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                 ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองกรองน ้าด่ืมท่ีใชใ้นครัวเรือนเกือบจะเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีใชใ้นบา้น

เกือบทุกบา้น เพราะเราจะตอ้งด่ืมน ้าวนัละประมาณ 2 ลิตร ซ่ึงในปัจุบนัน้ีผูบ้ริโภคมีทางเลือกอยู ่2 

ทางเลือกคือ หน่ึงซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด คือน ้าท่ีจ  าหน่ายทั้งในรูปบรรจุขวดผนึกและจ าหน่ายโดยใชตู้ห้ยอด

เหรียญ ทางเลือกท่ีสองคือซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืมมาติดตั้งภายในบา้น เคร่ืองกรองน ้าด่ืมท่ีใชใ้นครัวเรือนใน

ปัจจุบนัมีอยูม่ากมายหลายชนิดและหลากหลายเทคโนโลย ีจนผูบ้ริโภคเร่ิมจะสับสนวา่ เคร่ืองกรองน ้าท่ี

วางขายอยูต่ามทอ้งตลาดนั้นสามารถขจดัส่ิงท่ีไม่พึงประสงคอ์อกไดจ้ริงหรือไม่ หรือตอ้งซ้ือเคร่ืองกรอง

น ้าท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูงๆ ซ่ึงก็มีราคาแพงเกินความจ าเป็นไปหรือไม่ ในบทความน้ีผูเ้ขียนจะขอช้ีแนวทาง

เบ้ืองตน้ในการเลือกซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืม เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจและสามารถเลือกซ้ือไดถู้กตอ้ง

ตามวตัถุประสงค ์

 

ทาํไมต้องมีเครืองกรองนําดืมในครัวเรือน 

                  โดยปกติผูผ้ลิตน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจะแจกจ่ายน ้าตามเส้นท่อไปยงัผูใ้ชน้ ้ า ท่ีเราเรียกวา่

น ้าประปา นั้นผูผ้ลิตจะใชก้รรมวธีิการผลิตท่ีสามารถขจดัส่ิงปนเป้ือนท่ีปนมากบัน ้าดิบจนไดน้ ้าท่ีมีส่ิง

ปนเป้ือนไม่เกินเกณฑท่ี์องคก์รของรัฐและองคก์รระหวา่งประเทศ เช่นองคก์ารอนามยัโลก(WHO) 

ก าหนด แลว้ประกาศวา่น ้าประปานั้นด่ืมได ้แต่ผูใ้ชน้ ้ าบางกลุ่มก็ยงัไม่ด่ืมน ้าจากก็อกโดยตรงตอ้งซ้ือน ้า

ด่ืมบรรจุขวดหรือซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืมมาติดตั้งภายในครัวเรือน ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคมีความตอ้งการน ้าด่ืม

ท่ีมีคุณภาพสูงกวา่น ้าท่ีผูผ้ลิตน ้าประปา หรือเกิดจากความกงัวลวา่อาจจะมีส่ิงปนเป้ือนประปนมากบัน ้าใน

ระหวา่งการส่งจ่ายน ้าตามเส้นท่อ หรือถงัพกัน ้าภายในบา้น รวมทั้งระบบท่อน ้าภายในบา้น เช่นตะกอน 

และเช้ือจุลินทรียต่์างๆท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรคได ้ท าใหต้อ้งซ้ือเคร่ืองกรองน ้ามาติดตั้งภายในครัวเรือนเพื่อ

ขจดัส่ิงไมพ่ึงประสงคอ์อกจากน ้า และป้องกนัความเส่ียงของสารและเช้ือโรคท่ีอาจปนเป้ือนอยูใ่นน ้า 



                     
เลอืกเครืองกรองนําระบบไหนทเีหมาะกบัครัวเรือนของท่าน 

            มีหลายท่านสอบถามมายงัผูเ้ขียนวา่จะซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืมระบบไหนดี ผมมกัจะตอบไปเสมอวา่ 

ก่อนจะเลือกใชเ้คร่ืองกรองน ้ าชนิดใด หรือระบบไหน ท่ีจริงควรจะถามตวัเองก่อนวา่ท าไมจึงไม่สามารถ

ด่ืมน ้าจากก๊อกน ้าประปาโดยตรง ซ่ึงหลายท่านมกัจะตอบวา่ เพราะกล่ินและรสชาดของคลอรีนท่ีมีในน ้า

ท าใหไ้ม่กลา้ด่ืม ความจริงแลว้คลอรีนในน ้าประปานั้นผูผ้ลิตมีความจ าเป็นตอ้งเติมลงไปในน ้าในระหวา่ง

การผลิตน ้าเพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรค องคก์ารอนามยัโลกก าหนดใหน้ ้าประปาจะตอ้งมี

ปริมาณคลอรีนอิสระไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ส่วนในน ้าลา้นส่วน(ppm) ซ่ึงคลอรีนอิสระท่ีสามารถฆ่า

เช้ือจุลินทรียไ์ด ้ตอ้งมีความเขม็ขน้มากกวา่ 0.2 ppm และผูผ้ลิตน ้าประปามกัจะเติมใหมี้คลอรีนอิสระ

ประมาณ 1-2 ppm ทั้งน้ีเพื่อใหมี้คลอรีนอิสระเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 0.5 ppm เม่ือถึงบา้นผูใ้ชน้ ้ า ทั้งน้ี

เพราะคลอรีนจะสลายตวัตลอดเวลา ผูผ้ลิตน ้าประปาจึงแนะน าใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจในกล่ินของ

คลอรีน รองน ้าประปาใส่ภาชนะท่ีสะอาดเก็บทิ้งไว ้  1-2 วนั กล่ินของคลอรีนจะหายไปเอง ก็จะสามารถ

ขจดักล่ินอนัไม่พึงประสงคจ์ากคลอรีนได ้แต่ผูบ้ริโภคท่ีไม่สามารถท าเช่นน้ีได ้ก็อาจจะตอ้งซ้ือเคร่ือง

กรองท่ีมีความสามารถในการขจดัคลอรีน ซ่ึงไดแ้ก่เคร่ืองกรองท่ีมีองคป์ระกอบของถ่านกมัมนัต์

(Activated Carbon) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการดูดซบัสารอินทรียแ์ละคลอรีนได ้ทั้งน้ีถ่านกมัมนัตท่ี์ใชใ้น

เคร่ืองกรองจะตอ้งมีคุณภาพ มีปริมาณ และการออกแบบท่ีเหมาะสม ถา้น ้ามีตะกอนสารแขวนลอยท่ี

ปนเป้ือนจากระบบส่งน ้า ควรจะตอ้งมีไส้กรองท่ีสามารถกรองสารแขวนลอยจ าพวกขนาด 1-25 ไมครอน 

ออกก่อน เพราะถา้ปล่อยใหต้ะกอนสารแขวนลอยไปยงัไส้กรองถ่านกมัมนัต ์ตะกอนจะไปอุดตนัในรู

พรุนของถ่านกมัมนัต ์ท าให้ประสิทธิภาพในการดูดซบัสารอินทรียแ์ละคลอรีนของถ่านกมัมนัตล์ดลง 

บางบา้นท่ีมีถงัพกัน ้าเพื่อส ารองน ้าไวใ้ช ้น ้าในถงัพกัอาจมีปริมาณของคลอรีนอิสระอาจเหลือนอ้ยกวา่ 0.2 

ppm ซ่ึงไม่สามารถขจดัเช้ือโรคได ้ดงันั้นน ้าในถงัพกัน ้าอาจมีความเส่ียงในการปนเป้ือนเช้ือโรคและ

จุลินทรียเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืมแบบท่ีมีระบบฆ่าเช้ือโรค เช่น แสง

อลัตราไวโอเลต(UV) หรือระบบท่ีมีไส้กรองท่ีมีความละเอียดท่ีสามารถกรองเช้ือโรคได ้

                 ถา้น ้ามีปริมาณเกลือหรือปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดป้นมาสูง จะท าใหน้ ้านั้นมีรส กร่อยโดย

ปกติวดัเป็นค่าปริมาณของแข็งละลายรวม(Total Dissolved Solid) หรือค่า TDS ไดค้่อนขา้งสูง ตาม



มาตรฐานน ้าด่ืมจะตอ้งมีค่า TDS ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ถา้น ้ามีปริมาณ TDS สูงถึง 1000 มิลลิกรัม

ต่อลิตรจะมีรสกร่อย ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกใชเ้ป็นเกณฑ์อนุโลมใหส้ามารถใชด่ื้มได ้ถา้ตอ้งการลด

ปริมาณของสารละลายเกลือ(TDS) จะตอ้งใชเ้คร่ืองกรองน ้าท่ีมีระบบท่ีสามารถกรองแยกเกลือหรือ

สารละลายท่ีปนเป้ือนในน ้าออกได ้เช่น ระบบการกลัน่และระบบ    รีเวอร์ออสโมซีส(Reverse 

Osmosis RO) 

            ดงันั้นถา้ตอ้งการจะเลือกใชเ้คร่ืองกรองน ้าควรพิจารณาก่อนวา่ เคร่ืองกรองน ้านั้นมีอุปกรณ์ท่ีใช้

ก าจดัส่ิงไม่พึงประสงคท่ี์ปนเป้ือนมากบัน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงมีวธีิการก าจดัส่ิงปนเป้ือน

ในน ้าดว้ยวธีิต่างดงัแสดงในตารางท่ี1 

 

เครืองกรองนําดืมทใีช้ในครัวเรือนกรองสิงปนเปือนได้อย่างไร 

                เคร่ืองกรองน ้าด่ืมท่ีใชใ้นครัวเรือนมีอุปกรณ์ท่ีใชข้จดัส่ิงปนเป้ือนหรือส่ิงอนัไม่พึงประสงคต่์อ

การด่ืม ซ่ึงพอจะจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. อุปกรณ์ทใีช้ในการคัดกรอง(Filtration) จะมีหนา้ท่ีคลา้ยเป็นตะแกรงคดักรองตะกอนสาร

แขวนลอย และอนุภาคขนาดเล็กท่ีอยูใ่นรูคลอลอยท่ีประปนมากบัน ้าออก ซ่ึงอุปกรณ์

กรองน ้าหรือไส้กรองน ้าประเภทท่ีจะมีขนาดรูพรุนท่ีแตกต่างกนั มีตั้งแต่ขนาดรูพรุน 25 

ไมครอนลงไปจนถึง 0.01 ไมครอน ซ่ึงพอจะจ าแนกตามขนาดรูพรุนไดด้งัน้ี 

1.1 ใช้กรองตะกอนขนาดใหญ่ จะมีรูพรุน 1-25 ไมครอน ใชก้รองตะกอนขนาดใหญ่ 

มกัใชเ้ป็นไส้กรองเบ้ืองตน้(Prefilter) ส าหรับระบบกรองน ้าเพื่อคดักรองตะกอน

ขนาดใหญ่ไม่ใหไ้ปอุดตนัในอุปกรณ์คดักรองหลกัของเคร่ืองกรอง 

                                     1.2 ไส้กรองตะกอนคลอลอย ท่ีมีขนาดความพรุน ตั้งแต่ 0.3 – 0.9 ไมครอน 

สามารถใชก้รองสารแขวนลอยในน ้าท่ีอยูใ่นรูปคลอลอย ซ่ึงท าใหน้ ้ามีสีต่าง ๆ ตามสีของคลอลอย   ท าให้

ดูเหมือนวา่ไส้กรองน ้ าสามารถก าจดัสีได ้แต่ตอ้งเป็นสีท่ีเกิดจากสีของสารแขวนลอยท่ีอยู่ในน ้ าส่วนสีท่ี

อยู่ในรูปของสารละลายจะไม่สามารถก าจดัได ้   ไส้กรองน ้ าท่ีมีขนาดรูพรุน เล็กกว่า 0.5 ไมครอนจะ

สามารถขดักรองเช้ือแบคทีเรียไดแ้ละโปโตซวั  เพราะขนาดของแบคทีเรียท่ีเล็กท่ีสุดมีขนาด 0.5 ไมครอน 

ดงัแสดงในรูปท่ี 1   เดิมไส้กรองประเภทน้ีมกัท าดว้ยวสัดุเซรามิค ซ่ึงเรียกกนัว่าไส้กรองเซรามิค   ใน

ปัจจุบนัท าดว้ยวสัดุท่ีหลากหลายมากข้ึน   บางชนิดมีการพฒันาเคลือบสารหรือผสมสารบางชนิดลงบน

ผิวของไส้กรอง ท าให้มีคุณสมบติัในการต่อตา้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย บนผิวไส้กรอง ท่ีเป็น

ตน้เหตุของการเกิดคราบจุลินทรีย(์Bio Film) และกล่ิน 

 ไส้กรองน ้าในขอ้ 1.1 และ 1.2 ทางวิชาการรวมเรียกวา่ ไมโครฟิลเตอร์ (Micro filter) ดงัแสดงใน

รูปท่ี 1 



        1.3 ไส้กรองอัลตราฟิลเตอร์ (Ultra filter)  เป็นไส้กรองท่ีมีขนาดความพรุนเล็กกวา่ 

.  ไมครอน  ดงัแสดงในรูปท่ี .     ไส้กรองประเภทน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็นไส้กรองน ้ าปลอดเช้ือ เพราะ

สามารถกรองเช้ือจุลินทรียไ์ดทุ้กชนิดตั้งแต่โปโตซัว แบคทีเรีย รวมทั้งไวรัสทุกชนิด และยงัสามารถคดั

กรองสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่ได ้โดยทัว่ไปการบอกขนาดของไส้กรองประเภทน้ีมกับอกเป็นขนาด

โมเลกุลท่ีถูกคดักรอง Molecular Weight cut off  (MWCO) ซ่ึงจะมีขนาด MWCO ตั้งแต่ 1,000 ดลัตนั 

(Dalton)  ไปจนถึง 1,000,000 ดลัตนั ในการกรองน ้าด่ืมมกัจะใช ้30,000 – 50,000 ดลัตนั 

 

 
 

 2. อุปกรณ์ทีใช้สําหรับดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ไส้กรองประเภทน้ีสามารถ

ดูดซับสารอินทรีย ์สี (ท่ีเกิดจากสารอินทรีย)์  กล่ินของสารอินทรีย ์และคลอรีนท่ีเหลือปะปนมากับ

น ้ าประปา    ถ่านกมัมนัตจ์ะดูดซบัสารอินทรียด์ว้ยแรงแวลเดอร์วาล (Van der Waals force) ซ่ึงเป็นแรง

ดึงดูดทางไฟฟ้าอย่างอ่อน ๆ ท่ีผิวของถ่านกมัมนัต์    ดงันั้นถ่านกมัมนัต์ท่ีมีพื้นผิวและความพรุนมากจะ



สามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้มาก โดยปกติถ่านกัมมันต์ท่ีใช้ท  าเคร่ืองกรองน ้ า ด่ืมมักผลิตจาก

กะลามะพร้าว และถ่านหิน ส่วนถ่านกมัมนัตผ์ลิตจากกระดูกสัตวม์กัใชใ้นการดูดซบัฟลูออไรดใ์นน ้า  

ถ่านกมัมนัต์ท่ีผลิตได้มีทั้งแบบถ่านกมัมนัต์เม็ด (Granular Activated Carbon GAC) และชนิดผง 

(Powdered Activated Carbon PAC)    ถ่านกมัมนัตเ์ม็ด จะใชบ้รรจุในคอลมัม ์โดยน าน ้ าท่ีตอ้งกรองไหล

ผา่น   ส่วนถ่านกมัมนัต์ผง มกัใช้ผสมกบัน ้ าดิบในระบบผลิตน ้ าประปา ท่ีตอ้งการก าจดัสารอินทรียแ์ลว้

กรองออกโดยระบบกรองทราย  ประสิทธิภาพในการก าจดัดงัแสดงในตารางท่ี .     ในปัจจุบนัมีผูน้ า

ถ่านกมัมนัตช์นิดผงท าเป็นถ่านกมัมนัตผ์งอดัแท่ง (Activated Carbon Block) ดงัรูป   ซ่ึงผูผ้ลิตจะผสมสาร 

ยึดเกาะ    อดัเป็นแท่ง มีความพรุนในขนาด 0.3 ถึง 5 ไมครอน สามารถกรองตะกอนสารแขวนลอย และ

เช้ือโรคไดเ้ช่นเดียวกบัไมโครฟิลเตอร์ และสามารถดูดซบัสารอินทรียไ์ดพ้ร้อม ๆ กนั    นอกจากน้ี ผูผ้ลิต

ถ่านกมัมนัตอ์ดัแท่งยงัผสมสารต่อตา้นแบคทีเรียในเน้ือไส้กรอง ท าให้ป้องกนัแบคทีเรียไม่ให้เกาะติดจน

เกิดคราบเช้ือจุลินทรียท่ี์ผวิของไส้กรองอีกดว้ย 

               สีท่ีมีปะปนในน ้ าธรรมชาติมกัเกิดจากการเน่าเป่ือยของซากพืช  ท าให้เกิดกรดฮิวมิค (Humic 

acid) และกรดฟูวคิ (Fulvic acid) ซ่ึงเป็นสารอินทรีย ์  ถ่านกมัมนัตส์ามารถก าจดัสีท่ีเกิดจากสารเหล่าน้ีได ้

 ส่วนกล่ินท่ีปนมากบัน ้ ามกัเกิดจากแบคทีเรียบางชนิด เช่น ไธโอแบคทีเรีย   ซ่ึงสามารถผลิต

สารซลัไฟตท่ี์มีกล่ินเหมน็   กล่ินอาจเกิดจากสารเช้ือราและสาหร่ายเซลเดียวก็สามารถท าใหเ้กิดกล่ินไดด้งั 

  
 3. อุปกรณ์แลกเปลียน อิออนด้วยเรซิน (Ion – exchange resin) ระบบกรองน ้ าท่ีใช้การ

แลกเปล่ียนอิออนโดยใชเ้รซ่ิน   เรซินจะท าหนา้ท่ีจบัส่ิงไม่พึงประสงคต่์อการด่ืมท่ีอยูใ่นรูปอิออนไว ้แลว้

ปล่อยอิออนอ่ืนท่ีอยูบ่นเรซินออกมา อิออนเอกเชนเรซิน มี 2 ชนิด  

1. แคทอิออนเรซิน (Cation exchange resin) จะเป็นเรซินท่ีใชแ้ลกเปล่ียนอิออนท่ีมี

ประจุบวก เช่น Ca+2 , Mg +2  เป็นตน้   ในเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมท่ีใชใ้นครัวเรือนมกัใชเ้รซินชนิดน้ีเพื่อจบั Ca 
+2  และ Mg +2  ซ่ึงเป็นสารท่ีท าให้น ้ าเป็นน ้ ากระดา้งแลว้ปล่อย Na + ท่ีอยูบ่นเรซินออกมา  เคร่ืองกรอง



ชนิดน้ีอาจเรียกวา่เป็นเคร่ืองกรองเพื่อก าจดัความกระดา้งของน ้ า   แคทอิออนเรซินยงัสามารถดูดจบัโลหะ

หนกัท่ีอยูใ่นรูปอิออนบวก เช่น ตะกัว่ Pb+2,  โครเมียม Cr+3  (แต่ไม่สามารถออกจบัโครเมียมท่ีอยูใ่นรูป 

CrO4
-2 ซ่ึงจะตอ้งใชแ้อนอิออนเรซิน) 

2. แอนอิออนเรซิน     (Anion exchange resin)   มีคุณสมบติัในการแลกเปล่ียนอิออน

ท่ีมีประจุลบ เช่น C1-   , SO4
2-,  CrO4

2-   เคร่ืองกรองน ้ าท่ีใชใ้นครัวเรือนมกัไม่ไดน้ าเรซินประเภทน้ีไปใช ้  

จะใชใ้นระบบกรองน ้าอุตสาหกรรมในการผลิตน ้า D1   ซ่ึงจะไม่กล่าวรายละเอียดในท่ีน้ี 

 

                         การกรองระบบรีเวอร์ออสโมซีส (Reverse Osmosis RO) เป็นการกรองโดยใช้แรงดนั

เพื่อให้น ้ าซึมแพร่ผ่านเน้ือเยื่อ (Membrane) ท่ียอมให้น าซึมผ่าน  แต่กกักั้นเกลือท่ีอยู่ในรูปสารละลาย

ของอิออน ของเกลือ มีประสิทธิภาพในการคดักรองสารละลายเกลือได ้96-99 %    นอกจากน้ี RO ยงั

สามารถคดักรองสารอินทรียท่ี์มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า 150  ดลัตลั (Dalton)  ดว้ยขนาดของรูพรุนของ

เน้ือเยือ่ท่ีละเอียดมาจนเกือบจะเรียกไดว้า่ไม่มีรูพรุน ซ่ึงสามารถคดักรองเช้ือโรค ไดทุ้กชนิดรวมถึงไวรัส 

 การกรองระบบนาโนฟิลเตชัน (Nanofiltation NF)     มีหลกัการในการกรองเช่นเดียวกบั RO แต่

มีความสามารถในการกกักั้นเกลือไดด้อ้ยกวา่ คือ สามารถคดักรองเกลือท่ีอยูใ่นรูปอิออนท่ีมีประจุไฟฟ้า

ตั้งแต่ 2 หน่วย ข้ึนไป เช่น Ca+2  Mg +2 Al +3 SO - ได ้  ส่วนอิออนท่ีมีประจุไฟฟ้า 1 หน่วย จะสามารถคดั

กรองไดเ้พียงเล็กนอ้ย 

 ระบบการกรองแบบ RO และ NF ช่วยลดปริมาณสารละลายเกลือท่ีปนเป้ือนในน ้ าซ่ึงเป็นตน้เหตุ

ของความเขม้ความกร่อยไดดี้ และยงัสามารถคดักรองจุลินทรียเ์ช้ือโรครวมถึงไวรัส และยงัสามารถคดั

กรองสารอินทรียท่ี์มีขนาดโมเลกุลใหญ่ (ใหญ่กวา่ 150 ดลัตนั) เช่น ยาฆ่าแมลงไดด้ว้ย 

 
 ระบบการกลัน  ใชห้ลกัการตม้น ้ าให้เปล่ียนสถานะกลายเป็นไอน ้ าแลว้ควบแน่นกลัน่ตวัเป็นน ้ า  

ส่วนเกลือและส่ิงปนเป้ือนท่ีไม่ระเหยยงัคงคา้งอยูใ่นหมอ้ตม้   สารท่ีระเหยไดจ้ะระเหยไปพร้อมกบัไอน ้ า   

แต่จะไม่ควบแน่นกลัน่ตวั  ยงัคงสภาพเป็นไอกระจายไปในอากาศ   การกลัน่ยงัคงมีหลงเหลือติดไปกบั

ละอองไอน ้ า เรียกวา่ แคร่ีโอเวอร์ (Carry over) ท  าให้น ้ ากลัน่ยงัคงมีเกลือเหลืออยูเ่ล็กนอ้ย   น ้ ากลัน่จดัวา่

เป็นน ้ าท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง ปราศจากเช้ือโรค แต่การกลัน่เป็นกระบวนการท่ีใช้พลงังานสูง จึงไม่เป็นท่ี

นิยมใชใ้นเคร่ืองกรองน ้าครัวเรือน 

ยาฆ่าแมลง 

 

2, 4-D 

Mecoprop 

Dursban 

Malathion 

Methoxychlor 

ความเข้มข้นททีดสอบ(มิลลิกรัม/ลติร) 

 

  299.0 

    18.0 

    15.0 

      3.2 

      2.0 

ความสามารถขจัด % 

 

98.8 

95.6 

99.9 

99.3 

>99.0 



 ระบบการกรองน ้ ามีหลากหลายเทคโนโลยีในการแยกสารท่ีปนเป้ือนอนัเป็นส่ิงไม่พึงประสงค์

แตกต่างกนั  ดงัแสดงในตารางท่ี .   ระบบการกรองพอจ าแนกเป็นกลุ่ม ๆ ได ้  กลุ่ม คือ  

 .  กลุ่มใช้หลักการของตะแกรงคัดกรองอนุภาค  ได้แก่ ระบบกรองอนุภาคขนาดใหญ่ -  

ไมครอน, ในระดบัท่ีเล็กกวา่  ไมครอนท่ีสามารถกรองแบคทีเรียได ้ท่ีเรียกวา่ ไมโครฟิลเตชนั  การกรอง

แบบตะแกรงคัดกรองท่ีมีขนาดรูพรุนเล็กกว่า  .  ไมครอน เรียกว่า  ระบบอัลทราฟิลเตรชัน 

(Ultrafiltation UF) จะสามารถคดักรองสารอินทรียท่ี์มีโมเลกุลขนาดใหญ่และยงัสามารถกรองไวรัสได ้

ดงัแสดงในตารางท่ี . 

 .  กลุ่มทใีช้หลกัการการดูดซับ ไดแ้ก่ ระบบกรองท่ีใชถ่้านกมัมนัตก์บัถ่านกมัมนัตช์นิดเม็ด GAC 

และถ่านกมัมนัตช์นิดผง PAC ท่ีสามารถดูดซบัสารอินทรีย ์สี กล่ิน 

 .  กลุ่มทใีช้หลกัการแลกเปลยีนออิอน (Ion-exchange) ใชดู้ดจบัแคลเซียมและแมกเนเซียมท่ีเป็น

ตน้เหตุของความกระดา้งในน ้า 

 .  กลุ่มทใีช้ฆ่าเชือโรคในนํา  ไดแ้ก่ การใชแ้สงอลัทราไวโอเลต UV และโอโซน 

 .  กลุ่มขจัดสารละลายเกลือทีเป็นต้นเหตุของความเค็มความกร่อย  ไดแ้ก่ ระบบ RO และ NF    

ส่วนระบบอิเลคโตรไดอะไลซีส (Electro dialysis ED) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าดึงดูดให้อิออนซึม

ผา่นเมมเบรนแบบแลกเปล่ียนอิออน (Ion exchange membrane)     แต่ระบบน้ียงัไม่นิยมน ามาใชใ้นระบบ

เคร่ืองกรองน ้าในครัวเรือน 

 ดงันั้น ในการเลือกซ้ือเคร่ืองกรองน ้ า  ควรพิจารณาว่าในเคร่ืองกรองน ้ านั้นมีอุปกรณ์ท่ีสามารถ

ขจดัส่ิงเจือปนท่ีไม่พึงประสงค์ในการด่ืม เช่น ตะกอนสารแขวนลอย สี กล่ิน รสชาติ  ตลอดจนป้องกนั

ความเส่ียงในการปนเป้ือนของจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    ถา้เคร่ืองกรองน ้ านั้น

สามารถขจดัส่ิงไม่พึงประสงค์จนเป็นท่ีพอใจแล้ว  ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองกรองท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง  

เพราะจะท าใหท้่านส้ินเปลืองโดยไม่จ  าเป็น  ท าใหเ้สียเงินตราต่างประเทศเพื่อน าเขา้เคร่ืองกรองน ้ าหรือใส่

กรองน ้านั้นจากต่างประเทศ    เม่ือกรองน ้าจนไดน้ ้าท่ีสะอาด ปราศจากส่ิงปนเป้ือนและเช้ือโรคแลว้  ก็ไม่

จ  าเป็นตอ้งเติมสารอาหารและแร่ธาตุใดลงในน ้ าอีก   เพราะร่างกายตอ้งการน ้ าเพื่อช่วยย่อยอาหารและ

ชดเชยน ้ าท่ีระเหยไปพร้อมกบัเหง่ือ   ส่วนสารอาหารและแร่ธาตุท่ีร่างกายได้รับจากการรับประทาน

อาหารน่าจะเพียงพอและเหมาะสมกวา่   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

ขยายความจากตารางท ี1 

 

GAC Granular Activated Carbon ถ่านกมัมนัตช์นิดเมด็ ซ่ึงบรรจุในคอลมัม ์ แลว้น าน ้าท่ี                                       

ตอ้งการบ าบดัใหลผา่น 

PAC   Powder Activated Carbon ถ่านกมัมนัตช์นิดผง   ใชง้านโดยการผสมผงถ่านกมัมนัต ์

                 ลงในน ้า  กวนใหผ้สมกนัแลว้กรองออกพร้อมตะกอนโดยระบบกรอง 

Aeration     การเติมอากาศโดยการเป่าลมลงไปในน ้ าหรือการสเปร์ยน ้ าในอากาศ เพื่อให้     ออกซิเจน 

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั เกิดเป็นตะกอน แลว้ผา่นระบบกรองแยกตะกอน 

 

Stripping   การสเปรยน์ ้าใหก้ระจายตวัในอากาศ หรือเป่าลมใหก้ระจายตวัในน ้า เพื่อสารท่ีระเหย 

                         ได ้ระเหยแยกตวัออกจากน ้าไปกบัอากาศ 

Chemical Oxidation disinfection             การฆ่าเช้ือดว้ยสารออกซิไดซ์ซ่ิงเอเจนต ์เช่น คลอรีน  Cl2, 

คลอรีนไดออกไซด ์ ClO2 , คลอโรเอมีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์H2O2 , โอโซน O3 

 

 


