
หน่วยผลติน ้ำดื่ม 
สภำกำชำดไทย

(Water Unit)
เกียรติศกัด์ิ ยนัตะระประกรณ์

หวัหน้างานยานพาหนะ



วตัถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
1 การบ าบัดน า้ 

2 การเลือกแหล่งน า้

3 หลักการในการผลิตน า้ด้วยรถผลิตน า้ 

4 การแจกจ่ายน า้



ท ำไมต้องมีกำรบ ำบัดน ำ้

• ปลอดจำกเชือ้แบคทเีรียและจุลินทรีย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิด
โรค (Pathogen Free)

• ปลอดจำกสำรเคมีที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (Chemical 
Safe)

• ปรำศจำกตะกอนและของแข็งต่ำงๆ (Without dirt solid 
matter)

• น ำ้ดื่มควรมีรสชำตดิี ไม่มีกลิ่น (Aesthetically 
acceptable) WHO guidelines



กำรคัดเลือกพืน้ที่ (Site Selection)
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กำรค้นหำแหล่งน ำ้
• ต้องมีปริมำณน ำ้เพียงพอส ำหรับกำรผลิตเพื่อแจกจ่ำย

• คุณภำพน ำ้ต้องอยู่ในระดับค่อนข้ำงดี 

• แหล่งน ำ้ต้องสำมำรถเข้ำถงึได้ง่ำย และสะดวก

• แหล่งน ำ้ไม่ควรห่ำงจำกชุมชนจนเกนิไปเพื่อสะดวกในกำรแจกจ่ำย

• พืน้ที่ตัง้หน่วยรถผลติน ำ้ควรมีควำมปลอดภัยพอสมควรส ำหรับกำร
ตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ

• ต้องได้รับควำมยนิยอมจำกชุมชน และหน่วยงำนปกครองในพืน้ที่



หลกัการผลิตน ้าดว้ยรถผลิตน ้า

• การก าจัดของแข็งและสารแขวนลอย Removal of Solids in Suspension
– การสร้างตะกอน Coagulation เป็นขัน้ท่ีท ำลำยประจขุองพวกคอลลอยด์โดยใช้สำรเคมี 

เช่น สำรส้ม เพ่ือช่วยให้เกิดตะกอน ซึง่จะใช้วิธีกวนเร็วๆ หลงัจำกใสส่ำรส้ม เพ่ือท ำให้เกิด
กำรท ำลำยประจขุองคอลลอยด์



หลกัการผลิตน ้าดว้ยรถผลิตน ้า

• การก าจัดของแขง็และสารแขวนลอย Removal of Solids in Suspension
– การรวมตัวของตะกอน Flocculation เป็นขัน้ท่ีท ำให้พวกคอลลอย์มีแรง
ดงึดดูกนั เพื่อให้จบัตวักนัใหญ่ขึน้ และมีน ำ้หนกัมำกพอท่ีจะตกตะกอนโดย
แรงโน้มถ่วงของโลกตำมธรรมชำติ ซึง่จะใช้วิธีกำรกวนน ำ้ช้ำๆ เพ่ือให้ตะกอน
ขนำดเลก็มำชนกนัและจบักนัเป็นก้อนใหญ่ขึน้ ข้อควรระวงั ก็คือ เม่ือตะกอน
จบัตวักนัแล้ว ต้องระวงัอยำ่ให้ควำมเร็วของน ำ้สงูเกินไป มิฉะนัน้ปยุตะกอน
จะแตก



หลกัการผลิตน ้าดว้ยรถผลิตน ้า

• การก าจัดของแขง็และสารแขวนลอย Removal of Solids in Suspension
– การตกตะกอน sedimentation คือ กระบวนกำรท่ีอนภุำคของแข็งท่ีมีควำม
หนำแน่นมำกกวำ่น ำ้ตกตะกอนในน ำ้อนัเน่ืองมำจำกแรงโน้มถ่วง



หลกัการผลิตน ้าดว้ยรถผลิตน ้า

• การก าจัดของแขง็และสารแขวนลอย Removal of Solids in Suspension
– กำรกรอง Filtration คือ กำรท ำให้สำรแขวนลอยขนำดเลก็ผ่ำนเย่ือบชุัน้บำงๆ 
เพ่ือคดักรองอนภุำคที่มี่ขนำดใหญ่ออกไปให้มำกท่ีสดุ(membrane) เป้ำหมำย  
ให้น ำ้มีควำมขุ่นน้อยกวำ่ 5 NTU



หลกัการผลิตน ้าดว้ยรถผลิตน ้า
• การฆ่าเชือ้ Disinfection  เป้ำหมำย  ให้มีคลอรีนคงค้ำง Residual 

Chlorine 0.4-0.8 mg/l หรือ ตำมมำตรฐำนสเฟียร์ท่ี  0.5 mg/l ในสถำนกำรณ์
ปกติ แตถ้่ำมีกำรระบำดของโรค ให้มี Residual Chlorine  1.0 mg/l



การบรรจแุละแจกจ่าย



การบรรจแุละการแจกจ่าย



กระบวนกำรทั่วไปในกำรบ ำบัดน ำ้
• การเลือกแหล่งน า้ดบิ Raw Water

• การก าจัดของแขง็และสารแขวนลอย Removal of Solids in Suspension
– การสร้างตะกอน Coagulation เป็นขัน้ท่ีท ำลำยประจขุองพวกคอลลอยด์โดยใช้สำรเคมี เช่น สำรส้ม เพ่ือช่วยให้เกิดตะกอน ซึง่จะ

ใช้วิธีกวนเร็วๆ หลงัจำกใส่สำรส้ม เพ่ือท ำให้เกิดกำรท ำลำยประจขุองคอลลอยด์

– การรวมตัวของตะกอน Flocculation เป็นขัน้ท่ีท ำให้พวกคอลลอย์มีแรงดงึดดูกนั เพ่ือให้จบัตวักนัใหญ่ขึน้ 
และมีน ำ้หนกัมำกพอที่จะตกตะกอนโดยแรงโน้มถ่วงของโลกตำมธรรมชำติ ซึง่จะใช้วิธีกำรกวนน ำ้ช้ำๆ เพ่ือให้
ตะกอนขนำดเลก็มำชนกนัและจบักนัเป็นก้อนใหญ่ขึน้ ข้อควรระวงั ก็คือ เม่ือตะกอนจบัตวักันแล้ว ต้องระวงั
อย่ำให้ควำมเร็วของน ำ้สงูเกินไป มิฉะนัน้ปยุตะกอนจะแตก

– การตกตะกอน sedimentation คือ กระบวนกำรท่ีอนภุำคของแข็งท่ีมีควำมหนำแน่นมำกกวำ่น ำ้ตกตะกอน
ในน ำ้อนัเน่ืองมำจำกแรงโน้มถ่วง

– การกรอง Filtration คือ การท าให้สารแขวนลอยขนาดเล็กผ่านเยื่อบุชัน้บางๆ เพื่อคัดกรองอนุภาค
ที่มี่ขนาดใหญ่ออกไปให้มากที่สุด(membrane) เป้าหมาย  ให้น า้มีความขุ่นน้อยกว่า 5 NTU

• การฆ่าเชือ้ Disinfection  เป้าหมาย  ให้มีคลอรีนคงค้าง Residual Chlorine 0.4-0.8 mg/l หรือ ตาม
มาตรฐานสเฟียร์ที่  0.5 mg/l ในสถานการณ์ปกต ิแต่ถ้ามีการระบาดของโรค ให้มี Residual Chlorine
1.0 mg/l

• การบรรจุ และการแจกจ่าย Storage and Distribution



เครื่องมือทดสอบคณุภาพน ้า

(Laboratory Equipment)

3 Sets



ความขุน่ (ในท่อน ้า) ≤ 5 NTU

คา่ pH 6.5  - 8.5

แบคทเีรยีโคลฟิอรม์ 0 CFU ใน 100 มลิลลิติร

ไนเตรต ≤ 45 มลิลกิรมั/ลติร

ไนไตรต ์(ในทอ่น ้า) ≤ 0.5 มลิลกิรมั/ลติร

ความกระดา้ง

ไมม่กีารก าหนดคา่แน่นอน :
น ้าอ่อน ≤ 17 มลิลกิรมั/ลติร
น ้ากระดา้ง ≤ 180 มลิลกิรมั/ลติร
น ้ากระดา้งมาก > 180 มลิลกิรมั/ลติร

การน าไฟฟ้า ≤ 2.500 µS/cm (20ºC)

อะลมูเินียม ≤ 0.2 มลิลกิรมั/ลติร

คลอรนีอสิระ ≤ 1,0 มลิลกิรมั/ลติร

คณุสมบติัของน ้าตามข้อก าหนดของประเทศไทย



แนวทางส าหรบัคณุภาพน ้าด่ืม

ไนเตรต(as NO3
-) ≤ 50 มก./ลติร การไดร้บัระยะกลาง

ไนไตรต(์as NO2
-) 

≤ 3 มก./ลติร การไดร้บัระยะสัน้

≤ 0.2 มก./ลติร การไดร้บัระยะกลาง

คลอรนีตกคา้งอสิระ ≥ 0.5 มก./ลติร

การฆา่เชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพจ าเป็นตอ้งมคีวาม
เขม้ขน้ของคลอรนีอสิระตกคา้ง ≥ 0.5 มก./
ลติร ภายหลงัชว่งการท าปฏกิริยิาอยา่งน้อย 
30 นาท ี ทีค่า่ pH <8.0

อะลมูเินียม ≤ 0.2 มก./ลติร
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คณุสมบติัของน ้าตามข้อก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก



การปฏิบติังานภาคสนาม



รถผลิตน ้าด่ืม NEW MAN

1 คนั

4,000 L./Hr.



รถผลิตน ้าด่ืม DOW 4 คนั

800 L./Hr.



รถผลิตน ้าด่ืม SIEMENS

ร ุน่ใหม ่3 คนั

1,000 L./Hr.



รถผลิตน ้า SIEMENS ร ุน่เกา่ 4 คนั 

4,000 L./Hr.



รถผลิตน ้าด่ืมพลงังาน

แสงอาทิตย ์(SOS Water)

NANO 1 คนั

200 L./Hr.



ลกัษณะกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 



ลกัษณะกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 



ลกัษณะกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 



หน่วยผลิตน ้าด่ืม  อ.ปากพนงั วดัคงคาสวสัด์ิ



หน่วยผลิตน ้าด่ืม  อ.เชียรใหญ่



หน่วยผลิตน ้าด่ืม  อ.ปากพนงั  วดัสุวรรณาราม



หน่วยผลิตน ้าด่ืม  อ.เฉลิมพระเกียรติ



หน่วยผลิตน ำ้ดื่ม จ.นครสวรรค์



หน่วยผลิตน ้าด่ืม จ.นครสวรรค์



หน่วยผลิตน ้าด่ืม จ.นครสวรรค์



หน่วยผลิตน ้าด่ืม จ.นครสวรรค์



ขอบคุณครับ


