
โครงการสัมมนาใหความรูแกวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

โดย คณะอนุกรรมการกํากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร



กําหนดการสัมมนา
วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2565

เวลา หัวขอ วิทยากร

09.00 – 10.00 น. ระบบประปา ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ

10.00 – 11.00 น. ระบบทอสุขาภิบาล ผศ.พิพัฒน  ภูริปญญาคุณ

11.00 – 12.00 น. การตรวจสอบระบบประปาภายในบาน คุณกัมปนาท สารศาสตรบัญชา

ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค
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ระบบประปา

บรรยายโดย…
ผูชวยศาสตราจารย ยุทธนา มหัจฉริยวงศ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
รองเลขาธิการสภาวิศวกร

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลวิศวกรอาสา  สภาวิศวกร
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ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ

จบการศึกษา

• ระดับปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2523)

• ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (พ.ศ.2518)

การทํางานปจจุบนั

• รองเลขาธิการสภาวิศวกร สมัย 7

• ประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ สภาวิศวกร

• ประธานอนุกรรมการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาวิศวกร

• ประธานคณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม ว.ส.ท.

• นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมไทย (สท.สท.)

• เคยเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติวิทยากร
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ประเภทของแหลงน้ําดิบ

 น้ําผิวดิน

 น้ําใตดิน

 น้ําทะเล
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น้ําผิวดิน

 ไดแก แมน้ํา คลอง อางเก็บน้ํา หนอง บึง

 มีความขุนและสารอินทรียปริมาณสูง

 อาจมีการปนเปอนโลหะหนัก ไนเตรต ยาฆาแมลง

 อาจมีการปนเปอนของน้ําเสีย และน้ําท้ิง
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น้ําใตดิน

 ความขุนต่ํา

 ไมมีสารอินทรีย

 TDS สูงหรือต่ําขึ้นอยูกับน้ําสัมผัสแหลงเกลือแร

 มักไมมี ออกซิเจน ละลายน้ํา

 มักพบ เหล็ก และแมงกานีส (Fe หรือ Mn)
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โรงสูบน้ําดิบ

 โรงสูบน้ําแบบบนดิน

 โรงสูบน้ําแบบบอแหง

 โรงสูบน้ําแบบ Turbine
 แพสูบน้ํา
 โรงสูบน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบจุม
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โรงสูบน้ําดิบแบบบนดิน
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โรงสูบน้ําดิบแบบบอแหง
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โรงสูบน้ําดิบแบบ Turbine
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แพสูบน้ํา
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โรงสูบน้ําดิบสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบจุม
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การสรางตะกอน(Coagulation)

Static Mixer

Mixer Cone
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Static Mixer
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Mixer Cone
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ถังกวนช้า (Flocculation)

 ชนิดแผงกั้น (Baffle type)
• แบบไหลในแนวระนาบ
• แบบไหลขึ้นบน – ลงลาง
 แบบใชใบพัด
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ถังกวนชาชนิดแผงกั้น (Baffle type)
(แบบไหลในแนวระนาบ)
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ถังกวนชาชนิดแผงกั้น (Baffle type)
(แบบไหลขนบน – ลงลาง)
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ถังกวนชาแบบใชใบพัด
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ถังตกตะกอน

แบบไมติดตั้ง Tube settler
แบบติดตั้ง Tube settler

22



ถังตกตะกอน
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ถังตกตะกอนแบบติดต้ัง Tube settler
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ถังกรองน้ํา
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สวนประกอบของถังกรอง
1. ช้ันสารกรอง (กรวด แอนทราไซต)
2. ช้ันวัสดุรองรับสารกรอง (กรวด)
3. ระบบระบายนํ้าที่กรองแลว (Underdrain system)
4. ระบบลางสารกรอง

(การลางยอน ลางหนาทราย+น้ํา, ลม+น้ํา)
5. ระบบควบคุมการกรองนํ้า

(ประตูน้ํา, weir, Gooseneck)
6. ระบบทอและประตูนํ้าตางๆ 

(ทอน้ําเขากรอง ทอน้ําลางหนาทราย ทอน้ําใส ทอน้ําลางยอนและ
ทอน้ํากรองท้ิง)
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สวนประกอบของถังกรอง

(รางรับนํ้า)

(ทรายกรอง)

(กรวดกรอง)

(ระบบระบายนํ้า

ทีก่รองแล้ว)

27



ถังกรองน้ํา
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โรงสูบน้ําแรงสูง

 โรงสูบน้ําแบบบนดิน
 โรงสูบน้ําแบบบอแหง
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โรงสูบน้ําแรงสูงแบบบนดิน
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โรงสูบน้ําแรงสูงแบบบอแหง
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โรงเก็บ – จาย สารเคมี

 สารสม หรือ PACl
 ปูนขาว
 คลอรีน
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สระพักตะกอน
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ประกอบดวย
1) Pretreatment

- Ultrafiltration (UF) or
- Multimedia Filtration

2) Reverse Osmosis System (Membrane)

ระบบผลิตท่ีมีในปจจุบัน
1. กปภ.สาขาภูเก็ต : 12,000 m3/day (500 m3/hr) (ซื้อนาเอกชน)
2. กปภ.สาขาเกาะพงัน : 1,200 m3/day (50 m3/hr)
3. กปภ.สาขาเกาะสมุย : 2,400 m3/day (100 m3/hr)
4. กปภ.สาขาเกาะสมุย : 4,800 m3/day (200 m3/hr)
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รูปแบบการจายน้ํา

 จายน้ําดวยแรงโนมถวงจากถังน้ําใส
 จายดวยแรงโนมถวงจากหอถังสูง

 จายดวยเครื่องสูบน้ํา

 จายดวยเครื่องสูบน้ํารวมกับหอถังสูง
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ประกอบดวย
1) Pretreatment
- Ultrafiltration (UF) or
- Multimedia Filtration
2) Reverse Osmosis System (Membrane)
ระบบผลิตที่มีในปจจุบัน
1. กปภ.สาขาภูเก็ต : 12,000 m3/day (500 m3/hr) (ซื้อน้ําเอกชน)
2. กปภ.สาขาเกาะพงัน : 1,200 m3/day (50 m3/hr)
3. กปภ.สาขาเกาะสมุย : 2,400 m3/day (100 m3/hr)
4. กปภ.สาขาเกาะสมุย : 4,800 m3/day (200 m3/hr)

ระบบผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเล
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การจายน้ําประปาดวยแรงโนมถวงจากถังน้ําใส
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การจายดวยแรงโนมถวงจากหอถังสูง
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การจายดวยเครื่องสูบน้ํา
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การจายดวยเครื่องสูบน้ํารวมกับหอถังสูง
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ทอชนิดตางๆ ที่ใชในกิจการประปา

 ทอซีเมนตใยหิน (Asbestos Cement Pipe)

 ทอพีบี (Polybuthylene Pipe)

 ทอพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe)

 ทอเอชดีพีอี (High Density Polyethylene Pipe)

 ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe)

 ทอเหล็ก (Steel Pipe)
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ทอซีเมนตใยหิน (Asbestos Cement Pipe)
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ทอพีบี (Polybuthylene Pipe)

44



ทอพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe)
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ทอเอชดีพีอี (High Density Polyethylene Pipe)
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ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe)

47



ทอเหล็ก (Steel Pipe)
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THE END
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