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การใช้งานและบ ารุงรักษา 

ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน  าบาดาล 

 

 

 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 



การปรับปรุงคุณภาพน  าบาดาลด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซีส (Reverse Osmosis : RO) 

การปรับปรงุคุณภาพน้้า หมายถึง วิธีการท้าให้น้้ามีคุณภาพดีข้ึน เหมะแก่การน้าไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการลด หรือ จ้ากัดปรมิาณแร่ธาตุที่ละลายในน้้า 

วิธีการเปิดใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน  าบาดาล 

1. ตรวจเช็คน้้าในถังน้้าดิบ 

2. ยกเบรกเกอร์ในต้าแหน่ง ON 

3. ยกเบรกเกอร์ในตู้ควบคุมปั้มน้้าดิบน้้าดีในต้าแหน่ง ON 

4. เปิดสวิทช์การท้างานของปัม้น้้าดิบในต้าแหนง่ “เปิด” ในกรณีไฟโอเวอร์โหลดติดให้กดปุม่ 

Reset 

5. ตรวจเช็คแรงดันปั้มน้้าดิบ (28-38 psi / 2-3 kg/cm2) กรณีปั้มไม่ท้างานให้ไล่อากาศจากจุดปั้ม 

กดปุ่ม Reset 

6. ตรวจเช็คแรงดันถังกรองคารบ์อน (28-38 psi / 2-3 kg/cm2) 

7. ไล่อากาศชุดกรองละเอียด 1 ไมครอน 

8. ตรวจเช็คแรงดันก่อนเข้าระบบ Ro 

8.1  ตรวจเช็คแรงดันก่อนเข้ากรอง 1 ไมครอน (28-38 psi / 2-3 kg/cm2) 

8.2  ตรวจเช็คแรงดันหลลังผ่านกรอง 1 ไมครอน 

9. เปิดเบรกเกอร์ในตู้ควบคุม RO ในต้าแหน่ง ON 

10. เลือกสวิทช์การท้างานระบบ RO ในต้าแหน่งอัตโนมัติ  

11. ตรวจเช็คแรงดันเมื่อระบบ RO ท้างาน 

11.1 ตรวจเช็คแรงดันก่อนเข้าไสเ้มมเบรน (50-130 psi) 

11.2 ตรวจเช็คแรงดันหลังผ่านไส้เมมเบรน (40-130 psi) 

*ในกรณีไฟสัญญาณแรงดันไมพ่อติด ให้เริ่มตรวจเช็คใหม่ตัง้แต่ข้ันตอนที่ 5-9 หลังจากนั้นกดปุ่ม 

Reset 

*ในกรณีไฟแรงดันเกินติด ให้ตรวจเช็ควาล์วน้้าทิ้งและ Flow น้้าดี/น้้าทิ้ง Flow น้้าทิ้งไม่น้อยกว่า 

2 LPM Flow น้้าดี ไม่น้อยกว่า 2 LPM 

*ขณะที่ระบบ RO ท้างานห้ามปิดวาล์วน้้าทิง้โดยเด็ดขาด 

*ในกรณีไฟโอเวอร์โหลดติด ให้กดปุ่ม Reset 



12. เปิดสวิทช์การท้างานของปัม้น้้าดี ในต้าแหน่ง “เปิด” 

13. ตรวจเช็คแรงดันปั้มน้้าดี (28-38 psi / 2-3 kg/cm2) 

14. ไล่อากาศชุดกรองละเอียด 1 ไมครอน 

15. เปิดสวิทช์หลอดอัลตร้าไวโอเลต (UV) 

16. เปิดก๊อกน้้าด่ืม หรือก๊อกน้้าบรรจุถัง 20 ลิตร 

17. ปิดสวิทช์หลอด UV 

การดูแล การบ ารุงรักษา อุปกรณ์ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า 

การบ ารุงรักษาน  าดิบและถังน  าดี 

1. ควรมีการปล่อยตะกอนก้นถังทิ้งอย่างน้อยสัปดาหล์ะครั้งหรอืข้ึนอยู่กับคุณภาพของน้้าดิบ 

2. ควรท้าควาสะอาดภายใน-ภายนอกถัง อย่างน้อยเดือนละครัง้ เพื่อปอ้งกันการปนเปือ้นของฝุ่น

และสิง่ไม่พึงประสงค์ 

การบ ารุงรักษาป้ัมน  าดิบและป้ัมน  าดี 

1. ตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบทุกครัง้ก่อนใช้งาน 

2. ตรวจสอบการท้างานของชุดควบคุมแรงดันทุกครัง้ก่อนใช้งาน 

3. ตรวจเช็คการรั่วซึมของอุปกรณ์เครื่องสบูน้้า 

4. ควรมีการถอดล้างใบพัดทุก ๆ 6-12 เดือน หรือ ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและคุณภาพของน้้า

ดิบ 

การบ ารุงรักษาชุดถังกรองคาร์บอน 

1. ในกรณีหยุดระบบเกิน 2 วัน ควรท้าการล้างย้อนหลังเพื่อไลต่ะกอนหน้าผิวกรองออกทุกครัง้ก่อน

ผลิต 

2. ในกรณีมีการเดินระบบทุกวัน ควรท้าการล้างย้อนกลับเพื่อไล่ตะกอนหน้าผิวกรองทุก ๆ 15 วัน 

หรือตามสภาพการใช้งานและคุณภาพของน้้าดิบ 

3. ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบ  

4. ล้างท้าความสะอาดถังภายนอกทกุ ๆ 1 เดือน 

5. ควรเปลี่ยนสารกรองใหม่ทุก ๆ 2 ป ี

 

 



การบ ารุงรักษาระบบป้องกันการตกผลึกหน้าเมมเบรน 

1. ก่อนใช้งานต้องตรวจปริมาณน้้ายาสารเคมทีุกครัง้ ถ้าเหลือนอ้ยให้ใสเ่พิ่ม (น้้ายาสารเคมีป้องกัน

การตกตะกรันหน้าเมมเบรน จ้านวน 1 ลิตร ผสมน้้าดี 100 ลิตร) 

2. ตรวจเช็คสภาพการท้างานของปัม้จ่ายสารเคมีทุกครั้งกอ่นใช้งาน 

3. ควรมีสารเคมี (น้้ายา Antiscalance RO -100) ในสต๊อกอย่างน้อย ประมาณ 20-25 ลิตร หรือ

ตามความเหมาะกับการใช้งานใน 1-12 เดือน 

การบ ารุงรักษาชุดเครื่องกรอง RO 

1. ตรวจสอบแรงดันน้้าเข้าระบบ ควรมีแรงดันไม่นอ้ยกว่า 100-200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (7-14 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

2. ขณะระบบ RO ท้างานตรวจสอบแรงดันในระบบ แรงดันไมค่วรเกิน 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (21 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

3. ห้ามปิดวาล์วทอ่น้้าทิ้งโดยเด็ดขาด 

4. ควรปรับอัตราการแลกเปลี่ยนน้้าระหว่างน้้าทิ้งกบัน้้าดี ดังนี้ 70 : 30 % , 60 : 40 %  หรือ 50 : 

50 % หรือตามคุณภาพน้้า 

5. ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของระบบทุก ๆ ครั้ง ก่อนและขณะใช้งาน 

6. ตรวจการท้างานของปั้มแรงดันสูงทกุ ๆ 30 วัน 

การบ ารุงรักษาระบบ UV  

1. ท้าการเปลี่ยนหลอดตามอายุการใช้งาน 

2. ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของระบบ 

การบ ารุงรักษาชุดหัวจ่ายน  า 

1. ควรปล่อยน้้าทิ้งก่อนทุกครัง้ก่อนบรรจุน้้าใส่ขวด กรณีได้หยดุเครื่องเป็นเวลานาน 

2. ควรท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคที่หัวบรรจุโดยการแช่หัวบรรจุในน้้าคลอรีน 

3. ควรล้างท้าความสะอาดชุดหัวจ่ายน้้าดื่มทุก ๆ 30 วันหรือตามความเหมาะสม 


