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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

วาระที ่๓.๔
โครงการจดัการน า้อปุโภคบรโิภคใหแ้ก่
โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ. อดุรธานี

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

(ประจ าปี ๒๕๖๒)

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
• ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
• ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
• ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
• มหาวทิยาลัยราชภัฎอดุรธานี
• กรมอนามัย
• กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
• การประปาสว่นภมูภิาค
• ชมุชนบา้นเทพภเูงนิ

รายงานเมือ่
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราชด ารัสในการประชมุ
คณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีครัง้ที ่2
/2561 เมือ่วันศกุรท์ี ่23 กมุภาพันธ ์2561 วา่โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ีมปัีญหาเรือ่งการปนเป้ือนยาก าจัด
ศตัรพูชืจากสวนยางพาราท าใหโ้รงเรยีนจ าเป็นตอ้งซือ้น ้าขวดรับประทาน มลูนธิฯิ ควรหาทางใหค้วามชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหา

• ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ เลขาธกิารมลูนธิฯิ ไดป้ระสานหน่วยงานทีเ่กีย่วของเพือ่หาแนวทางด าเนนิการแกไ้ขปัญหา

1.ความเป็นมา 

สมเด็จพระกนษิฐาธริาช
เจา้กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุารเีสด็จพระราช
ด าเนนิไปยังโรงเรยีน ตชด. 
บา้นเทพภเูงนิ เมือ่วันที่ 19 
กมุภาพันธ ์2561

อา่งเก็บน ้าโรงเรยีน
ตชด. บา้นเทพภเูงนิ 

ภาชนะเดมิไมเ่พยีงพอ:
ช ารดุมรีอยร่ัว และไมไ่ดท้ า
ความสะอาด

ถงัเก็บน ้าฝน 

น า้ฝน 

มคีวามเสีย่งการปนเป้ือนยา
ก าจดัศตัรพูชืจากสวนยางพารา 
(ไกลโฟเซต และ พาราควอท)

อา่งเก็บน ้าปรมิาณ 
52,000 ลบ.ม.

น า้ผวิดนิ

ปิดแลว้ เนือ่งจากน ้าทีไ่ดม้ี
ปรมิาณนอ้ย น ้ามสีแีดง และมี
กลิน่สนมิ (ขอ้มลูจากโรงเรยีน)

บอ่บาดาลทีปิ่ดแลว้

น า้ใตด้นิ

2.การส ารวจสถานภาพกอ่น
ด าเนนิโครงการ

การใชนั า้ของโรงเรยีน

1. น า้บรโิภคมาจาก 2 แหลง่

• น ้ากองทนุหมูบ่า้น SML ม. 17 (น ้าบรรจถัุง
ขนาด 20 ลติร ) โดยการน าถังเปลา่ไปรอง
น ้ามาไวใ้ชใ้นการบรโิภค ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

• ซือ้น ้าถังจากหมูบ่า้นใกลเ้คยีง 10 ถัง/วนั
(ถังหนึง่ม2ี0ลติร) ในราคา 15 บาท/ถัง 

2. น า้อปุโภคมาจาก 1 แหลง่ ไดแ้ก ่

• น ้าจากอา่งเก็บน ้าผวิดนิ

การประเมนิความตอ้งการท ัง้โรงเรยีนและชุมชน(โดยกรมทรพัยากรน า้บาดาล)
• จ านวนคร ูนักเรยีน ทัง้หมด 65 คน 
• จ านวนชมุชนใกลเ้คยีงม ี68 หลังคาเรอืน ปรมิาณการใชน้ ้าเพือ่การอปุโภคบรโิภค 

❑ โรงเรยีน 520 ลติร/วนั 
❑ ชมุชนและโรงเรยีน 3,000 ลติร/วนั(≈ 8 ลติร/คน/วนั , ≈  4 คน /1 ครัวเรอืน)
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สารก าจัดศตัรพูชืในแหลง่น ้าทีท่ าการศกึษาแบง่เป็น 2 กลุม่
❑ สารก าจัดศตัรพูชืทีเ่กษตรกรนยิมใชใ้นปัจจบุัน ไดแ้ก ่

ไกลโฟเสต และ พาราควอท
❑ สารก าจัดศตัรพูชืทีปั่จจบุนัประเทศไทยเลกิใชแ้ลว้ แตม่ี

ฤทธิต์กคา้งในสิง่แวดลอ้มนาน ไดแ้ก ่สารกลุม่
ออรก์าโนคลอรนี 

3.การตรวจสอบคณุภาพน า้ของรร. ตชด. บา้นเทพภเูงนิ และชุมชนเมือ่ปี2561(โดยศนูยน์าโนเทค/สวทช)

สรปุผลการตรวจสอบคณุภาพน ้า
➢ ตรวจพบการปนเป้ือนของพาราควอท และไกลโฟ

เซต ในแหลง่น ้าของชมุชนและโรงเรยีน ในปรมิาณ
ทีน่อ้ยมาก และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานสากลน ้าดืม่ 

➢ กรณีการปนเป้ือนของพาราควอทในแหลง่น ้า ควร
ตอ้งมกีารเฝ้าระวงั หรอืลดการใชพ้าราควอท ใกล ้
แหลง่น ้า เนือ่งจากปรมิาณทีพ่บในแหลง่น ้าแมจ้ะมี
คา่นอ้ย แตก่็ถอืวา่มคีา่ไมห่า่งจากเกณฑม์าตรฐาน
น ้าดืม่สากลมากนัก

➢ จากการสุม่ตรวจน ้าในถังเก็บน ้าดบิของร.ร. ในเดอืน
มนีาคม 2561 พบการปนเป้ือนของสารออรก์า โน
คลอรนี เชน่ ดดีทีคีลอเดน ลนิเดน เป็นตน้ ใน
ตวัอยา่งน ้า แตพ่บในปรมิาณทีน่อ้ยมาก และเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานน ้าประปาของการประปาสว่น
ภมูภิาค พ.ศ. 2559

➢ ปัจจบุนัโรงเรยีนไดล้า้งท าความสะอาดถังเก็บน ้าดบิ
แลว้

ปรมิาณพาราควอท
ทีพ่บในน า้

ปรมิาณไกลโฟเซต
ทีพ่บในน า้
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4. ผลการด าเนนิงานน า้อปุโภคและบรโิภค 3 ระยะ (2561-62-ปจับุนั) (1/4)

ระยะที ่1 (เรง่ดว่น ชว่ย รร.)
พ.ค.61 – ม.ิย. 61

ระยะที ่2 (ชว่ย รร. และชมุชน)
ก.ค.61 – ธ.ค. 61

ระยะที ่3 (ชว่ย รร.และชมุชน) 
ม.ค.62 – ก.ย.62

น า้อปุโภค และการเกษตร

ใชน้ ้าจากอา่งเก็บน ้า

น า้บรโิภค เพิม่ภาชนะเก็บกกั
น ้าฝนใหโ้รงเรยีน และน า
น ้าฝนกรองผา่นเครือ่งกรองน ้า
มรภ.อดุรธานี

หน่วย
บญัชาการ
ทหารพัฒนา 
มอบถงัเก็บ

น ้าฝน ปรมิาณ 
24,000 ลติร 

โรงเรยีน ตชด.
ท าความสะอาด
และซอ่มแซม
ถงัเก็บน ้าฝน
ปรมิาณ 

80,000 ลติร

ถังเก็บน ้าฝน 

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ขดุ
เจาะบอ่บาดาลใหใ้หม ่(709,345 บาท )

จะมนี ้ากกัเก็บไวใ้ช ้

บรโิภคในโรงเรยีน
ประมาณ 6 เดอืน
(ม.ิย.61-ม.ค.62)

น า้บรโิภค จัดท าระบบประปา
ส าเร็จรปู (หอถงัสงู /ระบบบ าบดั
น ้า UF:Ultrafiltration รกูรอง
0.01-0.1ไมครอน) ใหโ้รงเรยีน
และชมุชน

น า้บรโิภค เพิม่แหลง่น ้าดบิ (น ้าบาดาล) ในการ
จัดท าน ้าบรโิภคใหแ้กโ่รงเรยีนโดย ผา่นถงักรอง
สนมิ (ถงัเกา่)และเครือ่งกรองน ้า มรภ.อดุรธานี

น า้เพือ่การเกษตร ใชน้ ้าจากอา่งเก็บน ้า

น า้อปุโภค เพิม่แหลง่น ้าดบิ (น ้าบาดาล) ใหแ้ก่
โรงเรยีนและชมุชน ในการใชน้ ้าอปุโภค

บอ่บาดาล

2
น า้บรโิภคจะผา่น
เครือ่งกรองน า้
มรภ. อดุรธานี
กอ่นรบัประทาน

กรมทรพัยากรน า้บาดาล
ตดิต ัง้เครือ่งกรองน า้

คารบ์อน ดดูซบั ส ีกลิน่ให้
โรงเรยีนเพือ่น าไปใช้

อปุโภคและบรโิภค 

หอถงัสงู
ระบบประปาส าเร็จรปู
/ระบบบ าบดัน า้ UF

ถงักรอง
สนมิเหล็กใหม่

บอ่น า้บาดาลผลติได ้ประมาณ
30,000 ลติร/ช ัว่โมง เพยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการของโรงเรยีน 
และ ชุมชน ≈ 3,000 ลติร/วนั 

หนว่ยงานด าเนนิการ

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 
(สนบัสนนุงบประมาณ 1,100,000 บาท)

น า้อปุโภค ใชน้ ้าบาดาล

น า้เพือ่การเกษตร ใชน้ ้าจาก
อา่งเก็บน ้า

ด าเนนิการแลว้ ด าเนนิการแลว้ ด าเนนิการแลว้

หน่วยงานด าเนนิการ

ปรมิาณน ้า
1,000 ลติร วัน

คาดการณ์ปรมิาณน ้า
5,000 ลติร/วัน

ความลกึ  57  เมตร  
ระดับน ้าปกต ิ 10  เมตร

1

1

2
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1. โรงเรยีน ตชด. มบีอ่บาดาล และ ระบบน า้ประปาส าเร็จ เพือ่ใชใ้นการอปุโภค บรโิภค โดยมกีรมอนามยัในความชว่ยเหลอื
ตรวจสอบคณุภาพน ้าอยา่งตอ่เนือ่ง
2. ชุมชนพืน้ราบรอบโรงเรยีน 20 ครวัเรอืน มนี า้บรโิภคและอปุโภค ซึง่ไดรั้บจากบอ่บาดาล และ ระบบน ้าประปาส าเร็จ 
ของ รร. ตชด. ซึง่ปรมิาณน ้าเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของชมุชนพืน้ราบ
3. โรงเรยีนและชมุชนมกีารวางแผนจดัการน ้าเพือ่ความยั่งยนื และมกีารจดัต ัง้คณะกรรมการบรหิารน า้รว่มกนัระหวา่ง
โรงเรยีนและชุมชน มกีารเก็บคา่น ้า 20 ลติร/ 5 บาท

ผลแผนเรง่ดว่นและแผนระยะส ัน้ปี 2561 -2562 

4. ผลการด าเนนิงานน า้อปุโภคและบรโิภค 3 ระยะ (2561-62-ปจับุนั) (2/4)

สารเคมี หนว่ย อา่งเก็บน า้

โรงเรยีน

ถงัเก็บน า้ดบิ บอ่น า้ชุมชน 

(ป่าตน้น า้)

บอ่บาดาล บา้นน า้ด ืม่

ยาฆา่หญา้

1. พาราควอท* µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
2. ไกลโฟเซต* µg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

3. อะทราซนี µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมไ่ดต้รวจ

เนือ่งจากไมพ่บ

ในแหลง่น ้าผวิดนิ

ไมไ่ดต้รวจ

เนือ่งจาก น ้า

บาดาลซึง่น ามา

ท าน ้าดืม่ ไมพ่บ

สารเคมดีังกลา่ว

ออรก์าโนคลอรนี

1. Dieldrin µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ
2. Aldrin µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ

3. Heptachlor and 

Heptachlor epoxide

µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ

4. Lindane µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ
5. Hexachloro

benzene 

µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ

6. DDT µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ

7. Methoxychlor µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ
8. Chlordane µg/L ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ

สรปุผลตรวจ  = พบพาราควอทและไกลโฟเซตในปรมิาณเล็กนอ้ย 

แตไ่มเ่กนิคา่มาตรฐานน า้ดืม่ขององคก์ารอนามยัโลกและในตา่งประเทศ

คณุภาพสารเคมใีนแหลง่น า้โรงเรยีน ตชด. และชุมชนบา้นเทพภเูงนิ จ. อดุรธานี
ผลการตรวจ ณ วนัที่ 7 มกราคม 2563

* เป็นสารเคมทีีส่ าคญัเลยตรวจทกุแหลง่น ้า
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คณุลกัษณะ หนว่ยวดั เกณฑท์ีก่ าหนด ผลตรวจบา้นน า้ดืม่

ณ วนัที่ 7 มกราคม 2563
คณุภาพน า้ทางกายภาพ
1. ความเป็นกรด-ดา่ง 6.5-8.5 8.1
2. ความขุน่ NTU ไมเ่กนิ 5 1.08
3. สี แพลทนัิม-โคบอลต์ ไมเ่กนิ 15 <5
คณุภาพน า้ทางเคมที ัว่ไป
4. สารละลายท ัง้หมดทีเ่หลอืจาก

การระเหย (TDS)

มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 1000 261

5. ความกระดา้ง มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 500 <1
6. ซลัเฟต มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 250 52.4
7. คลอไรด์ มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 250 4.9
8. ไนเตรท มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 50 ไมพ่บ
9. ฟลอูอไรด์ มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.7 <0.1
คณุภาพน า้ทางโลหะหนกัท ัว่ไป
10. เหล็ก มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.5 0.09
11. แมงกานสี มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.3 0.0004
12. ทองแดง มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 1.0 0.003
13. สงักะสี มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 3.0 0.02
คณุภาพน า้ทางโลหะหนกัสารพษิ

14. ตะก ัว่ มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.01 0.001
15. โครเมยีม มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.05 ไมพ่บ
16. แคดเมยีม มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.003 ไมพ่บ
17. สารหนู มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.01 0.0005
18. ปรอท มลิลกิรัมตอ่ลติร ไมเ่กนิ 0.001 <0.0001
คณุภาพน า้ทางแบคทเีรยี

19. แบคทเีรยีโคลฟีอรม์ เอ็มพเีอ็น/100 มลิลลิติร ตอ้งไมพ่บ ไมพ่บ
20. แบคทเีรยีฟีคลัโคลฟีอรม์ เอ็มพเีอ็น/100 มลิลลิติร ตอ้งไมพ่บ ไมพ่บ

สรปุผลตรวจ  คณุภาพน า้ดืม่ ร.ร. เทพภเูงนิ ผา่นตามเกณฑก์รมอนามยั

คณุภาพน า้ดืม่ 
ณ บา้นน า้ดืม่ โรงเรยีนตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ. อดุรธานี

อา้งองิเกณฑค์ณุภาพน า้ประปาดืม่ได ้กรมอนามยั ปี พ.ศ. 2553
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โรงเรยีนมแีหลง่น ้าบาดาล เพือ่ใชใ้นการอปุโภค และ
บรโิภค เพยีงพอแลว้ ซึง่สามารถผลติน ้าไดเ้พยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการของโรงเรยีน และ ชมุชน ซึง่มคีวาม
ตอ้งการใชน้ ้าในการอปุโภค และบรโิภค โดยประมาณ
3 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั

1.แหลง่น า้บาดาลใชอ้ปุโภคและบรโิภค

บอ่บาดาล
ถงักรองสนมิเหล็ก

2. แหลง่น า้ดืม่ของโรงเรยีน ตชด. เทพภเูงนิ ที่
ผา่นระบบประปาส าเร็จรปู (อาคารบา้นน า้ดืม่)

• ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 โรงเรยีนสามารถผลติ
น ้าดืม่สะอาดใชภ้ายในโรงเรยีนผา่นระบบประปา
ส าเร็จรปู ระบบเป็นระบบบ าบดัน ้า UF ก าลงัผลติ 250 

ลติร/ชัว่โมง
• ชาวบา้นสามารถน าถงัน ้า 20 ลติรมากรอกน ้าได ้โดย

ชมุชนรว่มกนัจัดตัง้คณะกรรมการจัดการน ้า เก็บคา่น ้า 
20 ลติร/5 บาท 

•อาคารบา้นน ้าดืม่พรอ้มตดิตัง้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าระบบ Ultra 
Filtration (UF) พรอ้มแผงพลังงานแสงอาทติย ์และแบตเตอรีส่ ารอง
ไฟ อาคาร ขนาดกวา้ง 2.30 เมตร x ยาว 2.30 เมตร x สงู 3.00 
เมตร หลังคาเมทัลชที ตดิตัง้บนพืน้คอนกรตีเสรมิเหล็กรอบอาคาร 
ขนาด 4.30 x4.30 x 0.15 เมตร 

•ตดิตัง้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าบาดาล (UF) ก าลังการผลติ 250
ลติรตอ่ชัว่โมง 

•ตดิตัง้มเิตอรน์ ้าขนาด 1 นิว้ พรอ้มชดุแผงพลังงานแสงอาทติยข์นาด
ก าลัง 1,320 วตัต ์พรอ้มระบบควบคมุและแบตเตอรี ่เชือ่มท่อเมนสง่
น ้า โดยเชือ่มตอ่ระหวา่งท่อเมนของระบบประปาบาดาลกับท่อน ้าเขา้
สูร่ะบบปรับปรงุคณุภาพน ้าฯ 

นกัเรยีนและชาวบา้นกรอกน า้ผา่นอาคารบา้นน า้ดืม่ 

4. ผลการด าเนนิงานน า้อปุโภคและบรโิภค 3 ระยะ(2561-62-ปจับุนั) (3/4)

• เจาะบอ่น ้าบาดาลลกึพัฒนา 57 เมตร ปรมิาณน ้า 30 ลกูบาศกเ์มตรตอ่
ชัว่โมง ระดับน ้าปกต ิ10 เมตร 

• ตดิตัง้สบูน ้าเครือ่งชนดิมอเตอรจ์ุ่มใตน้ ้า ขนาด 2.0 แรงมา้ พรอ้มแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ 10 แผง ก าลังไฟฟ้า 3000 วัตต์ และเครื่อง
ก าเนดิไฟฟ้า ใหก้ าลังไฟฟ้าแบบตอ่เนือ่ง ขนาด 5.0 กโิลวตัต์

• ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม ประกอบดว้ย หอถังเหล็กเก็บน ้า 
ขนาดความจุน ้า 12 ลบ.ม ความสูง 12.60 เมตร ถังกรองสนมิเหล็ก
ระบบ Presssure Multimedia Filter กรองน ้าได ้7 ลบ.ม ระบบ
ควบคุมเครื่องสูบน ้าดว้ยอุปกรณ์วัดระดับน ้าแบบอัตโนมัติ ท่อพีวีชี

ระบบประปาส าหรับใชเ้ป็นทอ่น ้าดืม่
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3.ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2562 นอกจากครแูละนักเรยีน โรงเรยีน ตชด. เทพภเูงนิแลว้ ยังมคีรัวเรอืนทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีงจ านวน 20 ครวัเรอืนไดร้บัน า้บาดาลไปใช ้โดย อบต.เทพภเูงนิเขา้มาท าทอ่ประปาและตดิตัง้
มเิตอรข์ายน ้า 5 บาท/ 1 ลบ.ม.(1,000 ลติร) เพือ่น าไปใหโ้รงเรยีนดแูลรักษาบอ่น ้าบาดาลตอ่ไป 

ภาพคณะท างานเดนิทางไปตรวจเยีย่มโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ
เมือ่วันที ่7 กมุภาพันธ์ 2563

น าโดย ครใูหญโ่รงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ
ผูแ้ทนส านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 10 อดุรธานี

ผูแ้ทนโรงพยาบาลประจ าต าบลนาเมอืงไทย กรมอนามยั
ผูแ้ทน ธกส. สาขาน ้าโสม ผูแ้ทนมลูนธิไิอทตีามพระราชด ารฯิ และ

ดร. ประเดมิ วณชิชนานันท ์(นักวจิัยไบโอเทค)

4. ผลการด าเนนิงานน า้อปุโภคและบรโิภค3ระยะ(2561-62-ปจับุนั) (4/4)

ภาพนายปราโมทย ์พยงุวงษ์
รองกรรมการสถานศกึษาผูแ้ทนชมุชนรับผดิชอบ
ดแูลเปิดปิดทอ่ประปาใหช้มุชน จดมเิตอรน์ ้า ท า

ความสะอาดถงัน ้า และเปลีย่นใสก่รองน ้า
ความรูส้กึของนักเรยีนตอ่โครงการฯ 

ด.ช.ธนารักษ์ สหีาบง ป. 5
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วตัถปุระสงค์
1. สรา้งตน้แบบการพัฒนาแบบมสีว่นร่วมในการดแูลแหลง่ตน้น ้าชมุชน ใหส้ะอาดปราศจากสารปราบ

ศัตรพูชื เพือ่ใชเ้ป็นน ้าบรโิภคของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน บา้นเทพภเูงนิ
2. วจัิยและพัฒนารปูแบบการใชว้ทิยาศาสตรใ์นการจัดการการปลกูสมนุไพรปลอดภัยครบวงจร ไดแ้ก ่ขมิน้ 

เป็นไมช้ัน้ลา่งในสวนยางพารา ปกคลมุหนา้ดนิ ลดการเจรญิของวัชพชืผวิดนิ และการแปรรูปสรา้งมลูคา่เพิม่เพือ่
สรา้งรายได ้และแรงจงูใจในการท าเกษตรแบบปลอดภัย

5. โครงการสมนุไพรรกัษน์ า้ (2562-ปจัจบุนั) (1/2) ไดร้บังบประมาณ 1.5 ลา้นบาทจาก ธกส.

- ก าหนดจุดแหล่งตน้น ้ าชุมชน เพื่อ
จัดท าตน้แบบการปลกูสมนุไพร

ตัวอยา่งผลการด าเนนิงาน Phase 1: ปี พ.ศ. 2562

- การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่มสี่วน
เกีย่วขอ้ง

-ออกแบบการปลูกขมิน้ชันระหว่างร่อง
แปลงยางพารา 

-ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในแปลง
เกษตรของโรงเรียนและการแปรรูป 
ผา่นการท าโครงงานวทิยาศาสตร ์

- จั ดตั ้ง กลุ่ ม  นั ก วิทย์ รุ่ น เ ย าว์ รั ก ษ์
สิง่แวดลอ้ม (Young Smart Scientist)

-การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การลงปฏบิตั ิ
จรงิในแปลงเกษตรตน้น ้า และการวจิัย
ชมุชน ดว้ยกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกันบน
พืน้ที ่การใชส้ือ่ดจิติอลในการให ้
ค าปรกึษา

-เก็บขอ้มูลการเจริญ การใหผ้ลผลิต 
สารส าคญั Curcumin ในขมิน้ชนั 
-เก็บขอ้มลูสารปราบวัชพชื สารฆา่แมลง 
โลหะหนัก ในดนิ น ้า และผลผลติ
-รวมกลุ่มเกษตรกรจัดอบรมการแปรรูป
สมนุไพร
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ร
า
ย
ก
า
ร

ตารางแผนการท างาน

Phase 1:2562 Phase 2:2563

ไตรมาส (เริม่ ม.ค. 62) ไตรมาส

1 2 3 4 1 2 3 4

1
ก าหนดจดุแหลง่ตน้น ้าชมุชน (ตามชว่งเวลาทีเ่กษตรกรใชส้ารปราบ

ศัตรพูชื ในชว่งตน้และปลายของฤดฝูน) / / / /

2 ประชมุความรว่มมอืและออกแบบแผนการด าเนนิงาน / / / / / / / /

3 คัดเลอืกและจัดอบรมระดับทอ้งถิน่ / / / / / / / /
4 ออกแบบการปลกูขมิน้ระหวา่งรอ่งแปลงยางพารา /

5 เก็บขอ้มลูการเจรญิเตบิโตและการใหส้ารส าคัญ Curcumin / / / / / / /

6
เก็บขอ้มลูสารเจอืปน ในดนิ น ้า และผลผลติ ชมุชน (ตามชว่งเวลาที่

เกษตรกรใชส้ารปราบศัตรพูชื ในชว่งตน้และปลายของฤดฝูน) / / /

7 รวมกลุม่เกษตรกรจัดอบรมการแปรรปูสมนุไพร / /

8 สง่เสรมิการปลกูและแปรรปูสมนุไพร ดว้ยโครงงานวทิยใ์นโรงเรยีน / / / / / / /

9 จัดตัง้กลุม่ Young Smart Scientist / / / / / / /

10
การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ท าการวจัิยแบบมสีว่นรว่มพรอ้มกับการสอน

สือ่ดจิติอล
/ / / / / / /

11 การรณรงคค์วามตระหนักในพษิภัยของการใชเ้คมเีกษตร / / / / / / /

12
การขยายผลใน 3 หมูบ่า้น และตรวจเลอืดคนในชมุชน (การท างาน

ภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุ) /

13 การจัดตัง้กลุม่เยาวชนและผูป้ลกูสมนุไพรรักษ์สิง่แวดลอ้ม / / / / / / /

14 ตดิตัง้ระบบน ้าประปาภเูขา / / / /

ด าเนนิการแลว้5. โครงการสมนุไพรรกัษน์ า้ (2562-ปจัจบุนั) (2/2)
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ประชมุครัง้ที ่1 : 6 ม.ีค. 2561 ณ การประปาสว่นภมูภิาค ส านักงานใหญ่

ประชมุครัง้ที ่2: 4 ก.ค. 2561 ณ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ตรวจเยีย่มครัง้ที ่1: 28 ม.ีค. 61 ณ ร.ร. ตชด. บา้นเทพภเูงนิ 
ตรวจเยีย่มครัง้ที ่2: 24 พ.ค. 61 ณ ร.ร. ตชด. บา้นเทพภเูงนิ 

การประชุมหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง และตรวจเยีย่มโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ เพือ่ รบัทราบปญัหาและวางแผน
แนวทางการด าเนนิงาน ปี 2561

6. การตดิตามงาน จ านวน 7 ครัง้ (ปี 2561 – 62-ปัจจบุนั)

การตดิตามตรวจเยีย่มเพือ่ประชุมและตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการฯ ในการใหค้วามชว่ยเหลอื ดา้นน า้อปุโภคบรโิภค และ
โครงการสมนุไพรรกัษน์ า้ใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ และชุมชนบา้นเทพภเูงนิ ปี 2562 - ปจัจบุนั

ตรวจเยีย่มคร ัง้ที ่3 : 2 ก.ค. 62 ตรวจเยีย่มคร ัง้ที ่4 : 5 พ.ย. 62 ตรวจเยีย่มคร ัง้ที ่5 : 7 ก.พ. 63 
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7.1 ประสานกรมกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพันธุพ์ชื ขอจดัต ัง้แท็งคน์ า้ทีม่รีะบบกรอง
น า้ทีส่ะอาด ใหก้บัชุมชนตน้น า้ 12 หลงัคาเรอืน (ทีห่า่งใกล ้รร. ตชด. ขาดแคลนน ้าอปุโภค 
บรโิภคเนือ่งจากอยูท่ีส่งู เดนิทางมายัง รร ตชด. ล าบาก) 

7.2 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนและชมุชน สามารถจดัการและรว่มกนับ ารงุรกัษาระบบประปาได ้
(กรมทรัพยากรน ้าบาดาลยังคงชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะ)

7.3 สง่เสรมิการปลกูสมนุไพรปลอดภยัครบวงจร และการแปรรปูสรา้งมลูคา่เพิม่เพือ่สรา้ง
รายได ้และแรงจงูใจในการท าเกษตรแบบปลอดภัย (ธกส. จะใหค้ าแนะน าเป็นระยะ)

7. แผนการด าเนนิงานตอ่ไป

บรเิวณทีไ่ดน้ ้าจากระบบกรองน ้า 12 ครัวเรอืน
(ทีเ่ขา้รว่มโครงการสมนุไพรรักษ์น ้า)

อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของ
กรมอทุยาน สตัวป่์า และพันธุพ์ชื

อ่างเก็บน ้าโรงเร ียน
ตชด.บา้นเทพภเูงนิ

บรเิวณทีไ่ดส้ ารวจแหลง่น า้ธรรมชาติ

บรเิวณทีต่ ัง้ระบบกรองน า้
บรเิวณทีต่ ัง้ระบบน า้ประปา
ส าเร็จรปู ใหก้บั รร. ตชด. 

บรเิวณชมุชน 20 ครัวเรอืนทีต่อ่ทอ่รับน ้าจากบอ่บาดาล รร. ตชด. 

ถังน ้าขนาด 9,000 ลติร

ระบบ 4 ถังกรองขนาด 2,000 ลติร

6.1
หมายเหต ุ: ในหมูบ่า้นมปีระมาณ 68
ครัวเรอืน แตค่รัวเรอืนอืน่ ๆ ทีเ่หลอื 
สามารถดแุลตนเองได ้
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9.สรปุ

1. สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระ
ราชด ารสัในการประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราช ด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีครัง้ที ่2 /2561 เมือ่วนัศกุรท์ี ่23 กมุภาพันธ ์2561 วา่โรงเรยีน ตชด. 
บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ีมปัีญหาเรือ่งการปนเป้ือนยาก าจัดศัตรูพชืจากสวนยางพารา ท าใหโ้รงเรยีน
จ าเป็น  ตอ้งซือ้น ้าขวดรับประทาน มลูนธิฯิ ควรหาทางใหค้วามชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหา ดังนัน้ ศ.ดร. 
ไพรัช ธัชยพงษ์ จงึประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วของเพือ่หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

2. ผลการด าเนนิงาน (ปี 2561 - 2562) โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นเทพภเูงนิ และชมุชนพืน้
ราบรอบ รร. ตชด. จ านวน 20 แหง่  มแีหลง่น ้าบาดาล และระบบประปาส าเร็จรปู เพือ่ใชใ้นการอปุโภค 
และบรโิภค เพยีงพอแลว้ โดยมบีอ่น ้าบาดาล พรอ้มถังกรองสนมิเหล็ก จ านวน 1 บอ่ มคีวามลกึ  57  
เมตร  ระดับน ้าปกต ิ 10  เมตร ปรมิาณน ้าทีส่ามารถพัฒนาไดป้ระมาณ 30 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ชัว่โมง และ
ระบบประปาส าเร็จรปูมกี าลังผลติ 250 ลติร/ชัว่โมงซึง่สามารถผลติน ้าไดเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของ

โรงเรยีน และ ชมุชน ซึง่มคีวามตอ้งการใชน้ ้าในการอปุโภค และบรโิภค โดยประมาณ 3 ลกูบาศกเ์มตร
ตอ่วนั (กรมทรัพยากรน ้าบาดาลด าเนนิงานดว้ยงบประมาณทัง้หมด 1,809,345 บาท)

3. แผนการด าเนนิงานตอ่ไป

• ประสานกรมกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพันธุพ์ชื ขอจัดตัง้แท็งคน์ ้าทีม่รีะบบกรองน ้าทีส่ะอาด 
ใหก้บัชมุชนตน้น ้า 12 หลังคาเรอืน (ทีห่า่งใกล ้รร. ตชด. ขาดแคลนน ้าอปุโภค บรโิภคเนือ่งจากอยูท่ี่
สงู เดนิทางมายัง รร ตชด. ล าบาก) 

• สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนและชมุชน สามารถจัดการและร่วมกันบ ารุงรักษาระบบประปาได ้(กรมทรัพยากรน ้า
บาดาลยังคงชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะ)

• สง่เสรมิการปลกูสมนุไพรปลอดภัยครบวงจร และการแปรรปูสรา้งมลูคา่เพิม่เพือ่สรา้งรายได ้และ
แรงจงูใจในการท าเกษตรแบบปลอดภัย (ธกส. จะใหค้ าแนะน าเป็นระยะ)
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ประเด็นเสนอทีป่ระชุม

เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงานปี 2562
และเห็นชอบแผนการด าเนนิงานและแผนงบประมาณปี 2563
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Back up
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โครงการสมนุไพรรกัษน์ า้

การแกไ้ขปญัหาน า้ ทีม่สีารเคมปีนเป้ือนจากระบบเกษตร

1. ประชุมความรว่มมอืผูม้สีว่นรว่มท ัง้หมด 

3. รณรงคต์ระหนกัในพษิภยัของสารเคมใีนระบบการเกษตร

4. กระบวนการเรยีนรูว้จิยัชุมชนใน 3 หมูบ่า้น การท าการเกษตรแบบปลอดภยัจากสารเคมี

a. คดัเลอืกเกษตรกรตน้น า้ และ
เครอืขา่ยเขา้รบัการอบรม

b. ออกแบบการปลกูสมนุไพรระบบ
เกษตรปลอดภยั คลมุพืน้ทีว่ชัพชืใน
สวนยางพารา และพืน้ทีก่ารเกษตร 

c. เก็บขอ้มลูการเจรญิและสารส าคญั 

d. จดัอบรมการแปรรปูสมนุไพร

e. จดัต ัง้กลุม่ผูป้ลกูสมนุไพร
รกัษส์ ิง่แวดลอ้ม

2.2 ชุมชนบา้นเทพภเูงนิ2.1 รร. ตชด บา้นเทพภเูงนิ

b. ออกแบบโครงงาน
วทิยาศาสตรส์มนุไพร

a. คดัเลอืกคร ูตชด. และ
นกัเรยีน เขา้อบรมการท า
โครงงานวทิยาศาสตร์

c. จดัต ัง้กลุม่นกัวทิยร์ุน่
เยาวร์กัษส์ ิง่แวดลอ้ม

เดิมวางแผนติดตั้งระบบน้้า
ประปาภูเขาร่วมกับชุมชน
แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าว

อยูใ่นพ่ืนที่ป่าสงวน
จึงเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานโดย
มุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าให้กับ
ชุมชนต้นน้้าที่ไกลจาก รร. ตชด. 

ท่อน้้าบาดาลไปไม่ถึง 
โดยจัดหาระบบกรองน้้าที่สะอาด

เพ่ือการบริโภคและอุปโภคใน
ครัวเรือน ให้กับชุมชนต้นน้้า

2.3 การจัดการน ้าประปา

5. โครงการสมนุไพรรกัษน์ า้ (2562-ปจัจบุนั) (1/3)

โดย ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ด าเนนิการแลว้
ปรับแผนการด าเนนิการ

ชมุชนป่าตน้น ้า
โครงการสมนุไพรรักษ์น ้า

ไดร้บังบประมาณ 
1.5 ลา้นบาทจาก ธกส.
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กอ่นด าเนนิ
โครงการ

โครงการปีที่ 1
2561

น ้าอปุโภคน ้าบรโิภค พืน้ทีต่น้น ้า

โครงการปีที่ 2
2562

ครขูบัรถน าถังเปลา่ไปรองน ้ามาไวใ้ช ้

ในการบรโิภคมทีัง้แบบฟร ีและซือ้น ้า
(20ลติร/15 บาท/ถัง) 

มกีารปลกูยางพารา ทีใ่ชย้า
ก าจัดศัตรพูชื (ไกลโฟเสต และ 

พาราควอท)

อา่งเก็บน ้า ( มคีวามเสีย่ง
เรือ่ง การปนเป้ือนยาก าจัด
ศัตรพูชืจากสวนยางพารา ) 

โรงเรยีน และ ชมุชนใกลเ้คยีง 20
หลังคาเรอืน มแีหลง่น ้าบาดาล
เพือ่ใชใ้นการอปุโภค เพยีงพอ

เพิม่ภาชนะจัดเก็บน ้าฝนให ้รร. น าน ้าฝน
กรองผา่นเครือ่งกรองน ้า มรภ.อดุรธาน ี

เริม่วางแผนท า
“โครงการสมนุไพรรักษ์
น ้า Herbs for Healthy 

Water” 

ระบบประปาส าเร็จรปูของ
โรงเรยีน ตชด.เทพภเูงนิ

มบีอ่บาดาลและระบบประปาส าเร็จรปู (หอถังสงู /ระบบบ าบัดน ้า UF) ก าลัง
ผลติ 250 ลติร/ชัว่โมง ใหโ้รงเรยีนและชมุชนบรโิภคและอปุโภคโดยโรงเรยีน
และชมุชนรว่มกันจัดตัง้คณะกรรมการจัดการน ้า เก็บคา่น ้า 20 ลติร/5 บาท 

7. สรปุผล

• สง่เสรมิการปลกูขมิน้ชนั
ระหวา่งรอ่งแปลงยางพารา 

• อยูร่ะหวา่งจัดหาระบบกรองน ้า
ทีส่ะอาด ใหก้ับชมุชนตน้น ้า

บอ่บาดาล รร. ตชด.
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9.ผลทีไ่ดรั้บ

ดา้นขอ้มลูวชิาการ
ขอ้มลูการตรวจวดัน ้า ดนิ 
และผลผลติสมนุไพรจาก
การวจิัยและการทดสอบ
ระบบการผลติ ตดิตามเป็น

เวลา 2 ปี

ดา้นสขุภาพ

โรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนเทพภเูงนิ และ

ชมุชนเทพภเูงนิ มนี ้าบรโิภค 
อปุโภคทีไ่ดม้าตรฐาน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

• เกดิแหลง่ตน้น ้าชมุชน ทีส่ามารถ
น ามาใชป้ระโยชนท์ าระบบน ้า
สะอาดเพือ่การอปุโภคและบรโิภค
ของชมุชนบา้นเทพภเูงนิประโยชน์
ทีย่ัง่ยนื ระยะยาว

• ตน้แบบการพัฒนาการปลกูสมนุไพร
รักษ์น ้า และรักษ์ดนิ ในพืน้ทีป่ลกู
ยางพารา 12 แปลงตน้แบบ

ดา้นพฒันาคน

• เกดิกลุม่นักวทิยร์ุน่เยาวร์ักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

• เกดิกลุม่ผูป้ลกูสมนุไพรรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม สรา้งรายไดจ้าก
การปลกูสมนุไพรและดแูล
สิง่แวดลอ้ม

ดา้นเศรษฐกจิ 
ชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้
จากการปลกูพชื

สมนุไพร
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

ประมาณการงบประมาณในการสรา้งระบบกรองน ้า ชมุชนเทพภเูงนิ 
ล ำดบั จ ำนวน หน่วย รำคำ (ประมำณ) จ ำนวนเงิน

1 30 ใบ 500.00 15,000.00                   
2 10 ใบ 600.00 6,000.00                     
3 10 ทอ่ 200.00 2,000.00                     
4 75 เส้น 400.00 30,000.00                   
5 4 ฝำ 500.00 2,000.00                     
6 2 มว้น 1500.00 3,000.00                     
7 72 กระสอบ 200.00 14,400.00                   
8 50 กอ้น 20.00 1,000.00                     
9 3 คิว 600.00 1,800.00                     
10 2 คิว 600.00 1,200.00                     
11 2 คิว 600.00 1,200.00                     
12 8 กระสอบ 200.00 1,600.00                     
13 4 ใบ 10000.00 40,000.00                   
14 400 เส้น 400.00 160,000.00                 
15 12 หน่วย 500.00 6,000.00                     
16 40,000.00                   
17 1 ชุด 45000.00 45,000.00                   
18 40,000.00                   

19 15 วนั 3000.00 45,000.00                   
455,200.00                 

ท่อPVCควำมหนำ13.5 ขนำด 2, 1, 1/2, 3/4 น้ิว ปลำยเรียบ

ทรำย

มำตรวดัน ้ำขนำด 1/2 น้ิว

กรวด
ถ่ำน

ถงับรรจุน ้ำเพ่ือบริโภคขนำด 3,000 ลิตร

ขอ้ต่อท่อต่ำงๆ

รวมจ ำนวนเงนิ

ป๊ัมน ้ำพร้อมแผงโซล่ำเซลล์

ค่ำจำ้งเหมำวิศวกรดูแล (1 คน)
ค่ำจำ้งเหมำ

อุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

รำยกำร

ท่อซีเมนตเ์ส้นผ่ำศูนยก์ลำงขนำด 100x40 เซนติเมตร

แผนปิดผำท่อ

ปูนซีเมนต์

หินแมน่ ้ำ

ท่อระบำยน ้ำเสริมเหล็ก

เหล็กตะแกรงไวซ์เมช ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 3.00mm.@30 20x2.

อิฐบล็อก

เหล็กเส้น DB 16 mm.

ถงัพลำสติกบรรจุน ้ำขนำด 200 ลิตรชนิดมีฝำปิด

สภาพภมูปิระเทศบรเิวณทีจ่ะตัง้แท็งคน์ ้า สภาพภมูปิระเทศบรเิวณแหลง่น ้า สภาพภมูปิระเทศบรเิวณทีจ่ะวางทอ่สง่น ้า
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓แหล่งขอ้มูล: punpunthailand.org/aqsolutions.org

แผนภมูริะบบกรองน ้า ขนาด 2,000 ลติร/วัน
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

การประเมนิความตอ้งการท ัง้โรงเรยีนและชุมชน

(โดยกรมทรพัยากรน า้บาดาล)

• จ านวนคร ูนักเรยีน ทัง้หมด 65 คน 

• จ านวนชมุชนใกลเ้คยีงม ี68 หลังคาเรอืน 
ปรมิาณการใชน้ า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค 

✓ โรงเรยีน 520 ลติร/วนั

✓ ชุมชนและโรงเรยีน 3,000 ลติร/วนั

(≈ 8 ลติร/คน/วนั , ≈ 4 คน /1 ครวัเรอืน)

การใชนั า้ของโรงเรยีน

1. น า้บรโิภคมาจาก 2 แหลง่

• น ้ากองทนุหมูบ่า้น SML ม. 17 (น ้าบรรจถุงัขนาด 20
ลติร ) โดยการน าถงัเปลา่ไปรองน ้ามาไวใ้ชใ้นการบรโิภค 
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

• ซือ้น ้าถงัจากหมูบ่า้นใกลเ้คยีง 10 ถงั/วัน(ถงัหนึง่ม2ี0
ลติร) ในราคา 15 บาท/ถงั 

2. น า้อปุโภคมาจาก 1 แหลง่ ไดแ้ก ่

• น ้าจากอา่งเก็บน ้าผวิดนิ

2.การส ารวจสถานภาพกอ่นด าเนนิโครงการ (1/2)

ปิดบอ่บาดาลแลว้ เนือ่งจากบอ่
บาดาลเดมิน ้าทีไ่ดม้ปีรมิาณนอ้ย 

น ้ามสีแีดง และมกีลิน่สนมิ
(ขอ้มลูจากโรงเรยีน)

แหลง่น า้ และปญัหาของแหลง่น า้โรงเรยีน

ภาชนะเก็บน า้ฝนไมเ่พยีงพอ

ถังเก็บน ้าฝนเดมิทีม่ชี ารดุ

มรีอยร่ัว และไมไ่ดท้ าความสะอาด

น า้ฝน 

ถงัเก็บน ้าฝน 

มคีวามเสีย่งเร ือ่ง การ
ปนเป้ือนยาก าจดัศตัรพูชื

จากสวนยางพารา 
(ไกลโฟเสต และ พาราควอท)

น า้ผวิดนิ

อา่งเก็บน ้าปรมิาณ 
52,000,000 ลติร (52,000 ลบ.ม.) 

น า้ใตด้นิ

บอ่บาดาลทีปิ่ดแลว้
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

การดูแลรักษาระบบกรองนา้
หลงัจากติดตั้งแลว้ควรปฏิบติัดงัน้ี
1. เติมนา้ใหเ้ตม็ถงัแลว้ปล่อยนา้ทิ้ง 2 – 3คร้ังเพื่อทาความสะอาดกรวด
2. จากนั้นปล่อยนา้ใหไ้หลไปถงัทรายแลว้ปล่อยนา้ทิ้ง 2 – 3 คร้ังหรือจนกวา่
นา้ท่ีปล่อยทิ้งจะใส
3. ปล่อยนา้จากถงัทรายมาถงัถ่านแลว้ปล่อยนา้ทิ้ง 2คร้ัง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ตะกอน
ถ่านหรือทรายจะไม่อุดท่อ
4. ปล่อยนา้ไหลมาถงันา้สะอาดและปล่อยนา้ทิ้ง 1คร้ัง
5. เพื่อใหร้ะบบต่าง ๆ เขา้ท่ี ใหป้ล่อยนา้จากถงัสะอาดออกวนัละคร้ังประ มาณ 
1 -2อาทิตยห์ลงัจากติดตั้ง นา้ท่ีกรองได้
ในช่วงน้ีสามารถนาไปทาอาหารหรือตม้ด่ืมไดแ้ต่ยงัไม่แนะนาใหด่ื้มทนัที

แหล่งขอ้มูล: punpunthailand.org/aqsolutions.org

แผนภมูริะบบกรองน ้า ขนาด 2,000 ลติร/วัน (ตอ่)
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

เขา้เฝ้าฯ ทลูเกลา้ฯ ถวาย
เงนิสนบัสนนุ “โครงการ
สมนุไพรรักษ์น ้า Herbs for 

Healthy Water” 

7 พฤษภาคม 2562

ประชุมคร ัง้ที ่2
ณ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
4 กรกฎาคม 2561

ประชุมคร ัง้ที ่1
ณ การประปาสว่นภมูภิาค

6 มนีาคม 2561

ตรวจเยีย่มคร ัง้ที ่2
รร. ตชด. บา้นเทพภเูงนิ
24 พฤษภาคม 2561

ขดุเจาะบอ่บาดาล
โดย กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

ธนัวาคม 2561
ตรวจเยีย่มคร ัง้ที ่3

โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ
2 กรกฎาคม 2562

ตดิต ัง้ระบบประปาส าเร็จรูป

โดย กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
กนัยายน 2562

ตดิต ัง้ถงัเก็บน า้ฝน 
โดย หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา

มถินุายน 2561

รร. ท าความสะอาด
ถังเก็บน ้าฝน 

ตรวจเยีย่มคร ัง้ท ี ่4
รร. ตชด. บา้นเทพภเูงนิ
5 พฤศจกิายน 2562

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ฯ เสด็จพระราช
ด าเนนิไปยังโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ

19 กมุภาพันธ ์2561

มพีระราชด ารัสใหม้ลูนธิฯิ ชว่ยเหลอืโรงเรยีนตชด. 
บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ีซึง่มปัีญหาเรือ่งการ

ปนเป้ือนยาก าจัดศตัรพูชืจากสวนยางพาราในแหลง่น ้า  
ทีก่ารประชมุคณะกรรมการมลูนธิ ิฯ ครัง้ที ่2 /2561

23 กมุภาพนัธ ์2561

1 2 3

ตรวจเยีย่มคร ัง้ที่ 1
รร. ตชด. บา้นเทพภเูงนิ
28 มนีาคม 2561

456

8 9 10 11 12

7

1.ความเป็นมา Timeline (2/2)

โครงการจัดการน ้าอปุโภคบรโิภคใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ. อดุรธานี
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓ แบบขยายโครงพืน้

แบบขยายรากฐาน

แปลนโครงพืน้ซเีมนตท์ีใ่ชว้างแท็งคน์ ้า
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

Work Flow กระบวนการขออนุญาตเขา้ท าประโยชนใ์นเขตพืน้ทีป่่าไม้

ล าดบัที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผังกระบวนการ เวลา

1 วนั

2 วนั

1 วนั

5 วนั

7 วนั

7 วนั

ตรวจสอบจดุพกิดักอ่สรา้ง

พจิารณาระเบยีบและกฎหมายของกรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิัตวป่์า และพันธุพ์ชื

ประสานองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ขอ
ความเห็นชอบในการทีจ่ะขอใชพ้ืน้ทีป่่า

รวบรวมเอกสารและขอ้มลูตา่ง

จัดท าหนังสอืถงึทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มจังหวดั ในทอ้งทีท่ีป่่าสงวน

แหง่ชาตติัง้อยู่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั
เสนอค าขอใหผู้ว้า่ราชการจังหวัด

แหลง่ขอ้มลู: สานักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

Work Flow กระบวนการขออนญุาตเขา้ทาประโยชนใ์นเขตพืน้ทีป่่าไม้ (ตอ่)

ล าดบัที่

7.

8.

9.

10.

11.

ผังกระบวนการ เวลา

30 วนั

3 วนั

15 วนั

7 วนั

15 วนั

ตรวจสอบพืน้ทีร่ว่มกนั

ตรวจสอบสรปุผลรายงานใหจั้งหวดัและส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไมท้อ้งทีแ่ละเสนอกรมป่าไม ้

กรมป่าไมพ้จิารณาเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

หนังสอืนัดหมายใหเ้จา้หนา้ทีป่่าไมท้ีไ่ดรั้บ
มอบหมาย ไปตรวจสอบพืน้ทีท่ีข่ออนุญาต

พจิารณาอนุมัติ

สง่เรือ่งคนืพรอ้มแจง้เหตผุลให ้
หน่วยงานเจา้ของเรือ่งทราบ

แหลง่ขอ้มลู: สานักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

Work Flow กระบวนการขออนญุาตเขา้ทาประโยชนใ์นเขตพืน้ทีป่่าไม้ (ตอ่)

ล าดบัที่

12.

13.

ผังกระบวนการ เวลา

30 วนัอธบิดกีรมป่าไมอ้อกประกาศกรมป่าไม ้

ลงนามรับทีจ่ะปฏบิัตติาม
เงือ่นไขทา้ยประกาศ

ระยะเวลาด าเนนิการ 123 วนั

แหลง่ขอ้มลู: สานักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

1. ประชุมความร่วมมือ
ผู้มีส่วนร่วมทั งหมด 

2.1 โรงเรียนบ้านเทพภูเงิน
คัดเลือกครู ตชด. และนักเรียน เข้าอบรม
การท้าโครงงานวิทยาศาสตร์

ออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สมุนไพร 

จัดตั งกลุ่มนักวิทย์รุ่นเยาว์รักษ์สิง่แวดล้อม

ออกแบบการปลูกสมนุไพรระบบเกษตรปลอดภัย คลุม
พื นที่วัชพืชในสวนยางพารา และพื นที่การเกษตร 

จัดอบรมการแปรรูปสมุนไพร

2.2 ชุมชนบ้านเทพภูเงิน
คัดเลือกเกษตรกรต้นน ้า และเครือข่ายเข้ารับการอบรม
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การจัดอบรม “การเตรียมแปลงและการปรับคุณภาพดินก่อนปลูก” 
การเตรียมแปลง การเตรียมพันธุ์โดยผ่านกระบวนการคิดเริ่มตั้งแต่ (ต้น
น้้า กลางน้้า ปลายน้้า) การไถเตรียมดิน เตรียมปุ๋ยคอก การขึ้นยกร่อง 
การขึ้นแปลง ตลอดจนการดูแลการใส่ปุ๋ยในระยะต่างๆ โดยยกตัวอย่าง
ประกอบเพื่อน้าความรู้ท่ีได้รับกลับไปใช้ในการจัดการแปลงของตน ให้รู้
ว่าทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับเรา คิดรายละเอียดทุกขั้นตอนและการท้า
ให้ดีท่ีสุดและดีกว่า ท้ังนี้ได้เตรียมชุดทดสอบดินวัดค่า เอ็น-พี-เค, กรด-
ด่าง (N, P, K, pH for SOILS) ของ โครงการพัฒนาวิชาการดินปุ๋ยและ
สิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้กับกลุ่มสมาชิกโครงการฯทุกคน เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริง ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ใส่ปุ๋ย บ้ารุงดิน คุณภาพของดินของแต่ละแปลง และสามารถออกแบบ
การเพิ่มธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพทัสเซียม ปูนขาว
และปริมาณอินทรีย์วัตถุให้ดิน เพื่อให้ขมิ้นชันได้รับธาตุอาหารอย่าง
เพียงพอแล้วยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพของกลุ่มต่อไป 

ส้ารวจแหล่งน้้าดิบ
ด้าเนินการเดินส้ารวจหาแหล่งน้้าดิบพร้อมกับชาวบ้านท่ี

อาศัยอยู่แหล่งต้นน้้าจ้านวน 9 คน เพ่ือหาแหล่งน้้าดิบเพื่อน้ามาเข้า
ระบบกรองน้้าขนาดประมาณ 2,000 ลิตร เข้าถังพักขนาด 9,000
ลิตร เพ่ือน้าไปอุปโภคบริโภคของชุมชนต้นน้้า โดยได้เดินส้ารวจหา
แหล่งน้้าพบว่ามี 2 แหล่ง แต่มีเพียง 1 แหล่งทีส่ามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ไดซ้ึ่งมีน้้าในบ่อตลอดท้ังปี และมีตาน้้าอยู่เหนือขึ้นไปคอย
เติมน้้าตลอดเวลา แหล่งน้้ามีความกว้าง 8 เมตร ลึก 3 เมตร
ระยะทางจากแหล่งน้้าดิบส่งน้้าขึ้นแท้งค์กรองน้้าประมาณ 150
เมตร ความสูงระดับน้้าทะเลอยู่ท่ี 380-390 เมตร (ระดับความสูง
อ้างอิงจาก www.GooGleEarth.com) ระยะส่งน้า้ถึงกลุ่มผู้ใช้น้้า
ระยะทาง 1,800 เมตร ในเบื้องต้นมีผู้รอใช้น้้าจากการสร้างแท้งค์
กรองน้้าจ้านวน 12 หลังคาเรือน
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1. การสกัดดิน
1.1 ตักดินให้เต็มช้อนเคาะกับฝ่ามือเบาๆ แล้วเกลี่ยดินส่วนเกิน

ออก
1.2 ใส่ดินลงไปในหลอดทดลอง 
1.3 เติมน้้ายาสกัดเบอร์ 1 ปริมาณ 20 ml ในหลอดทดลอง
1.4 ปิดฝาเขย่า แล้วทิ้งให้ดินตกตะกอน
4.5 สกัดน้้าดินใส่หลอดทดลองหลอดที่ 2 โดยกรองน้้าดินผ่าน

กรวยกระดาษกรอง

2. ดูดน้้าที่ผ่านการกรองใส่หลอดทดลอง จ้านวน 4 หลอด ดังนี้
2.1 หลอด A (แอมโมเนียม) 2.5 ml
2.2 หลอด N (ไนเตรด) 2.5 ml  
2.3 หลอด P (ฟอสฟอรัส) 2.5 ml 
2.4 หลอด K (โพแทสเซียม) 0.8 ml 

3. การเติมสารทดสอบคุณภาพดิน
3.1 หลอด A ใช้ตรวจสอบ แอมโมเนียม เติมสารดังนี้

- ผงเบอร์ 2 1 ช้อนเล็ก
- น้้ายาเบอร์ 3 5 หยด
- ปิดฝาเขย่าทิ้งไว้ 5 นาที

การเตรียมตัวอย่างดิน
1.สมาชิกส้ารวจลักษณะดินในแปลงของตน
2.เก็บตัวอย่างดินในแต่ละแปลงโดนสุ่มเก็บตัวอย่างกระจายทั้งพ้ืนที่ 3-5 จุด แล้วน้าตัวอย่างมา
รวมกัน
3.น้าตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม บดตัวอย่างดินให้ละเอียด

3.2 หลอด N ใช้ตรวจสอบ ไนเตรด เติมสารดังนี้
- น้้ายาเบอร์ 4 0.5 ml
- ผงเบอร์ 5 1 ช้อนเล็ก
- ปิดฝาเขย่าท้ิงไว้ 5 นาที

3.3 หลอด P ใช้ตรวจสอบ ฟอสฟอรัส เติมสารดังนี้
- เติมน้้ายาเบอร์ 6 0.5 ml
- เติมผงเบอร์ 7 ครึ่งช้อนเล็ก
- ปิดฝาเขย่าทิ้งไว้ 5 นาที

3.4 หลอด K ใช้ตรวจสอบ โพแทสเซียม เติมสารดังนี้ 
- เติมน้้ายาเบอร์ 8 2.0 ml
- เติมน้้ายาเบอร์ 9A 1 หยด
- เติมน้้ายาเบอร์ 9 2 หยด
- ปิดฝา แล้วเขย่าให้เข้ากันในทันที

4.การตรวจสอบค่า pH (ความเป็นกรด – เบส ของดิน)
4.1 น้้าดินใส่ถาดหลุม
4.2 ใส่น้้ายาเบอร์ 10 ลงไป
4.3 น้าไปเทียบกับแผ่นเทียบสี
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การจัดอบรมการแปรรูปสมุนไพร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่กลุ่ม
สมาชิกสมุนไพรรักษ์น้้า โดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี
อันตราย และรักษาคุณภาพของสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ส้าคัญ
และสรรพคุณที่ดีของสมุนไพร

2. เพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลผลิตสมุนไพร ให้สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ หรือผลิตเป็นการค้าได้ เช่น สบู่เหลว
อาบน้้า, ครีมทากันยุง, ยาหม่อง เป็นต้น

3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น การแปรรูป
สมุนไพรตากแห้งหรืออบแห้ง น้ามาบดเป็นผงรวมกับน้้าผึ้งป่า
และสารตั้งต้น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้้าสมุนไพร 
เป็นต้น

สบูเ่หลวอาบน้้าขมิ้นชัน/มะนาว
1. ช่ังหัวเช้ือหรือสารตั้งต้นแชมพูหรือสบู่เหลวอย่างอ่อน

(Ammonium Lauryl Sulfate ความเข้มข้น 25%) เป็น
สารลดแรงตึงผิว สามารถใช้เป็นสารช้าระล้างสิ่งสกปรก 
สามารถสร้างโฟมหรือฟองได้ดี 1,000 กรัม

2. เติมหัวน้้าหอมแต่งกลิ่น ปริมาณ 25 กรัม ผสมกันกวนเบาๆ
จนเข้ากันแล้วพักทิ้งไว้

3. ค่อยๆ เติมน้้าสะอาดปริมาณ 1,500 มิลลิลิตร เติมลงในถัง
ผสมข้อที่ 2 กวนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วน้าสีที่ละลายน้้าไว้
แล้วค่อยๆ เติม (ตามต้องการ) ลงในถังผสมข้อที่ 2 กวนผสม
เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้

4. ใส่ผงกรดมะนาว (CITRIC ACID) ปริมาณ 26 กรัม (น้าผง
กรดมะนาวไปละลายในน้้าอุ่นก่อน) เติมลงถังผสมข้อที่ 2
หรือ ใส่ผงขมิ้นชัน 10 กรัม (ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) กวน
ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้

5. เติมผงข้น (SODIUM CHLORIDE) ปริมาณ 130 กรัม ค่อยๆ
เติมลงในส่วนผสม กวนเบาๆ จนเข้าด้วยกัน 

6. แบ่งใส่ภาชนะสะอาด



32
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

ถ่ายทอดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน

การจัดการด้านสุขอนามัยที่ดีภายในโรงเรียนเป็น
สิ่งจ้าเป็นที่จะปลูกฝังพฤติกรรมอนามัย และส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีพบว่าเด็กป่วยจากโรคที่เก่ียวกับน้้า
ไม่สะอาด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งสาเหตุมา
จากน้้าดื่มไม่สะอาดมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียและสารเคมี
เกินมาตรฐาน เช่น ฟลูออไรด์ สารหนู ตะกั่ว เป็นต้น ตลอดทั้ง
ขาดการดูแลท้าความสะอาดภาชนะเก็บน้้า การใช้แก้วน้้า
ร่วมกัน การดื่มน้้าจากก๊อกน้้าดื่มโดยตรง การมีสุขอนามัยที่ไม่
ถูกต้องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก บุคลากรของ
โรงเรียนและผูป้กครองนักเรียนจึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยดูแล
สุขภาพของเด็กให้ดี และปลูกฝังพฤติกรรมให้กับเด็กต่อไปใน
อนาคตน้ันเอง

ได้มีการเตรียมความพร้อมสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝัง
พฤติกรรมอนามัยให้กับเด็กนักเรียน รวมไปถึงการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอนามัย เช่น การท้าเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ น้้ายาฆ่าเชื้อโรค ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีใน
ท้องถิ่น เช่น ข่า ตะไคร้ กระชาย ขมิ้น ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีท้าเจลล้างมือ
1. น้าสารสร้างเนื้อเจล (CARBOPOL) ปริมาณ 30 กรัม กับน้้า

สะอาดปริมาณ 4,500 มิลลิลิตร มากวนผสมกันจนให้เข้ากันแล้ว
พักท้ิงไว้

2. น้าเอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL 96%) ปริมาณ 450 
กรัม กับสารฆ่าเชื้อ (TRICOSAN) ปริมาณ 10 กรัม กวนผสมกัน
จนให้เข้ากัน เทลงในถังส่วนผสมท่ีเตรียมไว้ข้อท่ี 2 กวนให้เข้ากัน

4. น้าสารท้าละลาย (TRIETHANOLAMINE) ปริมาณ 30 กรัม กับ
น้้าสะอาด 1,000 มิลลิลิตร ผสมกันจนให้เข้ากัน ค่อยๆ เทเติมลง
ไปในถังส่วนผสมท่ีเตรียมไว้ข้อท่ี 2 กวนให้เข้ากัน

5. เติมหัวน้้าหอมแต่งกลิ่นปริมาณ 50 กรัม และใส่ผงขมิ้นชัน 10
กรัม (ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) เทเติมลงไปในถังส่วนผสมท่ีเตรียมไว้
ข้อที่ 2 กวนให้เข้ากัน 

6. แบ่งใส่ภาชนะสะอาด
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ล้าดับ ชื่อ สกุล ที่อยู่

1 นางดวงดาว         โสดา 179 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

2 นางสาวบุญเพ็ง      โสดา 424 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

3 นางจีระนาถ          โสดา 189 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

4 นางสาวจิตนา        สมโชค 106 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

5 นางสมพร            สมโชค 207 ม.17 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

6 นางวันชัย            ชัยโชค 182 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

7 นางสาวสาวิตรี       ผลดงนอก 278 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

8 นางบุญศรี            เอ่ียมศรี 395 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

9 นางสาวลิออน        สว่างแจ้ง 253 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

10 นางแต๋ว               ทับศรีแก้ว 254 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

11 นายประเสริฐ         เอ่ียมศรี 177 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

12 นายประกาญจน์     ทรายทอง  380 ม.7 ต.น ำ้โสม อ.น ำ้โสม จ.อดุรธำนี

รายชื่อเกษตรกรในชุมชนบ้านเทพภูเงิน ที่จะได้รับประโยชน์จากระบบกรองน ้าที่สะอาดเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน


