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คํานํา 

 

 เอกสารฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนคูมือประกอบการดูแลบํารุงรักษาสําหรับเครื่องผลิตนํ้าด่ืม “กาชาด – ดาว” 

โดย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย และ บริษัท ดาว เคมิคอลประเทศไทย จํากัด ภายใต

การควบคุมการดูแลการผลิตและติดต้ัง โดยบริษัทวอเทอร เน็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเครื่องผลิตนํ้าด่ืม ที่ใชระบบการ

กรองนํ้าด่ืมภายใน ถึง 2 ระบบ คือ ระบบการนํ้าแบบ “Ultra filtration (UF.)” และระบบ “Reverse Osmosis” หรือที่

ทานรูจักกันในนาม “R.O.” ซึ่งเปนระบบการกรองนํ้าด่ืม ที่ทันสมัยและไดรับการยอมรับและมีการรับรองจากหลาย

สถาบันวา นํ้าที่ผานการกรองจากระบบ Reverse Osmosis “สะอาด” และ “ปลอดภัย” มาใชกับตูนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ 

“Daily Fresh”  เพ่ือใหผูบริโภคมั่นใจวาไดบริโภคนํ้าด่ืมที่สะอาดปลอดภัยอยางแทจริง  

 จากการคนพบวา โมเลกุลของ ”นํ้า” น้ันเปนโมเลกุลที่เล็กมากๆ โดยมีขนาดเพียง 0.0001 ไมครอน เทาน้ัน และ

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับโมเลกุลของสารปนเปอนตางๆ ที่ละลายปนอยูในนํ้าน้ัน พบวาโมเลกุลของนํ้าน้ันมีขนาดเล็กที่สุด 

จากการคนพบดังกลาวจึงทําใหเกิดการคิดคนและหาวิธีที่จะกรองเอาเฉพาะโมเลกุลของนํ้าเทาน้ัน จึงไดเกิดเปนเย่ือกรอง

นํ้าที่เรียกวา “เมมเบรน” ซึ่งมีขนาดการกรองเทากับ 0.0001 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กเทียบเทากับโมเลกุลของนํ้า เย่ือ

กรองน้ีจึงยอมใหเฉพาะโมเลกุลของนํ้าเทาน้ันที่ผานไปได สวนสารละลายปนเปอนอยางอ่ืน รวมทั้ง เช้ือโรค ตางๆ เชนเช้ือ

ไวรัส และเช้ือเบคทีเรีย จะไมสามารถผานเย่ือกรองเมมเบรนไปได ทําใหการกรองนํ้าแบบ ”Reverse Osmosis” น้ี

สามารถแยกสารละลายที่ปนเปอนอยูในนํ้าไดมากกวา 95 % จึงทําใหได “นํ้า” ที่บริสุทธ์ิ ปราศจากเช้ือโรค, ปุย, ยาฆา

แมลง และสารเคมีอ่ืนๆ ซึ่งอาจปนเปอนมากับนํ้าได โดยเยื่อกรองเมมเบรนน้ีอยู ในรูปแบบของ “ไสกรองเมมเบรน” 

 เน่ืองจากขนาดรูกรองของเย่ือกรองเมมเบรนมีขนาดเล็กมาก ดังน้ันการที่จะทําการกรองนํ้าใหไดปริมาณตามที่

ตองการไดน้ัน จําเปนตองมีการเพ่ิมแรงดันนํ้าใหเหมาะสม ทําใหตองใชปมแรงดันสูงเพ่ือเพ่ิมแรงดันนํ้าดิบในการกรองนํ้า

ดวย ดวยเหตุน้ีจึงทําใหการกรองนํ้าระบบ “Reverse Osmosis” น้ี จึงตองมีการใชไฟฟา และดวยเหตุที่ขนาดการกรอง

ของเยื่อกรองเมมเบรนมีขนาดเล็กมาก ทําใหในการผลิตนํ้าด่ืมน้ันจะมีนํ้าสวนหน่ึงที่ไมสามารถผานเยื่อกรองน้ีออกมาไดจึง

ทําใหมีนํ้าที่เหลือจากการกรอง 

 ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเพ่ิมความมั่นใจในการบริโภคนํ้าด่ืม ที่ผลิตออกมาจากเครื่องผลิตนํ้าด่ืม และ เพ่ือชวยใหการ

บํารุงรักษาเครื่องกรองนํ้าไดงายย่ิงขึ้นและเปนการชวยยืดอายุการใชงานของไสกรองเมมเบรน เครื่องผลิตนํ้าน้ีไดใช 

รูปการกรองนํ้าเบ้ืองตน และ ระบบการนํ้าแบบ “Ultra filtration (UF.)” เขามามีสวนรวมในการกรองนํ้าด่ืม ในเครื่อง

ผลิตนํ้าด่ืมน้ีดวย ซึ่งการกรองนํ้าเบ้ืองตนจะเปนการกรองสิ่งที่ปนเปอนมากับนํ้าดิบกอนที่จะเขาสูระบบการกรอง UF. 

และ RO. ซึ่งกระบวนการกรองทั้งหมดน้ี จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการดูแลและการบํารุงรักษา เพ่ือใหเครื่องผลิตนํ้าด่ืม

สามารถทํางานไดเปนปกติ  
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับน้ํา 

 

นํ้าเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงในตอสุขภาพรางกายของมนุษยเรา โดยอวัยวะตางๆ ภายในรางกายของเราน้ันลวน

แตมีนํ้าเปนสวนประกอบสําคัญ เชน 

 

  75 % ของ สมอง ,หัวใจ ,กลามเน้ือ  เปนนํ้า 

  83 % ของเลือด ,ไต    เปนนํ้า   

  86 % ของปอด ,ตับ    เปนนํ้า 

 

 ดังน้ันนํ้าจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดสําหรับรางกาย และไมสามารถมีอะไรมาแทนได รางกายจึงควรไดรับนํ้าใน

ปริมาณที่เพียงพอ เพ่ือทดแทนนํ้าที่รางกายตองเสียไปจากการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งในแตละวันเราควรด่ืมนํ้าอยางนอยวัน

ละ 8-12 แกว หรือ ประมาณ 2-3 ลิตร และควรแนใจดวยวานํ้าที่เราด่ืมไปน้ันเปนนํ้าด่ืมที่สะอาด เพราะอวัยวะทุกช้ิน

และการทํางานในทุกระบบภายในของรางกาย จําเปนตองอาศัยปริมาณนํ้าที่เพียงพอในการทํางาน เพ่ือรักษาสมดุลของ

เซลลใหคงที่และหลอเลี้ยงเซลลใหมีความชุมช้ืน 

 

 หนาที่ของนํ้าในรางกาย 

1. เปนตัวทําละลายสารอาหารและชะลางของเสียออกจากรางกาย 

2. เปนตัวกลางในการขนสง อาหาร อากาศและออกซิเจน ใหเขาสูเซลลและ ผานออกจากเซลล ไปเลี้ยงสวนตางๆ 

ของรางกาย 

3. เปนตัวควบคุมอุณหภูมิในรางกาย 

4. เปนตัวหลอลื่นอวัยวะตางๆ ในรางกาย 

 

 นํ้าไมไดมีหนาที่ ใหสารอาหารกับรางกายเพียงแตเปนตัวกลางในการขนสงเทาน้ัน ทั้งน้ีเราน้ันไดรับสารอาหาร จาก

การรับประทานอาหาร เราจึงควรบริโภคใหครบทั้ง 5 หมู เพ่ือที่รางกาย จะไดสารอาหารที่ครบถวน  

 

สิ่งปนเปอนที่ละลายอยูในนํ้าน้ันสามารถแบงออกเปน 2 สวน หลักๆ คือ 

1. T.D.S = Total Dissolved Solids คือ สารอนินทรีย หรือของแข็งที่ไมมีชีวิต ซึ่งละลายเปนเน้ือเดียวกับนํ้าซึ่ง อาจจะมี

ประจุไฟฟา บวกหรือลบอยู จึงเปนสาเหตุสวนหน่ึงที่ใหนํ้าสามารถนําไฟฟาได 

*คา TDS จะบอกถึงปริมาณสารละลายทั้งหมดที่อยูในนํ้า หากคา TDS สูงแสดงวานํ้ามีความบริสุทธ์ินอย * 

2. T.O.C = Total Organic Compound คือ สารอินทรีย ที่เกิดจากการยอยสลายของสิ่งมีชีวิตที่ละลายเจือปนอยูในนํ้า 

ซึ่งมักจะมีโทษตอรางกายและสารเหลาน้ียังเปนอาหารของเช้ือโรคอีกดวย 
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 คุณสมบัติของนํ้า แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

 

คุณลักษณะของน้ํา 

 

คุณลักษณะของนํ้าแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. คุณลักษณะทางดานกายภาพ (Physical Characteristics) คือ ลักษณะของนํ้าที่สามารถวิเคราะหไดจากกาย

สัมผัส ไดแก ความขุน (Turbidity) สี (color) รสชาติ (Taste) กลิ่น (Odor) อุณหภูมิ (Temperature) และปริมาณ

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) 

1.1 ความขุน (Turbidity) หมายถึงการที่นํ้ามีอินทรียสาร อนินทรียสาร แพลงตอน และจุลินทรีย แขวนลอยอยูในนํ้า

ทําใหไมสามารถมองลงไปในระดับนํ้าที่ลึกไดสะดวก สารแขวนลอยที่ปนอยูในนํ้าจะมีขนาดต้ังแต 0.2-1,000 มิลลิ

ไมครอน คาความขุนของนํ้าที่ไดมาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) จะอยูที่ไมเกิน 5 เอ็นทียู (NTU: Nephelometric 

Turbidity Units)  

1.2 สี (Color) สีของนํ้าเกิดจากการหมักหมมทับถมกันของพืช ใบไม จุลินทรีย เศษวัสดุอินทรียตางๆ หรือธาตุตางๆ 

เชน ธาตุเหล็ก แมงกานีส สีของนํ้าที่ไดมาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) จะอยูที่ไมเกิน 15 ทีซียู (TCU: True Color 

Units)  

1.3 กลิ่น (Odor) เกิดจากนํ้ามีจุลินทรียบางชนิด เชน สาหราย หรือเกิดจากการยอยสลายอินทรียสารในนํ้าที่อยูใน

สภาวะขาดออกซิเจน จนทําใหเกิดแกซไขเนา หรือเกิดจากการปนเปอนของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานนํ้าสะอาดตอง

ไมมีกลิ่น 

1.4 รสชาติ (Taste) รสชาติของนํ้าเกิดจากเกลืออนินทรีย เชน เกลือทองแดง เกลือเหล็ก เกลือโพแทสเซียม ตองใช

ลิ้นสัมผัส ซึ่งรับความรูสึกได 4 รส คือ เปรี้ยว หวาน ขม และเค็ม  

1.5 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ียังเกิดจากการประทํา

ของมนุษย โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตกระแสไฟฟา เปนตน 

1.6 ปริมาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) หมายถึงปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด

สวนใหญเปนพวกเกลืออนินทรีย ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแสเซียม ไนเตรด คลอไรด ซัลเฟต เปนตน 

นอกจากน้ียังรวมถึงกิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก นํ้าเสียจากชุมชน การเกษตร อุตสาหกรรม เปนตน คา TDS ไมควร

เกิน 500 mg/L หรือ 500 ppm หากคา TDS เกิน 1000 mg/L จะเปนนํ้าที่ไมเหมาะสําหรับใชในชีวิตประจําวัน เพราะ

คา TDS ที่สูง จะบงบอกถึงความเปนไปไดของสิ่งเจือปนที่อันตรายและตองมีการตรวจสอบเพ่ิมเติม   โดยสวนใหญ คา 

TDS สูง จะเกิดจากนํ้ามีสวนผสมของ โปตัสเซียม คลอไรด และ โซเดียม 

2. คุณลักษณะทางดานเคมี (Chemical Characteristics) ประกอบดวย 

2.1 คาความเปนกรด-ดาง ของนํ้าหรือคาพีเอช (pH) โดยทั่วไปนํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติจะมีคา    พีเอชประมาณ 

6.0-8.5 



คู่มือดูแลรักษาเคร่ืองผลิตนํ้าด่ืม กาชาด – ดาว 

Page 4 of 14 

2.2 คาความกระดาง (Hardness) หมายถึงนํ้าที่เมื่อทําปฏิกิริยากับสบูแลวทําใหสบูเกิดฟองไดยาก โดยทั่วไปคาความ

กระดางไมควรเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.3 คาสารละลายตางๆ ที่ละลายปนอยูในนํ้า เชน แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแสเซียม ไนเตรด คลอไรด 

ซัลเฟต ทองแดง สังกะสี สารหนู เปนตน 

3. คุณลักษณะของนํ้าทางดานชีวภาพ (Biological Characteristics) เปนการปนเปอนของจุลินทรียในนํ้าทั้งที่ทําให

เกิดโรคและไมทําใหเกิดโรค ไดแก ไวรัส แบคทีเรีย หนอนพยาธิ และโปรโตซัว เปนตน 

สวนประกอบตางๆ ที่ละลายหรือเจือปนอยูในนํ้าน้ัน จะมีขนาดของโมเลกุลที่ตางกันออกไป ต้ังแตสามารถ

มองเห็นไดดวยตาเปลาและไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน 

 

 ตะกั่ว   มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ   0.00031 ไมครอน 

 ปรอท  มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ   0.00029 ไมครอน 

 สารหนู  มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ   0.00024 ไมครอน 

 เหล็ก  มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ   0.00023 ไมครอน 

 

 สวนประกอบเหลาน้ีหากรางกายของเราไดรับในจํานวนที่มากเกินความตองการก็อาจจะทําใหเกิดโทษตอรางกาย

ของเราได เราจึงควรบริโภคนํ้าด่ืมที่มีความบริสุทธ์ิหรือนํ้ามีสิ่งปนเปอนในนํ้าที่นอย เพ่ือสุขภาพที่ดี 

 

 แหลงนํ้าดิบ 

 

1. นํ้าผิวดิน คือ นํ้าที่อยูตามแหลงนํ้าในธรรมชาติ เชน แมนํ้า คลอง หรือแหลงที่มนุษยสรางขึ้น เชน เขื่อน อางเก็บนํ้า 

โดยทั่วไปนํ้าผิวดินมักจะมีคา T.D.S. ที่ตํ่า แตมักจะมีปญหาเรื่องความขุน สาหราย แบคทีเรีย เปนตน นํ้าผิวดินน้ีเปน

ตนกําเนิดของนํ้าประปา 

2. นํ้าบาดาล คือ นํ้าที่อยูในช้ันดินหรือช้ันหินใตดิน โดยทั่วไปนํ้าบาดาลที่อยูลึกลงไปในพ้ืนดินมากๆนํ้าจะใสและ

ปราศจากตะกอนดิน เน่ืองจากถูกกรองผานช้ันดิน แตหากวาแหลงนํ้าประปาอยูลึกลงไปไมมากนํ้าก็อาจจะมีการ

ปนเปอนที่สูง สําหรับคา T.D.S. อาจจะสูงหรือตํ่าก็ไดขึ้นอยูแหลงนํ้าบาดาลน้ันๆ  

3. นํ้าประปา คือ นํ้าที่นํานํ้าผิวดินมาผานการบําบัดและกรอง เพ่ือใหคุณภาพของนํ้าดีขึ้นเหมะสมกับกับการบริโภคหรือ

การใชงานในชีวิตประจําวัน มีการเรียกนํ้าประปาในหลายช่ือ ขึ้นอยูกับแหลงที่ผลิต เชน ประปานครหลวง ประปาภูม

ภาค ประปาหมูบาน ซึ่งความสะอาดของนํ้าก็จะแตกตางกันตามแหลงนํ้าดิบที่นําผลิต 

 

 

 

 

วิธีการบําบัดน้ําเบื้องตน 

1. การตมนํ้า 
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 ขอควรระวัง นํ้าที่ตมเดือดนานๆ ไอออนของ ”ซิลเวอรไนเตรท” ที่อยูในนํ้าจะเปลี่ยนเปน ”ซิลเวอรไนไตรท”  

ซึ่งเปนสารที่ใหโทษแกรางกายและแรธาตุบางอยางที่เปนโทษตอรางกายจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเพราะการระเหยของนํ้า

และอาจมากจนเกินขีดจํากัด ความสามารถของรางกาย ในการกําจัดขับถายออกมาจึงไมควรด่ืมนํ้าที่ ตมเดือดแลวหลาย 

ๆ ครั้ง  

2. การกลั่นนํ้า 

 เปนวิธีการที่ใชกลั่นแยกสารที่ระเหยงายซึ่งปนอยูกับสารที่ระเหยยาก การกลั่นธรรมดาน้ีจะ ใชแยกสารออกเปน

สารบริสุทธ์ิเพียงครั้งเดียวไดสารที่มีจุดเดือดตางกันต้ังแต 80 องศาเซลเซียส ขึ้นไป เน่ืองจากนํ้ากลั่นมีความบริสุทธ์ิสูง

มาก ในทางการแพทยจึงนําไปใชในการเตรียมสารละลายตางๆ เชน ทํานํ้าเกลือ เปนตน แตไมไดหมายความวาจะไมมี

แบคทีเรีย ดังน้ัน ไมควรนํามาด่ืม 

3. รังสีอัลตราไวโอเลต Ultraviolet Radiation (U.V.) 

 รังสีอินฟราเรดถูกคนพบ นักฟสิกสชาวเยอรมันช่ือ (Johann Wilhelm Ritter) รังสีที่ใชฆาเช้ือโรคในนํ้าด่ืม คือ 

รังสี UBC ไดมาจาก UV ที่มนุษยคิดขึ้นมาเอง ไมใชจากธรรมชาติ ในการผลิตนํ้าด่ืมที่ฆาเช้ือดวย UV หลอดUVจะตองแช

อยูในนํ้า ทุกโมเลกุลของนํ้าจะตองสัมผัสกับหลอด UV เช้ือโรคถึงจะตาย มีตนทุนสูง   

4. โอโซน OZONE (O3)  

 โอโซน คือ อะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมรวมกันเปน 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) โอโซนเปนกาซธรรมชาติ

รูปแบบหน่ึงของออกซิเจน (O2) ที่ไมเสถียร แตมีพลังงาน ในการทําปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงโดยเมื่อทําปฏิกิริยาแลวจะไม

เหลือสารพิษตกคางใดๆ นอกจากออกซิเจน จึงมีการนําโอโซนไปใชงานอยางแพรหลายทั้งในครัวเรือน สํานักงานจนถึง

โรงงานอุตสาหกรรม โอโซนพบมากในช้ันบรรยากาศของโลกในระดับความสูงประมาณ 10 ถึง 50 กิโลเมตร เหนือผิวโลก

ที่เรียกวา ช้ันสตราโตสเฟยร (Stratospheres) 

5. การกรองนํ้า  

การกรองนํ้าเปนรูปแบบของการบําบัดนํ้าที่สามารถพบไดโดยทั่วไป มีทั้งการกรองโดยใชไสกรองหรือการกรอง

โดยใชสารกรอง การกรองนํ้าเปนการบําบัดนํ้าที่มีรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพและคุณภาพของนํ้าที่นํามากรอง ไส

กรองและสารกรองแตละแบบก็มีคุณภาพหรือรูปแบบการบําบัดที่แตกตางกันออกไป การกรองนํ้าสามารถแบงตามความ

ละเอียดในการกรองดังน้ี 

รูปแบบการกรองน้ํา ความละเอียดในการกรอง หนวย 

ระดับธรรมดา Particle Filtration ใหญกวา 1 ไมครอนขึ้นไป   

ระดับเล็กมาก Micro Filtration 0.04 – 2  ไมครอน 

ระดับความละเอียด Ultra Filtration 0.001 – 0.1 ไมครอน 

ระดับความละเอียดมาก Nano Filtration 0.0009 – 0.009 ไมครอน 

ระดับอณูของนํ้า Reverse Osmosis 0.0001 ไมครอน 

 

ระบบการกรองน้าํแบบ Reverse Osmosis (R.O.) 

 ประวัติความเปนมา 
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 ระบบการกรองนํ้าแบบ Reverse Osmosis น้ันเปนระบบการกรองนํ้าที่ทันสมัยจากประเทศ สหรัฐอเมริกา 

พัฒนาขึ้นเพ่ือใชด่ืมในกองทัพเรือและองคการ NASA ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

 ระบบ Reverse Osmosis ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนระบบการผลิตนํ้าด่ืมที่ทันสมัยและปลอดภัยมาก

ที่สุด ระบบหน่ึง ในปจจุบัน ดวยคุณภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคการอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA 

และองคการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนํ้าด่ืมโดยทั่วไป สามารถพิสูจนคุณภาพดวยกระบวนการ วิเคราะหทั้งทางฟสิกส เคมี 

พิษวิทยาและจุลชีววิทยาได 

 

 หลักการทํางาน 

 ระบบ Reverse Osmosis น้ันอาศัยหลักการเพ่ิมแรงดันของนํ้าดิบใหไหลผานเย่ือ TFC Membrane ที่มี

ความสามารถในการกรองในระดับอณูของนํ้า 0.0001 ไมครอน จึงทําใหสามารถกรองสิ่งที่เจือปนหรือละลายอยูในนํ้าและ

สามารถขจัด เช้ือจุลินทรีย, ไวรัส, แบคทเีรีย ทุกประเภท ไดมากกวา 90 %  

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขนาดโมเลกุลของสิ่งที่เจือปนหรือละลายอยูในนํ้าน้ันสวนใหญมีขนาดโมเลกุลมากวา 0.0001 

ไมครอน ทําใหนํ้าด่ืมที่ผานการกรองจากระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis น้ันสามารถด่ืมไดทันทีโดยไมตองตม

กอนด่ืม  

 

 แผนผังแสดงประสิทธิภาพของการกรองนํ้าระบบ Reverse Osmosis  

 
 

 

 

รายละเอียดอุปกรณ 
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1. เพรสเชอรเกจ Pressure Gauge ตัวที่ 1 

 

 

 ทําหนาที่ วัดแรงดันของนํ้าดิบ (นํ้าประปา) ที่เขามายังตูนํ้าด่ืม ฯ ทําใหเราสามารถทราบไดวา ณ ตอนน้ี แรงดัน

นํ้าที่เขาตูนํ้าด่ืมฯ มีแรงดันอยูที่เทาไรเหมาะสมกับการทํางานของตูนํ้าด่ืมฯ หรือไม ซึ่งโดยปกติแลวแรงดันนํ้าที่เหมาะสม

สําหรับการทํางานของตูนํ้าด่ืมฯ น้ันควรอยูที่ระหวาง 10 – 40 Psi (Pound Square Inch) หากแรงดันนํ้านอยกวาน้ี 

อาจจะทําใหตูนํ้าด่ืมฯ ไมสามารถผลิตนํ้า ไดตามที่บริษัทฯ กําหนดไว และหากแรงดันของนํ้ามากกวาน้ีอาจจะทําใหเกิด

นํ้ารั่วภายในตัวตูนํ้าด่ืมฯ ได ทั้งน้ีหากเพรสเชอรเกจ ตัวที่ 1 น้ี เข็มวัดช้ีอยูที่ เลข 0 (ศูนย) แสดงวาไมมีแรงดันนํ้าเขาตูนํ้า

ด่ืม ฯ ในขั้นตนควรทําการตรวจสอบระบบนํ้าที่ตอเขาตูนํ้าด่ืม ฯ เพ่ือหาสาเหตุตอไป 

 

 

 

 

 

2. ชุดไสกรองเบ้ืองตน Pretreatment ประกอบดวย 
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1. ไสกรองใยโพลีโพรพิลีน ขนาด 5 ไมครอน (ความยาว 20 น้ิว) 

2. ไสกรองคารบอนบล็อก (ความยาว 20 น้ิว) 

3. ไสกรองใยโพลีโพรพิลีน ขนาด 1 ไมครอน (ความยาว 20 น้ิว)  

 อายุการใชงานสําหรับชุดไสกรองเบ้ืองตน อยูที่ประมาณ 30,000 – 50,000 ลิตร (30 – 50 Q) ทั้งน้ีอายุการใช

งานของไสกรองน้ันเปนระยะเวลาโดยการประมาณ ทั้งน้ีอายุการใชงานขึ้นอยูกับคุณภาพของนํ้าดิบที่เขามาที่ตูนํ้าด่ืมฯ 

และการดูแลบํารุงรักษา ทั้งน้ีคา TDS. สําหรับนํ้าดิบที่เหมาะสมสําหรับนํามาเขาเครื่องผลิตนํ้าด่ืม เพ่ือใหเครื่องผลิตนํ้าด่ืม

สามารถทํางานไดอยางปกติ และ ทําใหอายุการใชงานของไสกรองสามารถใชงานไดตามปกติ คือ ไมเกิน 200 PPM. 

 

3. โลวเพรสเชอรสวิทช Low Pressure Switch 

 

เปนสวิทชไฟฟาทําหนาที่ ตัด หรือ ตอ กระแสไฟฟาเมื่อแรงดันนํ้าดิบที่ผานออกมาจากไสกรองตัวที่ 1 (ไสกรอง

ใยโพลีขนาด 5 ไมครอน) มีแรงดันนํ้าตํ่ากวาหรือมากกวา 2 Psi   

  ตามขั้นตอนการทํางานของตูนํ้าด่ืมฯ ปกติน้ันเมื่อลูกลอยไลนผลิตตก (นํ้าภายในถังสํารองลดลง) กระแสไฟจะถูก

จายไปยัง ปมผลิตนํ้าและโซลินอยดวาลว (Solenoid Valve) เพ่ือทําการผลิตนํ้าเขาถังสํารองนํ้า ซึ่งหากเกิดกรณีนํ้าดิบ 

(นํ้าประปา) ไมไหลเขาตูนํ้าด่ืมฯ โลวเพรสเชอรสวิทซ (Low Pressure Switch) จะทําการตัดกระแสไฟ เพ่ือปองกันไมให

ปมผลิต ทํางาน ซึ่งอาจจะเกิดปญหากับปมผลิตนํ้าไดหากปมผลิตน้ันทํางานนานเกินไปจนเกิดความรอนสะสมซึ่งอาจจะ

ทําใหปมไหมได (เพราะปมทํางานไปเรื่อยๆ แตนํ้าในถังสํารองไมเต็ม (ลูกลอยไมตัด) เน่ืองจากไมมีนํ้าเติมลงไปในถังสํารอง

นํ้าเพราะไมมีนํ้าดิบไหลเขาเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

4. เพรสเชอรเกจ Pressure Gauge ตัวที่ 2 

  1            2            3 
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 ทําหนาที่ วัดแรงดันของนํ้าดิบ (นํ้าประปา) ที่ผานออกมาจากชุดไสกรองเบ้ืองตน ทําใหเราสามารถทราบไดวา ณ 

ตอนน้ี แรงดันนํ้าที่ผานออกมาจากชุดไสกรองเบ้ืองตน มีแรงดันอยูที่เทาไร ซึ่งโดยปกติแลวแรงดันนํ้าที่ เหมาะสม

สําหรับการทํางานของตูนํ้าด่ืมฯ น้ันควรอยูที่ระหวาง 10 – 40 Psi (Pound Square Inch) ดังน้ันแรงดันของนํ้าดิบ 

(นํ้าประปา) ที่ผานออกมาจากชุดไสกรองเบ้ืองตนน้ันไมควรตํ่ากวา 60 % เมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันนํ้าของเพรสเชอรเกจ

ตัวที่ 1  

 ทั้งน้ีหากเพรสเชอรเกจ ตัวที่ 2 น้ี เข็มวัดช้ีอยูที่เลข 0 (ศูนย) แสดงวาชุดไสกรองเบ้ืองตน เกิดการอุดตันตองทํา

การถอดออกมาลางหรือเปลี่ยน เพ่ือใหเครื่องสามารถทํางานไดตามปกติ 

 

5. โซลินอยดวาลว Solenoid Valve 

 

 เปนวาลวไฟฟา ทําหนาที่เปด – ปด (กั้น) นํ้าใหผานหรือไมผานไปยัง ปมนํ้า (ปมผลิต) เพ่ือทําใหเกิดกระบวนการ

ผลิตนํ้าลงในถังสํารองนํ้า เมื่อนํ้าในถังสํารองนํ้ามีระดับลดลง (ลูกลอยรายผลิตตก) ทั้งน้ีอาการเสียจะแบงไดเปน 2 กรณี

คือ 

 1. หากปดตลอด เมื่อมีผูมาใชบริการ นํ้าในถังสํารองนํ้าจะลดลง เรื่อยๆ แตตูนํ้าด่ืมจะไมมีนํ้าที่ผลิตใหมลงไป

ทดแทน เพราะไมมีนํ้าไหลผานมาที่ปมผลิตเพ่ือทําการผลิตนํ้า จนในที่สุดเมื่อนํ้าในถังสํารองนํ้าหมด ตัวตูนํ้าด่ืมจะเปลี่ยน

ไฟหนาตูเปนสีแดง (ไมพรอมใชบริการ) ซึ่งจะทําใหตูนํ้าด่ืมไมรับเหรียญ 

2. หากเปดตลอดหรือปดไมสนิท จะเปนสาเหตุใหมีนํ้าไหลออกจากตูนํ้าด่ืมฯ ตลอดเวลา ในขณะที่เครื่องไมไดมี

การผลิตนํ้า (ปมผลิตไมทํางาน) โดยปกติจะมีนํ้าไหลทิ้งออกจากตัวตูใน 2 กรณี คือ 

1. ไหลทิ้งเมื่อตูนํ้าด่ืมฯ มีการผลิตนํ้า และ  

2. เมื่อมีผูใชบริการเติมนํ้าลนหรือเทนํ้าลงในชองรับนํ้าด่ืม 

 

6. ไสกรอง Ultra filtration (UF.) 

 

 เปนไสกรองที่ มีความสามารถในการกรองนํ้าดวยความละเอียด 0.001 – 0.1 ไมครอน ทําหนาที่ กรองนํ้าดิบที่

ผานมาจากชุดกรองเบ้ืองตน เพ่ือชวยกรองสิ่งที่ปนเปอนมากับนํ้าดิบ ที่มีความละเอียดนอยกวา 0.001 – 0.1 กอนที่นํ้าจะ 
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เขาไปสูไสกรองเมมเบรน ซึ่งไสกรองน้ี มีอายุการใชงาน อยูที่ประมาณ 30,000 – 60,000 ลิตร ขึ้นอยูกับคุณภาพดิบ และ

ไสกรองชนิดน้ี สามารถถอดออกมาลางได  

 

7. ปมผลิต High Pressure Pump 

 อุปกรณเพ่ิมแรงดันนํ้าดิบใหไหลผานไสกรองเมมเบรน เพ่ือทําการผลิตนํ้า Ro. ลงในถังสํารองนํ้า เปนปมนํ้าแบบ 

ไดอะแฟรม ปม (Diaphragm pump) แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 1. สวนตัวปม (มอเตอร)  

 2. สวนหัวปม  

 โดยปมผลิตนํ้าที่อยูในเครื่องผลิตนํ้าด่ืม “กาชาด – ดาว” น้ันเปนรุน FA-300 + อเดปเตอร 48 V. 

 

8. ไสกรองเมมเบรน TFC Membrane 

 

 ไสกรองเมมเบรน เปนไสกรองที่สําคัญอยางมากในการผลิตนํ้า Ro. ในระบบการกรองนํ้าแบบ Reverse 

Osmosis เปนไสกรองที่มีความสามารถในการกรองไดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน มีอายุการใชงานอยูที่ ประมาณ 

80,000 – 100,000 ลิตร (80 – 100 ลบม.2) ซึ่งอายุการใชงานน้ีเปนอายุการใชงานโดยประมาณ ขึ้นอยูกับคุณภาพนํ้าที่

เขาเครื่องและการดูแลรักษาไสกรองชุดกรองเบ้ืองตนเปนสําคัญ เพราะไสกรองเมมเบรนเปนไสกรองที่สามารถอุดตันได

งาย จึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ทั้งน้ีอัตราสวนระหวางนํ้า Ro. กับ นํ้าที่เหลือจากการผลิต จะอยูที่ประมาณ 30 – 70 

% หรือ 40 – 60 %  

 

9. เพรสเชอรเกจ Pressure Gauge ตัวที่ 3 

 เพรสเชอรเกจตัวที่ 3 ติดต้ังอยูบริเวณใกลกับกระบอก เมมเบรน ทําหนาที่วัดแรงดันในกระบอกเมมเบรนวามี

แรงดันอยูที่เทาไร ซึ่งแรงดันน้ีจะเปนจุดสังเกตในเบ้ืองตนวาไสกรองเมมเบรนมีปญหาหรือไม ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการ

เพ่ิมหรือการลดของแรงดันนํ้าที่มีอยูในกระบอกเมมเบรน (ไมไดทําการปรับวาลวใด ในตูนํ้าด่ืม) ทั้งน้ีโดยปกติแรงดันนํ้าใน

กระบอกเมมเบรนควรจะอยูที่ 60 Psi +- 5 Psi (เมื่อตูนํ้าด่ืมมีการผลิตนํ้า หรือ ปมผลิตทํางาน) จึงจะถือไดวาการทํางาน

ของเมมเบรนยังเปนปกติดี  

 สําหรับเพรสเชอรเกจตัวน้ี จะแตกตางจาก 2 ตัวแรก เน่ืองจาก 2 ตัวแรก จะเปนเพรสเชอรเกจลม แตวาเพรส

เชอรเกจตัวที่ 3 น้ีจะเปนเพรสเชอรเกจนํ้ามัน (มีนํ้ามันอยูในตัวเกจ)  

 

10. รีไซเคิลวาลว (Recycle Valve) 

 เปนวาลวสําหรับการเปดและปด ใหนํ้าที่เหลือจากการผลิตไหลกลับไปเขาสูระบวนการผลิตอีกครั้ง เพ่ือชวยให

ประหยัดนํ้าในการผลิตมากขึ้น (เพ่ือใหปริมาณนํ้าที่เหลือจากการผลิตออกไปยังทอนํ้าทิ้งมีปริมาณที่นอยลง) แตทั้งน้ี นํ้าที่

เหลือจากการผลิตน้ันจะมีคา สารละลาย หรือคา TDS. มากกวานํ้าที่นําเขามาที่ตูนํ้าด่ืมฯ ในตอนแรกอยูที่ประมาณ 1.7 

เทา ซึ่งหากวา นํ้าที่เขามาที่ตูนํ้าด่ืมน้ันมีคาสารละลายอยูที่ 100 PPM. นํ้าที่เหลือจากการผลิต ก็จะมีคาอยูที่ 170 PPM. 
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ซึ่งหากเรานํานํ้าที่เหลือจากการผลิตกลับเขาสูระบบการผลิต(นํากลับมากรองใหม) ในปริมาณมากๆ ก็อาจจะเปนสาเหตุ

ทําใหไสกรองเกิดการอุดตันเร็วขึ้น เน่ืองจากเราเอานํ้าที่สกปรกกลับเขาไปกรองใหมอีกครั้งน่ันเอง 

             

 

11. รีเจคช่ันวาลว (Rejection Valve) 

 เปนวาลวสําหรับปรับลดหรือเพ่ิมแรงดันของนํ้าในกระบอกเมมเบรน เพ่ือใหแรงดันในกระบอกเมมเบรนมีแรงดัน

อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งการปรับจะสงผลตออัตราสวนของนํ้า Ro. และ นํ้าที่เหลือจากการผลิต รวมถึง

อัตรากําลังการผลิตของตูนํ้าด่ืมๆ  

 

12. ลูกลอย 

 

 เปนอุปกรณที่อยูในถังสํารองนํ้าแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. ลูกลอยไลนผลิต (ลูกลอยสั้น) ทําหนาที่สั่งใหเครื่องทําการผลิตนํ้า Ro. ลงในถังสํารองเมื่อลูกลอยตกลง เน่ืองจากระดับ

นํ้าในถังสํารองลดลง และ สั่งใหเครื่องหยุดผลิตนํ้าRo. ลงในถังสํารองนํ้าเมื่อระดับนํ้าในถังสํารองนํ้าเต็มตามที่กําหนด 

ทั้งน้ีระบบการผลิตนํ้า Ro. ทั้งหมดจะเริ่มตนจากอุปกรณช้ินน้ี 

2. ลูกลอยไลนจาย (ลูกลอยยาว) ทําหนาที่สั่งใหตูนํ้าด่ืมฯ เปลี่ยนสถานะจากพรอมใชงาน (ไฟสีเขียว) ไปเปน ไมพรอมใช

งาน (ไฟสีแดง) อันเน่ืองมาจากปริมาณในถังสํารองนํ้าลดลงจนถึงระดับที่กําหนดไว ซึ่งจะสงผลใหตูนํ้าด่ืมฯ ไมรับเหรียญ

จากการหยอดเหรียญทุกกรณี เพ่ือปองกันตูกินเหรียญ เน่ืองจากไมมีนํ้า Ro. เหลือเพียงพอตอการจําหนาย 

 

13. ถังสํารองนํ้า 

 เปนอุปกรณสําหรับการเก็บนํ้า Ro. ที่ผลิตไดเพ่ือรอการจําหนาย ควบคุมระดับนํ้าภายในถังดวยลูกลอยไลนผลิต 

(ลูกลอยสั้น) และทําการจายนํ้าไปยังหัวจายนํ้าดวยปมนํ้ารายจาย โดยขนาดความจุของถังสํารองน้ัน ซึ่งในเครื่องผลิตนํ้า

ด่ืม “กาชาด – ดาว” น้ีถังสํารองนํ้ามีความจุอยูที่ 200 ลิตร  

 วัสดุที่ใชทําถังสํารองนํ้าเปนวัสดุ PE (Poly Ethylene) ซึ่งเปน วัสดุ Food Grade ที่ใชกับอาหารและนํ้าด่ืม

โดยเฉพาะ  

 

14. ปมนํ้ารายจาย (Delivery Pump) รุน Shurflo 220 V. AC 

 เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการดูดนํ้าจากถังสํารองนํ้าไปจายยังหัวจายนํ้า ซึ่งควบคุมระยะเวลาการจายนํ้าจากการ

โปรแกรม (ต้ังคา) ที่แผงวงจร โดยคิดเปนวินาที ซึ่งปมจายนํ้ารุนน้ีสามารถจายนํ้าไดอยูที่ประมาณ 8 – 12 ลิตร / นาที ซึ่ง

การใชกระแสไฟฟาจะตางจากปมผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากปมผลิต เปน DC แตปมจายเปน AC (ไฟบานปกติ)  

         



คู่มือดูแลรักษาเคร่ืองผลิตนํ้าด่ืม กาชาด – ดาว 

Page 12 of 14 

15. ไสกรองคารบอนบล็อก Carbon Block (ไสกรองตัวสุดทาย) 

 เปนไสกรองตัวสุดทายที่นํ้า Ro. จะผานกอนที่จะไหลออกไปยังหัวจายนํ้า เพ่ือจําหนายนํ้าใหกับผูที่มาใชบริการ 

ไสกรองตัวน้ี จะเหมือนกับไสกรองตัวที่ 2 ในชุดไสกรองเบ้ืองตน ทุกประการ แตวาอายุการใชงานจะนานกวา เพราะนํ้าที่

เขามากรองน้ันเปนนํ้า Ro. ที่มีสิ่งเจือปนอยูนอยมาก  

 การใชไสกรองตัวสุดทายเปนคารบอนบล็อกน้ันเน่ืองจากไสกรองตัวน้ีสามารถดูดซับกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นจากถัง

สํารองนํ้าได และยังสามารถกรองสิ่งปนเปอนที่อาจจะเขาไปในถังสํารองนํ้าโดยไมไดต้ังใจ เชน มดหรือแมลงตางๆ 

(อาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีปดฝาถังสํารองนํ้าไมสนิทหรือลืมปด)  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจวานํ้าจะสะอาดไมมีกลิ่น และ

ปลอดจากสิ่งปนเปอนอยูในนํ้า โดยไสกรองตัวน้ีมาอายุการใชงานอยูที่ประมาณ 150,000 – 200,000 ลิตร (150 – 200 

ลบม.2)  

 

ปญหาที่อาจจะเกิดกับเครื่องผลิตน้ําด่ืม “กาชาด – ดาว” 

 

1. ไฟแสดงสถานะ การทํางานหนาเครื่อง เปลี่ยนจากไฟสีเขียวเปนไฟสีแดง  

เปนปญหาทีเกิดจากนํ้า RO. ที่ผานการกรองตามกระบวนการผลิตนํ้าด่ืม ในถังสํารองนํ้าหมด ซึ่งอาจจะเกิดจาก

1.1 เครื่องไมทําการผลิตนํ้า Ro. ลงถังสํารองนํ้า  

• นํ้าดิบไมเขาเครื่อง หรือ มีแรงดันไมเพียงพอ ซึ่งสังเกตไดจาก เพรสเชอรเกจตัวที่ 1 ซึ่งถามีคา = 0 

วิธีแกไขเบ้ืองตน ตรวจสอบ ระบบนํ้าเขาเครื่อง เชน นํ้าตนทางไหลหรือไม หรือ วาลวนํ้าปดอยูหรือไม  

• ลูกลอยสําหรับการผลิต (ในถังสํารองนํ้า) ไมทํางาน หรือ คาง สามารถตรวจสอบในเบ้ืองตนไดโดยใช ไขขวงวัด

ไฟ ตรวจสอบกระแสไฟฟา ที่เขาออกจากลูกลอย 

วิธีแกไขเบ้ืองตน ทดสอบการทํางานของลูกลอยดวยการขยับ หรือลองดึงลูกลอยรายผลิตดู 

• โลวเพรสเชอรสวิทช ตัดการทํางาน หรือ คาง สามารถตรวจสอบในเบ้ืองตนไดโดยใช ไขขวงวัดไฟ ตรวจสอบ

กระแสไฟฟา ที่เขาออกจาก โลวเพรสเชอรสวิทช 

วิธีแกไขเบ้ืองตน นําสายไฟที่ตอเขาอุปกรณ มาตอตรง เพ่ือลองดูวาเครื่องทํางานหรือไม  

• ชุดไสกรองเบ้ืองตนตัน สามารถสังเกตไดจากการเปรียบเทียบคาของ เพรสเชอรเกจตัวที่ 1 กับ เพรสเชอรเกจตัว

ที่ 2 เชน ปกติ เปน 10 : 10 เปลี่ยนเปน 10 : 0 (หาก คาเทากับ 10 : > 5 ควรถอดชุดไสกรองเบ้ืองตนออกมา

ลางทําความสะอาด) 

วิธีแกไขเบ้ืองตน ถอดชุดไสกรองเบ้ืองตนออกตรวจสอบ หรือ ถอดออกมาลาง หรือเปลี่ยนชุดไสกรองเบ้ืองตน 

• ไสกรอง Ultra filtration (UF.) ตัน  

วิธีแกไขเบ้ืองตน ถอดไสกรองออกตรวจสอบ หรือ ถอดออกมาลาง หรือเปลี่ยน 

• โซลินอยดวาลว Solenoid Valve อยูในสถานะปดตลอด (นํ้าดิบไมสามารถผานได) สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน

ไดจากการตรวจสอบกระแสไฟที่เขา วามีหรือไม ถามีแต ยังไมเปดใหนํ้าดิบไหลผานได แสดงวา อุปกรณ มีปญหา  

วิธีแกไขเบ้ืองตน ถอดอุปกรณออกมาทําความสะอาด  
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• ปมผลิต High Pressure Pump ไมทํางาน อาจะเกิดจาก อแด็ปเตอร มีปญหา หรือ ฟวส ปมขาด ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบในเบ้ืองตนไดโดยใช ไขขวงวัดไฟ ตรวจสอบกระแสไฟฟา ที่เขาออกจากตัวปม  

วิธีแกไขเบ้ืองตน เปลี่ยนฟวส  

• ไสกรองเมมเบรน TFC Membrane ตัน สามารถสังเกตไดจากเพรสเชอรเกจ ตัวที่ 3 เมื่อปมผลิตทํางาน คาที่วัด

ได มากกวา 80 Psi 

วิธีแกไขเบ้ืองตน เปลี่ยนไสกรองเมมเบรน 

 

1.2 มีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก และ เครื่องผลิตนํ้าด่ืมไมสามารถผลิต มาทดแทนไดทัน จนทําใหนํ้า RO. ที่

สํารองอยูในถังสํารองหมด  

วิธีแกไขเบ้ืองตน งดใชเครื่องผลิตนํ้าด่ืม ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง รอจนเครื่องผลิตนํ้า RO. ไดมากพอกอน 

  

1.3 ลูกลอยรายจายคาง ในที่น้ีคือ ภายในถังสํารองเต็ม แต ไฟแสดงสถานะ กลับเปนสีแดง 

 วิธีแกไขเบ้ืองตน ทดสอบการทํางานของลูกลอยดวยการขยับ หรือลองดึงลูกลอยรายผลิตดู 

 

2. นํ้าลนถังสํารองนํ้า เกิดจากลูกลอยรายผลิต คางในรูปแบบชองการผลิตตลอด (ไมตัดเมื่อนํ้าเต็มถังสํารอง) หรือ โซลิ

นอยดวาลว Solenoid Valve เปดตลอด และนํ้าดิบมีแรงดันมากพอ ที่จะสามารถผลิตนํ้า RO. ลงถังสํารองไดตลอด 

(ถึงแมวาลูกลอยรายผลิตจะตัดตามปกติ)  

วิธีแกไขเบ้ืองตน สามารถใชวิธีเดียวกันกับ กรณีเครื่องไมผลิตนํ้าได  

 

3. ไมจายนํ้าไปเครื่องทํานํ้าเย็น หรือ ไปที่หัวจาย เมื่อหมุน Selector เกิดปมจายนํ้าไมทํางาน เน่ืองมาจากไฟไมจายไปที่

ปมจาย หรือ ถานปมหมด จนปมจายไมสามารถทํางานไดอยางปกติ สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน ดวยการเคาะที่ตัวปมเมื่อ

มีการหมุน Selector หากเคาะแลวปมทํางาน แสดงวา ถานของปมหมด  

วิธีการแกไขเบ้ืองตน เคาะที่ตัวปม จะสามารถใชงานไดช่ัวคราว 

  

4. มีนํ้าทิ้งไหลทิ้งตลอดเวลา เมื่อเครื่องไมไดทํางาน เกิดจากโซลินอยดวาลว Solenoid Valve เปดตลอด หรือ ปดไมสนิท 

ทําใหนํ้าไมถูกกั้น จึงมีนํ้าไหลทิ้งที่ทอนํ้าทิ้งของเครื่องตลอด  

วิธีแกไขเบ้ืองตน ถอดอุปกรณออกมาทําความสะอาด 

 

5. คา TDS. ของนํ้า RO. ที่วัดได สูงกวา 50 PPM. เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 

 - ไสกรองเมมเบรน ตัน หรือ ทะลุ  วิธีแกไขเบ้ืองตน เปลี่ยนไสกรองเมมเบรน 

 - คานํ้าดิบที่นํามาเขาเครื่องผลิตนํ้าด่ืม คา TDS. มากกวา 200 PPM วิธีแกไขปญหาเบ้ืองตน หาแหลงนํ้าดิบที่เขา

เครื่องใหม หรือ ติดต้ังอุปกรณสําหรับการกรองนํ้าดิบเพ่ิมเติมกอนเขาเครื่องผลิตนํ้าด่ืม 
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การติดตอกับบริษัท 

• เวลาทําการ    วันจันทร – วันศุกร 08.00 – 17.00 น. 

• หมายเลขโทรศัพท (อัตโนมัติ)   0-2940-2100      

• หมายเลขโทรสาร (Fax)   0-2940-2109 

• หมายเลขโทรศัพท แจงซอม     0-2940-2100 ตอ 3100 , 3101 หรือ   

0-2940-009 (สามารถฝากขอความได นอกเวลาทําการ) 

 

การฝากขอความ 

 ในกรณีที่เปนเวลานอกทําการของบริษัทฯ ลูกคาสามารถฝากขอความเพ่ือแจงปญหาหรือขอ ขัดของ ของเครื่อง

ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2940-0009 ซึ่งรายละเอียดที่ควรแจงเมื่อทําการฝากขอความแจงซอม มีดังน้ี 

• ช่ือตู หรือ รหัสตู สามารถดูไดจากบัตรรับประกัน  

• ช่ือเจาของตู (ช่ือผูซื้อ) และหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ สามารถดูไดจากบัตรรับประกัน  

• ช่ือผูติดตอ (ช่ือผูแจง) และหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ ในกรณีผูฝากขอความไมใชเจาของตู 

• อาการเสียเบ้ืองตนเทาที่ทราบ เชน นํ้ารั่ว, เครื่องไมรับเหรียญ, กินเหรียญ ฯลฯ 

• รายละเอียดอ่ืน ๆ เชน  

  - ขอใหบริษัทฯ ติดตอกลับกอนเขาไป  

  - อยากแกไขปญหาเองเบ้ืองตน รบกวนชางติดตอกลับ เพ่ือใหคําแนะ   

  - หนางานใหติดตอใครหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ 

 

เจาหนาที่ประสานงาน 

บริษัทวอเทอร เน็ท จํากัด (มหาชน) 

• นางสาววาสนา บุญบุตร   081-358-1600 

• นายบุญญฤทธ์ิ สุทธาวาส  086-304-5004 

            


