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ปั จจุบนั นี้เครื่ องกรองน้ ดื่มที่ใช้ในครัวเรื อนเกือบจะเป็ นอุปกรณ์ที่จ เป็ นที่จะต้องมีใช้ในบ้ น
เกือบทุกบ้ น เพร ะเร จะต้องดื่มน้ วันละประม ณ 2 ลิตร ซึ่ งในปั จุบนั นี้ ผบู ้ ริ โภคมีท งเลือกอยู่ 2
ท งเลือกคือ หนึ่งซื้ อน้ ดื่มบรรจุขวด คือน้ ที่จ หน่ ยทั้งในรู ปบรรจุขวดผนึกและจ หน่ ยโดยใช้ตหู ้ ยอด
เหรี ยญ ท งเลือกที่สองคือซื้ อเครื่ องกรองน้ ดื่มม ติดตั้งภ ยในบ้ น เครื่ องกรองน้ ดื่มที่ใช้ในครัวเรื อนใน
ปั จจุบนั มีอยูม่ กม ยหล ยชนิดและหล กหล ยเทคโนโลยี จนผูบ้ ริ โภคเริ่ มจะสับสนว่ เครื่ องกรองน้ ที่
ว งข ยอยูต่ มท้องตล ดนั้นส ม รถขจัดสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ออกได้จริ งหรื อไม่ หรื อต้องซื้ อเครื่ องกรอง
น้ ที่มีเทคโนโลยีข้นั สู งๆ ซึ่ งก็มีร ค แพงเกินคว มจ เป็ นไปหรื อไม่ ในบทคว มนี้ผเู ้ ขียนจะขอชี้แนวท ง
เบื้องต้นในก รเลือกซื้ อเครื่ องกรองน้ ดื่ม เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดคว มเข้ ใจและส ม รถเลือกซื้ อได้ถูกต้อง
ต มวัตถุประสงค์

ทา มต้ องมี ครืองกรองนาดืม นครัว รือน
โดยปกติผผู ้ ลิตน้ เพื่อก รอุปโภคบริ โภคจะแจกจ่ ยน้ ต มเส้นท่อไปยังผูใ้ ช้น้ ที่เร เรี ยกว่
น้ ประป นั้นผูผ้ ลิตจะใช้กรรมวิธีก รผลิตที่ส ม รถขจัดสิ่ งปนเปื้ อนที่ปนม กับน้ ดิบจนได้น้ ที่มีสิ่ง
ปนเปื้ อนไม่เกินเกณฑ์ที่องค์กรของรัฐและองค์กรระหว่ งประเทศ เช่นองค์ก รอน มัยโลก(WHO)
ก หนด แล้วประก ศว่ น้ ประป นั้นดื่มได้ แต่ผใู ้ ช้น้ บ งกลุ่มก็ยงั ไม่ดื่มน้ จ กก็อกโดยตรงต้องซื้ อน้
ดื่มบรรจุขวดหรื อซื้ อเครื่ องกรองน้ ดื่มม ติดตั้งภ ยในครัวเรื อน ทั้งนี้ เพร ะผูบ้ ริ โภคมีคว มต้องก รน้ ดื่ม
ที่มีคุณภ พสู งกว่ น้ ที่ผผู ้ ลิตน้ ประป หรื อเกิดจ กคว มกังวลว่ อ จจะมีสิ่งปนเปื้ อนประปนม กับน้ ใน
ระหว่ งก รส่ งจ่ ยน้ ต มเส้นท่อ หรื อถังพักน้ ภ ยในบ้ น รวมทั้งระบบท่อน้ ภ ยในบ้ น เช่นตะกอน
และเชื้อจุลินทรี ยต์ ่ งๆที่อ จก่อให้เกิดโรคได้ ท ให้ตอ้ งซื้ อเครื่ องกรองน้ ม ติดตั้งภ ยในครัวเรื อนเพื่อ
ขจัดสิ่ งไม่พึงประสงค์ออกจ กน้ และป้ องกันคว มเสี่ ยงของส รและเชื้อโรคที่อ จปนเปื้ อนอยูใ่ นน้

ลือก ครืองกรองนาระบบ หนที หมาะกับครัว รือนของท่ าน
มีหล ยท่ นสอบถ มม ยังผูเ้ ขียนว่ จะซื้ อเครื่ องกรองน้ ดื่มระบบไหนดี ผมมักจะตอบไปเสมอว่
ก่อนจะเลือกใช้เครื่ องกรองน้ ชนิดใด หรื อระบบไหน ที่จริ งควรจะถ มตัวเองก่อนว่ ท ไมจึงไม่ส ม รถ
ดื่มน้ จ กก๊อกน้ ประป โดยตรง ซึ่ งหล ยท่ นมักจะตอบว่ เพร ะกลิ่นและรสช ดของคลอรี นที่มีในน้
ท ให้ไม่กล้ ดื่ม คว มจริ งแล้วคลอรี นในน้ ประป นั้นผูผ้ ลิตมีคว มจ เป็ นต้องเติมลงไปในน้ ในระหว่ ง
ก รผลิตน้ เพื่อฆ่ เชื้อจุลินทรี ย ์ ที่อ จก่อให้เกิดโรค องค์ก รอน มัยโลกก หนดให้น้ ประป จะต้องมี
ปริ ม ณคลอรี นอิสระไม่นอ้ ยกว่ 0.5 ส่ วนในน้ ล้ นส่ วน(ppm) ซึ่งคลอรี นอิสระที่ส ม รถฆ่
เชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ ต้องมีคว มเข็มข้นม กกว่ 0.2 ppm และผูผ้ ลิตน้ ประป มักจะเติมให้มีคลอรี นอิสระ
ประม ณ 1-2 ppm ทั้งนี้เพื่อให้มีคลอรี นอิสระเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ 0.5 ppm เมื่อถึงบ้ นผูใ้ ช้น้ ทั้งนี้
เพร ะคลอรี นจะสล ยตัวตลอดเวล ผูผ้ ลิตน้ ประป จึงแนะน ให้ผบู ้ ริ โภคที่ไม่พึงพอใจในกลิ่นของ
คลอรี น รองน้ ประป ใส่ ภ ชนะที่สะอ ดเก็บทิ้งไว้ 1-2 วัน กลิ่นของคลอรี นจะห ยไปเอง ก็จะส ม รถ
ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จ กคลอรี นได้ แต่ผบู ้ ริ โภคที่ไม่ส ม รถท เช่นนี้ได้ ก็อ จจะต้องซื้ อเครื่ อง
กรองที่มีคว มส ม รถในก รขจัดคลอรี น ซึ่ งได้แก่เครื่ องกรองที่มีองค์ประกอบของถ่ นกัมมันต์
(Activated Carbon) ซึ่ งมีคุณสมบัติในก รดูดซับส รอินทรี ยแ์ ละคลอรี นได้ ทั้งนี้ถ่ นกัมมันต์ที่ใช้ใน
เครื่ องกรองจะต้องมีคุณภ พ มีปริ ม ณ และก รออกแบบที่เหม ะสม ถ้ น้ มีตะกอนส รแขวนลอยที่
ปนเปื้ อนจ กระบบส่ งน้ ควรจะต้องมีไส้กรองที่ส ม รถกรองส รแขวนลอยจ พวกขน ด 1-25 ไมครอน
ออกก่อน เพร ะถ้ ปล่อยให้ตะกอนส รแขวนลอยไปยังไส้กรองถ่ นกัมมันต์ ตะกอนจะไปอุดตันในรู
พรุ นของถ่ นกัมมันต์ ท ให้ประสิ ทธิ ภ พในก รดูดซับส รอินทรี ยแ์ ละคลอรี นของถ่ นกัมมันต์ลดลง
บ งบ้ นที่มีถงั พักน้ เพื่อส รองน้ ไว้ใช้ น้ ในถังพักอ จมีปริ ม ณของคลอรี นอิสระอ จเหลือน้อยกว่ 0.2
ppm ซึ่ งไม่ส ม รถขจัดเชื้อโรคได้ ดังนั้นน้ ในถังพักน้ อ จมีคว มเสี่ ยงในก รปนเปื้ อนเชื้ อโรคและ
จุลินทรี ยเ์ พื่อป้ องกันคว มเสี่ ยงผูบ้ ริ โภคมักจะซื้ อเครื่ องกรองน้ ดื่มแบบที่มีระบบฆ่ เชื้อโรค เช่น แสง
อัลตร ไวโอเลต(UV) หรื อระบบที่มีไส้กรองที่มีคว มละเอียดที่ส ม รถกรองเชื้ อโรคได้
ถ้ น้ มีปริ ม ณเกลือหรื อปริ ม ณของแข็งที่ละล ยได้ปนม สู ง จะท ให้น้ นั้นมีรส กร่ อยโดย
ปกติวดั เป็ นค่ ปริ ม ณของแข็งละล ยรวม(Total Dissolved Solid) หรื อค่ TDS ได้ค่อนข้ งสู ง ต ม

ม ตรฐ นน้ ดื่มจะต้องมีค่ TDS ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้ น้ มีปริ ม ณ TDS สู งถึง 1000 มิลลิกรัม
ต่อลิตรจะมีรสกร่ อย ซึ่ งองค์ก รอน มัยโลกใช้เป็ นเกณฑ์อนุโลมให้ส ม รถใช้ดื่มได้ ถ้ ต้องก รลด
ปริ ม ณของส รละล ยเกลือ(TDS) จะต้องใช้เครื่ องกรองน้ ที่มีระบบที่ส ม รถกรองแยกเกลือหรื อ
ส รละล ยที่ปนเปื้ อนในน้ ออกได้ เช่น ระบบก รกลัน่ และระบบ รี เวอร์ ออสโมซีส(Reverse
Osmosis RO)
ดังนั้นถ้ ต้องก รจะเลือกใช้เครื่ องกรองน้ ควรพิจ รณ ก่อนว่ เครื่ องกรองน้ นั้นมีอุปกรณ์ที่ใช้
ก จัดสิ่ งไม่พึงประสงค์ที่ปนเปื้ อนม กับน้ ได้อย่ งมีประสิ ทธิ ภ พหรื อไม่ ซึ่งมีวธิ ี ก รก จัดสิ่ งปนเปื้ อน
ในน้ ด้วยวิธีต่ งดังแสดงในต ร งที่1

ครืองกรองนาดืมที ช้ นครัว รือนกรองสิงปน ปื อน ด้ อย่ าง ร
เครื่ องกรองน้ ดื่มที่ใช้ในครัวเรื อนมีอุปกรณ์ที่ใช้ขจัดสิ่ งปนเปื้ อนหรื อสิ่ งอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ก รดื่ม ซึ่ งพอจะจ แนกได้ดงั นี้
1. ปกรณ์ ท ช้ นก รคดกร ง(Filtration) จะมีหน้ ที่คล้ ยเป็ นตะแกรงคัดกรองตะกอนส ร
แขวนลอย และอนุ ภ คขน ดเล็กที่อยูใ่ นรู คลอลอยที่ประปนม กับน้ ออก ซึ่งอุปกรณ์
กรองน้ หรื อไส้กรองน้ ประเภทที่จะมีขน ดรู พรุ นที่แตกต่ งกัน มีต้ งั แต่ขน ดรู พรุ น 25
ไมครอนลงไปจนถึง 0.01 ไมครอน ซึ่ งพอจะจ แนกต มขน ดรู พรุ นได้ดงั นี้
1.1 ช้ กร งต ก นขน ด ญ่ จะมีรูพรุ น 1-25 ไมครอน ใช้กรองตะกอนขน ดใหญ่
มักใช้เป็ นไส้กรองเบื้องต้น(Prefilter) ส หรับระบบกรองน้ เพื่อคัดกรองตะกอน
ขน ดใหญ่ไม่ให้ไปอุดตันในอุปกรณ์คดั กรองหลักของเครื่ องกรอง
1.2 ้ กร งต ก นคล ล ย ที่ มีข น ดคว มพรุ น ตั้งแต่ 0.3 – 0.9 ไมครอน
ส ม รถใช้กรองส รแขวนลอยในน้ ที่อยูใ่ นรู ปคลอลอย ซึ่ งท ให้น้ มีสีต่ ง ๆ ต มสี ของคลอลอย ท ให้
ดูเหมือนว่ ไส้กรองน้ ส ม รถก จัดสี ได้ แต่ตอ้ งเป็ นสี ที่เกิ ดจ กสี ของส รแขวนลอยที่อยู่ในน้ ส่ วนสี ที่
อยู่ในรู ปของส รละล ยจะไม่ส ม รถก จัดได้ ไส้กรองน้ ที่มีขน ดรู พรุ น เล็กกว่ 0.5 ไมครอนจะ
ส ม รถขัดกรองเชื้อแบคทีเรี ยได้และโปโตซัว เพร ะขน ดของแบคทีเรี ยที่เล็กที่สุดมีขน ด 0.5 ไมครอน
ดังแสดงในรู ปที่ 1 เดิ มไส้กรองประเภทนี้ มกั ท ด้วยวัสดุ เซร มิค ซึ่ งเรี ยกกันว่ ไส้กรองเซร มิค ใน
ปั จจุบนั ท ด้วยวัสดุที่หล กหล ยม กขึ้น บ งชนิดมีก รพัฒน เคลือบส รหรื อผสมส รบ งชนิ ดลงบน
ผิวของไส้กรอง ท ให้มีคุณสมบัติในก รต่อต้ นก รเจริ ญเติ บโตของแบคที เรี ย บนผิวไส้ กรอง ที่ เป็ น
ต้นเหตุของก รเกิดคร บจุลินทรี ย(์ Bio Film) และกลิ่น
ไส้กรองน้ ในข้อ 1.1 และ 1.2 ท งวิช ก รรวมเรี ยกว่ ไมโครฟิ ลเตอร์ (Micro filter) ดังแสดงใน
รู ปที่ 1

1.3 ้ กร ง ลตร ฟล ต ร์ (Ultra filter) เป็ นไส้กรองที่มีขน ดคว มพรุ นเล็กกว่
. ไมครอน ดังแสดงในรู ปที่ . ไส้กรองประเภทนี้ อ จเรี ยกได้ว่ เป็ นไส้กรองน้ ปลอดเชื้ อ เพร ะ
ส ม รถกรองเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้ทุกชนิ ดตั้งแต่โปโตซัว แบคทีเรี ย รวมทั้งไวรัสทุกชนิ ด และยังส ม รถคัด
กรองส รที่ มีโมเลกุลขน ดใหญ่ได้ โดยทัว่ ไปก รบอกขน ดของไส้กรองประเภทนี้ มกั บอกเป็ นขน ด
โมเลกุลที่ถูกคัดกรอง Molecular Weight cut off (MWCO) ซึ่ งจะมีขน ด MWCO ตั้งแต่ 1,000 ดัลตัน
(Dalton) ไปจนถึง 1,000,000 ดัลตัน ในก รกรองน้ ดื่มมักจะใช้ 30,000 – 50,000 ดัลตัน

2. ปกรณ์ ท ช้ รบดดซบด้ วยถ่ นกมมนต์ (Activated Carbon) ไส้กรองประเภทนี้ ส ม รถ
ดูดซับส รอินทรี ย ์ สี (ที่ เกิ ดจ กส รอินทรี ย)์ กลิ่ นของส รอิ นทรี ย ์ และคลอรี นที่ เหลื อปะปนม กับ
น้ ประป ถ่ นกัมมันต์จะดูดซับส รอินทรี ยด์ ว้ ยแรงแวลเดอร์ ว ล (Van der Waals force) ซึ่ งเป็ นแรง
ดึงดูดท งไฟฟ้ อย่ งอ่อน ๆ ที่ผิวของถ่ นกัมมันต์ ดังนั้นถ่ นกัมมันต์ที่มีพ้ืนผิวและคว มพรุ นม กจะ

ส ม รถดู ด ซั บ ส รอิ น ทรี ย์ ไ ด้ ม ก โดยปกติ ถ่ นกัม มัน ต์ ที่ ใ ช้ ท เครื่ องกรองน้ ดื่ ม มัก ผลิ ต จ ก
กะล มะพร้ ว และถ่ นหิ น ส่ วนถ่ นกัมมันต์ผลิตจ กกระดูกสัตว์มกั ใช้ในก รดูดซับฟลูออไรด์ในน้
ถ่ นกัมมันต์ที่ผลิ ตได้มีท้ งั แบบถ่ นกัมมันต์เม็ด (Granular Activated Carbon GAC) และชนิ ดผง
(Powdered Activated Carbon PAC) ถ่ นกัมมันต์เม็ด จะใช้บรรจุในคอลัมม์ โดยน น้ ที่ตอ้ งกรองไหล
ผ่ น ส่ วนถ่ นกัมมันต์ผง มักใช้ผสมกับน้ ดิบในระบบผลิ ตน้ ประป ที่ตอ้ งก รก จัดส รอินทรี ยแ์ ล้ว
กรองออกโดยระบบกรองทร ย ประสิ ทธิ ภ พในก รก จัดดังแสดงในต ร งที่ . ในปั จจุบนั มีผนู้
ถ่ นกัมมันต์ชนิดผงท เป็ นถ่ นกัมมันต์ผงอัดแท่ง (Activated Carbon Block) ดังรู ป ซึ่ งผูผ้ ลิตจะผสมส ร
ยึดเก ะ อัดเป็ นแท่ง มีคว มพรุ นในขน ด 0.3 ถึง 5 ไมครอน ส ม รถกรองตะกอนส รแขวนลอย และ
เชื้อโรคได้เช่นเดียวกับไมโครฟิ ลเตอร์ และส ม รถดูดซับส รอินทรี ยไ์ ด้พร้อม ๆ กัน นอกจ กนี้ ผูผ้ ลิต
ถ่ นกัมมันต์อดั แท่งยังผสมส รต่อต้ นแบคทีเรี ยในเนื้ อไส้กรอง ท ให้ป้องกันแบคทีเรี ยไม่ให้เก ะติดจน
เกิดคร บเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผวิ ของไส้กรองอีกด้วย
สี ที่มีปะปนในน้ ธรรมช ติมกั เกิ ดจ กก รเน่ เปื่ อยของซ กพืช ท ให้เกิ ดกรดฮิวมิค (Humic
acid) และกรดฟูวคิ (Fulvic acid) ซึ่งเป็ นส รอินทรี ย ์ ถ่ นกัมมันต์ส ม รถก จัดสี ที่เกิดจ กส รเหล่ นี้ได้
ส่ วนกลิ่ นที่ ปนม กับ น้ มักเกิ ดจ กแบคที เรี ยบ งชนิ ด เช่ น ไธโอแบคที เรี ย ซึ่ งส ม รถผลิ ต
ส รซัลไฟต์ที่มีกลิ่นเหม็น กลิ่นอ จเกิดจ กส รเชื้อร และส หร่ ยเซลเดียวก็ส ม รถท ให้เกิดกลิ่นได้ดงั

3. ปกรณ์ ลก ปลยน นด้ วย รซน (Ion – exchange resin) ระบบกรองน้ ที่ใช้ก ร
แลกเปลี่ยนอิออนโดยใช้เรซิ่ น เรซิ นจะท หน้ ที่จบั สิ่ งไม่พึงประสงค์ต่อก รดื่มที่อยูใ่ นรู ปอิออนไว้ แล้ว
ปล่อยอิออนอื่นที่อยูบ่ นเรซิ นออกม อิออนเอกเชนเรซิ น มี 2 ชนิด
1. คท น รซน (Cation exchange resin) จะเป็ นเรซิ นที่ใช้แลกเปลี่ยนอิออนที่มี
ประจุบวก เช่น Ca+2 , Mg +2 เป็ นต้น ในเครื่ องกรองน้ ดื่มที่ใช้ในครัวเรื อนมักใช้เรซิ นชนิ ดนี้ เพื่อจับ Ca
+2
และ Mg +2 ซึ่ งเป็ นส รที่ท ให้น้ เป็ นน้ กระด้ งแล้วปล่อย Na + ที่อยูบ่ นเรซิ นออกม เครื่ องกรอง

ชนิดนี้อ จเรี ยกว่ เป็ นเครื่ องกรองเพื่อก จัดคว มกระด้ งของน้ แคทอิออนเรซิ นยังส ม รถดูดจับโลหะ
หนักที่อยูใ่ นรู ปอิออนบวก เช่ น ตะกัว่ Pb+2, โครเมียม Cr+3 (แต่ไม่ส ม รถออกจับโครเมียมที่อยูใ่ นรู ป
CrO4-2 ซึ่งจะต้องใช้แอนอิออนเรซิน)
2. น น รซน (Anion exchange resin) มีคุณสมบัติในก รแลกเปลี่ยนอิออน
ที่มีประจุลบ เช่น C1- , SO42-, CrO42- เครื่ องกรองน้ ที่ใช้ในครัวเรื อนมักไม่ได้น เรซิ นประเภทนี้ ไปใช้
จะใช้ในระบบกรองน้ อุตส หกรรมในก รผลิตน้ D1 ซึ่ งจะไม่กล่ วร ยละเอียดในที่น้ ี
ก รกร งร บบร ว ร์
มซ (Reverse Osmosis RO) เป็ นก รกรองโดยใช้แรงดัน
เพื่อให้น้ ซึ มแพร่ ผ่ นเนื้ อเยื่อ (Membrane) ที่ยอมให้น ซึ มผ่ น แต่กกั กั้นเกลื อที่ อยู่ในรู ปส รละล ย
ของอิออน ของเกลือ มีประสิ ทธิ ภ พในก รคัดกรองส รละล ยเกลือได้ 96-99 % นอกจ กนี้ RO ยัง
ส ม รถคัดกรองส รอินทรี ยท์ ี่มีขน ดโมเลกุลใหญ่กว่ 150 ดัลตัล (Dalton) ด้วยขน ดของรู พรุ นของ
เนื้อเยือ่ ที่ละเอียดม จนเกือบจะเรี ยกได้ว่ ไม่มีรูพรุ น ซึ่ งส ม รถคัดกรองเชื้อโรค ได้ทุกชนิดรวมถึงไวรัส
ก รกร งร บบน นฟล ตชน (Nanofiltation NF) มีหลักก รในก รกรองเช่นเดียวกับ RO แต่
มีคว มส ม รถในก รกักกั้นเกลื อได้ดอ้ ยกว่ คือ ส ม รถคัดกรองเกลือที่อยูใ่ นรู ปอิออนที่มีประจุไฟฟ้
ตั้งแต่ 2 หน่วย ขึ้นไป เช่น Ca+2 Mg +2 Al +3 SO - ได้ ส่ วนอิออนที่มีประจุไฟฟ้ 1 หน่วย จะส ม รถคัด
กรองได้เพียงเล็กน้อย
ระบบก รกรองแบบ RO และ NF ช่วยลดปริ ม ณส รละล ยเกลือที่ปนเปื้ อนในน้ ซึ่ งเป็ นต้นเหตุ
ของคว มเข้มคว มกร่ อยได้ดี และยังส ม รถคัดกรองจุลินทรี ยเ์ ชื้ อโรครวมถึงไวรัส และยังส ม รถคัด
กรองส รอินทรี ยท์ ี่มีขน ดโมเลกุลใหญ่ (ใหญ่กว่ 150 ดัลตัน) เช่น ย ฆ่ แมลงได้ดว้ ย
ย ฆ่ มลง

คว ม ข้ มข้ นททด บ(มลลกรม/ลตร)

คว ม ม รถขจด %

2, 4-D
98.8
299.0
Mecoprop
95.6
18.0
Dursban
99.9
15.0
Malathion
99.3 นกลัน่ ตัวเป็ นน้
ร บบก รกลน ใช้หลักก รต้มน้ ให้เปลี3.2
่ ยนสถ นะกล ยเป็ นไอน้ แล้วควบแน่
>99.0 อมกับไอน้
ส่ วMethoxychlor
นเกลือและสิ่ งปนเปื้ อนที่ไม่ระเหยยังคงค้ งอยูใ่ 2.0
นหม้อต้ม ส รที่ระเหยได้จะระเหยไปพร้
แต่จะไม่ควบแน่นกลัน่ ตัว ยังคงสภ พเป็ นไอกระจ ยไปในอ ก ศ ก รกลัน่ ยังคงมีหลงเหลื อติดไปกับ
ละอองไอน้ เรี ยกว่ แครี่ โอเวอร์ (Carry over) ท ให้น้ กลัน่ ยังคงมีเกลือเหลืออยูเ่ ล็กน้อย น้ กลัน่ จัดว่
เป็ นน้ ที่มีคว มบริ สุทธิ์ สู ง ปร ศจ กเชื้ อโรค แต่ก รกลัน่ เป็ นกระบวนก รที่ใช้พลังง นสู ง จึงไม่เป็ นที่
นิยมใช้ในเครื่ องกรองน้ ครัวเรื อน

ระบบก รกรองน้ มีหล กหล ยเทคโนโลยีในก รแยกส รที่ปนเปื้ อนอันเป็ นสิ่ งไม่พึงประสงค์
แตกต่ งกัน ดังแสดงในต ร งที่ . ระบบก รกรองพอจ แนกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้ กลุ่ม คือ
. กล่ ม ช้ ลกก รข งต กรงคดกร ง นภ ค ได้แก่ ระบบกรองอนุ ภ คขน ดใหญ่ ไมครอน, ในระดับที่เล็กกว่ ไมครอนที่ส ม รถกรองแบคทีเรี ยได้ ที่เรี ยกว่ ไมโครฟิ ลเตชัน ก รกรอง
แบบตะแกรงคัด กรองที่ มี ข น ดรู พรุ นเล็ ก กว่ . ไมครอน เรี ยกว่ ระบบอัล ทร ฟิ ลเตรชั น
(Ultrafiltation UF) จะส ม รถคัดกรองส รอินทรี ยท์ ี่มีโมเลกุลขน ดใหญ่และยังส ม รถกรองไวรัสได้
ดังแสดงในต ร งที่ .
. กล่ มท ช้ ลกก รก รดดซบ ได้แก่ ระบบกรองที่ใช้ถ่ นกัมมันต์กบั ถ่ นกัมมันต์ชนิ ดเม็ด GAC
และถ่ นกัมมันต์ชนิดผง PAC ที่ส ม รถดูดซับส รอินทรี ย ์ สี กลิ่น
. กล่ มท ช้ ลกก ร ลก ปลยน น (Ion-exchange) ใช้ดูดจับแคลเซี ยมและแมกเนเซี ยมที่เป็ น
ต้นเหตุของคว มกระด้ งในน้
. กล่ มท ช้ ฆ่ ช รค นน ได้แก่ ก รใช้แสงอัลทร ไวโอเลต UV และโอโซน
. กล่ มขจด รล ล ย กล ท ปนต้ น ตข งคว ม คมคว มกร่ ย ได้แก่ ระบบ RO และ NF
ส่ วนระบบอิเลคโตรไดอะไลซี ส (Electro dialysis ED) ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้สน มไฟฟ้ ดึงดูดให้อิออนซึ ม
ผ่ นเมมเบรนแบบแลกเปลี่ยนอิออน (Ion exchange membrane) แต่ระบบนี้ ยงั ไม่นิยมน ม ใช้ในระบบ
เครื่ องกรองน้ ในครัวเรื อน
ดังนั้น ในก รเลื อกซื้ อเครื่ องกรองน้ ควรพิจ รณ ว่ ในเครื่ องกรองน้ นั้นมีอุปกรณ์ที่ส ม รถ
ขจัดสิ่ งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์ในก รดื่ ม เช่ น ตะกอนส รแขวนลอย สี กลิ่ น รสช ติ ตลอดจนป้ องกัน
คว มเสี่ ยงในก รปนเปื้ อนของจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิ ดโรคได้อย่ งมีประสิ ทธิ ภ พ ถ้ เครื่ องกรองน้ นั้น
ส ม รถขจัดสิ่ งไม่พึงประสงค์จนเป็ นที่ พอใจแล้ว ไม่จ เป็ นต้องใช้เครื่ องกรองที่ มีเทคโนโลยีช้ นั สู ง
เพร ะจะท ให้ท่ นสิ้ นเปลืองโดยไม่จ เป็ น ท ให้เสี ยเงินตร ต่ งประเทศเพื่อน เข้ เครื่ องกรองน้ หรื อใส่
กรองน้ นั้นจ กต่ งประเทศ เมื่อกรองน้ จนได้น้ ที่สะอ ด ปร ศจ กสิ่ งปนเปื้ อนและเชื้ อโรคแล้ว ก็ไม่
จ เป็ นต้องเติมส รอ ห รและแร่ ธ ตุใดลงในน้ อี ก เพร ะร่ งก ยต้องก รน้ เพื่อช่ วยย่อยอ ห รและ
ชดเชยน้ ที่ ระเหยไปพร้ อมกับ เหงื่ อ ส่ วนส รอ ห รและแร่ ธ ตุ ที่ ร่ งก ยได้รับจ กก รรับประท น
อ ห รน่ จะเพียงพอและเหม ะสมกว่

ขย ยคว มจ กต ร งท 1
GAC Granular Activated Carbon ถ่ นกัมมันต์ชนิดเม็ด ซึ่ งบรรจุในคอลัมม์ แล้วน น้ ที่
ต้องก รบ บัดใหลผ่ น
PAC Powder Activated Carbon ถ่ นกัมมันต์ชนิดผง ใช้ง นโดยก รผสมผงถ่ นกัมมันต์
ลงในน้ กวนให้ผสมกันแล้วกรองออกพร้อมตะกอนโดยระบบกรอง
Aeration ก รเติมอ ก ศโดยก รเป่ ลมลงไปในน้ หรื อก รสเปร์ ยน้ ในอ ก ศ เพื่อให้ ออกซิ เจน
เกิดปฏิกิริย ออกซิ เดชัน เกิดเป็ นตะกอน แล้วผ่ นระบบกรองแยกตะกอน
Stripping ก รสเปรย์น้ ให้กระจ ยตัวในอ ก ศ หรื อเป่ ลมให้กระจ ยตัวในน้ เพื่อส รที่ระเหย
ได้ ระเหยแยกตัวออกจ กน้ ไปกับอ ก ศ
Chemical Oxidation disinfection
ก รฆ่ เชื้ อด้วยส รออกซิ ไดซ์ซิ่งเอเจนต์ เช่น คลอรี น Cl2,
คลอรี นไดออกไซด์ ClO2 , คลอโรเอมีน, ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ H2O2 , โอโซน O3

