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รูปแบบการจัดหาน้ าดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
กิจการกิจการ
ปราโมช เชี่ยวชาญ
รูปแบบการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/ สถานประกอบกิจการสรุปได้ ดงั ภาพที่ 1
น้ ำดื่มบรรจุในภำชนะปิ ดสนิทจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรื อสถำนประกอบกิจกำรผลิตเอง

จุดบริการ
นา้ ดื่ม

น้ ำประปำจำกระบบประปำ/ระบบ
ปรับปรุ งคุณภำพน้ ำจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรื อสถำนประกอบกิจกำร
ผลิตเอง

จุดบริการ
นา้ ดื่ม

ระบบปรับปรุ ง
คุณภำพน้ ำ
เพิม่ เติม

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/ สถานประกอบกิจการ
โดยทัว่ ไปรูปแบบการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/ สถานประกอบกิจการสามารถดาเนินการได้ 2รูปแบบ
หลักๆ คือ
1 นา้ ดื่มบรรจุในภาชนะปิ ดสนิทจากหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบกิจการผลิตเอง การจัดหานา้
ดื่มในรูปแบบนี้จาเป็ นต้ องมีการขนย้ ายภาชนะบรรจุนา้ ดื่มไปยังจุดบริการนา้ ดื่ม
2 นา้ ประปาจากระบบประปา/ ระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ จากหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบ
กิจการผลิตเอง การจัดหานา้ ดื่มในรูปแบบนี้เป็ นการขนส่งนา้ ดื่มผ่านทางระบบท่อไปยังจุดบริการนา้ ดื่ม กรณีท่มี คี วาม
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เชื่อมั่นต่อคุณภาพนา้ ประปาก็สามารถนานา้ ประปาดังกล่าวเป็ นแหล่งนา้ ดื่มได้ โดยตรง ในกรณีท่ยี งั ไม่มคี วามเชื่อมั่น
เพียงพอ อาจเพิ่มเติมระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ บางกระบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพนา้ ประปาดังกล่าวก่อนใช้ เป็ นแหล่ง
นา้ ดื่ม อย่างไรก็ตามรูปแบบที่มกี ารเพิ่มเติมระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพนา้ ประปาก่อนใช้ เป็ นแหล่งนา้
ดื่ม นิยมใช้ กนั แพร่หลายในประเทศไทย ในที่น้ จี งึ ขอกล่าวถึงรูปแบบนี้
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าที่เพิม่ เติม เรียกกันโดยทั่วไปว่าเครื่องกรองน้ าดืม่ แต่หากพิจารณา
กระบวนการตามหลักวิชาการแล้ วจะพบว่า มิใช่มแี ต่กระบวนการกรองเท่านั้น อาจมีกระบวนการอื่นๆร่วมด้ วย สรุป
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ในเครื่องกรองนา้ ดื่มที่พบได้ โดยทั่วไปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่พบได้ในเครื่องกรองน้ าดื่ม
กระบวนการ
วัตถุประสงค์/
วัสดุอุปกรณ์/ส่วนประกอบของกระบวนการ
หน้าที่หลัก
กระบวนการกรอง กาจัดสารแขวนลอย ในอดีตนิยมใช้ สารกรองที่เป็ นชั้นทรายหรือแอนทราไซต์ แต่ในปัจจุบนั นิยม
ขนาดต่าง ๆ/ความ เปลี่ยนมาใช้ การกรองแบบไส้ กรอง (cartridge filter) ซี่งมีอยู่หลายชนิด ถ้ าใช้ ใน
(filtration)
ขุ่น
การกรองหยาบหรือกรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ ชนิดของไส้ กรองเช่นไส้ กรอง
จีบ ไส้ กรองเซารามิก ไส้ กรองพลาสติกแบบโพลีโพรพิลีนเป็ นต้ น ถ้ าใช้ ในการ
กรองละเอียดหรือกรองสารแขวนลอยขนาดเล็ก จุลินทรีย์ แบคทีเรียบางชนิด
ชนิดของไส้ กรองเช่น ไส้ กรองด้ ายพัน ไส้ กรองพลาสติกแบบโพลีเอทธิลีน เป็ นต้ น
ในอดีตมักใช้ ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดหรือเกล็ด (granular activated
กระบวนการดูดซับ กาจัดกลิ่น สี รส
คลอรีนและ
carbon ;GAC)เป็ นชั้นสารกรองให้ นา้ ไหลผ่าน ในปัจจุบนั ได้ พัฒนารูปแบบให้
(adsorption)
สารอินทรีย์ต่าง ๆ
เหมาะกับเครื่องกรองนา้ ดื่มคือ เป็ นไส้ กรองแบบถ่านกัมมันต์หรือ ไส้ กรองแอคติ
เว็ดเต็ดคาร์บอน มีท้งั แบบแท่ง แบบเกล็ด และแบบผง
กาจัดความกระด้ าง นิยมใช้ การแลกเปลี่ยนประจุบวก(cation) รูปแบบดั้งเดิมจะใช้ ช้นั ของเม็ดเรซิน
กระบวนการ
แลกเปลีย่ นประจุ โลหะหนักประจุบวก (ion exchange resin)เป็ นสารตัวกลางให้ นา้ หลายผ่าน ในปัจจุบนั ได้ พัฒนา
บางตัว
รูปแบบให้ เหมาะกับเครื่องกรองนา้ ดื่มคือ เป็ นไส้ กรองแบบเรซิน
(ion-exchange)
กาจัดโมเลกุลของแร่ มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3ส่วนคือ 1)กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ก่อนเข้ า
กระบวนการรี
กระบวนการ (pretreatment unit)เพื่อทาหน้ าที่ปรับคุณภาพนา้ ให้ เหมาะสมกับ
เวอร์ส ออสโมซิ ส ธาตุต่างๆ
กระบวนการ จึงมักมีการติดตั้งไส้ กรองเพื่อกรองสารแขวนลอย และติดตั้งไส้ กรอง
(reverse osmosis; สารอินทรีย์
โลหะหนัก รวมถึง
แบบถ่านกัมมันต์ เพื่อดูดซับคลอรีนที่อาจมีผลต่อแผ่นเยื่อกรอง บางทีอาจมีการ
R.O.) หรึอกระ
เชื้อจุลินทรีย์บาง
ติดตั้งไส้ กรองแบบเรซินเพิ่มไว้ ด้วย 2)เครื่องสูบนา้ หรือปั๊มนา้ แรงดันสูงเพื่อทา
บวนการอาร์โอ
ชนิดได้
หน้ าที่ดนั นา้ ให้ ผ่านแผ่นเยื่อกรอง โดยปั๊มนา้ ที่ใช้ สาหรับเครื่องกรองนา้ ดื่มเป็ นปั๊ม
นา้ ขนาดเล็กที่เรียกว่าปั๊มนา้ เพิ่มแรงดัน (booster pump) ดังนั้นในกระบวนการนี้
มีนา้ ที่ได้ จากกระบวนการหรือนา้ ที่ผ่านแผ่นเยื่อกรอง(permeate water)กับนา้ ทิ้ง
ส่วนที่เหลือจากกระบวนการ หรือนา้ ที่ไม่สามารถผ่านแผ่นเยื่อกรอง (concentrate
or brine water) ซึ่งต้ องระบายทิ้งออกจากกระบวนการ และ 3) แผ่นเยื่อกรอง
(membrane)มีหน้ าที่ในการดักโมเลกุลของแร่ธาตุต่างๆในนา้
กาจัดเชื้อโรคในนา้
นิยมใช้ การฆ่าเชื้อโรคด้ วยแสงหรือรังสีอลั ตราไวโอเลท (ultraviolet ;UV) ซึ่งผลิต
กระบวนการฆ่า
โดยใช้ หลอดไฟยูวี หรือการเติมโอโซน (Ozonation ; O3)
เชื้ อโรค
(disinfection)
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ในตารางที่1เป็ นการสรุปกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ทั้งหมดที่ใช้ ในเครื่อง
กรองนา้ ดื่มที่มจี าหน่ายอยู่ในท้ องตลาด ทั้งนี้ในเครื่องกรองนา้ แต่ละเครื่องอาจมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ไม่
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ครบทุกกระบวนการตามที่กล่าวไว้ ขึ้นอยู่กบั การลึอกใช้ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองนั้น
ๆ นอกจากนี้จานวนหน่วยของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ของเครื่องกรองแต่ละเครื่องหรือแต่ละรุ่น อาจมี
กระบวนการตั้งแต่ 1ถึง 6 หน่วยขึ้นอยู่กบั รุ่นของเครื่องกรองนา้ ตัวอย่างหน่วยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ในเครื่อง
กรองนา้ ดื่ม เช่นจานวน 1 หน่วยอาจเป็ นกระบวนการกรอง หรือกระบวนการดูดซับ หรือกระบวนการฆ่าเชื้อโรค จานวน
2 หน่วย อาจเป็ นกระบวนการกรอง + กระบวนการดูดซับ หรือกระบวนการดูดซับ + กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ
จานวน 3 หน่วย อาจเป็ นกระบวนการกรอง + กระบวนการดูดซับ + กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ หรือกระบวนการ
กรอง + กระบวนการดูดซับ+ กระบวนการฆ่าเชื้อโรค จานวน 4 หน่วย อาจเป็ นกระบวนการกรอง + กระบวนการดูดซับ
+ กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ + กระบวนการฆ่าเชื้อโรค หรือกระบวนการกรอง + กระบวนการดูดซับ + กระบวนการ
แลกเปลี่ยนประจุ + กระบวนการรีเวอร์ส ออสโมซิส จานวน 5 หน่วยอาจเป็ นกระบวนการกรองหยาบ + กระบวนการ
กรองละเอียด + กระบวนการดูดซับ + กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ + กระบวนการฆ่าเชื้อโรค หรือ กระบวนการกรอง
+ กระบวนการดูดซับ + กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ + กระบวนการรีเวอร์ส ออสโมซิส + กระบวนการฆ่าเชื้อโรค
จานวน 6 หน่วยอาจเป็ นกระบวนการกรอง + กระบวนการดูดซับไส้ กรองAC แบบแท่ง + กระบวนการดูดซับไส้ กรองAC
แบบเกล็ด +กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ + กระบวนการรีเวอร์ส ออสโมซิส + กระบวนการฆ่าเชื้อโรค เป็ นต้ น
เนื่องจากเครื่องกรองนา้ ดื่ม มีผ้ ผู ลิตและจาหน่ายในท้องตลาดอยู่จานวนมาก หลายรุ่น ภายใต้ เครื่องหมาย
การค้ าต่างๆ มีท้งั ที่ตวั เรือนเครื่องกรอง (casing)เป็ นโลหะสแตนเลส หรือตัวเรือนทาด้ วยพลาสติกชนิดต่าง ๆ ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 2 และมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ของเครื่องกรองนา้ มีอยู่มากมายหลายรูปแบบดังที่กล่าวข้ างต้ น
ดังนั้นจาเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูลรายละเอียดจากบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายให้ เข้ าใจว่าเครื่องกรองนา้ รุ่นนั้นๆ ประกอบด้ วย
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ อะไรบ้ าง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเครื่องกรองนา้ ดื่ม
ในการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องกรองนา้ ดื่ม ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ คุณภาพนา้ ประปาในพื้นที่ท่ตี ้งั ของสถาน
ประกอบกิจการ เพราะจะทาให้ สามารถเลือกเครื่องกรองนา้ ที่มกี ระบวนการปรับปรุงคุณภาพนา้ ที่เหมาะสมกับคุณภาพนา้
นอกจากนี้อตั รการผลิตนา้ ของเครื่องกรองนา้ เป็ นอีกปัจจัยที่สาคัญที่ควรพิจารณาต้ องจัดหาเครื่องกรองนา้ ที่สามารถผลิต
นา้ ดื่มในปริมาณที่เพียงพอกับพนักงานทุกคน
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โดยสรุปนา้ จากเครื่องกรองนา้ ดื่มเป็ นนา้ ดื่มรูปแบบหนึ่งที่สถานประกอบกิจการนิยมใช้ ในการจัดหานา้ ดื่ม
สาหรับพนักงาน เนื่องจากราคาเครื่องกรองนา้ ดื่มไม่สงู นัก ประกอบกับการติดตั้งและการใช้ งานค่อนข้ างง่ายและสะดวก
กล่าวคือสามารถนาเครื่องกรองนา้ มาติดตั้งและต่อท่อประปาเข้ ากับเครื่องกรองนา้ ได้ โดยตรง อาศัยแรงดันนา้ จาก
ท่อประะปาในการผลักดันนา้ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และในการใช้ งานเพียงเปิ ดหมุนวาล์วนา้ ตามคู่มอื การใช้ งาน
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรให้ ตระหนักและระมัดระวังคือ ในการใช้ งาน กรณีท่เี ครื่องกรองนา้ เป็ นแบบชั้นสาร
กรอง ต้ องมีการล้ างย้ อน ชั้นทราย ชั้นผงถ่านกัมมันต์ ชั้นเรซินตามคาแนะนาในคู่มอื รวมทั้งชั้นเรซินอาจต้ องทาการฟื้ นฟู
สภาพ (regeneration) โดยใช้ เกลือแกง(NaCl)ด้ วย นอกจากนี้ ทั้งชั้นสารกรองและไส้ กรองชนิดต่างๆ มีอายุการใช้ งาน
โดยอายุการใช้ งานขึ้นอยู่กบั ชนิดของสารกรองและไส้ กรอง ดังนั้นเมื่อถึงกาหนดระยะเวลาตามคู่มอื การใช้ งานต้ องมีการ
เปลี่ยนเป็ นประจา การไม่เปลี่ยนสารกรองและ/หรือไส้ กรองตามที่กาหนด นอกจากจะทาให้ คุณภาพนา้ ไม่ได้ ตามที่
ต้ องการแล้ วอาจยังเป็ นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ต่าง ๆ อีกด้ วย
เอกสารอ้างอิง
Chittaranjan Ray Ravi Jain Editor,Drinking Water Treatment Focusing on Appropriate Technology
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