รายงานความเชื
รายงานความเชื่อ่อมัมั่น่นคุคุณณภาพ
ภาพ
นน้า้าประปาประจ้
ประปาประจ้าาปีปี2564
2564
การประปาส่
การประปาส่วนภู
วนภูมมิภิภาคสาขาท่
าคสาขาท่ามะกา
ามะกา

รายงานฉบับนี้ได้จัดท้าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล คุณภาพน้้าในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน
2564) ของ กปภ.สาขาท่ามะกา ให้แก่ผู้บริโภค โดยประกอบด้วยข้อมูล แหล่งน้้าดิบ รายงานคุณภาพน้้า การเฝ้าระวัง
สิ่งปนเปื้อน และความรู้เพิ่มเติมที่จ้าเป็น ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการตามหลักสากลและ
บริหารจัดการน้้าประปาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีกระบวนการควบคุม
คุณภาพน้้า ตั้งแต่แหล่งน้้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตน้้าประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้า เพื่อส่งมอบน้้าประปา
ที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้้ าประปาของ กปภ. ตามค้ าแนะน้ า ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization: WHO) ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ได้มีการเก็บตัวอย่างน้้าและทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ISO/IEC 17025 ทั้งคุณลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา สารเป็นพิษ และอื่นๆ เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 36 ตัวอย่าง
ทั้งนี้ ผลทดสอบคุณภาพน้้าประปาทั้งหมดใน ปี 2564 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปา
ของ กปภ. เหมาะแก่การอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย
โครงการที่ กปภ.สาขาท่ามะกา ด้าเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพน้าแก่ผู้บริโภค มีดังนี
1. โครงการน้าประปาดื่มได้
2. โครงการ Water is Life
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แหล่งน้าดิบ
• กปภ. สาขาท่ามะกา ใช้น้าดิบจากแหล่งน้้าผิวดิน คือ แม่น้าแม่กลอง แต่แบ่งสถานีสูบน้้าดิบ เป็น
2 แห่ง ได้แก่
1. สถานีสูบน้้าดิบเขื่อนทดน้้าแม่กลอง สูบน้้าจากเขื่อนทดน้้าแม่กลอง ส่งไปยังสถานีผลิตน้้าท่าม่วง
2. สถานีสูบน้้าดิบท่าม่วง สูบน้้าจากคลองชลประทาน LMC ส่งไปยังสถานีผลิตน้้าท่าม่วง

ความเสี่ยงด้านน้าดิบ
เขื่อนทดน้้าแม่กลองมีปริมาณเพียงพอส้าหรับผลิตน้้าประปา ซึ่ง กปภ.สาขา
ท่ามะกา เฝ้าระวังด้านปริมาณและความขุ่นของน้้าดิบในช่วงฤดูน้าหลาก
(เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน)

ค้านิยาม
NTU: หน่วยวัดค่าความขุ่น
mg: หน่วยมิลลิกรัม
µg: หน่วยไมโครกรัม
L: หน่วยลิตร
mL: หน่วยมิลลิลิตร
ND (Not Detected) : ตรวจแล้วไม่พบค่า
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รายงานคุณภาพน้าประปา
รายการ

หน่วย

ผลทดสอบคุณภาพน้า

เกณฑ์ กปภ.

แหล่งที่มา
ค่าต่้าสุด

ค่าสูงสุด

ผลการประเมิน

คุณลักษณะทางกายภาพ
ความขุ่น

NTU

4

0.28

1.40

ความเป็นกรด-ด่าง

-

6.5-8.5

7.84

8.36



เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม



เป็นไปตามธรรมชาติ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

คุณลักษณะทางเคมี
เหล็ก

mg/L

0.3

ND

0.1



พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์

แมงกานีส

mg/L

0.3

พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

mg/L

2.0

0.07
0.07



ทองแดง

ND
ND



สังกะสี

mg/L

3.0

0.02

0.28



การผุกร่อนของแร่ ระบบท่อและสุขภัณฑ์
พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
การผุกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์

ซัลเฟต

mg/L

250

1
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โคลิฟอร์มแบคทีเรียทังหมด

ต่อ 100 mL

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ



พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ของเสียจากมนุษย์และสัตว์

อีโคไล

ต่อ 100 mL

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ



พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเสียจากมนุษย์และสัตว์

ND
ND
0.0064
0.0001
0.0007
ND
0.055
<0.0002



การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม



การผุกร่อนของแร่ การกัดกร่อนระบบท่อและสุขภัณฑ์



การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม



การผุกร่อนของแร่ ของเสียจากโรงกลัน่ น้้ามัน และเหมืองแร่



การผุกร่อนของแร่ อุตสาหกรรมเหล็กและเยื่อกระดาษ



การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ แบตเตอรี่และสี



การผุกร่อนของแร่ น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ

<0.002
<0.002
0.006



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม


คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา

พบในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

สารเป็นพิษ

ND
ND
0.0064
0.0001
0.0007
ND
0.055
<0.0002

ปรอท

mg/L

0.001

ตะกั่ว

mg/L

0.01

สารหนู

mg/L

0.01

ซีลีเนียม

mg/L

0.01

โครเมียม

mg/L

0.05

แคดเมียม

mg/L

0.003

แบเรียม

mg/L

0.7

ไซยาไนด์

mg/L

0.07

อัลดรินและดิลดริน

µg/L

0.03

คลอเดน

µg/L

0.2

ดีดีที
เฮปตาคลอร์และ
เฮปตาคลอร์อพี อกไซด์

µg/L

1

<0.002
<0.002
0.006

µg/L

0.03

0.006

0.006



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม

เฮกซะคลอโรเบนซีน

µg/L

1

<0.002

<0.002



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม

ลินเดน

µg/L

2

<0.002

<0.002



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม

เมททอกซิคลอร์

µg/L

20

<0.002

<0.002



การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในการท้าเกษตรกรรม


สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช

น้้าเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และปุย๋

ไตรฮาโลมีเทน

45
9.7
2.5
<0.05



ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค



ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค



ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค

100

45
9.7
2.5
<0.05



≤1

0.34

0.34



ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค
ผลพลอยได้จากการใช้คลอรีนก้าจัดเชื้อโรค

คลอโรฟอร์ม

µg/L

300

โบรโมไดคลอโรมีเทน

µg/L

60

ไดโบรโมคลอโรมีเทน

µg/L

100

โบรโมฟอร์ม
ผลรวมอัตราส่วน
ไตรฮาโลมีเทน

µg/L
-

หมายเหตุ:  คือผ่านเกณฑ์  คือไม่ผ่านเกณฑ์
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การเฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อน (เชือโรคและสารเป็นพิษ)
คริปโตสปอริเดียม
คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.) เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งมีทั้งหมด 13 สายพันธุ์ (Species)
โดยมี 2 สายพันธุ์ที่สามารถก่อโรคติดเชื้อในมนุษย์ได้ คือ Cryptosporidium homonis และ Cryptosporidium
parvum ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านทาง Fecal-Oral Route จากการบริโภคอาหารหรือน้้าที่ปนเปื้อน Oocyst
(ระยะติดต่อ) ของเชื้อโปรโตซัวดังกล่าวนี้เข้าไป ท้าให้มีอาการท้องร่วงท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ ซึ่งโรค
ติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อคริปโตสปอริเดียมมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “โรค Cryptosporidiosis” ส้าหรับในกรณีของ
ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง อาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ ยกเว้นในกรณีของ
ผู้ป่วยที่ มี ภาวะภูมิ คุ้ม กันต่้า (Immunocompromise) เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ ได้ รับ ยากดภูมิ คุ้ม กั น ผู้ป่วย
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น อาการของโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจท้าให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อคริปโตสปอริเดียมตามแนวทาง Water Safety Plans (WSPs) จะ
มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารป้ อ งกั น ไม่ ให้ มี ก ารปนเปื้ อ นของเชื้ อดั ง กล่ าวลงสู่ แหล่ ง น้้ า ดิ บ การมี ร ะบบผลิ ตน้้ า ประปาที่ มี
ประสิทธิภาพ (เนื่องจากโปรโตซัวเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีขนาดเซลล์ค่อนข้างใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ไมโครเมตร
ส่วนใหญ่ สามารถก้าจัดออกได้ในขั้นตอนการกรอง) ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนในระบบจ่ายน้้า
สารเป็นพิษ
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรมีหลายประเภท เช่น สารเคมีก้าจัดแมลง สารป้องกันก้าจัดวัชพืช
สารป้องกั นก้ าจัดเชื้อ รา เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ส ารเคมี ก้ าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่ห ลายเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งสารเป็นพิษดังกล่าวอาจปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งการ
สัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้้าดื่มที่มีสารเคมี
ปนเปื้อน ซึ่งท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น ระคายเคืองผิวหนัง หายใจล้าบาก เวียน
ศีรษะ อาเจียน ชัก หมดสติ เป็นต้น และถ้าได้รับสารเป็นพิษในปริมาณมากอาจท้ าให้เกิดโรคมะเร็ง และถึงขั้น
เสียชีวิตได้
กปภ. มีการด้าเนินงานความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility:
CSR) หลายแผนงาน โดยเฉพาะแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าดิบ ด้านสารเป็น พิษในกลุ่ม สารเคมีที่ใช้ป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพืชได้แก่ สารป้องกันก้าจัดวัชพืช: 2,4-D glyphosate paraquat atrazine สารเคมีก้าจัดแมลง:
DDT carbofuran และ chlorpyrifos ของ กปภ.สาขาทั้ ง 20 แห่ ง ในสั ง กั ด กปภ.ข. 1-10 ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ทั่วประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้้าบริโภค เพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 และกปภ.
จะด้าเนินงานตามแผนฯ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้้าประปา ของ กปภ.
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ความรู้เพิ่มเติม
“ กระบวนการผลิตน้าประปา “

สารส้ม ปูนขาว
คลอรีน

ท่อผสมเร็ว บ่อแบ่งน้า

ปูนขาว คลอรีน

ถังกวนช้า

ถังตกตะกอน

ถังกรองน้า

โรงสูบน้าแรงต่้า

หอถังสูง
ถังน้าใส

เขตจ้าหน่ายน้า

โรงสูบน้าแรงสูง

แหล่งน้าดิบ

“การอนุรักษ์พลังงาน”
การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องสูบน้าในสถานีผลิต-จ่ายน้า
มอเตอร์ประสิท ธิภาพสูงเป็นมอเตอร์อิ นดัก ชั่นชนิดโรเตอร์กรงกระรอก ออกแบบและประกอบโครงสร้างมอเตอร์
เป็นพิเศษ โดยทั่ วไปมอเตอร์ป ระสิท ธิภาพสูงขนาดเล็กกว่า 5.5 กิ โลวัตต์ จะมี ป ระสิท ธิภาพมากกว่ามอเตอร์แบบธรรมดา
ประมาณ 4 - 7% มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ 2 - 4%
ข้อดีของการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
1. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
2. เครื่องเดินเงียบกว่าและมีอุณหภูมิต่้ากว่า
3. มีอายุการใช้งานนานและการบ้ารุงรักษาต่้า
4. สามารถใช้กับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ได้
กปภ. ได้มีการน้ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานร่วมกับเครื่องสูบน้้าในสถานีผลิต-จ่ายน้้าของ กปภ. ที่มกี ารเดินเครื่อง
เป็นเวลานาน ท้าให้เห็นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ชัดเจน และจะประหยัดพลังงานมากขึ้นเมือ่ ใช้งานร่วมกับ VSD
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ความรู้เพิ่มเติม
“สารปนเปื้อนต่างๆที่พบได้ในน้าประปา”
ตะกั่ว (Lead)
ตะกั่วสามารถพบได้ตามธรรมชาติ จากการผุกร่อนของแร่ การได้รับตะกั่ วท้าให้เกิดผลกระทบที่หลากหลาย เช่น
การพัฒนาระบบประสาท การเสียชีวิต (เนื่องจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือด) การท้างานของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตสูง
ระบบสื บ พั น ธ์ และการตั้ง ครรภ์ที่ ผิด ปกติ ซึ่ง ค่าแนะน้าขององค์ก ารอนามั ย โลก (WHO) ส้าหรับ ตะกั่ วในน้้ าดื่ม ไม่ เกิ น
10 ไมโครกรัมต่อลิตร
สารหนู (Arsenic)
สารหนูอาจพบได้ทั้งในอาหาร น้้า ดิน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น สามารถรับสารหนูเข้าในร่างกายได้ทางการ
บริโภค การหายใจ หรือการสัมผัส อาจส่งผลต่อสุขภาพถ้าได้รับสารหนูเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO)
เช่น คลื่นไส้ ท้องร่วง อ่อนเพลีย และเมื่อได้รับเป็นระยะเวลานานอาจเกิดมะเร็งได้ ซึ่งองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC)
ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนัง
ไนไตรต์ (Nitrite) และไนเตรต (Nitrate)
-

-

ไนไตรต์ ใ นรู ป ไนไตรต์ (Nitrite as NO 2 ) และไนเตรตในรู ป ไนเตรต (Nitrate as NO 3 ) มี แหล่งที่มาได้แก่
น้้าชะสารปรับปรุงดิน การรั่วซึมจากถังเกรอะ ท่อระบายน้้าเสีย และการชะล้างพังทลายของวัตถุที่มสี ่วนประกอบของไนไตรต์/
ไนเตรต ตามธรรมชาติ ถ้าเด็กทารกบริโภคน้้าดื่มที่มีไนไตรต์เจือปนที่ระดับความเข้มข้นเกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือไนเตรต
เจือ ปนที่ร ะดับ ความเข้ม ข้นเกิน 50 มิล ลิก รัม ต่อลิตร (ตามค่าแนะน้าของ WHO) อาจเกิดโรค Methemoglobinemia
ในเด็กทารกได้

ข้อมูลติดต่อ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ที่ 2 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 034-541043
LINE : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
Facebook : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

PWA Contact Center: โทร 1662
LINE Official: @PWAThailand
PWA Mobile Application: PWA1662
Website: www.pwa.co.th
Facebook: provincialwaterworksauthority
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