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รายงานความเชื่อมั่นคุณภาพ
น ้าประปาประจ้าปี 2564 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 
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 รายงานฉบับนี้ได้จัดท้าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้้าในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 
2564) ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ให้แก่ผู้บริโภค โดยประกอบด้วยข้อมูล แหล่งน้้าดิบ รายงาน
คุณภาพน้้า การเฝ้าระวังส่ิงปนเปื้อน และความรู้เพิ่มเติมท่ีจ้าเป็น ท้ังนี้การประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา        
การให้บริการตามหลักสากลและบริหารจัดการน้้าประปาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าตลอด 24 ช่ัวโมง 
และจัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพน้้า ต้ังแต่แหล่งน้้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตน้้าประปาไปจนถึง
บ้านผู้ใช้น้้า เพื่อส่งมอบน้้าประปาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามค้าแนะน้า
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ ่งปีงบประมาณ 2564 ได้มีการเก็บตัวอย่างน้้า     
และทดสอบในห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ท้ังคุณลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา   
สารเป็นพิษ และอื่นๆ เป็นจ้านวนท้ังส้ิน 41 ตัวอย่าง ท้ังนี้ ผลทดสอบคุณภาพน้้าประปาท้ังหมดใน ปี 2564 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  เหมาะแก่การอุปโภคและบริโภคได้
อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย 

นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ได้ด้าเนินกิจกรรมร่วมกับกรมอนามัย ในการจัดท้า “โครงการ
น้้าประปาด่ืมได้ และโครงการส่งเสริมความเช่ือมั่นคุณภาพน้้าประปา (Water is Life)” โดยมุ่งเน้นในการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้้าประปาท่ีสะอาดปลอดภัย ตามเกณฑ์คุณภาพน้้าบริโภค กรมอนามัย 
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ค ำนิยำม 

NTU: หน่วยวัดค่าความขุ่น 

mg: หน่วยมิลลิกรัม 

µg: หน่วยไมโครกรัม 

L: หน่วยลิตร 

mL: หน่วยมิลลิลิตร 

ND (Not Detected) : ตรวจแล้วไม่พบค่า 

แหล่งน ้าดิบ 
กปภ.สาขาสามพราน ไม่มีสถานีผลิตน้้า เนื่องจากเป็นโครงการเอกชนร่วมลงทุน ในพื้นท่ี
จังหวัด นครปฐม -สมุทรสาคร รับซื้อน้้าประปาจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากัด (มหาชน)    
ซึ่งมีโรงผลิตน้้าประปา ต้ังอยู่ท่ี โรงผลิตน้้าบางเลน ต.บางระก้า อ.บางเลน จ.นครปฐม      
ใช้แหล่งน้้าดิบจากแม่น้้าท่าจีน ในการผลิตน้้าประปา และสูบจ่ายน้้าประปาให้กปภ.สาขา
อ้อมน้อย, กปภ.สาขาสามพราน, กปภ.สาขาสมุทรสาคร และกปภ.สาขานครปฐมบางพื้นท่ี  

• ความเส่ียงจากการปนเปื้อนของแหล่งน้้าท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพน้้า  
          เนื่องจากแหล่งน้้าดิบแม่น้้าท่าจีน ก่อนท่ีจะมาถึงโรงผลิตน้้าบางเลน บางส่วนจะรับ
น้้าท้ิงจากภาคเกษตรกรรม และชุมชนท่ีอยู่ติดกับริมแม่น้้า อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษ
ในแหล่งน้้าได้ เช่น ค่าCOD, น้้ามีสี รวมถึงการหนุนของน้้าทะเลบางช่วงเวลา แต่อย่างไร    
ก็ตาม กปภ.สาขาอ้อมน้อย และบริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากัด (มหาชน) ได้ด้าเนินการเฝ้าระวัง
และควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้้าดิบและคุณภาพน้้าประปาให้สะอาดปลอดภัยอย่าง
สม่้าเสมอ 
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รำยกำร 
หน่วย 

เกณฑ์ 
กปภ. 

ผลทดสอบคุณภำพน  ำ 
แหล่งที่มำ 

ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด ผลกำรประเมิน 
คุณลกัษณะทำงกำยภำพ 

ความขุ่น NTU 4 0.17   0.94 
 เป็นไปตามธรรมชาติ น ้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ความเป็นกรด-ด่าง - 6.5-8.5  7.11 8.23  
 เป็นไปตามธรรมชาติ น ้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

คุณลกัษณะทางเคม ี

เหล็ก mg/L 0.3  ND  0.30  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

แมงกานีส mg/L 0.3  0.001  0.05  พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

ทองแดง mg/L 2.0 ND  0.03   การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

สังกะส ี mg/L 3.0 0.01   0.15  
พบในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์ 

ซัลเฟต mg/L 250 33 113  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 0.0012 0.0012  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ซีลีเนียม mg/L 0.01 0.0004 0.0004  การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลั่นน้้ามัน และเหมืองแร่ 

โครเมียม mg/L 0.05 0.0007 0.0007  การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ 

แคดเมียม mg/L 0.003 ND ND  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี 

แบเรียม mg/L 0.7 0.069 0.069  การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ 

ไซยาไนด ์ mg/L 0.07 <0.0002 <0.0002  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  72 72   ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื อโรค 

โบรโมไดคลอโรมีเทน µg/L 60  36 36   ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื อโรค 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน µg/L 100  10  10  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื อโรค 

โบรโมฟอร์ม µg/L 100 <0.05   <0.05  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื อโรค 

ผลรวมอัตราส่วน 
ไตรฮาโลมีเทน 

- ≤ 1 0.94 0.94  ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื อโรค 

รายงานคุณภาพน ้าประปา 

 

หมายเหตุ:  คือผ่านเกณฑ์   คือไม่ผ่านเกณฑ์  
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การเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน (เชื อโรคและสารเป็นพิษ) 

คริปโตสปอริเดียม  

 คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.) เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งมีท้ังหมด 13 สายพันธุ์ (Species) โดยมี 2 สาย
พันธุ์ท่ีสามารถก่อโรคติดเช้ือในมนุษย์ได้ คือ Cryptosporidium homonis และ Cryptosporidium parvum ซึ่งสามารถ
แพร่กระจายผ่านทาง Fecal-Oral Route จากการบริโภคอาหารหรือน้้าท่ีปนเปื้อน Oocyst (ระยะติดต่อ) ของเช้ือโปรโตซัว
ดังกล่าวนี้เข้าไป ท้าให้มีอาการท้องร่วงท้องเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน และมีไข้ ซึ่งโรคติดเช้ือท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือคริปโตสปอริเดียม
มีช่ือเรียกเฉพาะว่า “โรค Cryptosporidiosis” ส้าหรับในกรณีของผู้ป่วยท่ีมีสุขภาพแข็งแรง อาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ 
สามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ ยกเว้นในกรณีของผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันต้่า (Immunocompromise) เช่น เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น อาการของโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจท้าให้มี
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

 การควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือคริปโตสปอริเดียมตามแนวทาง Water Safety Plans (WSPs) จะมุ่งเน้นท่ีการ
ป้องกันไม่ให้มีการปนเป้ือนของเช้ือดังกล่าวลงสู่แหล่งน้้าดิบ การมีระบบผลิตน้้าประปาท่ีมีประสิทธิภาพ (เนื่องจากโปรโตซัว
เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีขนาดเซลล์ค่อนข้างใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ไมโครเมตร ส่วนใหญ่ สามารถก้าจัดออกได้ในขั้นตอนการ
กรอง) ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการปนเป้ือนในระบบจ่ายน้้า 

  

สารเป็นพิษ 

 สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรมีหลายประเภท เช่น สารเคมีก้าจัดแมลง สารป้องกันก้าจัดวัชพืช   สารป้องกัน
ก้าจัดเช้ือรา เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสาร เป็นพิษ
ดังกล่าวอาจปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้้า และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ท้ังการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองท่ีฟุ้ง
กระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้้าด่ืมท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน ซึ่งท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพท้ังเฉียบพลันและ
เรื้อรัง เช่น ระคายเคืองผิวหนัง หายใจล้าบาก เวียนศีรษะ อาเจียน ชัก หมดสติ เป็นต้น และถ้าได้รับสารเป็นพิษในปริมาณมาก
อาจท้าให้เกิดโรคมะเร็ง และถึงขั้นเสียชีวิตได้  

         กปภ. มีการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) หลาย
แผนงาน โดยเฉพาะแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบด้านสาร เป็นพิษในกลุ่มสารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชได้แก่ 
สารป้องกันก้าจัดวัชพืช: 2,4-D glyphosate paraquat atrazine สารเคมีก้าจัดแมลง: DDT carbofuran และ chlorpyrifos 
ของ กปภ.สาขาท้ัง 20 แห่ง ในสังกัด กปภ.ข. 1-10 ท่ีมีความเส่ียงท่ัวประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภค 
เพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 และ กปภ. จะด้าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพ
น้้าประปา ของ กปภ. 
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แหล่งน ้าดิบ 

บ่อแบ่งน ้า ท่อผสมเร็ว 

โรงสูบน ้าแรงต้่า 

ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรองน ้า 

ถังน ้าใส โรงสูบน ้าแรงสูง 

หอถังสูง เขตจ้าหน่ายน ้า 

ปูนขาว คลอรีน 

สารส้ม ปูนขาว 
คลอรีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เพิ่มเติม 

“กระบวนการผลิตน ้าประปา” 

“การอนุรักษ์พลังงาน”  

การใช้พลังงานหมุนเวียน 

 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติและสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้้า พลังงานชีวมวล เป็นต้น ซึ่งพลังงานหมุนเวียนที่ก้าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เน่ืองจากเป็นพลังงานที่สามารถน้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็วและอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษอีกทาง
หน่ึงด้วย 
ข้อดีของการใช้พลังงานหมุนเวียน  
 1. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 
 2. ติดต้ังพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
 2. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
 ในส่วนของ กปภ.สาขาสามพราน การใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดต้ัง 
         Solar Cell จะอยู่ในส่วนของระบบ DMA ทีส่ามารถใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนชนิดน้ีได้ 
 
 
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึง
เครื่องปรับอากาศที่ท้าความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย เช่น เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 หรือแบบ Inverter ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึง
คุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย เช่น หลอด LED  
ข้อดีของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  

1. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เน่ืองจากตัวอุปกรณ์ใช้ 
    กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม 
2. ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะอาคาร โดยไม่ต้อง 
    สิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม่จ้าเป็น 

 3. เป็นประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ 
 ในส่วนของ กปภ. เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มักจะอยู่ในส่วนของอาคารส้านักงาน กปภ.สาขา และ ส้านักงานกปภ.เขต โดยมักจะเปิดใช้งาน
ตลอดทั้งวันในวันเปิดท้าการ  จะเห็นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ชัดเจน และจะประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อมีการบริหารจัดการเปิด-ปิด ที่เหมาะสม 
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ข้อมูลติดต่อ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 

204/5 หมู่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
โทรศัพท์ : 034-322681 โทรสาร : 034-325602 
Email : 5542018@pwa.co.th 
Facebook : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 

“สารปนเปื้อนต่างๆที่พบได้ในน ้าประปา” 

ตะก่ัว (Lead) 

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

สารหนู (Arsenic) 

 สารหนูอาจพบได้ท้ังในอาหาร น้้า ดิน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น สามารถรับสารหนูเข้าในร่างกายได้
ทางการบริโภค การหายใจ หรือการสัมผัส อาจส่งผลต่อสุขภาพถ้าได้รับสารหนูเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตามค่า
แนะน้าของ WHO) เช่น คล่ืนไส้ ท้องร่วง อ่อนเพลีย และเมื่อได้รับเป็นระยะเวลานานอาจเกิดมะเร็งได้ ซึ่งองค์การวิจัย
โรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนัง 

ไนไตรต์ (Nitrite) และไนเตรต (Nitrate) 

 ไนไตรต์ในรูปไนไตรต์ (Nitrite as NO
2

-
) และไนเตรตในรูปไนเตรต (Nitrate as NO

3

-
) มีแหล่งท่ีมา

ได้แก่ น้้าชะสารปรับปรุงดิน การรั่วซึมจากถังเกรอะ ท่อระบายน้้าเสีย และการชะล้างพังทลายของวัตถุท่ีมีส่วนประกอบ
ของไนไตรต์/ไนเตรต ตามธรรมชาติ ถ้าเด็กทารกบริโภคน้้าด่ืมท่ีมีไนไตรต์เจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร หรือไนเตรตเจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) อาจเกิดโรค 
Methemoglobinemia ในเด็กทารกได้ 

ความรู้เพิ่มเติม 

PWA Contact Center : โทร 1662 

LINE Official : @PWAThailand 

PWA Mobile Application : PWA1662 

Website : www.pwa.co.th 

Facebook : provincialwaterworksauthority 


