คู่มือดูแลรักษาเครื่ องผลิตนํ้าดื่ม กาชาด – ดาว

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือประกอบการดูแลบํารุงรักษาสําหรับเครื่องผลิตน้ําดื่ม “กาชาด – ดาว”
โดย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย และ บริษัท ดาว เคมิคอลประเทศไทย จํากัด ภายใต
การควบคุมการดูแลการผลิตและติดตั้ง โดยบริษัทวอเทอร เน็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเครื่องผลิตน้ําดื่ม ที่ใชระบบการ
กรองน้ําดื่มภายใน ถึง 2 ระบบ คือ ระบบการน้ําแบบ “Ultra filtration (UF.)” และระบบ “Reverse Osmosis” หรือที่
ทานรูจักกันในนาม “R.O.” ซึ่งเปนระบบการกรองน้ําดื่ม ที่ทันสมัยและไดรับการยอมรับและมีการรับรองจากหลาย
สถาบันวา น้ําที่ผานการกรองจากระบบ Reverse Osmosis “สะอาด” และ “ปลอดภัย” มาใชกับตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
“Daily Fresh” เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาไดบริโภคน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยอยางแทจริง
จากการคนพบวา โมเลกุลของ ”น้ํา” นั้นเปนโมเลกุลที่เล็กมากๆ โดยมีขนาดเพียง 0.0001 ไมครอน เทานั้น และ
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับโมเลกุลของสารปนเปอนตางๆ ที่ละลายปนอยูในน้ํานั้น พบวาโมเลกุลของน้ํานั้นมีขนาดเล็กที่สุด
จากการคนพบดังกลาวจึงทําใหเกิดการคิดคนและหาวิธีที่จะกรองเอาเฉพาะโมเลกุลของน้ําเทานั้น จึงไดเกิดเปนเยื่อกรอง
น้ําที่เรียกวา “เมมเบรน” ซึ่งมีขนาดการกรองเทากับ 0.0001 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเล็กเทียบเทากับโมเลกุลของน้ํา เยื่อ
กรองนี้จึงยอมใหเฉพาะโมเลกุลของน้ําเทานั้นที่ผานไปได สวนสารละลายปนเปอนอยางอื่น รวมทั้ง เชื้อโรค ตางๆ เชนเชื้อ
ไวรัส และเชื้อเบคทีเรีย จะไมสามารถผานเยื่อกรองเมมเบรนไปได ทําใหการกรองน้ําแบบ ”Reverse Osmosis” นี้
สามารถแยกสารละลายที่ปนเปอนอยูในน้ําไดมากกวา 95 % จึงทําใหได “น้ํา” ที่บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค, ปุย, ยาฆา
แมลง และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งอาจปนเปอนมากับน้ําได โดยเยื่อกรองเมมเบรนนี้อยู ในรูปแบบของ “ไสกรองเมมเบรน”
เนื่องจากขนาดรูกรองของเยื่อกรองเมมเบรนมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการที่จะทําการกรองน้ําใหไดปริมาณตามที่
ตองการไดนั้น จําเปนตองมีการเพิ่มแรงดันน้ําใหเหมาะสม ทําใหตองใชปมแรงดันสูงเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําดิบในการกรองน้ํา
ดวย ดวยเหตุนี้จึงทําใหการกรองน้ําระบบ “Reverse Osmosis” นี้ จึงตองมีการใชไฟฟา และดวยเหตุที่ขนาดการกรอง
ของเยื่อกรองเมมเบรนมีขนาดเล็กมาก ทําใหในการผลิตน้ําดื่มนั้นจะมีน้ําสวนหนึ่งที่ไมสามารถผานเยื่อกรองนี้ออกมาไดจึง
ทําใหมีน้ําที่เหลือจากการกรอง
ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคน้ําดื่ม ที่ผลิตออกมาจากเครื่องผลิตน้ําดื่ม และ เพื่อชวยใหการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําไดงายยิ่งขึ้นและเปนการชวยยืดอายุการใชงานของไสกรองเมมเบรน เครื่องผลิตน้ํานี้ไดใช
รูปการกรองน้ําเบื้องตน และ ระบบการน้ําแบบ “Ultra filtration (UF.)” เขามามีสวนรวมในการกรองน้ําดื่ม ในเครื่อง
ผลิตน้ําดื่มนี้ดวย ซึ่งการกรองน้ําเบื้องตนจะเปนการกรองสิ่งที่ปนเปอนมากับน้ําดิบกอนที่จะเขาสูระบบการกรอง UF.
และ RO. ซึ่งกระบวนการกรองทั้งหมดนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดูแลและการบํารุงรักษา เพื่อใหเครื่องผลิตน้ําดื่ม
สามารถทํางานไดเปนปกติ
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับน้ํา
น้ําเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในตอสุขภาพรางกายของมนุษยเรา โดยอวัยวะตางๆ ภายในรางกายของเรานั้นลวน
แตมีน้ําเปนสวนประกอบสําคัญ เชน
75 % ของ สมอง ,หัวใจ ,กลามเนื้อ
83 % ของเลือด ,ไต
86 % ของปอด ,ตับ

เปนน้ํา
เปนน้ํา
เปนน้ํา

ดังนั้นน้ําจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดสําหรับรางกาย และไมสามารถมีอะไรมาแทนได รางกายจึงควรไดรับน้ําใน
ปริมาณที่เพียงพอ เพื่อทดแทนน้ําที่รางกายตองเสียไปจากการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งในแตละวันเราควรดื่มน้ําอยางนอยวัน
ละ 8-12 แกว หรือ ประมาณ 2-3 ลิตร และควรแนใจดวยวาน้ําที่เราดื่มไปนั้นเปนน้ําดื่มที่สะอาด เพราะอวัยวะทุกชิ้น
และการทํางานในทุกระบบภายในของรางกาย จําเปนตองอาศัยปริมาณน้ําที่เพียงพอในการทํางาน เพื่อรักษาสมดุลของ
เซลลใหคงที่และหลอเลี้ยงเซลลใหมีความชุมชื้น
 หนาที่ของน้ําในรางกาย
1. เปนตัวทําละลายสารอาหารและชะลางของเสียออกจากรางกาย
2. เปนตัวกลางในการขนสง อาหาร อากาศและออกซิเจน ใหเขาสูเซลลและ ผานออกจากเซลล ไปเลี้ยงสวนตางๆ
ของรางกาย
3. เปนตัวควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
4. เปนตัวหลอลื่นอวัยวะตางๆ ในรางกาย
 น้ําไมไดมีหนาที่ ใหสารอาหารกับรางกายเพียงแตเปนตัวกลางในการขนสงเทานั้น ทั้งนี้เรานั้นไดรับสารอาหาร จาก
การรับประทานอาหาร เราจึงควรบริโภคใหครบทั้ง 5 หมู เพื่อที่รางกาย จะไดสารอาหารที่ครบถวน
สิ่งปนเปอนที่ละลายอยูในน้ํานั้นสามารถแบงออกเปน 2 สวน หลักๆ คือ
1. T.D.S = Total Dissolved Solids คือ สารอนินทรีย หรือของแข็งที่ไมมีชีวิต ซึ่งละลายเปนเนื้อเดียวกับน้ําซึ่ง อาจจะมี
ประจุไฟฟา บวกหรือลบอยู จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ใหน้ําสามารถนําไฟฟาได
*คา TDS จะบอกถึงปริมาณสารละลายทั้งหมดที่อยูในน้ํา หากคา TDS สูงแสดงวาน้ํามีความบริสุทธิ์นอย *
2. T.O.C = Total Organic Compound คือ สารอินทรีย ที่เกิดจากการยอยสลายของสิ่งมีชีวิตที่ละลายเจือปนอยูในน้ํา
ซึ่งมักจะมีโทษตอรางกายและสารเหลานี้ยังเปนอาหารของเชื้อโรคอีกดวย
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 คุณสมบัติของน้ํา แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
คุณลักษณะของน้ํา
คุณลักษณะของน้ําแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.
คุณลักษณะทางดานกายภาพ (Physical Characteristics) คือ ลักษณะของน้ําที่สามารถวิเคราะหไดจากกาย
สั ม ผัส ไดแ ก ความขุน (Turbidity) สี (color) รสชาติ (Taste) กลิ่น (Odor) อุณหภูมิ (Temperature) และปริม าณ
ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)
1.1 ความขุน (Turbidity) หมายถึงการที่น้ํามีอินทรียสาร อนินทรียสาร แพลงตอน และจุลินทรีย แขวนลอยอยูในน้ํา
ทําใหไมสามารถมองลงไปในระดับน้ําที่ลึกไดสะดวก สารแขวนลอยที่ปนอยูในน้ําจะมีขนาดตั้งแต 0.2-1,000 มิลลิ
ไมครอน คาความขุนของน้ําที่ไดมาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) จะอยูที่ไมเกิน 5 เอ็นทียู (NTU: Nephelometric
Turbidity Units)
1.2 สี (Color) สีของน้ําเกิดจากการหมักหมมทับถมกันของพืช ใบไม จุลินทรีย เศษวัสดุอินทรียตางๆ หรือธาตุตางๆ
เชน ธาตุเหล็ก แมงกานีส สีของน้ําที่ไดมาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) จะอยูที่ไมเกิน 15 ทีซียู (TCU: True Color
Units)
1.3 กลิ่น (Odor) เกิดจากน้ํามีจุลินทรียบางชนิด เชน สาหราย หรือเกิดจากการยอยสลายอินทรียสารในน้ําที่อยูใน
สภาวะขาดออกซิเจน จนทําใหเกิดแกซไขเนา หรือเกิดจากการปนเปอนของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานน้ําสะอาดตอง
ไมมีกลิ่น
1.4 รสชาติ (Taste) รสชาติของน้ําเกิดจากเกลืออนินทรีย เชน เกลือทองแดง เกลือเหล็ก เกลือโพแทสเซียม ตองใช
ลิ้นสัมผัส ซึ่งรับความรูสึกได 4 รส คือ เปรี้ยว หวาน ขม และเค็ม
1.5 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเกิดจากการประทํา
ของมนุษย โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตกระแสไฟฟา เปนตน
1.6 ปริมาณของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) หมายถึงปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด
สวนใหญเปนพวกเกลืออนินทรีย ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแสเซียม ไนเตรด คลอไรด ซัลเฟต เปนตน
นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก น้ําเสียจากชุมชน การเกษตร อุตสาหกรรม เปนตน คา TDS ไมควร
เกิน 500 mg/L หรือ 500 ppm หากคา TDS เกิน 1000 mg/L จะเปนน้ําที่ไมเหมาะสําหรับใชในชีวิตประจําวัน เพราะ
คา TDS ที่สูง จะบงบอกถึงความเปนไปไดของสิ่งเจือปนที่อันตรายและตองมีการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยสวนใหญ คา
TDS สูง จะเกิดจากน้ํามีสวนผสมของ โปตัสเซียม คลอไรด และ โซเดียม
2.
คุณลักษณะทางดานเคมี (Chemical Characteristics) ประกอบดวย
2.1 คาความเปนกรด-ดาง ของน้ําหรือคาพีเอช (pH) โดยทั่วไปน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติจะมีคา พีเอชประมาณ
6.0-8.5
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2.2 คาความกระดาง (Hardness) หมายถึงน้ําที่เมื่อทําปฏิกิริยากับสบูแลวทําใหสบูเกิดฟองไดยาก โดยทั่วไปคาความ
กระดางไมควรเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร
2.3 คาสารละลายตางๆ ที่ละลายปนอยูในน้ํา เชน แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแสเซียม ไนเตรด คลอไรด
ซัลเฟต ทองแดง สังกะสี สารหนู เปนตน
3.
คุณลักษณะของน้ําทางดานชีวภาพ (Biological Characteristics) เปนการปนเปอนของจุลินทรียในน้ําทั้งที่ทําให
เกิดโรคและไมทําใหเกิดโรค ไดแก ไวรัส แบคทีเรีย หนอนพยาธิ และโปรโตซัว เปนตน
สวนประกอบตางๆ ที่ละลายหรือเจือปนอยูในน้ํานั้น จะมีขนาดของโมเลกุลที่ตางกันออกไป ตั้งแตสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลาและไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน





ตะกั่ว
ปรอท
สารหนู
เหล็ก

มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ
มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ
มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ
มีขนาดของโมเลกุล ประมาณ

0.00031 ไมครอน
0.00029 ไมครอน
0.00024 ไมครอน
0.00023 ไมครอน

สวนประกอบเหลานี้หากรางกายของเราไดรับในจํานวนที่มากเกินความตองการก็อาจจะทําใหเกิดโทษตอรางกาย
ของเราได เราจึงควรบริโภคน้ําดื่มที่มีความบริสุทธิ์หรือน้ํามีสิ่งปนเปอนในน้ําที่นอย เพื่อสุขภาพที่ดี
 แหลงน้ําดิบ
1. น้ําผิวดิน คือ น้ําที่อยูตามแหลงน้ําในธรรมชาติ เชน แมน้ํา คลอง หรือแหลงที่มนุษยสรางขึ้น เชน เขื่อน อางเก็บน้ํา
โดยทั่วไปน้ําผิวดินมักจะมีคา T.D.S. ที่ต่ํา แตมักจะมีปญหาเรื่องความขุน สาหราย แบคทีเรีย เปนตน น้ําผิวดินนี้เปน
ตนกําเนิดของน้ําประปา
2. น้ําบาดาล คื อ น้ํ าที่ อยู ใ นชั้ นดิ นหรื อชั้ นหิ นใตดิน โดยทั่วไปน้ํ าบาดาลที่อยูลึกลงไปในพื้นดินมากๆน้ําจะใสและ
ปราศจากตะกอนดิน เนื่องจากถูกกรองผานชั้นดิน แตหากวาแหลงน้ําประปาอยูลึกลงไปไมมากน้ําก็อาจจะมีการ
ปนเปอนที่สูง สําหรับคา T.D.S. อาจจะสูงหรือต่ําก็ไดขึ้นอยูแหลงน้ําบาดาลนั้นๆ
3. น้ําประปา คือ น้ําที่นําน้ําผิวดินมาผานการบําบัดและกรอง เพื่อใหคุณภาพของน้ําดีขึ้นเหมะสมกับกับการบริโภคหรือ
การใชงานในชีวิตประจําวัน มีการเรียกน้ําประปาในหลายชื่อ ขึ้นอยูกับแหลงที่ผลิต เชน ประปานครหลวง ประปาภูม
ภาค ประปาหมูบาน ซึ่งความสะอาดของน้ําก็จะแตกตางกันตามแหลงน้ําดิบที่นําผลิต

วิธีการบําบัดน้ําเบื้องตน
1. การตมน้ํา
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ขอควรระวัง น้ําที่ตมเดือดนานๆ ไอออนของ ”ซิลเวอรไนเตรท” ที่อยูในน้ําจะเปลี่ยนเปน ”ซิลเวอรไนไตรท”
ซึ่งเปนสารที่ใหโทษแกรางกายและแรธาตุบางอยางที่เปนโทษตอรางกายจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะการระเหยของน้ํา
และอาจมากจนเกินขีดจํากัด ความสามารถของรางกาย ในการกําจัดขับถายออกมาจึงไมควรดื่มน้ําที่ ตมเดือดแลวหลาย
ๆ ครั้ง
2. การกลั่นน้ํา
เปนวิธีการที่ใชกลั่นแยกสารที่ระเหยงายซึ่งปนอยูกับสารที่ระเหยยาก การกลั่นธรรมดานี้จะ ใชแยกสารออกเปน
สารบริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวไดสารที่มีจุดเดือดตางกันตั้งแต 80 องศาเซลเซียส ขึ้นไป เนื่องจากน้ํากลั่นมีความบริสุทธิ์สูง
มาก ในทางการแพทยจึงนําไปใชในการเตรียมสารละลายตางๆ เชน ทําน้ําเกลือ เปนตน แตไมไดหมายความวาจะไมมี
แบคทีเรีย ดังนั้น ไมควรนํามาดื่ม
3. รังสีอัลตราไวโอเลต Ultraviolet Radiation (U.V.)
รังสีอินฟราเรดถูกคนพบ นักฟสิกสชาวเยอรมันชื่อ (Johann Wilhelm Ritter) รังสีที่ใชฆาเชื้อโรคในน้ําดื่ม คือ
รังสี UBC ไดมาจาก UV ที่มนุษยคิดขึ้นมาเอง ไมใชจากธรรมชาติ ในการผลิตน้ําดื่มที่ฆาเชื้อดวย UV หลอดUVจะตองแช
อยูในน้ํา ทุกโมเลกุลของน้ําจะตองสัมผัสกับหลอด UV เชื้อโรคถึงจะตาย มีตนทุนสูง
4. โอโซน OZONE (O3)
โอโซน คือ อะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมรวมกันเปน 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) โอโซนเปนกาซธรรมชาติ
รูปแบบหนึ่งของออกซิเจน (O2) ที่ไมเสถียร แตมีพลังงาน ในการทําปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงโดยเมื่อทําปฏิกิริยาแลวจะไม
เหลือสารพิษตกคางใดๆ นอกจากออกซิเจน จึงมีการนําโอโซนไปใชงานอยางแพรหลายทั้งในครัวเรือน สํานักงานจนถึง
โรงงานอุตสาหกรรม โอโซนพบมากในชั้นบรรยากาศของโลกในระดับความสูงประมาณ 10 ถึง 50 กิโลเมตร เหนือผิวโลก
ที่เรียกวา ชั้นสตราโตสเฟยร (Stratospheres)
5. การกรองน้ํา
การกรองน้ําเปนรูปแบบของการบําบัดน้ําที่สามารถพบไดโดยทั่วไป มีทั้งการกรองโดยใชไสกรองหรือการกรอง
โดยใชสารกรอง การกรองน้ําเปนการบําบัดน้ําที่มีรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพและคุณภาพของน้ําที่นํามากรอง ไส
กรองและสารกรองแตละแบบก็มีคุณภาพหรือรูปแบบการบําบัดที่แตกตางกันออกไป การกรองน้ําสามารถแบงตามความ
ละเอียดในการกรองดังนี้
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

ระดับอณูของน้ํา

Reverse Osmosis

0.0001

ไมครอน

ระบบการกรองน้าํ แบบ Reverse Osmosis (R.O.)
 ประวัติความเปนมา
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ระบบการกรองน้ําแบบ Reverse Osmosis นั้นเปนระบบการกรองน้ําที่ทันสมัยจากประเทศ สหรัฐอเมริกา
พัฒนาขึ้นเพื่อใชดื่มในกองทัพเรือและองคการ NASA ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ระบบ Reverse Osmosis ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนระบบการผลิตน้ําดื่มที่ทันสมัยและปลอดภัยมาก
ที่สุด ระบบหนึ่ง ในปจจุบัน ดวยคุณภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคการอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA
และองคการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานน้ําดื่มโดยทั่วไป สามารถพิสูจนคุณภาพดวยกระบวนการ วิเคราะหทั้งทางฟสิกส เคมี
พิษวิทยาและจุลชีววิทยาได

 หลักการทํางาน
ระบบ Reverse Osmosis นั้ น อาศั ย หลั ก การเพิ่ ม แรงดั น ของน้ํ า ดิ บ ให ไ หลผ า นเยื่ อ TFC Membrane ที่ มี
ความสามารถในการกรองในระดับอณูของน้ํา 0.0001 ไมครอน จึงทําใหสามารถกรองสิ่งที่เจือปนหรือละลายอยูในน้ําและ
สามารถขจัด เชื้อจุลินทรีย, ไวรัส, แบคทีเรีย ทุกประเภท ไดมากกวา 90 %
ทั้งนี้เนื่องมาจากขนาดโมเลกุลของสิ่งที่เจือปนหรือละลายอยูในน้ํานั้นสวนใหญมีขนาดโมเลกุลมากวา 0.0001
ไมครอน ทําใหนํ้าดื่มที่ผานการกรองจากระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis นั้นสามารถดื่มไดทันทีโดยไมตองตม
กอนดื่ม
 แผนผังแสดงประสิทธิภาพของการกรองน้ําระบบ Reverse Osmosis

รายละเอียดอุปกรณ
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1. เพรสเชอรเกจ Pressure Gauge ตัวที่ 1

ทําหนาที่ วัดแรงดันของน้ําดิบ (น้ําประปา) ที่เขามายังตูน้ําดื่ม ฯ ทําใหเราสามารถทราบไดวา ณ ตอนนี้ แรงดัน
น้ําที่เขาตูน้ําดื่มฯ มีแรงดันอยูที่เทาไรเหมาะสมกับการทํางานของตูน้ําดื่มฯ หรือไม ซึ่งโดยปกติแลวแรงดันน้ําที่เหมาะสม
สําหรับการทํางานของตูน้ําดื่มฯ นั้นควรอยูที่ระหวาง 10 – 40 Psi (Pound Square Inch) หากแรงดันน้ํานอยกวานี้
อาจจะทําใหตูน้ําดื่มฯ ไมสามารถผลิตน้ํา ไดตามที่บริษัทฯ กําหนดไว และหากแรงดันของน้ํามากกวานี้อาจจะทําใหเกิด
น้ํารั่วภายในตัวตูน้ําดื่มฯ ได ทั้งนี้หากเพรสเชอรเกจ ตัวที่ 1 นี้ เข็มวัดชี้อยูที่ เลข 0 (ศูนย) แสดงวาไมมีแรงดันน้ําเขาตูน้ํา
ดื่ม ฯ ในขั้นตนควรทําการตรวจสอบระบบน้ําที่ตอเขาตูน้ําดื่ม ฯ เพื่อหาสาเหตุตอไป

2. ชุดไสกรองเบื้องตน Pretreatment ประกอบดวย
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1

2

3

1. ไสกรองใยโพลีโพรพิลีน ขนาด 5 ไมครอน (ความยาว 20 นิ้ว)
2. ไสกรองคารบอนบล็อก (ความยาว 20 นิ้ว)
3. ไสกรองใยโพลีโพรพิลีน ขนาด 1 ไมครอน (ความยาว 20 นิ้ว)
อายุการใชงานสําหรับชุดไสกรองเบื้องตน อยูที่ประมาณ 30,000 – 50,000 ลิตร (30 – 50 Q) ทั้งนี้อายุการใช
งานของไสกรองนั้นเปนระยะเวลาโดยการประมาณ ทั้งนี้อายุการใชงานขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ําดิบที่เขามาที่ตูน้ําดื่มฯ
และการดูแลบํารุงรักษา ทั้งนี้คา TDS. สําหรับน้ําดิบที่เหมาะสมสําหรับนํามาเขาเครื่องผลิตน้ําดื่ม เพื่อใหเครื่องผลิตน้ําดื่ม
สามารถทํางานไดอยางปกติ และ ทําใหอายุการใชงานของไสกรองสามารถใชงานไดตามปกติ คือ ไมเกิน 200 PPM.
3. โลวเพรสเชอรสวิทช Low Pressure Switch

เปนสวิทชไฟฟาทําหนาที่ ตัด หรือ ตอ กระแสไฟฟาเมื่อแรงดันน้ําดิบที่ผานออกมาจากไสกรองตัวที่ 1 (ไสกรอง
ใยโพลีขนาด 5 ไมครอน) มีแรงดันน้ําต่ํากวาหรือมากกวา 2 Psi
ตามขั้นตอนการทํางานของตูน้ําดื่มฯ ปกตินั้นเมื่อลูกลอยไลนผลิตตก (น้ําภายในถังสํารองลดลง) กระแสไฟจะถูก
จายไปยัง ปมผลิตน้ําและโซลินอยดวาลว (Solenoid Valve) เพื่อทําการผลิตน้ําเขาถังสํารองน้ํา ซึ่งหากเกิดกรณีน้ําดิบ
(น้ําประปา) ไมไหลเขาตูน้ําดื่มฯ โลวเพรสเชอรสวิทซ (Low Pressure Switch) จะทําการตัดกระแสไฟ เพื่อปองกันไมให
ปมผลิต ทํางาน ซึ่งอาจจะเกิดปญหากับปมผลิตน้ําไดหากปมผลิตนั้นทํางานนานเกินไปจนเกิดความรอนสะสมซึ่งอาจจะ
ทําใหปมไหมได (เพราะปมทํางานไปเรื่อยๆ แตน้ําในถังสํารองไมเต็ม (ลูกลอยไมตัด) เนื่องจากไมมีน้ําเติมลงไปในถังสํารอง
น้ําเพราะไมมีน้ําดิบไหลเขาเครื่อง

4. เพรสเชอรเกจ Pressure Gauge ตัวที่ 2
Page 8 of 14

คู่มือดูแลรักษาเครื่ องผลิตนํ้าดื่ม กาชาด – ดาว

ทําหนาที่ วัดแรงดันของน้ําดิบ (น้ําประปา) ที่ผานออกมาจากชุดไสกรองเบื้องตน ทําใหเราสามารถทราบไดวา ณ
ตอนนี้ แรงดันน้ําที่ผานออกมาจากชุดไสกรองเบื้องตน มีแรงดันอยูที่เทาไร ซึ่ ง โดยปกติ แ ล ว แรงดั น น้ํ า ที่ เ หมาะสม
สําหรับการทํางานของตูน้ําดื่มฯ นั้นควรอยูที่ระหวาง 10 – 40 Psi (Pound Square Inch) ดังนั้นแรงดันของน้ําดิบ
(น้ําประปา) ที่ผานออกมาจากชุดไสกรองเบื้องตนนั้นไมควรต่ํากวา 60 % เมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันน้ําของเพรสเชอรเกจ
ตัวที่ 1
ทั้งนี้หากเพรสเชอรเกจ ตัวที่ 2 นี้ เข็มวัดชี้อยูที่เลข 0 (ศูนย) แสดงวาชุดไสกรองเบื้องตน เกิดการอุดตันตองทํา
การถอดออกมาลางหรือเปลี่ยน เพื่อใหเครื่องสามารถทํางานไดตามปกติ
5. โซลินอยดวาลว Solenoid Valve

เปนวาลวไฟฟา ทําหนาที่เปด – ปด (กั้น) น้ําใหผานหรือไมผานไปยัง ปมน้ํา (ปมผลิต) เพื่อทําใหเกิดกระบวนการ
ผลิตน้ําลงในถังสํารองน้ํา เมื่อน้ําในถังสํารองน้ํามีระดับลดลง (ลูกลอยรายผลิตตก) ทั้งนี้อาการเสียจะแบงไดเปน 2 กรณี
คือ
1. หากปดตลอด เมื่อมีผูมาใชบริการ น้ําในถังสํารองน้ําจะลดลง เรื่อยๆ แตตูน้ําดื่มจะไมมีน้ําที่ผลิตใหมลงไป
ทดแทน เพราะไมมีน้ําไหลผานมาที่ปมผลิตเพื่อทําการผลิตน้ํา จนในที่สุดเมื่อน้ําในถังสํารองน้ําหมด ตัวตูน้ําดื่มจะเปลี่ยน
ไฟหนาตูเปนสีแดง (ไมพรอมใชบริการ) ซึ่งจะทําใหตูน้ําดื่มไมรับเหรียญ
2. หากเปดตลอดหรือปดไมสนิท จะเปนสาเหตุใหมีน้ําไหลออกจากตูน้ําดื่มฯ ตลอดเวลา ในขณะที่เครื่องไมไดมี
การผลิตน้ํา (ปมผลิตไมทํางาน) โดยปกติจะมีน้ําไหลทิ้งออกจากตัวตูใน 2 กรณี คือ
1. ไหลทิ้งเมื่อตูน้ําดื่มฯ มีการผลิตน้ํา และ
2. เมื่อมีผูใชบริการเติมน้ําลนหรือเทน้ําลงในชองรับน้ําดื่ม
6. ไสกรอง Ultra filtration (UF.)

เปนไสกรองที่ มีความสามารถในการกรองน้ําดวยความละเอียด 0.001 – 0.1 ไมครอน ทําหนาที่ กรองน้ําดิบที่
ผานมาจากชุดกรองเบื้องตน เพื่อชวยกรองสิ่งที่ปนเปอนมากับน้ําดิบ ที่มีความละเอียดนอยกวา 0.001 – 0.1 กอนที่น้ําจะ
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เขาไปสูไสกรองเมมเบรน ซึ่งไสกรองนี้ มีอายุการใชงาน อยูที่ประมาณ 30,000 – 60,000 ลิตร ขึ้นอยูกับคุณภาพดิบ และ
ไสกรองชนิดนี้ สามารถถอดออกมาลางได
7. ปมผลิต High Pressure Pump
อุปกรณเพิ่มแรงดันน้ําดิบใหไหลผานไสกรองเมมเบรน เพื่อทําการผลิตน้ํา Ro. ลงในถังสํารองน้ํา เปนปมน้ําแบบ
ไดอะแฟรม ปม (Diaphragm pump) แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สวนตัวปม (มอเตอร)
2. สวนหัวปม
โดยปมผลิตน้ําที่อยูในเครื่องผลิตน้ําดื่ม “กาชาด – ดาว” นั้นเปนรุน FA-300 + อเดปเตอร 48 V.
8. ไสกรองเมมเบรน TFC Membrane

ไส ก รองเมมเบรน เป น ไส ก รองที่ สํ า คั ญ อย า งมากในการผลิ ต น้ํ า Ro. ในระบบการกรองน้ํ า แบบ Reverse
Osmosis เปนไสกรองที่มีความสามารถในการกรองไดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน มีอายุการใชงานอยูที่ ประมาณ
80,000 – 100,000 ลิตร (80 – 100 ลบม.2) ซึ่งอายุการใชงานนี้เปนอายุการใชงานโดยประมาณ ขึ้นอยูกับคุณภาพน้ําที่
เขาเครื่องและการดูแลรักษาไสกรองชุดกรองเบื้องตนเปนสําคัญ เพราะไสกรองเมมเบรนเปนไสกรองที่สามารถอุดตันได
งาย จึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ทั้งนี้อัตราสวนระหวางน้ํา Ro. กับ น้ําที่เหลือจากการผลิต จะอยูที่ประมาณ 30 – 70
% หรือ 40 – 60 %
9. เพรสเชอรเกจ Pressure Gauge ตัวที่ 3
เพรสเชอรเกจตัวที่ 3 ติดตั้งอยูบริเวณใกลกับกระบอก เมมเบรน ทําหนาที่วัดแรงดันในกระบอกเมมเบรนวามี
แรงดันอยูที่เทาไร ซึ่งแรงดันนี้จะเปนจุดสังเกตในเบื้องตนวาไสกรองเมมเบรนมีปญหาหรือไม ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการ
เพิ่มหรือการลดของแรงดันน้ําที่มีอยูในกระบอกเมมเบรน (ไมไดทําการปรับวาลวใด ในตูน้ําดื่ม) ทั้งนี้โดยปกติแรงดันน้ําใน
กระบอกเมมเบรนควรจะอยูที่ 60 Psi +- 5 Psi (เมื่อตูน้ําดื่มมีการผลิตน้ํา หรือ ปมผลิตทํางาน) จึงจะถือไดวาการทํางาน
ของเมมเบรนยังเปนปกติดี
สําหรับเพรสเชอรเกจตัวนี้ จะแตกตางจาก 2 ตัวแรก เนื่องจาก 2 ตัวแรก จะเปนเพรสเชอรเกจลม แตวาเพรส
เชอรเกจตัวที่ 3 นี้จะเปนเพรสเชอรเกจน้ํามัน (มีน้ํามันอยูในตัวเกจ)
10. รีไซเคิลวาลว (Recycle Valve)
เปนวาลวสําหรับการเปดและปด ใหน้ําที่เหลือจากการผลิตไหลกลับไปเขาสูระบวนการผลิตอีกครั้ง เพื่อชวยให
ประหยัดน้ําในการผลิตมากขึ้น (เพื่อใหปริมาณน้ําที่เหลือจากการผลิตออกไปยังทอน้ําทิ้งมีปริมาณที่นอยลง) แตทั้งนี้ น้ําที่
เหลือจากการผลิตนั้นจะมีคา สารละลาย หรือคา TDS. มากกวาน้ําที่นําเขามาที่ตูน้ําดื่มฯ ในตอนแรกอยูที่ประมาณ 1.7
เทา ซึ่งหากวา น้ําที่เขามาที่ตูน้ําดื่มนั้นมีคาสารละลายอยูที่ 100 PPM. น้ําที่เหลือจากการผลิต ก็จะมีคาอยูที่ 170 PPM.
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ซึ่งหากเรานําน้ําที่เหลือจากการผลิตกลับเขาสูระบบการผลิต(นํากลับมากรองใหม) ในปริมาณมากๆ ก็อาจจะเปนสาเหตุ
ทําใหไสกรองเกิดการอุดตันเร็วขึ้น เนื่องจากเราเอาน้ําที่สกปรกกลับเขาไปกรองใหมอีกครั้งนั่นเอง

11. รีเจคชั่นวาลว (Rejection Valve)
เปนวาลวสําหรับปรับลดหรือเพิ่มแรงดันของน้ําในกระบอกเมมเบรน เพื่อใหแรงดันในกระบอกเมมเบรนมีแรงดัน
อยูใ นเกณฑม าตรฐานที่ กําหนด ซึ่ งการปรั บจะสงผลตออั ตราสวนของน้ํา Ro. และ น้ําที่เหลือจากการผลิต รวมถึง
อัตรากําลังการผลิตของตูน้ําดื่มๆ
12. ลูกลอย

เปนอุปกรณที่อยูในถังสํารองน้ําแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ลูกลอยไลนผลิต (ลูกลอยสั้น) ทําหนาที่สั่งใหเครื่องทําการผลิตน้ํา Ro. ลงในถังสํารองเมื่อลูกลอยตกลง เนื่องจากระดับ
น้ําในถังสํารองลดลง และ สั่งใหเครื่องหยุดผลิตน้ําRo. ลงในถังสํารองน้ําเมื่อระดับน้ําในถังสํารองน้ําเต็มตามที่กําหนด
ทั้งนี้ระบบการผลิตน้ํา Ro. ทั้งหมดจะเริ่มตนจากอุปกรณชิ้นนี้
2. ลูกลอยไลนจาย (ลูกลอยยาว) ทําหนาที่สั่งใหตูน้ําดื่มฯ เปลี่ยนสถานะจากพรอมใชงาน (ไฟสีเขียว) ไปเปน ไมพรอมใช
งาน (ไฟสีแดง) อันเนื่องมาจากปริมาณในถังสํารองน้ําลดลงจนถึงระดับที่กําหนดไว ซึ่งจะสงผลใหตูน้ําดื่มฯ ไมรับเหรียญ
จากการหยอดเหรียญทุกกรณี เพื่อปองกันตูกินเหรียญ เนื่องจากไมมีน้ํา Ro. เหลือเพียงพอตอการจําหนาย
13. ถังสํารองน้ํา
เปนอุปกรณสําหรับการเก็บน้ํา Ro. ที่ผลิตไดเพื่อรอการจําหนาย ควบคุมระดับน้ําภายในถังดวยลูกลอยไลนผลิต
(ลูกลอยสั้น) และทําการจายน้ําไปยังหัวจายน้ําดวยปมน้ํารายจาย โดยขนาดความจุของถังสํารองนั้น ซึ่งในเครื่องผลิตน้ํา
ดื่ม “กาชาด – ดาว” นี้ถังสํารองน้ํามีความจุอยูที่ 200 ลิตร
วัสดุที่ใชทําถังสํารองน้ําเปนวัสดุ PE (Poly Ethylene) ซึ่งเปน วัสดุ Food Grade ที่ใชกับอาหารและน้ําดื่ม
โดยเฉพาะ
14. ปมน้ํารายจาย (Delivery Pump) รุน Shurflo 220 V. AC
เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการดูดน้ําจากถังสํารองน้ําไปจายยังหัวจายน้ํา ซึ่งควบคุมระยะเวลาการจายน้ําจากการ
โปรแกรม (ตั้งคา) ที่แผงวงจร โดยคิดเปนวินาที ซึ่งปมจายน้ํารุนนี้สามารถจายน้ําไดอยูที่ประมาณ 8 – 12 ลิตร / นาที ซึ่ง
การใชกระแสไฟฟาจะตางจากปมผลิต ทั้งนี้เนื่องจากปมผลิต เปน DC แตปมจายเปน AC (ไฟบานปกติ)
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15. ไสกรองคารบอนบล็อก Carbon Block (ไสกรองตัวสุดทาย)
เปนไสกรองตัวสุดทายที่น้ํา Ro. จะผานกอนที่จะไหลออกไปยังหัวจายน้ํา เพื่อจําหนายน้ําใหกับผูที่มาใชบริการ
ไสกรองตัวนี้ จะเหมือนกับไสกรองตัวที่ 2 ในชุดไสกรองเบื้องตน ทุกประการ แตวาอายุการใชงานจะนานกวา เพราะน้ําที่
เขามากรองนั้นเปนน้ํา Ro. ที่มีสิ่งเจือปนอยูนอยมาก
การใชไสกรองตัวสุดทายเปนคารบอนบล็อกนั้นเนื่องจากไสกรองตัวนี้สามารถดูดซับกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นจากถัง
สํารองน้ําได และยังสามารถกรองสิ่งปนเปอนที่อาจจะเขาไปในถังสํารองน้ําโดยไมไดต้ังใจ เชน มดหรือแมลงตางๆ
(อาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีปดฝาถังสํารองน้ําไมสนิทหรือลืมปด) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาน้ําจะสะอาดไมมีกลิ่น และ
ปลอดจากสิ่งปนเปอนอยูในน้ํา โดยไสกรองตัวนี้มาอายุการใชงานอยูที่ประมาณ 150,000 – 200,000 ลิตร (150 – 200
ลบม.2)
ปญหาที่อาจจะเกิดกับเครื่องผลิตน้ําดื่ม “กาชาด – ดาว”
1. ไฟแสดงสถานะ การทํางานหนาเครื่อง เปลี่ยนจากไฟสีเขียวเปนไฟสีแดง
เปนปญหาทีเกิดจากน้ํา RO. ที่ผานการกรองตามกระบวนการผลิตน้ําดื่ม ในถังสํารองน้ําหมด ซึ่งอาจจะเกิดจาก
1.1 เครื่องไมทําการผลิตน้ํา Ro. ลงถังสํารองน้ํา
• น้ําดิบไมเขาเครื่อง หรือ มีแรงดันไมเพียงพอ ซึ่งสังเกตไดจาก เพรสเชอรเกจตัวที่ 1 ซึ่งถามีคา = 0
วิธีแกไขเบื้องตน ตรวจสอบ ระบบน้ําเขาเครื่อง เชน น้ําตนทางไหลหรือไม หรือ วาลวน้ําปดอยูหรือไม
• ลูกลอยสําหรับการผลิต (ในถังสํารองน้ํา) ไมทํางาน หรือ คาง สามารถตรวจสอบในเบื้องตนไดโดยใช ไขขวงวัด
ไฟ ตรวจสอบกระแสไฟฟา ที่เขาออกจากลูกลอย
วิธีแกไขเบื้องตน ทดสอบการทํางานของลูกลอยดวยการขยับ หรือลองดึงลูกลอยรายผลิตดู
• โลวเพรสเชอรสวิทช ตัดการทํางาน หรือ คาง สามารถตรวจสอบในเบื้องตนไดโดยใช ไขขวงวัดไฟ ตรวจสอบ
กระแสไฟฟา ที่เขาออกจาก โลวเพรสเชอรสวิทช
วิธีแกไขเบื้องตน นําสายไฟที่ตอเขาอุปกรณ มาตอตรง เพื่อลองดูวาเครื่องทํางานหรือไม
• ชุดไสกรองเบื้องตนตัน สามารถสังเกตไดจากการเปรียบเทียบคาของ เพรสเชอรเกจตัวที่ 1 กับ เพรสเชอรเกจตัว
ที่ 2 เชน ปกติ เปน 10 : 10 เปลี่ยนเปน 10 : 0 (หาก คาเทากับ 10 : > 5 ควรถอดชุดไสกรองเบื้องตนออกมา
ลางทําความสะอาด)
วิธีแกไขเบื้องตน ถอดชุดไสกรองเบื้องตนออกตรวจสอบ หรือ ถอดออกมาลาง หรือเปลี่ยนชุดไสกรองเบื้องตน
• ไสกรอง Ultra filtration (UF.) ตัน
วิธีแกไขเบื้องตน ถอดไสกรองออกตรวจสอบ หรือ ถอดออกมาลาง หรือเปลี่ยน
• โซลินอยดวาลว Solenoid Valve อยูในสถานะปดตลอด (น้ําดิบไมสามารถผานได) สามารถตรวจสอบเบื้องตน
ไดจากการตรวจสอบกระแสไฟที่เขา วามีหรือไม ถามีแต ยังไมเปดใหน้ําดิบไหลผานได แสดงวา อุปกรณ มีปญหา
วิธีแกไขเบื้องตน ถอดอุปกรณออกมาทําความสะอาด
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• ปมผลิต High Pressure Pump ไมทํางาน อาจะเกิดจาก อแด็ปเตอร มีปญหา หรือ ฟวส ปมขาด ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบในเบื้องตนไดโดยใช ไขขวงวัดไฟ ตรวจสอบกระแสไฟฟา ที่เขาออกจากตัวปม
วิธีแกไขเบื้องตน เปลี่ยนฟวส
• ไสกรองเมมเบรน TFC Membrane ตัน สามารถสังเกตไดจากเพรสเชอรเกจ ตัวที่ 3 เมื่อปมผลิตทํางาน คาที่วัด
ได มากกวา 80 Psi
วิธีแกไขเบื้องตน เปลี่ยนไสกรองเมมเบรน
1.2 มีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก และ เครื่องผลิตน้ําดื่มไมสามารถผลิต มาทดแทนไดทัน จนทําใหน้ํา RO. ที่
สํารองอยูในถังสํารองหมด
วิธีแกไขเบื้องตน งดใชเครื่องผลิตน้ําดื่ม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง รอจนเครื่องผลิตน้ํา RO. ไดมากพอกอน
1.3 ลูกลอยรายจายคาง ในที่นี้คือ ภายในถังสํารองเต็ม แต ไฟแสดงสถานะ กลับเปนสีแดง
วิธีแกไขเบื้องตน ทดสอบการทํางานของลูกลอยดวยการขยับ หรือลองดึงลูกลอยรายผลิตดู

2. น้ําลนถังสํารองน้ํา เกิดจากลูกลอยรายผลิต คางในรูปแบบชองการผลิตตลอด (ไมตัดเมื่อน้ําเต็มถังสํารอง) หรือ โซลิ
นอยดวาลว Solenoid Valve เปดตลอด และน้ําดิบมีแรงดันมากพอ ที่จะสามารถผลิตน้ํา RO. ลงถังสํารองไดตลอด
(ถึงแมวาลูกลอยรายผลิตจะตัดตามปกติ)
วิธีแกไขเบื้องตน สามารถใชวิธีเดียวกันกับ กรณีเครื่องไมผลิตน้ําได
3. ไมจายน้ําไปเครื่องทําน้ําเย็น หรือ ไปที่หัวจาย เมื่อหมุน Selector เกิดปมจายน้ําไมทํางาน เนื่องมาจากไฟไมจายไปที่
ปมจาย หรือ ถานปมหมด จนปมจายไมสามารถทํางานไดอยางปกติ สามารถตรวจสอบเบื้องตน ดวยการเคาะที่ตัวปมเมื่อ
มีการหมุน Selector หากเคาะแลวปมทํางาน แสดงวา ถานของปมหมด
วิธีการแกไขเบื้องตน เคาะที่ตัวปม จะสามารถใชงานไดชั่วคราว
4. มีน้ําทิ้งไหลทิ้งตลอดเวลา เมื่อเครื่องไมไดทํางาน เกิดจากโซลินอยดวาลว Solenoid Valve เปดตลอด หรือ ปดไมสนิท
ทําใหน้ําไมถูกกั้น จึงมีน้ําไหลทิ้งที่ทอน้ําทิ้งของเครื่องตลอด
วิธีแกไขเบื้องตน ถอดอุปกรณออกมาทําความสะอาด
5. คา TDS. ของน้ํา RO. ที่วัดได สูงกวา 50 PPM. เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน
- ไสกรองเมมเบรน ตัน หรือ ทะลุ วิธีแกไขเบื้องตน เปลี่ยนไสกรองเมมเบรน
- คาน้ําดิบที่นํามาเขาเครื่องผลิตน้ําดื่ม คา TDS. มากกวา 200 PPM วิธีแกไขปญหาเบื้องตน หาแหลงน้ําดิบที่เขา
เครื่องใหม หรือ ติดตั้งอุปกรณสําหรับการกรองน้ําดิบเพิ่มเติมกอนเขาเครื่องผลิตน้ําดื่ม
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คู่มือดูแลรักษาเครื่ องผลิตนํ้าดื่ม กาชาด – ดาว

การติดตอกับบริษัท
• เวลาทําการ
• หมายเลขโทรศัพท (อัตโนมัติ)
• หมายเลขโทรสาร (Fax)
• หมายเลขโทรศัพท แจงซอม

วันจันทร – วันศุกร
08.00 – 17.00 น.
0-2940-2100
0-2940-2109
0-2940-2100 ตอ 3100 , 3101 หรือ
0-2940-009 (สามารถฝากขอความได นอกเวลาทําการ)

การฝากขอความ
ในกรณีที่เปนเวลานอกทําการของบริษัทฯ ลูกคาสามารถฝากขอความเพื่อแจงปญหาหรือขอ ขัดของ ของเครื่อง
ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2940-0009 ซึ่งรายละเอียดที่ควรแจงเมื่อทําการฝากขอความแจงซอม มีดังนี้
• ชื่อตู หรือ รหัสตู สามารถดูไดจากบัตรรับประกัน
• ชื่อเจาของตู (ชื่อผูซื้อ) และหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ สามารถดูไดจากบัตรรับประกัน
• ชื่อผูติดตอ (ชื่อผูแจง) และหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ ในกรณีผูฝากขอความไมใชเจาของตู
• อาการเสียเบื้องตนเทาที่ทราบ เชน น้ํารั่ว, เครื่องไมรับเหรียญ, กินเหรียญ ฯลฯ
• รายละเอียดอื่น ๆ เชน
- ขอใหบริษัทฯ ติดตอกลับกอนเขาไป
- อยากแกไขปญหาเองเบื้องตน รบกวนชางติดตอกลับ เพื่อใหคําแนะ
- หนางานใหติดตอใครหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ
เจาหนาที่ประสานงาน
บริษัทวอเทอร เน็ท จํากัด (มหาชน)
• นางสาววาสนา บุญบุตร
081-358-1600
• นายบุญญฤทธิ์ สุทธาวาส
086-304-5004
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