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ABSTRACT 

 

The safety assessment of tap water for drinking in Mueang district,         

Chiang Mai province was studied. Twenty-four samples of tap water from the houses 

within the vicinity of Paton water treatment plant and U-mong water treatment plant 

were collected during March to August 2009. They were analysed by                       

ion  chromatography for  fluoride, chloride, nitrate, phosphate and sulfate. There was 

no significant difference in the results from two sampling sites. The amount of 

fluoride, chloride, nitrate and  sulfate at  Paton water treatment plant were 0.19 mg/L, 

4.53 mg/L,  0.82 mg/L and 17.52 mg/L, at  U-mong water treatment plant were      

0.22 mg/L, 7.54 mg/L, 2.59 mg/L and 19.29 mg/L respectively.  However, phosphate 

was not detected at both sampling sites.  All the amounts detected were  below the  

standard of drinking water set by the World Health Organization (WHO) to be at     

1.5 mg/L, 250 mg/L, 50 mg/L, and 250 mg/L respectively.  Analysis of iron and 

manganese with atomic absorption spectrometry indicated that they were            
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<0.005 µg/mL which were below the WHO standard set at 0.3 µg/mL and 0.4 µg/mL 

respectively. The trihalomethane was analysed by gas chromatography electron 

capture detector. Chloroform was observed to be highest. The amount of chloroform 

at Paton and U-mong water treatment plants were 64.43 - 66.31 µg/L. and            

63.77 - 64.04 µg/L respectively which were below that of the WHO standard set at 

not more than 300 µg/L. Escherichia coli was  not detected in all the tap water 

samples. 

The results from this study could be used to assess the safety of tap water for 

drinking at Paton and U-mong water treatment plants that they were safe for drinking 

in accordance with the WHO standard for fluoride, chloride, nitrate, sulfate, 

phosphate, iron, manganese, trihalomethane and Escherichia coli during March          

to August 2009.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi



ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การประเมินความปลอดภัยของน้ําประปาเพ่ือใชดื่ม: กรณีของอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

ชื่อผูเขียน นางสาวพรพุทธา  นิลมูล 
ปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 รศ.ดร.ประศักดิ์  ถาวรยุติการต  ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.จรูญ  จักรมุณี   กรรมการ 
 รศ.ดร. วรีะวรรณ  เรืองยุทธิการณ  กรรมการ 
 

บทคัดยอ 
 

 ได ศึกษาการประเมินความปลอดภัยของน้ํ าประปาเพื่อใชดื่มในเขตอําเภอเมือง           
จังหวัดเชียงใหม  โดยเก็บตัวอยางน้ําประปาในบานเรือนบริเวณเขตโรงน้ําประปาปาตันและ        
โรงน้ําประปาอุโมงค   ท้ังหมด 24 ตัวอยางระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552           
มาวิเคราะหหาสารประกอบอนินทรียคือ ฟลูออไรด  คลอไรด ไนเตรต ฟอสเฟต และซัลเฟตดวย
เทคนิคไอออนโครมาโทรกราฟฟ    ในแตละจุดเก็บตัวอยางพบวาไมมีความแตกตางกัน             
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ฟลูออไรด  คลอไรด ไนเตรต และซัลเฟต  ท่ีตรวจพบบริเวณ               
โรงน้ําประปาปาตันมีปริมาณ 0.19 mg/L, 4.53 mg/L, 0.82 mg/L, และ 17.52 mg/L ตามลําดับ  
สวนท่ีโรงน้ําประปาอุโมงคมีปริมาณ 0.22 mg/L, 7.54 mg/L, 2.59 mg/L และ 19.29 mg/L  
ตามลําดับ  แตไมพบฟอสเฟตท้ังสองแหง ปริมาณท่ีตรวจพบตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานนํ้าดื่มของ
องคการอนามัยโลกท่ีกําหนดมาตรฐานของฟลูออไรด  คลอไรด ไนเตรต  และซัลเฟต ไวไมเกิน 

1.5 mg/L,  250 mg/L, 50 mg/L และ250 mg/L ตามลําดับ  การวิเคราะหเหล็กและแมงกานีส
ในทุกตัวอยางดวยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอรบช่ันสเปคโตรโฟโตเมตรี  พบวามีปริมาณ         
<0.005 µg/mL ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานนํ้าดื่มขององคการอนามัยโลก   ท่ีกําหนดมาตรฐานของ
เหล็กและแมงกานีสไวไมเกิน   0.3 µg/mL  และ 0.4 µg/mL ตามลําดับ   การวิเคราะหสาร       
ไตรฮาโลมีเทนดวยเทคนิคแกสโครมาโทรกราฟฟอิเลคตรอนแคปเชอรดีเทคเตอร  พบวา            
สารคลอโรฟอรมมีปริมาณมากท่ีสุด โดยจุดเก็บตัวอยางบริเวณโรงน้ําประปาปาตันและบริเวณ    
โรงน้ําประปาอุโมงคมีปริมาณ 64.43-66.31 µg/L. และ 63.77-64.04 µg/L ตามลําดับ  ซ่ึงตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานนํ้าดื่มขององคการอนามัยโลก ท่ีกําหนดไวไมเกิน  300 µg/L  การวิเคราะห
Escherichia coli ไมพบในทุกตัวอยาง  
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จากขอมูลท้ังหมดสามารถประเมินความปลอดภัยของน้ํ าประปาเ พ่ือใชดื่มจาก                  
จุดเก็บตัวอยางบริเวณโรงน้ําประปาปาตันและโรงน้ําประปาอุโมงคไดวา   น้ําประปาบริเวณนั้น
สามารถดื่มไดอยางปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก   โดยผานเกณฑมาตรฐาน 
ดานฟลูออไรด  คลอไรด  ไนเตรต  ซัลเฟต  ฟอสเฟต  เหล็ก  แมงกานีส สารไตรฮาโลมีเทน       
และ Escherichia coli ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 
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