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รสชาติแบบไหน ถึงเรียกว่ า “กร่ อย”
App. MWA onMobile ตอบคุณได้
ปั จจุบนั คงปฏิ เสธไม่ได้ ว่าภัยธรรมชาติเป็ นเรื่ องใกล้ตวั แม้แต่น้ าํ ประปาในเขตเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพฯ
นนทบุรี และ สมุทรปราการ ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง (กปน.) ที่มีจุดรับนํ้าดิบตั้งอยูไ่ กลจากปาก
แม่น้ าํ เจ้าพระยากว่า 96 กิ โลเมตร ที่เมื่ อตลอด 100 ปี ที่ผ่านมา ไม่เคยมีปัญหานํ้าทะเลหนุ น แต่ปัจจุบนั ไม่สามารถ
ไว้วางใจได้แล้ว เพราะเราได้ประสบพบกับตัวเองมาสองปี ซ้อน และมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึ้นทุกปี ยิ่งปี นี้คนที่อาศัย
อยูร่ ิ มแม่น้ าํ ต่างพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่านํ้าแห้งมาก ถามว่า กปน. มีแนวคิดเปลี่ยนจุดรับนํ้าดิบหรื อไม่ ขอตอบเลยว่าคิด
และอยากจะดําเนินการอย่างรวดเร็ ว แต่ในความเป็ นจริ งไม่สามารถดําเนินการได้ทนั ที ด้วยข้อจํากัดเรื่ องงบประมาณ
การลงทุ นและการใช้ทรัพยากรร่ วมกันของชาติ ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาพอควร แต่หากประชาชนทําความเข้าใจ และ
เตรี ยมตัวได้ทนั ก็จะทําให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติไปได้ โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิ ดในช่วงเดือน
ก.พ.-พ.ค. ของทุกปี
เมื่อพูดถึงคําว่า “นํ้ากร่ อย” หลายๆ คนจะรับรู้ได้เลยว่า มีรสชาติเค็ม แต่หากถามว่าระดับไหนจึงเรี ยกว่ากร่ อย
คงไม่ มี ใ ครตอบได้ เพราะประสาทการรั บ รู ้ ร สของแต่ล ะคนไม่เท่า กัน อย่า งไรก็ตาม หลัก การทางวิท ยาศาสตร์
ที่สามารถนํามาพิสูจน์ทราบได้ โดย กปน. จะอ้างอิงจาก ค่าความนําไฟฟ้ า และค่าความเค็ม ของนํ้าประปาในพื้นที่
บริ การ ดังนี้
ระดับความกร่ อย
ค่ าความนําไฟฟ้า
ค่ าความเค็ม
(ไมโครซีเมนส์ /ซม.)
(กรัม/ลิตร)
ไม่กร่ อย
น้อยกว่า 700
น้อยกว่า 0.34กรัม/ลิตร
เริ่ มกร่ อย
700
0.34 กรัม/ลิตร
กร่ อยเล็กน้อย
1,200
0.5 กรัม/ลิตร
กร่ อยปานกลาง
2,000
1 กรัม/ลิตร
กร่ อยมาก
2,300
1.20 กรัม/ลิตร
ความนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
เป็ นการวัดความสามารถของนํ้าที่ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณสารละลายที่แตกตัวเป็ น
อิออนและอุ ณหภู มิของนํ้า จึงใช้ค่าความนําไฟฟ้ าในการประเมินคุ ณภาพนํ้าเบื้องต้น นํ้า ที่มี แร่ ธ าตุที่ แตกตัวเป็ น
อิออนได้มากจะนําไฟฟ้ าได้สูง นํ้ากลัน่ มีค่าความนําไฟฟ้ าใกล้ศูนย์ นํ้าดื่ มทัว่ ไปมีค่าความนําไฟฟ้ า 50 – 1,500
ไมโครซี เมนส์/เซนติเมตร ภาวะปกติน้ าํ ประปามีค่าความนําไฟฟ้ าประมาณ 200-350 ไมโครซี เมนส์ /เซนติเมตร (เมื่อค่า
ความนําไฟฟ้ า 400 ไมโครซี เมนส์ /เซนติเมตร ขึ้นไป จะเริ่ มแจ้งข้อมูลโดยตรงให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
เช่น ฟอกย้อม กระจก สี เลนส์ ฯลฯ เพื่อจัดเตรี ยมระบบ RO เพื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ้าอีกขั้นตอนหนึ่ง)

ความเค็ม (Salinity)
ความเค็มเป็ นตัวบ่งบอกถึงปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกงที่ใช้ปรุ งอาหาร) ที่ละลายอยูใ่ นนํ้า ความเค็มใน
นํ้าจืดมีค่าน้อยกว่า 0.5 กรัม/ลิตร นํ้ากร่ อย 0.5 – 30 กรัม/ลิตร นํ้าเค็มหรื อนํ้าทะเลมีค่ามากกว่า 30 กรัม/ลิตร ความ
เค็มในแหล่งนํ้าจืดส่ วนใหญ่เกิดจากการรุ กลํ้าของนํ้าทะเล ซึ่ งมีความเค็มมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ระยะห่างจากปากทะเลและ
ฤดูกาล ในช่วงฤดูแล้งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนํ้าจืดมีปริ มาณจํากัดมักถูกใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริ โภค
จึงมีปริ มาณไม่เพียงพอผลักดันนํ้าเค็ม
อย่างไรก็ตาม กปน. จะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เมื่อค่าความนําไฟฟ้ าในพื้นที่ให้บริ การแตะที่ระดับ
700 หน่วยขึ้นไป เพื่อให้สํารองนํ้าสําหรับดื่มกิน ซึ่ งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยตนเองผ่าน แอปพลิ เคชั่น
MWA onMobile โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS แอปพลิเคชัน่ นี้ นอกจากจะติดตามข้อมูลคุณภาพ
นํ้าออนไลน์แล้ว ยังแจ้งยอดค่านํ้าประปา พื้นที่หยุดจ่ายนํ้า และช่วยกันแจ้งเหตุท่อแตกรั่วได้อีกด้วย
รู ้เช่นนี้แล้ว คงทําให้หลายคนเบาใจ และไม่ตื่นตระหนก พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจาก กปน. อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ www.mwa.co.th และ MWA onMobile “แอพของคนเมือง ครบทุกเรื่ องนํ้าประปา”
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