
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความเชื่อมั่นคุณภาพ
น ้าประปาประจ้าปี 2564 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ ง 
 
 

รายงานฉบับนี้ได้จัดท้าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) 
ของ กปภ. สาขาสวนผึ้ง ให้แก่ผู้บริโภค โดยประกอบด้วยข้อมูล แหล่งน้้าดิบ รายงานคุณภาพน้้า การเฝ้าระวังส่ิงปนเปื้อน 
และความรู้เพิ่มเติมท่ีจ้าเป็น ท้ังนี้การประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการให้บริการตามหลักสากลและบริหารจัดการ
น้้าประปาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าตลอด 24 ช่ัวโมง และจัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพน้้า ต้ังแต่
แหล่งน้้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตน้้าประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้้า เพื่อส่งมอบน้้าประปาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. ตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2564 ได้มีการเก็บตัวอย่างน้้าและทดสอบในห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ท้ังคุณลักษณะ
ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา สารเป็นพิษ และอื่นๆ เป็นจ้านวนท้ังส้ิน 81 ตัวอย่าง ท้ังนี้ ผลทดสอบคุณภาพน้้าประปา
ท้ังหมดใน ปี 2564 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. เหมาะแก่การอุปโภคและ
บริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย 

 
 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผ้ึง ได้ด้าเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพน้้าแก่ผู้บริโภค 
และความรับผิดชอบต่อสังคมต้ังแต่แหล่งน้้าดิบจนถึงบ้านลูกค้า ในแต่ละพื้นท่ีให้บริการ  
 
1. โครงการกิจกรรม 5ส. โดยการร่วมกันท้าความสะอาดบริเวณแหล่งน้้าดิบ 
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2.โครงการน้้าประปาด่ืมได้  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผ้ึง ได้ด้าเนินโครงการจุดน้้าประปาด่ืมได้ร่วมกับกรมอนามัยเพื่อให้บริการ
ลูกค้า ต้ังแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผ้ึง ได้ก้าหนดให้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
คุณภาพน้้าจุดน้้าด่ืมได้และท้าความสะอาดอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

3.โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (CSR) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
ได้ด้าเนินโครงการ CSR โดยให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเคย อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี เข้าตรวจสอบและให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตน้้าประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนได้มีน้้าสะอาดใช้
ในการอุปโภค/บริโภค อย่างเพียงพอ 
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แหล่งน ้าดิบของการประปาสว่นภูมภิาคสาขาสวนผึ ง 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผ้ึง มีสถานีผลิตน้้า 3 สถานี โดยใช้     
แหล่งน้้าจากน้้าผิวดิน ท้ังส้ิน 3 แหล่ง ดังนี้ 

1.สถานีผลิตน้้าชัฏป่าหวาย ใช้น้้าดิบจากอ่างเก็บน้้าชัฏป่าหวาย     

มีความจุประมาณ 2.5 ล้าน/ลบ.ม. น้้าดิบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ีสามารถน้ามาผลิตเป็นน้้าประปาได้ โดยจะสูบน้้าดิบจากสถานีสูบ     

น้้าดิบแบบบนดิน ส่งไปยังสถานีผลิตน้้าชัฏป่าหวาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.สถานีผลิตน้้าสวนผ้ึง ใช้น้้าดิบจากล้าน้้าล้าภาชี มีระดับน้้า

เฉล่ียอยู่ ท่ี 1.8 ม. น้้าดิบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีสามารถ

น้ามาผลิตเป็นน้้าประปาได้ อย่างไรก็ตาม ในฤดูฝนอาจจะมีน้้าหลาก

ท้าให้ความขุ่นสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังคุณภาพความขุ่น

ในช่วงดังกล่าว และมีแผนส้ารองสารเคมีส้าหรับการตกตะกอนไว้

อย่างเพียงพอ โดยจะสูบน้้าดิบจากสถานีสูบน้้าดิบแบบบนดิน ส่งไป

ยังสถานีผลิตน้้าสวนผ้ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.สถานีผลิตน้้าจอมบึง ใช้น้้าดิบจากอ่างเก็บน้้าห้วยไม้เต็ง มี

ความจุสูง สุด 45.48 ล้าน/ลบ.ม.น้้าดิบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานท่ีสามารถน้ามาผลิตเป็นน้้าประปาได้ และมีปริมาณน้้า

เพียงพอต่อการผลิต/จ่ายน้้าให้กับผู้ใช้น้้า โดยสูบน้้าดิบจากสถานี   

สูบน้้าดิบแบบแพลอย ส่งไปยังสถานีผลิตน้้าจอมบึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้านิยาม 

NTU: หน่วยวัดค่าความขุ่น 

mg: หน่วยมิลลิกรัม 

µg: หน่วยไมโครกรัม 

L: หน่วยลิตร 

mL: หน่วยมิลลิลิตร 

ND (Not Detected) : ตรวจแล้วไม่พบค่า 
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รายการ หน่วย เกณฑ์ กปภ. 
ผลทดสอบคุณภาพน ้า 

แหล่งที่มา 
ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด ผลการประเมิน 

คุณลกัษณะทางกายภาพ 

ความขุ่น NTU 4 0.37 1.40 
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5  7.17 8.18  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลกัษณะทางเคม ี

เหล็ก mg/L 0.3  ND 0.16   
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.3  0.001 0.09   พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ทองแดง mg/L 2.0  ND 0.06   การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สังกะส ี mg/L 3.0 0.01 0.21   
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 17 58  พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

คุณลกัษณะทางจุลชีววิทยา 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด ต่อ 100 mL ไม่พบ  ไม่พบ    ไม่พบ  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ของเสียจากมนุษย์และสัตว ์

อีโคไล ต่อ 100 mL ไม่พบ    ไม่พบ  ไม่พบ   
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ของเสียจากมนุษย์และสัตว ์

สารเป็นพิษ 

ปรอท mg/L 0.001 0.0008 0.0008  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ตะกั่ว mg/L 0.01 0.0001 0.0001  การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สารหนู mg/L 0.01 0.0013 0.0013  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซีลีเนียม mg/L 0.01 ND ND  การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลั่นน้้ามัน และเหมืองแร่ 

โครเมียม mg/L 0.05 0.0003 0.0003  การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม mg/L 0.003 0.0012 0.0012  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี 

แบเรียม mg/L 0.7 0.012 0.012  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด ์ mg/L 0.07 0.0011 0.0011  น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุ๋ย 

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศตัรูพืช 

อัลดรินและดิลดริน µg/L 0.03 <0.002  <0.002    การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

คลอเดน µg/L 0.2  <0.002  <0.002    การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ดดีีท ี µg/L 1 0.006  0.006  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 
เฮปตาคลอร์และ 

เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์
µg/L 0.03 0.006 0.006   การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮกซะคลอโรเบนซีน µg/L 1 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ลินเดน µg/L 2 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เมททอกซคิลอร์ µg/L 20 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ไตรฮาโลมีเทน 

คลอโรฟอร์ม µg/L 300 55 55   ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L 60 18 18  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L 100 3.7 3.7  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

โบรโมฟอร์ม µg/L 100 <0.05 <0.05  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 
ผลรวมอัตราส่วน 
ไตรฮาโลมีเทน 

- ≤ 1 0.52 0.52  
ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

รายงานคุณภาพน ้าประปา (สถานีผลิตน ้าชัฏป่าหวาย) 

หมายเหตุ:  คือผ่านเกณฑ์   คือไม่ผ่านเกณฑ์  5 



 

รายการ หน่วย เกณฑ์ กปภ. 
ผลทดสอบคุณภาพน ้า 

แหล่งที่มา 
ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด ผลการประเมิน 

คุณลกัษณะทางกายภาพ 

ความขุ่น NTU 4  0.34 0.83  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5 7.02  8.18 
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลกัษณะทางเคม ี

เหล็ก mg/L 0.3 ND 0.09   
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.3  ND  0.14  พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ทองแดง mg/L 2.0  ND  0.04  การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สังกะส ี mg/L 3.0 0.01  0.08  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 22 72  พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

คุณลกัษณะทางจุลชีววิทยา 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด ต่อ 100 mL ไม่พบ  ไม่พบ ไม่พบ   
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ของเสียจากมนุษย์และสัตว ์

อีโคไล ต่อ 100 mL ไม่พบ  ไม่พบ ไม่พบ   
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ของเสียจากมนุษย์และสัตว ์

สารเป็นพิษ 

ปรอท mg/L 0.001 ND ND  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ตะกั่ว mg/L 0.01 ND ND  การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สารหนู mg/L 0.01 0.0026 0.0026  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซีลีเนียม mg/L 0.01 0.0002 0.0002  การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลั่นน้้ามัน และเหมืองแร่ 

โครเมียม mg/L 0.05 0.0001 0.0001  การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม mg/L 0.003 ND ND  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี 

แบเรียม mg/L 0.7 0.033 0.033  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด ์ mg/L 0.07 0.0003 0.0003  น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุ๋ย 

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศตัรูพืช 

อัลดรินและดิลดริน µg/L 0.03 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

คลอเดน µg/L 0.2 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ดดีีท ี µg/L 1 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 
เฮปตาคลอร์และ 

เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์
µg/L 0.03 0.006 0.006  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮกซะคลอโรเบนซีน µg/L 1 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ลินเดน µg/L 2 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เมททอกซคิลอร์ µg/L 20 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ไตรฮาโลมีเทน 

คลอโรฟอร์ม µg/L 300 68  68   ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L 60 33 33  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L 100 7.8 7.8  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

โบรโมฟอร์ม µg/L 100 <0.05 <0.05  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 
ผลรวมอัตราส่วน 
ไตรฮาโลมีเทน 

- ≤ 1 0.85 0.85  
ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

รายงานคุณภาพน ้าประปา (สถานีผลิตน ้าสวนผึ ง) 
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รายการ หน่วย เกณฑ์ กปภ. 
ผลทดสอบคุณภาพน ้า 

แหล่งที่มา 
ค่าต้่าสุด ค่าสูงสุด ผลการประเมิน 

คุณลกัษณะทางกายภาพ 

ความขุ่น NTU 4  0.25 0.89  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5 7.47  8.34  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลกัษณะทางเคม ี

เหล็ก mg/L 0.3 ND   0.07  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.3  0.005 0.25   พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ทองแดง mg/L 2.0  ND 0.06   การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สังกะส ี mg/L 3.0 0.02   0.06  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 12 43  พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

คุณลกัษณะทางจุลชีววิทยา 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด ต่อ 100 mL ไม่พบ  ไม่พบ    ไม่พบ  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ของเสียจากมนุษย์และสัตว ์

อีโคไล ต่อ 100 mL ไม่พบ  ไม่พบ     ไม่พบ  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ของเสียจากมนุษย์และสัตว ์

สารเป็นพิษ 

ปรอท mg/L 0.001 ND ND  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ตะกั่ว mg/L 0.01 ND ND  การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สารหนู mg/L 0.01 0.0009 0.0009  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซีลีเนียม mg/L 0.01 0.0001 0.0001  การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลั่นน้้ามัน และเหมืองแร่ 

โครเมียม mg/L 0.05 0.0004 0.0004  การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม mg/L 0.003 ND ND  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี 

แบเรียม mg/L 0.7 0.05 0.05  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด ์ mg/L 0.07 0.0015 0.0015  น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุ๋ย 

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศตัรูพืช 

อัลดรินและดิลดริน µg/L 0.03 <0.002   <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

คลอเดน µg/L 0.2 <0.002   <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ดดีีท ี µg/L 1 0.006  0.006   การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 
เฮปตาคลอร์และ 

เฮปตาคลอร์อีพอกไซด ์
µg/L 0.03 0.006 0.006  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เฮกซะคลอโรเบนซีน µg/L 1 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ลินเดน µg/L 2 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

เมททอกซคิลอร์ µg/L 20 <0.002 <0.002  การใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในการท้าเกษตรกรรม 

ไตรฮาโลมีเทน 

คลอโรฟอร์ม µg/L 300 149 149  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L 60 28 28  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L 100 4.0 4.0  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

โบรโมฟอร์ม µg/L 100 <0.05 <0.05  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 
ผลรวมอัตราส่วน 
ไตรฮาโลมีเทน 

- ≤ 1 1.0 1.0  
ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเช้ือโรค 

รายงานคุณภาพน ้าประปา (สถานีผลิตน ้าจอมบึง) 
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การเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน (เชื อโรคและสารเป็นพิษ) 

คริปโตสปอริเดียม  

 คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.) เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งมีท้ังหมด 13 สายพันธุ์ (Species) 
โดยมี  2 สายพันธุ์ ท่ีสามารถก่อโรคติดเช้ือในมนุษย์ไ ด้ คือ Cryptosporidium homonis และ 
Cryptosporidium parvum ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านทาง Fecal-Oral Route จากการบริโภคอาหารหรือ
น้้าท่ีปนเป้ือน Oocyst (ระยะติดต่อ) ของเช้ือโปรโตซัวดังกล่าวนี้เข้าไป ท้าให้มีอาการท้องร่วงท้องเสีย คล่ืนไส้ 
อา เ จียน  และมี ไ ข้  ซึ่ ง โ รค ติด เ ช้ื อ ท่ีมี สา เห ตุม าจาก เ ช้ือคริ ป โ ตสปอริ เ ดียมมี ช่ื อ เรี ยก เ ฉพาะว่ า                              
“โรค Cryptosporidiosis” ส้าหรับในกรณีของผู้ป่วยท่ีมีสุขภาพแข็งแรง อาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถ
หายได้เองภายใน 1 สัปดาห ์ยกเว้นในกรณีของผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันต้่า (Immunocompromise) เช่น เด็ก
เล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น อาการของโรคจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นจนอาจท้าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

 การควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือคริปโตสปอริเดียมตามแนวทาง Water Safety Plans (WSPs)    
จะมุ่งเน้นท่ีการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของเช้ือดังกล่าวลงสู่แหล่งน้้าดิบ การมีระบบผลิตน้้าประปาท่ีมี
ประส ิทธ ิภาพ  ( เนื ่องจากโปรโตซ ัว เป ็นจ ุล ินทร ีย ์ที ่ม ีขนาดเซลล ์ค ่อนข ้าง ใหญ ่เส ้นผ ่านศ ูนย ์กลาง                        
4-6 ไมโครเมตร ส่วนใหญ่ สามารถก้าจัดออกได้ในขั้นตอนการกรอง) ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน
ในระบบจ่ายน้้า 

  

สารเป็นพิษ 

 สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรมีหลายประเภท เช่น สารเคมีก้าจัดแมลง สารป้องกันก้าจัด
วัชพืชสารป้องกันก้าจัดเช้ือรา เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งสารเป็นพิษดังกล่าวอาจปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้้า และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ท้ังการ
สัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองท่ีฟุ้งกระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้้าด่ืมท่ีมีสารเคมี
ปนเปื้อน ซึ่งท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น ระคายเคืองผิวหนัง หายใจล้าบาก     
เวียนศีรษะ อาเจียน ชัก หมดสติ เป็นต้น และถ้าได้รับสารเป็นพิษในปริมาณมากอาจท้าให้เกิดโรคมะเร็ง และ  
ถึงขั้นเสียชีวิตได้  

         กปภ. มีการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) หลายแผนงาน โดยเฉพาะแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบด้านสาร เป็นพิษในกลุ่มสารเคมีท่ีใช้ป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพืชได้แก่ สารป้องกันก้าจัดวัชพืช: 2,4-D glyphosate paraquat atrazine สารเคมีก้าจัดแมลง: 
DDT carbofuran และ chlorpyrifos ของ กปภ.สาขาท้ัง 20 แห่ง ในสังกัด กปภ.ข. 1-10 ท่ีมีความเส่ียง               
ท่ัวประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภค เพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 และ กปภ. 
จะด้าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้้าประปา ของ กปภ. 
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ความรู้เพิ่มเติม 

“กระบวนการผลิตน ้าประปา” 

“การอนุรักษ์พลังงาน”  

การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็น
เครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึงเครื่องปรับอากาศที่ท้าความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย เช่น เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 หรือแบบ 
Inverter ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย เช่น หลอด LED  

ข้อดีของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  

 1. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เน่ืองจากตัวอปุกรณ์ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม 
 2. ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะอาคาร โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม่จ้าเป็น 
 3. เป็นประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ 

 ในส่วนของ กปภ. เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มักจะอยู่ในส่วนของอาคารส้านักงาน กปภ.สาขา และส้านักงาน กปภ.เขต  โดย
มักจะเปิดใช้งานตลอดทั้งวันในวันเปิดท้าการ  จะเห็นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ชัดเจน และจะประหยัดพลังงานมากข้ึนเมื่อมีการบริหาร
จัดการเปิด-ปิด ท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน ้าดิบ 

บ่อแบ่งน ้า ท่อผสมเร็ว 

โรงสูบน ้าแรงต้่า 

ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรองน ้า 

ถังน ้าใส โรงสูบน ้าแรงสูง 

หอถังสูง เขตจ้าหน่ายน ้า 

ปูนขาว คลอรีน 

สารส้ม ปูนขาว 
คลอรีน 

“การอนุรักษ์แหล่งน ้า” 

การสร้างฝายชะลอน้้า ขุดคั้นกันน้้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้งได้ ด้าเนินการการสร้างฝายชะลอน้้าเพ่ือชะลอการไหลของน้้าช่วยลด
การชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้้าในล้าห้วย ท้าให้ระยะเวลาการไหลของน้้าเพ่ิมมากข้ึน ความชุ่มชื้นมีเพ่ิมข้ึนและ
แผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งของล้าห้วย และช่วยกับเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้้าในล้าห้วยได้ดี 
เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้้าตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง คุณภาพของน้้ามีตะกอนปะปนน้อยลง 

 

 

หลอด LED 
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PWA Contact Center: โทร 1662 

LINE Official: @PWAThailand 

PWA Mobile Application: PWA1662 

Website: www.pwa.co.th 

Facebook: provincialwaterworksauthority 

ข้อมูลติดต่อ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผ้ึง 
ท่ีอยู่ 187 หมู่ท่ี 1 ถ.ชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง ต.ท่าเคย 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 70180 
เบอร์โทร 032-731-828 

อีเมล์ 5542012@pwa.co.th 

“สารปนเปื้อนต่างๆที่พบได้ในน ้าประปา” 

ตะก่ัว (Lead) 

 ตะกั่วสามารถพบได้ตามธรรมชาติ จากการผุกร่อนของแร่ การได้รับตะกั่วท้าให้เกิดผลกระทบท่ีหลากหลายเช่น 
การพัฒนาระบบประสาท การเสียชีวิต (เนื่องจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือด) การท้างานของหัวใจผิดปกติ ความดัน
โลหิตสูง ระบบสืบพันธ์ และการตั้งครรภ์ท่ีผิดปกติ ซึ่งค่าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ส้าหรับตะกั่วในน้้าด่ืมไม่
เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร 

สารหนู (Arsenic) 

 สารหนูอาจพบได้ท้ังในอาหาร น้้า ดิน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น สามารถรับสารหนูเข้าในร่างกายได้
ทางการบริโภค การหายใจ หรือการสัมผัส อาจส่งผลต่อสุขภาพถ้าได้รับสารหนูเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้า
ของ WHO) เช่น คล่ืนไส้ ท้องร่วง อ่อนเพลีย และเมื่อได้รับเป็นระยะเวลานานอาจเกิดมะเร็งได้ ซึ่งองค์การวิจัยโรคมะเร็ง
นานาชาติ (IARC) ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนัง 

ไนไตรต์ (Nitrite) และไนเตรต (Nitrate) 

 ไนไตรต์ในรูปไนไตรต์ (Nitrite as NO
2

-
) และไนเตรตในรูปไนเตรต (Nitrate as NO

3

-
) มีแหล่งที่มา

ได้แก่ น้้าชะสารปรับปรุงดิน การรั่วซึมจากถังเกรอะ ท่อระบายน้้าเสีย และการชะล้างพังทลายของวัตถุท่ีมีส่วนประกอบ
ของไนไตรต์/ไนเตรต ตามธรรมชาติ ถ้าเด็กทารกบริโภคน้้าด่ืมท่ีมีไนไตรต์เจือปนท่ีระดับความเข้มข้นเกิน 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร หรือไนเตรตเจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) อาจเกิดโรค 
Methemoglobinemia ในเด็กทารกได้ 

ความรู้เพิ่มเติม 


