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วาสนา กีรติจำเริญ *

เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญในการดำรงชีวติ ของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถนำมาดืม่
กินได้ทันทีเหมือนในสมัยก่อน เนื่องจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั่นเอง จึงทำให้
มนุษย์คดิ ค้นเครือ่ งอุปกรณ์ในการทำน้ำให้สะอาด คือ เครือ่ งกรองน้ำ ซึง่ เป็นวิธหี นึง่ ทีท่ ำให้นำ้ สะอาด
และสามารถนำมาดืม่ ได้อย่างปลอดภัย เครือ่ งกรองน้ำบางชนิดสามารถทำให้นำ้ มีรสทีด่ ขี น้ึ และบางชนิด
ก็สามารถใช้กำจัดสิง่ ปนเปือ้ นต่าง ๆ ในน้ำได้อกี ด้วย

น้ำ

วิธีการเลือกเครื่องกรองน้ำที่ถูกต้อง
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซื้อเครื่องกรองน้ำโดยไม่ทราบว่ามีสิ่งใดปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ควรกำจัดบ้าง
ดังนัน้ จึงควรทดสอบน้ำทีใ่ ช้ดม่ื ว่ามีสง่ิ ใดปนเปือ้ นก่อนตัดสินใจซือ้ เครือ่ งกรองน้ำ และถ้าพบว่าไม่มสี ง่ิ ใด
เจือปนในน้ำก็ไม่จำเป็นต้องซือ้ เครือ่ งกรองน้ำก็ได้
เครือ่ งกรองน้ำทีป่ ระหยัดและราคาถูกคือ เครือ่ งกรองน้ำชนิดคาร์บอนฟิลเตอร์ (carbon filter)
มีคณ
ุ สมบัตเิ พือ่ ปรับปรุงรสของน้ำเท่านัน้ แต่ถา้ ทดสอบแล้วพบว่ามีตะกอน สารประกอบอินทรีย์ (สารฆ่า
แมลง) หรือสารประกอบอนินทรีย์ (ตะกัว่ ปรอท) หรือเชือ้ โรคก็จำเป็นต้องใช้เครือ่ งกรองน้ำชนิดอืน่ ๆ
ดังที่จะกล่าวต่อไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกซื้อควรผ่านการตรวจสอบและการรับรองจาก National
Sanitation Foundation (NSF) ด้วย

ประเภทของเครือ่ งกรองน้ำ
1. เครือ่ งกรองน้ำทีใ่ ช้ถา่ นคาร์บอน (carbon filter)
หลักการทำงาน : เป็นวิธีการทำให้น้ำสะอาดโดยการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ใช้อนุภาคคาร์บอน
หรือถ่านคาร์บอนเป็นตัวกรอง โดยดักจับสิง่ ปนเปือ้ นต่าง ๆ ไว้เมือ่ น้ำไหลผ่านเครือ่ งกรองน้ำ
ซึง่ ใช้ได้ผลดีในการกำจัดรสและกลิน่ ของสารประกอบอินทรีย์ คลอรีน ยาฆ่าแมลง และโลหะ
หนักทีต่ กตะกอน แต่มเี ครือ่ งกรองน้ำบางชนิดสามารถกำจัดโลหะหนักได้ โดยก่อนทีน่ ำ้ จะ
ผ่านเข้าเครือ่ งกรองควรใส่คลอรีนก่อนเพือ่ ช่วยฆ่าเชือ้ โรคบางชนิด
* นักวิชาการ สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. E-mail : wkeer@ipst.ac.th
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สิง่ ทีก่ ำจัดไม่ได้ : เชือ้ โรคและโลหะบางชนิด
รูปแบบ
: ติดไว้กบั ก๊อกน้ำหรือใต้อา่ งน้ำ

2. เครือ่ งกรองน้ำทีใ่ ช้กระบวนการออสโมซิสย้อนกลับ (reverse osmosis filter)
หลักการทำงาน : เป็นวิธกี ารทำน้ำให้สะอาดโดยใช้เยือ่ เลือกผ่าน ซึง่ มีขน้ั ตอนทีส่ ำคัญ
2 ขัน้ คือ
(1) น้ำจะผ่านมาทีเ่ ครือ่ งกรอง เพือ่ กำจัดสิง่ ปนเปือ้ นทีม่ โี มเลกุลขนาดใหญ่ เช่น
สารฆ่าแมลง คลอราไมน์ (chloramines) และสารอินทรียท์ เ่ี ป็นอันตรายอืน่ ๆ
(2) น้ำจะถูกแรงดันให้ไหลผ่านมาทีเ่ ยือ่ เลือกผ่านทีเ่ ป็นพลาสติกชนิดพิเศษเพือ่
กำจัดสิง่ เจือปนทีม่ โี มเลกุลเล็ก ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ไพโรเจน (pyrogens)
และเกลือบางชนิดทีท่ ำให้นำ้ กระด้าง ซึง่ น้ำจะไหลผ่านรูของเยือ่ เลือกผ่านได้
แต่สง่ิ ปนเปือ้ นชนิดต่าง ๆ จะผ่านไม่ได้
สิง่ ทีก่ ำจัดไม่ได้ : เชือ้ โรคและสารประกอบอินทรียบ์ างชนิด
รูปแบบ
: ติดไว้ใต้อา่ งน้ำ
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3. เครือ่ งกรองน้ำทีใ่ ช้หลักการกลัน่ (distillation filter)
หลักการทำงาน : เป็นวิธกี ารทำน้ำให้สะอาดโดยใช้หลักการกลัน่ คือ ให้นำ้ ผ่านขดลวด
ทำความเย็น (cooling coil) แล้วทำให้นำ้ เดือดจนเปลีย่ นสถานะเป็นไอน้ำและทำให้เย็นตัวลง
เป็นของเหลวอีกครัง้ เครือ่ งกรองน้ำชนิดดิสติลเลชัน่ ฟิลเตอร์นจ้ี ะแยกน้ำออกจากสิง่ ปนเปือ้ น
แทนทีจ่ ะแยกสิง่ ปนเปือ้ นออกจากน้ำเหมือนวิธกี ารกรองน้ำแบบอืน่ ๆ ซึง่ สามารถกำจัดสิง่
ปนเปือ้ น เช่น เชือ้ โรค และสารประกอบอนินทรียอ์ น่ื ๆ เครือ่ งกรองน้ำชนิดดิสติลเลชัน่ ฟิลเตอร์
จะติดตัวกรองน้ำทีท่ ำด้วยคาร์บอน เพือ่ กรองคลอรีนก่อนเพราะคลอรีนมีจดุ เดือดต่ำกว่าน้ำ
จึงเปลีย่ นเป็นแก๊สคลอโรฟอร์มและปนไปกับน้ำกลัน่ ได้
สิง่ ทีก่ ำจัดไม่ได้ : สารประกอบอินทรีย์
รูปแบบ
: วางไว้บนโต๊ะพร้อมกับถังกัก
เก็บน้ำ

4. เครือ่ งกรองน้ำทีใ่ ช้โอโซน (ozone filter)
หลักการทำงาน : เป็นวิธกี ารทำน้ำให้สะอาด
โดยใช้โอโซนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถฆ่าได้
เร็วกว่าการใช้โบรมีนและคลอรีน 1000 เท่า และ
สามารถกำจัดสิง่ ปนเปือ้ น เช่น ไวรัส รา ยีสต์ และ
กำจัดสีและกลิ่นได้อีกด้วย เครื่องกรองน้ำชนิด
โอโซนฟิลเตอร์ สามารถกำจัดโลหะ เช่น เหล็ก
แมงกานีส และกำมะถัน ซึ่งเป็นวิธีการทำให้น้ำ
สะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีและไม่
เหลือสิ่งตกค้างในน้ำ ยกเว้นออกซิเจนบริสุทธิ์
เท่านัน้
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สิง่ ทีก่ ำจัดไม่ได้ : สารประกอบอนินทรีย์
รูปแบบ
: วางไว้บนโต๊ะพร้อมกับถังกักเก็บน้ำ

5. เครือ่ งกรองน้ำทีใ่ ช้รงั สีอลั ตราไวโอเลต (ultraviolet filter)
หลักการทำงาน : เป็นวิธีการทำน้ำให้สะอาดโดยใช้รังสีอัลตรา
ไวโอเลตทีม่ คี วามยาวคลืน่ 254 นาโนเมตร ฆ่าเชือ้ โรคและสิง่ ปนเปือ้ นในน้ำ
เช่น แบคทีเรีย (ชนิด E.Coli) ไวรัส และสาหร่ายบางชนิด ซึง่ นับว่าเป็นวิธี
ควบคุมการเพิม่ จำนวนเชือ้ โรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก โดยไม่ตอ้ งใช้สารเคมี
ทีเ่ ป็นอันตรายเหมือนคลอรีนอีกด้วย เครือ่ งกรองน้ำชนิดอัลตราไวโอเลต
ควรมีตวั กรองทีม่ ขี นาด 5 ไมครอนหรือน้อยกว่าเพราะสิง่ ปนเปือ้ นจะได้
ผ่านไม่ได้และควรทำน้ำให้ลดความกระด้างก่อนทีจ่ ะผ่านเครือ่ งกรองชนิดนีด้ ว้ ย
สิง่ ทีก่ ำจัดไม่ได้ : สารประกอบอนินทรียแ์ ละสารประกอบอินทรีย์
รูปแบบ
: วางบนโต๊ะหรือใต้อา่ งน้ำ
6. เครือ่ งกรองน้ำทีใ่ ช้หลักการตกตะกอน (sediment filter)
หลักการทำงาน : เป็นวิธีการทำน้ำให้สะอาด
โดยใช้ตวั กรองดักจับตะกอน สิง่ ปนเปือ้ นทีม่ ขี นาด
ใหญ่ เช่น สนิม ทราย และอนุภาคทีม่ ขี นาดใหญ่
กว่า 20 ไมครอน
สิง่ ทีก่ ำจัดไม่ได้ : เชือ้ โรค สารประกอบอินทรีย์
และสารประกอบอนินทรีย์
รูปแบบ : วางใต้อา่ งน้ำ

28

ปีท่ี 32 ฉบับที่ 127 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2546

ชุดทดสอบน้ำทีบ่ า้ น
แม้จะไม่สามารถทดแทนการวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบซึง่ กำจัดสิง่ ปนเปือ้ นได้ 100 เปอร์เซ็นต์
แต่ชุดทดลองนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ทราบคุณภาพของน้ำได้ภายในเวลา 10 นาที ตัวอย่าง
ชุดทดสอบทีใ่ ช้ตรวจคุณภาพน้ำ ซึง่ สามารถทดสอบหาแบคทีเรีย ตะกัว่ สารฆ่าแมลง คลอรีนและอืน่ ๆ
รวมทัง้ ยังสามารถตรวจสอบสารหนูได้อกี ด้วย
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