
หน่วยผลติน ้ำด่ืม 
สภำกำชำดไทย

(Water Unit)
เกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์

หัวหน้างานยานพาหนะ
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วตัถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับการบ าบัด
น า้ หลักการในการผลิตน า้ด้วยรถผลิตน า้ การ
เลือกแหล่งน า้ รวมไปถงึการแจกจ่ายน 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



ปัญหำด้ำนน ำ้และสุขำภบิำลฯ

1. บำงส่วนของประเทศไทยยังไม่มีน ำ้สะอำดเพียงพอต่อกำร
บริโภคในฤดูแล้ง

2. ในช่วงเกดิภัยพบิัต ิแม้จะมีน ำ้เพียงพอ แต่ไม่ปลอดภัยต่อ
กำรบริโภค เน่ืองจำก
• น ำ้ผิวดนิปนเป้ือน

• กำรขนย้ำยยำกล ำบำก

• ภำชนะบรรจุและขนย้ำยน ำ้ไม่เพียงพอ

3. กำรระบำยน ำ้ไม่ดี

4. ขอบเขตและขนำดของภัยมีมำกเกนิกว่ำจะช่วยได้ทันท่วงที



กำรคัดเลือกพืน้ที่ (Site Selection)
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๑.กำรเลือกแหล่งน ำ้ดบิ

• ต้องมีปริมำณน ำ้เพียงพอส ำหรับกำรผลิตเพื่อแจกจ่ำย

• คุณภำพน ำ้ต้องอยู่ในระดับค่อนข้ำงดี ค่ำควำมขุ่นไม่ควรมำกกว่ำ 5
เอน็ทียู

• แหล่งน ำ้ต้องสำมำรถเข้ำถงึได้ง่ำย และสะดวก

• แหล่งน ำ้ไม่ควรห่ำงจำกชุมชนจนเกนิไปเพื่อสะดวกในกำรแจกจ่ำย

• พืน้ที่ตัง้หน่วยรถผลติน ำ้ควรมีควำมปลอดภัยพอสมควรส ำหรับกำร
ตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ

• ต้องได้รับควำมยนิยอมจำกชุมชน และหน่วยงำนปกครองในพืน้ที่

กระบวนกำรทั่วไปในกำรบ ำบัดน ำ้



กระบวนกำรทั่วไปในกำรบ ำบัดน ำ้
๒. กำรก ำจัดของแข็งและสำรแขวนลอย
- การสร้างตะกอน



กระบวนกำรทั่วไปในกำรบ ำบัดน ำ้
- การรวมตัวของตะกอน



กระบวนการทั่วไปในการบ้าบัดน ้า
- การตกตะกอน



กระบวนการทั่วไปในการบ้าบัดน ้า
- การกรอง



กระบวนการทั่วไปในการบ้าบัดน ้า
๓. การฆ่าเชื อ



กระบวนการทั่วไปในการบ้าบัดน ้า
๔. การบรรจุและแจกจ่าย



กระบวนการทั่วไปในการบ้าบัดน ้า
- การแจกจ่าย



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.



เครื่องมือทดสอบคณุภาพน ้า

(Laboratory Equipment)

3 Sets



ลกัษณะกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 



ลกัษณะกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 



รถผลติน ำ้ดื่มเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจำกควำมไม่สงบตำม

แนวชำยแดนไทย-กัมพูชำ ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีนำคม 2012



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม  อ.ปำกพนงั วดัคงคำสวสัด์ิ



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม  อ.เชียรใหญ่



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม  อ.ปำกพนงั  วดัสุวรรณำรำม



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม  อ.เฉลิมพระเกียรติ



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอด็



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอด็



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม อ.บำ้นผือ จ.อุดรธำนี



หน่วยผลิตน ้ำด่ืม อ.สนำมไชยเขต จ.ฉะเชิงเทรำ



กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองผลิตน ้ำด่ืม

ตรวจสอบ

1. คุณภำพน ้ำดิบ
2. อตัรำกำรไหลของน ้ำดิบ
3. ตวักรอง
4. คุณภำพน ้ำท่ีผำ่นกำรกรอง

5. ขอ้ต่อ

6. ป้ัมน ้ำ

รำยละเอียด
วเิครำะห์คุณภำพน ้ำเช่นควำมขุ่น,Ph
ตรวจอตัรำกำรไหลของน ้ำ
ตรวจค่ำควำมแตกต่ำงของแรงดนั
วเิครำะห์คุณภำพน ้ำท่ีคญั PH , คลอรีนอิสระ
,ควำมขุ่น,TDS
ตรวจขอ้ต่อทั้งหมดเช่ือมต่อกนัแน่นสนิท
ตรวจสอบกำรท ำงำนของป้ัมน ้ำแต่ละตวั

ประจ ำวนั



กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองผลิตน ้ำด่ืม

• กำรควบคุมอะไหลในกำรซ่อมบ ำรุง
• กำรแช่ใส้กรองดว้ยสำรโซเดียมเบตำ้

ไบซลัไฟท์

• กำรท ำสแปพำส คือำรล้ำงในระบบ

• เพ่ือยบัยงักำรเจิรญของจลุินทรีย์ท่ีไม่
ต้องกำร

หลงัจำกปฏิบตัิงำนเสร็จ



กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองผลิตน ้ำด่ืม
ท ำควำมสะอำดอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบตัิงำน

• แทง็ก์ต้องท ำกำรตำกให้แห้งก่อนกำรพบัเก็บ
• สำยสง่น ำ้สำยออ่น ต้องท ำควำมสะอำดและไลน่ ำ้ออกก่อนตำกให้

แห้งสนิทก่อนพบัเก็บ
• สำยสง่น ำ้สำยแข็งต้องท ำควำมสะอำดและตำกให้แห้งก่อนเก็บ
• ต้องท ำกำรตรวจเช็คอปุกรณ์ตำ่งๆ วำ่มีอะไรช ำรุดหรือไม่เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมในครัง้ตอ่ไป
• ตรวจเช็คสำรเคมีท่ีใช้แล้วหมดไปวำ่เหลือจ ำนวนเพียงพอตอ่กำร

ปฏิบตัิงำนครัง้ตอ่ไปหรือไม่



ขวญัและก ำลงัใจ



ขวญัและก ำลงัใจ



ขอบคุณครับ


