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บทคัดย่อ  

 
          งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคณุสมบตัทิางกายภาพของน า้บาดาลที่ผา่นเคร่ืองกรองน า้อยา่งง่าย 
โดยสร้างชุดทดสอบอตัราการไหลของน า้และสร้างเคร่ืองกรองน า้อย่างง่าย ส าหรับการทดลองหาอตัราการไหล
ของน า้ที่ผ่านชุดทดสอบอตัราการไหลของน า้ แบ่งการทดลองออกเป็น  2 สว่น ส าหรับสว่นที่ 1 ศึกษาอตัราการ
ไหลของน า้เมื่อผ่านสารกรองแตล่ะชนิด ได้แก่ สารกรอง ทราย คาร์บอน แมงกานีส  แอนทราไซด์ และเรซิ่น จาก
การทดลองพบวา่ อตัราการไหลของน า้ที่ผ่านสารกรอง ทราย คาร์บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ มีคา่ใกล้เคียงกนั 
เท่ากบั  25 x 10-3 –  27 x 10-3   m3/s  แต่เมื่อน าตวัอย่างน า้ผ่านสารกรองเรซิ่น พบว่าค่าอตัราการไหลของน า้มี
ค่าที่แตกต่างกนั โดยมีค่าเท่ากบั 8.22 x 10-3 m3/s สว่นที่ 2 ศึกษาอตัราการไหลของน า้ที่ผ่านชุดทดสอบที่ผ่าน
สารกรองทกุชนิด โดยท าการเปรียบเทียบอัตราการไหลของน า้ที่ผ่านสารกรอง 4 ชนิด ได้แก่ ทราย คาร์บอน 
แมงกานีส และ แอนทราไซด์ กบั อตัราการไหลของน า้ที่ผ่านสารกรอง  5 ชนิด ได้แก่ ทราย คาร์บอน แมงกานีส 
แอนทราไซด์ และ เรเซิ่น ผลการทดลองพบว่า ตวัอย่างน า้ที่ผ่านสารกรอง 4 ชนิดมีอตัราการไหลเท่ากบั 27.28 x 10-3 
m3/s และชุดทดสอบอตัราการไหลของน า้ท่ีผ่านสารกรอง 5 ชนิด มีอตัราการไหลของน า้เฉลี่ยเท่ากบั 8.10 x 10-3  m3/s 
ส าหรับการดดูกลืนทางแสงที่ความยาวคลื่น 550 nm ของตวัอย่างน า้ทัง้ 5 พืน้ที่ ได้แก่ ปาลสั1 ปาลสั2 โสร่ง1 
โสร่ง2 และตือเบาะ ก่อนผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน า้ค่าการดูดกลืนแสงมีค่าเท่ากับ 0.040, 0.021, 
0.034, 0.010 และ 0.018 ตามล าดับ และหลังผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน า้ค่าการดูดกลืนแสงมีค่ า
เทา่กบั 0.005, 0.012, 0.020, 0.007 และ 0.007 ตามล าดบั จากการทดสอบพบวา่ก่อนและหลงัผ่านชุดทดสอบ
อตัราการไหลของน า้ น า้จากพืน้ท่ีปาลสั1 มีคา่การดดูกลืนแสงมากที่สดุและน้อยที่สดุ จากนัน้น าตวัอย่างน า้จาก
พืน้ท่ีปาลสั  1 ทดสอบผา่นเคร่ืองกรองน า้ขนาดเลก็ที่สร้างขึน้เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบคณุสมบตัิทางกายภาพ
ของความเป็นกรดด่าง (pH ที่ 25 °C) ความขุ่น ของแข็งละลายทัง้หมด ปริมาณคลอไรด์ ความกระด้าง ซลัเฟต 
ไนเตรต และเหล็ก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 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 ตามล าดบั โดยค่าดงักล่าวผ่านข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานน า้บาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตาม

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University.
2017. 14(1): 1-12



The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

Volume 14 Number 1 January-June 2017

มาตรฐานอนามยัสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ เคร่ืองกรองน า้ขนาดเล็กที่สร้างขึน้ในงานวิจยันีส้ามารถปรับปรุงคุณภาพ
ของน า้บาดาลและสามารถน ามาใช้ส าหรับบริโภคได้ 
 
ค าส าคัญ: สมบตัิทางกายภาพ  น า้บาดาล  เคร่ืองกรองน า้ 

 
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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บทน า 

          น า้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญชนิดหนึ่ง
ของประเทศเพราะน า้เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ปัจจุบันประชากรของโลกเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมก็
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการใช้น า้เพิ่ม
มากขึน้  ซึ่ งน า้ที่มี อยู่ ในโลกนี ส้่วนมากจะอยู่ ใน
มหาสมทุรประมาณร้อยละ 97 สว่นน า้ในแหล่งน า้ผิว
ดินและแหลง่น า้ใต้ดินท่ีสามารถน ามาใช้ได้นัน้มีเพียง
ร้อยละ 0.63 เท่านัน้ นอกนัน้เป็นน า้แข็งอยู่ที่ขัว้โลก 
[1] น า้ที่พบในแหลง่น า้ธรรมชาติเป็นน า้ที่ได้จากฝนที่
ตกลงสูพ่ืน้โลก  ในขณะที่น า้ฝนตกลงผ่านบรรยากาศ
ของโลก  ซึ่ งละลาย เอา ก๊ าซและสารต่ า งๆ  ใน
บรรยากาศไว้ด้วยรวมทัง้สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
ท่ีเป็นสาเหตุท าให้น า้ไม่บริสุทธ์ิก่อให้เกิดปัญหาเมื่อ
น าน า้มาใช้ประโยชน์  น า้บาดาลเป็นแหลง่น า้ส าคญัที่
มีการพฒันาขึน้มาใช้เพื่ออปุโภค บริโภค เกษตรกรรม 
ปศุสตัว์และอุตสาหกรรม ชัน้น า้บาดาล เป็นชัน้หิน
หรือชัน้ตะกอนที่มีสมบัติยอมให้น า้ซึมผ่านได้ง่าย 
เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างตะกอนกว้าง หรือมีโพรง
หรือรอยแตกต่อเนื่องกัน จึงท าให้เก็บน า้ไว้ได้เป็น
ปริมาณมากจนกลายเป็นน า้ใต้ดิน [2]  ซึ่งเป็นแหล่ง
น า้ธรรมชาติแหลง่หนึ่งที่ให้ปริมาณน า้ได้มากแต่มกัมี
ปัญหาในเร่ืองคุณภาพทางด้านกายภาพ ซึ่งมีแร่ธาตุ
ชนิดต่างๆ เจือปนอยู่ในระดบัเกินมาตรฐาน อีกทัง้มี
ปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูง การที่น า้บาดาลมี
ความกระด้าง เหลก็ และแมงกานีสสูงจะท าให้เกิดผล
เสยีหาย กลา่วคือ น า้จะมีสเีหลืองหรือสแีดง มีรส และ

มีกลิ่น  ซึ่งก่อให้เกิดคราบตามภาชนะ สุขภณัฑ์และ
อปุกรณ์ตา่งๆ  
          การปรับปรุงคณุภาพของน า้บาดาลสามารถท า
ได้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีการออกซิเดชัน่ [3, 4]  การ
ให้น า้ผา่นชัน้กรองต่างๆ [5] การใช้ระบบ  PAC-MBR 
(Powdered activated carbon-amended 
membrane bioreactor) [6] ห รื อ ก า ร ใ ช้ รั ง สี
อลัตราไวโอเลต [7] เป็นต้น ซึ่งวิธีการดงักล่าว ท าให้
น า้บาดาลมีความบริสทุธ์ิมากขึน้ สามารถลดจ านวน
เหล็ก แมงกานีส และ แอมโมเนียและเชือ้โรคที่อยู่ใน
น า้บาดาล  
          ในงานวิจัยนี  ้คณะผู้ วิจัยได้เห็นความส าคัญ
ของการน าน า้บาดาลมาใช้เพื่ออปุโภคและบริโภคของ
คนในพืน้ท่ี ซึง่ยงัประสบปัญหาจากการใช้น า้บาดาลมี
การปนเปือ้นต่างๆ โดยในงานวิจัยนี ไ้ด้ท าการศึกษา
คุณภาพทางกายภาพของตัวอย่างน า้บาดาลและ
สร้างเคร่ืองกรองขนาดเลก็ และวิเคราะห์คณุภาพของ
น า้บาดาลเพื่อให้ผ่านข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของ
น า้ มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมน า้บริโภคได้ [8] 
 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ  

ได้ด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1. ตัวอย่างน า้บาดาล  

ในการเก็บตวัอยา่งน า้บาดาลจะเลือกพืน้ที่ท่ีมีน า้
บาดาลที่มีลกัษณะของน า้เป็นสีแดงหรือสีเหลือง  ซึ่ง
ได้ท าการเก็บตัวอย่างน า้บาดาลจาก 5 พืน้ที่ ได้แก่ 
ปาลสั1 ปาลสั 2 โสร่ง 1 โสร่ง 2 และตือเบาะ 
2. การสร้างชุดทดสอบอัตราการไหลของน า้ 
          งานวิจัยนี  ้ได้ก าหนดรายละเอียดของชุด
ทดสอบอตัราการไหล ดงันี ้
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2.1 ท าฐานของชุดทดสอบ โดยน าไม้ 1 อัน ขนาด
ความกว้าง19 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร และเพื่อ
ท าแกนยดึทัง้สองข้าง น าไม้ 2 อนั ขนาดความกว้าง 5 
เซนติเมตร ยาว 59 เซนติ เมตร น าไม้ทัง้ 3 อันมา
ประกอบเข้ากนั  
2.2 น าเส้นลวดมาขึงไว้ท่ีไม้ทัง้ 2 ด้าน ที่ต าแหน่ง
ความสงูจากพืน้ 40 เซนติเมตร 
2.3 ตัดขวดพลาสติกให้ได้ขนาดความยาว 49.60 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.50 เซนติเมตรและ
วางต าแหน่งของขวดพลาสติกสูงจากพื น้ 23.00 
เซนติเมตร    
2.4 ตัด ผ้าขาวบางให้ ได้ ขนาดความก ว้า  8.50 
เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร แล้วน ามามดัที่ปากขวด
เพื่อไมใ่ห้สารกรองไหลออก 
2.5 จากขัน้ตอนท่ี 1-4 ได้ชดุทดสอบอตัราการไหลของ
น า้ ดงั Figure 1  
 

 
Figure1. The water flow rate tester 

 

3. การวิเคราะห์อัตราการไหลของน ้าจากชุด
ทดสอบ 
          ในการศึกษาอัตราการไหลของน า้จะแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 2 สว่น คือ  
          สว่นที่ 1 ศึกษาอตัราการไหลของน า้ที่ผ่านสาร
กรองแต่ละชนิด ได้แก่ ทราย แอนทราไซด์ แมงกานีส 
คาร์บอน เรซิ่น และ ส่วนที่ 2 ท าการศึกษาอตัราการ
ไหลของน า้ที่ผ่านสารกรองทุกชนิดในชุดทดสอบ
เดียวกนั และน าตวัอยา่งน า้บาดาลไปวิเคราะห์คา่การ
ดูดกลืนแสงก่อนและหลังผ่านชุดทดสอบอัตราการ
ไหลของน า้ 
 
ส่วนที่  1 ท าการศกึษาอตัราการไหลของน า้ที่ผ่านสาร
กรองแตล่ะชนิด 
1. เพื่อทดสอบอตัราการไหลของน า้ที่ผ่านสารกรอง

แต่ละชนิด ได้ท าการเตรียมตัวอย่างน า้บาดาล
จากพืน้ท่ี ปาลสั 1 ในปริมาตร 1,000 มิลลลิติร  

2. น าสารกรองทรายใสล่งไปในชดุทดสอบอตัราการ
ไหลของน า้ดัง Figure 1 โดยก าหนดความหนา
ของสารกรอง 6.50 เซนติเมตร 

3. ทดสอบอัตราการไหลของน า้ที่ผ่านสารกรองแต่
ละชนิด ดงัสมการที่ (1) [9] โดยก าหนดเวลาใน
การทดสอบ 1 นาที  

                                  Q=AV            (1) 
         เมื่อ    Q คือ อตัราการไหลของน า้  (m3/s) 
                   A คือ พืน้ท่ีหน้าตดัการไหล (m2) 
                   v คือ ความเร็วเฉลีย่ของการไหล (m/s) 
4. ท าการทดสอบอตัราการไหลของน า้เป็นจ านวน 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 คาร์บอน และ เรซิ่น ใส่
ลงในชดุทดสอบอตัราการไหลของน า้แตล่ะชดุ 

 
ส่วนที่  2 ศกึษาอตัราการไหลของน า้ที่ผา่นสารกรอง
ทกุชนิดในชดุทดสอบเดียวกนั  

1. น าตัวอย่างน า้บาดาล 5 ตัวอย่าง จากพื น้ที่ 
ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ง1 โสร่ง 2 และ ตือเบาะ 
วิเคราะห์ค่าการดดูกลนืแสงก่อนผ่านชุดทดสอบ
อัตราไหลของน า้ด้วยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตเมท
เตอร์ 

2. น าสารกรอง ทราย แอนทราไซด์ แมงกานี ส 
คาร์บอน ใสล่งในชดุทดสอบอตัราการไหลของน า้ 
โดยก าหนดของหนาของสารกรองแต่ละชนิด
เทา่กบั 6.5 เซนติเมตร  ดงั Figure 2 

 

 
Figure 2. The filter material in flow rate tester 

 
3. น าตวัอยา่งน า้บาดาลจากพืน้ท่ีปาลสั 1 ปริมาตร 

1,000 มิลลิลิตร  ทดสอบอัตราการไหลของน า้ 
โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 นาที หลงัจากนัน้
เปลี่ยนตัวอย่างน า้บาดาลเป็น ปาลสั 2 โสร่ง 1 

โสร่ง 2 และตือเบาะ ตามล าดับ  ท าการทดลอง
ซ า้  3  ครัง้และหาค่าเฉลี่ยโดยบันทึกผลการ
ทดสอบในTable 2 

4. ท าซ า้ข้อ 2-3  โดยข้อที่  2 ใส่สารกรองเพิ่มอีก 1 
ชนิด คือ เรซิ่น  บันทึกผลการทดสอบอัตราการ
ไหลของน า้ใน Table 3 

5. น าตวัอย่างน า้บาดาลที่ผ่านชุดทดสอบอตัราการ
ไหลของน า้ไปวิเคราะห์คา่การดดูกลนืแสง 

 
4. การสร้างเคร่ืองกรองน า้บาดาลขนาดเล็ก  
          ในการสร้างเคร่ืองกรองน า้บาดาลขนาดอย่าง
ง่ายจะท าการออกแบบเคร่ืองกรองน า้เป็น 2 ท่อ ดัง 
Figure 3 โดยทอ่ที่ 1 ใสท่ราย แมงกานีส แอนทราไซด์ 
คาร์บอน และท่อที่ 2 ใส่สารกรองเรซิ่น โดยใส่สาร
กรองชนิดละ 1 ลติร (1:1:1:1:1)    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3. Model of the water filter 
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การสร้างเคร่ืองกรองน า้มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ตัดท่อพีวีซีขนาดกว้าง 4 นิว้ ยาว 65 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิน้ เพื่อใช้เป็นตวัเคร่ืองกรองน า้ทัง้ 2 ทอ่ 
2. ท าสแนปเปอร์ หัวดักจับสารกรองไม่ ให้ ไหล
ย้อนกลบัออกมาจากเคร่ืองกรองน า้ Figure 4 
 

 
Figure 4. Snapper 

 
3. ตัดมุ้ งลวดสเตนเลสขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ม้วน
หุ้มเป็นวงกลม ให้พอดีกบัความกว้างและความยาว 
4. ใช้เคร่ืองเป่าลมร้อนเพื่อเช่ือมท่อพีวีซีกับแผ่นมุ้ ง
ลวดสเตนเลส โดยจบัแผน่มุ้งสเตนเลสทาบบนทอ่พีวีซี
แล้วใช้เคร่ืองเป่าลมร้อนกดแผ่นมุ้ งลวดสเตนเลสให้
แนบกับท่อพีวีซี จนกระทั่งแผ่นมุ้ งสแตนเลสยึดแน่น
กับท่อพีวีซี จากนัน้ค่อยๆ เป่าลมร้อนกดไล่ไปตาม
แนวยาวและแนวขวางท่อพีวีซี จนมุ้งลวดสเตนเลสทัง้
แผน่ยดึตดึกบัทอ่พีวีซี 
5. น าชิน้งานของแตล่ะสว่นประกอบมาทากาว แล้วใส่
กับ ข้อต่อตรงขนาด  0.5 นิ ว้  เมื่ อ เสร็จแล้วน ามา
ประกอบกบัตวัเคร่ืองกรองน า้ ดงั Figure 5 
 
 

5. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน า้บาดาล
ที่ผ่านเคร่ืองกรองน า้ขนาดเล็ก 

น าตัวอย่างน า้บาดาลจากพืน้ที่  ปาลัส 1      
ซึ่งเป็นน า้ที่มีสีเข้มและมีความขุ่นมากที่สดุ วิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน า้
บาดาลที่ใช้บริโภคได้ทัง้ก่อนและหลงัผ่านเคร่ืองกรอง
น า้ ขน าด เล็ ก  โดยส่ งต รวจวิ เค ราะ ห์  ณ  ศูน ย์
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

 
Figure 5. The simple water filter 

 
ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

          จากการศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพของน า้
บาดาลที่ผ่านเคร่ืองกรองน า้อย่างง่าย โดยการศึกษา
อตัราการไหลของน า้ท่ีผ่านชุดทดสอบอัตราการไหล
ของน า้ วิเคราะห์คุณภาพน า้บาดาลทางกายภาพที่
ผ่านชัน้กรองแต่ละชนิด และสร้างเคร่ืองกรองน า้
บาดาลขนาดเลก็ได้ผลการทดลองดงันี ้
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1. อัตราการไหลของน า้เมื่อผ่านสารกรองแต่ละ
ชนิด 

   เมื่อน าตวัอย่างน า้มาทดสอบอตัราการไหลของ
สารกรองแต่ละชนิด พบว่า อตัราการไหลของน า้ผ่าน
สารกรองคาร์บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ และทราย        
มีอตัราการไหลของน า้ที่ใกล้เคียงกนั 25 x 10-3 - 26 x 
10-3 m3/s และเรซิ่นมีอัตราการไหลน้อยที่สุดเท่ากับ 
8.22 x 10-3 m3/s (Table 1) ทั ้ง นี ้ เมื่ อ พิ จ า รณ า
โมเลกุลของสารกรองพบว่า สารกรองคาร์บอน 
แมงกานีส  แอนทราไซด์ และทราย มีขนาดของ
โมเลกลุที่ใกล้เคียงกนั จึงท าให้อตัราการไหลของน า้มี
ค่าใกล้เคียงกัน ส าหรับโมเลกุลของเรซิ่น มีขนาดเล็ก
กว่าสารกรองทัง้ 4 ชนิด จึงส่งผลให้เมื่อโมเลกุลของ
สารที่มีขนาดเล็กกว่ามีช่องว่างระหว่างโมเลกุลน้อย
กวา่ ท าให้อตัราการไหลของน า้ช้ากวา่โมเลกลุที่ขนาด
ใหญ่กวา่ (Figure 6)  

 
Table 1. The flow rate of water through the filter 
material  
 Filter material  Volume of water 

(L) 
Flow rates  
(m3/s) 

Carbon  1,545 x 10-3 25.75 x 10-3 

Manganese 1,573 x 10-3 26.22 x 10-3 
Anthracite 1,545 x 10-3 25.75 x 10-3 
Sand 1,523 x 10-3 25.38 x 10-3 
Resin 493 x 10-3 8.22 x 10-3 
 
2. อัตราการไหลของน า้เมื่ อผ่านสารกรองทุก
ชนิดในชุดทดสอบเดียวกัน 

          เมื่อน าสารกรองคาร์บอน แมงกานีส แอนทรา
ไซด์ และทราย มาใสใ่นชุดทดสอบอตัราการไหลชุด

เดียวกัน  โดยใส่สารกรองแต่ละชนิดในอัตราส่วน 
1:1:1:1 และท าการทดสอบอตัราการไหลของตวัอยา่ง
น า้จากพืน้ที่ ปาลสั 1 ปาลสั 2 โสร่ง 1 โสร่ง 2 และตือ
เบาะ  จากการทดสอบพบว่า ตวัอย่างน า้ในแต่ละพืน้
มีค่าอัตราการไหลที่ใกล้เคียงกัน คือ  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  ตามล าดบั 
           เมื่ อน าสารกรองคา ร์บอน  แอนทราไซ ด์ 
แมงกานีส ทราย และเรซิ่น มาใส่ในชุดทดสอบอตัรา
การไหล โดยใส่สารกรองแต่ละชนิดในอัตราส่วน                
1:1:1:1:1 พบว่าตัวอย่างน า้ท่ีผ่านชุดทดสอบอัตรา
การไหลของน า้จากพืน้ที่  ปาลัส  1 ปาลัส 2 โสร่ง 1 
โสร่ง 2 และตือเบาะ มีค่าอตัราการไหลท่ีใกล้เคียงกนั 
คือ 8.12 x 10-3, 8.00 x 10-3, 8.13 x 10-3, 8.10 x 10-

3 และ 8.12 x 10-3 m3/s ตามล าดบั  

 
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 
Water 
samples 

Volume of 
water ( L) 

Flow rates 
 (10-3 m3/s) 

M:S:A:C 
(1:1:1:1) 

Palas 1 1.643  27.38  
Palas 2 1.643  27.38  
Sarong 1 1.643  27.38  
Sarong 2 1.633  27.21  
Tebah 1.625  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 

The filter 
material 

Water 
samples 

Volume of 
water (L) 

Flow rates 
(10-3 m3/s) 

M:S:A:C:R 
(1:1:1:1:1) 

Palas 1 0.487  8.12 
Palas 2 0.480  8.00 
Sarong 1 0.488  8.13 
Sarong 2 0.486  8.10 
Tebah 0.487  8.12 

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

ความสมัพันธ์ระหว่างอตัราการไหลของน า้
และตวัอย่างน า้แต่ละพืน้ที่ เมื่อเติมและไม่เติมสารเร
ซิ่น (Figure 7) พบวา่ ชุดทดสอบอตัราการไหลของน า้
ที่ไม่เติมสารเรซิ่นมีอตัราการไหลของน า้เฉลี่ยเท่ากับ      
27.28 x 10-3 m3/s และชุดทดสอบอัตราการไหลของ
น า้ที่เติมสารเรซิ่นมีอตัราการไหลของน า้เฉลี่ยเท่ากับ       
8.10 x 10-3 m3/s ซึ่งค่าอัตราการไหลของน า้จากชุด
ทดสอบทัง้สองมีความแตกต่างกันประมาณ 70%  
ดงันัน้ ในการสร้างเคร่ืองกรองน า้ขนาดอยา่งงา่ยได้น า

ผลของอตัราการไหลของน า้ในสว่นนีม้าเป็นข้อมลูใน
การออกแบบสร้างเคร่ืองกรองน า้ โดยสร้างเคร่ือง
กรองน า้แบบ 2 ท่อ ให้ท่อที่ 1 ใสส่ารกรองที่มีโมเลกุล
ใกล้เคียงกนั ได้แก่ คาร์บอน แอนทราไซด์ แมงกานีส 
และทราย และทอ่ที่ 2  ใสเ่ฉพาะสารกรองเรซิ่น 

 

 
Figure 7. The relationship between the rate of 
water flow and water samples for each area with 
and without resin 
 

1. การดูดกลืนแสงก่อนและหลังผ่านชุด
ทดสอบอัตราการไหลของน า้ 
          เมื่อท าการเปรียบเทียบการดูดกลืนแสงก่อน
และหลงัผ่านชุดทดสอบอตัราการไหลของน า้ที่ความ
ยาวแสง 550 nm ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นแสงที่
สายตามนุษย์มองเห็นได้ชัดสุด โดยน าตัวอย่างน า้
จาก 5 พืน้ที่ ได้แก่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ง1 โสร่ง 2 
และ     ตือเบาะ มาเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสง 
ดงั Figure 8  
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Figure 8. The relationship between the light 
absorption of water sample from 5 areas 
 

จากการทดลองวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นแสง 550 nm ของตัวอย่างน า้ทัง้ 5 
พืน้ที่  คือ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ง 1 โสร่ง 2 และตือ
เบาะ ก่อนผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน า้การ
ดดูกลืนแสงมีค่าเท่ากบั 0.040, 0.021, 0.034, 0.010 
และ0.018 ตามล าดับ และหลงัผ่านชุดทดสอบการ
ดดูกลืนแสงมีค่าเท่ากบั 0.005, 0.012, 0.020, 0.007 
และ0.007 ตามล าดับ  ซึ่ ง เห็นได้ ว่าหลังผ่านชุด
ทดสอบค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างน า้ทัง้หมดมี
ค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกับตวัอย่างน า้ก่อนผ่าน
ชดุทดสอบ โดยตวัอยา่งน า้จากพืน้ท่ี ปาลสั1 มีคา่การ
ดูดกลืนแสงก่อนผ่านชุดทดสอบเท่ากับ 0.040  ซึ่งมี
คา่การดดูกลนืแสงที่มากที่สดุเมื่อเทียบกบัตวัอยา่งน า้
ในพืน้ที่อื่น และค่าการดูดกลืนแสงดงักล่าวก็มีความ
สอดคล้องกบัสีของน า้ เมื่อสงัเกตด้วยตาเปลา่ พบว่า
น า้จากพืน้ที่ปาลสั 1 มีสีที่เข้มที่สุด โดยทั่วไป สี มัก
เกิ ดจากสารละลายในน า้ต าม ธรรมชาติ  เช่ น 

สารอินทรีย์ หรือโลหะบางชนิด ถ้าน า้มีปริมาณเหล็ก
สงู มกัมีสีเหลืองอ่อน หรือ สีแดง ซึ่งสีของน า้ที่ปรากฏ
ไม่สามารถบอกผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงได้แต่
อาจจะบอกประเภทของสิ่งเจือปนในน า้ได้ นอกจากนี ้
คณุภาพของน า้บาดาลที่มีลกัษณะใส จะเกิดจากการ
กรองตะกอนตามธรรมชาติที่เกิดขึน้ระหว่างการซึม
อย่างช้าๆ เข้าสูช่ัน้น า้ ท าให้น า้บาดาลใสสะอาด [10] 
และหลงัจากผ่านชุดทดสอบอตัราการไหลของน า้ค่า
การดูดกลืนแสงของน า้จากพืน้ที่ปาลัส1 มีค่าการ
ดูดกลืนทางแสงเท่ากับ 0.005  ซึ่งมีค่าการดูดกลืน
แสงน้อยที่สดุ  และจากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืน
แสงของตวัอยา่งน า้จากพืน้ท่ี ปาลสั1 ทัง้ก่อนและหลงั
การทดสอบพบว่ามีสีที่ เข้มที่สุดและมีสีที่ ใสที่สุด 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับตัวอย่างน า้จากพืน้ที่อีก 4 
พืน้ที่  ดังนัน้ จึงน าตัวอย่างน า้จากพืน้ที่ปาลัส1 มา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าคุณสมบัติทางกายภาพของน า้
บาดาลตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานน า้บาดาลที่ใช้
บริโภคได้ ตามมาตรฐานอนามยัสิง่แวดล้อม [11] 

 
2. คุณสมบัติทางกายภาพของน า้บาดาลที่

ผ่านเคร่ืองกรองน า้ขนาดอย่างง่าย 
          เมื่ อท าก ารเป รียบ เที ยบผลการทดสอบ
คุณสมบตัิทางกายภาพของน า้บาดาลก่อนและหลงั
ผา่นเคร่ืองกรองน า้อย่างง่าย โดยสง่วิเคราะห์ตวัอยา่ง
น า้ ณ ศนูย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา พบวา่ตวัอยา่งน า้บาดาลก่อนผา่นเคร่ือง
กรองน า้มีค่าความเป็นกรดด่าง ความขุ่น ของแข็ง
ละลายทัง้หมด ปริมาณคลอไรด์ ความกระด้าง 
ซลัเฟต ไนเตรต และ เหล็ก เท่ากบั 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 
ตามล าดบั และผลการทดสอบคุณสมบตัิของตวัอยา่ง
น า้บาดาลหลงัผา่นเคร่ืองกรองน า้มคีา่เทา่กบั 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  
ตามล าดบั (Table 4)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณุภาพของน า้
บาดาลท่ีผ่านเค ร่ืองกรองน า้อย่างง่ายสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของน า้บาดาลให้มีคุณสมบัติทาง
กายภาพที่ดีขึน้และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน า้
บาดาลส าหรับใช้บริโภค ดังเช่น ค่าของแข็งละลาย
ทัง้หมด ซึ่งเป็นค่าที่บอกความเข้มข้นของไอออนที่
ละลายอยู่ในน า้บาดาล และเป็นตวัชีว้ดัความเค็มของ
น า้ โดยน า้บาดาลที่ผ่านเคร่ืองกรองขนาดเล็กมีค่า
ของแข็งละลายทัง้หมดลดลง 44%  ส าหรับค่าคลอ
ไรด์ โดยส่วนใหญ่น า้บาดาลจะมีคลอไรด์มาจากไอ
เกลือของทะเลที่ปะปนกับน า้ฝนและจากแร่เฮไลต์ 
[12]  คา่นีเ้ป็นตวัชีว้ดัระดบัการปนเปือ้นของมลพิษใน
น า้บาดาลที่มีสว่นผสมของคลอไรด์ เช่น หลมุฝังกลบ
ขยะ โดยน า้บาดาลที่ผ่านเคร่ืองกรองขนาดเล็กมีค่า
คลอไรด์ลดลงมากถึง 92% นอกจากนี ้คุณภาพของ
น า้บาดาลที่ผ่านเคร่ืองกรองน า้ขนาดเล็กมีค่าของ
เหล็กที่ลดน้อยลงมากกว่า 50% โดยทัว่ไป เมื่อสงัเกต
น า้บาดาลที่เพิ่งสูบออกมาจะเห็นมีฝ้าลอยอยู่บนผิว
น า้ ตอ่มาน า้จะเร่ิมขุน่แดง และตกตะกอนลง ถ้าน าน า้
นีไ้ปใช้สีแดงของเหลก็จะติดอยู่ตามเสือ้ผ้า และเคร่ือง
สขุภณัฑ์ และสนิมเหล็กที่พอกหนาสามารถอดุตนัท่อ
น า้ได้ เป็นต้น  

 

Table 4. The quality of the groundwater test 
before and after filtered process  
Test Standard Before After 

pH at 25 C 7.0-8.50 7.90 7.90 

Turbidity (NTU) 5 2.38 2.12 
TDS (mg/L) 600 440 244 
Chloride (mg/L) 250 61.48 4.49 
Hardness (mg/L) 300 282.10 0 
Sulfate (mg/L) 200 154 83.50 
Nitrate (mg/L) 45 11.65 0.70 
Iron (mg/L) 0.5 0.4 0.14 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาเร่ือง คุณสมบัติทางกายภาพ
ของน า้บาดาลที่ผ่านเคร่ืองกรองน า้แบบง่าย โดยใช้
สารกรอง 5 ชนิด ได้แก่ ทราย แมงกานีส แอนทราไซด์ 
คาร์บอน และเรซิ่น และตวัอยา่งน า้บาดาล 5 ตวัอยา่ง 
จากพืน้ที่ ปาลสั1 ปาลสั2 โสร่ง1 โสร่ง2 และตือเบาะ 
โดยได้ท าการทดลองหาอตัราการไหลของน า้ที่ผา่นชุด
ทดสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับสว่นที่ 1 หา
คา่อตัราการไหลของน า้ โดยท าการเปรียบเทียบอตัรา
การไหลของน า้ที่ผ่านสารกรองแต่ละชนิด  ซึ่งผลการ
ทดลองพบวา่ เมื่อน าตวัอยา่งน า้ที่ผา่นสารกรอง ทราย 
คาร์บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ มีค่าอตัราการไหล
ของน า้ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อน าตัวอย่างน า้ผ่านสาร
กรองเรซิ่น  พบว่าค่าอัตราการไหลของน า้มีค่าที่
แตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ส าหรับส่วนที่ 2 ท าการหา
อตัราการไหลของน า้ที่ผ่านชุดทดสอบที่ผา่นสารกรอง
ทกุชนิด โดยท าการเปรียบเทียบอตัราการไหลของน า้
ที่ ผ่ านสารกรอง 4 ชนิ ด  ได้แก่  ท ราย  คา ร์บอน 



The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

11ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 25560

Volume 14 Number 1 January-June 2017

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีThe Sci J of Phetchaburi Rajabhat University.
2017. 14(1): 11-25

แมงกานีส และ แอนทราไซด์ กบั อตัราการไหลของน า้
ที่ ผ่ านสารกรอง 5 ชนิด  ได้แก่  ท ราย  คา ร์บอน 
แมงกานีส แอนทราไซด์ และเรเซิ่น ผลการทดลอง
พบว่า ตวัอย่างน า้ที่ผ่านสารกรองที่ไม่เติมสาร   เรซิ่น
มีอตัราการไหลมากกว่าชุดทดสอบอตัราการไหลของ
น า้ที่เติมสารเรซิ่น ส าหรับค่าการดูดกลืนทางแสงที่
ความยาวคลื่น 550 nm ของตัวอย่างน า้ทัง้ 5 พืน้ที่ 
(ปาลัส  1 ปาลัส  2 โสร่ง 1 โสร่ง 2 และตือเบาะ )  
พบว่าค่าการดดูกลืนแสงของตวัอย่างน า้ก่อนผ่านชุด
ทดสอบ จากพืน้ที่ปาลสั1 มีค่าการดดูกลืนแสงสงูสดุ
เมื่อเทียบกบัอีกสี่พืน้ที่ และหลงัผ่านชดุสอบอตัราการ
ไหลของน า้ น า้จากพืน้ที่ปาลสั1 มีค่าการดดูกลืนแสง
น้อยที่สดุเมื่อเทียบกับอีกสี่พืน้ที่ การน าน า้จากพืน้ที่
ปาลสั 1  มาทดสอบผ่านเคร่ืองกรองน า้ขนาดเล็กที่
สร้างขึน้เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของความเป็นกรดด่าง ความขุ่น ของแข็ง
ละลายทัง้หมด ปริมาณคลอไรด์ ความกระด้าง 
ซัลเฟต ไนเตรต และเหล็ก  พบว่าผ่านข้อก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานน า้บาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้ ตาม
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ เคร่ืองกรองน า้
อย่างง่ายที่สร้างขึน้ในงานวิจัยนี ส้ามารถปรับปรุง
คณุภาพของน า้บาดาลส าหรับใช้บริโภคได้ 
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บทคัดย่อ  

 

          การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน า้ดื่มจากตู้น า้ดื่มหยอดเหรียญในเขตอ าเภอวฒันา
นครและอ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว จ านวน 116 ตู้ ระหวา่งเดือนตลุาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 โดยท า
การตรวจวดัคา่ความเป็นกรดดา่ง ลกัษณะน า้ดื่ม กลิน่ ปริมาณโคลฟิอร์มแบคทีเรีย ฟีคลัโคลฟิอร์ม และ E. coli ผล
การศึกษาพบวา่ตวัอย่างน า้ดื่มทัง้หมดไมม่ีกลิ่น ไม่มีสี ใสและไม่มีตะกอน คา่ความเป็นกรดด่างอยู่ระหวา่ง 5.96 - 
8.15 ซึง่เกินเกณฑ์มาตรฐานน า้ดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทท่ีก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 256) พ.ศ. 
2545 เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (ฉบับที่ 4) จ านวน 22 ตู้  คิดเป็นร้อยละ 18.97  ส่วนปริมาณ         
โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคลัโคลิฟอร์มของตวัอย่างน า้ด่ืมทัง้หมดมีค่าน้อยกว่า  2.2 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร และ
ตรวจไมพ่บ E. coli ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เฝา้ระวงัการปนเปือ้นโคลฟิอร์มแบคทีเรียจากตู้
น า้ดื่มหยอดเหรียญของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้ได้น า้ดื่มและตู้น า้ดื่มหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  
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สิง่แวดล้อม. กรุงเทพฯ: ส านกักิจการนเุบกษา เลม่ 
125 ตอนพิเศษ 85 ง. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
ทหารผา่นศกึ กรุงเทพฯ  

12. ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น ้ า บ า ด า ล  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. ชุด
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน า้บาดาล. ขอนแก่น: คลงันานาวิทยา.

 
 

  
 


