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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน ้าบาดาลที่ผ่านเครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย โดย
สร้ างชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าและสร้ างเครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย สาหรับการทดลองหาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่าน
ชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้า แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่วน สาหรับส่วนที่ 1 ศึกษาอัตราการไหลของน ้าเมื่อผ่านสาร
กรองแต่ละชนิด ได้ แก่ สารกรอง ทราย คาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ และเรซิ่น จากการทดลองพบว่า อัตราการไหล
ของน ้าที่ผ่านสารกรอง ทราย คาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ มีค่าใกล้ เคียงกัน เท่ากับ 25 x 10-3 – 27 x 10-3 m3/s
แต่เมื่อนาตัวอย่างน ้าผ่านสารกรองเรซิ่น พบว่าค่าอัตราการไหลของนา้ มีค่าที่แตกต่างกัน โดยมีค่าเท่ากับ 8.22 x 10-3
m3/s ส่วนที่ 2 ศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านชุดทดสอบที่ผ่านสารกรองทุกชนิด โดยทาการเปรี ยบเทียบอัตราการไหล
ของน ้าที่ผา่ นสารกรอง 4 ชนิด ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน แมงกานีส และ แอนทราไซด์ กับ อัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรอง
5 ชนิด ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน แมงกานีส แอนทราไซด์ และ เรเซิ่น ผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างน ้าที่ผ่านสารกรอง 4 ชนิด
มีอตั ราการไหลเท่ากับ 27.28 x 10-3 m3/s และชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรอง 5 ชนิด มีอตั ราการไหลของ
น ้าเฉลี่ยเท่ากับ 8.10 x 10-3 m3/s สาหรับการดูดกลืนทางแสงที่ความยาวคลื่น 550 nm ของตัวอย่างน ้าทัง้ 5 พื ้นที่ ได้ แก่
ปาลัส1 ปาลัส2 โสร่ง1 โสร่ง2 และตือเบาะ ก่อนผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าค่าการดูดกลืนแสงมีคา่ เท่ากับ 0.040
0.021 0.034 0.010 และ 0.018 ตามลาดับ และหลังผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าค่าการดูดกลืนแสงมีค่าเท่ากับ
0.005 0.012 0.020 0.007 และ 0.007 ตามลาดับ จากการทดสอบพบว่าก่อนและหลังผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของ
น ้า น ้าจากพื ้นที่ปาลัส1 มีคา่ การดูดกลืนแสงมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ จากนันน
้ าตัวอย่างน ้าจากพื ้นที่ปาลัส 1 ทดสอบผ่าน
เครื่ องกรองน ้าขนาดเล็กที่สร้ างขึ ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของความเป็ นกรดด่าง (pH ที่ 25
C) ความขุน่ ของแข็งละลายทังหมด
้
ปริ มาณคลอไรด์ ความกระด้ าง ซัลเฟต ไนเตรต และเหล็ก ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 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 าดั บ โดยค่ า ดั ง กล่ า วผ่ า น
ข้ อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานน ้าบาดาลที่จะใช้ บริ โภคได้ ตามมาตรฐานอนามัยสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้ เครื่ องกรองน ้าขนาดเล็กที่
สร้ างขึ ้นในงานวิจยั นี ้สามารถปรับปรุงคุณภาพของน ้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
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 simples 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 is on standards for water
consumption , according to bureau of environment 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

บทนา
น ้าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญชนิดหนึง่ ของ
ประเทศเพราะน า้ เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ นต่ อ การ
ดารงชีวิต ปั จจุบนั ประชากรของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
และการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคมก็เพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ ความต้ องการใช้ น ้าเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งน ้าที่มี
อยูใ่ นโลกนี ้ส่วนมากจะอยูใ่ นมหาสมุทรประมาณร้ อยละ
97 ส่ ว นน า้ ในแหล่ ง น า้ ผิ ว ดิ น และแหล่ ง น า้ ใต้ ดิ น ที่
สามารถน ามาใช้ ได้ นั น้ มี เพี ย งร้ อยละ 0.63 เท่ า นั น้

นอกนันเป็
้ นน ้าแข็งอยู่ที่ขวโลก
ั้
[1] น ้าที่พบในแหล่งน ้า
ธรรมชาติเป็ นน ้าที่ได้ จากฝนที่ตกลงสูพ่ ื ้นโลก ในขณะที่
น ้าฝนตกลงผ่านบรรยากาศของโลก ซึ่งละลายเอาก๊ าซ
และสารต่างๆ ในบรรยากาศไว้ ด้วยรวมทัง้ สารอินทรี ย์
และสารอนิ น ทรี ย์ ที่ เ ป็ นสาเหตุ ท าให้ น า้ ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์
ก่อให้ เกิ ดปั ญ หาเมื่อนานา้ มาใช้ ประโยชน์ นา้ บาดาล
เป็ นแหล่งน ้าสาคัญที่มีการพัฒนาขึ ้นมาใช้ เพื่ออุปโภค
บริ โภค เกษตรกรรม ปศุสตั ว์และอุตสาหกรรม ชัน้ น า้
บาดาล เป็ นชัน้ หิ น หรื อ ชัน้ ตะกอนที่ มี ส มบัติ ย อมให้
นา้ ซึม ผ่านได้ ง่าย เนื่องจากมีช่ อ งว่างระหว่างตะกอน

กว้ าง หรื อมีโพรงหรื อรอยแตกต่อเนื่องกัน จึงทาให้ เก็บ
น า้ ไว้ ได้ เป็ นปริ ม าณมากจนกลายเป็ นน า้ ใต้ ดิ น [2]
ซึ่ง เป็ นแหล่ ง น า้ ธรรมชาติ แ หล่ง หนึ่ ง ที่ ให้ ปริ ม าณน า้
ได้ มากแต่มกั มีปัญหาในเรื่ องคุณภาพทางด้ านกายภาพ
ซึ่งมีแร่ ธาตุชนิดต่างๆ เจือปนอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน
อีกทังมี
้ ปริ มาณเหล็กและแมงกานีสสูง การที่น ้าบาดาล
มีความกระด้ าง เหล็ก และแมงกานีสสูงจะทาให้ เกิดผล
เสียหาย กล่าวคือ น ้าจะมีสีเหลืองหรื อสีแดง มีรส และมี
กลิ่ น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด คราบตามภาชนะ สุข ภั ณ ฑ์ แ ละ
อุปกรณ์ตา่ งๆ
การปรับปรุ งคุณภาพของน ้าบาดาลสามารถทา
ได้ หลายวิธี เช่น การใช้ วิธีการออกซิเดชัน่ [3,4] การให้
น า้ ผ่ า นชั น้ กรองต่ า งๆ [5] การใช้ ระบบ PAC- MBR
(Powdered activated carbon-amended membrane
bioreactor) [6] หรื อการใช้ รังสีอลั ตราไวโอเลต [7] เป็ น
ต้ น ซึ่งวิธีการดังกล่าว ทาให้ นา้ บาดาลมีความบริ สุทธิ์
มากขึ น้ สามารถลดจ านวนเหล็ ก แมงกานี ส และ
แอมโมเนียและเชื ้อโรคที่อยูใ่ นน ้าบาดาล
ในงานวิจยั นี ้ คณะผู้วิจยั ได้ เห็นความสาคัญของ
การนาน ้าบาดาลมาใช้ เพื่ออุปโภคและบริ โภคของคนใน
พื น้ ที่ ซึ่งยังประสบปั ญ หาจากการใช้ น า้ บาดาลมี การ
ปนเปื ้อ นต่ า งๆ โดยในงานวิ จั ย นี จ้ ะท าการศึ ก ษา
คุณภาพทางกายภาพของตัวอย่างน ้าบาดาลและสร้ าง
เครื่ อ งกรองขนาดเล็ ก และวิ เคราะห์ คุณ ภาพของน า้
บาดาลเพื่ อ ให้ ผ่า นข้ อ ก าหนดเกณฑ์ คุณ ภาพของน า้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมน ้าบริ โภคได้ [8]

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในงานวิจยั นี ้ ได้ ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ตัวอย่ างนา้ บาดาล
ในการเก็บตัวอย่างนา้ บาดาลจะเลือกพื ้นที่ที่มีนา้
บาดาลที่มีลกั ษณะของน ้าเป็ นสีแดงหรื อสีเหลือง ซึ่งได้
ทาการเก็บตัวอย่างน ้าบาดาลจาก 5 พื ้นที่ ได้ แก่ ปาลัส1
ปาลัส 2 โสร่ง 1 โสร่ง 2 และ ตือเบาะ

2. การสร้ างชุดทดสอบอัตราการไหลของนา้
สาหรับงานวิจัยนี ้ ได้ กาหนดรายละเอียดของชุด
ทดสอบอัตราการไหลดังนี ้
2.1 เพื่อทาฐานของชุดทดสอบ นาไม้ 1 อัน ขนาดความ
กว้ าง19 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร และเพื่อทาแกน
ยึ ด ทั ง้ สองข้ าง น าไม้ 2 อั น ขนาดความกว้ าง 5
เซนติ เ มตร ยาว 59 เซนติ เ มตร น าไม้ ทั ง้ 3 อั น มา
ประกอบ
2.2 นาเส้ นลวดมาขึงไว้ ที่ไม้ ทงั ้ 2 ด้ าน ที่ตาแหน่งความ
สูงจากพื ้น 40 เซนติเมตร
2.3 ตั ด ขวดพลาสติ ก ให้ ได้ ขนาดความยาว 49.60
เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลาง 8.50 เซนติเมตรและวาง
ตาแหน่งของขวดพลาสติกสูงจากพื ้น 23.00 เซนติเมตร
2.4 ตั ด ผ้ าขาวบ างให้ ได้ ขน าด ค วาม กว้ าง 8.50
เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร แล้ วนามามัดที่ปากขวด
เพื่อไม่ให้ สารกรองไหลออก
2.5 จากขันตอนที
้
่ 1-4 ได้ ชุดทดสอบอัตราการไหลของ
น ้า ดัง Figure 1.

Figure 1. The water flow rate tester
3. การวิ เ คราะห์ อั ต ราการไหลของน ้า จากชุ ด
ทดสอบ
ในการศึก ษาอัต ราการไหลของน า้ จะแบ่งการ
ทดลองออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ศึกษาอัตราการไหลของนา้ ที่ผ่านสาร
กรองแต่ละชนิด ได้ แก่ ทราย แอนทราไซด์ แมงกานี ส
คาร์ บอน เรซิ่น และ ส่วนที่ 2 ทาการศึกษาอัตราการไหล
ของน า้ ที่ผ่านสารกรองทุกชนิด ในชุด ทดสอบเดีย วกัน

และน าตัวอย่างนา้ บาดาลไปวิเคราะห์ ค่าการดูดกลืน
แสงก่อนและหลังผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้า
ส่ วนที่ 1 ทาการศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสาร
กรองแต่ละชนิด
1. เพื่อทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรองแต่
ละชนิ ด จึงท าการเตรี ยมตัวอย่า งน า้ บาดาลจาก
พื ้นที่ ปาลัส 1 ในปริ มาตร 1,000 มิลลิลติ ร
2. นาสารกรองทรายใส่ลงไปในชุดทดสอบอัตราการ
ไหลของน า้ ดัง Figure 1. โดยก าหนดความหนา
ของสารกรอง 6.50 เซนติเมตร
3. ทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรองแต่ละ
ชนิด ดังสมการที่ (1) [9] โดยกาหนดเวลาในการ
ทดสอบ 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 และหาค่าเฉลีย่ บันทึกผลการทดสอบลงใน
Table 1.
5. ท า ข้ อ 2-4 ซ ้า โด ย เป ลี่ ย น ส า ร ก ร อ ง เป็ น
แอนทราไซด์ แมงกานีส คาร์ บอน และ เรซิ่น ใส่ลง
ในชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าแต่ละชุด
ส่ วนที่ 2 ศึกษาอัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรอง
ทุกชนิดในชุดทดสอบเดียวกัน
1. นาตัวอย่างน ้าบาดาล 5 ตัวอย่าง จากพื ้นที่ ปาลัส
1 ปาลัส 2 โสร่ ง1 โสร่ ง 2 และ ตือเบาะ ไปวิเคราะห์
ค่าการดูดกลืนแสงก่อนผ่านชุดทดสอบอัตราไหล
ของน ้า ด้ วยเครื่ องสเปกโตรโฟโตเมทเตอร์
2. น าสารกรอง ทราย แอนทราไซด์ แมงกานี ส
คาร์ บอน ใส่ลงในชุดทดสอบอัตราการไหลของนา้
โดยกาหนดของหนาของสารกรองแต่ละชนิดเท่ากับ
6.5 เซนติเมตร ดัง Figure 2.

Figure 2. The filter material in flow rate tester
3. นาตัวอย่างนา้ บาดาลจากพืน้ ที่ปาลัส 1 ปริ มาตร
1,000 มิลลิลิตร ทดสอบอัตราการไหลของน ้า โดย
ใช้ เวลาในการทด สอบ 1 นาที หลั ง จากนั น้
เปลี่ ย นตัว อย่ า งน า้ บาดาลเป็ น ปาลัส 2 โสร่ ง 1
โสร่ง 2 และตือเบาะ ตามลาดับ ทาการทดลองซ ้า
3 ครัง้ และหาค่าเฉลี่ยโดยบันทึกผลการทดสอบใน
Table 2.
4. ทาซ ้าข้ อ 2 – 3 โดยข้ อที่ 2 ใส่สารกรองเพิ่มอีก 1
ชนิด คือ เรซิ่น บันทึกผลการทดสอบอัตราการไหล
ของน ้าใน Table 3.
5. นาตัวอย่างน ้าบาดาลที่ผ่านชุดทดสอบอัตราการ
ไหลของน ้าไปวิเคราะห์คา่ การดูดกลืนแสง
4. การสร้ างเครื่องกรองนา้ บาดาลขนาดเล็ก
ในการสร้ างเครื่ องกรองน ้าบาดาลขนาดอย่าง
ง่า ยจะท าการออกแบบเครื่ อ งกรองน า้ เป็ น 2 ท่ อ ดัง
Figure 3. โดยท่อที่ 1 ใส่ทราย แมงกานีส แอนทราไซด์
คาร์ บอน และท่อที่ 2 ใส่สารกรองเรซิ่น โดยใส่สารกรอง
ชนิดละ 1 ลิตร (1:1:1:1:1)

และแนวขวางท่อพีวีซี จนมุ้งลวดสเตนเลสทังแผ่
้ นยึดตึด
กับท่อพีวีซี
5. นาชิน้ งานของแต่ละส่วนประกอบมาทากาว แล้ วใส่
กับข้ อต่อตรงขนาด 0.5 นิ ้ว เมื่อเสร็ จแล้ วนามาประกอบ
กับตัวเครื่ องกรองน ้า ดัง Figure 5.

Figure 3. Model of the water filter
ในการสร้ างเครื่ องกรองน ้ามีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ตั ด ท่ อ พี วี ซี ข นาดกว้ าง 4 นิ ว้ ยาว 65 เซนติ เมตร
จานวน 2 ชิ ้น เพื่อใช้ เป็ นตัวเครื่ องกรองน ้าทัง้ 2 ท่อ
2. ทาสแนปเปอร์ หัวดักจับสารกรองไม่ให้ ไหลย้ อนกลับ
ออกมาจากเครื่ องกรองน ้า Figure 4.

Figure 5. The simple water filter
5. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของนา้ บาดาลที่
ผ่ านเครื่องกรองนา้ ขนาดเล็ก
น าตั ว อย่ า งน า้ บาดาลจากพื น้ ที่ ปาลั ส 1
ซึ่ง เป็ น น า้ ที่มี สีเข้ มและมี ค วามขุ่น มากที่ สุด วิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าบาดาล
ที่ใช้ บริ โภคได้ ทงก่
ั ้ อนและหลังผ่านเครื่ องกรองน ้าขนาด
เล็ก โดยส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Figure 4. Snapper
3. ตัดมุ้งลวดสเตนเลส ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ม้ วนหุ้ม
เป็ นวงกลม ให้ พ อดีกับ ความกว้ างและความยาวของ
ท่อพีวีซี เพื่อป้องกันไม่ให้ สารหลุดออกจากสแนปเปอร์
4. ใช้ เครื่ อ งเป่ าลมร้ อนเพื่ อ เชื่ อ มท่ อ พี วี ซี กั บ แผ่ น มุ้ ง
ลวดสเตนเลส โดยจับแผ่นมุ้งสเตนเลสทาบบนท่อพีวีซี
แล้ วใช้ เครื่ องเป่ าลมร้ อนกดแผ่นมุ้งลวดสเตนเลสให้ แนบ
กับ ท่ อ พี วี ซี จนกระทั่ง แผ่ น มุ้ งสแตนเลสยึ ด แน่ น กั บ
ท่อพีวีซี จากนันค่
้ อยๆ เป่ าลมร้ อนกดไล่ไปตามแนวยาว

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน ้า
บาดาลที่ ผ่านเครื่ อ งกรองน า้ อย่างง่าย โดยการศึก ษา
อัตราการไหลของน ้าที่ผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของ
น ้า วิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาลทางกายภาพที่ผ่านชัน้
กรองแต่ละชนิด และสร้ างเครื่ องกรองน ้าบาดาลขนาด
เล็กได้ ผลการทดลองดังนี ้

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

30
25.75

Flow rate of water (10-3 m3/s)

1. อัตราการไหลของนา้ เมื่อผ่ านสารกรองแต่
ละชนิด
เมื่อนาตัวอย่างน ้ามาทดสอบอัตราการไหลของสาร
กรองแต่ละชนิ ด พบว่า อัต ราการไหลของนา้ ผ่านสาร
กรองคาร์ บ อน แมงกานี ส แอนทราไซด์ และทราย
มี อั ต ราการไหลของน า้ ที่ ใ กล้ เคี ย งกั น 25 x 10-3 –
26 x 10-3 m3/s และเรซิ่ น มี อั ต ราการไหลน้ อยที่ สุ ด
เท่ ากับ 8.22x10-3 m3/s (Table 1.) ทัง้ นี ้ เมื่ อ พิ จารณา
โมเลกุ ล ของสารกรองพบว่ า สารกรองคาร์ บอน
แมงกานีส แอนทราไซด์ และทราย มีขนาดของโมเลกุลที่
ใกล้ เคียงกัน จึงทาให้ อตั ราการไหลของน ้ามีคา่ ใกล้ เคียง
กัน สาหรับโมเลกุลของเรซิ่น มีขนาดเล็กกว่าสารกรอง
ทัง้ 4 ชนิด จึงส่งผลให้ เมื่อโมเลกุลของสารที่มีขนาดเล็ก
กว่ามีช่องว่างระหว่างโมเลกุลน้ อยกว่า ทาให้ อตั ราการ
ไหลของน า้ ช้ ากว่ า โมเลกุ ล ที่ ข นาดใหญ่ กว่ า ดั ง
Figure 6.
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Figure 6. Relationship between the flow rate and
filters
2. อัตราการไหลของนา้ เมื่อผ่ านสารกรองทุก
ชนิดในชุดทดสอบเดียวกัน
เมื่อนาสารกรองคาร์ บอน แมงกานีส แอนทรา
ไซด์ และทราย มาใส่ในชุด ทดสอบอัต ราการไหลชุ ด
เดี ย วกั น โดยใส่ ส ารกรองแต่ ล ะชนิ ด ในอั ต ราส่ ว น
1 : 1 : 1 : 1 และท าการทดสอบอั ต ราการไหลของ
ตัวอย่างนา้ จากพืน้ ที่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2
และตือเบาะ จากการทดสอบพบว่า ตัวอย่างน ้าในแต่
ล ะ พื ้ น มี ค่ า อั ต รา ก า รไห ล ที่ ใก ล้ เคี ย ง กั น คื อ
27.38x10-3, 27.38x10-3, 27.38 x 10-3, 27.21x10-3,
และ 27.08 x 10-3 m3/s ตามลาดับ

Table 2. The flow rate of water through mixed filter
flow rate when no resins
Volume of
water ( L)

Flow rates
(10-3 m3/s)

Filter material

Water
samples

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

Palas 1

1.643

27.38

Palas 2
Sarong 1
Sarong 2
Tebah

1.643
1.643
1.633
1.625

27.38
27.38
27.21
27.08

ที่ เติ ม สารเรซิ่ น มี อั ต ราการไหลของน า้ เฉลี่ ย เท่ า กั บ
8.10 x 10-3 m3/s ซึ่ ง ค่ า อัต ราการไหลของน า้ จากชุ ด
ทดสอบทั ง้ สองมี ค วามแตกต่ า งกั น ประมาณ 70%
ดังนัน้ ในการสร้ างเครื่ องกรองน ้าขนาดอย่างง่ายจะนา
ผลของอัต ราการไหลของน า้ ในส่วนนี ม้ าเป็ นข้ อมูลใน
การออกแบบสร้ างเครื่ องกรองน ้า โดยสร้ างเครื่ องกรอง
น า้ แบบ 2 ท่ อ ให้ ท่ อ ที่ 1 ใส่ ส ารกรองที่ มี โ มเลกุ ล
ใกล้ เคีย งกัน ได้ แก่ คาร์ บ อน แอนทราไซด์ แมงกานี ส
และทราย และท่อที่ 2 ใส่เฉพาะสารกรอง เรซิ่น

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

Table 3. The flow rate of water through mixed filter
flow rate when add resins
The filter
Water
material
samples
M : S : A : Palas 1
C:R
Palas 2
(1:1:1:1: 1) Sarong 1
Sarong 2
Tebah

Volume of
water (L)
0.487
0.480
0.488
0.486
0.487

Flow rates
(10-3 m3/s)
8.12
8.00
8.13
8.10
8.12

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

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอัต ราการไหลของน า้
และตัวอย่างน ้าแต่ละพื ้นที่ เมื่อเติมและไม่เติมสารเรซิ่น
(Figure 7.) พบว่า ชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าที่ไม่
เติ ม สารเรซิ่ น มี อั ต ราการไหลของน า้ เฉลี่ ย เท่ า กั บ
27.28 x 10-3 m3/s และชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้า

30

Flow rate of water (10-3 m3/s)

เมื่ อ น าสารกรองคาร์ บอน แอนทราไซด์
แมงกานีส ทราย และเรซิ่น มาใส่ในชุดทดสอบอัตราการ
ไห ล โด ย ใส่ ส า รก รอ งแ ต่ ล ะ ช นิ ด ใน อั ต ราส่ ว น
1 : 1 : 1 : 1 : 1 พบว่าตัวอย่างน ้าที่ผา่ นชุดทดสอบอัตรา
การไหลของน ้าจากพื ้นที่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง
2 และตื อ เบาะ มี ค่ า อัต ราการไหลที่ ใ กล้ เคี ย งกัน คื อ
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 ตามลาดับ
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Figure 7. The relationship between the rate of
water flow and water samples for each area with
and without resin
3. การดู ด กลื น แสงก่ อนและหลั ง ผ่ านชุ ด
ทดสอบอัตราการไหลของนา้
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบการดูดกลืนแสงก่อน
และหลังผ่านชุด ทดสอบอัต ราการไหลของน า้ ที่ ความ
ยาวแสง 550 nm ซึ่ ง เป็ นช่ ว งความยาวคลื่ น แสงที่
สายตามนุษย์มองเห็นได้ ชดั สุดmโดยนาตัวอย่างน ้าจาก
5 พื น้ ที่ ได้ แก่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และ
ตื อ เบาะ มาเปรี ย บเที ย บค่ า การดู ด กลื น แสง ดั ง
Figure 8.
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Figure 8. The relationship between the light
absorption of water sample from 5 areas
จากการทดลองวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น แสง 550 nm ของตัว อย่า งน า้ ทัง้ 5 พื น้ ที่ คื อ
ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ง 2 และตือเบาะ ก่อนผ่าน
ชุด ทดสอบอัตราการไหลของนา้ การดูดกลืน แสงมี ค่า
เท่ า กั บ 0.040, 0.021, 0.034, 0.010 แ ล ะ 0.018
ตามลาดับ และหลังผ่านชุดทดสอบการดูดกลืนแสงมีค่า
เ ท่ า กั บ 0.005, 0.012, 0.020, 0.007 แ ล ะ 0.007
ตามล าดับ ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า หลัง ผ่ า นชุ ด ทดสอบค่ า การ
ดู ด กลื น แสงของตั ว อย่ า งน า้ ทั ง้ หมดมี ค่ า ลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกับตัวอย่างน ้าก่อนผ่านชุดทดสอบ โดย
ตัวอย่างน ้าจากพื ้นที่ ปาลัส1 มีค่าการดูดกลืนแสงก่อน
ผ่านชุดทดสอบเท่ากับ 0.040 ซึง่ มีค่าการดูดกลืนแสงที่
มากที่สดุ เมื่อเทียบกับตัวอย่างน ้าในพื ้นที่อื่น และค่าการ
ดูด กลืน แสงดังกล่าวก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ สีข องน า้
เมื่อสังเกตด้ วยตาเปล่า พบว่าน ้าจากพื ้นที่ปาลัส 1 มีสีที่
เข้ มที่สดุ โดยทัว่ ไป สี มักเกิดจากสารละลายในน ้าตาม
ธรรมชาติ เช่น สารอินทรี ย์ หรื อโลหะบางชนิด ถ้ านา้ มี
ปริ มาณเหล็กสูง มักมีสีเหลืองอ่อน หรื อ สีแดง ซึ่งสีของ
น า้ ที่ ป รากฏไม่ ส ามารถบอกผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
โดยตรงได้ แต่อาจจะบอกประเภทของสิ่งเจือปนในน ้าได้
นอกจากนี ้คุณภาพของน ้าบาดาลที่มีลกั ษณะใส จะเกิด

จากการกรองตะกอนตามธรรมชาติที่เกิดขึ ้นระหว่างการ
ซึมอย่างช้ าๆ เข้ าสูช่ นน
ั ้ ้า ทาให้ น ้าบาดาลใสสะอาด [10]
และหลังจากผ่านชุดทดสอบอัตราการไหลของน ้าค่าการ
ดูดกลืนแสงของนา้ จากพื น้ ที่ป าลัส1 มี ค่าการดูด กลืน
ทางแสงเท่ากับ 0.005 ซึง่ มีคา่ การดูดกลืนแสงน้ อยที่สดุ
และจากการวิเคราะห์คา่ การดูดกลืนแสงของตัวอย่างน ้า
จากพื ้นที่ ปาลัส1 ทังก่
้ อนและหลังการทดสอบพบว่ามีสี
ที่ เข้ ม ที่ สุด และมี สีที่ ใสที่ สุด ตามล าดับ เมื่ อ เที ย บกับ
ตัวอย่างนา้ จากพืน้ ที่อีก 4 พื ้นที่ ดังนัน้ จึงนาตัวอย่าง
นา้ จากพืน้ ที่ ปาลัส1 มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าคุณ สมบั ติ
ทางกายภาพของน า้ บาดาลตามข้ อก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานน า้ บาดาลที่ ใ ช้ บริ โภคได้ ตามมาตรฐาน
อนามัยสิง่ แวดล้ อม [11]
4. คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของน า้ บาดาลที่
ผ่ านเครื่องกรองนา้ ขนาดอย่ างง่ าย
เมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บผลการทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของน ้าบาดาลก่อนและหลังผ่าน
เครื่ องกรองน ้าอย่างง่าย โดยส่งวิเคราะห์ตวั อย่างน ้า ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา พบว่าตัวอย่างน ้าบาดาลก่อนผ่านเครื่ องกรองน ้า
มีคา่ ความเป็ นกรดด่าง ความขุน่ ของแข็งละลายทังหมด
้
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, 154.00 mg/L ,11.65
mg/L และ 0.40 mg/L ตามลาดับ และผลการทดสอบ
คุณสมบัติของตัวอย่างน ้าบาดาลหลังผ่านเครื่ องกรอง
น า้ มี ค่ า เท่ า กั บ 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
และ 0.14 mg/L ตามลาดับ (Table 4.) ซึง่ จะเห็นได้ วา่
คุณ ภาพของนา้ บาดาลที่ผ่านเครื่ องกรองนา้ อย่างง่าย
สามารถปรับปรุ งคุณภาพของน ้าบาดาลให้ มีคณ
ุ สมบัติ
ทางกายภาพที่ดีขึน้ และอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของนา้
บาดาลสาหรับ ใช้ บ ริ โภค ดังเช่น ค่าของแข็ งละลาย
ทัง้ หมด ซึ่ ง เป็ นค่ า ที่ บ อกความเข้ ม ข้ น ของไอออนที่
ละลายอยู่ในน ้าบาดาล และเป็ นตัวชีว้ ดั ความเค็มของ
น า้ โดยน า้ บาดาลที่ ผ่ า นเครื่ อ งกรองขนาดเล็ ก มี ค่ า

ของแข็งละลายทังหมดลดลง
้
44% สาหรับค่าคลอไรด์
โดยส่วนใหญ่น ้าบาดาลจะมีคลอไรด์มาจากไอเกลือของ
ทะเลที่ปะปนกับน ้าฝนและจากแร่เฮไลต์ [12] ค่านี ้เป็ น
ตัวชีว้ ดั ระดับการปนเปื อ้ นของมลพิ ษในนา้ บาดาลที่มี
ส่ว นผสมของคลอไรด์ เช่ น หลุม ฝั งกลบขยะ โดยน า้
บาดาลที่ผ่านเครื่ องกรองขนาดเล็กมีค่าคลอไรด์ ลดลง
มากถึง 92% นอกจากนี ้ คุณ ภาพของน ้าบาดาลที่ผ่าน
เครื่ อ งกรองน า้ ขนาดเล็ ก มี ค่ า ของเหล็ ก ที่ ล ดน้ อยลง
มากกว่า 50% โดยทัว่ ไป เมื่อสังเกตน ้าบาดาลที่เพิ่งสูบ
ออกมาจะเห็นมีฝา้ ลอยอยู่บนผิวน ้า ต่อมาน ้าจะเริ่ มขุ่น
แดง และตกตะกอนลง ถ้ านาน ้านี ้ไปใช้ สีแดงของเหล็ก
จะติดอยู่ตามเสื ้อผ้ า และเครื่ องสุขภัณฑ์ และสนิมเหล็ก
ที่พอกหนาสามารถอุดตันท่อน ้าได้ เป็ นต้ น
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 คุณสมบัติทางกายภาพของ
น า้ บาดาลที่ ผ่ า นเครื่ อ งกรองน า้ แบบง่า ย โดยใช้ สาร
กรอง 5 ชนิ ด ได้ แก่ ทราย แมงกานี ส แอนทราไซด์
คาร์ บอน และเรซิ่น และตัวอย่างน ้าบาดาล 5 ตัวอย่าง
จากพื น้ ที่ ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และตื อเบาะ
โดยได้ ทาการทดลองหาอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านชุด
ทดสอบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน สาหรับส่วนที่ 1 หาค่า
อัตราการไหลของน ้า โดยทาการเปรี ยบเทียบอัตราการ
ไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรองแต่ละชนิด ซึง่ ผลการทดลอง

พบว่า เมื่อนาตัวอย่างน ้าที่ผา่ นสารกรอง ทราย คาร์ บอน
แมงกานี ส แอนทราไซด์ มี ค่ า อัต ราการไหลของน า้
ใกล้ เคียงกัน แต่เมื่อนาตัวอย่างนา้ ผ่านสารกรองเรซิ่น
พบว่าค่าอัตราการไหลของนา้ มีค่าที่แตกต่างกัน อย่าง
สิ ้นเชิง สาหรับส่วนที่ 2 ทาการหาอัตราการไหลของน ้าที่
ผ่ า นชุ ด ทดสอบที่ ผ่ า นสารกรองทุ ก ชนิ ด โดยท าการ
เปรี ยบเทียบอัตราการไหลของน ้าที่ผ่านสารกรอง 4 ชนิด
ได้ แก่ ทราย คาร์ บอน แมงกานีส และ แอนทราไซด์ กับ
อัตราการไหลของน ้าที่ผา่ นสารกรอง 5 ชนิด ได้ แก่ ทราย
คาร์ บ อน แมงกานีส แอนทราไซด์ และ เรเซิ่ น ผลการ
ทดลองพบว่า ตัวอย่างนา้ ที่ผ่านสารกรองที่ไม่เติมสาร
เรซิ่นมีอัตราการไหลมากกว่าชุดทดสอบอัตราการไหล
ของน ้าที่เติมสารเรซิ่น สาหรับ ค่าการดูดกลืนทางแสงที่
ความยาวคลื่ น 550 nm ของตั ว อย่ า งน า้ ทัง้ 5 พื น้ ที่
ปาลัส 1 ปาลัส 2 โสร่ ง 1 โสร่ ง 2 และตื อ เบาะ ผล
ปรากฏว่าค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างก่อนผ่านชุด
ทดสอบ น ้าจากพื ้นที่ปาลัส1 มีคา่ การดูดกลืนแสงสูง สุด
เมื่อเทียบกับอีกสี่พืน้ ที่ และหลังผ่านชุดสอบอัตราการ
ไหลของนา้ น า้ จากพืน้ ที่ปาลัส 1 มีค่าการดูดกลืน แสง
น้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับอีกสี่พื ้นที่ จากนันน
้ าน ้าจากพื ้นที่
ปาลัส 1 มาทดสอบผ่านเครื่ องกรองน ้าขนาดเล็กที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ของความเป็ นกรดด่าง ความขุน่ ของแข็งละลายทังหมด
้
ปริ ม าณคลอไรด์ ความกระด้ าง ซัลเฟต ไนเตรต และ
เหล็ก พบว่าผ่านข้ อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานน ้าบาดาลที่
จะใช้ บริ โภคได้ ตามมาตรฐานอนามัยสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้
เครื่ องกรองน ้าอย่างง่ายที่สร้ างขึ ้นในงานวิจยั นีส้ ามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของน ้าบาดาลสาหรับใช้ บริ โภคได้
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