
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบผลิตน้ําประปา

กองออกแบบวิศวกรรม



ประเภทของแหล่งน้ํา

 น้ําใต้ดิน

 น้ําผิวดิน

 น้ําทะเล



น้ําใต้ดิน

 ความขุ่นต่ํา

 ไม่มีสารอินทรีย์

 TDS สูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับน้ําสัมผัสแหล่งเกลือแร่

 มักไม่มี ออกซิเจน ละลายน้ํา

 มักพบ เหล็ก และแมงกานีส (Fe หรือ Mn)



น้ําผิวดิน

ได้แก่ แม่น้ํา คลอง อ่างเก็บน้ํา หนอง บึง

 มีความขุ่นและสารอินทรีย์ปริมาณสูง

 อาจมีการปนเปื้อนโลหะหนัก ไนเตรต ยาฆ่าแมลง

 อาจมีการปนเปื้อนของน้ําเสีย และน้ําทิ้ง



มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของ กปภ.
รายการ มาตรฐานน้ําประปา

1. คุณลักษณะทางกายภาพ
สีปรากฏ (Appearance colour), Pt-Co Unit ไม่เกิน 15

รสและกลิ่น (Taste and odour) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ

ความขุ่น (Turbidity) (NTU) ไม่เกิน 4

ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 6.5 – 8.5

2. คุณลักษณะทางเคม ี

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids), (mg/l) ไม่เกิน 600

เหล็ก (Iron), (mg/l) ไม่เกิน 0.3

แมงกานีส (Manganese), (mg/l) ไม่เกิน 0.3

ทองแดง (Copper), (mg/l) ไม่เกิน 2.0

สังกะสี (Zinc), (mg/l) ไม่เกิน 3.0

ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO3), (mg/l) ไม่เกิน 300

ซัลเฟต (Sulfate) , (mg/l) ไม่เกิน 250

คลอไรด์ (Chloride) , (mg/l) ไม่เกิน 250

ฟลูออไรด์ (Fluoride) , (mg/l) ไม่เกิน 0.7

ไนเตรทในรูปไนเตรท (Nitrate as NO3) ไม่เกิน 50

ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์ (Nitrite as NO2) ไม่เกิน 3



มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของ กปภ.
รายการ มาตรฐานน้ําประปา

3. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform bacteria), MPN/100 ml ไม่พบ

อี โคไล (E.coli), MPN/100 ml ไม่พบ

สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus), MPN/100 ml ไม่พบ

คลอสทริเดยีม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens), MPN/100 ml ไม่พบ

4. สารเป็นพิษ

ปรอท (Inorganic mercury), (mg/l) ไม่เกิน 0.001

ตะกั่ว (Lead), (mg/l) ไม่เกิน 0.01

สารหนู (Arsenic), (mg/l) ไม่เกิน 0.01

ซีลีเนียม (Selenium), (mg/l) ไม่เกิน 0.01

โครเมียม (Chromium), (mg/l) ไม่เกิน 0.05

แคดเมียม (Cadmium), (mg/l) ไม่เกิน 0.003

แบเรียม (Barium), (mg/l) ไม่เกิน 0.7

ไซยาไนด์ (Cyanide), (mg/l) ไม่เกิน 0.07



มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของ กปภ.
รายการ มาตรฐานน้ําประปา

5. สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช

อัลดรินและดิลดริน (Aldrin and dieldrin), (μg/l) ไม่เกิน 0.03

คลอเดน (Chlodane), (μg/l) ไม่เกิน 0.2

ดดีทีี (DDT), (μg/l) ไม่เกิน 1

เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์อีพอกไซด์ ไม่เกิน 0.03

 (Heptachlor and heptachlor epoxide)

เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene), (μg/l) ไม่เกิน 1

ลินเดน (Lindane), (μg/l) ไม่เกิน 2

เมททอกซิคลอร์ (Methoxychlor), (μg/l) ไม่เกิน 20

6. ไตรฮาโลมีเทน

คลอโรฟอร์ม (Chloroform), (μg/l) ไม่เกิน 300

โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethane), (μg/l) ไม่เกิน 60

ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Dibromochloromethane), (μg/l) ไม่เกิน 100

โบรโมฟอร์ม (Bromoform), (μg/l) ไม่เกิน 100

ผลรวมอัตราส่วนไตรฮาโลมีเทน (Sum of ratio) ไม่เกิน 1

7. สารกัมมันตภาพรังสี

ความแรงรวมรังสีแอลฟา (Gross alpha activity), Bq/l ไม่เกิน 0.5

ความแรงรวมรังสีเบต้า (Gross beta activity), Bq/l ไม่เกิน 1



ระบบผลิตน้ําประปาของ กปภ.

DateYour Footer Here

 Conventional (คอนกรีต)

 Pre-fabricated (เหล็ก)

 Reverse Osmosis





โรงสูบน้ําดิบ

• โรงสูบน้ําแบบบนดิน 

• โรงสูบน้ําแบบบ่อแห้ง

• โรงสูบน้ําแบบ Turbine

• แพสูบน้ํา

• โรงสูบน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม 



โรงสูบน้ําดิบแบบบนดิน



โรงสูบน้ําดิบแบบบ่อแห้ง



โรงสูบน้ําดิบแบบ Turbine



แพสูบน้ํา



โรงสูบน้ําดิบสําหรับเครือ่งสูบน้ําแบบจุม่



การสร้างตะกอน (Coagulation)

 Static Mixer

Mixer Cone



Static Mixer



Mixer Cone

Water flow



ถังกวนช้า (Flocculation)

 ชนิดแผงกั้น (Baffle type)

แบบไหลในแนวระนาบ

แบบไหลขึ้นบน – ลงล่าง 

 แบบใช้ใบพัด



ถังกวนช้าชนิดแผงกั้น (Baffle type)
(แบบไหลในแนวระนาบ)



ถังกวนช้าชนิดแผงกั้น (Baffle type)
(แบบไหลขึ้นบน – ลงล่าง)



ถังกวนช้าแบบใช้ใบพัด



ถังตกตะกอน

 แบบไม่ติดตั้ง Tube settler

 แบบติดตั้ง Tube settler



ถังตกตะกอน



ถังตกตะกอนแบบติดตั้ง Tube settler



ถังกรองน้ํา



ส่วนประกอบของถังกรอง

1. ชั้นสารกรอง (กรวด แอนทราไซต์)

2. ชั้นวัสดุรองรับสารกรอง (กรวด)

3. ระบบระบายน้ําที่กรองแล้ว (Underdrain system)

4. ระบบล้างสารกรอง 

(การล้างย้อน ล้างหน้าทราย+น้ํา, ลม+น้ํา)

5. ระบบควบคุมการกรองน้ํา 

(ประตูน้ํา, weir, Gooseneck)

6. ระบบท่อและประตูน้ําต่างๆ 

(ท่อน้ําเข้ากรอง ท่อน้ําล้างหน้าทราย ท่อน้ําใส ท่อน้ําล้างย้อน 

และท่อน้ํากรองทิ้ง)



ส่วนประกอบของถังกรอง

(รางรับนํา้)

(ทรายกรอง)

(กรวดกรอง)

(ระบบระบายนํา้

ที่กรองแล้ว)



ถังกรองน้ํา



โรงสูบน้ําแรงสูง

 โรงสูบน้ําแบบบนดิน 

 โรงสูบน้ําแบบบ่อแห้ง



โรงสูบน้ําแรงสูงแบบบนดิน



โรงสูบน้ําแรงสูงแบบบอ่แหง้



โรงเก็บ – จ่าย สารเคมี

 สารส้ม หรือ PACl  

 ปูนขาว 

 คลอรีน



สระพักตะกอน



ULTRAFILTRATION
เป็นการกรองน้ําผ่านเมมเบรน นิยมใช้เปน็ระบบกรองน้าํขัน้ต้น (Pretreatment) 
ก่อนเข้าสู่ระบบ RO สามารถกรอง

กําจัดแบคทีเรีย ไวรัส และสารแขวนลอยต่างๆ

    Reverse Osmosis

เป็นการกรองน้ําผ่านเมมเบรน สามารถกรองกําจัด
สารเกลือแร่และสารละลายต่างๆ ได้ ใช้ในการกําจัด
ไอออนของเกลือเพื่อผลิตน้ําจืด

ขั้นตอนการผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเลของ กปภ.



ระบบผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเล
ประกอบด้วย

1) Pretreatment 

- Ultrafiltration (UF) or

- Multimedia Filtration 

2) Reverse Osmosis System (Membrane)

ระบบผลิตที่มีในปัจจุบัน

1. กปภ.สาขาภูเก็ต : 12,000 m3/day (500 m3/hr) (ซื้อน้ําเอกชน)

2. กปภ.สาขาเกาะพงัน : 1,200 m3/day (50 m3/hr)

3. กปภ.สาขาเกาะสมยุ : 2,400 m3/day (100 m3/hr)

4. กปภ.สาขาเกาะสมยุ : 4,800 m3/day (200 m3/hr)



รูปแบบการจา่ยน้ํา

 จ่ายน้ําด้วยแรงโน้มถ่วงจากถังน้ําใส

 จ่ายด้วยแรงโน้มถ่วงจากหอถังสูง

 จ่ายด้วยเครื่องสูบน้ํา

 จ่ายด้วยเครื่องสูบน้ําร่วมกับหอถังสูง



การจ่ายน้ําประปาด้วยแรงโน้มถ่วงจากถังน้ําใส



การจ่ายด้วยแรงโน้มถ่วงจากหอถังสูง



การจ่ายด้วยเครื่องสูบน้ํา



การจ่ายด้วยเครื่องสูบน้ําร่วมกับหอถังสูง



ท่อชนิดต่างๆ ที่ใช้ในกิจการประปา

 ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe)

 ท่อพีบี (Polybuthylene Pipe)

 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe)

 ท่อเอชดีพีอี (High  Density  Polyethylene Pipe)

 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized  Steel  Pipe) 

 ท่อเหล็ก (Steel  Pipe)



ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe)



ท่อพีบี (Polybuthylene Pipe)



ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe)



ท่อเอชดีพีอี (High Density Polyethylene Pipe)



ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized  Steel  Pipe)



ท่อเหล็ก (Steel  Pipe)



Thank You!


