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อังสนา	ฉั่วสุวรรณ์*

สุภาพร	โค้วนฤมิตร*

 นํ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญและมีการ

น�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งการอุปโภคบริโภค	 เกษตรกรรม	

อุตสาหกรรมและสันทนาการ	 องค์การสหประชาชาติเห็นถึง

ความส�าคัญของน�้า	 จึงประกาศให้วันที่	 22	 มีนาคม	 ของทุกป

เป็นวนัน�า้ของโลก	(World	Water	Day)	เพือ่ระลกึถงึความส�าคญั

ของน�า้	 ซึง่เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของสิง่มชีวีติทุกชนดิ	

ปัจจบุนัการพฒันาทาวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

ที่มากขึ้นประกอบกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท�าให้แหล่งน�้า

ที่น�ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดการปนเปื้อน	 ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
 

 ดังนั้นการใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ปลอดภัย

จ�าเป็นต้องทราบข้อมูลคณุภาพน�า้ซึง่จะบ่งบอกถงึความสะอาด

และสารปนเป้ือนในน�า้		นอกจากน้ียงัใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

คุณภาพน�า้ให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานตามมาตรฐาน

ของน�้าแต่ละประเภท	 การผลิตน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ได้

มาตรฐานนอกจากเก่ียวข้องกับเทคนิคขอกระบวนการผลิตแล้ว	

ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	คุณภาพของน�้าดิบ

วศ.
กับการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค

อังสนา	ฉั่วสุวรรณ์*

สุภาพร	โค้วนฤมิตร*

วศ.วศ.
กับการตรวจสอบคุณภาพกับการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภคนํ้าอุปโภคบริโภคนํ้าอุปโภคบริโภค
กับการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค
กับการตรวจสอบคุณภาพกับการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค
กับการตรวจสอบคุณภาพกับการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค
กับการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค

สารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า	 การดูแลบ�ารุงรักษาระบบกรองน�้า
หากคุณภาพน�้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควรท�าการปรับปรุง
กระบวนการผลติโดยการใช้สารเคมบีางตัว	หรือผ่านเครือ่งกรองน�า้
ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณภาพน�้าได้มาตรฐานก่อนน�าไปอุปโภค
บรโิภค	แต่การตรวจสอบด้วยการสงัเกตจากลกัษณะทางกายภาพ 
เช่น	 น�้าใส	 ไม่มีสี	 ไม่มีกลิ่น	 ไม่สามารถชี้บ่งว่า	 น�้ามีคุณภาพ
ปลอดภัยหรือไม่	 เพราะจุลินทรีย์และสารเจือปนบางประเภท
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ที่ซับซ้อนในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 ได้ให้บรกิารเพือ่การสนบัสนนุ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 โดยการท�างานแบบ
บูรณาการในการให้บริการทดสอบคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค	
ทั้งทางกายภาพ	 เคมี	 และจุลชีววิทยา	 ด้วยเทคนิคและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย	 เช่น	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โลหะที่ความ
เข้มข้นต�่าระดับไมโครกรัมต่อลิตร	 (แสดงดังภาพที่	 1)	 โดย
โครงการเคมี	 และโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 (รายละเอียด
การให้บริการแสดงดังตารางที่	1)

*	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	โครงการเคมี

สรรสาระ
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Graphite	furnace	atomic	absorption	spectrometer Inductively	coupled	plasma-mass	
spectrometer	(ICP-MS)

ภาพที่	1	เครื่องมือที่ใช้หาปริมาณโลหะในน�้าที่ความเข้มข้นต�่าระดับไมโครกรัมต่อลิตร

ตารางที่	1	รายละเอียดการให้บริการทดสอบตัวอย่างน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

น�้าดื่ม/น�้าบริโภค	 	 1)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่61)	พ.ศ.	2524	และ	(ฉบบัที	่135)	พ.ศ.	2534		

	 	 	 	 	 เรื่องน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

	 	 	 	 2)		มอก.	257-2549	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าบริโภค

น�า้บาดาล		 	 	 มาตรฐานน�า้บาดาลบรโิภคได้	ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

น�้าแร่ธรรมชาติ		 	 1)		มอก.	2208	-2547	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าแร่ธรรมชาติ

	 	 	 	 2)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	199)	พ.ศ.	2543	เรื่องน�้าแร่ธรรมชาติ

น�้าแข็ง	 	 	 	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	78)	พ.ศ.2527	และ	(ฉบับที่	137)	พ.ศ.	2534

	 	 	 	 	เรื่องน�้าแข็ง

น�้าใช้ในห้องปฏิบัติการ		 มอก.1287-2538	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าใช้ในห้องปฏิบัติการ

น�้าส�าหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด	 มอก.19-2536	มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมน�า้ส�าหรบัแบตเตอรีช่นดิตะกัว่-กรด

น�้า	RO	 	 	 	 มาตรฐานของ	Association	for	the	Advancement	of	Medical	Instrumentation

		 	 	 	 (AAMI)	2006

	 	 ชื่อผลิตภัณฑ์	 มาตรฐาน

	 นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสอบคุณภาพของสารกรอง	 เช่น	 แอนทราไซต์	 และสารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า	 เช่น	 สารส้ม	
(alum)	 หรือ	 PAC	 (poly	 aluminium	chloride	 )	 ซึ่งเป็นสารเร่งให้เกิดการตกตะกอน	 สารพอลิเมอร์	 เช่น	 พอลิอะคริลาไมด์	
(polyacrylamide)	เป็นสารช่วยให้ตะกอนรวมตัวเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเกิดการตกตะกอนเร็วขึ้น	คลอรีนหรือไฮโปรคลอไรด์
	เป็นสารฆ่าเชื้อโรค	(รายละเอียดการให้บริการแสดงดังตารางที่	2)

ตารางที่	2	รายละเอียดการให้บริการทดสอบตัวอย่างสารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า

	 	 ชื่อผลิตภัณฑ์	 มาตรฐาน

แอนทราไซต์	 	 	 	 	 มอก.	2136-2545	มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมแอนทราไซต์ส�าหรบักรองน�า้

โซดาแอช		 	 	 	 	 มอก.	1572-2541	มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมโซเดยีมคาร์บอเนตแอนไฮดรสัส�าหรบัใช้ใน

	 	 	 	 	 	 อุตสาหกรรม	(โซดาแอช)
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กรดไฮโดรคลอริก	 	 	 	 มอก.	217	-2549	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไฮโดรคลอริกส�าหรับอุตสาหกรรม

สารส้ม	 	 	 	 	 	 มอก.	165	-2554	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารส้ม

พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์	(PAC)	 	 มอก.	2150	-2546	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์	ชนิดเหลว

เฟอร์ริกคลอไรด์	 	 	 	 มอก.	2391	-2551	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์ริกคลอไรด์

ไฮโปรคลอไรด์	 	 	 	 	 มอก.	225	-2542	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฮโปรคลอไรด์

	 	 ชื่อผลิตภัณฑ์	 มาตรฐาน

	 ในปงบประมาณ	พ.ศ.	2556-2557	กรมวิทยาศาสตร์
บริการ	 ยังได้ด�าเนินการในโครงการตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพน�้าของชุมชน	 โดยการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ของโครงการเคมี	 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 และส�านัก
เทคโนโลยีชุมชน	 โดยลงพื้นที่เพื่อส�ารวจและทดสอบคุณภาพ
น�้าอุปโภคบริโภคของชุมชน	 ได้แก่	 น�้าดิบ	 (น�้าบ่อ	 น�้าบาดาล	
น�้าจากบ่อน�้าตื้น	และน�้าแม่น�้า)	น�้าประปาทั้งประปาผิวดินและ
ประปาบาดาล	ในจังหวัดต่าง	ๆ	เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางใน
การปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพน�า้ให้สามารถอปุโภคบรโิภคได้
รวมถึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเลือกเครื่องกรองน�้าให้เหมาะ
กับคุณภาพแหล่งน�้าที่มีอยู่	 นอกจากนี้ยังทดสอบคุณภาพน�้า
ผ่านเครื่องกรองน�้า	น�้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญ	และน�้าดื่มบรรจุ
ขวด	ตามที่ชุมชนร้องขอ	ว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้า
บริโภคหรือไม่	 โดยทดสอบคุณภาพน�้าตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	 ฉบับที่	 61	 (พ.ศ.	 2524)	 และฉบับที่	 135	 (พ.ศ.
2534)	 เรื่องน�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 โดยมีรายการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี	 จ�านวน	 26	 รายการ	
และสมบัติทางจุลชีววิทยา	จ�านวน	4	รายการ	ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ใช้เป็นเกณฑ์
ควบคุมคุณภาพน�้าดื่มบรรจุขวดที่วางจ�าหน่ายในประเทศไทย	
จากการเก็บตัวอย่างน�้าประเภทต่างๆ	 จ�านวน	 227	 ตัวอย่าง	
จากจงัหวดัต่างๆ	มาตรวจสอบคณุภาพ	พบว่าตวัอย่างน�า้อปุโภค
บริโภคแต่ละแห่งมีปัญหาคุณภาพน�้าในรายการท่ีแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของน�้า	ได้แก่	สี	กลิ่น	ความขุ่น	ค่าความเป็น

กรด-เบส	ปรมิาณสารทัง้หมด	ความกระด้างทัง้หมด	สารประกอบ
ฟนอล	ซัลเฟต	คลอไรด์	ฟลูออไรด์	 ไนเทรต	 เหล็ก	แมงกานีส	
แบเรียม	 อะลูมิเนียม	 เงิน	 และสมบัติทางจุลินทรีย์	 ซ่ึงกรม

วทิยาศาสตร์บรกิารได้ช่วยเหลอืชมุชนในการปรบัปรงุคณุภาพน�า้	
และแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน�้าอุปโภคบริโภค	 โดยการ
ให ้ค� าแนะน�าและลงพื้นที่ จัดสัมมนาท�าความเข ้าใจให ้
ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อนในน�้า
ทีม่ผีลต่อสขุภาพ	มกีารถ่ายทอดองค์ความรูสู้ช่มุชน	ให้ประชาชน
ได้เรยีนรูใ้นเรือ่งแหล่งน�า้	 คณุภาพน�า้	 และแนวทางการปรบัปรงุ
คุณภาพน�้าในระดับครัวเรือน

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การให้บริการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีส�าหรับบ�าบัดน�้า
การให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภและ

อตุสาหกรรม																			เพ่ือการรับรองและควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดหรือกฎหมาย	 ตลอดจนการส�ารวจและตรวจสอบ
คณุภาพน�า้อปุโภคบรโิภคของชมุชน	ทัง้นีเ้พือ่ให้ประชาชนมัน่ใจ
ว่าปลอดภัยและได้มาตรฐาน

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้บริการทางวิชาการที่


