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พยายามให้นักเรียนมีน้ ำาสะอาดใช้ให้เพียงพอ

นักเรียนที่อยู่บนเขาใช้ประปาภูเขา บางทีมีการ

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ แร่ธาตุที่แขวนลอยอยู่ ฉะนั้น

ถ้าจะดื่มต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานน้ำาดื่ม ในบาง

พ้ืนท่ีให้ขุดน้ำาบาดาล ทำาถังเก็บน้ำาฝนและรางน้ำาฝน

บนชายคาอาคาร ซึ่งบางทีก็ไม่สะอาด ถ้าทำาได้

ก็ให้ต้มน้ำา แต่มักมีเช้ือเพลิงไม่พอ ให้เคร่ืองกรองน้ำา

ซึ่งพอใช้ได้ บางแห่งที่น้ำาเป็นสนิมต้องใช้ระบบ 

reverse osmosis (RO) ซึ่งแพงมาก...”

ความตอนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับ
น้ำ�สะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า�กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา�ฯ�สยามบรมราชกุมารี�
พระราชทานแก่กองบัญชาการตำ�รวจตระเวน
ชายแดน

ในโอกาสครบรอบ�60�ปี�ก่อตั้งโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดน�ปี�2559

“...น้ำ�สะอาด



คู่มือการจัดการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการสนองพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่องการจัดหาและพัฒนาน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เนื่องจากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญที่ยังต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน

คณะผู้จัดทำาประกอบด้วย โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กรมอนามัย 
และสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ซ่ึงได้ร่วมกัน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานท้ังในด้านการจัดหาแหล่งน้ำา การสร้างระบบส่ง ระบบกักเก็บน้ำา 
และการผลิตน้ำาสะอาด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้ประกอบรวมอยู่ใน
คู่มือฉบับนี้ด้วยแล้ว

คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน ครู บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ในเรื่องน้ำาดื่มสะอาด
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนจะสามารถนำาคู่มือฯ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตาม
สภาพปัญหาและสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คำ�นำ�

คณะผู้จัดทำ�
กันยายน�2562
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คู่มือการจัดการน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

6

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำาคัญ
และทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมากว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทางวิชาการและการอาชีพของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ท่ีมีคุณภาพสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบัน โรงเรียนตามพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ซึ่งมีสถานที่ตั ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารยังคงประสบปัญหาน้ำาบริโภคที่ไม่สะอาดและไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพน้ำาบริโภคของกรมอนามัยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชนและบุคลากรอื่นๆ ใน
โรงเรียนด้วย

เม่ือวันจันทร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน หมู่ท่ี 7 
ตำาบลน้ำาโสม อำาเภอน้ำาโสม จังหวัดอุดรธานี ได้พระราชทานพระราชดำาริ ความตอนหนึ่งว่า

พระราชดำ�ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา�ฯ
สยามบรมราชกุมารี

01

“. . .  ให้สำ านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
(สำานักงาน กปร.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สำารวจ ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำาเพ่ือการบริโภค
ในแหล่งน้ำาของกรมชลประทานท่ีสนับสนุนกิจกรรม
การใช้น้ำาของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งให้พิจารณา
ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนของการจัดหาเครื่องผลิต
น้ำาดื่ม เปรียบเทียบกับการซื้อน้ำาดื่มบรรจุขวดของ
ครูและนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านเทพภูเงิน”

ต่อมา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงเย่ียมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน วัดสุธาสินี 
หมู่ท่ี 4 ตำาบลบ้องต้ี อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งมอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการ
จัดการคุณภาพน้ำาดื่มอย่างเพียงพอ รวมถึงให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลบำารุงรักษา
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ดังนี้
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สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ได้จัดทำา 
โครงการน้ำาบริโภคสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
เพื ่อสนองพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดาร โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะทำางานชื่ิอ “คณะทำางาน
โครงการน้ำาด่ืมสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน” 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา พัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภคของโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จ 

หลักการ
และเหตุผล

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี สำานักงาน กปร. กองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น้ำาบาดาล และกรมอนามัย

คณะทำางาน ฯ ได้ร่วมกันจัดทำาคู่มือการจัดการน้ำาดื่ม 
สะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนฉบับนี้ เพื่อให้
นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านน้ำาบริโภคสะอาดได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมถึงการนำาไปใช้สร้างองค์ความรู้ และ
จิตสำานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำาของชุมชน
โดยรอบได้ต่อไป
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“1. ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาถังกรองน้ำา
ขนาดใหญ่ เพื่อกรองสี กรองกลิ่น ช่วยเหลือราษฎร
หมู่บ้านลำาสมอ ให้มีน้ำาสะอาดได้ใช้
 2. ให้จัดทำาโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำาเพื่อ
ชุมชนโดยการจัดฝึกอบรมและจัดทำาคู่มือเรื่องการ
ดูแลบำารุงรักษาอ่างเก็บน้ำา อาคารประกอบ และ
ระบบส่งน้ำาประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ 
ช่วยกันดูแลสมบัติของชุมชนให้มีการใช้ประโยชน์
ได้ยาวนาน
 3. ให้มีการวางระบบการติดตามประเมินผลการ
ดำาเนินงานให้ความรู้ เรื่องการดูแลบำารุงรักษา
แหล่งน้ำาด้วย อีกทั้ง ให้จัดทำาคู่มือการใช้และ
บำารุงรักษาเครื่องกรองน้ำาของโรงเรียนให้ครูและ
นักเรียนสามารถใช้และดูแลรักษาได้”

นอกจากนี้ ในหลายคราวที่เสด็จพระราชดำาเนิน
เ ยี่ ย ม เ ยี ย น ร า ษ ฎ ร ใ น ถ่ิ น ทุ ร กั น ด า ร ยั ง ไ ด้
พระราชทานคำ าแนะนำ า เพิ่ ม เติมที่ โรง เรี ยน
ตำารวจตระเวนชายแดนสามารถนำาไปปรับใช้ได้
โดยง่ายทั้ งในเรืิ ่ องการใช้รางเก็บน้ำ าฝนจาก
อาคารเรียนเพ่ือเป็นแหล่งน้ำาสำารอง และการกรองน้ำา
อย่างง่ายแบบโอ่ง 3 โอ่ง ก่อนนำาเข้าสู่ระบบกรอง
ละเอียด เพื่อให้ครู นักเรียนและราษฎรใกล้เคียง
ได้มีน้ ำาสะอาดสำาหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดท้ังปีโดยไม่เป็นภาระท่ีมากจนเกินควร
อีกด้วย
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วัตถุประสงค์

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน มีจำานวน 217 
โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที ่ 25 เมษายน 2562) 
ในพื ้นที ่ 40 จังหวัด อยู ่ภายใต้การกำากับของ
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 11-44 
จำานวน 16 หน่วย และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
สถาบันอาชีวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เ พื่ อ ศึ กษ า ร วบ ร วม แ ล ะ
สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
น้ำ�บริโภคของโรงเรียนตำ�รวจ�
ตระเวนชายแดนจากแบบสำ�รวจ
คุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนของ
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า�กรมสมเด็จ
พระ เทพรัตนราชสุดา � ฯ�
สยามบรมราชกุมารี�

เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง�พร้อม
เรียบเรียงและจัดทำ�เป็นคู่มือ
ให้นักเรียน�ครู� และบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานได้ยึดถือเ ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน�การ
แก้ไขปัญหา� และการตรวจ
สอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�
บริโภคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
องค์ความรู้การดูแลรักษา
แหล่งน้ำ��ระบบส่ง�ระบบกักเก็บ�
และอุปกรณ์ในการผลิตน้ำา
สะอาด� โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนย์บริการความรู้ให้กับ
ชุมชน

มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสของ
เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ห่างไกลจาก
เส้นทางคมนาคมหรือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความ
ม่ันคงให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และ
มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ทั้งนี้ กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน 
แบ่งการกำากับดูแลโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4 ภาค ดังแผนภาพที่ 1
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ข้อมูลของ
โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน04

3.1 3.2 3.3



ÀÒ¤àË¹×Í 9 ¨Ñ§ËÇÑ´ 
¨Ó¹Ç¹ 77 âÃ§àÃÕÂ¹

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 34 : 23 âÃ§àÃÕÂ¹
(µÒ¡)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 31 : 7 âÃ§àÃÕÂ¹
(ÍØµÃ´Ôµ¶�, à¾ªÃºÙÃ³�, ¾ÔÉ³ØâÅ¡)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 32 : 16 âÃ§àÃÕÂ¹
(¾ÐàÂÒ, ¹‹Ò¹, àªÕÂ§ÃÒÂ)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 33 : 31 âÃ§àÃÕÂ¹
(áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹, àªÕÂ§ãËÁ‹)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 24 : 18 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÍØ´Ã¸Ò¹Õ, ºÖ§¡ÒÌ, àÅÂ)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 21 : 9 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÊØÃÔ¹·Ã�, ºØÃÕÃÑÁÂ�)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 22 : 14 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ, ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔÞ, ÈÃÕÊÐà¡É, ÂâÊ¸Ã)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 23 : 11 âÃ§àÃÕÂ¹

(Ê¡Å¹¤Ã, ÁØ¡´ÒËÒÃ, ¹¤Ã¾¹Á)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 14 : 11 âÃ§àÃÕÂ¹

(à¾ªÃºØÃÕ, »ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸�)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 11 : 8 âÃ§àÃÕÂ¹

(µÃÒ´, ¨Ñ¹·ºØÃÕ)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 12 : 11 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÊÃÐá¡ŒÇ, ©ÐàªÔ§à·ÃÒ)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 13 : 16 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÃÒªºØÃÕ, ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ)

ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 12 ¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹ 52 âÃ§àÃÕÂ¹

ÀÒ¤¡ÅÒ§ 8 ¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹ 46 âÃ§àÃÕÂ¹

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 44 : 12 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÂÐÅÒ, »˜µµÒ¹Õ, ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 41 : 11 âÃ§àÃÕÂ¹

(ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ, ªØÁ¾Ã)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 42 : 4 âÃ§àÃÕÂ¹

(¡ÃÐºÕ่, ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª)

¡Í§¡Ó¡Ñº¡ÒÃµÓÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹·Õ่ 43 : 15 âÃ§àÃÕÂ¹

(µÃÑ§, ¾Ñ·ÅØ§, Ê§¢ÅÒ, ÊµÙÅ)

ÀÒ¤ãµŒ 11 ¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ó¹Ç¹ 42 âÃ§àÃÕÂ¹

คู่มือการจัดการน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
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หมายเหตุ:� รายละเอียดในภาคผนวก� ง.�

ฐานข้อมูลโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

ซึ่งเป็นข้อมูลในปีการศึกษา�2562

แผนภาพที่�1�จำ�นวนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนที่กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบ



á¼¹ÀÙÁÔ·Õ่ 1
áÊ´§ÃŒÍÂÅÐ¢Í§
»ÃÐàÀ·¹้ÓºÃÔâÀ¤

ÍØ»âÀ¤âÃ§àÃÕÂ¹ã¹¶Ô่¹
·ØÃ¡Ñ¹´ÒÃ »‚ 2558

29% ¹้Ó»ÃÐ»Ò

5%Í×่¹æ

23% ¹้ÓºÃÃ¨Ø¶Ñ§ 20 ÅÔµÃ

19% ¹้Óº‹ÍºÒ´ÒÅ

4%¹้Ó»ÃÐ»ÒÀÙà¢Ò

5%¹้Ó½¹

15%¹้Óº‹Í¹้Óµ×้¹/¹้Ó¼ÔÇ´Ô¹
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การจัดการน้ำ�บริโภค
ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน05

5.1��คำ�จำ�กัดความของน้ำ�บริโภค
น้ำาบริโภค หมายถึง น้ำาสะอาดท่ีนักเรียนใช้สำาหรับดื่ม 
ซึ่งรัฐบาลได้กำาหนดเป้าหมายการจัดหาน้ำาสะอาดให้
ครัวเรือนมีน้ำาสะอาดบริโภคอย่างเพียงพอ 5 ลิตร
ต่อคนต่อวัน โดยใช้ด่ืม 2 ลิตร และอ่ืนๆ อีกจำานวน 3 ลิตร 
ได้แก่ ใช้ประกอบอาหาร ล้างหน้า บ้วนปากและแปรงฟัน 
เป็นต้น และได้ระบุแหล่งน้ำาบริโภคไว้ดังนี้
 1) น้ำาประปา เป็นน้ำาท่ีมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำา
   โดยการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค และ 
   สูบจ่ายบริการประชาชนผ่านเส้นท่อ
 2) น้ำาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น
   - น้ำาบ่อน้ำาต้ืน/น้ำาผิวดิน (สระ แม่น้ำา ลำาธาร ลำาห้วย  
    คลอง ฝาย อ่าง เขื่อน) 
   - น้ำาบ่อบาดาล เป็นน้ำาท่ีขุดหรือเจาะจากแหล่งน้ำา 
    ชั้นใต้ดิน

   - น้ำาฝน เป็นน้ำาที่ประชาชนใช้เป็นน้ำาบริโภคโดย
    การเก็บกักในภาชนะต่างๆ เช่น โอ่ง ถังเก็บน้ำาฝน 
    คอนกรีต เป็นต้น
   - น้ำาประปาภูเขา เป็นน้ำาจากแหล่งธรรมชาติที่
    ลำาเลียงเข้ามาใช้ในครัวเรือนโดยใช้หลักการไหล
    ของน้ำาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำาให้เป็นประโยชน์
 3) อื่นๆ
   - น้ำาบริโภคบรรจุขวด เป็นน้ำาบริโภคท่ีผลิตข้ึนโดย
    ผ่านกระบวนการกรอง ฆ่าเชื้อโรค และบรรจุ
    จำาหน่าย

อ้างอิง:� การจัดการน้ำาบริโภคในโรงเรียน�องค์การยูนิเซฟประเทศไทย�

สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ��กรมอนามัย,�2551

แหล่งน้ำ�ที่ใช้เป็นน้ำ�บริโภคในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนมีสัดส่วนในภาพรวมดังต่อไปนี้�

อ้างอิง:�ข้อมูลจากสำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ��กรมอนามัยปี�2558�เข้าถึงได้จาก�http://foodsan.anamai.moph.go.th
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5.2��วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�โดยทั่วไป

1)�การต้ม
เป็นวิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำา โดยต้มให้เดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส หรือเดือดจัดประมาณ 1 นาที การต้มน้ำาสามารถฆ่าเชื้อโรค
และลดความกระด้างของน้ำาได้

2)�การกรอง
เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำาโดยนำาน้ำาที่ต้องการจะปรับปรุงคุณภาพ
มาผ่านช้ันของวัสดุท่ีใช้เป็นตัวกรอง ซ่ึงทำาหน้าท่ีก้ันส่ิงสกปรกท่ีติดมากับ
น้ำาให้ติดค้างอยู่บนผิวหน้าของตัวกรอง

3)�การฆ่าเชื้อโรคโดยการใช้สารเคมี
การใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำาเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประหยัด และง่ายต่อการปฏิบัติ การเติมคลอรีนจะต้องมีความเข้มข้น
ในอัตราส่วนที่ถูกต้องและมีระยะเวลาเพียงพอที่จะให้คลอรีนทำาลาย
เช้ือโรค และละลายในน้ำาโดยอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำาด้วย

4)�การตกตะกอน
เป็นกระบวนการท่ีทำาให้น้ำาใสข้ึน ส่วนใหญ่ใช้สารส้มทำาให้ตกตะกอน
จับตัวเป็นก้อนเร็วขึ้น การกวนสารส้มในตุ่มหรือโอ่งน้ำาเป็นการทำาให้
น้ำาหายขุ่นและใสเร็วขึ้น โดยกวนสารส้มให้แรงๆ และเร็วๆ เพ่ือให้
สารส้มกระจายทั่ว แล้วจึงทิ้งไว้ให้ตะกอนที่มีอยู่ในน้ำานอนก้น

5)�วิธีการอื่นๆ
เช่น การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยการให้น้ำาได้สัมผัส
ความร้อนจากแสงอาทิตย์
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5.3��วิธีการจัดการน้ำ�เพื่อการบริโภคในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

สำาหรับวิธีการจัดการน้ำาเพื่อการบริโภคในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงาน กปร. ได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสำารวจคุณภาพน้ำาบริโภคของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ดำาเนินการสำารวจเมื่อปี 2561 พบว่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนมีวิธีการจัดการน้ำา
เพื่อการบริโภคที่หลากหลายตามประเภทของแหล่งน้ำาดิบ และมีการใช้อุปกรณ์ที่มีระดับความยากง่ายต่อการใช้งาน 
ที่แตกต่างกันไปดังตารางสรุปต่อไปนี้

ตารางที่�1�ตัวอย่างวิธีการจัดการน้ำ�เพื่อการบริโภคในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนและอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน

วิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้

1) ระบบประปาภูเขาวิธีท่ี 1 : ต่อท่อรับน้ำามาจากแหล่งน้ำาบนภูเขา

แล้วนำามาใช้เป็นน้ำาบริโภคโดยตรง

2) ระบบประปาภูเขาวิธีท่ี 2 : ต่อท่อรับน้ำามาจากแหล่งน้ำาบนภูเขา

แล้วนำามาผ่านระบบกรองก่อนนำามาใช้เป็นน้ำาบริโภค

3) ระบบประปาภูเขาวิธีท่ี 3 : ต่อท่อรับน้ำามาจากแหล่งน้ำาบนภูเขา 

แล้วนำามาพักหรือทำาให้ตกตะกอนในภาชนะบรรจุก่อนนำามาผ่าน

ระบบกรองแล้วจึงนำามาใช้เป็นน้ำาบริโภค

4) ระบบรางและถังเก็บน้ำาฝน : ติดตั้งระบบรางน้ำาฝนส่งต่อมายัง

ถังเก็บน้ำาวางระบบจ่ายน้ำา แล้วจึงผ่านระบบกรองก่อนนำามาใช้เป็น

น้ำาบริโภค 

5) ระบบส่งน้ำาจากแหล่งน้ำาผิวดิน : ติดตั้งชุดดักตะกอน ระบบปั๊มน้ำา

และระบบท่อส่งน้ำาจากแหล่งน้ำาผิวดิน เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ำา ส่งต่อมายัง

ถังเก็บน้ำา มีระบบกรองน้ำาหรือติดตั้งเครื่องกรองน้ำาก่อนนำามาใช้

หมายเหตุ สำาหรับพื้นที่ที่มีอัตราคอพอกสูง (มากกว่าร้อยละ 5)

อาจมีการใช้สารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท 60 ไมโครกรัมต่อลิตร 

หยดในน้ำาดื่มของโรงเรียนหรือก่อนนำามาบริโภค

1. ท่อรับน้ำา

2. ภาชนะรองน้ำา/ก๊อกน้ำา

1. ท่อรับน้ำา

2. ระบบกรอง

3. ก๊อกน้ำา

1. ท่อรับน้ำา

2. แท้งค์/ถังพักน้ำา

3. ระบบกรองน้ำา

4. ก๊อกน้ำา

1. รางน้ำาฝน

2. แท้งค์/ถังเก็บน้ำา

3. ระบบจ่ายน้ำา

4. ระบบกรอง

5. ก๊อกน้ำา

1. ระบบท่อส่งน้ำา

2. แท้งค์/ถังเก็บน้ำาดิบ

3. ปั๊มน้ำา

4. เครื่องกรองน้ำา

5. ระบบฆ่าเชื้อโรค

6. ก๊อกน้ำา
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วิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้

6) ระบบประปาบาดาล : สูบน้ำาจากบ่อน้ำาบาดาล ส่งไปยังถังเก็บน้ำา 

แล้วปล่อยน้ำาผ่านถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว ก่อนจ่ายน้ำาไปตาม

ท่อเมนเพื่อเป็นน้ำาใช้ และส่งน้ำาไปที่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาเพื่อผลิต

เป็นน้ำาบริโภคสะอาดต่อไป

7) ระบบอาคาร/บ้านน้ำาดื่มของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล : เป็น

โครงการในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาล 

ท่อระบบประปา และสร้างอาคาร/บ้านน้ำาด่ืมท่ีมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา 

กำาลังการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง และ 250 ลิตรต่อชั่วโมง ตามลำาดับ

8) โครงการบ้านน้ำาดื่มของกองบัญชาการกองทัพไทย : เป็น

โครงการในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย ดำาเนินการ

โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่าง โดยมีขั้นตอนคือต่อท่อรับน้ำามาจาก

แหล่งน้ำาใกล้เคียง เช่น น้ำาบ่อบาดาล น้ำาบ่อตื้น น้ำาฝน หรือน้ำาประปา

แล้วนำามากักเก็บในถังเก็บน้ำาพลาสติก (Polyethylene) และจัดสร้าง

อาคารบริการน้ำาบริโภคที่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาแบบ Softener 

หรือ Reverse Osmosis (RO)

1. บ่อน้ำาบาดาล

2. เครื่องสูบน้ำา และอุปกรณ์ประกอบ

3. ถังเก็บน้ำา

4. ถังกรองสนิมเหล็ก

5. ท่อจ่ายน้ำา

6. เครื่องกรองน้ำาระบบ RO

7. ก๊อกน้ำา

1. บ่อบาดาลที่มีคุณภาพเหมาะสมสำาหรับ 

 ใช้อุปโภค บริโภค

2. เครื่องสูบน้ำาชนิดจุ่มใต้น้ำา

 (Submersible Pumps)

3. หอถังเหล็กเก็บน้ำา

4. ถังกรองสนิมเหล็ก กรองได้

 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

5. ท่อเมนจ่ายน้ำาขนาด 2 นิ้ว

6. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาแบบ

 Reverse Osmosis (RO) ในอาคาร/  

 บ้านน้ำาดื่ม/เคลื่อนย้ายได้

1. ระบบท่อส่งน้ำา

2. ถังเก็บน้ำาพลาสติก (Polyethylene)

3. ปั๊มน้ำา

4. สิ่งปลูกสร้างแบบอาคารน้ำาบริโภค

5. เครื่องกรองน้ำาระบบ Softener หรือ

 ระบบ Reverse Osmosis (RO)
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การตรวจ
คุณภาพน้ำ�
บริโภคสะอาด06

6.1��
จากข้อมูลตามแบบสำารวจคุณภาพน้ำาบริโภคของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 พบว่ามีหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น 
ศูนย์อนามัย สำานักชลประทาน สำานักงานทรัพยากรน้ำาและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมถึงโรงเรียนดำาเนิน
การตรวจสอบเอง เป็นต้น
 
ปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานที่นำามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภคตามประเภทของแหล่งน้ ำา 
2 เกณฑ์หลัก คือ เกณฑ์คุณภาพน้ำาประปาดื่มได้ และเกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) เกณฑ์คุณภาพน้ำาประปาดื่มได้ : เป็นเกณฑ์ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำาประปา
ดื่มได้ ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างจะต้อง
เป็นไปตามวิธีการของหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
Edition 21st 2005 APHA AWWA WEF ประกอบด้วย การวัดคุณภาพน้ำา 5 ด้าน 20 พารามิเตอร์ ได้แก่

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�บริโภคในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

(1)  คุณภาพทางกายภาพ ประกอบด้วย 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ 

• ความเป็นกรด-ด่าง 

 (pH) ต้องมีค่าอยู่ 

 ระหว่าง 6.5–8.5

• ความขุ่น (Turbidity)

 ต้องมีค่าไม่เกิน

 5 เอ็นทียู

    

• สี (Colour) ต้องมีค่า

 ไม่เกิน 15 หน่วย  

 แพลทินัม-โคบอลต์ 
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(2) คุณภาพน้ำาทางเคมีท่ัวไป ประกอบด้วย 6 พารามิเตอร์ ได้แก่

• สารละลายทั้งหมดที่เหลือจาก 

 การระเหย (Total Dissolved

 Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน

 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ความกระด้าง (Hardness)

 ต้องมีค่าไม่เกิน

 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ซัลเฟต (SO=4) ต้องมีค่า

 ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร

• คลอไรด์ (Cl-) ต้องมีค่า

 ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ไนเตรท (NO-3as NO-3)

 ต้องมีค่าไม่เกิน 

 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ฟลูออไรด์ (F-) ต้องมีค่า

 ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร

(3) คุณภาพน้ำาทางโลหะหนักทั่วไป ประกอบด้วย 4 พารามิเตอร์ ได้แก่

  • เหล็ก (Fe) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • แมงกานีส (Mn) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • ทองแดง (Cu) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • สังกะสี (Zn) ต้องมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

(4) คุณภาพน้ำาทางโลหะหนักที่เป็นพิษประกอบด้วย

  5 พารามิเตอร์ ได้แก่

  • ตะกั่ว (Pb) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • โครเมียม (Cr) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • แคดเมียม (Cd) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • สารหนู (As) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร

  • ปรอท (Hg) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร

(5) คุณภาพน้ำาทางแบคทีเรีย ประกอบด้วย 2 พารามิเตอร์ ได้แก่

  • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ต้องตรวจไม่พบในตัวอย่าง  

   100 มิลลิลิตร

  • ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform bacteria)

   ต้องตรวจไม่พบในตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร
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 2) เกณฑ์มาตรฐานน้ำาบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ : เป็นเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย การวัด
คุณภาพน้ำา 4 ด้าน 23 พารามิเตอร์ ดังนี้

  (1)  คุณลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย 3 พารามิเตอร์ ได้แก่

• สี (Colour) เกณฑ์ที่

 เหมาะสมต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน

 5 (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์)/

 เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้อง

 มีค่าไม่เกิน 15 (หน่วย  

 แพลทินัม-โคบอลต์)

• เหล็ก (Fe) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม
 ต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

• แมงกานีส (Mn) เกณฑ์ท่ีเหมาะสมต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม
 ต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
    
• ทองแดง (Cu) เกณฑ์ท่ีเหมาะสมต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม
 ต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
    

• ความขุ่น (Turbidity)   

 เกณฑ์ท่ีเหมาะสมต้องมีค่า

 อยู่ไม่เกิน 5 (หน่วยความ   

 ขุ่น)/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุด

 ต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 20

  (หน่วยความขุ่น)

• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)   

 เกณฑ์ท่ีเหมาะสมต้องมีค่า

 อยู่ไม่เกิน 7.0-8.5/

 เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุด

 ต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน

 6.5-9.2

(2)  คุณลักษณะทางเคมี ประกอบด้วย 11 พารามิเตอร์ ได้แก่
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• สังกะสี (Zn) เกณฑ์ท่ีเหมาะสมต้องมีค่า 
 ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลม
 สูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ซัลเฟต (SO4) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่า 
 ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร/ เกณฑ์ที่อนุโลม
 สูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
    
• คลอไรด์ (CI) เกณฑ์ที่ เหมาะสมต้องมีค่า 
 ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลม
 สูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ฟลูออไรด์ (F) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่า 
 ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลม
 สูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
    
• ไนเทรต (NO3) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่า 
 ไม่เกิน 45 มิลลิกรัมต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลม
 สูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 45 มิลลิกรัมต่อลิตร
   

• ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness
 as CaCO3) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่าไม่เกิน
 300 มิลลิกรัมต่อลิตร/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุด 
 ต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ความกระด้างถาวร (Non-carbonate   
 hardness as CaCO3) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้อง 
 มีค่าไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร/เกณฑ์ที่
 อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม 
 ต่อลิตร

• ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ต่อลิตร
 (Total Dissolved Soilds) เกณฑ์ที่
 เหมาะสมต้องมีค่าไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร/ 
 เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร
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• สารหนู (As) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องไม่มี/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ไซยาไนด์ (CN) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องไม่มี/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 
 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ตะกั่ว (Pb) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องไม่มี/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ปรอท (Hg) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องไม่มี/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน
 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร

• แคดเมียม (Cd) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องไม่มี/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 
 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร

• ซีลีเนียม (Se) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องไม่มี/เกณฑ์ที่อนุโลมสูงสุดต้องมีค่าอยู่ไม่เกิน 
 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3)  คุณลักษณะที่เป็นพิษ ประกอบด้วย 6 พารามิเตอร์ ได้แก่
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เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคุณภาพน้ำาบริโภคสะอาด มี 2 รูปแบบ ได้แก่

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคุณภาพน้ำ�บริโภคสะอาด

 1 ) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจภาคสนาม แบ่งเป็น 
   • แบบประเมินโครงสร้างระบบการจัดการ
    น้ำาบริโภคขององค์การอนามัยโลก
   • ชุดตรวจสอบอย่างง่ายในภาคสนาม ได้แก่ 
    ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำา (อ 31) 
    ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำาบริโภค (อ 35) 
    และชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11)

 2) เครื่องมือที่ใช้สำาหรับเก็บตัวอย่างน้ำาบริโภค 
   ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
   • อุปกรณ์การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาบริโภค เพื่อ 
    ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จำานวน 
    1 ตัวอย่าง มีอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ขวดพลาสติก 
    ขนาด 2 ลิตร จำานวน 1 ใบ และขนาด 1 ลิตร  
    จำานวน 1 ใบ ขวดแก้วบรรจุในกระป๋อง 
    สแตนเลสผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว จำานวน 
    1 ชุด
   • วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำาอ้างอิงตามวิธี
    มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาและน้ำาเสีย 
    (Standard Methods for the Examination  
    of Water and Wastewater Edition 
    21st 2005 APHA AWWA WEF)

 (4)  คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ประกอบด้วย 3 พารามิเตอร์ ได้แก่
 
    •  แบคทีเรียทั้งหมดในน้ำา (Total Bacteria) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่าไม่เกิน
     500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
  
    •  โคลิฟอล์มทั้งหมดในน้ำา (Total Coliform Bacteria) เกณฑ์ที่เหมาะสมต้องมีค่า 
     น้อยกว่า 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร

    •  เชื้ออี.โคไล (E.coli) ต้องไม่มี

6.2
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6.3��
6.3.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภค การตรวจสอบคุณภาพน้ำาเป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำา เพื่อดูสาเหตุ
การปนเปื้อนและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งในภาคสนามและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แต่ในคู่มือเล่มนี้จะแนะนำาวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำาในภาคสนาม ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ได้แก่ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำา (อ 31) 
และชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำาบริโภค (อ 35) ดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�และการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�

1) วิธีตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำาด่ืม สามารถตรวจสอบ
เบื้องต้น ด้วยชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) 
เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก ในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการ
เปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อจากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น 
สีแดงปนส้ม สีส้ม สีส้มปนเหลือง สีเหลือง มีความขุ่น 
และมีฟองแก๊สปุดขึ้น เมื่อเขย่าเบาๆ
 (1) อุปกรณ์  
   • อาหารตรวจเชื ้อ (อ 11) เป็นสารเคมีสำาเร็จรูป 
    (สารละลายใสสีแดง) ใช้ตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
    ในน้ำา บรรจุไว้ 10 มิลลิลิตร (2 ขีด) ในขวดแก้ว
    ขนาด 25 มิลลิลิตร
   • แอลกอฮอล์ 70%
   • สำาลี
   • ใบมีด

(2) วิธีตรวจสอบ
  (2.1) ทำาความสะอาดมือทั้ง 2 ข้าง และอุปกรณ์ ด้วย
     สำาลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

  (2.2) ทำาความสะอาดบริเวณรอบฝาขวด คอขวดและ
     หลังตัดแถบพลาสติกรัดปากขวดออกแล้วให้ 
     สะอาดอีกคร้ังหน่ึงด้วยสำาลีชุบแอลกอฮอล์ 70%

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย�(อ�11)
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  (2.3) ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หมุนฝาขวด โดยไม่ให้
     นิ้วมือโดนปากขวด และใช้นิ้วนางและนิ้วก้อย 
     หนีบฝาขวดไว้ โดยไม่วางฝาขวดบนพื้น

  (2.4) เติมน้ำาตัวอย่างท่ีต้องการตรวจ 10 มิลลิลิตร หรือ
     จนถึงขีดท่ี 4 ของขวด ใช้น้ิวช้ีรับน้ำาหนักของภาชนะ
     สำาหรับรินน้ำาในขณะเทตัวอย่างน้ำาลงในขวดอย่าให้
     ภาชนะโดนปากขวดและให้อยู่ห่างจากปากขวด 
     ประมาณ 1 เซนติเมตร

  (2.5) ปิดฝาขวด หมุนขวดเบา ๆ

  (2.6) ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้อง (25–40 องศาเซลเซียส)
     เป็นเวลา 24– 48 ชั่วโมง

  (2.7) ดูผลจากสีของอาหารตรวจเช้ือท่ีเปล่ียนไป หลังจาก
     ตั้งไว้ 24 ชั่วโมง ถ้าสีเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม
     หรือสีส้มปนเหลือง หรือสีเหลือง มีความขุ่นและ
     ฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ แสดงว่าน้ำามีการ
     ปนเป้ือนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค
     (ถ้าตั้งไว้ 24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนสีให้ตั้งไว้ต่ออีก
     24 ชั่วโมง รวมเป็น 48 ชั่วโมง และอ่านผลการ 
     เปลี่ยนสีอีกครั้ง)

หมายเหตุ
1. ควรเก็บอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรียในตู้เย็น
2. มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หลังการผลิต
3. เมื่อตรวจสอบแบคทีเรียเสร็จแล้ว ควรเทอาหาร 
  ตรวจเชื้อในโถสุขภัณฑ์ และล้างขวดให้สะอาดก่อนทิ้ง

2) วิธีตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำา
การตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำาด้วย
ชุดตรวจสอบ (อ31) เป็นวิธีการตรวจท่ีง่ายและสะดวก 
โดยการอ่านค่าของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำา จาก
การเปรียบเทียบสีกับมาตรฐานของชุดตรวจสอบมีสี
มาตรฐาน 3 ระดับแตกต่างกัน คือ 0.2, 0.5 และ 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่อ่านได้ คือ ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในน้ำา

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ��(อ�31)
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 (1) อุปกรณ์
   ช ุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ ำา (อ 31) 
   ประกอบด้วย กล่องพลาสติกใสทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
   1 กล่อง ขวดเทียบสีบอกระดับของคลอรีนอิสระคงเหลือ 
   จำานวน 3 ขวด เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของ 
   คลอรีนอิสระคงเหลือท่ีระดับ 0.2,0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม
   ต่อลิตร หลอดเปล่ามีขีดบอกระดับที่ใส่ตัวอย่างน้ำา
   มีฝาปิด และขวดบรรจุน้ำายาออโธโทลิดีน จำานวน 
   10 มิลลิลิตร 1 ขวด
  
 (2) วิธีตรวจสอบ
   (2.1) เติมตัวอย่างน้ำาท่ีต้องการทดสอบลงในหลอดเปล่า
      จนถึงขีดบอกระดับที่กำาหนดไว้

    (2.2) หยดน้ำายาออโธโทลิดีน จำานวน 4 หยดลงใน 
       น้ำาตัวอย่าง

    (2.3) ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไป-มา 
       ประมาณ 20 ครั ้ง สังเกตการเกิดสีในขวด 
       ตัวอย่างทดสอบ

   (2.4) อ่านผลโดยการเทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐาน 
      คลอรีน 3 ระดับ คือ ระดับ 0.2,0.5 และ 1.0  
      มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อควรระวังในการใช้ (อ 31)
1. อย่าให้ปนเปื้อนในน้ำาดื่ม
2. เก็บให้พ้นมือเด็ก

3) วิธีตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำา
การตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำา สามารถใช้ชุด
ตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำาบริโภค (อ 35) ซึ่งเป็นวิธีที่ตรวจ
สอบได้ง่าย สะดวก โดยการอ่านค่าของฟลูออไรด์ในน้ำา 
จากการเปรียบเทียบกับสีมาตรฐานของชุดตรวจสอบ มี 
4 ระดับแตกต่างกัน
 (1) อุปกรณ์

   • ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำาใช้ในการตรวจสอบ
   • ขวดเทียบสีมาตรฐานฟลูออไรด์ระบุความเข้มข้น 
    ของฟลูออไรด์ในน้ำาที่ความเข้มข้น 0.7, 1.5, 3.0 
    และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จำานวน 4 ขวด
   • ขวดแก้วเปล่าสำาหรับบรรจุน้ำาตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ
    ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำาตัวอย่าง จำานวน 1 ขวด 
    โดยมีเคร่ืองหมายเป็นขีดข้างขวดกำาหนดปริมาณน้ำา 
    ตัวอย่างที่จะตรวจสอบ
   • สารเคมี 1 จำานวน 3 ขวด
   • สารเคมี 2 จำานวน 2 ขวด
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 (2) วิธีตรวจสอบ
   (2.1) รินน้ำาตัวอย่างลงในขวดแก้วเปล่าถึงขีดท่ีกำาหนด

   (2.2) หยดสารเคมี 1 จำานวน 20 หยด ลงในขวดน้ำา
      ตัวอย่างโดยคว่ำาขวดให้ฝาในของขวดสารเคมี 1 
      แนบชิดกับด้านในของคอขวดน้ำาตัวอย่างเพ่ือกัน
      ไม่ให้ไอระเหยจากสารเคมีออกนอกขวดน้ำา 
      ตัวอย่าง

   (2.3) หยดสารเคมี 2 จำานวน 5 หยด ลงในขวดน้ำา
      ตัวอย่าง โดยคว่ำาขวดให้ฝาในขวดของสารเคมี 2 
      แนบชิดกับด้านในของคอขวดน้ำาตัวอย่างเพ่ือกัน
      ไม่ให้ไอระเหยจากสารเคมีออกนอกขวดน้ำา 
      ตัวอย่าง

   (2.5) กลับขวดบรรจุน้ำาตัวอย่างขึ้น-ลง จำานวน 
      15–20 ครั้ง เพื่อให้สารละลายผสมเข้ากัน

    
   (2.6) สังเกตการเกิดสีในขวดน้ำาตัวอย่าง

   (2.7) เทียบสีท่ีเกิดข้ึนกับขวดเทียบสีมาตรฐานฟลูออไรด์
      ค่าที่อ่านได้คือปริมาณฟลูออไรด์ที่ตรวจพบใน
      ตัวอย่างน้ำา (มิลลิกรัมต่อลิตร)

   (2.4) ปิดฝาขวดบรรจุน้ำาตัวอย่างให้แน่น
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 (1) วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำา
   การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาในขั้นต้น ควรตรวจวัดความ 
   เป็นกรด–ด่าง และคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำาก่อน 
   (น้ำาประปา) และบันทึกผลลงในใบส่งตรวจน้ำาทันที 
   (1.1) การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาเพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง 
      กายภาพ และเคมี
      ก. เขียนรายละเอียด จุดสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาปิด 
        ข้างขวด
      ข. ล้างภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาขนาด 2 ลิตร 
        ด้วยน้ำาที่จะเก็บตัวอย่าง 2–3 ครั้งก่อนสุ่ม 
        เก็บตัวอย่างน้ำาเพ่ือล้างส่ิงปนเป้ือนท่ีอาจเหลือ
        ตกค้างในภาชนะ
      ค. เก็บตัวอย่างน้ำาจนเกือบเต็มขวด เหลือท่ีว่างไว้
        ประมาณ 1 นิ้ว
      ง. ปิดฝาขวดให้สนิทก่อนแช่เย็น

   (1.2) การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาเพ่ือวิเคราะห์ทางโลหะหนัก
      ก. เขียนรายละเอียด จุดสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาปิด 
        ข้างขวด
      ข. ล้างภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำาขนาดบรรจุ 1 ลิตร 
        ด้วยน้ำาที่จะสุ่มเก็บ 2–3 ครั้ง ก่อนสุ่มเก็บ 
        ตัวอย่างน้ำาเพื่อล้างสิ่งปนเปื้อนที่อาจเหลือ 
        ตกค้างในภาชนะ
      ค. บรรจุตัวอย่างน้ำาจนเกือบเต็มขวด เหลือท่ีว่างไว้
        ประมาณ 1 นิ้ว
      ง. เติมกรดไนตริก 1.5 มิลลิลิตร ปิดฝาขวด เขย่า
        ให้เข้ากัน (ไม่จำาเป็นต้องแช่เย็น)

   (1.3) การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาเพ่ือตรวจสอบทางแบคทีเรีย
      การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาในการตรวจสอบทาง 
      แบคทีเรีย ระหว่างการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาควร 
      ระมัดระวังเป็นพิเศษ ด้วยวิธีการปลอดเชื้อ  
      (Aseptic technique) เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน 
      โดยทำาตามขั้นตอนดังนี้

   ก. เขียนรายละเอียด จุดสุ ่มเก็บตัวอย่างน้ ำาปิด
     ข้างกระป๋องส่วนบนของกระป๋องบรรจุขวดแบคทีเรีย
     ซ่ึงเป็นภาชนะขวดแก้วปากกว้าง มีความจุประมาณ 
     125 มิลลิลิตร มีฝาจุกแก้วปิดสนิท (แบบกราวน์จอยท์) 
     ฝาและคอขวดหุ้มด้วยกระดาษอลูมิเนียม และ 
     เก็บบรรจุในกระป๋องสแตนเลสท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว

   ข. เช็ดก๊อกท้ังด้านนอก ด้านใน วาล์วเปิด-ปิดน้ำา 
     ให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70%

   ค. เปิดน้ำาค้างท่อปล่อยทิ้งประมาณ 1 นาที

ชุดอุปกรณ์การสุ่มเก็บและบรรจุตัวอย่างน้ำ�

6.3.2 การเก็บตัวอย่างน้ำาบริโภคส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควรตรวจวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำาการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา
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   ง. เช็ ดทำ าความสะอาดมื อผู้ เ ก็ บตั วอย่ า งน้ำ า 
     ด้วยแอลกอฮอล์ 70%

   จ. คว่ำากระป๋องท่ีบรรจุขวดลง ดึงกระป๋องส่วนล่างออก 
     จับขวดตั้งขึ้น และหงายกระป๋องขึ้นทั้งสองส่วน 
     วางบนที่สะอาด

   ฉ. เปิดฝาขวดโดยจับบนแผ่นอลูมิเนียมเก็บตัวอย่าง
     น้ำาประมาณ 4/5 ของขวด (ประมาณ 100 มิลลิลิตร)

   ช. ปิดฝาขวดให้สนิท และบีบอลูมิเนียมฟอยด์ให้แน่น 
     จากนั้นคว่ำาขวดลงในฝากระป๋องสแตนเลส แล้ว
     ปิดกระป๋องให้เรียบร้อย

   ซ. ใช้กระดาษกาวย่นพันรอบบริเวณรอยต่อของ
     กระป๋องสแตนเลส ประมาณ 2–3 รอบ บรรจุลง
     ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นกันน้ำาซึมเข้า แช่
     ตัวอย่างน้ำาลงในหีบบรรจน้ำาแข็ง

ข้อควรระวัง
1. เก็บตัวอย่างในความเย็นอุณหภูมิ 4–10 องศาเซลเซียส
2. นำาตัวอย่างน้ำาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภายในระยะ
  เวลา 8 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง
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6.4��
การตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภค จะต้องคำานึงถึงวิธีการจัดบริการน้ำาบริโภคของโรงเรียน บริเวณแหล่งน้ำา จุดตรวจสอบ 
การกำาหนดช่วงเวลา และความถี่ในการตรวจสอบ มีข้อควรระวังดังตารางที่ 2

ตารางที่�2�แหล่งน้ำ�บริโภค�จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ��และความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�

ข้อควรคำ�นึงในการพิจารณาบริเวณที่ตรวจสอบแหล่งน้ำ�
ช่วงเวลา�และความถี่ในการตรวจสอบ

 

ข้อควรคำ�นึงในการเลือก
จุดสุ่มตัวอย่าง

จุดตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ�

แหล่งน้ำ�
บริโภค

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�และความถี่

ภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ

น้ำาประปา - สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาจากจุดท่ีน้ำา

 ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพ 

 ได้แก่ ต้นท่อและปลายท่อ

 ระบบจ่ายน้ำา โดยสุ่มเก็บตาม 

 ความเส่ียง เช่น จุดบริการน้ำา

 บริโภคของนักเรียนน้ำาบริโภค

 หลังจากผ่านเครื่องกรองน้ำา

 น้ำาประปาท่ีใช้ประกอบอาหาร

 ในครัว เป็นต้น

- ก๊อกน้ำาอุปโภค

 ของโรงเรียน เช่น

 จุดล้างหน้า แปรงฟัน

 จุดล้างภาชนะ

- จุดบริการน้ำาดื่ม

 ของโรงเรียนท่ีนักเรียน

 ใช้จำานวนมาก เช่น

 โรงอาหาร สถานที่

 ออกกำาลังกาย

- ก๊อกน้ำาบริโภคหลังจาก

 ผ่านเครื่องกรองน้ำา

- ตรวจระดับคลอรีน 

 อิสระคงเหลือในน้ำา

 ให้มีค่าอยู่ในช่วง   

 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อ 

 ลิตร ทุก 1 สัปดาห์

- สังเกตลักษณะ

 คุณภาพน้ำาทาง  

 กายภาพ เช่น

 ความขุ่น สี และกล่ิน

- ตรวจสอบโคลิฟอร์ม

 แบคทีเรียด้วยชุด

 ตรวจสอบโคลิฟอร์ม 

 แบคทีเรีย (อ11)  

 ทุก 1 เดือน

- สังเกตลักษณะ

 คุณภาพน้ำาทาง  

 กายภาพ เช่น

 ความขุ่น สี และกล่ิน

- ตรวจสอบโคลิฟอร์ม

 แบคทีเรียด้วยชุด

 ตรวจสอบโคลิฟอร์ม  

 แบคทีเรีย (อ11)  

 ทุก 1 เดือน

ตรวจสอบคุณภาพน้ำา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำาบริโภคปีละคร้ัง 

และตรวจเพิ่มกรณีมี

โรคระบาด น้ำาท่วมภัยแล้ง 

หรือถ้าแหล่งน้ำานั้นไม่

เสถียรมีการแปรเปลี่ยน

บ่อย



คู่มือการจัดการน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

27

 

ข้อควรคำ�นึงในการเลือก
จุดสุ่มตัวอย่าง

จุดตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ�

แหล่งน้ำ�
บริโภค

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�และความถี่

ภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ

น้ำาบ่อ

บาดาล/

น้ำาบ่อน้ำาตื้น

น้ำาฝน

น้ำาบรรจุขวด

- สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาจาก

 บ่อบาดาลโดยตรง หรือ  

 ระบบที่ใช้น้ำาบาดาลเป็น

 น้ำาต้นทุน ภาชนะเก็บ  

 ตัวอย่างน้ำาให้ใช้ขวดพลาสติก

 หรือขวดแก้วที่สะอาด

 โดยน้ำาบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้ 

 ต้องมีคุณลักษณะทาง  

 กายภาพและทางเคมีไม่เกิน 

 เกณฑ์กำาหนดท่ีเหมาะสม  

 ของมาตรฐานน้ำาบาดาล

- สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำาจาก  

 ภาชนะเก็บน้ำาฝนโดยตรง

 ถ้าจำาเป็นให้ใช้ภาชนะที่  

 สะอาดสุ่มเก็บหรือรองรับ

 แล้วถ่ายใส่ขวดเก็บตัวอย่างน้ำา

- สุ่มเก็บตามความเสี่ยง คือ  

 ถังน้ำาบริโภค ตู้น้ำาบริโภค  

 ของนักเรียน โดยกระจายให้

 ครอบคลุม รวมท้ังน้ำาท่ีใช้ใน 

 การประกอบอาหารในครัว

- ก๊อกของภาชนะเก็บ

 กักน้ำา เช่น คูลเลอร์  

 และตู้น้ำาเย็น

- เก็บจากบ่อโดยตรง 

 ก่อนเข้าระบบ

- เก็บหลังจากผ่านระบบ

 ประปา/ ระบบปรับปรุง 

 หรือถังเก็บน้ำาบริโภค

- ก๊อกน้ำา

- ภาชนะเก็บน้ำาฝน

- จากขวดเปิดใหม่

- จากน้ำาบรรจุขวดที่ตู้ 

 ทำาความเย็น

- ตรวจสอบโคลิฟอร์ม 

 แบคทีเรียด้วยชุด

 ตรวจสอบโคลิฟอร์ม 

 แบคทีเรีย (อ11)  

 ทุก 1 เดือน

- ปริมาณน้ำาตัวอย่าง

 ที่เก็บจะต้องไม่

 น้อยกว่า 1.5 ลิตร

- สังเกตลักษณะ

 คุณภาพน้ำาทาง  

 กายภาพ เช่น ความ 

 ขุ่น สี และกลิ่น

- ตรวจสอบโคลิฟอร์ม

 แบคทีเรียด้วยชุด

 ตรวจสอบโคลิฟอร์ม  

 แบคทีเรีย (อ11)  

 ทุก 1 เดือน

- สังเกตลักษณะ

 คุณภาพน้ำาทาง  

 กายภาพ เช่น ความ 

 ขุ่น สี และกลิ่น

- ตรวจสอบโคลิฟอร์ม

 แบคทีเรียด้วยชุด

 ตรวจสอบโคลิฟอร์ม  

 แบคทีเรีย (อ11)  

 ทุก 1 เดือน

ตรวจสอบคุณภาพน้ำา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำาบริโภคทุก 

4 เดือน และตรวจเพิ่ม

กรณีมีโรคระบาด

น้ำาท่วม ภัยแล้ง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำาบริโภค

ปีละครั้ง และตรวจ

เพิ่มกรณีมีโรคระบาด

น้ำาท่วม ภัยแล้ง

อ้างอิง:�คู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำ�บริโภคในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร�สำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ��กรมอนามัย,�2561:�72
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เมื ่อวันที ่ 16 พฤษภาคม 2561 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้ขอความร่วมมือจากกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน
ที่ 11-44 จำานวน 16 กองกำากับการ สำารวจคุณภาพน้ำาในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในสังกัด 
เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาน้ำาบริโภคในโรงเรียนให้ได้
มาตรฐาน เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง สสท. ได้จัดส่งแบบสำารวจ ฯ ดังกล่าวให้สำานักงาน กปร. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2561 จำานวน 216 ชุด ซึ่งเท่ากับจำานวนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในขณะนั้น สำานักงาน กปร. จึงได้
ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลดังนี้ 

สภาพปัญหาคุณภาพน้ำ�
บริโภคในโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน07

89 โรงเรียน และไม่ทราบผลการตรวจสอบ 
คุณภาพน้ำา จำานวน 108 โรงเรียน นอกจาก
นี้ในจำานวนโรงเรียน 216 โรงเรียน มีโรงเรียน 
ที่แจ้งปัญหาและความต้องการด้านน้ำา จำานวน 
118 โรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่ได้ระบุปัญหาและ
ความต้องการด้านน้ำา จำานวน 98 โรงเรียน

ผลการสำ�รวจคุณภาพน้ำ�บริโภคในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน7.1
�
จากข้อมูลการสำารวจคุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนทั้ง 216 โรงเรียนพบว่า 
มีโรงเรียนที่ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำา จำานวน 
197 โรงเรียน และไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำา 
จำานวน 19 โรงเรียน สำาหรับโรงเรียนท่ีได้ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำา จำานวน 197 โรงเรียน มีโรงเรียนท่ีได้
ทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ ำ า  จ ำานวน 
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ข้อมูลจากแบบสำารวจคุณภาพน้ำาบริโภคของ สสท. ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จำานวน 216 โรงเรียน 
สามารถนำามาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเรื่องน้ำาบริโภค สรุปดังนี้

สภาพปัญหาในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

 1 ) ด้านแหล่งน้ำา โรงเรียนประสบปัญหาหลาย
ประการ เช่น 
   • แหล่งน้ำาผิวดินสำาหรับอุปโภคอยู่ห่างไกลท่ีต้ัง
    โรงเรียน
   • ขาดแคลนน้ำาโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง บางพ้ืนท่ี
    มีแหล่งน้ำา เช่น น้ำาประปาภูเขา น้ำาบาดาล ฯลฯ
    แต่มีปริมาณน้ำาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
   • ในช่วงฤดูฝนน้ำาจากแม่น้ำาลำาคลองหรือน้ำาผิวดิน
    จะมีความขุ่น มีสีแดง และมีตะกอน จึงต้อง
    ใช้เวลาตกตะกอนนานก่อนนำาไปใช้อุปโภค
    บริโภคได้
   • น้ำาดิบบางแห่งมีภาวะกระด้างก่อเกิดเป็น 
    หินปูน บางแห่งมีความเป็นกรด มีแร่ธาตุ 
    หรือโลหะหนักตามธรรมชาติในแหล่งน้ำาใต้ดิน 
    ในขณะท่ีบางแห่งมีการปนเป้ือนเช้ือโรค เช่น
    แบคทีเรีย เป็นต้น หรือมีการปนเปื้อนของ 
    สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง

 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เ พ่ือการจัดเก็บและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำา เช่น
   • เครื่องกรองน้ำาบริโภค ภาชนะเก็บน้ำาและ
    ภาชนะท่ีใช้ด่ืมน้ำาไม่สะอาดและมีไม่เพียงพอ
    กับจำานวนผู้ใช้น้ำา
   • เคร่ืองสูบน้ำาและชุดควบคุมการสูบน้ำาบาดาล
    ชำารุดบ่อย เน่ืองจากใช้ระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ
   • ระบบจ่ายน้ำาเสื่อมสภาพ ชำารุด และอุดตัน
    และระบบการส่งน้ำาภายในโรงเรียนไม่ทั่วถึง
    เนื่องจากแรงดันน้ำาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ 
    ในช่วงฤดูแล้ง (ธ.ค.-เม.ย.) 
   • ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาโรงเรียนบางแห่ง
    ยังไม่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาท่ีเหมาะสม 
    ในขณะที่บางแห่งมีระบบปรับปรุงคุณภาพ

    น้ำาแล้ว แต่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี
    และไม่มีผู ้รับผิดชอบโดยตรง ทำาให้้เกิด 
    ปัญหาในระยะยาวได้อีกทั ้งโรงเรียนไม่มี
    งบประมาณเพียงพอในการซื้อวัสดุอุปกรณ์
    มาทดแทนเมื่อเกิดการชำารุดหรือเสื่อมสภาพ
    ตามระยะเวลาที่กำาหนด เช่น ระบบสูบน้ำา
    ท่อจ่ายน้ำา ไส้กรองน้ำา เป็นต้น ทั้งนี้ การ
    เส่ือมสภาพมีหลายสาเหตุ เช่น น้ำาในโรงเรียน
    ท่ีมีหินปูน หรือน้ำามีความขุ่นและมีตะกอนมาก
    ในฤดูฝน ส่งผลให้อายุการใช้งานไส้กรองน้ำา 
    สั้นลงได้ นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งยังไม่มี
    งบประมาณในการซ้ือสารเคมีในการบำาบัดน้ำา
    และฆ่าเชื้อโรค เช่น สารส้ม คลอรีน จึงทำาให้
    ยังมีการตรวจพบเช้ือโรคปนเป้ือนในน้ำาอุปโภค
    บริโภคในโรงเรียน
   • ปัญหาค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำา
    อุปโภคจากน้ำาบาดาล และระบบกรองน้ำาใน
    โรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายท่ีส้ินเปลือง ทำาให้ต้อง
    แยกระบบประปาระหว่างน้ำาบริโภคและน้ำา 
    อุปโภค

 3) ด้านพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน เช่น
   • ด้านสุขอนามัย เช่น การไม่ล้างมือก่อนบริโภค 
    การใช้แก้วน้ำาร่วมกัน
   • ด้านบุคลากร เช่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้
    และความชำานาญในการใช้และการบำารุงรักษา
    เคร่ืองกรองน้ำา รวมถึงโรงเรียนไม่ได้รับแจ้งผล/ 
    การแปลผล ภายหลังจากตรวจวัดคุณภาพน้ำา 
    ทำาให้ไม่ทราบว่าน้ำาท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค
    ในปัจจุบันได้มาตรฐานตามเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร

7.2
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สำาหรับข้อมูลความต้องการสนับสนุนด้านน้ำาด่ืมจากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จำานวน 216 แห่ง 
สามารถแบ่งประเภทได้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการด้านแหล่งน้ำา จำานวน 18 โรงเรียน 2) ความ
ต้องการด้านอุปกรณ์ จำานวน 121 โรงเรียน 3) ความต้องการด้านการตรวจคุณภาพน้ำา จำานวน 13 โรงเรียน 
4) ความต้องการด้านบุคลากรและงบประมาณ จำานวน 8 โรงเรียน และ 5) ความต้องการอื่น ๆ จำานวน 
21 โรงเรียน ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 2

 1) ความต้องการด้านแหล่งน้ำา เป็นการจัดหาแหล่งน้ำาหรือขุดบ่อ สระ จำานวน 18 โรงเรียน ได้แก่ 
1) น้ำาหรือแหล่งน้ำาที่ใช้ในการเกษตร จำานวน 1 โรงเรียน 2) น้ำาหรือแหล่งน้ำาใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ จำานวน 
1 โรงเรียน 3) น้ำาบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ จำานวน 10 โรงเรียน และ 4) น้ำาจากบ่อบาดาล จำานวน 6 
โรงเรียน ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 3

ความต้องการสนับสนุนด้านน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

แผนภูมิที่�2�จำ�นวนความต้องการสนับสนุนด้านน้ำ�บริโภคในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

แผนภูมิที่�3�ความต้องการด้านแหล่งน้ำ�

7.3
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6. à¤Ã×่Í§¡ÃÍ§¹้Ó
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 2) ความต้องการด้านอุปกรณ์ จำานวน 121 โรงเรียน ได้แก่ 1) ถังต้มน้ำาร้อน จำานวน 1 โรงเรียน 
2) ถังเก็บน้ำาหรือหอสูง จำานวน 46 โรงเรียน 3) รางน้ำาฝน จำานวน 6 โรงเรียน 4) ท่อสูบน้ำาหรือท่อพีวีซี
จำานวน 7 โรงเรียน 5) เครื่องสูบน้ำา จำานวน 5 โรงเรียน 6) เครื่องกรองน้ำา จำานวน 44 โรงเรียน และ 
7) ไส้กรองน้ำาจำานวน 11 โรงเรียน ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 4

 3) ความต้องการด้านการตรวจคุณภาพน้ำา จำานวน 14 โรงเรียน ได้แก่ 1) สารเคมีบำาบัดน้ำา จำานวน 
1 โรงเรียน 2) อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำา จำานวน 3 โรงเรียน 3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำาจำานวน 
5 โรงเรียน และ 4) การแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำาจำานวน 5 โรงเรียน ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 5

แผนภูมิที่�4�ความต้องการด้านอุปกรณ์

แผนภูมิที่�5�ความต้องการด้านการตรวจคุณภาพน้ำ�
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1. ¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà¤Ã×่Í§¡ÃÍ§¹้Ó
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 4) ความต้องการด้านบุคลากรและงบประมาณ จำานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) การอบรมการดูแลรักษา
เครื่องกรองน้ำาหรือการตรวจสอบคุณภาพน้ำาจำานวน 3 โรงเรียน 2) บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษา
เครื่องกรองน้ำา จำานวน 2 โรงเรียน และ 3) งบประมาณในการซ่อมแซม บำารุงรักษาจำานวน 3 โรงเรียน 
ดังแสดงในแผนภูมิรูปที่ 6

 5) ความต้องการอื่นๆ จำานวน 21 โรงเรียน ได้แก่

แผนภูมิที่�6�ความต้องการด้านบุคลากรและงบประมาณ

   1) ด้านคุณภาพแหล่งน้ำา เช่น การปรับปรุง
     แหล่งน้ำาประปาภูเขาให้สะอาดและมีน้ำา
     เพ ียงพอต ่อความต ้องการ การสร ้าง
     บ่อดักตะกอน และการแก้ไขปัญหาน้ำาบริโภค
     ที่มีหินปูน  
   2) ด้านการซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา
     เช่น การ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำา 
     โดยใช้เคร่ืองกรองน้ำาร่วมกับระบบกรองน้ำา 
     แบบธรรมชาติ การปรับปรุงและซ่อมแซม
     เคร่ืองกรองน้ำาบ่อบาดาลท่ีได้รับการสนับสนุน 
     จากหน่วยงาน
   3) ด้านอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนทราย 
     ในถังพักน้ำาระบบฆ่าเชื้อโรค การปรับปรุง 
     ระบบสูบน้ำาจากบ่อบาดาลข้ึนถังสูง โรงผลิตน้ำา 

     บริโภคอาคารเก็บน้ำาดิบ อาคาร/บ้านน้ำาด่ืม 
     น้ำาบริโภคบรรจุถัง ตู้ควบคุมความร้อนแผง
     โซล่าเซลล์
   4) ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
     ได้แก่ 
     • กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล: การส่งมอบระบบ/
      อาคาร/บ้านน้ำาดื่มพร้อมคู่มือการดูแล 
      รักษา แนะนำาการใช้งาน วิธีการดูแลรักษา  
      การเปล่ียนไส้กรอง การจัดสรรงบประมาณ 
      ในการซ่อมบำารุงระบบ และหมายเลขติดต่อ 
      ฉุกเฉินในกรณีระบบเกิดการชำารุดเสียหาย
     • กรมชลประทาน: การจัดหาดูแลแหล่งต้นน้ำา 
      ที่ใส่ในการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม 
      ตามพื้นที่และจัดระบบน้ำาที่มีคุณภาพ



ÊÔ่§»®Ô¡ÙÅ
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แนวทางการ เฝ้ าระวั ง
คุณภาพน้ำาบริโภคและ
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ08

การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำาบริโภคมีข้อควรคำานึงในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาบริโภค ท้ังในด้านแหล่งน้ำา ด้านโครงสร้าง
ระบบจ่ายน้ำา/เครื่องมือ อุปกรณ์ และด้านบุคลากรและการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1��ด้านแหล่งน้ำ�
8.1.1�น้ำ�ประปา

1) ไม่มีจุดแตกรั่วระหว่างแหล่งน้ำากับถังเก็บน้ำา
2) เส้นท่อจ่ายน้ำาไม่แตกรั่วและไม่มีน้ำาขัง 
3) มีการป้องกันการปนเปื้อนในระบบจ่ายน้ำา
4) คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำา อยู่ระหว่าง 0.2–0.5   
  มิลลิกรัมต่อลิตร

5) หากมีถังเก็บน้ำาในครัวเรือน มีข้อควรระวัง ได้แก่
  • ต้องมีฝาปิด
  • ไม่แตกร้าว/รั่วซึม
  • บริเวณพื้นที่ตั้งต้องล้อมรั้ว
  • ไม่มีส้วมหรือมูลสัตว์ในระยะ 30 เมตร จากที่ตั ้ง
   ถังเก็บน้ำา, ก๊อก
  • ฐานรองรับที่ตั้งถังหรือก๊อกไม่แตกร้าว หรือสึกกร่อน
  • ก๊อกน้ำาไม่รั่ว
  • มีการทำาความสะอาดถังเก็บน้ำาเป็นระยะ



MSD

MSD

MSD=ÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§áËÅ‹§¹้Ó
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MSD=ÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§áËÅ‹§¹้Ó
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8.1.2�น้ำ�บาดาล 8.1.3�น้ำ�บ่อน้ำ�ตื้น

1) บ่อน้ำาบาดาลควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำาโสโครก เช่น ส้วม 
  หรือท่อระบายน้ำา ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
2) บ่อน้ำาบาดาลควรอยู่ห่างจากคอกปศุสัตว์ หรือโรงเรือน 
  เลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
3) ห้ามท้ิงวัตถุอันตรายลงสู่ระบบบำาบัดน้ำาเสีย และระบบ 
  บำาบัดควรอยู่ในพื้นราบ พื้นที่เชิงเขา พื้นที่ลาดต่ำา 
  และต่ำากว่าบ่อน้ำาบาดาล
4) ระบบบำาบัดน้ำาเสียควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งน้ำาบริโภค 
  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
5) ตรวจสอบรอยแตกร้าว หรือรอยร่ัวของท่อทุกหน่ึงปี  
  หรือเม่ือพบความผิดปกติของบ่อน้ำาบาดาล เพ่ือป้องกัน 
  ส่ิงปนเป้ือนเข้าสู่บ่อ หากพบรอยแตกร้าว หรือรอยร่ัว 
  ต้องรีบดำาเนินการแก้ไข
6) ไม่ปล่อยให้รอบบ่อน้ำาบาดาลมีหญ้าข้ึนรกหรือมี 
  น้ำาท่วมขัง เพราะมีผลทำาให้ท่อแตกร้าวและผุได้ 
  ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อน 
7) บ่อน้ำาบาดาลเม่ือไม่ได้ใช้งาน หรือถูกท้ิงร้างอาจเป็น 
  แหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนในชั้นน้ำาบาดาลได้ 
  โดยเฉพาะบ่อท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน้ำาเค็ม ท่ออาจจะผุได้ ดังน้ัน 
  บ่อน้ำาบาดาลท่ีเลิกใช้น้ำาบาดาลแล้ว ต้องอุดกลบด้วย 
  ซีเมนต์หรือดินเหนียว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมทรัพยากร 
  น้ำาบาดาลกำาหนด

1) บ่อน้ำาต้ืนเป็นบ่อท่ีขุดโดยใช้แรงคน มีความลึกไม่มากนัก 
  อยู่ในระดับผิวดินชั้นบนๆ
2) ลักษณะของบ่อจะเป็นขอบคอนกรีตกลม ขนาดเส้น
  ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ฝังลึกจากพื้นดินลงไป 
  ตั้งแต่ 3 เมตรจนถึงมากกว่า 10 เมตร ขึ้นอยู่กับระดับ
  น้ำาใต้ดินในท้องที่นั้นๆ
3) น้ำาในบ่อมาจากการไหลซึมของน้ำาใต้ดิน เข้ามาตามรูพรุน
  ของขอบบ่อหรือซึมขึ้นมาจากก้นบ่อ ซึ่งอาจกรุไว้ด้วย 
  ชั้นกรวดปริมาณน้ำาท่ีไหลเข้าสู่บ่อเพียงพอสำาหรับใช้ใน
  ครัวเรือน แต่ไม่มากพอสำาหรับใช้เป็นแหล่งน้ำาบริการ 
  ในชุมชน
4) คุณภาพของน้ำาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ไม่ดีเท่าน้ำาบาดาล 
  เพราะผ่านการกรองทางธรรมชาติเป็นระยะน้อยกว่า
5) การสร้างบ่อต้ืนท่ีถูกสุขาภิบาลจะต้องเลือกท่ีบ่อห่างจาก
  แหล่งโสโครก เช่น ส้วม ที่ทิ้งขยะ หรือคอกปศุสัตว ์
  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ใส่ขอบบ่อคอนกรีตลงไปและ
  ซ้อนกันข้ึนมาจนสูงจากพ้ืนดินประมาณ 50-80 เซนติเมตร  
  อัดกรวดโดยรอบขอบนอก และก้นบ่อเพ่ือให้การไหลของ
  น้ำาเข้าสู่บ่อดีข้ึนและลดการอุดตันเอาซีเมนต์ยารอยต่อ 
  และรูรั่วต่างๆ ของขอบคอนกรีตในระยะ 3 เมตรจาก 
  พื้นดินเนื่องจากในระยะนี้เชื้อโรคในดินยังอาศัยอยู่ได้
6) ขั้นสุดท้ายจึงเทคอนกรีตบนพื้นดินโดยรอบขอบนอก
  ของบ่อ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อไม่ให้พื้นดินเฉอะแฉะ
  และน้ำาสกปรกไหลลงสู่บ่อ ให้มีทางระบายน้ำาที่ขังอยู่ 
  บนชานซีเมนต์ไหลลงไปท่ีระบายน้ำาท้ิง ปากบ่อมีฝาปิด
  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำามือโยก



Í‹Ò§ÃÍ§¹้Ó½¹
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8.1.4�น้ำ�ฝน
1) ไม่มีการปนเปื้อนบนหลังคาที่รองรับน้ำา
2) ติดตั้งรางน้ำาสำาหรับรองน้ำาจากหลังคาสู่ถังภาชนะ
3) จุดที่น้ำาเข้าสู่ถังภาชนะปิดมิดชิด
4) ผนังหรือส่วนบนของถังไม่ชำารุด
5) ก๊อกน้ำาไม่รั่วซึม/ชำารุด
6) พื้นคอนกรีตใต้ก๊อกน้ำาไม่ชำารุด
7) พื้นที่/รวบรวมน้ำาสามารถระบายน้ำาได้
8) ไม่มีแหล่งมลพิษอื่นรอบบริเวณรองรับน้ำา
9) ถังตักน้ำาไม่ถูกทิ้งไว้ในที่ซึ่งทำาให้เกิดการปนเปื้อน

ด้านโครงสร้างระบบจ่ายน้ำ�/เครื่องมือ�อุปกรณ์

8.2.1 ระบบท่อจ่ายน้ำา
 1) ต้องไม่แตก รั่วซึม เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
   ของเชื้อโรค และสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าสู่เส้นท่อ
 2) ต้องไม่เป็นสนิม สภาพของท่อน้ำาท่ีใช้งานไม่ควร 
   ใช้งานนานเกิน 5 ปี
 3) บริเวณรอบๆ ไม่เฉอะแฉะ ไม่มีน้ำาขัง ไม่มีส่ิงปฏิกูล 
   แหล่งน้ำาโสโครก และที่ทิ้งขยะ

8.2.2 ที่กรองน้ำา
 1) สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
 2) มีการบำารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ำาตามคำาแนะนำา
   ของผลิตภัณฑ์ที่กำาหนดไว้ทั้งการล้างและการ
   เปลี่ยนวัสดุกรองตลอดทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ให้
   เหมาะสมกับการใช้งาน

8.2.3 ที่เก็บกักน้ำา
 1) ที่เก็บกักน้ำา ต้องทำาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย 
   ปลอดภัยจากการตกค้างของโลหะหนัก ไม่เป็นสนิม 
   รักษาความสะอาดง่าย กรณีเป็นตู้น้ำาทำาความเย็น
   ต้องเลือกซื้อ ที่ทำาด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดดี 
   ชนิดหนา การเช่ือมตะเข็บรอยต่อต้องเช่ือมด้วย

   ก๊าซอาร์กอน การดูแลรักษาควรทำาความสะอาด
   เป็นประจำา โดยใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำาเช็ดภายใน
   ด้วยน้ำายาล้างจาน ล้างออกด้วยน้ำาสะอาด ไม่ควรใช้
   แปรงเหล็กกล้าหรือฝอยเหล็กกล้าขัดถู กรณีร่ัวซึม 
   ควรส่งซ่อมกับตัวแทนของบริษัทโดยตรง
 2) ตรวจสอบที่เก็บกักน้ำา และเปิดน้ำาออกเพื่อดู 
   ความเสื่อมคุณภาพ ไม่ชำารุดหรือเป็นสนิม
 3) ถ้าเป็นภาชนะขนาดเล็ก ควรมีฝาปิด มีก๊อกน้ำา 
   หรือทางเทริน
 4) ล้างทำาความสะอาดท่ีเก็บกักน้ำาทุกๆ 1 สัปดาห์
   โดยแช่ในน้ำาผสมคลอรีนท่ีความเข้มข้น 1 ช้อนชา
   ต่อน้ำา 20 ลิตร แช่ท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 5 นาที สำาหรับ
   ถังสำารองขนาดใหญ่ ต้องขัดล้างทำาความสะอาด 
   ปีละ 1 ครั้ง

8.2.4 ก๊อกน้ำาบริโภค
 1) สภาพของก๊อกน้ำาไม่ชำารุด
 2) ล้างทำาความสะอาดก๊อกน้ำาบริโภคท้ังภายนอก
   และภายในทุกวัน เนื่องจากก๊อกน้ำาบริโภคมี
   โอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ 
   เช่น ตะไคร่น้ำา ดิน ฝุ่นละออง และสารเคมี

8.2
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8.3��ด้านบุคลากรและการมีส่วนร่วม

8.2.5 ภาชนะดื่มน้ำา
 1) ภาชนะด่ืมน้ำาควรทำาจากวัสดุท่ีไม่เป็นอันตราย 
   มีรูปแบบที่ทำาความสะอาดง่าย
 2) นักเรียนแต่ละคนควรมีแก้วน้ำาประจำาตัว ไม่ใช้ 
   แก้วน้ำาร่วมกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อ 
   และมีการปกปิดป้องกันพาหะและแมลงนำาโรค
 3) ล้างทำาความสะอาดทุกวัน

8.2.6 จุดบริการน้ำาบริโภค
 1) สะอาด ไม่มีฝุ่นละออง และคราบสกปรก
 2) ไม่ชำารุด
 3) ไม่เฉอะแฉะและมีน้ำาขัง
 4) มีจำานวนเพียงพอในสัดส่วนจุดบริการ 1 ที่ 
   (น้ำาบริโภคแบบน้ำาพุ หรือเปิดจากก๊อก หรือ 
   จัดใส่ภาชนะขนาดเล็ก) ต่อนักเรียน 75 คน

8.3.1 ผู้บริหารโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำา
   บริโภคในโรงเรียนและส่งเสริมบุคลากรอ่ืน  ๆให้ความสำาคัญ 
   และมีส่วนร่วมในการดำาเนินการร่วมกับนักเรียน
 2) สำารวจ พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำาบริโภคในโรงเรียน
 3) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ 
   นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
 4) ประสานบูรณาการการทำางานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   ท้ังด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ 
   คุณภาพน้ำา

8.3.2 ครู
 1) เป็นท่ีปรึกษา ให้คำาแนะนำา และสนับสนุนการจัดการ 
   น้ำาบริโภคของนักเรียน
 2) ดูแลการจัดการบริการน้ำาบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด 
   และปลอดภัย
 3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติแก่
   บุคลากรภายในโรงเรียน
 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
 5) ดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
   พร้อมใช้งาน

8.3.3 นักเรียน
 1) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
   ตามเกณฑ์ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภค
   อย่างง่าย โดยชุดทดสอบภาคสนาม
 2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน
 3) มีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
 4) ดูแล บำารุงรักษาระบบน้ำา ภาชนะอุปกรณ์
 5) ประสานแจ้งเหตุและข่าวสารกับครู

8.3.4 บุคลากรในโรงเรียนผู้รับผิดชอบ
 1) สำารวจตรวจสอบโครงสร้างระบบน้ำาบริโภคตามระยะ 
   เวลาที่เหมาะสม
 2) ควบคุมคุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
   ตามที่กำาหนด
 3) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
   นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนแกนนำามีบทบาทในการ 
   เฝ้าระวังคุณภาพน้ำาบริโภคในโรงเรียน
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8.3.5 ชุมชน
 1) คณะกรรมการบริหารกิจการประปา
   • บริหารส่งเสริมการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพ 
    น้ำาประปาให้สะอาด ปลอดภัย
   • จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงาน
 2) ผู้ดูแลระบบประปา
   • ดูแล บำารุงรักษาระบบน้ำาประปาตามระยะเวลา ได้แก่ 
    ทำาความสะอาดระบบน้ำาประปา ดูแลรักษาระบบ 
    ท่อการจ่ายน้ำาไม่ให้แตกหรือรั่วซึม
   • เฝ้าระวังคุณภาพน้ำา ได้แก่ การตกตะกอนด้วยสารส้ม 
    เติมคลอรีนฆ่าเช้ือโรคตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ
    ในน้ำาให้อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน 0.2–0.5 มิลลิกรัม 
    ต่อลิตร และตรวจสอบคุณภาพน้ำาทางด้านกายภาพ 
    เคมี แบคทีเรีย จากบริเวณจุดต้นท่อ และปลายท่อ 
    ณ ห้องปฏิบัติการปีละครั้ง
 3) อาสาสมัคร
   • ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
    ผู้ดูแลระบบประปา และชุมชน เพื่อแจ้งเหตุ และ
    ข่าวสารตลอดท้ังขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
    คุณภาพน้ำาบริโภคในชุมชน
   • ตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภคเป็นประจำา
   • ดูแล จัดการน้ำาบริโภคของครัวเรือนให้สะอาดปลอดภัย 
    ตลอดท้ังดูแล ล้างภาชนะท่ีเก็บกักน้ำา เคร่ืองกรองน้ำา
    ตามระยะเวลา
   • เป็นแบบอย่างในการจัดการน้ำาบริโภคของครัวเรือน 
    และการมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง
   • เป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อแนะนำา 
    และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำา 
    บริโภคแก่เพื่อนบ้านและชุมชน
   • บันทึกการปฏิบัติงาน และการรายงานต่างๆ 
    อย่างสม่ำาเสมอ

8.3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 1) จัดทำาแผนงานโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาบริโภค
 2) จัดทำาแผนการดำาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำา 
   บริโภคสะอาด ปลอดภัย
 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน 
   การดำาเนินงานด้านวิชาการ

 4) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ 
   ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก
   เกี่ยวกับน้ำาบริโภคสะอาด ปลอดภัย และผลกระทบ 
   ต่อสุขภาพ
 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการเสริมสร้าง
   โอกาสให้ประชาชน และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้เข้ามา 
   มีส่วนร่วมในการดำาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาบริโภค 
   ให้สะอาดปลอดภัย
 6) สนับสนุนงบประมาณดำาเนินงาน

8.3.7 สาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย
 1) เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ
 2) พัฒนารูปแบบการดำาเนินงานในพื้นที่
 3) พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง
 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
 5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 6) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 7) ประสานและจัดหาแหล่งงบประมาณและทรัพยากร
 8) สนับสนุนให้บุคลากรท้ังในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วน 
   ท่ีเก่ียวข้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาบริโภค

8.3.8 ส่วนกลาง (กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 1) เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
 2) สนับสนุนการดำาเนินงาน/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
   ให้มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 3) จัดทำาฐานข้อมูล
 4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน 
   ด้านวิชาการและงบประมาณ
 5) ประสานความร่วมมือในระดับนโยบาย ระหว่างกระทรวง  
   กรม กองต่างๆ
 6) ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
 7) จัดทำาคู่มือ เอกสารวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงาน 
   ในพื้นที่
 8) ติดตามการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ
 9) เสริมแรงจูงใจ โดยการประกาศเกียรติคุณ และสร้าง 
   องค์ความรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการจัดการ
น้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
มีผลมาจาก 1) ในพื้นที่มีแหล่งน้ำาที่เหมาะสม
และเพียงพอ 2) บุคคลากรในโรงเรียนมีองค์ความรู้ 
และมีการบริหารจัดการท่ีดี ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำา 
ระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 3) มีการมอบหมาย
หน้าที่และกำาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและ
ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4) ได้รับความร่วมมือจาก 
ชุมชน 5) เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อติดขัดได้รับ
ความช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา หรือแก้ไขอย่าง

ทันท่วงทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น 
สาธารณสุขจังหวัด สำานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สำานักงานชลประทานเขต สำานักงานทรัพยากร
น้ำาบาดาล 6) หน่วยงานท้องถ่ิน เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ให้ความสำาคัญโดยมีการกำาหนดเป็นแผนงาน
ประจำาปี 7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง
ให้ความสำาคัญ และมีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง

การรายงานผล09
สำาหรับการรายงานผลการจัดการน้ำาบริโภคในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน หน่วยงานส่วนกลางควรจัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียน เพื่ออธิบายแบบประเมินการจัดการน้ำาบริโภคในโรงเรียน และให้ความรู้วิธีการ
ตรวจประเมินคุณภาพน้ำาอย่างง่ายด้วยตนเอง เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการรักษาแหล่งน้ำาท่ีใช้ในโรงเรียนให้
สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจประเมินคุณภาพน้ำาอย่างน้อยปีละ 1–2 ครั้ง เช่น 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กรมอนามัย ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องการตรวจประเมินคุณภาพน้ำา
ของโรงเรียน ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางของการรายงานผลการจัดการน้ำาบริโภคในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนที่ได้
ปรับปรุงมาจากแบบประเมินการจัดการน้ำาในโรงเรียน ของกรมอนามัย (คู่มือการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำา
บริโภคในโรงเรียน กรมอนามัย, 2560: 45-51) โดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียน เป็นผู้ประเมินและกรอกแบบ
ประเมิน มีดังนี้
1. ประเมินการจัดการแหล่งน้ำาบริโภคในโรงเรียนประกอบด้วย
  1) แหล่งน้ำาบริโภคของโรงเรียน ได้แก่ น้ำาประปา น้ำาบาดาล น้ำาบ่อน้ำาตื้น น้ำาฝน น้ำาบรรจุขวด เป็นต้น
  2) จุดบริการน้ำาบริโภคของโรงเรียน
  3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำาบริโภคของโรงเรียนโดยใช้เครื่องกรองน้ำา
  4) ภาชนะเก็บน้ำาบริโภคและแก้วน้ำาประจำาตัว
  5) สุขอนามัย
2. แบบสรุปการจัดการน้ำาบริโภคในโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางแจ้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียน

8.4
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9.1��แบบประเมินการจัดการแหล่งน้ำ�บริโภคในโรงเรียน

9.1.1 การประเมินแหล่งน้ำาบริโภคของโรงเรียน
 1) น้ำาประปา

 2) น้ำาบาดาล

ข้อที่

ข้อที่

รายละเอียด

รายละเอียด

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ไม่มีจุดแตกรั่วระหว่างแหล่งน้ำากับถังเก็บน้ำา

ไม่มีน้ำาขังบริเวณเส้นท่อจ่ายน้ำา

ถังเก็บน้ำามีฝาปิด

ถังเก็บน้ำามีช่องระบายอากาศ

ถังเก็บน้ำาไม่แตกร้าวหรือรั่ว

พื้นที่บริเวณที่ตั้งมีการล้อมรั้ว หรือกำาหนดอาณาเขตชัดเจน

ไม่มีน้ำาขังบริเวณที่ตั้งก๊อก

ไม่มีแหล่งมลพิษอ่ืน เช่น มูลสัตว์ ขยะ น้ำาเสีย ภายในระยะ

30 เมตร (กรณีถังขยะต้องมีฝาปิดมิดชิด)

ฐานรองรับที่ตั้งก๊อกไม่แตกร้าวหรือสึกกร่อน

ก๊อกน้ำาสะอาด และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

มีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำาอยู่ในช่วง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

บ่อน้ำาบาดาลไม่อยู่ใกล้กับส้วม หรือบ่อเกรอะ 

ไม่มีแหล่งปนเปื้อน เช่น กองขยะ บ่อน้ำาเสีย อยู่ใกล้บ่อน้ำา

บาดาล

บ่อน้ำาบาดาลอยู่บนพื้นที่สูงกว่าแหล่งปนเปื้อน

บ่อน้ำาบาดาล ไม่มีแอ่งน้ำาท่วมขัง ไม่มีน้ำาเสียไหลลงสู่บ่อ

บ่อน้ำาบาดาลไม่มีหญ้าขึ้นรก ปกคลุมบ่อและตู้ควบคุมไฟฟ้า

บ่อน้ำาบาดาลมีรั้วตาข่ายเหล็ก ล้อมรอบบ่อ

พ้ืนท่ีบริเวณบ่อสะดวกต่อการเข้าทำาการบำารุงรักษาซ่อมแซมบ่อ

ท่อเหล็กกรุบ่อไม่ผุ ปากบ่อมีฝาปิด และสูงกว่าระดับน้ำาท่วมถึง

มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมการบำารุงรักษาระบบปรับปรุงฯ

มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำาบาดาล ให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานน้ำาเพื่อการบริโภคทุก 4 เดือน
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 3) น้ำาบ่อน้ำาตื้น

 4) น้ำาฝน

ข้อที่

ข้อที่

รายละเอียด

รายละเอียด

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ไม่มีส้วมภายในระยะ 30 เมตร จากบ่อน้ำาตื้น

ไม่มีแหล่งมลพิษอ่ืน เช่น มูลสัตว์ ขยะ น้ำาเสีย ภายในระยะ

30 เมตร (กรณีถังขยะต้องมีฝาปิดมิดชิด)

ส้วมที่ใกล้ที่สุดไม่อยู่ในพื้นที่สูงกว่าบ่อน้ำาตื้น

บริเวณบ่อน้ำาต้ืนมีการระบายน้ำาท่ีดี ไม่มีน้ำาขังภายในระยะ 2 เมตร

ทางระบายน้ำาใช้การได้ ไม่ชำารุด ไม่เป็นแอ่ง

มีการป้องกันน้ำาจากพื้นข้างนอกไหลลงบ่อ

พื้นที่คอนกรีตบริเวณบ่อบาดาลกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ไม่มีแอ่งน้ำาและรอยแตกร้าวในพื้นที่บริเวณคอนกรีตบ่อน้ำาตื้น 

ที่ทำาให้น้ำาอื่นไหลซึมสู่บ่อได้

มีการกันหรือล้อมรั้วบริเวณบ่อน้ำาตื้น

ปากบ่อมีการปิดมิดชิด แต่สามารถเปิดทำาความสะอาดหรือ

ตรวจสภาพน้ำาได้

ไม่มีการปนเปื้อนที่เห็นด้วยตาเปล่าบนหลังคาที่รองรับน้ำา 

(ใบไม้ สิ่งสกปรก มูลสัตว์)

รางน้ำาสำาหรับรองน้ำาสะอาด ไม่เป็นสนิมอยู่ในสภาพดี

มีที่กรองที่สภาพสมบูรณ์ ณ จุดน้ำาเข้าถังภาชนะ

มีฝาปิดมิดชิด แต่สามารถเปิดเพื่อทำาความสะอาดได้

ผนังหรือส่วนบนของถังภาชนะไม่ชำารุด หรือมีรอยแตกร้าว

ซึ่งทำาให้น้ำาไหลเข้าหรือออกได้

ก๊อกน้ำาสะอาด และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่สูงจากพื้น

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร

พื้นคอนกรีตใต้ก๊อกน้ำาไม่ชำารุด หรือสกปรก

พื้นที่รองรับ/รวบรวมน้ำา สามารถระบายน้ำาได้ดี

ไม่มีแหล่งมลพิษอื่น เช่น มูลสัตว์ ขยะ น้ำาเสีย รอบบริเวณ

รองรับ/รวมน้ำาระยะ 30 เมตร

มีการป้องกันสัตว์ไม่ให้เข้าไปสัมผัสก๊อก
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 5) น้ำาบรรจุขวด

ข้อที่ รายละเอียด
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

6

9.1.2 การประเมินจุดบริการน้ำาบริโภคของโรงเรียน

9.1.3 การประเมินการปรับปรุงคุณภาพน้ำาบริโภคของโรงเรียนโดยใช้เครื่องกรองน้ำา

ข้อที่

ข้อที่

รายละเอียด

รายละเอียด

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ล้างไส้กรอง หรือล้างย้อนตามข้อแนะนำา

เปลี่ยนไส้กรองตามข้อแนะนำา

เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

1

2

3

4

1

2

3

ขวดไม่ถูกแสงแดดหรือความร้อนเป็นเวลานาน

ไม่วางใกล้สารเคมี หรือวัตถุอันตราย หรือผงซักฟอก

ภาชนะไม่มีรอยแตกร้าวขีดข่วนภายใน

ตัวถังต้องไม่มีสีทึบหรือเหลือง ผิดจากสีเดิม

ขวดน้ำาเป็นพลาสติกจำาพวก PETE HDPE

มีเลขสารบบ 13 หลักของ อย.

ตั้งอยู่ในที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้ำาบริโภค

ไม่มีคราบสกปรกบริเวณจุดบริการน้ำาบริโภค และบริเวณรอบๆ

พื้นที่ไม่เฉอะแฉะ หรือมีน้ำาท่วมขังบริเวณจุดบริการน้ำาบริโภค

จุดบริการน้ำาบริโภค 1 ที่ต่อนักเรียน 75 คน
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9.1.4 การประเมินภาชนะเก็บน้ำาบริโภคและแก้วน้ำาประจำาตัว

ข้อที่ รายละเอียด
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

6

9.1.5 การประเมินสุขอนามัย

บุคลากร การประเมิน

สุขลักษณะในการล้างมือ

สุขลักษณะในการล้างมือ

การทำาความสะอาดจุดบริการน้ำาบริโภค

การทำาความสะอาดจุดบริการน้ำาบริโภค

1) ก่อนดื่มน้ำา

2) ก่อนเตรียมน้ำา

3) หลังใช้ห้องส้วม

1) ก่อนดื่มน้ำา

2) ก่อนเตรียมน้ำา

1) บริเวณรอบจุดบริการน้ำา

2) ก๊อกน้ำาบริโภค

3) ที่เก็บกักน้ำาบริโภค

1. นักเรียน

2. บุคลากร  

 ผู้รับผิดชอบ

 ดูแลน้ำา 

 บริโภค

 ของโรงเรียน

1.

1.

1.

1. ไม่ล้าง

1. ไม่ล้าง

1. ไม่ล้าง

1. ไม่ล้าง

1. ไม่ล้าง

1. ไม่ล้าง

2.

2.

2.

3.

3.

3.

2. ล้างเป็นประจำา

2. ล้างเป็นประจำา

2. ล้างเป็นประจำา

2. ล้างเป็นประจำา

2. ล้างเป็นประจำา

2. ล้างเป็นประจำา

4.

4.

4.

5.

5.

5.

หมายเหตุ

1.��ไม่ได้ล้างเลย

2.��ล้างมือด้วยน้ำ�สะอาดอย่างเดียวบางครั้ง

3.��ล้างมือด้วยน้ำ�สะอาดอย่างเดียวทุกครั้ง

4.�ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ�สะอาดบางครั้ง

5.��ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ�สะอาดทุกครั้ง

ภาชนะเก็บน้ำาบริโภคมีฝาปิด

ภาชนะเก็บน้ำาบริโภคมีก๊อกปิด-เปิด

มีการล้างทำาความสะอาด

มีแก้วน้ำาส่วนบุคคล

ทำาจากวัสดุที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร (Food grade)

ภาชนะเก็บน้ำาบริโภค และแก้วน้ำาประจำาตัวอยู่ในสภาพ

ท่ีใช้งานได้ ไม่รั่ว หรือบุบ
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ชื่อโรงเรียน 

สรุปผลและปญหาการจัดการน้ำบริโภค
1. มีการตรวจคุณภาพน้ำหรือไม
   ไมเคยตรวจสอบ     
   มีการตรวจสอบ จำนวน................... ครั้ง/ป
   a.  วิธีการตรวจสอบ   ชุดทดสอบภาคสนาม       เก็บตัวอยางน้ำเพื่อสงตรวจหองปฏิบัติการ
   b. ชื่อหนวยงานที่ตรวจสอบ (ถามี)

   c.  โรงเรียนทราบผลการตรวจคุณภาพน้ำหรือไม ไมทราบ      ทราบ 
     ผลตรวจลาสุด ครั้งที่ ......................... ณ วันที่.......................................................................ดังนี้
     1)  ทางดานกายภาพ   1. ผาน    2. ไมผาน (ระบุ)...................................................……
     2)  ทางดานชีวภาพ 1. ผาน   2. ไมผาน (ระบุ)...................................................……
     3)  ทางดานเคมี      1. ผาน    2. ไมผาน (ระบุ)...................................................……
 

ที่อยู  หมูที่  ตำบล   อำเภอ   จังหวัด

สังกัด     เขตการศึกษาที่

....................................................................................................................................................................................................................

........................ ........................  ......................................   .....................................    .........................................

  ......................................................................        ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

2. ปญหาที่พบ
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
3. ความตองการสนับสนุน
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

ผูประเมิน.................................................ตำแหนง ..........................ณ วันที่.............................................................................................
โทรศัพท.......................................โทรสาร..................................อีเมล.......................................................................................................
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9.2��ตัวอย่างแบบสรุปการจัดการน้ำ�บริโภคในโรงเรียน



คำ�สั่งคณะกรรมการอำ�นวยการ

โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ�ที่�1/2561�

เรื่อง�แต่งตั้งคณะทำ�งานโครงการน้ำ�บริโภคสะอาด

ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน�

ภาคผนวก�ก

ลงวันที่�23�พฤษภาคม�2561
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เกณฑ์คุณภาพน้ำ�ประปาดื่มได้�

ตามประกาศกรมอนามัย

เรื่อง�เกณฑ์คุณภาพน้ำ�ประปาดื่มได้

ภาคผนวก�ข

ลงวันที่�13�ตุลาคม�2553
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เกณฑ์มาตรฐานน้ำ�บาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง�กำ�หนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำ�หรับการป้องกันด้านสาธารณสุข

และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ภาคผนวก�ค

ลงวันที่�24�มีนาคม�2551
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ไว้ในมาตรฐานน้ำ�บาดาลที่จะใช้บริโภคได้
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ฐานข้อมูลโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

ประจำ�ปีการศึกษา�2562

ภาคผนวก�ง
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ฐานข้อมูลโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ประจำาปีการศึกษา 2562

 1) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำานวน 8 แห่ง (จันทบุรี ตราด)

ที่

ที่

สังกัด

โรงเรียนตชด.

จังหวัด

หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

จำ�นวน�(โรงเรียน)

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 11

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 12

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 21

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 22

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 23

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 24

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 31

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 33

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 34

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 41

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 42

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 43

กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 44

รวม

บ้านหางแมว

บ้านบ่อชะอม

ขุนซ่อง

พวา

แก่งหางแมว

แก่งหางแมว

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก, ระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตร/ช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 

กาญจนบุรี ราชบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

บุรีรัมย์ สุรินทร์

ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

อำานาจเจริญ

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

บึงกาฬ เลย อุดรธานี

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

เชียงราย น่าน พะเยา

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ตาก

ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ นครศรีธรรมราช

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

40

จันทบุรี

จันทบุรี

8

11

16

11

9

14

11

18

7

16

31

23

11

4

15

12

217

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

4

11

160

80

13

12
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

3

4

5

6

7

8

บ้านคลองแดง

บ้านน้ำาแดง

บ้านคลองมะลิประเวศน์

วิทยา

สิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิม

พระเกียรติ

บ้านเขาฉลาด

บ้านท่ากุ่ม

12

6

8

16

7

3

พวา 

บางชัน

อ่างคีรี

ทุ่งขนาน

เทพนิมิต

ท่ากุ่ม

แก่งหางแมว

ขลุง

มะขาม

สอยดาว

เขาสมิง

เมือง

จันทบุรี

จันทบุรี

จันทบุรี

จันทบุรี

ตราด

ตราด

88

72

102

127

89

76

13

13

13

12

10

10

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา

น้ำาบริโภคสะอาด

รูปแบบอาคาร มีระบบ 

RO+UV อัตรา

การผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำาขนาด

เล็ก,ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบริโภค

สะอาดรูปแบบบ้าน

น้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อชั่วโมง 

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล
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 2) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำานวน 11 แห่ง (ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

บ้านนาอิสาน

(มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตร

กุลอุปถัมภ์)

มัธยมพระราชทานนายาว

บ้านนายาว

บ้านน้ำาอ้อม

การบินไทย

บ้านคลองตะเคียนชัย

ทา่กระดาน

ทา่กระดาน

ทา่กระดาน

เขาสามสิบ

ไทรเดี่ยว

ทุ่งมหา

เจริญ

สนามชัยเขต

สนามชัยเขต

สนามชัยเขต

เขาฉกรรจ์

คลองหาด

วังน้ำาเย็น 

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาด

รูปแบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

-

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก ระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV 

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ระบบ RO

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาด

รูปแบบอาคาร มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

500 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

1

2

3

4

5

6

16

18

19

10

9

5

106

664

430

111

151

99

10

34

22

12

11

11
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

7

8

9

10

11

พีระยานุเคราะห์ ฯ 1

วังศรีทอง

บ้านทุ่งกบินทร์

บ้านเขาสารภี

ประชารัฐบำารุง 1 

11

15

5

3

4

วังทอง

วังสมบูรณ์

วังใหม่

ทับพริก

ป่าไร่

วังสมบูรณ์

วังสมบูรณ์

วังสมบูรณ์

อรัญประเทศ

อรัญประเทศ

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว

81

111

123

63

147

10

10

12

12

11

ไม่มีการปรับคุณภาพน้ำา

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต

250 ลิตรต่อชั่วโมง

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล
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  3) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำานวน 16 แห่ง (กาญจนบุรี ราชบุรี)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ศกร.ตชด.หลวงประกอบ

นิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

วิจิตรวิทยาคาร

บ้านปิล๊อกคี่

บ้านแม่น้ำาน้อย

วัดสุธาสินี

เฮงเค็ลไทย

บ้านต้นมะม่วง

มิตรมวลชน 2

ชะแล

ปิล๊อก

ปิล๊อก

ไทรโยค

บ้องตี้

บ๊องตี้

วังกระแจะ

เขาโจด

ทองผาภูมิ

ทองผาภูมิ

ทองผาภูมิ

ไทรโยค

ไทรโยค

ไทรโยค

ไทรโยค

ศรีสวัสดิ์

-

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบผลิตน้ำาของ

ชลประทานผ่าน RO

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

3

1

5

4

1

7

7

1

108

64

259

66

104

178

160

91

9

7

14

10

11

10

11

10
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

9

10

11

12

13

14

15

16

ศกร.ตชด.บ้านไกรเกียง 

บ้านเรดาร์

สุนทรเวช

บ้านทิไล่ป้า

ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิง

มณีรัตน์ บุนนาค

สหธนาคารกรุงเทพ 

บ้านถ้ำาหิน

ตะโกปิดทอง

3

4

1

5

6

5 

5

8

เขาโจด

ปรังเผล

ไล่โว่

ไล่โว่

ไล่โว่

หนองลู 

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

ศรีสวัสดิ์

สังขละบุรี

สังขละบุรี

สังขละบุรี

สังขละบุรี

สังขละบุรี 

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

ราชบุรี

65

228

237

195

124

228 

214

225

4

9

7

10

6

13

14

10

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา, เปิดน้ำาใส่

ถังเก็บให้ตกตะกอน

ใส่คลอรีน

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก
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 4) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำานวน 11 แห่ง (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

บ้านย่านซื่อ

บ้านคีรีล้อม

บ้านเขาจ้าว 

บ้านท่าวังหิน 

บ้านป่าหมาก

บ้านแพรกตะคร้อ

นเรศวรป่าละอู

หาดขาม

ช้างแรก

เขาจ้าว

เขาจ้าว

ศาลาลัย

บึงนคร

ห้วยสัตว์

ใหญ่

กุยบุรี

บางสะพาน

น้อย

ปราณบุรี

ปราณบุรี

สามร้อยยอด

หัวหิน

หัวหิน

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำาขนาดเล็ก 

และการใส่คลอรีนเม็ด

ในถังพักน้ำาเพื่อปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เครื่องกรองน้ำาขนาดเล็ก 

(บ้านน้ำาบริโภคสะอาด 

หน่วย นพค.13)

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 250 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำาขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 250 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

1

2

3

4

5

6

7

9

1

1

4

8

11

3

100

79

73

95

164

249

209

11

10

10

10

10

11

12
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

10

9

13

13

121

140

187

260

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

เพชรบุรี

หัวหิน

แก่งกระจาน

แก่งกระจาน

แก่งกระจาน

ห้วยสัตว์

ใหญ่

ป่าเด็ง

ป่าเด็ง

ห้วยแม่

เพรียง

7

6

9

2

บ้านคลองน้อย

ศกร.ตชด.อินทรี

อาสา(บ้านปาเกอะญอ)

นเรศวรบ้านห้วยโสก

บ้านโป่งลึก

8

9

10

11

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

 5) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำานวน 9 แห่ง (บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เฉลิมพระเกียรติ

(ชมรม 9 สมาคมจีนแห่ง

ประเทศไทย)

ท่านผู้หญิงสุประภาดา 

เกษมสันต์

บ้านชำาปะโต

บ้านรุน

พีระยานุเคราะห์ฯ 2

ละหานทราย

ตะเคียน

อาโพน

อาโพน

ปรือ

ละหานทราย

กาบเชิง

บัวเชด

บัวเชด

ปราสาท

บุรีรัมย์

สุรินทร์

สุรินทร์

สุรินทร์

สุรินทร์

1

2

3

4

5

6

7

3

7

18

464

233

138

166

166

33

13

10

14

14

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

เคล่ือนย้ายได้ (RO+UV)

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล       

เครื่องกรองน้ำาขนาด

เล็ก, ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบริโภค

ของหน่วยทหารพัฒนา 

โดยใชน้ำาจากบ่อบาดาล

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล       

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เครื่องกรอกน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก



คู่มือการจัดการน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

61

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

-

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก/

บ้านน้ำาบริโภคโครงการ

ของ นปค. 54 สุรินทร์

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อชั่วโมง 

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

12

12

11

12

151

99

105

158

สุรินทร์

สุรินทร์

สุรินทร์

สุรินทร์

ปะคำา

พนมดงรัก

สังขะ

สังขะ

โคกมะม่วง

ตาเมียง

ตาตุม

เทพรักษา

21

7

14

9

ศกร.ตชด.ทรัพย์

ทรายทอง

บ้านโคกแสลง

บ้านตาตุม

บ้านตาแตรว

6

7

8

9

 6) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำานวน 14 แห่ง (ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ อุบลราชธานี)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

บ้านศรีสวัสดิ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ยโสธร1 5 86 8
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เครื่องกรองน้ำาขนาด

เล็กระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบริโภค

สะอาดรูปแบบบ้าน

น้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต

250 ลิตรต่อชั่วโมง

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV 

อัตราการผลิต

500 ลิตรต่อชั่วโมง 

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

-

-

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา,เครื่อง

กรอกน้ำาขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

9

9

9

6

6

8

9

62

120

98

63

41

69

71

ศรีสะเกษ

อำานาจเจริญ

อำานาจเจริญ

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

กันทรลักษณ์

ชานุมาน

ปทุมราชวงศา

กุดข้าวปุ้น

เขมราฐ

โขงเจียม

น้ำาขุ่น

รุง

ป่าก่อ

คำาโพน

แก่งเค็ง

หนองผือ

นาโพธิ์

กลาง

ตาเกา

8

5

6

13

3

5

2

บ้านหนองใหญ่

บ้านห้วยฆ้อง

บ้านภูดานกอย

ศกร.ตชด. บ้านดง

ตาหวาน

ศกร.ตชด. AIA 

ประเทศไทย

บ้านปากลา

บ้านตาเอ็ม

2

3

4

5

6

7

8
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

-

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำาขนาด

เล็ก ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบริโภค

สะอาดรูปแบบบ้าน

น้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อชั่วโมง 

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาด

รูปแบบอาคาร มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

500 ลิตรต่อชั่วโมง

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

8

7

11

9

10

6

74

75

98

83

118

67

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

น้ำายืน

น้ำายืน

น้ำายืน

บุณฑริกา

สิรินธร

สิรินธร

โคม

ประดิษฐ์

โคม

ประดิษฐ์

บางใหญ่

คอแลน

โนนก่อ

โนนก่อ

12

14

5

14

3

10

ท่าแสนคูณ

บ้านหนองบัวพัฒนา

บ้านคำาสะอาด

ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์

บ้านแก่งศรีโคตร

ชุมชนป่าหญ้าคา

9

10

11

12

13

14
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 7) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำานวน 11 แห่ง (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม

บ้านหาดทรายเพ

ชูทิศวิทยา

ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

บ้านนาสามัคคี

ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง

คอนราดเฮงเค็ล

พนอม

หนองเทา

หนองเทา

ดอนเตย

นาทม

นาเข

นาใน

ท่าอุเทน

ท่าอุเทน

ท่าอุเทน

นาทม

นาทม

บ้านแพะ

โพนสวรรค์

นครพนม

นครพนม

นครพนม

นครพนม

นครพนม

นครพนม

นครพนม

1

2

3

4

5

6

7

10

5

8

6

12

2

6

76

46

142

71

49

63

62

9

9

11

9

8

9

8

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

มีอาคารบริการน้ำาบริโภค 

ระบบ SOFTENER 

สนับสนุนโดย นพค.22

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาด

รูปแบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตร

ต่อชั่วโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ระบบ RO อัตรากาผลิต 

250 ลิตรต่อชั่วโมง

(นพค.22,สนภ.2,นทพ.)
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

กรมทรัพยากรน้ำา

บาดาล มีแผนจะ

ดำาเนินการให้ในปี 

2563 รูปแบบบ้าน

น้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการ

ผลิต 250 ลิตรต่อช่ัวโมง 

บ.กัสโก้ มาติดตั้ง

เครื่องกรองน้ำาบริโภค

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

10

16

15

10

203

88

239

259

นครพนม

มุกดาหาร

มุกดาหาร

สกลนคร

โพนสวรรค์

คำาชะอี

ดงหลวง

โคก

ศรีสุพรรณ

นาใน

บ้านค้อ

กกตูม

แมดนาท่ม

7

10

12

9

บ้านหนองดู่

ศกร.ตชด.บ้านชุมชน

ใต้ร่มพระบารมี

การท่าอากาศยานฯ

ค็อกนิสไทยฯ

8

9

10

11

 8) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำานวน 18 แห่ง (บึงกาฬ เลย อุดรธานี)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

บ้านไทยเสรี

บ้านคำาชมภู

บ้านนาแวง

บ้านหนองตะไก้

บ้านห้วยดอกไม้

เซกา

บ้านต้อง

นาสวรรค์

โป่งเปื่อย

วิศิษฐ์

เซกา

เซกา

เมือง

เมือง

เมือง

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

-

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล 

มีแผนจะดำาเนินการ

ให้ในปี 2563 รูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง 

บึงกาฬ

บึงกาฬ

บึงกาฬ

บึงกาฬ

บึงกาฬ

1

2

3

4

5

13

9

8

7

8

106

143

51

46

45

8

10

5

8

5
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

-

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล, 

โรงกรองน้ำาของสโมสร

ของ รร.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บ้านหมันขาว

เฉลิมราษฎร์บำารุง

บ้านหนองแคน

บ้านนาปอ

ฮิลมาร์พาเบิล

บ้านห้วยเป้า

บ้านนานกปีด

บ้านวังชมภู

บ้านห้วยเวียงงาม

4

8

9

4

9

5

5

5

8

กกสะท้อน

นาดี

นาด้วง

แสงภา

เชียงกลม

ปากชม

ห้วยบ่อซืน

ทรัพย์ไพวัลย์

นายูง

ด่านซ้าย

ด่านซ้าย

นาด้วง

นาแห้ว

ปากชม

ปากชม

ปากชม

เอราวัณ

นายูง

5

6

5

6

10

10

9

10

10

98

34

37

27

75

169

80

87

135

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

อุดรธานี
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล 

มีแผนจะดำาเนินการ

ให้ในปี 2563 รูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง 

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

ไม่มีเคร่ืองกรองน้ำา

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

15

16

17

18

บ้านเมืองทอง

บ้านนาชมภู

บ้านห้วยหมากหล่ำา

ศกร.ตชด.เทพภูเงิน

11

8

6

7

โนนทอง

บ้านก้อง

ทมนางาม

น้ำาโสม

นายูง

นายูง

โนนสะอาด

น้ำาโสม

อุดรธานี

อุดรธานี

อุดรธานี

อุดรธานี

50

52

40

59

6

8

5

8

 9) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำานวน 7 แห่ง (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

บ้านลาดเรือ

บ้านรักไทย

บ้านนุชเทียน

บ่อภาค

บ่อภาค

บ่อภาค

ชาติตระการ

ชาติตระการ

ชาติตระการ

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง

ของกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

-

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูป

แบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตร

ต่อช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

พิษณุโลก

พิษณุโลก

พิษณุโลก

1

2

3

3

6

7

36

36

50

9

9

10
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เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

-

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

-

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ไม่มี

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาด

รูปแบบบ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

-

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

อาทรอุทิศ

บ้านโป่งตะแบก

บุญธรรม - บุญพริ้ง

ยอดโพธิ์ทอง 1

อาชีวศึกษาเชียงราย-

พะเยา

เทคนิคดุสิต

ศกร.ตชด.บ้านจะนู

สังวาลย์วิท 8

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ

บำารุงที่ 112

บ้านดอยล้าน

ศกร.ตชด.อินทรีอาสา 

(บ้านห้วยน้ำากืน)

6

10

2

10

6

1

8

10

4

20

21

4

19

น้ำากุ่ม

พุทธบาท

บ่อเตี้ย

บ่อเตี้ย

ริมโขง

ห้วยชมภู

ห้วยชมภู

แม่ฟ้าหลวง

แม่สลองใน

แม่สลองใน

แม่สลองใน

วาวี

วาวี

นครไทย

ชนแดน

บ้านโคก

บ้านโคก

เชียงของ

เมือง

เมือง

แม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง

แม่สรวย

แม่สรวย

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

34

50

86

50

161

100

112

131

168

141

166

43

86

8

10

10

10

13

12

4

11

12

14

11

9

8

 10) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำานวน 16 แห่ง (เชียงราย น่าน พะเยา)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

มีระบบผลิตน้ำาบริโภค

สะอาด ของกรม

ทรัพยากรน้ำา

เครื่องกรองน้ำาขนาด

เล็ก/ ไม่มีระบบของ

กรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

500 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

500 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

10

11

12

13

14

15

16

ชนัตถ์ปิยะอุย

ศกร.ตชด.บ้านฟ้า

ไทยงาม

ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก

เฉลิมฉลองครบรอบ 

100 ปี ฯ

พีระยานุเคราะห์ ฯ 3 

เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ศกร.ตชด.อินทรีย์อาสา 

(บ้านห้วยปุ้ม)

เบ็ตตี้ดูเมน

3

13

20

2

10

13

3

ปอ

ปอ

ปอ

บ่อเกลือ

เหนือ

หนองแดง

ร่มเย็น

ผาช้างน้อย

เวียงแก่น

เวียงแก่น

เวียงแก่น

บ่อเกลือ

แม่จริม

เชียงคำา

ปง

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

น่าน

น่าน

พะเยา

พะเยา

102

122

90

79

47

33

99

8

8

10

10

6

4

12
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 11) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำานวน 31 แห่ง (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

เฉลิมพระเกียรติฯ

บ้านแกน้อย

บ้านหนองแขม

อาโอยาม่า

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2

บ้านแม่ลอง

ศกร.ตชด.บ้านแม่มุใน

ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอ

บ้านใหม่พัฒนาสันติ

ไลออนส์มหาจักร 9

เฮียงไทยธำารงค์

ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์

เบญจมะ 1

รางวัลอินทราคานธี

ท่านผู้หญิงประไพ

ศิวะโกเศศ

ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา

บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 

2

11

11

6

3

4

11

14

7

15

12

6

11

6

4

1

เมืองนะ

เมืองนะ

ม่อนปิ่น

น้ำาแพร่

บ้านทับ

แม่นาจร 

แม่นาจร 

แม่นาจร 

กี๊ดช้าง

แม่สาว

แม่อาย

เมืองแหง

แม่ตื่น

สบโขง

แม่กิ๊

สบโขง

เชียงดาว

เชียงดาว

ฝาง

พร้าว

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

แม่แตง

แม่อาย

แม่อาย

เวียงแหง

อมก๋อม

อมก๋อย

ขุนยวม

อมก๋อย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

แม่ฮองสอน

แม่ฮองสอน

270

101

123

94

121

54

42

51

94

111

76

79

93

93

37

115

15

10

9

8

10

4

4

9

11

7

8

8

11

11

6

7

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก 

/ ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก 

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก 

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก 

-

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

-

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

-

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป

ไทยอนุสรณ์ 

ชมรมอนุรักษ์ฯ 2

บ้านปุงยาม

ศกร.ตชด.พล.อ.อรชุน 

พิบูลย์นครินทร์ 

ศกร.ตชด.บ้านน้ำาบ่อสะเป่

ศกร.ตชด.บำารุงที่ 114

ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง

แม่ลางิ้ว

บ้านตุนฯ

905 (บ้านจอปร่าคี)

ศกร.ตชด.บ้านโกแประ

ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ

ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ

ศกร.ตชด.บ้านวาทู 

ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ

ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ

2

5

9

3

4

13

12

4

9

9

9

2

3 

2

5

ถ้ำาลอด

นาปู่ป้อม

ปางมะผ้า

สบป่อง

เวียงเหนือ

ปางหมู

แม่ลาน้อย

ห้วยห้อม

แม่คง

แม่คง

แม่คง

เสาหิน

เสาหิน 

แม่สามแลบ

แม่สามแลบ

ปางมะผ้า

ปางมะผ้า

ปางมะผ้า

ปางมะผ้า

ปาย

เมือง

แม่ลาน้อย

แม่ลาน้อย

แม่สะเรียง

แม่สะเรียง

แม่สะเรียง

แม่สะเรียง

แม่สะเรียง 

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮอนสอน

70

133

55

83

50

100

52

36

154

112

115

91

64 

67

94

8

10

6

7

7

6

8

5

10

8

10

9

8 

7

8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

7

9

4

5

5

9

14

5

9

12

8

10

10

13

13

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

แม่ฟ้าหลวง

แม่สอง

แม่หละ

แม่หละ

แม่หละ

แม่หละ

แม่อุสุ

แม่อุสุ

แม่ตื่น

พระธาตุ

แม่ตื่น

แม่ตื่น

แม่ตื่น

แม่ตื่น

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

ท่าสองยาง

แม่ระมาด

แม่ระมาด

แม่ระมาด

แม่ระมาด

แม่ระมาด

แม่ระมาด

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

150

137

123

79

60

109

133

83

268

128

152

69

60

131

127

74

9

11

9

8

8

9

8

7

12

9

9

6

7

7

16

8

 12) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำานวน 23 แห่ง (ตาก)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบกรองน้ำาของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

ยังไม่ได้รับการ

สนับสนุนเนื่องจาก 

ศกร. เพิ่งเปิดได้ 1 ปี

การศึกษา

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา

ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ

ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด

ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี

บ้านกามาผาโต้

ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย

จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3

ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี

เทคนิคอาสา 1

ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 

(บ้านแพะ)

ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง

ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ

ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี

ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์

จันทรเสน

ศกร.ตชด.บ้านวะกะ

เลโค๊ะ
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 13) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำานวน 11 แห่ง (ชุมพร สุราษฎร์ธานี)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก,       

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

17

18

19

20

21

22

23

1

2

ท่านผู้หญิงทวี  มณีนุตร

ศ.สำาเภา-ไพวรรณ 

วรางกูร

ศกร.ตชด.บ้านมูเซอ

หลังเมือง

ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา 

(บ้านหม่องกั๊วะ

จังหวัดตาก)

บ้านแม่จันทะ

รร.ตชด.บ้านเลตองคุ

บ้านแม่กลองคี

สันตินิมิตร

บ้านพันวาล

6

8

5

7

8

10

7

10

11

พระธาตุ

ผาแดง

พะวอ

บ้านนา

แม่จัน

แม่จัน

แม่จัน

โมรโกร

รับร่อ

รับร่อ

แม่สอด

แม่สอด

สามเงา

อุ้มผาง

อุ้มผาง

อุ้มผาง

อุ้มผาง

ท่าแซะ

ท่าแซะ

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ตาก

ชุมพร

ชุมพร

102

143

64

287

304

365

444

168

138

10

8

8

20

18

12

17

11

14

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

-

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา, ระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำา

บริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาด

เล็ก,โรงน้ำาบริโภค

โครงการสำารวจศึกษาฯ

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำาขนาด

เล็ก,โรงเรียนมีการล้าง

สารตกค้างในเคร่ือง

กรองโดยใช้เกลือ

สำาหรับล้าง

3

4

5

6

7

8

9

10

บ้านตะแบกงาม 

(ตันตระเธียรอุปถัมภ์)

บ้านสวนเพชร

สิริราษฎร์

บ้านควนสามัคคี

บ้านห้วยเหมือง

บ้านยางโพรง

บ้านกอเตย

เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

7

15

16

13

13

7

11

10

ปากทรง

ละแม

ละแม

ครน

นาขา

ปากหมาก

คลองพา

บางสวรรค์

พะโต๊ะ

ละแม

ละแม

สวี

หลังสวน

ไชยา

ท่าชนะ

พระแสง

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

95

94

200

34

124

195

115

138

11

10

12

10

12

19

14

14
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

11

1

2

3

4

บ้านคลองวาย

ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดิน

เสมอ

ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี

ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง

บ้านเขาวัง

7

2

5

7

12

ตะกุกเหนือ

คลองท่อม

เหนือ

วังอ่าง

กรุงชิง

หินตก

วิภาวดี

คลองท่อม

ชะอวด

นบพิตำา

ร่อนพิบูลย์

สุราษฎร์ธานี

กระบ่ี

นครศรี

ธรรมราช

นครศรี

ธรรมราช

นครศรี

ธรรมราช

117

90

115

202

64

10

10

8

10

8

 14) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำานวน 4 แห่ง (กระบี่ นครศรีธรรมราช)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ระบบเครื่องกรองน้ำา

บริโภคครบวงจร ของ 

ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดิน

เสมอ

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก
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1

2

3

4

5

สันติราษฎร์ประชาบำารุง

บ้านหินจอก

บ้านควนตะแบก

เชิญ  พิศลยบุตร

บ้านประกอบออก

14

6

9

9

3

ปะเหลียน

ลิพัง

เกาะเต่า

ทับช้าง

ประกอบ

ปะเหลียน

ปะเหลียน

ป่าพยอม

นาทวี

นาทวี

ตรัง

ตรัง

พัทลุง

สงขลา

สงขลา

139

87

111

106

151

11

12

11

11

11

 15) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำานวน 15 แห่ง (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

250 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ RO+UV 

อัตราการผลิต 500 ลิตร

ต่อช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ปี 61 กรมทรัพยากรน้ำา

บาดาล มีแผนจ้างเหมา

ก่อสร้าง ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบริโภค

สะอาดรูปแบบ

เคล่ือนย้ายได้

(RO+UV ) อัตราการ

ผลิต 500 ลิตรต่อช่ัวโมง 

แต่ถูกตัดงบประมาณไป 

อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบใหม่
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค 

มีระบบ RO+UV อัตรา

การผลิต 250 ลิตรต่อ

ช่ัวโมง ของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

บ้านน้ำาบริโภค มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

500 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำาบริโภคสะอาดรูปแบบ

อาคาร มีระบบ 

RO+UV อัตราการผลิต 

500 ลิตรต่อช่ัวโมง ของ

กรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล

6

7

8

9

10

11

บ้านทุ่งสบายใจ

บ้านชายควน

บ้านบาโรย

สื่อมวลชนกีฬา

มหาราช 1

บ้านสำานักเอาะ

6

4

11

6

4

5

ทุ่งหมอ

ปาดังเบซาร์

ปาดังเบซาร์

สำานักแต้ว

เขาแดง

เขาแดง

สะเดา

สะเดา

สะเดา

สะเดา

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา

118

153

176

161

171

329

13

12

13

15

14

17
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ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เคร่ืองกรองน้ำาขนาดเล็ก

ปี 61 กรมทรัพยากรน้ำา

บาดาล มีแผนจ้างเหมา

ก่อสร้าง ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบริโภค

สะอาดรูปแบบ

เคล่ือนย้ายได้

(RO+UV ) อัตราการ

ผลิต 500 ลิตรต่อช่ัวโมง 

แต่ถูกตัดงบประมาณไป 

อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบใหม่

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เคร่ืองกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ไม่มีระบบของกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล

12

13

14

15

พลเอก นวล-คุณหญิง 

บานชื่น จันทร์ตรี

บ้านหาดทราย

ยูงทองรัฐประชาสรรค์

บ้านส้านแดง

5

6

4

11

ธารคีรี

ธารคีรี

ควนกาหลง

ควนกาหลง

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

ควนกาหลง

ควนกาหลง

สงขลา

สงขลา

สตูล

สตูล

173

201

125

79

13

13

12

11
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 16) กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำานวน 12 แห่ง (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

ที่ โรงเรียนตชด. หมู่ที่ ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด จำ�นวน�
นร.

จำ�นวน
ครู+อื่นๆ

ระบบจัดการ
น้ำ�บริโภค

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เพิ่งได้รับเครื่อง

กรองน้ำา

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

ไม่มีการปรับปรุง

คุณภาพน้ำา

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก ตกตะกอน

ด้วยการพักในแท็งก์น้ำา

 -

น้ำาบริโภคหลักเป็นน้ำา

จากโรงกรองน้ำาชุมชน

เครื่องกรองน้ำา

ขนาดเล็ก

เครื่องกรองน้ำาขนาด

เล็ก ตกตะกอนด้วย

การพักในถัง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

บ้านไอร์บือแต

การท่าอากาศยานฯ

รร.ตชด.บ้านละโอ

รร.ตชด.บ้านตืองอ 

ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

รร.ตชด.บ้านลีนานนท์

พีระยานุเคราะห์ฯ 4

นิคมพิทักษ์ราษฎร์

สังวาลย์วิท 4

บ้านปาโจแมเราะ

ศกร.ตชด.บ้านภักดี

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

โรงงานยาสูบ 2

4

8

2

3

6

4

6

2

8

5

5

3

ช้างเผือก

โคกสะตก

ศรีพรรพต

ศรีพรรพต

สุคิริน

ปะโด

บ้านแหร

แม่หวาด

แม่หวาด

เข่ือนบางลาง

บุดี

ปะแต

จะแนะ

รือเสาะ

ศรีสาคร

ศรีสาคร

สุคิริน

มายอ

ธารโต

ธารโต

ธารโต

บันนังสตา 

เมือง

ยะหา

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

187

111

90

184

78

70

71

68

165

101

88

157

11

11

10

11

13

12

10

9

11

8

12

11



คู่มือการจัดการน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

80

ระบบการกรองและการฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน

ภาคผนวก�จ
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ระบบการกรองและการฆ่ า เชื้ อ โรคที่ ได้
มาตรฐานในปัจจุบัน

1)�� ระบบ�Micro�Filter�(MF)
เป็นระบบแรกที่ใช้กรองน้ำาบริโภค ความละเอียดอยู่ที่ 
0.1-0.9 ไมครอน วัสดุที่นิยมนำามาใช้ได้แก่ โพลีโพรไพลีน 
และเซรามิก โดยที่ระบบนี้จะกรองได้เพียงจุลินทรีย์ และ
แบคทีเรียบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถกรองไวรัสได้

2)�� ระบบ�Ultra�Violet�(UV)
สามารถกรองสิ่งสกปรกและฆ่าเชื้อโรคได้ตามมาตรฐาน
ด้วยหลอดไฟ UV อีกท้ังยังคงแร่ธาตุท่ีจำาเป็นต่อร่างกาย
ไว้อย่างครบถ้วน สามารถหาซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่าย 
อย่างไรก็ตามระบบ UV จำาเป็นต้องใช้กระแสไฟในการ
ทำางานของเครื่องและเหมาะสำาหรับใช้กรองน้ำาประปา
มากกว่ากรองน้ำาจากแหล่งน้ำาอื่นๆ

3)�� ระบบ�Ultra�Filter�(UF)
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเหนือระบบ MF และระบบ UV 
ระบบนี้มีราคาไม่แพงและสามารถกรองได้ละเอียดเล็ก
ที่สุด 0.01 ไมครอน สามารถฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ปนเปื้อน
มากับน้ำาได้ เช่น แบคทีเรีย อีโคไลซัลโมเนลลา สามารถ
หาซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่าย และประหยัดในเร่ืองการ
ดูแลรักษากว่าระบบ RO และ UV

4)�� ระบบ�Ozone
คือกระบวนการฆ่าเชื้ออีกแบบหนึ่ง มีประสิทธิภาพใน
การฆ่าเช้ือดีกว่าคลอรีน คลอรามีน และคลอรีนไดออกไซด์ 
โดยสามารถฆ่าได้ท้ังเชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว เชื้อรา ฯลฯ 
ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างท่ีเป็นอันตราย โอโซนช่วยกำาจัด
ความขุ่นออกจากน้ำาเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอน 
และยังสามารถกำาจัดสี รสชาติ และกลิ่นของน้ำาได้เป็น
อย่างดี โดยไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำา

5)�� ระบบ�Reverse�Osmosis�(RO)
เครื่องกรองน้ำาระบบ RO เป็นระบบการกรองน้ำาที่ดีที่สุด 
และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยใช้หลักการป้ัมอัด
แรงดันสูงอัดน้ำาผ่านเน้ือเย่ือ (membrane) ความละเอียดสูง
สามารถกรองน้ำาทะเลเป็นน้ำาจืดได้ 99.99% สามารถ
กรองจุลินทรีย์ ไวรัส ยาฆ่าแมลง และสารพิษทุกชนิด 
ข้อเสียของเคร่ืองกรองน้ำาชนิดนี้คือจะกรองแร่ธาตุที่อยู่ใน
น้ำาท้ังท่ีจำาเป็นและไม่จำาเป็นต่อร่างกายออกไปจนหมดส้ิน
ด้วย และมีการบำารุงรักษาท่ียุ่งยาก มีราคาแพง เพราะ
มีระบบกรองน้ำาหลายข้ันตอนและมีไส้กรองจำานวนมาก 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ต้องซ้ือกับตัวแทนจำาหน่ายเคร่ืองกรองน้ำา
ระบบ RO โดยตรงเท่านั้น
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ตัวอย่างการจัดการน้ำ�บริโภคสะอาด

ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

ภาคผนวก�ฉ
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ตัวอย่างการจัดการน้ำ�บริโภคสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

1) น้ำาจากแหล่งธรรมชาติผิวดิน เช่น สระ แม่น้ำา ลำาธาร ลำาห้วย คลอง ฝาย อ่าง เขื่อน
  รูปแบบที่ 1 ระบบทำาตะกอน ตกตะกอน และกรองโดยใช้แรงดัน อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง
  - เหมาะกับน้ำาดิบที่มีความขุ่นสูง สนิมเหล็ก ความกระด้าง
  - อัตราการผลิตน้ำาบริโภค 500 ลิตรต่อชั่วโมง
  - สามารถควบคุมคุณภาพน้ำาบริโภคได้ดี
  - ต้องใช้ไฟฟ้า สารเคมี (สารส้ม คลอรีน ปูนขาว) ในการทำางาน
  - สามารถปรับเปลี่ยนเป็นน้ำาใช้ภายในโรงเรียนได้
  - จำาเป็นต้องมีคนดูแลรับผิดชอบประจำาในการผลิตและบำารุงรักษา
  - ราคาประมาณ 42,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่)

  กระบวนการทำางาน

แหล่งน้ำ�
ผิวดิน

ทำ�ตะกอนเก็บกัก
น้ำ�ดิบ

ตกตะกอน

กรองหยาบกรองละเอียดฆ่าเชื้อโรคเก็บน้ำ�ดื่ม
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อ้างอิง:�ข้อมูลจากสำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ��กรมอนามัย�http://foodsan.anamai.moph.go.th

  รูปแบบที่ 2 ระบบตกตะกอน และกรองโดยใช้ทรายกรองช้า อัตราการผลิต 100 ลิตรต่อชั่วโมง
  - เหมาะกับน้ำาดิบที่มีความขุ่นต่ำาไม่มีสนิมเหล็ก ไม่มีความกระด้าง
  - อัตราการผลิตน้ำาบริโภค 100 ลิตรต่อชั่วโมง
  - เหมาะกับสถานที่ที่มีปริมาณน้ำาดิบน้อยแต่ไหลต่อเนื่องเพราะสามารถกรองน้ำาได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
  - ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สารเคมี 
  - การบำารุงรักษาไม่ยุ่งยาก แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง (เป็นระบบชีวภาพ) 
  - ราคาประมาณ 25,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่)

  กระบวนการทำางาน

¶Ñ§à¡็º¹้Ó´Ôº

¶Ñ§·ÓµÐ¡Í¹ à¤Ã×่Í§ÊÙº¹้Ó à¤Ã×่Í§¡ÃÍ§
ÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂ

à¤Ã×่Í§¡ÃÍ§
¤ÒÃ�ºÍ¹

Ê‹Ç¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹้Ó ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹้ÓÀÒ¤ 1 ¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹้Ó

¶Ñ§à¡็º¹้Ó´×่Á

ªØ´¡ÃÍ§
ÅÐàÍÕÂ´

ËÅÍ´ UV
¦‹Òàª×้ÍâÃ¤

ªØ´¡ÃÍ§ËÂÒº

ชุดผลิตน้ำาดื่มสะอาดขนาดอัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต หมู่ 8 ตำาบลบ่อแก้ว อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งน้ำ�
ผิวดิน

ตกตะกอนเก็บกัก
น้ำ�ดิบ

เก็บน้ำ�ดื่ม กรองเร็วกรองช้า
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อ้างอิง:�ข้อมูลจากสำ�นักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ��กรมอนามัย�http://foodsan.anamai.moph.go.th

2) น้ำาบาดาล
  รูปแบบที่ 1 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาบริโภคสะอาด รูปแบบอาคาร อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง
  ของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

  กระบวนการทำางาน

¹้Ó´Ôº

สูบเก็บกักน้ำ�ดิบ
(หอสูง/ถัง)

ชุดกรอง
3�ชั้น

(ตะกอน�กลิ่น
สี)

ชุดกรอง�RO
(อัตรา�500�ลิตร/

ชม.)

ฆ่าเชื้อโรคบริโภค

บ่อบาดาล

ถังเก็บน้ำ�
สะอาด
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ถังกรองสนิมเหล็ก

หอถัง

บ่อบาดาล

มาตรวัดน้ำ
ถังเก็บน้ำดิบ บ่อน้ำทิ�ง

อาคารติดตั�งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบ RO

แผนผังแสดงระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม. และอาคารพร้อมติดตั้ง
ระบบคุณภาพน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาดื่มสะอาด ของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล รูปแบบ
บ้านน้ำาดื่ม อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง

มิเตอร์

น้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ปั�มสูบน้ำ
อัตโนมัติ

ถังกรองตะกอน
ความขุ่น

ถังกรองกลิ�นสี

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ปั�ม

ชุดกรองน้ำใส ชุดกรองละเอียดเซรามิก
�.� ไมครอน

จุดบริการน้ำดื�มถังเก็บน้ำสะอาด

ระบบป้องกันการตกผลึก
หน้าเมมเบรน

ชุดเครื�องกรอง RO
อัตราการผลิต ��� ลิตร/ชม.

ระบบ Ultraviolet
ฆ่าเชื�อจุลินทรีย์
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  รูปแบบที่ 2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาบริโภคสะอาด รูปแบบ บ้านน้ำาบริโภคอัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง
  ของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

แผนผังแสดงระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม. และอาคารพร้อมติดตั้ง
ระบบคุณภาพน้ำาบาดาล

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาดื่มสะอาด ของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล รูปแบบ
บ้านน้ำาดื่ม อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง

แผนผังแสดงระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม. และอาคารพร้อมติดตั้ง
ระบบคุณภาพน้ำาบาดาล

  กระบวนการทำางาน

เก็บกักน้ำ�ดิบ
(หอสูง/ถัง)

ชุดกรอง�RO
(อัตรา�250�ลิตร/

ชม.)

สูบ ชุดกรอง
ชั้นต้น

ฆ่าเชื้อโรคบริโภค

บ่อบาดาล

ถังเก็บน้ำ�
สะอาด

ถังกรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล

หอถัง

มาตรวัดน้ำ
ถังเก็บน้ำดิบ บ่อน้ำทิ�ง

อาคารติดตั�งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบ RO
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ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาดื่มสะอาด ของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล
รูปแบบบ้านน้ำาดื่ม อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง

มิเตอร์

น้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ปั�มสูบน้ำ
อัตโนมัติ

ระบบป้องกัน
การตกผลึก

หน้าเมมเบรน

ชุดถังกรอง
กลิ�นสี

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ปั�ม

ชุดกรองละเอียดเซรามิก
�.� ไมครอน

ชุดกรองละเอียด
� ไมครอน

ก๊อกน้ำขนาด
� นิ�ว

ก๊อกน้ำขนาด
�/� นิ�ว

ถังเก็บน้ำสะอาด

ชุดเครื�องกรอง RO
อัตราการผลิต ��� ลิตร/ชม.

ระบบ Ultraviolet
ฆ่าเชื�อจุลินทรีย์



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

น้ำ�บริโภคของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

ภาคผนวก�ช
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำ�บริโภค
ของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

ที่ หน่วยงาน เบอร์ติดต่อหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำาริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำาริในการกำากับดูแล
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เพื่อเป็นสถานศึกษาพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารตามแนว
ตะเข็บชายแดน

จัดหาแหล่งน้ำาอุปโภคบริโภค เพื่อช่วย
เหลือการดำาเนินงานของโรงเรียน ตชด.
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำาบาดาลสำาหรับ
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อาหารกลางวันสำาหรับนักเรียนและ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ให้มีน้ำา
อุปโภคบริโภคใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
และเป็นไปตามหลักวิชาการ
1) วางแผนด้านการบริหารจัดการ  
 ทรัพยากรน้ำาในภาพรวมของภูมิภาค
2) จัดหาน้ำาสะอาดเพื่อการอุปโภค  
 บริโภค

โทรศัพท์
0 2282 6511 
0 2281 3921 
0 2280 5032 - 3 
โทรสาร 
0 2281 3923
โทรศัพท์
0 2279 8250 - 9 
0 2279 9520 - 34
0 2278 8000
โทรสาร 
0 2279 1674 
0 2279 6292
0 2279 4372
สายด่วน 1190
โทรศัพท์
0 2241 0020 - 29
โทรศัพท์
0 2666 7000
โทรสาร 
0 2666 7055

โทรศัพท์
0 2271 6000

1. 

2.

3.

4.

5.

โครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

กองบัญชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำา
(สำานักงานทรัพยากรน้ำาภาค)
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



คู่มือการจัดการน้ำ�ดื่มสะอาดในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

91

ที่ หน่วยงาน เบอร์ติดต่อหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1) จัดทำาแผนด้านสิ่งแวดล้อม 
2) เฝ้าระวัง ตรวจวัด ทดสอบ 
3) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยง 
 เครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อมในระดับภาค

1) ศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการและ  
 เทคโนโลยีด้านคุณภาพน้ำาบริโภค 
2) พัฒนาและจัดทำาเกณฑ์มาตรฐาน 
 คุณภาพน้ำาบริโภคและข้อกำาหนดการ
 รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำาบริโภค 
3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา  
 คุณภาพน้ำาบริโภคให้ได้มาตรฐาน  
 และตามมาตรการทางกฎหมาย
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดการ 
 พัฒนาคุณภาพน้ำาบริโภค
5) ประเมินตรวจสอบคุณภาพน้ำาบริโภค 
 เพื่อให้การรับรอง 
6) ให้การสนับสนุน ปรึกษา แนะนำา 
 วิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำา 
 บริโภค
กำากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
1) จัดหาแหล่งน้ำาอุปโภคบริโภค 
2) พัฒนา เฝ้าระวังคุณภาพน้ำา
3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ 
 น้ำาอุปโภคบริโภคของโรงเรียนตำารวจ 
 ตระเวนชายแดน

โทรศัพท์
0 2265 6500

โทรศัพท์
0 2590 4186 
0 2590 4188
โทรสาร
0 2590 4186
0 2590 4188

 แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

สำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค)
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำา
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

สำานักงานสาธารณสุข
ในจังหวัดต่างๆ 
กระทรวงสาธารณสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ./อบต.)
กระทรวงมหาดไทย

6. 

7.

9.

10.
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ที่ หน่วยงาน เบอร์ติดต่อหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1) สนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่อง
 มาจากพระราชดำาริในพื้นที่ห่างไกล
 รวมท้ังโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและมีความรู้ 
 ความเข้าใจ ในความเป็นชาติไทยและ 
 การดำาเนินตามแนวพระราชดำาริ
1) บริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนและ 
 ใช้จ่าย สำาหรับการสนับสนุนและ
 ช่วยเหลือภาวะโภชนาการของ  
 นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
2) ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะ
 ทุพโภชนาการของเด็ก
1) จัดหาและจ่ายน้ำาประปา 
2) ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการน้ำา 
 บริโภคในส่วนภูมิภาค

โทรศัพท์
0 2572 1234
0 2572 1227

โทรศัพท์
0 2288 5857
โทรสาร
0 2280 2936

สายด่วน 1662

11.

12.

13.

กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม

สำานักงานกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประปาส่วนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย



ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำาประปาดื่มได้ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

 ในทางวิชาการสำาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2561   

 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561

สำานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำา กรมอนามัย.การจัดสร้างระบบผลิตน้ำาดื่มสะอาดสำาหรับ

 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน. เข้าถึงได้จาก http://foodsan.anamai.moph.go.th

สำานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำา กรมอนามัย.การปรับปรุงคุณภาพน้ำาและการกักเก็บ. 

 เข้าถึงได้จาก http://foodsan.anamai.moph.go.th

สำานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำา กรมอนามัย.แหล่งน้ำาบริโภคและผลกระทบสุขภาพ. 

 เข้าถึงได้จาก http://foodsan.anamai.moph.go.th

สำานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำา กรมอนามัย. 2558.ประเภทน้ำาบริโภค อุปโภคโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2558. 

 เข้าถึงได้จาก http://foodsan.anamai.moph.go.th

สำานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำา กรมอนามัย. 2561. คู่มือการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำาดื่มในโรงเรียน. 

 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ทีเอส อินเตอร์พริ้น.

สำานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำา กรมอนามัย. 2561. คู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำาบริโภค

 ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร. เข้าถึงได้จาก http://foodsan.anamai.moph.go.th

บรรณานุกรม
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ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

โดย  คณะทำางานโครงการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2562 จำานวน ปกแข็ง 450 เล่ม และ ปกอ่อน 2,600 เล่ม

รูปต้นฉบับปก กองประชาสัมพันธ์ สำานักงาน กปร.

จัดทำาโดย สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

  (สำานักงาน กปร.)

  2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

  กรุงเทพมหานคร 10700

  โทร. 0 2447 8500 ถึง 6

  Website : www.rdpb.go.th

พิมพ์ที่  บริษัท แอ็บโซลูท มังกี้ จำากัด

  โทร. 0 204 06049
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