
บ้านรัก(ษ์)น ้า 
 
 น้้าดื่มที่สะอาดมีความส้าคัญต่อสุขภาพและการท้างานของอวัยวะต่างๆในร่างกายอย่างมาก น้้าดื่มที่
สะอาดต้องปราศจากการปนเปื้อนต่างๆ เช่น เช้ือจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารเคมี เป็นต้น ทั้งนี้  ควรมีแร่ธาตุที่
จ้าเป็นต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะ หรือ จะกล่าวสรุปสั้นๆ              
ได้ว่า เป็นน้้าด่ืมที่มีมาตรฐานคุณภาพน้้าด่ืมหรือมาตรฐานน้้าส้าหรับบริโภค นั่นเอง  
 ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงเครื่องกรองน้้าดื่ม ที่ใช้ในครัวเรือนหรือหน่วยงานทั่วไป สิ่งที่ส้าคัญที่จะทา้ให้ได้น้้าด่ืม
มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ประการที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง คือ การดูแลบ้ารุงรักษาเครื่องกรองน้้าดื่ม                
ให้มีประสิทธิภาพใช้งานในการใช้งานตลอดเวลา  เพราะว่าเครื่องกรองน้้าดื่มที่ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนั้น            
จะมีความสามารถในการกรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้้าลดลง ด้วยเหตุน้ี ผู้ใช้งานจึงจ้าเป็นต้องทราบและเข้าใจถึง
วิธีการดูแล บ้ารุงรักษาเครื่องกรองน้้าพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้้าดื่มที่ผลิตน้ัน มีความสะอาด ปลอดภัยในการ
ดื่มและหรือการน้าไปใช้อุปโภค/บริโภค   
  ในการน้าเสนอองค์ความรู้  เรื่อง “บ้านรัก(ษ์)น้้า” ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือในครั้งนี้ ได้น้า
บทสรุปส้าคัญของผลการจัดการความรู้ ในหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ             
ก้าลังพลของกองทัพเรือ ให้สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รวมถึง สามารถแนะน้าให้กับคนครอบครัวและ
ประชาชน  หัวข้อความรู้ที่น้าเสนอ มีดังนี้  
 ๑. การดูแลบ้ารุงรักษาเครื่องกรองน้้าแบบ ๓ ท่อ (ประกอบด้วย ท่อกรองคาร์บอน ท่อกรองเรซิน               
และท่อไส้กรองเซรามิก รูพรุนขนาด ๐.๓ ไมครอน) โดย 
  -  ผู้ใช้งานต้องเข้าใจถึงระบบการกรองของเครื่องกรองน้้าดื่มแบบ ๓ ท่อ   
   -  ควรท้าการฟื้นฟูสภาพเรซิน (Regeneration) ด้วยการล้างด้วยน้้าเกลือจ้านวน ๓ ลิตร 
ทุกๆ ๑๕-๓๐ วัน และเปลี่ยนสารกรองเรซินทุกๆ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี   
  - ควรล้างแบบย้อนกลับ (Back Wash) โดยให้ล้างกระทั่งได้น้้าใส และเปลี่ยนสารกรอง
คาร์บอนทุกๆ ๖ เดือน หรือ ๑ ป ี
  - ควรถอดไส้กรองเซรามิกมาท้าความสะอาดด้วยใยขัดเป็นประจ้า เพื่อลดการอุดตันของ           
ไส้กรอง และสามารถน้าไส้กรองไปต้มในน้้าเดือดเพื่อฆ่าเช้ือโรค ลดการสะสมของจุลินทรีย์ ก่อนน้ากลับมาใช้
ตามปกติ จะเป็นวิธีหนึ่งที่ท้าให้ลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่จ้าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ 
   
 ๒. การตรวจสอบประสิทธิภาพสารกรองน้้า 
     ด้วยเหตุผลที่ว่า หากผู้ใช้เครื่องกรองน้้าดื่มสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพสารกรองน้้าดื่มได้ด้วย
ตนเอง ก็จะท้าให้ทราบว่าถึงวันเวลาที่จะต้องบ้ารุงรักษาเครื่องกรองน้้าแล้วหรือยัง การน้าเสนอหัวข้อความรู้               
จึงน้าวิธีการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย ที่ได้จากการจัดการความรู้มาน้าเสนอ ได้แก่ 
  ๒.๑ การทดสอบสารกรองคาร์บอน (Activated Carbon) ดังนี ้
       - น้าสารกรองคาร์บอนที่บรรจุในท่อกรองมาใส่หลอดแก้วทดสอบ (ขวด Vial) ความสูง
ครึ่งหนึ่งของหลอด พร้อมหยดน้้ายาทดสอบ (AC-01) ลงไป ๕ หยด เติมน้้าสะอาดลงไปในหลอดแก้วจนถึง           
ขีดบอก เขย่าอย่างแรง ๓ นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ ๓๐ นาที แล้วสังเกตสีของน้้า หากสีของน้้ายาทดสอบเปลีย่นจากสี
ฟ้าอ่อนเป็นใสไม่มีสี แสดงว่า สารกรองคาร์บอนนั้นมีประสิทธิภาพในการกรองสี กลิ่นและสารอินทรีย์ต่างๆ 
ที่มากับน้้าได้  หากสีของน้้าเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนเดิม ต้องเปลี่ยนสารกรองใหม่  เนื่องจากสารกรองหมด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารท้าการฟื้นสภาพด้วยการล้างย้อนกลับ (Back Wash) ได้อีก 
 
 



  ๒.๒ การทอสอบสารกรองเรซินชนิดประจุบวก (Cation Exchange Resin) 
       - น้าสารกรองเรซินชนิดประจุบวกที่บรรจุในท่อกรองมาใส่หลอดแก้วทดสอบ (ขวด Vial) 
ความสูงครึ่งหนึ่งของหลอด พร้อมหยดน้้ายาทดสอบ (RE+01 สีฟ้าอ่อน) ลงไปจนถึงความสูง ๓/๔ ของหลอด 
เขย่าอย่างแรง ๓ นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ ๓๐ นาที เปิดฝาขวดแล้วใช้ส้าลีสะอาดปิดลงไป จากนั้น รินน้้าในหลอด
ทดสอบจนหมดลงในหลอดทดสอบอันใหม่ เติมน้้ายาทดสอบ (CH+01 ใสไม่มีสี) ลงไปจ้านวน ๕ หยด หากสี
ของน้้ายังคงไม่มีสีเหมือนเดิม แสดงว่า สารกรองเรซินชนิดประจุบวกนั้น ยังคงมีประสิทธิภาพในการกรอง            
แร่ธาตุ อิอิอนประจุบวก และโลหะหนัก หรือกรองสารที่ท้าให้เกิดความกระด้างในน้้าได้ หากสีของน้้ายา
ทดสอบเป็นสีฟ้าอ่อน ต้องเปลี่ยนสารกรองเรซินใหม่ เนื่องจากสารกรองหมดประสิทธิภาพ ต้องฟื้นฟูสภาพ               
ด้วยการล้างน้้าเกลือ (Regeneration) หากแต่เมื่ออายุการใช้งานเกิน ๑ ป ีควรเปลี่ยนใหม่จะเหมาะสมกว่า 
 ๓. การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้้าดื่ม (การใช้ชุดทดสอบ) 
  ด้วยมาตรฐานคุณภาพน้้าดื่มตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
และฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้ก้าหนดคุณภาพน้้าทางจุลชีววิทยา        
ไว้ว่า  - โคลิฟอร์ม                  (หน่วยวัด เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ ลบ.ซม.)  ต้องน้อยกว่า ๒.๒ 
 - อี. โคไล                                                            ต้องไม่พบ 
 - จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค (ซาลโมเนลลา คลอสตริเตียม เพอร์ฟริงเจนส์ และ สแตไฟโคอกคัส           
ออเรียส)  ต้องไม่พบ 
  การที่จะผลิตน้้าให้ได้มาตรฐานน้้าดื่มข้างต้น จะต้องมีระบบการฆ่าเช้ือโรคที่มีประสิทธิภาพ
คือ การใช้ไส้กรองใยสังเคราะห์ ไส้กรองเซรามิก และหลอดยูวี ท้างานร่วมกัน มีการดูแลไส้กรองน้้าดื่มอย่างดี
ไม่ให้เป็นที่สะสมของแหล่งจุลินทรีย์ มีการล้างท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือในไส้กรองเมื่อหยุดผลิตน้้าดื่มเป็น
เวลานาน เป็นต้น ด้วยเหตุที่ว่า เช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้้ามีมากชนิด มองไม่เห็น การตรวจวิเคราะห์จึงมี
ความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจวิเคราะห์จึงได้ใช้จุลินทรีย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นดัชนีช้ีวัด 
ทั้งนี้มี ๒ กลุ่มใหญ่ คือ  
     ๓.๑ จุลินทรีย์ที่บ่งช้ีสุขลักษณะของน้้าหรือสุขาภิบาลอาหาร (ได้แก่ จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เช่น E.Coli )  
     ๓.๒ จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค (Pathogenic Microorganisms) โดยกลุ่มจุลนิทรยี์ที่ใช้ตรวจสอบคือ 
กลุ่มที่ท้าให้เกิดเช้ือโรคอาหารเป็นพิษ  
 การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้้าดื่ม โดยใช้ชุดทดสอบที่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้พัฒนา
และประดิษฐ์ข้ึน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจ้ากัดและอุปสรรคในการด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม 
กล่าวคือ 
  - ก่อนที่จะมีการจัดการความรู้ ผู้วิเคราะห์จ้าเป็นต้องมีความรู้และช้านาญงานในข้ันเช่ียวชาญ 
ต้องมีห้องปฏิบัติการปลอดเช้ือซึ่งมีต้นทุนเครื่องมือสูง และด้าเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าทันทีภายหลังเก็บ
ตัวอย่าง หรือภายในเวลาไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมงหลังเก็บตัวอย่างน้้า สิ่งเหล่านี้ เป็นข้อจ้ากัดในการด้าเนินการใน
พื้นที่ห่างไกลที่ต้องขนส่งเป็นเวลานาน ท้าให้ไม่การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าด้านจุลชีวิวทยาให้กับ
หลายหน่วย เช่น นรข. กปช.จต. ทรภ.๒ ทรภ.๓ และหน่วยใน จว.นราธิวาส เช่น ชุดเฉพาะกิจทหารพราน  
  - ภายหลังการจัดการความรู ้และการพัฒนาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน้าเอาวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA, Deming Cycle) มาใช้ท้าให้เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ ๒ ชุดหรือ ได้ชุด
ทดสอบจุลินทรีย์ Version 1 และ Version 2 ซึ่งปัจจุบันได้น้า Version 2 มาใช้ในการบริการด้านส่งก้าลัง
บ้ารุงสายวิทยาศาสตร์ (ด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดื่มภาคสนาม) ให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือได้
เป็นอย่างดี 



 ชุดตรวจจุลินทรีย์ทั้ง Version 1 (ใช้จานเลี้ยงเช้ือ) และ Version 2 (ใช้ขวดแก้ว Vial) นี้ เป็นชุด
ทดสอบเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพน้้าดื่มทางจุลชีวิทยาในกลุ่มแบคทีเรียเป้าหมาย ๒ ชนิดคือ 
Coliform Bacteria และ E. Coli 
 

    

 อย่างไรก็ตาม ข้อจ้ากัดของชุดทดสอบ Version 1 พบว่า แผ่นวุ้นอาหารเลี้ยงเช้ือนั้นฉีกขาดง่าย ท้าให้
ต้องระมัดระวังในการขนย้าย เพื่อไม่ให้แตก หก รั่วไหล ซึ่งมักจะเกิดปัญหาบ่อยในการเดินทางที่มีเส้นทาง
สัญจรล้าบาก ผิวถนนขรุขระ รวมถึงการเตรียมวุ้นมีข้ันตอนยุ่งยากที่ต้องระมัดระวังมาก จึงน้าปัญหาที่เกิด
ข้ึนมาพัฒนาวางแผน และประดิษฐ์ได้ชุดทดสอบเป็น Version 2 ต่อมา โดยชุดทดสอบใหม่นี้ มีข้อดีหลาย
ประการ คือ อาหารเลี้ยงเช้ือ เป็นแบบสารละลาย มีความสะดวกใช้งานมากกว่า ท้าให้การขนย้ายท้าได้             
สะดวกข้ึน ไม่รั่วไหลง่าย และการเตรียมอาหารน้้า ท้าได้ง่าย ลดข้ันตอนความยุ่งยากได้มาก สามารถ
ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ภาคสนามได้เป็นดียิ่งขึ้น  
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  การตรวจสอบคุณภาพน้้าด่ืมทางด้านจุลชีวิทยาได้ในภาคสนาม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างมาก ก้าลังพลในหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ที่มี
เครื่องกรองน้้าดื่มอยู่แล้ว เกิดความเช่ือมั่นในเรื่องการดูแลบ้ารุงรักษาเครื่องกรองน้้าด้วยตน เอง สามารถ
ก้าหนดวงรอบการเปลี่ยนไส้กรองเซรามิก หรือการตรวจสอบระบบฆ่าเช้ือโรคในน้้าดื่มด้วยหลอดยูวีได้อย่าง
เหมาะสม  
          การน้าเสนอองค์ความรู้เรื่องบ้านรัก (ษ์) น้้า  กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความเช่ือมั่นว่าจะ
สามารถท้าให้ก้าลังพลของกองทัพเรือ ตระหนักถึงความส้าคัญของคุณภาพน้้าด่ืม โดยตัวเราสามารถผลิตน้้าด่ืม
จากเครื่องกรองน้้าดื่มที่มีใช้อยู่ ด้วยความเข้าใจและความรู้ที่จะดูแลบ้ารุงรักษา การตรวจสอบประสิทธิภาพ
สารกรองน้้าดื่ม และการตรวจวิเคราะห์น้้าดื่มได้ด้วยตนเอง และนอกจากนี้  ยังเช่ือมั่นเหลือเกินว่า ก้าลังพลจะ
น้าความรู้ที่มีประโยชน์เหล่านี้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวงกว้าง กับก้าลังพลในหน่วยงานตนเอง ครอบครัว
ตนเอง และสังคมรอบข้างต่อไป มาสร้างบ้านเราให้เป็น บ้านรัก(ษ์) น้้ากันเถอะครับ 
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