดับเพลิงหรือ
ประตูน้ า -ระบายตะกอนที่จุดปลายของท่อเมนและปล่อยน้ าไหลทิ้งลงรางระบาย
น้ า 

 ประตูน้ าทุกตัวในระบบจ่ายน้ า จะต้องท าการทดสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง 
 ตรวจชุดปะเก็น หรือแหวนรูปตัวโอ ถ้าจ าเป็นให้ขันให้แน่นหรือเปลี่ยนท าความ

สะอาด ปรับระดับเท่าที่จ าเป็นอย่าปล่อยประตูน้ าไว้ในสภาพเปิดเต็มที่ หรือปิด
เต็มที่ให้หมุนกลับสัก 1-2 รอบ 

 หัวดับเพลิงทุกตัว จะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือนต่อคร้ัง 
 การส ารวจความดันในระบบจ่ายน้ าทั้งหมด ควรท าปีละคร้ังเพื่อให้ทราบถึง

ต าแหน่งของรอยรั่วขนาดใหญ่ ท่อที่อุดตัน ท่อเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 
 การส ารวจหารอยร่ัว จะกระทั่ งเมื่อพบว่าปริมาณน้ าสูญเสียเป็นจ านวนมาก 

กล่าวคือ ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม การส ารวจบนดินอย่างคร่าว ๆ ซึ่ง
เป็นการตรวจตามปกตินั้น  ควรกระท าเป็นประจ า โดยการเดินตรวจให้ทั่วทั้ง
ระบบ การเจาะจงตรวจที่ท่อ ประตูน้ า หัวดับเพลิง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่บนดิน
หากมีรอยรั่วปรากฏให้เห็นจะต้องรีบท าการซ่อมแซมทันทีไม่เช่นนั้นจะท าให้ต้อง
ส ารวจละเอียดบ่อยขึ้น และยังเป็นการสูญเสียทั้งน้ าและรายได้อีกด้วย 

2.7.6  การท าความสะอาดอาคารท่ัวไป 
  การท าความสะอาดทั่วไปอาคารของระบบประปาจ าเป็นต้องมีการท าความสะอาดทั่วไป 
เช่น โรงสูบน้ า ระบบกรองน้ า ถังน้ าใส หอถังสูง อาคารเหล่านี้ควรมีการล้างท าความสะอาดเป็น
คร้ังคราวตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ดูสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิทัศน์
ของบริเวณการประปาให้สะอาด ตัดต้นไม้ เก็บกวาดขยะ และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มร่ืน จะท าให้
ประชาชนเกิดความไว้ใจว่าระบบประปาจะสามารถผลิตน้ าที่สะอาดปราศจากโรค เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พชรภร แก้วส าราญ (2552) จากการประเมินผลคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ต าบลไทย
สามัคคี  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพน้ าผิว
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ดินที่ใช้เป็นน้ าดิบส าหรับการท าน้ าประปาหมู่บ้าน และคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านที่ผ่านระบบการ
ผลิตน้ าประปาต่างกันจาก5 หมู่บ้านใน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา ได้แก่ หมู่บ้าน
คลองย่าโม บุไทร และคลองไทร ที่ใช้ระบบประปาของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม) 
หมู่บ้านไทยพัฒนา และสุขสมบูรณ์ ที่ใช้ระระบบประปาของกรมอนามัย โดยตรวจวัดคุณภาพน้ า
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงสิงหาคม 2549 จากการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินทั้ง 5 หมู่บ้านคุณภาพของน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2 ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษความขุ่นและสีของน้ ามีค่าสูงในช่วงฤดูฝน  ผล
การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านคลองย่าโม  บุไทร และคลองไทร เกี่ยวกับ
คุณภาพของน้ าประปา บ่งชี้ว่าน้ ามีความขุ่น สี ตะกอนและเศษผง กลิ่นเหม็น และเกิดตะกรันในกา
ต้มน้ า สอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาของทั้ง  3 หมู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2543 เนื่องจากมีค่าความขุ่น สี เหล็ก               
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน ในขณะที่หมู่บ้านไทยพัฒนา และ
สุขสมบูรณ์มีคุณภาพน้ าส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ าประปา
ที่ผ่านระบบการผลิตตามรูปแบบของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพสูงกว่าน้ าประปาที่ผ่านระบบการ
ผลิตตามรูปแบบของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม) 

นฤมล ประภาสมุทร (2549) ได้ศึกษาสภาพการดูแลระบบผลิตน้ าประปา ของผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้าน รวมถึงคุณภาพน้ าของระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดย
การคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย จ านวน 11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ดูแลจ านวน 6 แห่ง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2548 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และเก็บตัวอย่างน้ าประปา
วิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่ามัฐยฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า การปฏิบัติงานตามรอบการบ ารุงรักษาอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 90.10 ส่วนลูกจ้าง
เหมาซึ่งดูแลระบบผลิตน้ าประปาขนาดเล็กของ กปภ. การปฏิบัติงานตามรอบการบ ารุงรักษาอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนผลการส ารวจสภาพระบบประปา พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านร้อยละ 59.11 จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ขณะที่ระบบประปาขนาดเล็กของ กปภ. จัดอยู่ในระดับดีร้อยละ 83.33 และผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 90.10 พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าบริโภคส่วน
คุณภาพน้ าประปาของ กปภ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่ระบบประปาหมู่บ้านแต่ละแห่ง
ควรค านึงถึงนอกจากคุณภาพน้ าดิบและน้ าประปาที่ผลิตแล้ว ก็คือการจัดการกากตะกอนสารส้มที่
เกิดขึ้นจากระบบประปา เพื่อป้องกันปัญหาการระบายตะกอนกากสารส้มกลับลงสู่แหล่งน้ าดิบ และ



37 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้านให้ดีขึ้น และน้ าไปสู่การบริหารระบบแบบพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง 

ชินวัฒน์  เรือนใหม่(2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้ของ
ชุมชน 4 หมู่ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย 
ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการผลิตน้ าประปา ผิวดินบ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินบ้าน
ด่านกรงกราง หมู่ที่ 6, ระบบระปาผิวดินบ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 และระบบประปาผิวดินบ้านดอน
โบสถ์ หมู่ที่14 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อคุณภาพการผลิตน้ าประปา
ของทั้ง 4 หมู่ โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าที่ผ่านกระบวนการต่างๆในการผลิตน้ าประปา ไปท าการ
ตรวจวัดความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณคลอรีนตกค้าง ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ปริมาณ
สารส้มไม่เหมาะกับสภาพของน้ าดิบ และพบว่าระบบผลิตประปาทั้ง 4 หมู่ใช้ปริมาณสารส้มคงที่
ตลอดเวลา ดังนั้นปริมาณสารส้มที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ าประปาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของน้ าประปา นอกจากนี ้ยังพบว่าถังตกตะกอนของบางหมู่ควรมีการท าความสะอาดด้วย  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ข้อมูลปฐมภูมิการร้องเรียนปัญหาน้ าประชาของชุมชน 
2. คู่มือบ ารุงรักษาระบบประปา 
3. สมการทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 
3.2 ขั้นตอนการศึกษา 

จากผลการศึกษาของชินวัฒน์ (ชินวัฒน์ เรือนใหม่, 2556) สรุปว่าปัญหาคุณภาพน้ าประปา
เกิดจากสองสาเหตุ คือแหล่งน้ าดิบ และกระบวนการผลิต ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะท าการแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  
  1.   การรวบรวมข้อมูลย้อนหลังคุณภาพน้ าประปาของแต่ละชุมชน ว่ามีลักษณะน้ าไม่พึง

ประสงค์อย่างไร เกิดขึ้นช่วงเวลาไหน ที่หมู่บ้านใด   
 ชุมชน 
 เวลาที่ร้องเรียน 
 จ านวนผู้เดือดร้อน 
 ประเภทของข้อร้องเรียน 

 2.  ใช้คู่มือบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าประปาเป็นเคร่ืองมือ ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ
ของกระบวนการผลิตน้ าประปาของโรงประปาทั้ง 4 แห่ง ว่ามีการใช้สารส้มอย่างไร 
ตรวจสอบสภาพน้ าดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือไม่ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆในระบบตามที่แนะน าหรือไม่ อย่างไร ปริมาณสารส้มที่ใช้ 
 ประวัติการท าความสะอาดถังตกตะกอน 
 ประวัติการท าความสะอาดถังกรอง 
 ประวัติการท าความสะอาดถังน้ าใส 

3.   ท าการเก็บตัวอย่างน้ าตามจุดต่างๆ หลังน้ าผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นตอนโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 เก็บตัวอย่างน้ าดิบก่อนเข้าระบบประปาทั้งสี่แห่งเพือ่ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ า

ดิบได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
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-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 เก็บตัวอย่างน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนของระบบประปาทั้งสี่แห่งเพื่อตรวจสอบ 

คุณสมบัติของของน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เก็บตัวอย่างน้ าที่ออกจากถังกรองของระบบประปาทั้งสี่แห่ง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของน้ าที่ออกจากถังกรองได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เก็บตัวอย่างน้ าประปาที่ออกจากระบบประปาทั้งสี่แห่ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของน้ าประปาได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เก็บตัวอย่างน้ าประปาที่ออกจากบ้านเรือนของผู้อุปโภค ของระบบประปาทั้งสี่
แห่ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของน้ าประปาได้แก่ 
-  ความขุ่น (Turbidity) 
-  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 น าข้อมูลคุณภาพของแหล่งน้ าดิบก่อนเข้าระบบ คุณภาพของน้ าที่ออกจากถัง
ตกตะกอนคุณภาพของน้ าที่ออกจากถังกรองและคุณภาพของน้ าที่ออกจากระบบ
การผลิต ที่รวบรวมได้ ของทั้ง 4 แห่ง มาท าการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ระหว่าง
โรงประปาแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการในการแก้ไข และปรับปรุง
คุณภาพบริการระบบประปา จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 
การศึกษานี้ เป็นการวิ เคราะห์คุณภาพน้ าหลังผ่ านกระบวนการแต่ละขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตประปาผิวดินแต่ละแห่ง และน้ าที่ปลายท่อ ณ สถานที่ต่างๆ ของระบบประปาผิว
ดินบ้านจาน หมู่ที่  4 ระบบประปาผิวดินบ้านใหม่นารี หมู่ที่  9  ระบบประปาผิวดินบ้านไพล         
หมู่ที่ 12 และระบบประปาผิวดินบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 มาท าการวิเคราะห์   เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพบริการระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง              
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบประปาหมู่บ้าน                                                                                 

4.1.1 ท่ีตั้งและการรับน้ าของแหล่งน้ าระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
 ระบบประปาที่พื้นที่ศึกษาเป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ มีทั้งสิ้น 4 แห่ง เพื่อรองรับ

การอุปโภคของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของประปาแต่ละแห่งต าแหน่งของประปาแต่ละแห่ง 
แสดงดังรูปที่ 4.1  

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจาน  หมู่ที่ 4  มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา คือ 
คลองขี้นาค  โดยรับน้ ามาจากคลองส่งน้ าขนาดเล็ก 2 สาย ที่ไหล่มาทางทิศตะวันตก รวมกันที่คลอง
ขี้นาค จากนั้นไหล่ลงสู่คลองล าเชิงไกร  มีประชากรผู้ใช้น้ า  จ านวน  1,245  คน  357  ครัวเรือน 

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่นารี  หมู่ที่ 9  มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา 
คือ คลองล าเชิงไกร  โดยมีทิศทางการไหลมาทางทิศตะวันออก  มีประชากรผู้ใช้น้ า  จ านวน  1,112  
คน  264  ครัวเรือน 

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไพล  หมู่ที่ 12  มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา 
คือ คลองล าเชิงไกร  โดยมีทิศทางการไหลมาทางทิศตะวันตก  มีประชากรผู้ใช้น้ า  จ านวน  649  คน  
153  ครัวเรือน 

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14  มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต
น้ าประปา คือ บึงอ้อ  โดยรับน้ ามาจากคลองล าเชิงไกร มีทิศทางการไหลมาทางทิศใต้  มีประชากร
ผู้ใช้น้ า  จ านวน  682  คน  178  ครัวเรือน    
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รูปที่ 4.1 แผนที่ตั้งและการรับน้ าของแหล่งน้ าดิบระบบประปาหมู่บ้าน 
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4.1.2  ข้อมูลทางเทคนิคของระบบการผลิตประปา 
   ระบบประปาบ้านจาน  หมู่ที่ 4  ระบบประปาบ้านใหม่นารี  หมู่ที่ 9  ระบบประปาบ้านไพล  

หมู่ที่ 12 และระบบประปาบ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14  เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง       
มีก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาด       
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด เคร่ืองสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
2 ชุด ระบบจ่ายสารคลอรีน และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ท่อเมนจ่ายน้ า โดยมีเทคนิคการผลิตดังนี้ 

  โรงสูบน้ าดิบ มีหน้าที่สูบน้ าดิบเข้าสู่ระบบ เพื่อการผลิตน้ าประปา  
  ถังกรองน้ าผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะประกอบ ไปด้วย ถัง

ตกตะกอน และถังกรอง โดยเมื่อน้ าดิบผ่านเข้าสู่ระบบ ถังกรองจะมีการเติม
สารส้ม ปริมาณสารส้มที่ใช้ประมาณ 13 กิโลกรัมผสมกับน้ า 700 ลิตร แล้ว
ปล่อยให้สารส้มหยดลงผสมกับน้ าดิบที่ก๊อกน้ าของถังสารส้มที่อยู่บนถังกรอง 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้ตะกอนรวมตัวจับเป็นก้อนและตกตะกอน 
ในถังตกตะกอน ส่วนน้ าที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนแล้วจะผ่าน
เข้าสู่ถังกรองซึ่งถังกรองมีหน้าที่กรองตะกอนเบาที่มีขนาดเล็กที่หลุดออกมาจาก
ถังตกตะกอน ซึ่งทรายกรองที่ใช้ในการกรองน้ ามีลักษณะเม็ดกลม สะอาด ความ
หนาของชั้นทรายกรองมีความหนา  60 เซนติเมตร และชั้นกรวดหนา 40 
เซนติเมตร  

  ถังน้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร มีหน้าที่ เก็บส ารองน้ า ที่ผ่านการปรับปรุง 
คุณภาพแล้ว  

  โรงสูบน้ าดี ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าดี (เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง) ท าหน้าที่สูบน้ าที่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว(จากถังน้ าใส)ขึ้นสู่หอถังสูง เพื่อการให้บริการ 
แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ใช้น้ าต่อไปและในระหว่างนี้ จะท าการเติมสารละลาย
คลอรีนปริมาณผงปูนคลอรีนเข้มข้น 60% ประมาณ 320 กรัมผสมกับน้ า 50ลิตร 
อัตราการหยดสารละลายคลอรีนจะอยู่ที่ 60 มิลลิลิตรต่อนาที เพื่อการฆ่าเชื้อโรค 
ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ าเพื่อให้เป็น น้ าประปา ที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่ 
การอุปโภค  

  หอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ท าหน้าที่เพิ่มแรงดันน้ า 
ให้สามารถไหลไปตามเส้นท่อสู่ประชาชนผู้ใช้น้ า 
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4.1.3 การวิเคราะห์ผลประวัติการท าความสะอาด ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
ในการผลิตน้ าประปาการท าความสะอาดระบบประปามีผลต่อการประเมินคุณภาพน้ าที่

ผลิตได้ถ้าหากท าการประเมินและการตรวจสอบประวัติการท าความสะอาดร่วมกับการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าจะเป็นการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าได้ดีมี
คุณภาพสูงสุด  

4.1.3.1 ประวัติการล้างถังตกตะกอนล่าสุด  
มาตรฐานการดูแลและบ ารุงรักษาระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ าได้ก าหนดให้ท าความ

สะอาดถังตกตะกอนเป็นประจ าทุก 3-6 เดือน  เพื่อระบายตะกอนในถังตกตะกอนออกให้หมดเพื่อ
เพิ่มคุณภาพของน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนก่อนไปสู่กระบวนการอ่ืนๆต่อไป  

จากข้อมูลที่มีพบว่าการท าความสะอาดถังตะกอนล่าสุดของระบบผลิตประปาบ้านจาน หมู่
ที่ 4 และระบบผลิตประปาบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ได้ท าความสะอาดเมื่อเดือนมกราคม 2557 ซึ่งใน
การเก็บตัวอย่างเข้าทดสอบได้เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม 2557 ระบบผลิตประปาบ้าน
ใหม่นารี หมู่ที่ 9 ได้ท าความสะอาดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งท าความสะอาดก่อนมีการเก็บ
ตัวอย่างประมาณ 3 เดือน ส่วนระบบผลิตประปาบ้านไพล หมู่ที่ 12 ได้มีการท าความสะอาดถังตะ
ตอนเมื่อเดือนธันวาคม 2556  ซึ่งอย่างไรก็ตามในการท าความสะอาดถังตกตะกอนของระบบผลิต
ประปาทั้ง 4 แห่งก็จัดว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการดูแลและบ ารุงรักษาระบบประปาของกรม
ทรัพยากรน้ าก าหนด 
 
ตารางที่ 4.1 ประวัติการล้างถังตกตะกอนล่าสุด ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 

ประวัติการล้างถังตกตะกอนล่าสุด 
เดือน   / ระบบประปา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 หมายเหตุ 

พฤศจิกายน 56 - × - - เก็บตัวอย่าง
ทดสอบเมื่อ
27 ม.ค. 57 

ธันวาคม 56 - - × - 
มกราคม 57 × - - × 

 
4.1.3.2 ประวัติการล้างถังกรองล่าสุด  

การล้างถังกรองเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ของระบบประปาซึ่ง   มาตรฐานการ
ดูแลและบ ารุงรักษาระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ าได้ก าหนดให้ท าความสะอาดถังกรองประจ า
ทุก 3-6 เดือน  เพื่อให้น้ าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนไหลลงมาสู่ถังกรอง แล้วผ่านชั้นทรายและ
หินลงไปสู่ถังเก็บน้ าใส น้ าที่ได้จะมีปราศจากความขุ่นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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 จากข้อมูลที่มีพบว่าการล้างถังกรองของระบบประปาล่าสุดของระบบประปาบ้านจาน หมู่
ที่ 4  และระบบประปาบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 มีการท าความสะอาดถังกรองเป็นประจ าทุกเดือน 
ส่วนระบบประปาบ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 และระบบประปาบ้านไพล หมู่ที่ 12 มีการล้างท าความ
สะอาดถังตกตะกอนเดือนพฤศจิกายน 2556 และเดือนมกราคม 2557 แต่จากประวัติการล้างถังกรอง
ของระบบประปาทั้ง 4 แห่งยังอยู่ในระยะเวลา 3-6 เดือน ตามข้อก าหนดของกรมทรัพยากรน้ าที่ได้
แนะน าเอาไว้ในคู่มือผู้ควบคุมการผลิตประปาผิวดิน 
  
ตารางที่ 4.2 ประวัติการล้างถังกรองล่าสุด ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 

ประวัติการล้างถังกรองล่าสุด 
เดือน   / ระบบประปา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 หมายเหตุ 

พฤศจิกายน 56 × × × × เก็บตัวอย่าง
ทดสอบเมื่อ
27 ม.ค. 57 

ธันวาคม 56 × - - × 

มกราคม 57 × × × × 
 

4.1.3.3 ประวัติการล้างถังน้ าใสล่าสุด  
 การด าเนินการล้างท าความสะอาดถังน้ าใสเป็นประจ าทุกปี  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ

น้ าประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้ใช้น้ าประปา 
 จากการล้างท าความสะอาดถังน้ าใสของระบบประปาทั้ง 4 แห่ง พบว่าระบบประปาบ้าน

จาน หมู่ที่ 4  และระบบประปาบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 มีการท าความสะอาดถังน้ าใสล่าสุดเมื่อเดือน
สิงหาคม 2556 ระบบประปาบ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ล้างท าความสะอาดเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 และ
ระบบประปาบ้านไพล หมู่ที่ 12 ท าความสะอาดล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 โดยดูจากประวั ติ
การท าความสะอาดถังน้ าใสของแต่ละระบบประปาแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรน้ าก าหนด 

 
ตารางที่ 4.3 ประวัติการล้างถังน้ าใสล่าสุด ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 

  ประวัติการล้างถังน้ าใสล่าสุด 
เดือน / ระบบประปา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 หมายเหตุ 

มิถุนายน 56 - × - - 
เก็บตัวอย่าง
ทดสอบเมื่อ 
27 ม.ค. 57 

กรกฎาคม 56 - - × - 
สิงหาคม 56 × - - × 
กันยายน 56 - - - - 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
  ประวัติการล้างถังน้ าใสล่าสุด 

ตุลาคม 56 - - - - 

 
พฤศจิกายน 56 - - - - 
ธันวาคม 56 - - - - 
มกราคม 57 - - - - 

 
4.2   ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างน้ าและการวิเคราะห์ 
 จากการเก็บตัวอย่างน้ าเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 

4.2.1  ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจาน  หมู่ท่ี 4  
ผลการทดสอบคุณภาพน้ าของบ้านจาน หมู่ที่ 4 แสดงดังรูปที่ 4.2 และรูปที่ 4.3 ค่าความขุ่น

(Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบมีค่าสูงมากสูงกว่าทุกหมู่ (ค่าความขุ่นของแต่ละหมู่ที่อยู่ระหว่าง 0.40 -
9.10 NTU) ซึ่งมีค่าความขุ่นนี้อยู่ที่ 26.40 NTUและค่า pH ของน้ า เท่ากับ 8.10 แต่เมื่อมีการเติม
สารส้มเพื่อให้น้ ามีการตกตะกอนน้ าที่ออกจากถังตะกอนค่าของความขุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก
เนื่องจากสารส้มจะท างานได้ดีมีประสิทธิภาพท าให้ค่าความขุ่นลดลงอย่างมากเหลือเพียง 2.60 
NTU และค่า pH ของน้ าเหลือ 6.80  

ส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอน และผ่านถังกรองพบว่า น้ ามีค่าความขุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ
จาก 2.60 NTU เป็น 3.30 NTU โดยมีค่า pH เท่ากับ 7.30 เมื่อพิจารณาน้ าที่ออกจากถังกรองลงสู่ถัง
น้ าใสที่รอสูบขึ้นหอถังสูง พบว่า น้ าในถังน้ าใสมีความขุ่นของน้ าเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในช่วงแคบๆ คือ
จาก 3.30 NTU เป็น 3.70 NTU โดยมีค่า pH ของน้ า เท่ากับ 7.60 การที่ค่าความขุ่นของน้ าหลังออก
จากถังตกตะกอนมีค่าลดลง และคงตัวอยู่ในช่วงแคบๆหลังจากนั้น แสดงถึงประสิทธิภาพของการ
ตกตะกอน อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านถังตกตะกอนไปแล้วความขุ่นของน้ ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงแคบๆ แม้ว่าจะมีการท าความสะอาดระบบค่อนข้างบ่อยการท าความ
สะอาดบ่อย ดังแสดงในหัวข้อ 4.1.2  

การที่ระบบประปาหมู่ 4 มีประวัติการท าความสะอาดระบบค่อนข้างบ่อยกว่าหมู่อ่ืนๆ 
เพราะน้ าดิบมีค่าความขุ่นเร่ิมต้นสูงนั่นเอง ส่วนน้ าที่บ้านเรือนประชาชน เป็นน้ าที่ออกจากหอถังสูง
ไหลเข้าสู่ท่อประปาเพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนของประชน ซึ่งค่าความขุ่ นของน้ ายังเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยที่ 4.00  NTU และค่า pH ของน้ า อยู่ที่ 7.50  ซึ่งก็ยังถือได้ว่าน้ าที่ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภค 
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อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าคุณภาพน้ าดิบในแต่ละช่วงเวลาของปี  มีค่าแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ช่วงเวลาที่ท าการเก็บตัวอย่างน้ ามาทดสอบคือเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่คุณภาพน้ า
ดิบอยู่ในระดับกลาง คือไม่ใช่ช่วงที่น้ าดิบมีคุณภาพดีที่สุด และไม่ใช่ช่วงที่น้ าดิบมีคุณภาพแย่ที่สุด 
ระบบประปาที่ใช้อยู่อาจไม่รองรับน้ าดิบในช่วงที่น้ าดิบมีคุณภาพแย่ที่สุด จึงควรมีการศึกษาหรือ
ปรับปรุงระบบผลิตเพื่อรองรับกรณีที่น้ าดิบมีคุณภาพน้ าดิบต่ าที่สุดด้วย  นอกจากนี้อาจพิจารณาเพิ่ม
ความถี่ในการท าความสะอาดระบบ และถังต่างๆในระบบผลิตด้วย เนื่องจากตรวจพบว่าความขุ่น
ของน้ าดิบหลังจากผ่านถังตกตะกอนมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

 
 

รูปที่ 4.2  ค่าความขุ่น (Turbidity) ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจาน หมู่ที่ 4 
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รูปที่ 4.3  ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจาน หมู่ที่ 4 
 

4.2.2 ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่นารี  หมู่ท่ี 9 
ผลการทดสอบคุณภาพน้ าของบ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 แสดงดังรูปที่ 4.4 และรูปที่ 4.5          

ค่าความขุ่น (Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบ มีค่าความขุ่นที่ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับค่าความขุ่นของแหล่ง
น้ าหมู่อ่ืน ซึ่งเป็นผลดีต่อการน าน้ าดิบมาท าการผลิตน้ าประปา โดยน้ าดิบมีความขุ่นเร่ิมต้นเพียง 
0.40 NTU โดยมีค่า pH ของน้ า เท่ากับ 8.00 เมื่อมีการเติมสารส้มเพื่อให้น้ ามีการตกตะกอน น้ าที่
ออกจากถังตกตะกอนค่าของความขุ่นไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะน้ าดิบตั้งต้นมีค่าความ
ขุ่นที่ต่ าเมื่อเติมสารส้มลงไป ท าให้น้ าหนักของตะกอนที่ก่อตัวไม่โต ไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะ
ก่อให้เกิดกระบวนการตะกอน แต่ค่า pH ของน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนมีค่าลดลงเหลือ 7.10 

ส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนและผ่านถังกรองพบว่า น้ ามีค่าความขุ่นลดเล็กน้อยคือจาก 
0.40 NTU เป็น 0.20 NTU แต่ค่า pH คงที่ 7.10 แสดงถึงประสิทธิภาพของถังกรองซึ่งสามารถลด
ความขุ่นของน้ าลงได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาประวัติการล้างถังกรองร่วมด้วย จะพบว่าโรงประปา
ของหมู่ที่ 9 มีการล้างถังตกตะกอนล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม จึงท าให้ถังกรองมีประสิทธิภาพดีในการ
กรองตะกอน เมื่อพิจารณาน้ าที่ออกจากถังกรองลงสู่ถังน้ าใสที่รอสูบขึ้นหอถังสูง พบว่า น้ าในถังน้ า
ใสมีความขุ่นของน้ าเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในช่วงแคบๆ คือจาก 0.20 NTU เป็น 0.30 NTU โดยมีค่า pH ของ
น้ า เท่ากับ 7.30 การที่ค่าความขุ่นของน้ าหลังออกจากถังตกตะกอนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   

ระบบประปาหมู่ 9 มีประวัติการท าความสะอาดระบบตามข้อก าหนด และความขุ่นของน้ า
ดิบที่มีค่าความขุ่นเร่ิมต้นที่ค่าต่ าถือว่าเป็นผลดีต่อการผลิตน้ าประปาเป็นอย่างยิ่ง  ส่วนน้ าที่
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บ้านเรือนประชาชน เป็นน้ าที่ออกจากหอถังสูงไหลเข้าสู่ท่อประปาเพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนของ
ประชน มีค่าความขุ่นของน้ าเพียง 0.30  NTU และค่า pH ของน้ า อยู่ที่ 7.70  ซึ่งก็ยังถือได้ว่าน้ าที่
ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภค 

คุณภาพน้ าดิบของระบบประปาบ้านใหม่นารีมีค่าความขุ่นที่ต่ ามากเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะ
น ามาผลิตประปาเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาคุณภาพน้ าตลอดทั้งปี เพื่อ
รองรับกรณีที่น้ าดิบมีคุณภาพน้ าดิบต่ าที่สุด และเน่ืองจากคุณภาพดิบของหมู่ที่ 9 มีคุณภาพดีมาก จึง
อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายก าลังผลิต เพื่อรองรับการใช้น้ าของหมู่อ่ืนที่อยู่ข้างเคียง ใน
กรณีที่มีการขาดแคลนน้ า หรือมีปัญหาคุณภาพน้ าของหมู่อ่ืน   

 

  
 

รูปที่ 4.4  ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 
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รูปที่ 4.5  ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 
 

4.2.3   ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไพล  หมู่ท่ี 12 
ผลการทดสอบคุณภาพน้ าของบ้านไพล หมู่ที่  12 จากรูปที่  4.6และรูปที่  4.7 พบว่า             

ค่าความขุ่น (Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบ มีค่าความขุ่นที่ 9.10 NTU และค่า pH ของน้ า เท่ากับ 7.80 
เมื่อมีการเติมสารส้มเพื่อให้น้ ามีการตกตะกอน น้ าที่ออกจากถังตกตะกอนค่าของความขุ่นกลับมีค่า
เพิ่มสูงมากขึ้นจาก 9.10 NTU เป็น 12.60 NTU ค่า pH ของน้ าลดลงเหลือ 7.70  การที่น้ ามีความขุ่น
เพิ่มสูงกว่าเดิมอาจเป็นผลมาจากปริมาณสารส้มที่ใส่มีปริมาณที่ไม่เหมาะสม ยังรวมถึงระยะเวลา
การรวมตัวจับเป็นก้อนของตะกอนและตกตะกอนที่ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งความเป็นจริงแล้ว 
อาจต้องใช้ระเวลาการรวมตัวของตะกอนนานกว่านี้  

ส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอน และผ่านถังกรองพบว่า น้ ามีค่าความขุ่นลดลงจาก 12.60 
NTU เหลือ 5.00 NTU และค่า pH เท่ากับ 7.40 เมื่อพิจารณาน้ าที่ออกจากถังกรองลงสู่ถังน้ าใสที่รอ
สูบขึ้นหอถังสูง พบว่า น้ าในถังน้ าใสมีความขุ่นของน้ าเพิ่มขึ้น คือจาก 5.00 NTU เป็น 9.10 NTU    
มีค่า pH ของน้ า เท่ากับ 7.20 จากการที่ค่าความขุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นมีผลมาจากการท าความสะอาดถังเก็บ
น้ าใสที่มีการท าความสะอาดล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556  ภายในถังน้ าใสอาจมีสิ่งเจือปนมากจึง
ท าให้ค่าความขุ่นมีค่าสูง ดังแสดงในหัวข้อ 4.1.2  

ระบบประปาหมู่ 12 มีประวัติการท าความสะอาดระบบอยู่ในเกณฑ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพราะน้ าดิบมีค่าความขุ่นเร่ิมต้นสูงนั่นเอง ส่วนน้ าที่บ้านเรือนประชาชน เป็นน้ าที่ออกจากหอถังสูง
ไหลเข้าสู่ท่อประปาเพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนของประชน ซึ่งค่าความขุ่นของน้ าลดลงมาก เหลือ
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เพียง 3.90 NTUและค่า pH ของน้ า เท่ากับ 7.30  ซึ่งก็ยังถือได้ว่าน้ าที่ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภค 

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า การที่ค่าความขุ่นของน้ าดิบเมื่อเติมสารส้มลงไปแต่ไม่สามารถ
ลดค่าความขุ่นลงได้ สันนิษฐานว่าสภาพน้ าตั้งต้นอาจจะไม่เหมาะสมกับกระบวนการตกตะกอน 
หรืออาจเป็นเพราะปริมาณสารส้มที่ใส่ลงไปมีปริมาณที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งระยะเวลาในการจับตัว
ของตะกอนเกิดขึ้นช้าท าให้ค่าความขุ่นไม่ลดลงแต่กลับมีค่าเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นควรมีการศึกษาหรือ
ปรับปรุงปริมาณการใส่สารส้ม ควรให้ระยะเวลาการวนของน้ าในถังวนตะกอนนานกว่าเดิม เพื่อให้
ตะกอนก่อตัวกันได้ดี ควรท าความสะอาดระบบผลิตให้บ่อยคร้ังขึ้นหรืออาจจะส่งตัวอย่างน้ าดิบให้
กรมทรัพยากรน้ าช่วยทดสอบ ออกแบบระบบการผลิตใหม่ 

 

แหล่งน า้
ดบิ

ถังตะกอน ถังกรอง ถังน า้ใส
บ้านเรือน
ประชาชน

ชุดข้อมูล1 9.1 12.6 5 9.1 3.9
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รูปที่ 4.6  ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไพล  หมู่ที่ 12 
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รูปที่ 4.7  ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านไพล  หมู่ที่ 12 
 
4.2.4  ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14   
ผลทดสอบคุณภาพน้ าของบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 แสดงดังรูปรูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9 ค่า

ความขุ่น (Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบมีค่าความขุ่นนี้อยู่ที่ 6.70 NTUและค่า pH ของน้ า เท่ากับ 8.00 
แต่เมื่อมีการเติมสารส้มเพื่อให้น้ ามีการตกตะกอนน้ าที่ออกจากถังตะกอนค่าของความขุ่นมีค่าลดลง
ในระดับหนึ่ง (5.90 NTU ที่ pH 7.50) แสดงถึงประสิทธิภาพของถังตกตะกอนสามารถท างานได้ดี
ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอน และผ่านถังกรองพบว่า น้ ามีค่าความขุ่นลดลงมากจาก 5.90 
NTU เป็น 2.7 NTU โดยมีค่า pH เท่ากับ 7.60 เมื่อพิจารณาน้ าที่ออกจากถังกรองลงสู่ถังน้ าใสที่รอ
สูบขึ้นหอถังสูง พบว่า น้ าในถังน้ าใสมีความขุ่นของน้ าลดลง แต่อยู่ในช่วงแคบ ๆ คือจาก 2.70 NTU 
เป็น 2.50 NTU โดยมีค่า pH ของน้ า เท่ากับ 7.60 การที่ค่าความขุ่นของน้ าหลังออกจากถังตกตะกอน
มีค่าลดลง อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการท าความสะอาดระบบค่อนข้างบ่อยดังแสดงไว้ในหัวข้อ 
4.1.2 เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบประปาหมู่  14 มีประวัติการท าความสะอาดระบบบ่อยกว่าหมู่อ่ืน ๆ 
น่าจะเป็นเพราะน้ าดิบมีค่าความขุ่นเร่ิมต้นสูงนั่นเอง  

ส่วนน้ าที่บ้านเรือนประชาชน เป็นน้ าที่ออกจากหอถังสูงไหลเข้าสู่ท่อประปาเพื่อแจกจ่าย
ไปยังบ้านเรือนของประชน ซึ่งค่าความขุ่นของน้ ามีค่าลดลงอีกเป็น 1.60  NTU และค่า pH ของน้ า 
อยู่ที่ 7.60  ซึ่งถือว่าน้ าที่ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภค 
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จากผลการศึกษาพบว่าจุดที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้ 
ของระบบประปาหมู่ที่ 14 คือถังตกตะกอน เนื่องจากน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนมีค่าความขุ่นลดลง
เพียงเล็กน้อย ทั้งที่มีการท าความสะอาดถังตกตะกอนบ่อยคร้ังกว่าหมู่อ่ืน ทั้งนี้อาจจะต้องเพิ่ม
ความถี่ในการท าความสะอาดถังตกตะกอน หรือควรศึกษาปริมาณการใส่สารส้ม และสารปรับ
ความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมส าหรับน้ าดับของหมู่ที่ 14 ต่อไป รวมถึงการศึกษาหรือปรับปรุง
ระบบผลิตเพื่อรองรับกรณีที่น้ าดิบมีคุณภาพน้ าดิบต่ าที่สุดด้วย   

 

แหล่งน ้า
ดิบ

ถงัตะกอน ถงักรอง ถงัน ้าใส
บ้านเรือน
ประชาชน
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รูปที่ 4.8  ค่าความขุ่น (Turbidity)  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14 
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รูปที่ 4.9  ค่า pH  ของระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14 
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บทที่ 5 
สรุปและเสนอแนะ 

 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าที่ผ่านกระบวนการผลิตของแต่ละขั้นตอนของระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านจาน  หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านใหม่นารี  หมู่ที่ 4,
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านไพล หมู่ที่ 12 และระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอ้อเหนือ  
หมู่ที่ 14  สามารถสรุปผลและเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1   สรุปผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่า ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านจาน หมู่ที่ 4     
มีค่าความขุ่น(Turbidity)ของแหล่งน้ าดิบมีค่าสูง  ท าให้ผู้ดูแลระบบมีการท าความสะอาดถัง
ตกตะกอนบ่อยๆ  เมื่อมีการเติมสารส้มค่าความขุ่นลดลงมากส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนผ่านถัง
กรองมีค่าความขุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  น้ าในถังน้ าใสมีความขุ่นของน้ าเพิ่มขึ้น ส่วนน้ าที่ประชาชน
ได้รับเป็นน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภค 
 การวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่า ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9
มีค่าความขุ่น (Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบ มีค่าความขุ่นที่ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับค่าความขุ่นของแหล่ง
น้ าหมูอ่ื่นเมื่อมีการเติมสารส้มค่าของความขุ่นไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนผ่าน
ถังกรอง ถังน้ าใสและบ้านเรือนประชาชนมีค่าความขุ่นที่ใกล้เคียงกันแต่อยู่ในช่วงแคบๆ ซึ่งก็ยังถือ
ได้ว่าน้ าที่ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภค 
  การวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่า ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านไพล หมู่ที่ 12  
มีค่าความขุ่น (Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบ มีค่าความขุ่นที่ 9.10 เมื่อมีการเติมสารส้มค่าความขุ่น
กลับมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนน้ าที่ออกจากถังตกตะกอนผ่านถังกรอง น้ ามีค่าความขุ่นลดลงจาก  น้ าที่ออก
จากถังกรองลงสู่ถังน้ าใสมีความขุ่นของน้ าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมากจากการท าความสะอาดและ
ประมาณสารส้มที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีปริมาณที่ไม่เหมาะสม แต่น้ าที่บ้านเรือนประชาชนกลับ
มีค่าความขุ่นของน้ าลดลงยังถือได้ว่าน้ าที่ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการ
อุปโภค 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่า ระบบผลิตประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านอ้อเหนือ         
หมู่ที่ 14 ค่าความขุ่น (Turbidity) ของแหล่งน้ าดิบมีค่าความขุ่นนี้อยู่ที่ 6.70  มีการเติมสารส้มผ่าน
กระบวนการตกตะกอน ค่าของความขุ่นมีค่าลดลงในระดับหนึ่ง และลดลงอย่างต่อเนื่ องในทุก
กระบวนการผลิต และน้ าที่บ้านเรือนประชาชนก็ค่าความขุ่นของน้ ามีค่าลดลงเหลือเพียง1.60  NTU 
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และค่า pH ของน้ า อยู่ที่ 7.60  ซึ่งถือว่าน้ าที่ประชาชนได้รับเป็นน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อ
การอุปโภค  
 
5.2   ข้อแนะน า 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าที่ผ่านกระบวนการผลิตของแต่ละขั้นตอนของระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านจาน  หมู่ที่ 4, ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านใหม่นารี  หมู่ที่ 9,
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้ านไพล หมู่ที่  12 และระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่                 
บ้านอ้อเหนือ  หมู่ที่ 14  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 5.2.1 ควรท าการศึกษาคู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปา เพื่อปรับปริมาณสารส้มให้

เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ าดิบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 
 5.2.2 มีการบ ารุงรักษา และท าความสะอาดระบบผลิตประปาอยู่เสมอ 
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