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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของน ้าบาดาลที่ผา่ นเครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย
โดยสร้ างชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าและสร้ างเครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย สาหรับการทดลองหาอัตราการไหล
ของน ้าที่ผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้า แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่วน สาหรับส่วนที่ 1 ศึกษาอัตราการ
ไหลของน ้าเมื่อผ่านสารกรองแต่ละชนิด ได้ แก่ สารกรอง ทราย คาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ และเรซิ่น จาก
การทดลองพบว่า อัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรอง ทราย คาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ มีคา่ ใกล้ เคียงกัน
เท่ากับ 25 x 10-3 – 27 x 10-3 m3/s แต่เมื่อนาตัวอย่างน ้าผ่านสารกรองเรซิ่น พบว่าค่าอัตราการไหลของน ้ามี
ค่าที่แตกต่างกัน โดยมีค่าเท่ากับ 8.22 x 10-3 m3/s ส่วนที่ 2 ศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านชุดทดสอบที่ผ่าน
สารกรองทุกชนิด โดยทาการเปรี ยบเทียบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรอง 4 ชนิด ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน
แมงกานีส และ แอนทราไซด์ กับ อัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรอง 5 ชนิด ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน แมงกานีส
แอนทราไซด์ และ เรเซิ่น ผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างน ้าที่ผ่านสารกรอง 4 ชนิดมีอตั ราการไหลเท่ากับ 27.28 x 10-3
m3/s และชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรอง 5 ชนิด มีอตั ราการไหลของน ้าเฉลี่ยเท่ากับ 8.10 x 10-3 m3/s
สาหรับการดูดกลืนทางแสงที่ความยาวคลื่น 550 nm ของตัวอย่างน ้าทัง้ 5 พื ้นที่ ได้ แก่ ปาลัส1 ปาลัส2 โสร่ ง1
โสร่ ง2 และตือเบาะ ก่อนผ่านชุด ทดสอบอัตราการไหลของน า้ ค่าการดูดกลืน แสงมี ค่าเท่ากับ 0.040, 0.021,
0.034, 0.010 และ 0.018 ตามลาดับ และหลังผ่านชุด ทดสอบอัตราการไหลของน า้ ค่าการดูด กลืนแสงมี ค่ า
เท่ากับ 0.005, 0.012, 0.020, 0.007 และ 0.007 ตามลาดับ จากการทดสอบพบว่าก่อนและหลังผ่านชุดทดสอบ
อัตราการไหลของน ้า น ้าจากพื ้นที่ปาลัส1 มีคา่ การดูดกลืนแสงมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ จากนันน
้ าตัวอย่างน ้าจาก
พื ้นที่ปาลัส 1 ทดสอบผ่านเครื่ องกรองน ้าขนาดเล็กที่สร้ างขึ ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ของความเป็ นกรดด่าง (pH ที่ 25 °C) ความขุ่น ของแข็งละลายทังหมด
้
ปริ มาณคลอไรด์ ความกระด้ าง ซัลเฟต
ไนเตรต และเหล็ก ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กับ 7.9, 2.12 NTU, 244 mg/L, 4.49 mg/L, 0 mg/L, 83.50 mg/L, 0.7 mg/L
และ 0.14 mg/L ตามลาดับ โดยค่าดังกล่าวผ่านข้ อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานนา้ บาดาลที่จะใช้ บริ โภคได้ ตาม
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มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ เครื่ องกรองน ้าขนาดเล็กที่สร้ างขึ ้นในงานวิจยั นี ้สามารถปรับปรุ งคุณภาพ
ของน ้าบาดาลและสามารถนามาใช้ สาหรับบริ โภคได้
คาสาคัญ: สมบัติทางกายภาพ น ้าบาดาล เครื่ องกรองน ้า

Abstract
This research aims to study the physical properties of the groundwater through a simple water
filter by creating a water flow rate tester and a simple water filter. For the experiment of the flow rate
of water through the test flow rate of the water, the study was divided into two parts. For the first part,
the rate of water flow through the each filter material all of 5 types (sand, carbon, manganese,
anthracite and resins). The
results found that the flow of water through the sand, carbon,
manganese and anthracite were the same as the value was 25 x 10-3 - 27 x 10-3 m3/s. When the water
sample through resins, the rate of flow of water was difference as shown the value of 8.22 x 10-3 m3/s.
In the second part, the flow rates of the water through four types (sand, carbon, manganese and
anthracite) and five types (sand, carbon, manganese, anthracite and resins) of filters were
considered. The results showed that flow rate of 27.28 x 10-3 m3/s was found in water samples which
were filtered through four types of filter, whereas water samples which were filter through five filters
types showed the average flow rate of 8.10 x 10-3 m3/s. The absorption of light at a wavelength of 550
nm of water samples from 5 areas (Palas 1, the Palas 2, the Sarong 1, the Sarong 2 and the Tebah)
before flow rate testing were 0.040, 0.021, 0.034, 0.010 and 0.018, respectively and after the flow rate
of water absorption were 0.005, 0.012, 0.020, 0.007 and 0.007, respectively. The flow rate testing of
tests before and after showed that water from Palas 1 has the highest and lowest absorption values.
Water from Palas 1 areas was further detected to analyze the physical properties. The results
determined that the pH, turbidity, total dissolved solids (TDS), chloride, hardness, sulfate, nitrate and
iron were 7.9 pH at 25 C, 2.12 NTU, 244 mg/L, 4.49 mg /L,0 mg /L, 83.5 mg/L,0.7 mg/L, 0.14 mg/L,
respectively. The values are on standards for water consumption, according to the bureau of
environmental health. Therefore, small water filters constructed in this research can improve the
quality of groundwater and can be used for consumption.
Keywords: Physical properties, Groundwater, Water filter
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บทนา
นา้ เป็ น ทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ ชนิด หนึ่ง
ของประเทศเพราะน ้าเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นต่อการ
ด ารงชี วิ ต ปั จ จุ บัน ประชากรของโลกเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า ง
รวดเร็ ว และการพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ และสัง คมก็
เพิ่ มขึน้ อย่างรวดเร็ ว ท าให้ ความต้ อ งการใช้ น า้ เพิ่ ม
มากขึ น้ ซึ่ ง น า้ ที่ มี อ ยู่ ใ นโลกนี ส้ ่ ว นมากจะอยู่ ใ น
มหาสมุทรประมาณร้ อยละ 97 ส่วนน ้าในแหล่งน ้าผิว
ดินและแหล่งน ้าใต้ ดินที่สามารถนามาใช้ ได้ นนมี
ั ้ เพียง
ร้ อยละ 0.63 เท่านัน้ นอกนัน้ เป็ นนา้ แข็งอยู่ที่ขวโลก
ั้
[1] น ้าที่พบในแหล่งน ้าธรรมชาติเป็ นน ้าที่ได้ จากฝนที่
ตกลงสูพ่ ื ้นโลก ในขณะที่น ้าฝนตกลงผ่านบรรยากาศ
ของโลก ซึ่ ง ละลาย เอาก๊ าซและสารต่ า งๆ ใน
บรรยากาศไว้ ด้วยรวมทังสารอิ
้
นทรี ย์และสารอนินทรี ย์
ที่เป็ นสาเหตุทาให้ น ้าไม่บริ สุทธิ์ ก่อให้ เกิดปั ญหาเมื่อ
นาน ้ามาใช้ ประโยชน์ น ้าบาดาลเป็ นแหล่งน ้าสาคัญที่
มีการพัฒนาขึ ้นมาใช้ เพื่ออุปโภค บริ โภค เกษตรกรรม
ปศุสตั ว์ แ ละอุตสาหกรรม ชัน้ น า้ บาดาล เป็ น ชัน้ หิ น
หรื อ ชัน้ ตะกอนที่ มี ส มบัติ ย อมให้ น า้ ซึม ผ่า นได้ ง่า ย
เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างตะกอนกว้ าง หรื อมีโพรง
หรื อ รอยแตกต่ อ เนื่ อ งกัน จึ ง ท าให้ เก็ บ น า้ ไว้ ได้ เ ป็ น
ปริ มาณมากจนกลายเป็ นน ้าใต้ ดิน [2] ซึ่งเป็ นแหล่ง
น ้าธรรมชาติแหล่งหนึ่งที่ให้ ปริ มาณน ้าได้ มากแต่มกั มี
ปั ญหาในเรื่ องคุณภาพทางด้ านกายภาพ ซึ่งมีแร่ ธาตุ
ชนิดต่างๆ เจือปนอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน อีกทัง้ มี
ปริ ม าณเหล็ ก และแมงกานี สสูง การที่ น า้ บาดาลมี
ความกระด้ าง เหล็ก และแมงกานีสสูงจะทาให้ เกิดผล
เสียหาย กล่าวคือ น ้าจะมีสเี หลืองหรื อสีแดง มีรส และ

มีกลิ่น ซึ่งก่อให้ เกิ ดคราบตามภาชนะ สุขภัณ ฑ์ และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ
การปรับปรุงคุณภาพของน ้าบาดาลสามารถทา
ได้ หลายวิธี เช่น การใช้ วิธีการออกซิเดชัน่ [3, 4] การ
ให้ น ้าผ่านชันกรองต่
้
างๆ [5] การใช้ ระบบ PAC-MBR
(Powdered
activated
carbon-amended
membrane bioreactor) [6] ห รื อ ก า ร ใ ช้ รั ง สี
อัลตราไวโอเลต [7] เป็ นต้ น ซึ่งวิธีการดังกล่าว ทาให้
น ้าบาดาลมีความบริ สทุ ธิ์มากขึ ้น สามารถลดจานวน
เหล็ก แมงกานีส และ แอมโมเนียและเชื ้อโรคที่อยู่ใน
น ้าบาดาล
ในงานวิจัย นี ้ คณะผู้วิจัย ได้ เห็ น ความสาคัญ
ของการนาน ้าบาดาลมาใช้ เพื่ออุปโภคและบริ โภคของ
คนในพื ้นที่ ซึง่ ยังประสบปั ญหาจากการใช้ น ้าบาดาลมี
การปนเปื อ้ นต่างๆ โดยในงานวิจัยนี ไ้ ด้ ทาการศึกษา
คุณ ภาพทางกายภาพของตัว อย่า งน า้ บาดาลและ
สร้ างเครื่ องกรองขนาดเล็ก และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของ
น ้าบาดาลเพื่อให้ ผ่านข้ อกาหนดเกณฑ์ คุณ ภาพของ
น ้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมน ้าบริ โภคได้ [8]

วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิธี ก าร
ได้ ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ตัวอย่ างนา้ บาดาล
ในการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลจะเลือกพื ้นที่ที่มีน ้า
บาดาลที่มีลกั ษณะของนา้ เป็ นสีแดงหรื อสีเหลือง ซึ่ง
ได้ ท าการเก็ บ ตัวอย่างน า้ บาดาลจาก 5 พื น้ ที่ ได้ แ ก่
ปาลัส1 ปาลัส 2 โสร่ง 1 โสร่ง 2 และตือเบาะ
2. การสร้ างชุดทดสอบอัตราการไหลของนา้
งานวิ จั ย นี ้ ได้ ก าหนดรายละเอี ย ดของชุ ด
ทดสอบอัตราการไหล ดังนี ้
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2.1 ท าฐานของชุ ด ทดสอบ โดยน าไม้ 1 อัน ขนาด
ความกว้ าง19 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร และเพื่อ
ทาแกนยึดทังสองข้
้
าง นาไม้ 2 อัน ขนาดความกว้ าง 5
เซนติ เ มตร ยาว 59 เซนติ เมตร น าไม้ ทั ง้ 3 อั น มา
ประกอบเข้ ากัน
2.2 น าเส้ น ลวดมาขึ ง ไว้ ที่ ไม้ ทัง้ 2 ด้ าน ที่ ต าแหน่ ง
ความสูงจากพื ้น 40 เซนติเมตร
2.3 ตัด ขวดพลาสติ ก ให้ ได้ ขนาดความยาว 49.60
เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 8.50 เซนติเมตรและ
วางต าแหน่ ง ของขวดพลาสติ ก สู ง จากพื น้ 23.00
เซนติเมตร
2.4 ตั ด ผ้ าขาวบ างให้ ได้ ขนาด ความ กว้ า 8.50
เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร แล้ วนามามัดที่ปากขวด
เพื่อไม่ให้ สารกรองไหลออก
2.5 จากขันตอนที
้
่ 1-4 ได้ ชดุ ทดสอบอัตราการไหลของ
น ้า ดัง Figure 1

Figure1. The water flow rate tester
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3. การวิ เ คราะห์ อั ต ราการไหลของน ้า จากชุ ด
ทดสอบ
ในการศึกษาอัตราการไหลของน ้าจะแบ่งการ
ทดลองออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสาร
กรองแต่ละชนิด ได้ แก่ ทราย แอนทราไซด์ แมงกานีส
คาร์ บอน เรซิ่น และ ส่วนที่ 2 ทาการศึกษาอัตราการ
ไหลของน า้ ที่ ผ่ า นสารกรองทุ ก ชนิ ด ในชุ ด ทดสอบ
เดียวกัน และนาตัวอย่างน ้าบาดาลไปวิเคราะห์คา่ การ
ดูด กลืน แสงก่อ นและหลังผ่านชุดทดสอบอัต ราการ
ไหลของน ้า
ส่ วนที่ 1 ทาการศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสาร
กรองแต่ละชนิด
1. เพื่อทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรอง
แต่ละชนิด ได้ ทาการเตรี ยมตัวอย่างนา้ บาดาล
จากพื ้นที่ ปาลัส 1 ในปริ มาตร 1,000 มิลลิลติ ร
2. นาสารกรองทรายใส่ลงไปในชุดทดสอบอัตราการ
ไหลของน า้ ดัง Figure 1 โดยกาหนดความหนา
ของสารกรอง 6.50 เซนติเมตร
3. ทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรองแต่
ละชนิด ดังสมการที่ (1) [9] โดยกาหนดเวลาใน
การทดสอบ 1 นาที
Q=AV
(1)
เมื่อ Q คือ อัตราการไหลของน ้า (m3/s)
A คือ พื ้นที่หน้ าตัดการไหล (m2)
v คือ ความเร็ วเฉลีย่ ของการไหล (m/s)
4. ทาการทดสอบอัตราการไหลของน ้าเป็ นจานวน 3
ครัง้ และหาค่าเฉลี่ยบันทึกผลการทดสอบลงใน
Table 1
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5. ท า ข้ อ 2-4 ซ ้า โด ย เป ลี่ ย น ส า รก รอ ง เป็ น
แอนทราไซด์ แมงกานีส คาร์ บอน และ เรซิ่น ใส่
ลงในชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าแต่ละชุด
ส่ วนที่ 2 ศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรอง
ทุกชนิดในชุดทดสอบเดียวกัน
1. น าตั ว อย่ า งน า้ บาดาล 5 ตั ว อย่ า ง จากพื น้ ที่
ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และ ตื อ เบาะ
วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงก่อนผ่านชุดทดสอบ
อัต ราไหลของน า้ ด้ วยเครื่ อ งสเปกโตรโฟโตเมท
เตอร์
2. น าสารกรอง ทราย แอนทราไซด์ แมงกานี ส
คาร์ บอน ใส่ลงในชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้า
โดยก าหนดของหนาของสารกรองแต่ ล ะชนิ ด
เท่ากับ 6.5 เซนติเมตร ดัง Figure 2

โสร่ ง 2 และตือเบาะ ตามลาดับ ทาการทดลอง
ซ า้ 3 ครั ง้ และหาค่ า เฉลี่ ย โดยบั น ทึ ก ผลการ
ทดสอบในTable 2
4. ทาซ ้าข้ อ 2-3 โดยข้ อที่ 2 ใส่สารกรองเพิ่มอีก 1
ชนิด คือ เรซิ่น บันทึกผลการทดสอบอัตราการ
ไหลของน ้าใน Table 3
5. นาตัวอย่างน ้าบาดาลที่ผ่านชุดทดสอบอัต ราการ
ไหลของน ้าไปวิเคราะห์คา่ การดูดกลืนแสง
4. การสร้ างเครื่องกรองนา้ บาดาลขนาดเล็ก
ในการสร้ างเครื่ องกรองน ้าบาดาลขนาดอย่าง
ง่ายจะทาการออกแบบเครื่ องกรองนา้ เป็ น 2 ท่อ ดัง
Figure 3 โดยท่อที่ 1 ใส่ทราย แมงกานีส แอนทราไซด์
คาร์ บ อน และท่ อ ที่ 2 ใส่ส ารกรองเรซิ่ น โดยใส่ส าร
กรองชนิดละ 1 ลิตร (1:1:1:1:1)

Figure 2. The filter material in flow rate tester
3. นาตัวอย่างน ้าบาดาลจากพื ้นที่ปาลัส 1 ปริ มาตร
1,000 มิ ลลิลิต ร ทดสอบอัต ราการไหลของน า้
โดยใช้ เวลาในการทดสอบ 1 นาที หลังจากนัน้
เปลี่ยนตัวอย่างนา้ บาดาลเป็ น ปาลัส 2 โสร่ ง 1

Figure 3. Model of the water filter
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การสร้ างเครื่ องกรองน ้ามีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ตัด ท่อ พี วีซี ข นาดกว้ า ง 4 นิ ว้ ยาว 65 เซนติ เมตร
จานวน 2 ชิ ้น เพื่อใช้ เป็ นตัวเครื่ องกรองน ้าทัง้ 2 ท่อ
2. ท าสแนปเปอร์ หั ว ดั ก จั บ สารกรองไม่ ใ ห้ ไหล
ย้ อนกลับออกมาจากเครื่ องกรองน ้า Figure 4

5. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของนา้ บาดาล
ที่ผ่านเครื่องกรองนา้ ขนาดเล็ก
น าตัว อย่ า งน า้ บาดาลจากพื น้ ที่ ปาลัส 1
ซึ่งเป็ นน ้าที่มีสีเข้ มและมีความขุ่นมากที่สดุ วิเคราะห์
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานน า้
บาดาลที่ใช้ บริ โภคได้ ทงก่
ั ้ อนและหลังผ่านเครื่ องกรอง
น า้ ขน าด เล็ ก โด ย ส่ ง ต รวจ วิ เ ค ราะห์ ณ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Figure 4. Snapper
3. ตัดมุ้งลวดสเตนเลสขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ม้ วน
หุ้มเป็ นวงกลม ให้ พอดีกบั ความกว้ างและความยาว
4. ใช้ เครื่ อ งเป่ าลมร้ อนเพื่ อ เชื่ อมท่อ พี วีซีกับ แผ่น มุ้ง
ลวดสเตนเลส โดยจับแผ่นมุ้งสเตนเลสทาบบนท่อพีวีซี
แล้ วใช้ เครื่ องเป่ าลมร้ อนกดแผ่นมุ้งลวดสเตนเลสให้
แนบกับท่อพีวีซี จนกระทั่งแผ่นมุ้งสแตนเลสยึดแน่น
กับ ท่อ พี วีซี จากนัน้ ค่อ ยๆ เป่ าลมร้ อนกดไล่ไปตาม
แนวยาวและแนวขวางท่อพีวีซี จนมุ้งลวดสเตนเลสทัง้
แผ่นยึดตึดกับท่อพีวีซี
5. นาชิ ้นงานของแต่ละส่วนประกอบมาทากาว แล้ วใส่
กั บ ข้ อต่ อ ตรงขนาด 0.5 นิ ว้ เมื่ อ เสร็ จ แล้ วน ามา
ประกอบกับตัวเครื่ องกรองน ้า ดัง Figure 5
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Figure 5. The simple water filter

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของนา้
บาดาลที่ผ่านเครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย โดยการศึกษา
อัตราการไหลของน ้าที่ผ่านชุดทดสอบอัตราการไหล
ของนา้ วิเคราะห์ คุณ ภาพน า้ บาดาลทางกายภาพที่
ผ่ า นชัน้ กรองแต่ ล ะชนิ ด และสร้ างเครื่ อ งกรองน า้
บาดาลขนาดเล็กได้ ผลการทดลองดังนี ้
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1. อัตราการไหลของนา้ เมื่อผ่ านสารกรองแต่ ละ
ชนิด
เมื่อนาตัวอย่างน ้ามาทดสอบอัตราการไหลของ
สารกรองแต่ละชนิด พบว่า อัตราการไหลของน ้าผ่าน
สารกรองคาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ และทราย
มีอตั ราการไหลของน ้าที่ใกล้ เคียงกัน 25 x 10-3 - 26 x
10-3 m3/s และเรซิ่นมีอัต ราการไหลน้ อยที่สุด เท่ากับ
8.22 x 10-3 m3/s (Table 1) ทั ้ง นี ้ เมื่ อ พิ จ า รณ า
โมเลกุ ล ของสารกรองพบว่ า สารกรองคาร์ บ อน
แมงกานี ส แอนทราไซด์ และทราย มี ข นาดของ
โมเลกุลที่ใกล้ เคียงกัน จึงทาให้ อตั ราการไหลของน ้ามี
ค่าใกล้ เคียงกัน สาหรับโมเลกุลของเรซิ่น มีขนาดเล็ก
กว่าสารกรองทัง้ 4 ชนิด จึ งส่งผลให้ เมื่อโมเลกุลของ
สารที่มีขนาดเล็กกว่า มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลน้ อย
กว่า ทาให้ อตั ราการไหลของน ้าช้ ากว่าโมเลกุลที่ขนาด
ใหญ่กว่า (Figure 6)

เดี ย วกัน โดยใส่ส ารกรองแต่ ล ะชนิ ด ในอัต ราส่ว น
1:1:1:1 และทาการทดสอบอัตราการไหลของตัวอย่าง
น ้าจากพื ้นที่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และตือ
เบาะ จากการทดสอบพบว่า ตัวอย่างน ้าในแต่ละพื น้
มี ค่ า อัต ราการไหลที่ ใกล้ เคี ย งกัน คื อ 27.38 x 10-3,
27.38 x 10-3, 27.38 x 10-3, 27.21 x 10-3 และ 27.08
x 10-3 m3/s ตามลาดับ
เมื่ อ น าสารกรองคาร์ บอน แอนทราไซด์
แมงกานีส ทราย และเรซิ่น มาใส่ในชุดทดสอบอัตรา
การไหล โดยใส่ ส ารกรองแต่ ล ะชนิ ด ในอัต ราส่ ว น
1:1:1:1:1 พบว่า ตัว อย่า งน า้ ที่ ผ่า นชุด ทดสอบอัต รา
การไหลของน า้ จากพื น้ ที่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1
โสร่ ง 2 และตือเบาะ มีค่าอัตราการไหลที่ใกล้ เคียงกัน
คือ 8.12 x 10-3, 8.00 x 10-3, 8.13 x 10-3, 8.10 x 103
และ 8.12 x 10-3 m3/s ตามลาดับ

Table 1. The flow rate of water through the filter
material
Filter material
Carbon
Manganese
Anthracite
Sand
Resin

Volume of water
(L)
1,545 x 10-3
1,573 x 10-3
1,545 x 10-3
1,523 x 10-3
493 x 10-3

Flow rates
(m3/s)
25.75 x 10-3
26.22 x 10-3
25.75 x 10-3
25.38 x 10-3
8.22 x 10-3

2. อั ต ราการไหลของน า้ เมื่ อ ผ่ านสารกรองทุ ก
ชนิดในชุดทดสอบเดียวกัน
เมื่อนาสารกรองคาร์ บอน แมงกานีส แอนทรา
ไซด์ และทราย มาใส่ในชุดทดสอบอัตราการไหลชุด

Figure 6. Relationship between the flow rate and
filters
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Table 2. The flow rate of water through mixed
filter flow rate when no resins
Filter material
M:S:A:C
(1:1:1:1)

Palas 1

ผลของอัตราการไหลของน ้าในส่วนนี ้มาเป็ นข้ อมูลใน
การออกแบบสร้ างเครื่ อ งกรองน า้ โดยสร้ างเครื่ อ ง
Volume of Flow rates กรองน ้าแบบ 2 ท่อ ให้ ท่อที่ 1 ใส่สารกรองที่มีโมเลกุล
water ( L)
(10-3 m3/s) ใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ คาร์ บอน แอนทราไซด์ แมงกานีส
และทราย และท่อที่ 2 ใส่เฉพาะสารกรองเรซิ่น
1.643
27.38

Palas 2
Sarong 1
Sarong 2
Tebah

1.643
1.643
1.633
1.625

Water
samples

27.38
27.38
27.21
27.08

M: manganese, S: sand, A: anthracite, C: carbon

Table 3. The flow rate of water through mixed
filter flow rate when adding resins
Volume of Flow rates
water (L)
(10-3 m3/s)
Figure 7. The relationship between the rate of
0.487
8.12
water flow and water samples for each area with
0.480
8.00
and without resin
0.488
8.13
0.486
8.10
0.487
8.12
1. การดู ด กลื น แสงก่ อ นและหลั งผ่ า นชุ ด
M: manganese, S: sand, A: anthracite, C: carbon ทดสอบอัตราการไหลของนา้
R: Resin
เมื่ อ ท าการเปรี ย บเทีย บการดูด กลืนแสงก่ อ น
The filter
material
M:S:A:C:R
(1:1:1:1:1)

Water
samples
Palas 1
Palas 2
Sarong 1
Sarong 2
Tebah

ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการไหลของนา้
และตัวอย่างน ้าแต่ละพื ้นที่ เมื่อเติมและไม่เติมสารเร
ซิ่น (Figure 7) พบว่า ชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้า
ที่ไม่เติมสารเรซิ่นมีอตั ราการไหลของน ้าเฉลี่ยเท่ากับ
27.28 x 10-3 m3/s และชุดทดสอบอัตราการไหลของ
น ้าที่เติมสารเรซิ่นมีอตั ราการไหลของน ้าเฉลี่ยเท่ากับ
8.10 x 10-3 m3/s ซึ่งค่าอัตราการไหลของนา้ จากชุด
ทดสอบทัง้ สองมี ค วามแตกต่ า งกัน ประมาณ 70%
ดังนัน้ ในการสร้ างเครื่ องกรองน ้าขนาดอย่างง่ายได้ นา
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และหลังผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ความ
ยาวแสง 550 nm ซึ่ ง เป็ นช่ ว งความยาวคลื่ น แสงที่
สายตามนุษ ย์ ม องเห็ น ได้ ชัด สุด โดยน าตัว อย่างน า้
จาก 5 พื น้ ที่ ได้ แ ก่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2
และ ตือเบาะ มาเปรี ยบเทียบค่าการดูดกลืนแสง
ดัง Figure 8
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Figure 8. The relationship between the light
absorption of water sample from 5 areas
จากการทดลองวัด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่
ความยาวคลื่ น แสง 550 nm ของตัว อย่ า งน า้ ทัง้ 5
พื น้ ที่ คื อ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และตื อ
เบาะ ก่อนผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน า้ การ
ดูดกลืนแสงมีค่าเท่ากับ 0.040, 0.021, 0.034, 0.010
และ0.018 ตามลาดับ และหลังผ่า นชุด ทดสอบการ
ดูดกลืนแสงมีค่าเท่ากับ 0.005, 0.012, 0.020, 0.007
และ0.007 ตามล าดั บ ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า หลั ง ผ่ า นชุ ด
ทดสอบค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างนา้ ทังหมดมี
้
ค่าลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกับตัวอย่างน ้าก่อนผ่าน
ชุดทดสอบ โดยตัวอย่างน ้าจากพื ้นที่ ปาลัส1 มีคา่ การ
ดูดกลืนแสงก่อนผ่านชุดทดสอบเท่ากับ 0.040 ซึ่งมี
ค่าการดูดกลืนแสงที่มากที่สดุ เมื่อเทียบกับตัวอย่างน ้า
ในพื ้นที่อื่น และค่าการดูดกลืนแสงดังกล่าวก็มีความ
สอดคล้ องกับสีของน ้า เมื่อสังเกตด้ วยตาเปล่า พบว่า
นา้ จากพื น้ ที่ป าลัส 1 มี สีที่เข้ มที่สุด โดยทั่วไป สี มัก
เกิ ดจากสารละลายในน า้ ต าม ธรรม ชาติ เช่ น

สารอินทรี ย์ หรื อโลหะบางชนิด ถ้ าน ้ามีปริ มาณเหล็ก
สูง มักมีสีเหลืองอ่อน หรื อ สีแดง ซึ่งสีของน ้าที่ปรากฏ
ไม่สามารถบอกผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงได้ แ ต่
อาจจะบอกประเภทของสิ่งเจือปนในน ้าได้ นอกจากนี ้
คุณภาพของน ้าบาดาลที่มีลกั ษณะใส จะเกิดจากการ
กรองตะกอนตามธรรมชาติที่เกิ ด ขึน้ ระหว่างการซึม
อย่างช้ าๆ เข้ าสูช่ นน
ั ้ ้า ทาให้ น ้าบาดาลใสสะอาด [10]
และหลังจากผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าค่า
การดูด กลื น แสงของน า้ จากพื น้ ที่ ป าลัส 1 มี ค่ า การ
ดูด กลืน ทางแสงเท่ากับ 0.005 ซึ่งมี ค่าการดูด กลืน
แสงน้ อยที่สดุ และจากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืน
แสงของตัวอย่างน ้าจากพื ้นที่ ปาลัส1 ทังก่
้ อนและหลัง
การทดสอบพบว่ า มี สี ที่ เข้ มที่ สุด และมี สี ที่ ใ สที่ สุ ด
ตามลาดับ เมื่ อ เที ย บกับ ตัวอย่างน า้ จากพื น้ ที่ อี ก 4
พืน้ ที่ ดังนัน้ จึงนาตัวอย่างน า้ จากพืน้ ที่ ปาลัส1 มา
วิเคราะห์ เพื่ อ หาค่ าคุณ สมบั ติ ท างกายภาพของน า้
บาดาลตามข้ อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานน ้าบาดาลที่ใช้
บริ โภคได้ ตามมาตรฐานอนามัยสิง่ แวดล้ อม [11]
2. คุณสมบัติทางกายภาพของนา้ บาดาลที่
ผ่ านเครื่องกรองนา้ ขนาดอย่ างง่ าย
เมื่ อท าก ารเป รี ยบ เที ย บผลก ารท ด สอ บ
คุณ สมบัติทางกายภาพของนา้ บาดาลก่อนและหลัง
ผ่านเครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย โดยส่งวิเคราะห์ตวั อย่าง
น ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา พบว่าตัวอย่างน ้าบาดาลก่อนผ่านเครื่ อง
กรองน า้ มี ค่า ความเป็ น กรดด่ าง ความขุ่น ของแข็ ง
ละลายทั ง้ หมด ปริ ม าณคลอไรด์ ความกระด้ าง
ซัลเฟต ไนเตรต และ เหล็ก เท่ากับ 7.9 pH at 25 °C,
2.38 NTU, 440 mg/L, 61.48 mg/L, 282.90 mg/L,
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154.00 mg/L, 11.65 mg/L แ ล ะ 0.40 mg/ L
ตามลาดับ และผลการทดสอบคุณสมบัติของตัวอย่าง
น ้าบาดาลหลังผ่านเครื่ องกรองน ้ามีคา่ เท่ากับ 7.9 pH
at 25 °C, 2.12 NTU, 244 mg/L, 4.49 mg/L, 0
mg/L, 83.50 mg/L, 0.7 mg/L แ ล ะ 0.14 mg/L
ตามลาดับ (Table 4) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าคุณภาพของน ้า
บาดาลที่ ผ่ า นเครื่ อ งกรองน า้ อย่ า งง่ า ยสามารถ
ปรั บปรุ งคุณ ภาพของนา้ บาดาลให้ มี คุณ สมบัติท าง
กายภาพที่ ดี ขึ น้ และอยู่ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานของน า้
บาดาลสาหรับ ใช้ บ ริ โภค ดังเช่น ค่าของแข็งละลาย
ทัง้ หมด ซึ่งเป็ น ค่า ที่ บ อกความเข้ ม ข้ น ของไอออนที่
ละลายอยู่ในน ้าบาดาล และเป็ นตัวชี ้วัดความเค็มของ
น า้ โดยน า้ บาดาลที่ ผ่านเครื่ อ งกรองขนาดเล็กมี ค่า
ของแข็งละลายทัง้ หมดลดลง 44% สาหรับ ค่าคลอ
ไรด์ โดยส่วนใหญ่ นา้ บาดาลจะมี คลอไรด์ มาจากไอ
เกลื อ ของทะเลที่ ป ะปนกับ น า้ ฝนและจากแร่ เฮไลต์
[12] ค่านี ้เป็ นตัวชี ้วัดระดับการปนเปื อ้ นของมลพิษใน
น ้าบาดาลที่มีสว่ นผสมของคลอไรด์ เช่น หลุมฝั งกลบ
ขยะ โดยน ้าบาดาลที่ผ่านเครื่ องกรองขนาดเล็กมีค่า
คลอไรด์ลดลงมากถึง 92% นอกจากนี ้ คุณ ภาพของ
น า้ บาดาลที่ ผ่ านเครื่ อ งกรองน า้ ขนาดเล็ ก มี ค่า ของ
เหล็กที่ลดน้ อยลงมากกว่า 50% โดยทัว่ ไป เมื่อสังเกต
น ้าบาดาลที่เพิ่งสูบออกมาจะเห็นมีฝ้ าลอยอยู่บนผิว
น ้า ต่อมาน ้าจะเริ่ มขุน่ แดง และตกตะกอนลง ถ้ านาน ้า
นี ้ไปใช้ สีแดงของเหล็กจะติดอยู่ตามเสื ้อผ้ า และเครื่ อง
สุขภัณฑ์ และสนิมเหล็กที่พอกหนาสามารถอุดตันท่อ
น ้าได้ เป็ นต้ น
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Table 4. The quality of the groundwater test
before and after filtered process
Test

Standard

Before

After

pH at 25 C
Turbidity (NTU)

7.0-8.50

7.90

7.90

5

2.38

2.12

TDS (mg/L)
Chloride (mg/L)
Hardness (mg/L)
Sulfate (mg/L)
Nitrate (mg/L)
Iron (mg/L)

600
250
300
200
45
0.5

440
61.48
282.10
154
11.65
0.4

244
4.49
0
83.50
0.70
0.14

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง คุณ สมบัติทางกายภาพ
ของน ้าบาดาลที่ผ่า นเครื่ องกรองนา้ แบบง่าย โดยใช้
สารกรอง 5 ชนิด ได้ แก่ ทราย แมงกานีส แอนทราไซด์
คาร์ บอน และเรซิ่น และตัวอย่างน ้าบาดาล 5 ตัวอย่าง
จากพื ้นที่ ปาลัส1 ปาลัส2 โสร่ ง1 โสร่ ง2 และตือเบาะ
โดยได้ ทาการทดลองหาอัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นชุด
ทดสอบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน สาหรับส่วนที่ 1 หา
ค่าอัตราการไหลของน ้า โดยทาการเปรี ยบเทียบอัตรา
การไหลของน ้าที่ผ่านสารกรองแต่ละชนิด ซึ่งผลการ
ทดลองพบว่า เมื่อนาตัวอย่างน ้าที่ผา่ นสารกรอง ทราย
คาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ มีค่าอัตราการไหล
ของน า้ ใกล้ เคี ย งกัน แต่เมื่ อ น าตัวอย่า งน า้ ผ่า นสาร
กรองเรซิ่ น พบว่ า ค่ า อั ต ราการไหลของน า้ มี ค่ า ที่
แตกต่างกัน อย่างสิ ้นเชิ ง สาหรับ ส่วนที่ 2 ท าการหา
อัตราการไหลของน ้าที่ผ่านชุดทดสอบที่ผา่ นสารกรอง
ทุกชนิด โดยทาการเปรี ยบเทียบอัตราการไหลของน ้า
ที่ ผ่ า นสารกรอง 4 ชนิ ด ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน
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แมงกานีส และ แอนทราไซด์ กับ อัตราการไหลของน ้า
ที่ ผ่ า นสารกรอง 5 ชนิ ด ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน
แมงกานี ส แอนทราไซด์ และเรเซิ่ น ผลการทดลอง
พบว่า ตัวอย่างน ้าที่ผ่านสารกรองที่ไม่เติมสาร เรซิ่น
มีอตั ราการไหลมากกว่าชุดทดสอบอัตราการไหลของ
นา้ ที่เติ ม สารเรซิ่ น สาหรับ ค่าการดูด กลืน ทางแสงที่
ความยาวคลื่น 550 nm ของตัว อย่างน า้ ทัง้ 5 พื น้ ที่
(ปาลั ส 1 ปาลั ส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และตื อ เบาะ)
พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างน ้าก่อนผ่านชุด
ทดสอบ จากพื ้นที่ปาลัส1 มีค่าการดูดกลืนแสงสูง สุด
เมื่อเทียบกับอีกสี่พื ้นที่ และหลังผ่านชุดสอบอัตราการ
ไหลของน ้า น ้าจากพื ้นที่ปาลัส1 มีค่าการดูดกลืนแสง
น้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับอีกสี่พืน้ ที่ การนานา้ จากพืน้ ที่
ปาลัส 1 มาทดสอบผ่านเครื่ อ งกรองนา้ ขนาดเล็ก ที่
สร้ างขึ ้นเพื่ อวิเคราะห์ ผลการทดสอบคุณ สมบัติทาง
กายภาพของความเป็ น กรดด่า ง ความขุ่น ของแข็ ง
ละลายทั ง้ หมด ปริ ม าณ คลอไรด์ ความกระด้ าง
ซัล เฟต ไนเตรต และเหล็ ก พบว่ า ผ่ า นข้ อก าหนด
เกณฑ์ ม าตรฐานน า้ บาดาลที่ จ ะใช้ บริ โภคได้ ตาม
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ เครื่ องกรองนา้
อย่ า งง่ า ยที่ สร้ างขึ น้ ในงานวิ จัย นี ส้ ามารถปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของน ้าบาดาลสาหรับใช้ บริ โภคได้
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