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คู�มือกระบวนการหลัก 
ด�านกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

ภาคทฤษฎี 
 
การลงนามอนุมัติและประกาศใช� 

ปรับปรุงครั้งท่ี 3 

วันท่ีอนุมัติใช#     กรกฎาคม 2561 

จัดทําโดย คณะทํางานย�อยท่ี 3 กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สอบทานโดย คณะทํางานย�อยท่ี 3 กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

อนุมัติโดย ผู#ว�าการการประปาส�วนภูมิภาค 

 
 

ประวัติการแก�ไข/ ปรับปรุง 
แก#ไขครั้งท่ี วันท่ีอนุมัติใช# รายละเอียดการแก#ไข/ ปรับปรุง 

1 ป6 2558  
2 22 ก.ย. 2560 - แก#ไข/เพ่ิมเติมกิจกรรมในกระบวนการทํางาน บทท่ี 1-3 

- ภาคผนวก 
3 31 ก.ค. 2561 - แก#ไข/เพ่ิมเติมข#อมูล บทท่ี 2-3 

- ภาคผนวก 
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คํานํา 

การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ได#จัดทําแผนยุทธศาสตร=การดําเนินงานและปรับปรุงให#
สอดคล#องกับสภาพแวดล#อมท่ีเปลี่ยนไป ตามแผนยุทธศาสตร= (ฉบับท่ี 3) ป6 2560-2564 โดยมีเป@าหมายท่ีจะ
ขับเคลื่อนไปสู�องค=กรท่ีมีระบบผลิตจ�ายน้ําท่ีเปAนเลิศ ซ่ึงเปAนหัวใจสําคัญท่ีจะส�งผลให#สินค#า คือ น้ําประปา 
มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานองค=การอนามัยโลก ปลอดภัย ต�อสุขภาพ เหมาะสําหรับนําไปใช#ในการอุปโภค 
และบริโภคของประชาชนให#มีคุณภาพชีวิตท่ีดี การดําเนินการผลิตน้ําให#มีคุณภาพดังกล�าว ต#องมาจาก
กระบวนการผลิตน้ําท่ีมีคุณภาพ เปAนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี กปภ.กําหนด ซ่ึงก็คือคู�มือกระบวนการ
ผลิตน้ําท่ีมีการทบทวน ปรับปรุงให#ทันสมัยอยู�เสมอ ต้ังแต�กระบวนการย�อยในระบบน้ําดิบจนถึงระบบจ�ายน้ํา
อันจะส�งผลต�อความสําเร็จตามวิสัยทัศน= “ผู#ใช#น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปAนเลิศ” และ                      
ค�านิยม “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” เพ่ือบรรลุเป@าหมายเปAนองค=กรท่ีมีสมรรถนะสูงในท่ีสุด 

คณะทํางานฯ ได#จัดทําคู�มือกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา ภาคทฤษฎี ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยทบทวนและปรับปรุงจากคู�มือกระบวนการหลัก ด#านกระบวนการผลิต
น้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา ภาคทฤษฎี ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2560 เพ่ือให#ผู#ปฏิบัติงานด#าน
กระบวนการผลิตน้ําใช#เปAนแนวทางในการทํางานให#เปAนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค=กร โดยสอดคล#องกับ
หลักการของโครงการจัดการน้ําสะอาด (WSP) ต้ังแต�ระบบน้ําดิบ ระบบผลิตน้ํา ระบบจัดเก็บสารเคมี และ
ระบบควบคุมคุณภาพน้ํา โดยมีการบูรณาการกับคู�มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (WP) วิธีปฏิบัติงาน (WI) และการ
บันทึกข#อมูลต�างๆในแบบฟอร=มท่ีเก่ียวข#องตามแนวทางการจัดการน้ําสะอาดรวมท้ังปฏิบัติตามระบบการ
บํารุงรักษาเชิงป@องกัน (PM) ของ กปภ. 

คณะทํางานฯ ขอขอบคุณผู#เก่ียวข#องจากหน�วยงานต�างๆท้ังส�วนกลางและส�วนภูมิภาคท่ีได#ให#
ข#อคิดเห็น เพ่ือนํามาเปAนข#อมูลในปรับปรุงคู�มือเล�มนี้ ให#สําเร็จอย�างสมบูรณ= ครบถ#วนสอดคล#องกับภารกิจ
หลักของกปภ.และหวังเปAนอย�างยิ่งว�าคู�มือเล�มนี้จะเปAนประโยชน=ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องและผู#ปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตน้ําประปา กปภ. ต�อไป 
 

คณะทํางาน คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 
กรกฎาคม 2561 
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สารบัญ 

 หน�า 
 คํานํา 2 
 สารบัญ 3 
 สารบัญรูป 6 
 สารบัญตาราง 10 
บทท่ี 1 กระบวนการสูบ-ส�งนํ้าดิบ  
 1.1 ระบบชักนํ้าดิบ 11 
  1.1.1 รางชักนํ้าดิบ 11 
  1.1.2 โรงสูบนํ้าแรงต่ํา 12 
บทท่ี 2 กระบวนการผลตินํ้าประปา  
 2.1 ประเภทการผลิตนํ้าประปา 21 
  2.1.1 ระบบประปาบาดาล 21 
  2.1.2 ระบบประปาบาดาลแบบเติมอากาศ 21 
  2.1.3 ระบบประปานํ้าผิวดิน แบบ Conventional 22 
  2.1.4 ระบบประปาปรับปรุงคุณภาพนํ้ากระด#าง 22 
 2.2 ข้ันตอนการผลิตนํ้าประปาแบบ Conventional 22 
  2.2.1 การกวนเร็วหรือการสร#างตะกอน (Coagulation) 22 
  2.2.2 บ�อแบ�งนํ้า(กรณีท่ีมีถังกวนช#าหลายถัง) 29 
  2.2.3 การกวนช#าหรือการรวมตะกอน (Flocculation) 30 
          2.2.3.1 ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน (Baffle Channel Flocculator) 31 
          2.2.3.2 ถังกวนช#าแบบเครื่องกล (Mechanical Flocculator) 32 
          2.2.3.3 ถังกวนช#าแบบใช#เส#นท�อแนวดิ่ง 33 
  2.2.4 แผงกระจายนํ้า 40 
  2.2.5 ถังตกตะกอน (Sedimentation) 42 
         2.2.5.1 ถังตกตะกอนแบบ (Presedimentation) 42 
         2.2.5.2 ถังตกตะกอนแบบถังสี่เหลี่ยมผืนผ#า 42 
         2.2.5.3 ถังตกตะกอนแบบสัมผัส (Solid Contact Clarifier) 44 
  2.2.6 การกรอง (Filtration) 51 
         2.2.6.1 ถังกรองทรายชนิดกรองช#า (Slow Sand Filter) 51 
         2.2.6.2 ถังกรองทรายชนิดกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) 51 
         2.2.6.3 เครื่องกรองนํ้าแบบหลายช้ันกรอง 52 
  2.2.7 ระบบฆ�าเช้ือโรค (Disinfection) 57 
  2.2.8 ถังนํ้าใส 58 
  2.2.9 หอถังสูงและระบบสูบนํ้าแรงสูง 59 
         2.2.9.1 โรงสูบนํ้าแต�ละประเภท 59 
         2.2.9.2 ประเภทของเครื่องสูบนํ้า 60 
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สารบัญ(ต�อ) 

   หน�า 
 2.3 การกําจัดตะกอน (Sludge Disposal) 64 
  2.3.1 การทําให#ตะกอนเข#มข#น (Sludge Thickening) 65 
  2.3.2 สระพักตะกอน (Lagoons) 66 
  2.3.3 ลานตากตะกอน (Sand Drying Beds) 67 
  2.3.4 การหมุนเหว่ียง (Centrifuging) 68 
  2.3.5 การกรองแบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 68 
  2.3.6 การรีดด#วยสายพาน (Belt Filter Press) 69 
  2.3.7 การอัดกรองด#วยแผ�น (Plate Filter Press) 69 
  2.3.8 การท้ิงกากตะกอน (Ultimate Disposal) 70 
 2.4 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าแบบพิเศษและการแก#ไขปvญหาในกระบวนการผลิตนํ้าประปา 71 
  2.4.1 การเติมอากาศ 71 
         2.4.1.1 เครื่องเติมอากาศแบบอาศัยแรงโน#มถ�วงของโลก 72 
         2.4.1.2 เครื่องเติมอากาศแบบอัดอากาศเข#าไปในนํ้า 73 
  2.4.2 กระบวนการผลิตนํ้าประปาจากนํ้าทะเล โดยใช#ระบบ Reverses Osmosis (RO) 73 
         2.4.2.1 ระบบบําบัดนํ้าทะเลเบ้ืองต#น (Pretreatment Unit) 74 
         2.4.2.2 ระบบ Reverse Osmosis (RO) 75 
  2.4.3 กระบวนการทําให#ลอย (Dissolved Air Floatation) 77 
บทท่ี 3  กระบวนการบริหารจัดการสารเคมี  
 3.1 แผนการใช#สารเคม ี 80 
  3.1.1 ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีตามวัตถุประสงค=ของการใช#งาน 81 
         3.1.1.1 สารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulant) 81 
         3.1.1.2 สารเคมีช�วยตกตะกอน (Coagulation aid) 84 
         3.1.1.3 สารเคมีปรับสภาพนํ้าดิบ ในกระบวนการผลิตนํ้าประปา 85 
          3.1.1.4 สารเคมีกําจัด สาหร�าย สี กลิ่น และฆ�าเช้ือโรคในนํ้า 87 

 
 3.1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับกระบวนการสร#างและรวมตะกอน (Coagulation and 

Flocculation Process) 
88 

          3.1.2.1 โคแอกกูเลชัน (Coagulation) 88 
         3.1.2.2 ฟลอกกูเลชัน (Flocculation) 90 
 3.2 การจัดเก็บและการเบิกจ�ายสารเคมี 105 
 3.3 การเตรียม-จ�ายสารเคมีในกระบวนการผลิตนํ้าประปา 107 
  3.3.1 การหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสม 107 
  3.3.2 การเตรียมสารเคม ี 107 
  3.3.3 เครื่องจ�ายสารเคม ี 108 
  3.3.4 การจ�ายสารเคม ี 110 
         3.3.4.1 ระบบตกตะกอน 110 
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สารบัญ(ต�อ) 

   หน�า 
         3.3.4.2 ระบบการกรอง 111 
         3.3.4.3 ระบบฆ�าเช้ือโรค 111 
 3.4 ความปลอดภัยในการใช#สารเคม ี 111 
  3.4.1 กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใช#สารเคมี (สารส#ม ปูนขาว สารPACl) 111 
  3.4.2 กฎความปลอดภยัในการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแรงต่ํา–สูง 112 
  3.4.3 กฎความปลอดภยัในการปฎิบัติงานใช#แกzสคลอรีน 113 
บรรณานุกรม 115 
ภาคผนวก 117 
ภาคผนวก ก คําสั่งแต�งตั้งคณะทํางาน 118 
ภาคผนวก ข ปvญหา สาเหตุ และการแก#ไขปvญหาคุณภาพนํ้า ในนํ้าดิบ ถังตกตะกอน และถังกรอง 124 
ภาคผนวก ค กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล�งนํ้าผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของ กปภ. 133 
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สารบัญรูป 

  หน�า 
รูปท่ี 1-1 แสดงปากรางรบันํ้าดิบ 11 
รูปท่ี 1-2 แสดงตัวรางชักนํ้าดิบ 12 
รูปท่ี 1-3 แสดงโรงสูบนํ้าแรงต่าํบนดิน 13 
รูปท่ี 1-4 แสดงโรงสูบนํ้าแรงต่าํ แบบบ�อแห#ง 13 
รูปท่ี 1-5 แสดงโรงสูบนํ้าแรงต่าํ แบบเทอร=ไบน=(กปภ.สาขาสุรินทร=) 14 
รูปท่ี 1-6 แสดงโรงสูบนํ้าแรงต่าํ แบบรางเลือ่น (กปภ.สาขาสตึก น.พุทไธสง) 15 
รูปท่ี 1-7 แสดงโรงสูบนํ้าแรงต่าํ แบบแพลอย(กปภ.สาขาปากนํ้าประแสร=) 15 
รูปท่ี 1-8 แสดงบ�อสูบนํ้า (กปภ.สาขาแพร�) 16 
รูปท่ี 1-9 การเจาะนํ้าบาดาลในช้ันหินร�วนแบบกรุกรวด (Artificial Gravel Pack) 17 
รูปท่ี 1-10 การเจาะนํ้าบาดาลในช้ันหินร�วนแบบไม�กรุกรวด (Natural Gravel Pack) 17 
รูปท่ี 1-11 การเจาะบ�อในช้ันหินแข็งแบบบ�อเป}ด (Open Hole) 18 
รูปท่ี 1-12 แสดงโรงสูบนํ้าบ�อบาดาล (กปภ.สาขาสุพรรณบุร)ี 18 
รูปท่ี 2-1 ระบบประปาบาดาล 21 
รูปท่ี 2-2 ระบบประปาแบบเติมอากาศ 21 
รูปท่ี 2-3 ระบบประปานํ้าผิวดินแบบ Conventional 22 
รูปท่ี 2-4 แหล�งนํ้าท่ีมีความกระด#างสูง (มักเปAนบ�อบาดาล) 22 
รูปท่ี 2-5 วิธีการกวนเร็วแบบชลศาสตร=ด#วยนํ้ากระโดด 23 
รูปท่ี 2-6 การออกแบบกระบวนการกวนเร็วแบบชลศาสตร= (Hydraulic Rapid Mixer) 24 
รูปท่ี 2-7 รูปแบบของใบพัดท่ีใช#ในถังกวนเร็ว 24 
รูปท่ี 2-8 ลักษณะท่ัวไปของถังกวนเร็วแบบเครื่องกล และการตดิตั้งใบพัดในถัง 25 
รูปท่ี 2-9 เครื่องกวนเร็วในเส#นท�อแบบครีบเกลียวภายในท�อ 25 
รูปท่ี 2-10 (ก) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)  (ข) การคํานวณค�าผลต�างความดัน 26 
รูปท่ี 2-11 ตัวอย�าง Static Mixer ท่ีเกิดการอุดตันของตะกอนในเส#นท�อ 26 
รูปท่ี 2-12 การล#างทําความสะอาด Static Mixer 27 
รูปท่ี 2-13 Mixer Cone 27 
รูปท่ี 2-14 ตะกอนขนาดเล็ก (Microfloc) 28 
รูปท่ี 2-15 การทดสอบประสิทธิภาพการกวนเร็ว 28 
รูปท่ี 2-16 ลักษณะนํ้าตกผ�านสันเวียร= แบบ Free Fall 29 
รูปท่ี 2-17 เกิด Air Lock เมื่อตดิตั้งปลายท�อต่ํากว�าระดับผิวนํ้า 29 
รูปท่ี 2-18 การติดตั้งแผ�นก้ันอากาศก�อนเข#าท�อนํ้า 30 
รูปท่ี 2-19 การปรับระดับท�อนํ้าเข#า ให#สูงกว�าระดับ (ก) และการเจาะรูท�อนํ้า เพ่ือระบายอากาศ (ข) 30 
รูปท่ี 2-20 ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน (แบบไหลในแนวราบ) 31 
รูปท่ี 2-21 ถังกวนช#าแบบแผงก้ันไหลในแนวราบ 32 
รูปท่ี 2-22 ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน (แบบไหลในแนวดิ่ง) 32 
รูปท่ี 2-23 ถังกวนช#าแบบแผงก้ันไหลในแนวดิ่ง 32 
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รูปท่ี 2-24 ถังกวนช#าชนิดท�อแนวดิ่ง 33 
รูปท่ี 2-25 จุดเก็บตัวอย�างนํ้าท่ีปลายกวนช#า 33 
รูปท่ี 2-26 ตรวจสอบประสิทธิภาพการกวนช#า และขนาดตะกอน 34 
รูปท่ี 2-27 กระบวนการรวมตะกอนในกระบวนการกวนช#า 34 
รูปท่ี 2-28 กระบวนการรวมตะกอนโดยวิธีการเติม Polymer 35 
รูปท่ี 2-29 แสดงระยะเวลาการตกตะกอน และอัตราการตกตะกอน ท่ีระดับความลึกนํ้า10 เซนตเิมตร 35 
รูปท่ี 2-30 ตัวอย�างการเปรียบเทียบผลการหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอน 36 
รูปท่ี 2-31 ตัวอย�างการหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอน โดยการใช#สารเคมีหลายชนิด 37 
รูปท่ี 2-32 ตัวอย�างการหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสม โดยใช# Polymer (985 N) ร�วมกับ Alum  

และ FeCl3 
38 

รูปท่ี 2-33 การเปรยีบเทียบความขุ�นหลังการตกตะกอนจากระบบผลตินํ้าจริง และจาร=เทสท= 39 
รูปท่ี 2-34 ลักษณะของแผงกระจายนํ้า 40 
รูปท่ี 2-35 การเกิด Short Circuiting 41 
รูปท่ี 2-36 การติดตั้งแผงก้ัน ช�วยให#นํ้ากระจายเข#าแผงกระจายนํ้าได#ด ี 41 
รูปท่ี 2-37 ลําตะกอนท่ีออกจากแผงกระจายนํ้า และจมตัวลง 42 
รูปท่ี 2-38 รูปแปลน และรูปตัดของถังตกตะกอนแบบถังสี่เหลี่ยมผืนผ#า 43 
รูปท่ี 2-39 ถังตกตะกอนแบบท�อ 43 
รูปท่ี 2-40 การไหลของนํ้า และตะกอนในท�อตกตะกอน 44 
รูปท่ี 2-41 ถังตกตะกอนแบบท�อ (ก) ตําแหน�งท่ีติดตั้งท�อตกตะกอน(ข) ท�อตกตะกอนแบบมอดูล 44 
รูปท่ี 2-42 ถังตกตะกอนแบบสัมผสัชนิดหมุนเวียนตะกอน 44 
รูปท่ี 2-43 หลุมตะกอนบริเวณก#นถังตกตะกอน 46 
รูปท่ี 2-44 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Sling 46 
รูปท่ี 2-45 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Chain & Flight 47 
รูปท่ี 2-46 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Hydraulic Scraper 47 
รูปท่ี 2-47 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Syphon 48 
รูปท่ี 2-48 ปริมาณตะกอนสะสมไม�ควรเกิน 30-50 ซม. 50 
รูปท่ี 2-49 การสะสมของตะกอนส�วนใหญ� ควรเกิดข้ึนท่ีบรเิวณ 1 ส�วน 3 นับจากต#นถังตกตะกอน 50 
รูปท่ี 2-50 การกระจายขนาดของเมด็สารกรองแบบต�างๆ ตามความลึกของช้ันกรอง 52 
รูปท่ี 2-51 การใช#คลาด เกลี่ยหน#าทราย 54 
รูปท่ี 2-52 การขยายตัวของทรายกรองหลัง Back wash 54 
รูปท่ี 2-53 อุปกรณ=การวัดอัตราการขยายตัวของทรายกรองขณะ Backwash 55 
รูปท่ี 2-54 การวัดอัตราการขยายตัวของทรายกรองขณะ Backwash 55 
รูปท่ี 2-55 การตรวจสอบการล#างย#อน หยุดล#างย#อนเมื่อความขุ�นไม�เกิน 10 NTU 55 
รูปท่ี 2-56 การตกผลึกของหินปูนในกรณีท่ีนํ้าอ่ิมตัวด#วยหินปูน 56 
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สารบัญรูป (ต�อ) 

  หน�า 
รูปท่ี 2-57 ก#อนโคลน (Mud ball) 56 
รูปท่ี 2-58 สาเหต-ุปvญหาต�างๆท่ีเกิดจากการล#างกรองไม�ถูกต#อง 57 
รูปท่ี 2-59 โรงสูบนํ้าแบบตั้งบนพ้ืน 59 
รูปท่ี 2-60 โรงสูบนํ้าแบบบ�อแห#ง 60 
รูปท่ี 2-61 โรงสูบนํ้าแบบบ�อเป6ยก 60 
รูปท่ี 2-62 เครื่องสูบนํ้าแบบหมุนเหว่ียงดูดทางเดียวหรือหอยโข�ง (End Suction Centrifugal Pump) 60 
รูปท่ี 2-63 เครื่องสูบนํ้าแบบหมุนเหว่ียงหลายใบพัด (Multi - Stage Centrifugal Pump) 61 
รูปท่ี 2-64 เครื่องสูบนํ้าแบบหมุนเหว่ียงแบบ Split Case (Split Case Centrifugal Pump) 62 
รูปท่ี 2-65 เครื่องสูบนํ้าแบบเทอร=ไบน= (Vertical Turbine Pump) 63 
รูปท่ี 2-66 เครื่องสูบนํ้าแบบจุ�ม (Submersible Pump) 63 
รูปท่ี 2-67 ทางเลือกของกระบวนการกําจัดตะกอนจากระบบผลตินํ้าประปา 65 
รูปท่ี 2-68 ถังทําให#ตะกอนเข#มข#นแบบ (Gravity Thickener) 66 
รูปท่ี 2-69 ลานตากตะกอน (Sand Drying Beds) 68 
รูปท่ี 2-70 เครื่อง Solid Bowl Centrifuge 68 
รูปท่ี 2-71 เครื่องกรองแบบสญุญากาศ (Vacuum Filter) 69 
รูปท่ี 2-72 เครื่องรีดกรองด#วยสายพาน (Belt Filter Press) 69 
รูปท่ี 2-73 เครื่องอัดกรองด#วยแผ�น (Plate Pressure Filters) 70 
รูปท่ี 2-74 เครื่องเติมอากาศแบบอาศัยแรงโน#มถ�วงของโลก 72 
รูปท่ี 2-75 ไดอะแกรมสาํหรับการผลิตนํ้าประปาจากนํ้าทะเล 75 
รูปท่ี 2-76 The Filtration Spectrum 75 
รูปท่ี 2-77 รูปแบบการทํางานของเมมเบรนของระบบ Reverse Osmosis 76 
รูปท่ี 2-78 รูปแบบการทํางานของระบบ Reverse Osmosis และ Energy Recovery 77 
รูปท่ี 2-79 Spiral Wound Module 77 
รูปท่ี 2-80 ระบบสูบจ�ายนํ้าของระบบ DAF (Dissolved Air Floatation) 78 
รูปท่ี 2-81 กระบวนการทําให#ลอย (Dissolved Air Floatation) 79 
รูปท่ี 3-1 ไดอะแกรมท่ีใช#ในการออกแบบและควบคุมโคแอกกูเลช่ันด#วยสารส#ม 82 
รูปท่ี 3-2 ความสัมพันธ=ระหว�างสารประกอบเชิงซ#อนกับค�า pH 83 
รูปท่ี 3-3 ไดอะแกรมท่ีใช#ในการออกแบบและควบคุมโคแอกกูเลช่ันด#วยเฟอริกคลอไรด= 84 
รูปท่ี 3-4 รูปร�างโพลเีมอร=ประกอบด#วยนํ้าหนักโมเลกุลในปรมิาณล#านหน�วย 85 
รูปท่ี 3-5 แรงระหว�างอนุภาคคอลลอยด=ท่ีระยะห�างต�างๆ 89 
รูปท่ี 3-6 ผลของการเติมอิออนท่ีมีประจุตรงกันข#ามให#กับคอลลอยด= 91 
รูปท่ี 3-7 
 

การเปรยีบเทียบปริมาณโคแอกกูแลนท= ท่ีใช#ทําลายเสถียรภาพของคอลลอยด= 
ด#วยกลไกแบบต�างๆ 

91 

รูปท่ี 3-8 เกณฑ=ท่ีเหมาะสมสําหรบัการสร#างสัมผสัระหว�างอนุภาคต�างๆท้ัง 5 ประเภท 92 
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รูปท่ี 3-9 การตรวจวัดวัดความถ�วงจําเพาะของสารส#ม/PACl ด#วยเครื่องไฮโดรมิเตอร= 108 
รูปท่ี 3-10 A-D แสดงลักษณะเครื่องจ�ายสารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการผลิตนํ้าประปา 110 
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  หน�า 
ตารางท่ี 2-1 การเลือกวิธีในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบและการผลิตนํ้าประปา 19 
ตารางท่ี 2-2 Types of Medium and Applications 53 
ตารางท่ี 2-3 คุณสมบัติของเครื่องสูบนํ้าแบบหมุนเหว่ียงดูดทางเดียว หรือ หอยโข�ง  

(End Suction Centrifugal Pump) 
61 

ตารางท่ี 2-4 คุณสมบัติของเครื่องสูบนํ้าแบบหมุนเหว่ียงหลายใบพัด (Multi-Stage Suction Centrifugal 
Pump) 

61 

ตารางท่ี 2-5 คุณสมบัติของเครื่องสูบนํ้าแบบหมุนเหว่ียงแบบ (Split Case Centrifugal Pump) 62 
ตารางท่ี 2-6 คุณสมบัติของเครื่องสูบนํ้าแบบเทอร=ไบน= (Vertical Turbine Pump) 63 
ตารางท่ี 2-7 คุณสมบัติของเครื่องสูบนํ้าแบบจุ�ม (Submersible Pump) 64 
ตารางท่ี 2-8 ความเข#มข#นของตะกอนท่ีจะได#รับจากแต�ละวิธี 64 
ตารางท่ี 2-9 แนวทางการแก#ไขปvญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับสระระบายตะกอน 67 
ตารางท่ี 2-10 เปรียบเทียบข#อดี – ข#อเสียของการกําจัดตะกอนโดยเครื่องจักรแบบต�างๆ 70 
ตารางท่ี 2-11 เปรียบเทียบข#อดี – ข#อเสีย ของการกําจัดตะกอนแบบต�างๆ 71 
ตารางท่ี 3-1 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังของสารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน 

(Coagulant) 
93 

ตารางท่ี 3-2 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานสารเคมีช�วยตกตะกอน (Coagulation 
Aid) 

97 

ตารางท่ี 3-3 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานของสารเคมีปรับสภาพนํ้า 
ก�อนและหลังตกตะกอนหรือเปลีย่นอิออนจากรูปละลายนํ้าให#เปAนรปูผลึก 

98 

ตารางท่ี 3-4 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานสารเคมีกําจัด สาหร�าย สี กลิ่นและฆ�า
เช้ือโรคในนํ้า 

102 

ตารางท่ี 3-5 แสดงการปฏิบัติงานการจัดเก็บและเบิกจ�ายสารเคมีในโรงเก็บจ�ายสารเคมี 105 
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บทท่ี 1  
กระบวนการสูบ-ส�งนํ้าดิบ 

1.1 ระบบชักน้ําดิบ 

ระบบน้ําดิบเปAนส�วนหนึ่งท่ีสําคัญในระบบการผลิตน้ําประปา เนื่องจากน้ําดิบจัดเปAนวัตถุดิบท่ีสําคัญใน
การผลิตน้ําประปา องค=ประกอบของระบบน้ําดิบ เริ่มต#นต้ังแต�รางชักน้ํา เพ่ือรับน้ําจากแหล�งน้ํา เข#าสู�บริเวณ
หรือจุดสูบน้ํา ซ่ึงอยู�บริเวณใกล#โรงสูบน้ําดิบ ภายในโรงสูบน้ําดิบประกอบด#วยเครื่องสูบน้ําเพ่ือสูบส�งน้ําดิบเข#า
ระบบท�อน้ําดิบ และส�งไปยังระบบผลิตต�อไป 

1.1.1 รางชักน้ําดิบ 

รางชักน้ําดิบ มีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 2 ส�วน ได#แก� ปากรางรับน้ําดิบ (Intake) และรางชักน้ําดิบ  
1) ปากรางรับน้ําดิบ โดยส�วนใหญ�มีโครงสร#างเปAนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะเปAนช�องรับน้ํา มี

แผงตะแกรงก้ันเพ่ือป@องกันขยะ ผักตบชวา เศษก่ิงไม# เข#าสู�รางชักน้ําดิบ และมีประตูน้ําเป}ด-ป}ด (Sluice Gate) 
เพ่ือควบคุมการไหลเข#าออกของน้ําดิบ 

 

 

รูปท่ี 1-1 แสดงปากรางรับน้ําดิบ 
 

2) รางชักน้ําดิบ เปAนโครงสร#างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีท้ังเปAนแบบรางเป}ด (Open Channel) และ
ท�อลอด (คอนกรีตสี่เหลี่ยม Box Culvert) เพ่ือลําเลียงน้ําดิบมายังบริเวณจุดสูบน้ํา  

สําหรับแหล�งน้ําดิบท่ีมีตะกอนทราย วิศวกรอาจออกแบบเปAนบ�อดักทราย(Grit Chamber)  
เพ่ือช�วยให#น้ําท่ีไหลไปยังจุดสูบน้ํามีปริมาณทรายน#อยลง ลดปvญหาตะกอนทรายในระบบผลิตและลดการ 
กัดกร�อนของใบพัดในเครื่องสูบน้ํา 
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ฃ 

รูปท่ี 1-2 แสดงตัวรางชักน้ําดิบ 
 

1.1.2 โรงสูบน้ําดิบ 

เปAนอาคาร หรือสิ่งก�อสร#างเพ่ือใช#สูบน้ําดิบส�งเข#าไปยังระบบผลิต ภายในอาคารประกอบด#วย
เครื่องสูบน้ํา เครน ระบบไฟฟ@า ระบบท�อส�งน้ําและอุปกรณ=ประกอบ  

1) การเลือกตําแหน�งโรงสูบน้ําดิบ 
- ควรเปAนบริเวณท่ีไม�เกิดการกัดเซาะของตลิ่ง หรือไม�เกิดการทับถมของตะกอน  
- แหล�งน้ําท่ีเปAนแม�น้ําควรเลือกบริเวณทางน้ําตรง หรือโค#งด#านนอกของแม�น้ําท่ีพ#นระยะของ

การกัดเซาะของตลิ่ง ไม�ควรเลือกบริเวณโค#งด#านในของแม�น้ํา เพราะจะทําให#เกิดการทับถมของตะกอนได#  
- ควรหลีกเลี่ยงบริเวณตอม�อสะพาน เนื่องจากมีโอกาสท่ีจะเกิดการทับถมของตะกอนได#  
- ตําแหน�งท่ีตั้งโรงสูบน้ําดิบ ท�อทางดูด และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําต#องสอดคล#องกัน 
- พิจารณาการเข#าถึง ถนน ระบบไฟฟ@าแรงสูง และความปลอดภัยของทรัพย=สินร�วม 

2) ประเภทของโรงสูบน้ําดิบของ กปภ. 
โรงสูบน้ําดิบมีหลายรูปแบบ เพ่ือให#เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของแหล�งน้ําดิบต�างๆ ซ่ึงมีความ

หลากหลายแตกต�างกัน โดยท่ัวไป กปภ. มีรูปแบบโรงสูบน้ําดิบ ดังนี้ 

• โรงสูบน้ําดิบ แบบบนดิน 

เปAนอาคารโรงสูบน้ําบนตลิ่ง โดยระดับเครื่องสูบน้ําจะอยู�สูงกว�าระดับน้ํา เหมาะกับแหล�งน้ําท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําไม�เกิน 6 เมตร  
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รูปท่ี 1-3 แสดงโรงสูบน้ําดิบ บนดิน 
 

ข�อดี 
- ก�อสร#างอาคารทําได#ง�าย  
- การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคาร และอุปกรณ=อ่ืนๆ ทําได#สะดวก  
- มีราคาค�าก�อสร#างถูกกว�ารูปแบบอ่ืนๆ 
ข�อเสีย 
- ไม�เหมาะกับแหล�งน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํามากกว�า 6 เมตร 
- ไม�เหมาะกับเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ� เนื่องจากก�อนการทํางานของเครื่องสูบน้ําจะต#องเติมน้ําเข#า

ท�อทางดูดก�อน 
 

• โรงสูบน้ําดิบ แบบบ�อแห�ง 

เปAนอาคารโรงสูบน้ําบนตลิ่ง ตัวอาคารจะมีบางส�วนอยู�ใต#ระดับดิน เพ่ือให#สามารถสูบน้ําได#
ในช�วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําเกินกว�า 6 เมตร 
 

 

รูปท่ี 1-4 แสดงโรงสูบน้ําดิบ แบบบ�อแห#ง 
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ข�อดี 
- การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคารและอุปกรณ=อ่ืนๆ ทําได#สะดวก 
- สามารถสูบน้ําได#ในช�วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําเกินกว�า 6 เมตร 
- ใช#งานได#ดีท้ังกับเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก และขนาดใหญ� 
ข�อเสีย 
- ก�อสร#างอาคารได#ไม�ง�ายนัก เนื่องจากจะต#องก�อสร#างในระดับท่ีต่ํากว�าระดับดิน  
- มีราคาแพงกว�าโรงสูบน้ําดิบแบบบนดิน 
- สูบน้ําได#ในระดับท่ีลึกเกินไป อาจทําให#ได#คุณภาพน้ําดิบท่ีไม�เหมาะสม 

 

• โรงสูบน้ําดิบ แบบเทอร:ไบน: 

เปAนอาคารโรงสูบน้ําท่ีต้ังอยู�ในลําน้ํา หรืออ�างเก็บน้ํา ใช#สําหรับเครื่องสูบน้ําแบบเทอร=ไบน= 
(Turbine Pump) เหมาะกับแหล�งน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํามาก 
 

 

รูปท่ี 1-5 แสดงโรงสูบน้ําดิบ แบบเทอร=ไบน= (กปภ.สาขาสุรินทร=) 
 

ข�อดี 
- สามารถสูบน้ําได#ดีสําหรับแหล�งน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอย�างรวดเร็ว 
- เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีระดับตลิ่งและระดับน้ําแตกต�างกันมาก 
ข�อเสีย 
- ก�อสร#างยาก และมีราคาแพง 
- การเข#าบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคารและอุปกรณ=อ่ืนๆ ทําได#ยาก 
- จําเปAนต#องมีสะพานทางเดินเชื่อมระหว�างตลิ่งและอาคาร 
- บางแห�งอาจต#องมีรอกันซุง 
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• โรงสูบน้ําดิบ แบบรางเล่ือน 

เปAนอาคารโรงสูบน้ําท่ีต้ังอยู�ริมน้ํา มีโครงสร#างท่ีประกอบด#วยตัวอาคารและรางเลื่อน โดยแท�น
เครื่องสูบน้ําจะวางบนรางเลื่อนและสามารถขยับข้ึนลงได#ตามระดับน้ํา 
 

 

รูปท่ี 1-6 แสดงโรงสูบน้ําดิบ แบบรางเลื่อน (กปภ.สาขาสตึก น.พุทไธสง) 
 

ข�อดี 
- ได#น้ําดิบท่ีมีคุณภาพดี เนื่องจากสูบน้ําในระดับผิวน้ํา 
- เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีระดับตลิ่งและระดับน้ําแตกต�างกันมาก 
ข�อเสีย 
- มีราคาค�าก�อสร#างแพง ก�อสร#างยาก 
- ไม�เหมาะกับแหล�งน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอย�างรวดเร็ว  

 

• โรงสูบน้ําดิบ แบบแพลอย 

ประกอบด#วยทุ�น และตัวอาคาร ยึดด#วยสลิงและเสาตอม�อ หรือมีสมอถ�วง สําหรับตัวท�อส�งน้ํา
ระหว�างแพและตลิ่งจะเปAนท�ออ�อน เพ่ือให#สามารถขยับตัวได#ตามแพ 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-7 แสดงโรงสูบน้ําดิบ แบบแพลอย (กปภ.สาขาปากน้ําประแสร=) 
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ข�อดี 
- ได#น้ําดิบท่ีมีคุณภาพดี เนื่องจากสูบน้ําในระดับผิวน้ํา 
- การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคารและอุปกรณ=อ่ืนๆ ทําได#สะดวก 
ข�อเสีย 
- ไม�เหมาะกับแหล�งน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอย�างรวดเร็วหรือการไหลอย�างเร็ว 
- การเข#าบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา อาคารและอุปกรณ=อ่ืนๆ ทําได#ยาก 
- ต#องหม่ันตรวจสอบ และบํารุงรักษาตัวทุ�นบ�อยกว�ารูปแบบอ่ืน 
- การติดต้ังระบบไฟฟ@ามีความยุ�งยาก 

 

• บ�อสูบน้ํา สําหรับเครื่องสูบน้ําแบบ SUBMERSIBLE PUMP 
 

 

รูปท่ี 1-8 แสดงบ�อสูบน้ํา (กปภ.สาขาแพร�)  
 

ข�อดี 
- ใช#กับแหล�งน้ําท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํามาก และเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว  
- สามารถชักน้ําเข#าบ�อสูบได#  
- ขณะทํางาน เสียงของเครื่องสูบน้ําจะเบากว�าเครื่องสูบน้ํารูปแบบอ่ืนๆ 
ข�อเสีย 
- ต#องมีตระแกรงดักขยะหรือท�อนไม# 
- การก�อสร#างยาก และมีราคาค�าก�อสร#างแพง 
- เครื่องสูบน้ํามีราคาสูงกว�าเครื่องสูบน้ํารูปแบบอ่ืนๆ 
- การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ทําได#ยากกว�าเครื่องสูบน้ํารูปแบบอ่ืนๆ 
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• โรงสูบน้ําบ�อบาดาล 

บ�อบาดาลโดยท่ัวไปแล#วสามารถแบ�งตามลักษณะการเจาะบ�อน้ําบาดาลในชั้นหินร�วนและ 
ชั้นหินแข็งออกเปAน 3 แบบ ดังนี้  

- การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินร�วนแบบกรุกรวด (Artificial Gravel Pack) เปAนรูปแบบท่ีเจาะ
และใส�ท�อแล#วต#องทําการกรุด#วยกรวดชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมรอบท�อกรองน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การไหลซึมผ�านของน้ําบาดาลและป@องกันผนังบ�อพัง 

 

 

รูปท่ี 1-9 การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินร�วนแบบกรุกรวด (Artificial Gravel Pack) 
 

- การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินร�วนแบบไม�กรุกรวด (Natural Gravel Pack) เปAนการใช# 
กรวดในชั้นหินอุ#มน้ําท่ีมีขนาดใหญ�กว�าช�องรูเป}ดน้ําเข#าบ�อ ทําหน#าท่ีหุ#มโดยรอบท�อกรองน้ําซ่ึงจะมีวิธีการทาง
เทคนิคในการขจัดเม็ดทรายหรือกรวดขนาดเล็กออกเพ่ือให#เหลือแต�กรวดขนาดใหญ�อยู�รองท�อกรองน้ํา 

 

 
รูปท่ี 1-10 การเจาะน้ําบาดาลในชั้นหินร�วนแบบไม�กรุกรวด (Natural Gravel Pack) 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 18 จาก 135 
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- การเจาะบ�อในชั้นหินแข็งแบบบ�อเป}ด (Open Hole) เปAนการเจาะบ�อในชั้นหินแข็ง โดย 
ไม�จําเปAนต#องลงท�อกรุและท�อกรองน้ําในช�วงชั้นให#น้ําหรืออาจจะลงท�อเพ่ือป@องกันผนังบ�อพังกรณีท่ีชั้นหินให#
น้ําอาจไม�แข็งแรงพอหรือมีการเลื่อนตัวของชั้นหิน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับชนิดและโครงสร#างของชั้นหิน 

 

 

รูปท่ี 1-11 การเจาะบ�อในชั้นหินแข็งแบบบ�อเป}ด (Open Hole) 
 

ส�วนด#านตัวอาคารเหนือบ�อบาดาลท่ี กปภ.ใช#นั้นจะมีลักษณะเปAนรางรองรับตัวอาคาร  
และสามารถเลื่อนได#ตามรางเพ่ือให#สามารถบํารุงรักษาอุปกรณ=ในบ�อบาดาลได#  
 

 

รูปท่ี 1-12 แสดงโรงสูบน้ําบ�อบาดาล (กปภ.สาขาสุพรรณบุรี) 
 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 19 จาก 135 
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บทท่ี 2 
กระบวนการผลิตนํ้าประปา 

 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา จะข้ึนอยู� กับคุณภาพของน้ําดิบท่ีใช#ในการผลิตน้ําประปา  
โดยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหล�งน้ําผิวดินจะแตกต�างจากน้ําใต#ดิน การเลือกกระบวนการใด 
ในการผลิตน้ําประปา ข้ึนอยู�กับคุณภาพน้ําดิบ ดังตารางท่ี 2-1 

ตารางท่ี 2-1 การเลือกวิธีในการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบและการผลิตน้ําประปา 

ลําดับ คุณภาพน้ําดิบ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบและการผลิตน้ําประปา 

1 สี และความขุ�น 1) โคแอกกูเลชัน + การกรอง และถ�านกัมมันต= 
2) เติมคลอรีน ร�วมกับโคแอกกูเลชัน + การกรอง 

2 กล่ิน และรส 1) การดูดซับด#วยถ�านกัมมันต= 
2) โคแอกกูเลช่ัน + การกรอง 
3) การเติมคลอรีน หรือ โอโซน 
4) การเติมอากาศ 

3 ความกระด#าง (Hardness) ได#แก� แคลเซียม
และแมกนีเซียม 

1) การใช#สารเคมีทําปฎิกริยาเพ่ือให#ตกผลึก (Precipitation) โดยใช#  
ปูนขาว และโซดาแอช 

2) Ion exchange  
4 เหล็ก และแมงกานีส 1) Chemical Oxidation และ การใช#สารเคมีทําปฎิกริยาเพ่ือให#ตกผลึก 

(Precipitation)เช�น KMnO4 
2) การเติมอากาศร�วมกับปูนขาว 

5 โซเดียม โปแทสเซียม คลอไรด= และไนเตรท Desalination 
6 pH การปรับสภาพอัลคาไล (Alkaline) 
7 แอมโมเนีย 1) การเติมคลอรีน 
8 ไฮโดรเจนซัลไฟต= 1) การเติมอากาศในสภาวะท่ีเปAนกรด 

2) การเติมคลอรีน หรือ โอโซน 
3) การใช# Ferrous Salts ทําปฎิกริยาเพ่ือให#ตกผลึก 

9 คาร=บอนไดออกไซด= 1) การเติมอากาศ(Aeration) 
2) การปรับสภาพอัลคาไล (Alkaline Treatment) 

10 ฟลูออไรด= 1) Desalination 
11 แบคทีเรีย 1) ฆ�าเช้ือด#วยคลอรีน หรือโอโซน 

2) โคแอกกูเลชัน + การกรอง +การฆ�าเช้ือโรค 
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ตารางท่ี 2-1 การเลือกวิธีในการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบและการผลิตน้ําประปา (ต�อ) 

ลําดับ คุณภาพน้ําดิบ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบและการผลิตน้ําประปา 

12 สารอินทรีย=บางชนิดท่ีมีปริมาณน#อย (Traces 
Organics)* เช�น ฟ6นอลและผงซักฟอก ฯลฯ 

1) การดูดซับในช�วงการรวมตะกอน (Adsorption During Flocculation) 
2) การดูดซับด#วยถ�านกัมมันต= 
3) โอโซน 

13 สาหร�าย และแพลงก=ตอน 1) วิธีทางเคมี (เติมสารคอปเปอร=ซัลเฟต, คอปเปอร=คลอไรด=,คลอรีน)  
2) ไมโครสเตรนเนอร= 
3) Double Filtration 
4) โคแอกกูเลชัน 
5) ป@องกันไม�ให#มีการปนเป��อนจากแหล�งกําเนิด 

14 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Pesticides) 1) ถ�านกัมมันต= 
2) การเติมอากาศ 

15 การกําจัดโลหะหนัก 
- ตะกั่ว (Pb)  

 
 

 
1) โคแอกกูเลช่ัน + การกรอง 
2) การแลกเปล่ียนประจุ 
3) การทํา adsorption (การดูดซับ) 
4) การตกผลึกทางเคมี 
5) การออกซิเดชัน-รีดักชัน 
6) Reverse Osmosis (RO) 

- ปรอท (Hg) 
 

1) โคแอกกูเลช่ัน + การกรอง 
2) การทํา Softening (ในกรณีท่ีนํ้ามีปรอท ≥ 10 µg/L) 

- สารหนู (As) 1) โคแอกกูเลช่ัน +การตกตะกอน 
2) กระบวนการออกซิเดชัน 
3) การทํา Adsorption (การดูดซับ) 

- ซีลีเน่ียม (Se) 1) โคแอกกูเลช่ัน + การกรอง 
2) การแลกเปล่ียนประจุ 

- โครเมียม (Cr) 1) โคแอกกูเลช่ัน + การกรอง 
- ไซยาไนด= (CN) 1) การเติมคลอรีนปริมาณสูง 
- แคดเมียม (Cd) 1) โคแอกกูเลช่ัน + การกรอง 

2) การทํา Softening 

- แบเรียม (Ba) 1) การแลกเปล่ียนประจุ 
2) การทํา Softening 

หมายเหตุ * สารอินทรีย=บางชนิดท่ีมีปริมาณน#อย (Traces Organics) คือ สารอินทรีย=ท่ีทําให#เกิดกลิ่นและสีในแหล�งนํ้า ได#แก� 
ฟ6นอล 
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2.1 ประเภทการผลิตน้ําประปา 

สถานีผลิตน้ําของกปภ.สาขาแต�ละแห�ง ใช#แหล�งน้ําท่ีมีลักษณะสมบัติแตกต�างกันไป วิธีการผลิตจึง
ข้ึนอยู�กับลักษณะของน้ําดิบ แต�พอจําแนกประเภทการผลิตได# ซ่ึงเรียงลําดับจากระบบง�ายไปหายาก 

 

2.1.1 ระบบประปาบาดาล 
ถ#าสามารถหาแหล�งน้ําบาดาลซ่ึงมีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพของน้ําดีเทียบเท�ามาตรฐานน้ําด่ืม 

ท่ีกําหนดไว# การเลือกใช#บ�อบาดาลเปAนแหล�งน้ําในการผลิตน้ําประปาจัดว�าเหมาะสม เพราะไม�ต#องใช#กรรมวิธี
กําจัดสารแขวนลอยท่ีปะปน อาจใช#เครื่องสูบน้ําเทอร=ไบน=เพียงเครื่องเดียวสูบโดยตรงจากบ�อบาดาลไปสู�ถังเก็บ
เพ่ือจ�ายน้ําบริการต�อไป แต�ถึงแม#น้ําบาดาลท่ัวไปจะปราศจากเชื้อโรคก็ยังแนะนําให#ใช#คลอรีนจ�ายเข#าสู�เส#นท�อ
ก�อนข้ึนถังเก็บน้ํา เพ่ือให#คลอรีนมีเวลาทําปฏิกิริยา (Contact Time) กับสิ่งเจือปนในน้ํา และคลอรีนคงเหลือ
ในเส#นท�อจะช�วยฆ�าเชื้อโรคท่ีอาจตกค#างอยู�ภายในท�อประปาได# 
 

 
รูปท่ี 2-1 ระบบประปาน้ําบาดาล 

 

2.1.2 ระบบประปาบาดาลแบบเติมอากาศ 
น้ําบาดาลส�วนใหญ�อยู�ในสภาพไร#ออกซิเจน (Anaerobic) ทําให#มีเหล็กแมงกานีสคาร=บอนไดออกไซด= 

หรือไฮโดรเจนซัลไฟด= ละลายปนอยู�ในน้ํา การกําจัดสิ่งสกปรกเหล�านี้กระทําได#โดยวิธีเติมอากาศ (Aeration) 
กzาซท่ีละลายปนในน้ําจะระเหยออกไป ส�วนเหล็ก และแมงกานีสจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเปAนออกไซด= 
และตกตะกอนเปAนสารแขวนลอย ดังนั้นระบบผลิตน้ําประปาบางแห�งจะมีถังตกตะกอนไว#กักตะกอน หรือผ�าน
น้ําท่ีเติมอากาศแล#วเข#าสู�ระบบกรองโดยตรง แล#วจึงฆ�าเชื้อโรคด#วยคลอรีน ก�อนเก็บกักในถังน้ําใสเพ่ือรอจ�าย
ให#แก�ผู#ใช#น้ําต�อไป 
 

 
รูปท่ี 2-2 ระบบประปาแบบเติมอากาศ 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

2.1.3 ระบบประปาน้ําผิวดิน แบบ 
ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับ

เนื่องจากมีปริมาณมากเพียงพอแต�
สารเคมีช�วยทําให#ตกตะกอนเร็วข้ึน เช�น สารส#ม 
การผสมสารเคมีช�วยตกตะกอน เกิดตะกอน ตกตะกอน จนกระท่ังการกรองแบบทรายกรองเร็ว เรียกว�าระบบ
ผลิตน้ําประปาแบบ Conventional

 

รูปท่ี 2-
 

2.1.4 ระบบประปาปรับปรุงคุณภาพ
รูป (ก) กระบวนการนี้ ใช#วิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ@าโดยใช#สารซ่ึงสามารถจับประจุ ท่ีเปAน

ความกระด#างไว# สารนี้มีชื่อเรียกหลายอย�าง เช�น 
รูป (ข) กระบวนการใช#ปูนขาว และโซดาแอช แก#ความกระด#าง

น้ําท่ีผ�านกระบวนการจะมีความกระด#างเหลืออยู�บ#าง

   (ก) 

รูปท่ี 2-4

2.2 ข้ันตอนการผลิตน้ําประปาแบบ 

2.2.1 การกวนเร็วหรือการสร�างตะกอน 

เปAนกระบวนการสร#างแกนตะกอน ซ่ึงจะทําให#อนุภาค
จับตัวเกิดเปAนเม็ดตะกอนขนาดเล็ก
FeCl2 เปAนต#น ลงไปในน้ํา และผสมกั

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 
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วดิน แบบ Conventional 
สําหรับชุมชนขนาดใหญ� ส�วนมากจะอาศัยแหล�งน้ําจากแม�น้ํา

แต�น้ําผิวดินประเภทนี้มักมีความขุ�นสูง ดังนั้น กรรมวิธีการผลิตจึงต#องอาศัย
ช�วยทําให#ตกตะกอนเร็วข้ึน เช�น สารส#ม สารพอลีอะลูมิเนียมคลอไรด= (PACl)

เกิดตะกอน ตกตะกอน จนกระท่ังการกรองแบบทรายกรองเร็ว เรียกว�าระบบ
Conventional ซ่ึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําของกปภ. ส�วนใหญ�จะใช#วิธีนี้

-3 ระบบประปาน้ําผิวดิน แบบ Conventional 

ปรับปรุงคุณภาพน้ํากระด�าง 
กระบวนการนี้ ใช#วิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ@าโดยใช#สารซ่ึงสามารถจับประจุ ท่ีเปAน

ความกระด#างไว# สารนี้มีชื่อเรียกหลายอย�าง เช�น Zeolite Ion-exchangeหรือ Resin เปAนต#น
กระบวนการใช#ปูนขาว และโซดาแอช แก#ความกระด#าง(Lime

บวนการจะมีความกระด#างเหลืออยู�บ#าง 

     (ข) 

4 แหล�งน้ําท่ีมีความกระด#างสูง (มักเปAนบ�อบาดาล) 
 

ข้ันตอนการผลิตน้ําประปาแบบ Conventional 

หรือการสร�างตะกอน (Coagulation) 

เปAนกระบวนการสร#างแกนตะกอน ซ่ึงจะทําให#อนุภาคคอลลอยด=ท่ีอยู�ในน้ํา เสียเสถียรภาพ และ
ขนาดเล็ก การสร#างแกนตะกอนทําได#โดยการเติมสารเคมี เช�น สารส#ม 

ลงไปในน้ํา และผสมกันอย�างท่ัวถึง และรวดเร็ว สารเคมีต�างๆจะเกิดปฏิกิริยาเคมีในน้ํา 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 22 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

ชุมชนขนาดใหญ� ส�วนมากจะอาศัยแหล�งน้ําจากแม�น้ําลําคลอง 
มีความขุ�นสูง ดังนั้น กรรมวิธีการผลิตจึงต#องอาศัย

(PACl) ฯลฯ กรรมวิธีต้ังแต� 
เกิดตะกอน ตกตะกอน จนกระท่ังการกรองแบบทรายกรองเร็ว เรียกว�าระบบ

ส�วนใหญ�จะใช#วิธีนี้ 

 

กระบวนการนี้ ใช#วิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ@าโดยใช#สารซ่ึงสามารถจับประจุ ท่ีเปAน 
เปAนต#น 

(Lime–SodaAshProcess)  

 

ท่ีอยู�ในน้ํา เสียเสถียรภาพ และ
การสร#างแกนตะกอนทําได#โดยการเติมสารเคมี เช�น สารส#ม PACl หรือ 

จะเกิดปฏิกิริยาเคมีในน้ํา  
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และเกิดกลไกการทําลายเสถียรภาพคอลลอยด=ข้ึน กระบวนการต�างๆ จะเกิดข้ึนในถังกวนเร็ว (Rapid Mixing 
Tank) ซ่ึงมีหลายแบบดังนี้ 

1) ถังกวนเร็วแบบชลศาสตร: (Hydraulic Rapid Mixer) 

 การกวนเร็วแบบชลศาสตร=เปAนการใช#พลังงานในการกวนน้ํา โดยอาศัยแรงโน#มถ�วงของโลก  
เปAนพลังงานจากการไหลของน้ําท่ีมีอยู�ให#เกิดประโยชน=สําหรับการกวนน้ํา โดยไม�ต#องเพ่ิมพลังงานจากภายนอก 
เช�น การบังคับการไหลของน้ําให#เกิดความปv�นป�วน (Hydraulic Jump) ด#วย Parshall Flume หรือการให#น้ํา
ไหลข#ามฝาย ดังรูปท่ี 2-5 (ก) นอกจากนี้อาจใช#วิธีการฉีดน้ําให#พุ�งเปAนลํา (Hydraulic Jet) วิธีนี้สามารถเพ่ิม
ระดับความปv�นป�วนของน้ําได# โดยการติดต้ังแผงก้ันลงไปด#วย ดังรูปท่ี 2-5 (ข) 

 การกวนน้ําแบบชลศาสตร=มีข#อดี คือ สามารถติดต้ังในเส#นทางการไหลของน้ําท่ีไหลเข#าสู�
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําได#โดยตรง ไม�ต#องใช#เครื่องกลใดๆ ค�าดําเนินการ และบํารุงรักษาตํ่า ข#อพึงพิจารณา 
คือ ประสิทธิภาพในการกวนน้ําอาจไม�สูงนัก มีความยืดหยุ�นตํ่า เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล และต#อง
กําหนดจุดเติมสารเคมีท่ีเหมาะสมเพ่ือให#เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
รูปท่ี 2-5 วิธีการกวนเร็วแบบชลศาสตร=ด#วยน้ํากระโดดโดยใช# 

(ก) การไหลผ�าน Parshall Flume (ข) การไหลผ�านฝาย 
 

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการกวนเร็วแบบชลศาสตร: (Hydraulic Rapid Mixer) 

- ควรออกแบบให#จุดเติมสารเคมีก�อนน้ําตกผ�าน Weir แบบ Free Fall โดยมีระยะน้ําตก 
ไม�น#อยกว�า 30 ซม.และไม�เกิน 60 ซม. ดังรูปท่ี 2-6 

- ควรออกแบบให#น้ําท่ีล#นผ�าน Weir มีความสูงไม�เกิน 10 ซม. (E.G. Wagner and R.G. 
Pinheiro, 2001) เพ่ือให#สารเคมีผสมเปAนเนื้อเดียวกับน้ําดิบ ดังรูปท่ี 2-6 

- การเติมสารเคมีควรกระจายให#สมํ่าเสมอท้ัง Weir 
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รูปท่ี 2-6 การออกแบบกระบวนการกวนเร็วแบบชลศาสตร= (Hydraulic Rapid Mixer) 
 

2) ถังกวนเร็วแบบเครื่องกล (Mechanical Rapid Mixer) 

การกวนเร็วโดยใช#ใบพัดจะทําให#เกิดการผสม และความปv�นป�วนในน้ํา พร#อมท้ังทําให#เกิด 
การไหล ใบพัดท่ีนิยมใช# ได#แก� ใบพัดแบน หรือใบพาย (Paddles) ใบพัดแบบเทอร=ไบน= (Turbines) ใบพัดเรือ 
(Propellers) ดังแสดงในรูปท่ี 2-7 ลักษณะท่ัวไปของถังกวนเร็วแสดงดังรูปท่ี 2-8 ประกอบด#วย ทางน้ําเข#า  
จุดเติมสารเคมี แผงก้ันเพ่ือกันการไหลลัดทาง ใบพัดและมอเตอร=ต#นกําลัง ทางน้ําออก และจุดระบายน้ําท้ิง
ออกจากก#นถัง ข#อแนะนําในการออกแบบถังกวนเร็วแบบใช#ใบพัด คือ การใช#ถังเหลี่ยมจัตุรัสจะดีกว�าถังกลม 
การติดต้ังแผ�นครีบ (Stator Baffle) ภายในถังจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกวนน้ําได# ใบพัดแบน หรือ 
ใบพายจะให#ผลดีกว�าใบพัดแบบอ่ืน และการเติมสารเคมีบริเวณใบพัดจะให#ผลดีท่ีสุดในการกระจายสารเคมี
อย�างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 

 
รูปท่ี 2-7 รูปแบบของใบพัดท่ีใช#ในถังกวนเร็ว 

 

การเติมสารเคมีควรกระจาย 
ให#สมํ่าเสมอท้ังฝายน้ําล#น 

ความสูงน้ําล#นไม�เกิน 10 ซม. 

มีระยะน้ําตกไม�น#อยกว�า 30 ซม. 
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รูปท่ี 2-8 ลักษณะท่ัวไปของถังกวนเร็วแบบเครื่องกล และการติดต้ังใบพัดในถัง 

 

 ถังกวนเร็วแบบเครื่องกลมีข#อดี คือ มีประสิทธิภาพสูง ถังมีขนาดเล็ก ค�าก�อสร#างตํ่า มีค�า 
เฮดสูญเสีย (Headloss) ตํ่า มีความยืดหยุ�นในการใช#งานสูง เหมาะกับกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล
ของน้ํามาก อย�างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงค�าใช#จ�ายในการบํารุงรักษาค�าพลังงานไฟฟ@า และอาจมีปvญหา 
การไหลลัดทางของน้ําได# 

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการกวนเร็วแบบเครื่องกล (Mechanical Rapid Mixer) 

- ปรับความเร�งของการกวนให#สัมพันธ=กับอัตราการสูบน้ําดิบ และคุณภาพน้ําดิบ 
- ตรวจสอบและบํารุงรักษาถังกวนเร็วแบบเครื่องกลตามแผน PM 

 

3) กวนเร็วในเส�นท�อ (In Line Static Mixer) 

 เครื่องกวนเร็วในเส#นท�อ เปAนเครื่องกวนท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ ไม�ต#องการพลังงานจาก
ภายนอกในการกวนน้ําเลย เนื่องจากไม�มีชิ้นส�วนใดของอุปกรณ=ท่ีเคลื่อนไหว เปAนเพียงการใส�แผ�นครีบเข#าไปใน
เส#นท�อเพ่ือให#น้ําท่ีไหลผ�านเกิดการปv�นป�วน และผสมน้ํากับสารเคมีเข#าด#วยกัน ตัวอย�างของเครื่องกวนชนิดนี้ 
ได#แก� แบบท่ีเปAนครีบเกลียวภายในท�อ (รูปท่ี 2-9) และแบบ Wafer Type ข#อดีของเครื่องกวนแบบนี้ 
คือ ขนาดกะทัดรัด ใช#พ้ืนท่ีน#อยมาก ติดต้ังได#สะดวกโดยใช#หน#าแปลน และมีประสิทธิภาพในการกวนน้ําสูง  

 

 

รูปท่ี 2-9 เครื่องกวนเร็วในเส#นท�อแบบครีบเกลียวภายในท�อ 
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ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการกวนเร็วในเส�นท�อ (In Line Static Mixer) 

- ความแรงของการกวนข้ึนอยู�กับอัตราการไหลของน้ําท่ีผ�าน Static Mixer 
- ค�าความดันต�างท่ีเหมาะสมอยู�ในช�วงระหว�าง 0.6 – 0.9 เมตรน้ํา (S. Kawamura, 2000) 
- กรณีท่ีค�าผลต�างความดันน#อยกว�า 0.6 เมตรน้ํา เกิดจากอัตราการสูบน้ําดิบน#อยหรือใบพัด

ชํารุดไม�สามารถกระจายสารส#มได#ท่ัวถึง ส�งผลให#สารเคมีท่ีเติมสัมผัสกับน้ําดิบได#ไม�ท่ัวถึงทําให#คอลลอยด=
รวมตัวกันไม�สมบูรณ= 

- กรณีท่ีค�าผลต�างความดันมากกว�า 1 เมตรน้ําเกิดจากอัตราการสูบน้ําดิบท่ีมาก เร็วและการ
กวนแรงไปจะทําให#ตะกอนขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนแตกตัวหรืออาจเกิดการอุดตันของตะกอนในเส#นท�อ 

การคํานวณค�าผลต�างความดันดังรูปท่ี 2-10 (ก) และสามารถคํานวณได#ดัง รูปท่ี 2-10 (ข) 
 

 
(ก)                                           (ข)             

รูปท่ี 2-10 (ก) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)  (ข) การคํานวณค�าผลต�างความดัน 
 

ข�อควรระวังในการหาค�าผลต�างความดัน Pressure Gauge ต�องอยู�ในระดับเดียวกัน 
- กรณีท่ี Static Mixerเกิดการอุดตัน ให#ดําเนินการถอดล#างและควรทําการล#างทําความ

สะอาดอย�างน#อยป6ละ 1 ครั้ง 

 
รูปท่ี 2-11 ตัวอย�าง Static Mixer ท่ีเกิดการอุดตันของตะกอนในเส#นท�อ 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 27 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

 
รูปท่ี 2-12 การล#างทําความสะอาด Static Mixer 

 

4) การกวนเร็วแบบ Mixer Cone 

เครื่องกวนเร็วแบบนี้มีลักษณะพิเศษคือ ไม�ต#องการพลังงานจากภายนอกในการกวนผสม 
เนื่องจากการติดต้ังแผ�นกรวย (Mixer Cone) ดังรูปท่ี 2-13 ซ่ึงอยู�เหนือช�องเป}ด น้ําดิบจะไหลจากด#านล�างผ�าน
ช�องเป}ดข้ึนมาด#านบน กระแทกกับแผ�นกรวย ทําให#เกิดการปv�นป�วน ผสมน้ํากับสารเคมีเข#าด#วยกัน ซ่ึงแผ�นกรวย
สามารถปรับระดับข้ึน – ลง เพ่ือปรับระยะห�างระหว�างช�องเป}ด และแผ�นกรวยได# ซ่ึงมักจะติดต้ังอยู�ภายในบ�อ
ผสมเร็วและแบ�งน้ํา 

 

 

 
 

รูปท่ี 2-13 Mixer Cone 
 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

การควบคุมระบบผลิตจําเปAนต#องมีการทดลองเพ่ือหาปริมาณการใช#สารเคมีท่ีเหมาะสม
ซ่ึงเรียกว�าการทําจาร=เทสท= (Jar Test
ใช#ในการออกแบบระบบการกวนเร็วบางแห�งจะใช#เปAนเครื่องกล หรือเครื่องกวนเร็วในเส#นท�อ หรือแบบ 
Cone ซ่ึงจะทําให#มีผลต�อการทดลองทําจาร=เทสท=

กระบวนการกวนเร็วในแต�ละแบบมีตัวช้ีวัดกระบวนการ 

ได#ตะกอนขนาดเล็ก (Microfloc)
ประสิทธิภาพการกวนเร็ว โดยการเก็บตัวอย�างน้ําดิบท่ีผสมสารเคมีและกวนเร็วแล#วมาทดสอบจาร=เทสท=
ท่ีความเร็วรอบของการกวนช#า (รูปท่ี 
มีขนาดท่ีเหมาะสม เพียงพอต�อการตกตะกอนหรือไม�

รูปท่ี 

รูปท่ี 
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คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

การควบคุมระบบผลิตจําเปAนต#องมีการทดลองเพ่ือหาปริมาณการใช#สารเคมีท่ีเหมาะสม
Jar Test) สําหรับระบบผลิตแต�ละแห�งจะมีความแตกต�างกันท้ังรูปแบบ และค�าท่ี

ใช#ในการออกแบบระบบการกวนเร็วบางแห�งจะใช#เปAนเครื่องกล หรือเครื่องกวนเร็วในเส#นท�อ หรือแบบ 
ซ่ึงจะทําให#มีผลต�อการทดลองทําจาร=เทสท= 

แต�ละแบบมีตัวช้ีวัดกระบวนการ (KPI in Process) คือ 

Microfloc) กระจายอย�างท่ัวถึงในน้ําดิบ (รูปท่ี 2-14) 
ประสิทธิภาพการกวนเร็ว โดยการเก็บตัวอย�างน้ําดิบท่ีผสมสารเคมีและกวนเร็วแล#วมาทดสอบจาร=เทสท=

รูปท่ี 2-15) เพ่ือดูขนาดและน้ําหนักของเม็ดตะกอนท่ีเกิดข้ึนหลังการกวนช#าว�า
มีขนาดท่ีเหมาะสม เพียงพอต�อการตกตะกอนหรือไม�  

รูปท่ี 2-14 ตะกอนขนาดเล็ก (Microfloc) 

รูปท่ี 2-15 การทดสอบประสิทธิภาพการกวนเร็ว 

 

 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 28 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

การควบคุมระบบผลิตจําเปAนต#องมีการทดลองเพ่ือหาปริมาณการใช#สารเคมีท่ีเหมาะสม 
สําหรับระบบผลิตแต�ละแห�งจะมีความแตกต�างกันท้ังรูปแบบ และค�าท่ี

ใช#ในการออกแบบระบบการกวนเร็วบางแห�งจะใช#เปAนเครื่องกล หรือเครื่องกวนเร็วในเส#นท�อ หรือแบบ Mixer 

) ท้ังนี้สามารถทดสอบ
ประสิทธิภาพการกวนเร็ว โดยการเก็บตัวอย�างน้ําดิบท่ีผสมสารเคมีและกวนเร็วแล#วมาทดสอบจาร=เทสท= 

เพ่ือดูขนาดและน้ําหนักของเม็ดตะกอนท่ีเกิดข้ึนหลังการกวนช#าว�า
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2.2.2 บ�อแบ�งน้ํา (กรณีท่ีมีถังกวนช�าหลายถัง) 

บ�อแบ�งน้ํามีหน#าท่ี คือ แบ�งน้ําดิบเข#าระบบผลิตให#ได#ตามขนาดของระบบผลิต ผลสําเร็จคือ
สามารถแบ�งน้ําเข#าระบบผลิตได#ตามท่ีกําหนด  

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการบ�อแบ�งน้ํา 

กําหนดค�าควบคุมในการออกแบบบ�อแบ�งน้ํา ดังนี้ 
- ระดับสัน/ขอบ Weir อยู�ในแนวเดียวกัน 
- น้ําตกแบบ Free Fall  
- ความกว#างเปAนสัดส�วนตามปริมาณน้ําท่ีต#องการ 

ข�อควรระวัง  
 - ในกรณีท่ีบ�อแบ�งน้ําอยู�หลังจากการเติมสารส#ม/ PACl และกวนเร็วแล#วต#องควบคุมให#น้ํา 
ตกผ�านฝ�ายน้ําล#นไม�เกิน 10 ซม. (Free Fall วัดระดับน้ําล#นฝ�ายถึงระดับน้ําล�าง) เพ่ือป@องกันการแตกตัวของ
ตะกอนท่ีเกิดในข้ันตอนการกวนเร็ว 

 
รูปท่ี 2-16 ลักษณะน้ําตกผ�านสันเวียร= แบบ Free Fall 

 

- ในกรณีท่ีแบ�งน้ําแบบ Free Fall และเกิดการดึงอากาศเข#าไปกับน้ํา ซ่ึงจะก�อให#เกิดปvญหา  
Air Lock (รูปท่ี 2-17) ในท�อระหว�างบ�อแบ�งน้ํากับถังกวนช#า จะทําให#น้ําไหลผ�านเส#นท�อไม�สมํ่าเสมอ และทํา
ให#ตะกอนแตกตัว อาจจะทําให#น้ําไหลเข#าถังกวนช#าไม�สมํ่าเสมอ เช�น ไหลเข#า 1 นาที และหยุดไหล 1 นาที 
เปAนต#น ส�งผลให#กระบวนการรวมตะกอนในกระบวนการกวนช#าผิดพลาด  

 
รูปท่ี 2-17 เกิด Air Lock เม่ือติดต้ังปลายท�อตํ่ากว�าระดับผิวน้ํา 
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การแก#ไขกรณีเกิดปvญหา Air Lock จะต#องดําเนินการแก#ไข ดังนี้ 
  1) ติดต้ังแผ�นก้ันอากาศ ก�อนทางเข#าท�อน้ํา ดังรูปท่ี 2-18 

 
รูปท่ี 2-18 การติดต้ังแผ�นก้ันอากาศก�อนเข#าท�อน้ํา 

 

            2) ทําการติดต้ังท�อน้ําเข#าถังกวนช#าให#สูงกว�าระดับน้ําในถังกวนช#า ดังรูปท่ี 2-19 (ก) 
            3) ทําการเจาะท�อระบายอากาศ ในกรณีท่ีระดับน้ําเข#าถังกวนช#าอยู�ตํ่ากว�าระดับน้ําใน

ถังกวนช#า ดังรูปท่ี 2-19 (ข) และ 2-19 (ค) 
 

 
   (ก) (ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 2-19 การปรับระดับท�อน้ําเข#า ให#สูงกว�าระดับ (ก) และการเจาะรูท�อน้ํา เพ่ือระบายอากาศ (ข) และ (ค) 
 

- หลังเติมสารเคมีและกวนเร็วแล#ว ต#องไม�ทําให#น้ําปv�นป�วนมากหรือกวนเร็วซํ้าจนทําให#ตะกอนท่ี
เกิดข้ึนแล#วแตกตัว การสร#างตะกอนจะเกิดท่ีกวนเร็ว หากทําได#กวนเร็วกับกวนช#าต#องอยู�ใกล#กัน 

 
2.2.3 การกวนช�าหรือการรวมตะกอน (Flocculation) 

การรวมตะกอนเปAนการทําให#อนุภาคคอลลอยด=ท่ีถูกทําลายเสถียรภาพแล#ว มีโอกาสสัมผัสกันมาก
ข้ึน และเกิดการรวมตัวเปAนอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึน เพ่ือให#ตะกอนมีน้ําหนักมากพอท่ีจะตกตะกอนออกจาก
น้ําด#วยแรงโน#มถ�วงของโลก กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนในถังกวนช#า (Slow Mixing Tank) การออกแบบต#องให#

บ�อแบ�งน้ํา บ�อแบ�งน้ํา 

ต#นกวนช#า ต#นกวนช#า 
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เกิดการกวนน้ําอย�างนุ�มนวล และนานพอ โดยควบคุมความเร็วน้ําให#พอเหมาะ ไม�ตํ่าเกินไปจนเกิดการ
ตกตะกอนภายในถังกวนช#า และไม�เร็วเกินไป จะทําให#ตะกอนแตกออกจากกัน 

2.2.3.1 ถังกวนช�าแบบใช�แผงก้ัน (Baffle Channel Flocculator) 

การกวนน้ําช#าๆ อย�างนุ�มนวลเพ่ือให#เม็ดตะกอนสัมผัสกับคอลลอยด= และอนุภาคของ 
สารปนเป��อนในน้ํา สามารถทําได#โดยการบังคับให#น้ําไหลวกวน และคดเค้ียวไปมาด#วยแผงก้ันน้ํา (Baffle)  
การกวนน้ําเกิดข้ึนเม่ือน้ําถูกบังคับให#ไหลกลับทิศทางอ#อมผ�านปลายแผงก้ัน และไหลไปตามช�องทางการไหล 
ท่ีกําหนด ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ันแบ�งเปAน 2 ลักษณะตามทิศทางของการไหล คือ การไหลในทิศทางตาม
แนวราบ (Horizontal Flow Baffled Channel Flocculator) และการไหลในแนวด่ิง (Vertical Flow Baffled 
Channel Flocculator) ดังรูปท่ี 2-20 2-21 2-22 และ 2-23 

ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ันท่ีใช#งานกันท่ัวไป จะเปAนแบบท่ีมีทิศทางการไหลในแนวราบ
มากกว�าแบบท่ีมีทิศทางการไหลในแนวด่ิง เนื่องจากมีความสะดวกในการดูแลรักษา สามารถทําความสะอาดได#
ง�าย และสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานด#วยการเพ่ิม หรือลดแผงก้ันน้ําในถังได#ง�าย ส�วนถังกวนช#าแบบใช# 
แผงก้ันท่ีมีทิศทางการไหลในแนวด่ิง มีข#อดี คือ ต#องการพ้ืนท่ีใช#งานน#อยกว�า เนื่องจากสามารถออกแบบให#ถัง 
มีความลึกได#มากกว�า โดยอาจมีความลึกได#ถึง 3 เมตร อย�างไรก็ตาม ควรคํานึงถึงความยากง�ายในการทําความ
สะอาดถังในภายหลังด#วย 

ข#อดีของถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน คือ การไหลของน้ําจะเปAนการไหลในทิศทางเดียว จึงไม�
มีปvญหาเก่ียวกับการไหลลัดทาง (Short Circuit Flow) การใช#งานง�าย ค�าดูแลรักษาตํ่า แต�ข#อจํากัดของถัง 
แบบนี้ คือ มีความยืดหยุ�นในการใช#งานน#อย โดยเฉพาะหากมีการใช#อัตราการไหลท่ีเปลี่ยนไปจากท่ีออกแบบไว# 
นอกจากนั้น ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน ยังเหมาะท่ีจะใช#กับระบบประปาท่ีมีขนาดค�อนข#างใหญ� เช�นมีกําลังการ
ผลิตมากกว�า 10,000 ลบ.ม./วัน จึงจะทําให#เกิดค�าเฮดสูญเสีย (Headloss) ในการไหลสูงเพียงพอสําหรับการ
กวนช#า โดยไม�ต#องออกแบบให#แผงก้ันแต�ละแผ�นอยู�ใกล#กันมากเกินไป เพ่ือไม�ให#มีความยุ�งยากในการดูแลรักษา  
และทําความสะอาดภายในถัง 

 

 

 

รูปท่ี 2-20 ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน (แบบไหลในแนวราบ) 
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  (ก)                                                             (ข) 

รูปท่ี 2-21 ถังกวนช#าแบบแผงก้ันไหลในแนวราบ 
 

 
รูปท่ี 2-22 ถังกวนช#าแบบใช#แผงก้ัน (แบบไหลในแนวด่ิง) 

 

 

รูปท่ี 2-23 ถังกวนช#าแบบแผงก้ันไหลในแนวด่ิง 
 

2.2.3.2 ถังกวนช�าแบบเครื่องกล (Mechanical Flocculator) 
ถังกวนช#าแบบเครื่องกล จะเปAนการใช#ใบพัดในการกวนน้ํา ซ่ึงมีลักษณะเช�นเดียวกับท่ีใช#

ในถังกวนเร็ว คือ แบบใบพาย หรือใบพัดแบน แบบเทอร=ไบน= และแบบใบพัดเรือ  

ใบพัดแบบใบพายจะติดต้ังในทิศทางตามการไหล หรือขวางการไหลก็ได# และติดต้ังใน
แนวนอน หรือในแนวต้ังก็ได#เช�นกัน ใบพัดชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว�าแบบอ่ืนๆ ใบพัดแบบเทอร=ไบน= 
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มีประสิทธิภาพในการกวนตํ่ากว�าแบบอ่ืน แต�มีข#อดีคือติดต้ังได#ง�าย ใบพัดแบบใบพัดเรือจะให#ค�า G ท่ีสมํ่าเสมอ
ท่ัวถังมากท่ีสุด และไม�มีข#อจํากัดในเรื่องความเร็วรอบ ใบพัดแบบนี้จะใช#ในถังกวนเร็วมากกว�าในถังกวนช#า 

2.2.3.3 ถังกวนช�าแบบใช�เส�นท�อแนวดิ่ง 

น้ําดิบจะไหลเข#ารางซ่ึงติดต้ังท�อกระจายน้ําวางเรียงไปตามความยาวของรางน้ําดิบ  
เม่ือไหลผ�านท�อกระจายน้ําด#วยความเร็วท่ีพอเหมาะ จะเกิดการกวนผสมข้ึน เม่ือไหลลงด#านล�างถังจะม#วนตัว 
และไหลล#นข#ามฝาย (Weir) ก้ันน้ํา เข#าสู�ถังตกตะกอนต�อไป 

  

รูปท่ี 2-24 ถังกวนช#าชนิดท�อแนวด่ิง 
ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการกวนช�าหรือการรวมตะกอน (Flocculation) 

1) ควบคุมขนาดตะกอนในกระบวนการกวนช#าให#มีขนาดท่ีเหมาะสม และสามารถตรวจสอบน้ําหนัก
ตะกอนได#โดยใช#บีกเกอร=ตักน้ําท่ีปลายกวนช#ามาต้ังไว#ประมาณ 6 นาที จากนั้นดูดน้ําท่ีระดับตํ่ากว�าผิวน้ํา 10 
เซนติเมตรนํามาวัดความขุ�นและบันทึกขนาดของตะกอนไว#เปAนข#อมูล และควบคุมความขุ�นไม�เกิน 10 NTU 
(ค�าความขุ�นก�อนเข#ากรองท่ี กปภ. ควบคุม) ดังรูปท่ี 2-25 และ 2-26 

 
รูปท่ี 2-25 จุดเก็บตัวอย�างน้ําท่ีปลายกวนช#า 
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โดยปกติตะกอนในกระบวนการกวนช#าจะมีขนาดท่ีใหญ�ข้ึนเรื่อยๆ จากต#นกวนช#าไปปลายกวนช#า 
สามารถตรวจสอบโดยการใช#บีกเกอร=ตักน้ําตามตําแหน�งต�างๆมาเปรียบเทียบขนาดตะกอน 

ท้ังนี้ หากสามารถควบคุมให#น้ําก�อนกรองมีค�าความขุ�นตํ่ากว�าท่ีกําหนด ก็จะเปAนประโยชน=ต�อ 
การกรองคือจะช�วยยืดรอบเวลาการล#างย#อนอีกท้ังยังทําให#การฆ�าเชื้อโรคมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2-26 ตรวจสอบประสิทธิภาพการกวนช#า และขนาดตะกอน 

 

 
รูปท่ี 2-27 กระบวนการรวมตะกอนในกระบวนการกวนช#า 

 

2) หากน้ําดิบท่ีออกจากถังกวนช#าแล#วตะกอนยังมีน้ําหนักเบา ให#ใช# Polymer ร�วมด#วย เพ่ือช�วยรวม
ตะกอนให#มีขนาดใหญ�และมีน้ําหนักมากข้ึนเช�น กรณีท่ีค�าความขุ�นมากกว�า 1,000 NTU หรือตํ่ากว�า 30 NTU 
หรือกรณีท่ีคุณภาพน้ําดิบไม�เหมาะสมหรือกรณีท่ีมีการผลิตน้ําเกินอัตรากําลังการผลิต เปAนต#น 

ตั้งท้ิงไว# 6 นาที จากน้ันดูดนํ้า 
ต่ํากว�าผิวนํ้า 10 ซม . 

มาวัดความขุ�น 
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รูปท่ี 2-28 กระบวนการรวมตะกอนโดยวิธีการเติม Polymer 

3) ควบคุมอัตราการตกตะกอน (Surface Loading / Overflow Loading) โดยค�า Surface Loading
สามารถหาได#จากกราฟระหว�างค�าความขุ�น และอัตราการตกตะกอน (Settling Velocity) ซ่ึงอัตราการ
ตกตะกอนท่ีระดับความลึกน้ํา 10 เซนติเมตร เทียบระยะเวลามีค�าดังรูปท่ี 2-29 (ในการสร#างตะกอนโดยการ
เติมสารเคมีกวนเร็วและกวนช#า จะต#องให#ตะกอนมีน้ําหนักและมีอัตราการตกตะกอนมากกว�า 1 เมตร/ชั่วโมง
หรือ 1.67 ซม./นาที ตะกอนจึงจะตกตะกอนได#ตามท่ีเราต#องการ) 

 

รูปท่ี 2-29 แสดงระยะเวลาการตกตะกอน และอัตราการตกตะกอน ท่ีระดับความลึกน้ํา 10 เซนติเมตร 

จากนั้นลากเส#นจากแกน X ไปตัดกับเส#นกราฟ แล#วอ�านค�าความขุ�นไม�เกินค�าควบคุม (ค�าท่ีเราควบคุม
คือความขุ�นก�อนเข#ากรองไม�เกิน 10 NTU) ดังตัวอย�างรูปท่ี 2-30 ซ่ึงทําการเปรียบเทียบการเติมสารส#มท่ีความ
เข#มข#นต�างๆ จะเห็นได#ว�าผลทดสอบจาร=เทสท=บีกเกอร=ท่ี 1 (Jar 1) ให#ผลทดสอบท่ีน�าพอใจ เนื่องจาก  
ณ ค�าอัตราการตกตะกอน (Settling velocity) ท่ี 1.67 ซม./นาที มีค�าความขุ�นไม�เกิน 10 NTU 

โดยปกติการต้ังค�าเครื่องจาร=เทสท= จะกําหนดความเร็วรอบและระยะเวลาในการกวนช#าของจาร=เทสท= 
ให#สัมพันธ=กับระบบจริง แต�หากหาค�าไม�ได# ให#ใช#ข#อมูล ดังนี้ 

กรณีมีการกวนช#า Stage เดียว  
    - ค�ามาตรฐานในการออกแบบกําหนดค�า G = 30 s-1เวลากวนไม�น#อยกว�า 15 นาที 
    - กวนช#าใน Jar Test ท่ี 30 รอบต�อนาที เปAนเวลา 15 นาที 
กรณีมีการกวนช#า 3 Stage  
    - ค�ามาตรฐานในการออกแบบกําหนดค�า G = 50, 30, 20 s-1 เวลากวนไม�น#อยกว�า 7, 7, 7 นาที 
    - กวนช#าใน Jar Test ท่ี 50, 30, 25 รอบต�อนาที เปAนเวลา 7, 7, 7 นาที 
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รูปท่ี 2-30 ตัวอย�างการเปรียบเทียบผลการหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอน 
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รูปท่ี 2-31 ตัวอย�างการหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอน โดยการใช#สารเคมีหลายชนิด 

 จากรูปท่ี 2-31 เปAนการทดสอบจาร=เทสท=เพ่ือหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอน สําหรับ
กรณีท่ีมีการใช#สารเคมีหลายชนิด ซ่ึงพบว�าจาร=เทสท=หมายเลข 7 ให#ผลคุณภาพน้ําท่ีดี และประหยัดสารเคมี 
และในรูปท่ี 2-32 เปAนการทดสอบการตกตะกอนด#วยจาร=เทสท=เปรียบเทียบระหว�าง สารส#ม(Alum) เฟอร=ริก
คลอไรด= (FeCl3) สารส#มร�วมกับโพลิเมอร= (985 N) และเฟอร=ริกคลอไรด=โพลิเมอร= พบว�าเม่ือทําการเติมสาร
ช�วยตกตะกอน หรือโพลิเมอร= จะทําให#คุณภาพน้ําท่ีได#ดีข้ึน 
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รูปท่ี 2-32 ตัวอย�างการหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสม โดยใช# Polymer (985 N) ร�วมกับ Alum และ FeCl3 
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รูปท่ี 2-33 การเปรียบเทียบความขุ�นหลังการตกตะกอนจากระบบผลิตน้ําจริง และจาร=เทสท= 

 จากรูปท่ี 2-33 เห็นได#ว�าความขุ�นหลังการตกตะกอนในระบบผลิตน้ําจริง มีค�าความขุ�นสูงกว�าใน 
จาร=เทสท= ซ่ึงอาจเกิดได#จากหลายสาเหตุ เช�น การเติมสารเคมี การกวนเร็ว การกวนช#า การต้ังความเร็วในการ
กวนของเครื่องจาร=เทสไม�สอดคล#องกับระบบจริง หรือสาเหตุอ่ืนๆ ดังนั้นผู#ปฏิบัติงานต#องทําการหาสาเหตุ และ
ทําการแก#ไขทันที 

ข�อควรระวัง กระบวนการกวนช#าจะเกิดข้ึนอย�างสมบูรณ= คือ ได#ตะกอนขนาดใหญ�และน้ําหนักมากกว�าน้ํา
ดังนั้นต#องทําการควบคุมไม�ให#เกิดการปv�นป�วนของน้ําในกระบวนการกวนช#า เช�น มีเศษขยะ ใบไม# ขวางทางน้ํา 
ไม�เทน้ํา หรือฉีดน้ําในถังกวนช#า เปAนต#น เพราะจะทําให#ตะกอนแตกตัว และไม�จมลง 
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กระบวนการกวนช�ามีตัวช้ีวัดกระบวนการ (KPI In-Process) คือ 

ได#ตะกอนขนาดใหญ�และน้ําหนักมากกว�าน้ํา โดยมีอัตราการตกตะกอน (Surface Loading/Overflow 
Loading) มากกว�า 1 เมตร/ชั่วโมง และความขุ�นน้ําปลายกวนช#า ท่ีระดับความลึกไม�ตํ่ากว�า 10 ซม. หลังต้ังท้ิง
ไว#ประมาณ 6 นาที หรือ 5 ซม. ท่ี 3 นาที และความขุ�นต#องไม�เกิน 10 NTU 

2.2.4 แผงกระจายน้ํา 
แผงกระจายน้ําท่ีใช#ในระบบผลิตน้ําประปา มีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 2-34 การกระจายน้ําออก

จากถังกวนช#าให#ไหลเข#าถังตกตะกอน จําเปAนต#องมีอัตราการไหลท่ีสมํ่าเสมอท้ังตลอดหน#าตัดของถังตกตะกอน 
เพ่ือให#การตกตะกอนในถังตกตะกอนมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปกติน้ําท่ีผ�านเข#ากระบวนการตกตะกอนจะอยู�
ในถังตกตะกอนประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง แต�หากกระจายน้ําไม�ดี จะส�งผลให#ระยะเวลาน้ําอยู�ในถังตกตะกอน
น#อยลง ทําให#ตะกอนจมตัวลงไม�ทัน หรือไม�มีประสิทธิภาพ เรียกว�า “Short – Circuiting” (รูปท่ี 2-35)  
ซ่ึงหากมีการติดต้ังแผ�นก้ัน (Baffle) ก�อนผ�านเข#าแผงกระจายน้ํา จะช�วยให#น้ําเกิดการกระจายเข#าแผงกระจาย
ได#ดีข้ึน (รูปท่ี 2-36) 

การไหลลัดทาง (Short Circuit) ของน้ําในถังตกตะกอน คือ น้ําบางส�วนไหลออกจากถังตกตะกอน
ช#าหรือเร็วเกินไป ซ่ึงมีสาเหตุหลักจาก  

1) อุณหภูมิของน้ําท่ีไหลเข#ามาใหม�กับน้ําในถังตกตะกอนแตกต�างกัน 
2) ความขุ�นของน้ําดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย�างกะทันหัน ทําให#ความหนาแน�นแตกต�างกัน  
3) ความเข#มข#นของน้ําดิบและน้ําในถังตกตะกอน เช�น น้ําดิบมีความเค็ม / TDS สูง  
4) กระแสลม 

 

 
 

รูปท่ี 2-34 ลักษณะของแผงกระจายน้ํา 
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รูปท่ี 2-35 การเกิด Short Circuiting 

 
รูปท่ี 2-36 การติดต้ังแผงก้ัน ช�วยให#น้ํากระจายเข#าแผงกระจายน้ําได#ดี 

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการกระจายน้ําผ�านแผงกระจายน้ํา 

- ล#างแผงกระจายน้ําอย�างน#อย ป6ละ 2 ครั้ง  
- หากแผงกระจายน้ํามีตะกอน เศษขยะ ใบไม# หรือสาหร�าย อุดตันแผงกระจายน้ํา ให#ทําความ

สะอาด เนื่องจากจะทําให#น้ําปv�นป�วน ส�งผลให#ความเร็วน้ําสูงข้ึน และอาจทําให#ตะกอนแตกตัวได# 
- ตะกอนท่ีมีน้ําหนักเหมาะสม เม่ือผ�านแผงกระจายน้ําจะสังเกตเห็นเปAนลําตะกอนช�วงต#น 

ถังตกตะกอน หลังจากนั้นตะกอนจะจมหายไปในถังตกตะกอน ดังรูปท่ี 2-37 
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รูปท่ี 2-37 ลําตะกอนท่ีออกจากแผงกระจายน้ํา และจมตัวลง 
 

2.2.5 ถังตกตะกอน (Sedimentation) 

การตกตะกอนเปAนการแยกตะกอนท่ีมีขนาดใหญ� และมีน้ําหนักมากพอท่ีจะตกตะกอนได#เอง 
ตามแรงโน#มถ�วงของโลกให#แยกออกจากน้ํา ทําให#ได#น้ําใส และตะกอนเหลวแยกจากกัน 

2.2.5.1 ถังตกตะกอนแบบ Presedimentation 

เปAนกระบวนการเตรียมน้ําก�อนเข#าสู�ระบบผลิตกรณีคุณภาพน้ําดิบไม�ได#มาตรฐาน มักเปAน 
บ�อดินขนาดใหญ�ซ่ึงมีเวลากักน้ํานานมาก หรือถังคอนกรีต มีหน#าท่ีขังน้ําดิบท่ีมีความขุ�นสูงให#อยู�นิ่งเพ่ือให#
ตะกอนขนาดใหญ�ท่ีมีน้ําหนักจมลงก#นบ�อท้ังนี้เพ่ือลดภาระของกระบวนการโคแอกกูเลชันและการตกตะกอน 
ท่ีตามมา สําหรับกระบวนการผลิตน้ําประปาแบบ Conventional เหมาะสมสําหรับน้ําดิบท่ีมีความขุ�นไม�เกิน 
5,000 NTU แต�จะมีประสิทธิภาพดีความขุ�นน้ําดิบไม�ควรเกิน 1,000 NTU หากน้ําดิบความขุ�นสูงเกินควรมี 
ถังตกตะกอนแบบนี้ช�วยก�อนเข#าการกวนเร็ว 

2.2.5.2 ถังตกตะกอนแบบถังส่ีเหล่ียมผืนผ�า 

ถังตกตะกอนสี่ เหลี่ยมผืนผ#า (รูปท่ี2-38) ใช# กับระบบผลิตน้ําแบบ Conventional  
มีลักษณะยาวและแคบ น้ําจะไหลเข#าท่ีปลายด#านหนึ่งของถัง และไหลตามความยาวของถัง ส�วนรับน้ําเข#าถัง
อาจจะมีผนัง หรือกําแพงกระจายน้ํา (Diffusion Wall) เพ่ือช�วยลดความเร็วในการไหล และกระจายน้ําให#ไหล
เข#าถังอย�างท่ัวถึงตลอดหน#าตัดของถัง น้ําไหลในแนวราบไปตามความยาวของถัง ตรงไปยังรางรับน้ําท่ีอยู�อีก
ด#านหนึ่งของถัง ซ่ึงควบคุมระดับน้ํา และอัตราการระบายน้ําออกจากถังด#วยฝายรูปตัววี หรือช�องเป}ดท่ีติดต้ัง
ตามความยาวรางรับน้ํา ด#วยความเร็วในการไหลท่ีเหมาะสม เม็ดตะกอนจะเคลื่อนท่ีไปตามทิศทางการไหลของ
น้ํา และเคลื่อนท่ีลงในแนวด่ิงตามแรงโน#มถ�วงของโลก และตกลงสู�ก#นถังในท่ีสุด จะมีเฉพาะน้ําใสท่ีไหลออกไป
ยังรางรับน้ําความยาวรวมของรางรับน้ําออกจะต#องมากพอท่ีจะทําให#น้ําไหลออกมาจากถังด#วยความเร็ว 
ตามท่ีกําหนดไว# อาจมีการติดต้ังกลไกสําหรับกวาดตะกอนบริเวณก#นถังเพ่ือระบายท้ิงด#วย 
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รูปท่ี 2-38 รูปแปลน และรูปตัดของถังตกตะกอนแบบถังสี่เหลี่ยมผืนผ#า 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของถังตกตะกอนโดยใช� Tube Settler หรือ Plate Settler 

เนื่องจากการตกตะกอนของอนุภาคข้ึนอยู�กับพ้ืนท่ีผิวน้ํา หรืออัตราน้ําล#นผิวเท�านั้น และไม�ข้ึนอยู�
กับความลึก หรือเวลาในการเก็บกักของถังตกตะกอน การใช#ท�อ หรือแผ�นตกตะกอนใส�เข#าไปในถังตกตะกอน 
โดยไม�เปลี่ยนแปลงความลึกของถัง จะทําให#อนุภาคท่ีมีความเร็วในการตกตะกอนตํ่ากว�าอัตราน้ําล#นผิว 
ถูกกําจัดได#เพ่ิมมากข้ึน เพราะไม�จําเปAนต#องตกตะกอนถึงพ้ืนถังท่ีแท#จริง การกระทําเช�นนี้ไม�ได#เปAนการลด
ความลึกของถังตกตะกอน แต�เปAนการลดความลึกของการตกตะกอนของอนุภาค 

การสอดแผ�นหรือท�อขนาดเล็กๆ จํานวนมากเข#าไปในถังตกตะกอน และบังคับให#น้ําไหลผ�านในท�อ
เหล�านั้นเพ่ือลดความลึกในการตกตะกอนของอนุภาค จะช�วยให#ถังตกตะกอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ความจริง
แล#วก็คือ ถังตกตะกอนธรรมดาท่ีมีการใส�แผ�นหรือท�อตกตะกอนลงไป เรียกว�าถังตกตะกอนแบบท�อ 
โดยถังตกตะกอนแบบท�อเอียงมาก (45–60 องศา) จะช�วยทําให#ตะกอนไม�เกาะติดกับท่ี น้ําหนักของตะกอน
ช�วยให#ตะกอนสามารถไหลลงมาตามท�อได#เอง (รูปท่ี2-39 2-40 และ 2-41) การวางท�อตะกอนเอียงมากๆ จะ
ทําให#น้ําท่ีไหลจากล�างข้ึนบนมีทิศทางสวนกับการเคลื่อนท่ีของตะกอน ลักษณะเช�นนี้ช�วยทําให#การตกตะกอน
ได#ผลดียิ่งข้ึน เนื่องจากความขุ�นในน้ําจะถูกจับอยู�ในกระแสของตะกอนเข#มข#นท่ีเคลื่อนท่ีลงมาตามท�อ โดยใน
การใช#งานอาจจะมีตะกอนบางส�วนสะสมอยู�ภายในท�อ จึงต#องทําการฉีดล#างทําความสะอาดอย�างสมํ่าเสมอ  

 
รูปท่ี 2-39 ถังตกตะกอนแบบท�อ 
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รูปท่ี 2-40 ถังตกตะกอนแบบท�อ 

(ก) ตําแหน�งท่ีติดต้ังท�อตกตะกอน (ข) ท�อตกตะกอนแบบมอดูล 

 
รูปท่ี 2-41 การไหลของน้ํา และตะกอนในท�อตกตะกอน 

 

2.2.5.3 ถังตกตะกอนแบบสัมผัส (Solid Contact Clarifier) 

ถังตกตะกอนแบบสัมผัส เปAนถังตกตะกอนท่ีรวมเอากระบวนการสร#างแกนตะกอน 
(กวนเร็ว) การรวมตะกอน (กวนช#า) และการตกตะกอน เข#ามารวมอยู�ในถังเดียวกัน (รูปท่ี 2-42) น้ําท่ีไหลออก
จากถังตกตะกอนแบบสัมผัสจะถูกส�งต�อโดยตรงไปยังถังกรอง เพ่ือกําจัดอนุภาคความขุ�นท่ียังหลงเหลือออก
จากน้ําต�อไป ถังตกตะกอนแบบสัมผัสจะใช#งานได#ดีกับอัตราการไหลท่ีค�อนข#างคงท่ี และคุณภาพของ 
น้ําดิบไม�เปลี่ยนแปลงมาก ส�วนใหญ�ถังตกตะกอนชนิดนี้จะเปAนถังสําเร็จรูปท่ีมีผู#ออกแบบ และผลิตจําหน�าย  
ซ่ึงได#ทําการทดสอบจนใช#การได# และถูกออกแบบให#มีขนาด และรูปร�างกะทัดรัด ถังตกตะกอนแบบสัมผัส
แบ�งเปAน 2 แบบคือ แบบหมุนเวียนตะกอน (Sludge Recirculation) และแบบมีชั้นตะกอน (Sludge Blanket) 

 
 

รูปท่ี 2-42 ถังตกตะกอนแบบสัมผัสชนิดหมุนเวียนตะกอน 
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ถังตกตะกอนแบบสัมผัสแบบหมุนเวียนตะกอน มีลักษณะสําคัญ คือ มีการหมุนเวียน
ตะกอนในก#นถังตกตะกอนมายังส�วนท่ีเปAนถังกวนเร็วเพ่ือช�วยเร�งอัตราเร็วในการสร#างแกนตะกอน การกวนน้ํา
อาจใช#ใบพัด หรือวิธีทางชลศาสตร=ก็ได# ส�วนถังตกตะกอนแบบสัมผัสแบบมีชั้นตะกอนจะไม�มีการหมุนเวียน
ตะกอน แต�ต#องรักษาให#มีชั้นตะกอนอยู�ในถังตลอดเวลา โดยไม�ฟุ@งกระจายข้ึนมา หรือไม�อัดตัวแน�นอยู�ท่ีก#นถัง 
ท้ังนี้น้ําท่ีผสมกับสารเคมี และเกิดการสร#างตะกอนแล#ว จะถูกบังคับให#ไหลผ�านชั้นตะกอน เพ่ือให#เกิดการรวม
ตะกอนข้ึนภายในชั้นตะกอนท่ีก#นถัง จะมีเฉพาะน้ําใสเท�านั้นท่ีไหลกลับข้ึนมา และไหลออกไปจากถัง  
การควบคุมชั้นตะกอนทําได#โดยการระบายตะกอนในถัง หรือการหมุนเวียนตะกอน 

ถังตกตะกอนแบบนี้นิยมใช#ในกระบวนการกําจัดความกระด#างด#วยปูนขาว-โซดาแอช  
(Lime–Soda Softening) เนื่องจากมีปริมาณตะกอนเกิดข้ึนมาก ข#อดีของถังตกตะกอนแบบสัมผัส คือ มี
ขนาดกะทัดรัด การควบคุมดูแลรักษาเสียค�าใช#จ�ายตํ่า เพราะไม�ต#องมีการกวนช#าด#วยใบพัด และสามารถใช#
อัตราน้ําล#นผิวได#สูงกว�าถังแบบธรรมดา รวมท้ังไม�เกิดปvญหาการไหลลัดทาง เนื่องจากการไหลของน้ําถูกบังคับ
ทิศทางอย�างแน�นอน และมีการหมุนเวียนน้ําตะกอนภายในถังตลอดเวลาจึงไม�เกิดปvญหาจากความแตกต�าง
ของความหนาแน�นของน้ํา 

การเลือกชนิดของถังตกตะกอน ต#องพิจารณาถึงคุณลักษณะของน้ําดิบ และความ
เปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของน้ํา หรือการใช#น้ํา จะทําให#ได#ถังตกตะกอนท่ีมีความเหมาะสมในการใช#งาน  
และมีค�าใช#จ�ายตํ่า เช�น น้ําท่ีมีความเปAนด�างตํ่า และมีความขุ�นน#อย มักจะเกิดตะกอนความขุ�นท่ีมีน้ําหนักเบา 
และตกตะกอนได#ช#า ความเร็วในการตกตะกอนจะสูงข้ึนเม่ือตะกอนมีอายุมากข้ึน หรืออยู�ในถังนานข้ึน ดังนั้น 
การเลือกใช#ถังตกตะกอนสําหรับน้ําท่ีมีคุณสมบัติดังกล�าว ควรใช#ถังตกตะกอนแบบสัมผัส เนื่องจากตะกอน 
ท่ีอยู�ในถังจะถูกหมุนเวียนกลับมาช�วยในการสร#างตะกอน และรวมตะกอน ท่ีทําให#ได#ตะกอนท่ีมีคุณสมบัติ 
ในการตกตะกอนได#ดี ส�วนน้ําท่ีมีความขุ�นมาก จะทําให#เกิดตะกอนท่ีตกตะกอนได#ง�าย อนุภาคดินเหนียวท่ีเปAน
ความขุ�นอยู�ในน้ําจะเกิดการรวมตะกอนได#ดี และมีน้ําหนักมาก จึงสามารถเลือกใช#ถังตกตะกอนได#หลายแบบ 
หากเลือกใช#ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบท�อตกตะกอน จะใช#งานได#ง�าย เนื่องจากถังแบบนี้จะรับการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการไหลได#ดี และไม�ยุ�งยากในการหยุดหรือเริ่มระบบ 

 
การกําจัดตะกอนในถังตกตะกอน 

 ตะกอนขนาดใหญ�ท่ีเคลื่อนท่ีลงในแนวด่ิงตามแรงโน#มถ�วงของโลกจะตกลงสะสมอยู�ท่ีบริเวณก#นถัง  
จึงจําเปAนต#องมีการระบายออกจากถัง เพ่ือให#ชั้นของตะกอนไม�สะสมหนาจนเกินไป และสามารถเป}ดโอกาสให#
รับตะกอนท่ีตกแล#วได#มากข้ึน โดยอาศัยหลุมตะกอน (Sludge Hopper) หรือเครื่องกวาดตะกอน (Mechanical 
Scrapper) ในการรวบรวมและระบายตะกอนออกจากถัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลุมตะกอน (Sludge Hopper) 

โครงสร#างของถังบริเวณก#นถังจะเปAนหลุมเพ่ือรับตะกอนท่ีตกลงสู�ก#นถังและระบายตะกอน
ออกโดยใช#ประตูน้ํา (รูปท่ี 2-43) 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

 

รูปท่ี 

2) เครื่องกวาดตะกอน

- เครื่องกวาดตะกอนแบบ 

เปAนเครื่องกวาดตะกอน
เคลื่อนท่ีไปมาผ�านลูกรอกไปตลอดความยาวของถังตกตะกอน และมีใบกวาดตะกอนติดอยู�กับสลิงท่ีด#านล�าง
ของถังตกตะกอน ซ่ึงทําหน#าท่ีกวาดตะกอนให#เคลื่อนท่ีไปยังบ�อรับตะกอน และระบายออกจากถังตกตะกอน
โดยการเป}ดวาล=วระบายตะกอน (รูปท่ี 

รูปท่ี 

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งานเครื่องกวาดตะกอนแบบ 
• Motor Gear และแกน Sling 

• สาย Sling ขาด/หย�อน 

• ระบบนําร�องใบกวาดชํารุด

• ใบกวาดชํารุด 

• Limit Switch ชํารุด 

• ระบบควบคุมวาล=วระบายตะกอนชํารุด

• Motor และ Valve ระบายตะกอนชํารุด
 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

 

รูปท่ี 2-43 หลุมตะกอนบริเวณก#นถังตกตะกอน 
 

เครื่องกวาดตะกอน (Mechanical Scrapper) ท่ีมีอยู�ในปvจจุบันมีหลายชนิด ได#แก�

เครื่องกวาดตะกอนแบบ Sling 

เครื่องกวาดตะกอนท่ีมีการออกแบบให#มีมอเตอร=ไฟฟ@าเปAนต#นกําลัง หมุนกว#านสลิง
เคลื่อนท่ีไปมาผ�านลูกรอกไปตลอดความยาวของถังตกตะกอน และมีใบกวาดตะกอนติดอยู�กับสลิงท่ีด#านล�าง

ทําหน#าท่ีกวาดตะกอนให#เคลื่อนท่ีไปยังบ�อรับตะกอน และระบายออกจากถังตกตะกอน
รูปท่ี 2-44) 

รูปท่ี 2-44 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Sling 
 

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งานเครื่องกวาดตะกอนแบบ Sling 
Sling ชํารุด 

ระบบนําร�องใบกวาดชํารุด 

ระบบควบคุมวาล=วระบายตะกอนชํารุด 

ระบายตะกอนชํารุด 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 46 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

ท่ีมีอยู�ในปvจจุบันมีหลายชนิด ได#แก� 

มีการออกแบบให#มีมอเตอร=ไฟฟ@าเปAนต#นกําลัง หมุนกว#านสลิง
เคลื่อนท่ีไปมาผ�านลูกรอกไปตลอดความยาวของถังตกตะกอน และมีใบกวาดตะกอนติดอยู�กับสลิงท่ีด#านล�าง

ทําหน#าท่ีกวาดตะกอนให#เคลื่อนท่ีไปยังบ�อรับตะกอน และระบายออกจากถังตกตะกอน

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 47 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

- เครื่องกวาดตะกอนแบบ Chain & Flight 

เปAนเครื่องกวาดตะกอนท่ีออกแบบให# มีมอเตอร= ไฟฟ@าเปAนต#นกําลัง ขับเคลื่อนโซ� 
โดยเคลื่อนท่ีอย�างต�อเนื่องผ�านลูกรอกไปตลอดความยาวของถังตกตะกอน ท้ังด#านบนและด#านล�าง และมี 
ใบกวาดตะกอนติดอยู�เปAนระยะตลอดความยาวโซ� ใบกวาดจะทําหน#าท่ีกวาดตะกอนให#เคลื่อนท่ีอย�างต�อเนื่อง
ไปยังบ�อรับตะกอน และระบายออกจากถังตกตะกอนโดยการเป}ดวาล=วระบายตะกอน 

 
รูปท่ี 2-45 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Chain & Flight 

 

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งานเครื่องกวาดตะกอนแบบChain & Flight 
• ไม�มี catalog คู�มือการใช#งานและบํารุงรักษา 

• โซ�ขับและโซ�ใบกวาดหลุด/ขาด 

• ใบกวาดและตัวยึดหัก/ชํารุด 

• ระบบควบคุมวาล=วระบายตะกอนชํารุด 

• Motor และ Valve ระบายตะกอนชํารุด 
 

- เครื่องกวาดตะกอนแบบ Hydraulic Scraper 

เปAนเครื่องกวาดตะกอนท่ีมีการออกแบบให# Hydraulic เปAนต#นกําลัง มีคันชักให#ใบกวาด
ตะกอนเคลื่อนท่ีแบบไป และกระดกกลับอย�างต�อเนื่อง โดยใบกวาดตะกอนถูกออกแบบวางเปAนระยะตลอด 
ถังตกตะกอน โดยจะพาตะกอนให#เคลื่อนท่ีต�อไปเรื่อยๆ จนไปลงบ�อรับตะกอน และระบายออกจาก 
ถังตกตะกอนโดยการเป}ดวาล=วระบายตะกอน 

 
รูปท่ี 2-46 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Hydraulic Scraper 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งาน
• ไม�มี catalog คู�มือการใช#งานและบํารุงรักษา

• Motor และ Hydraulic pump 

• น้ํามัน Hydraulic หมดอายุ

• กระบอก Hydraulic และ 

• แป@นยึด สลักเกลียวและนzอต หลุด

• ใบกวาดและตัวยึด หัก/ชํารุด

• ระบบนําร�องใบกวาด (slide plate) 

• ระบบควบคุมวาล=วระบายตะกอนชํารุด

• Motor และ Valve ระบายตะกอนชํารุด
 

- เครื่องกวาดตะกอนแบบ 

เปAนเครื่องกวาดตะกอน
สายสลิง สําหรับใช#ในการดึงให#ท�อดูดตะกอน
ตัวท�อดูดตะกอนมีรูเปAนระยะเพ่ือให#ตะกอนเข#า และไหลไปตา
ลักน้ํา โดยมีวาล=วระบายตะกอนในการควบคุมการระบายตะกอนออก

รูปท่ี 

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งาน
• ระบบควบคุมชํารุด  

• ท�ออ�อนขาด/รั่ว 

• ระบบนําร�องหัวดูดชํารุด 

• ประตูน้ําไฟฟ@าชํารุด รั่ว ชzอต

 

 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งานเครื่องกวาดตะกอนแบบ Hydraulic Scraper
คู�มือการใช#งานและบํารุงรักษา 

Hydraulic pump ชํารุด 

หมดอายุ/ขาด 

และ limit switchชํารุด/รั่ว 

แป@นยึด สลักเกลียวและนzอต หลุด/ชํารุด 

ชํารุด 

slide plate) หลุด/ชํารุด 

ระบบควบคุมวาล=วระบายตะกอนชํารุด 

ระบายตะกอนชํารุด 

เครื่องกวาดตะกอนแบบ Syphon 

เครื่องกวาดตะกอนท่ีมีการออกแบบให#มีมอเตอร=ไฟฟ@าเปAนต#นกําลัง โดยหมุนกว#าน
ใช#ในการดึงให#ท�อดูดตะกอนท่ีวิ่งอยู�ในรางให#เคลื่อนท่ีไปและกลับตามความยาวถังตกตะกอน  

ตัวท�อดูดตะกอนมีรูเปAนระยะเพ่ือให#ตะกอนเข#า และไหลไปตามท�ออ�อนเพ่ือดูดตะกอนออกในลักษณะของกา
ลักน้ํา โดยมีวาล=วระบายตะกอนในการควบคุมการระบายตะกอนออก 

 

รูปท่ี 2-47 เครื่องกวาดตะกอนแบบ Syphon 

สภาพปvญหาท่ีเกิดข้ึนและข#อควรระวังสําหรับการใช#งานเครื่องกวาดตะกอนแบบ Syphon

 

ประตูน้ําไฟฟ@าชํารุด รั่ว ชzอต 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 48 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

Hydraulic Scraper 

มีการออกแบบให#มีมอเตอร=ไฟฟ@าเปAนต#นกําลัง โดยหมุนกว#าน
วิ่งอยู�ในรางให#เคลื่อนท่ีไปและกลับตามความยาวถังตกตะกอน  

มท�ออ�อนเพ่ือดูดตะกอนออกในลักษณะของกา

Syphon 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 49 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

คาดการณ:ปริมาณการเกิดตะกอน 
ปริมาณตะกอนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาจากสารแขวนลอย (ความขุ�น) ในน้ําดิบและ

ตะกอนของสารเคมีท่ีเติมในกระบวนการผลิตน้ํา โดยคํานวณจากสูตร 
 

  S = (115.01 × 10-6) Q × (2.2P + 8.34TF) 
 

 โดยท่ี S = ปริมาณตะกอน (กก./ชม.) 
  Q = กําลังการผลิต (ลบ.ม./ชม.)  
  P = ปริมาณการเติมสารส#มสูงสุด (มก./ล.) 
  T = ความขุ�นสูงสุด (NTU) 
  F = Ratio SS / TU (กําหนดให#อยู�ในช�วง 1.00 – 2.00) 
 

คาดการณ:ความสามารถในการรองรับปริมาณตะกอน 
 การคาดการณ=ความสามารถในการรองรับปริมาณตะกอนสามารถคํานวณได#จากสูตร 

 

ปริมาณน้ําตะกอน     =          ปริมาณตะกอนท้ังหมดจากถังตกตะกอน (ตัน/วัน) × 100 × 365 (ลบ.ม./ป6) 
 
 

 

โดยท่ี ปริมาณตะกอนท้ังหมดจากถังตกตะกอน(ตัน/วัน) =  ปริมาณตะกอน (S) (กก./ชม.)× 24 

     
กําหนดให# น้ําตะกอนเข#มข#น = 10 - 15 % 

เม่ือคํานวณได#ปริมาณน้ําตะกอนแล#ว นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาตรสระระบายตะกอนท่ีมี
อยู�ในปvจจุบันของสถานีผลิตน้ําว�ามีเพียงพอหรือไม� หากปริมาตรสระระบายตะกอนมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึนได# แนวทางการจัดการตะกอนท่ีเหมาะสม คือ การขุดลอกสระระบายตะกอน 
แต�หากสระระบายตะกอนใช#งานเต็มศักยภาพแล#วจะต#องพิจารณาขนาดพ้ืนท่ีท่ียังคงเหลือ หากมีพ้ืนท่ีคงเหลือ
มากจะพิจารณาให#ขุดสระระบายตะกอนเพ่ิม แต�หากพ้ืนท่ีคงเหลือมีขนาดไม�เพียงพอท่ีจะทําการขุดสระระบาย
ตะกอนเพ่ิมจะพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เช�น เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เครื่องอัดกรอง (Filter 
press) สายพานรีดน้ํา (Belt press) ในการจัดการตะกอนต�อไป 

 

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการตกตะกอน (Sedimentation) 

1) ในช�วงน้ําดิบมีความขุ�นสูง (ปริมาณตะกอนในน้ําดิบมาก) ต#องควบคุมความสูงของตะกอนไม�ให#เกิด
การสะสมเกิน 30-50 ซม. แสดงดังรูปท่ี 2-48 เนื่องจากการสะสมของตะกอนจะส�งผลให#เวลาในการ
ตกตะกอนลดลง ความเร็วน้ําในแนวนอนสูงข้ึน ทําให#ตะกอนตกตะกอนไม�ทัน และเข#าสู�ถังกรองได# ดังนั้น เม่ือ
ตะกอนเกิดการสะสมเกินกว�าท่ีกําหนด ให#ดําเนินการระบายตะกอนออกจากถังตกตะกอนทันที และลักษณะ
ของถังตะกอนท่ีดี ตะกอนส�วนใหญ�จะสะสมอยู�บริเวณ 1 ส�วน 3 นับจากต#นถังตกตะกอน (มากกว�า 50% ของ

น้ําตะกอนเข#มข#น (%) 

1,000  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 50 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

ตะกอนท้ังหมด) ดังรูปท่ี 2-49 แต�ในกรณีท่ีติดต้ังท�อเอียงหรือแผ�นเอียง (Tube Settler) ตะกอนจะตกท่ี
บริเวณ Tube Settler มากกว�าท่ีอ่ืนๆ 

 
รูปท่ี 2-48 ปริมาณตะกอนสะสมไม�ควรเกิน 30-50 ซม. 

 
รูปท่ี 2-49 การสะสมของตะกอนส�วนใหญ� ควรเกิดข้ึนท่ีบริเวณ 1 ส�วน 3 นับจากต#นถังตกตะกอน  

2) ในช�วงน้ําดิบมีความขุ�นตํ่า (ปริมาณตะกอนในน้ําดิบน#อย) หากท้ิงไว#นานเกินไป ตะกอนจะอัดตัว
แน�น ทําให#ระบายออกยาก จึงต#องทําการระบายตะกอนออกจากถังตกตะกอนก�อนท่ีตะกอนจะเกิดการอัดตัว
แน�นเหนียวจนระบายไม�ออก  

แนวทางปฏิบัติในการปรับความถ่ีของการระบายตะกอน 
1. หากมีเปอร=เซ็นต=ตะกอนน#อย น้ํามาก ให#ลดความถ่ีในการระบายตะกอนลง 
2. หากมีเปอร=เซ็นตะกอนมาก เข#มข#น หรือท�อระบายตันให#เพ่ิมความถ่ีในการระบายตะกอน 
3. หากตะกอนมีเชื้อโรคหรือจุลินทรีย= มีกลิ่น ให#เพ่ิมความถ่ีในการระบายตะกอน 

 

3) ล#างถังตกตะกอนป6ละ 2 ครั้ง และตรวจสอบความชุดรุด/เสียหายของอุปกรณ=และถังตกตะกอน 
4) หากมีตะกอนเบาในถังตกตะกอน ต#องตักท้ิง หรือระบายท้ิง เพราะตะกอนเบาไม�สามารถ

ตกตะกอนได# 

กระบวนการตกตะกอนมีตัวช้ีวัดกระบวนการ (KPI In-Process) คือ 

- ความขุ�นก�อนเข#ากระบวนการกรองไม�เกิน 10 NTU และไม�มีตะกอนท่ีฟุ@งผ�านฝายน้ําล#น (Weir) 
- ความแตกต�างของความสูงตะกอนท่ีระบายจากวาล=วระบายตะกอนใส�ในกระบอกตวง จํานวน  

2 กระบอก หลังต้ังท้ิงไว# 30 นาที ต#องไม�เกิน 10% 
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- ระยะการมองเห็นลําตะกอนจากแผงกระจายน้ําจมหายไป ไม�ฟุ@งกระจาย 

2.2.6 การกรอง (Filtration) 

การกรองเปAนการแยกสารปนเป��อนขนาดเล็กท่ีแขวนลอยอยู�ในน้ําออกจากน้ํา โดยการให#น้ําไหล
ผ�านไปตามช�องว�างของตัวกลางพรุน เช�น ทราย หรือ ถ�าน แบ�งเปAนประเภทของเครื่องกรองน้ํา 

2.2.6.1 ถังกรองทรายชนิดกรองช�า (Slow Sand Filter) 

ระบบทรายกรองช#า เปAนการกรองน้ําท่ีใช#อัตราการกรองตํ่า (0.13-0.42 ลบ.ม./ชั่วโมง/
ตารางเมตร) โดยมีอัตราการกรองน้ําตํ่ากว�าถังกรองเร็วประมาณ 20-50 เท�า จึงใช#พ้ืนท่ีมากในการก�อสร#าง 
ถัง ทรายกรองท่ีใช#มีขนาดเล็กกว�าทรายสําหรับการกรองเร็ว หากน้ําดิบมีความขุ�นตํ่า สามารถนํามากรองได#
โดยไม�จํ า เปAนต#องผ�านกระบวนการรวมตะกอนใช#สารเคมีในการกําจัดความขุ�นมาก�อน สภาวะ 
ท่ีเหมาะสมสําหรับการเลือกใช#ระบบทรายกรองช#า คือ ใช#กับน้ําดิบท่ีมีการปนเป��อนในระดับตํ่าถึงปานกลาง  
มีความขุ�นตํ่า ปกติควรตํ่ากว�า 10 NTU แต�ไม�ควรเกิน 50 NTU เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีห�างไกลในชนบท ซ่ึงหา
สารเคมีได#ยาก ขาดผู#ควบคุมดูแลระบบท่ีมีทักษะ และความชํานาญในการเดินระบบถังกรองเร็ว และมีแรงงาน
จํานวนมาก ปvจจุบัน กปภ.ไม�ใช#ถังกรองทรายชนิดนี้แล#ว 

 

2.2.6.2 ถังกรองทรายชนิดกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) 

ระบบทรายกรองเร็วมีลักษณะสําคัญ คือ สามารถกรองน้ําได#ในอัตราท่ีสูง (5-7.5 ลบ.ม./
ชั่วโมง/ตารางเมตร) จึงใช#พ้ืนท่ีในการก�อสร#างถังน#อย เพ่ือไม�ให#ถังกรองอุดตันเร็วเกินไป น้ําท่ีจะเข#าสู�ถังกรอง
เร็วจะต#องผ�านกระบวนการข้ันต#นมาก�อน ได#แก� การสร#างแกนตะกอน การรวมตะกอน และการตกตะกอน 
(ยกเว#นระบบการกรองโดยตรง) ความขุ�นของน้ําท่ีเข#าสู�ถังกรองเร็วควรตํ่ากว�า 10 NTU ขนาดของ 
เม็ดทรายกรองจะมีขนาดใหญ�กว�าทรายสําหรับการกรองช#า เพ่ือให#กลไกการกรองน้ําเกิดข้ึนลึกลงไปในชั้น
กรองน้ํา นอกจากนั้นด#วยอัตราการกรองท่ีสูง การอุดตันของชั้นกรองจะเกิดข้ึนเร็วกว�าระบบถังกรองช#า จึงต#อง
มีการทําความสะอาดถังกรองบ�อย ซ่ึงทําได#โดยการปล�อยให#น้ําไหลย#อนกลับทิศทางเพ่ือล#างตะกอนความขุ�น 
ออกจากถัง 

ระบบทรายกรองเร็วจะใช#ทราย (ค�าความถ�วงจําเพาะ 2.65) ขนาดประมาณ 0.45-0.65 
มิลลิเมตร แต�โดยท่ัวไปท่ี กปภ. เลือกใช#คือขนาด 0.62-0.68 มิลลิเมตร ความหนาของชั้นทรายประมาณ  
0.6-0.75 เมตร ดังท่ีกล�าวข#างต#น ปvญหาของชั้นกรองเดียวท่ีเกิดข้ึน คือ หลังจากการล#างย#อนชั้นทรายจะเกิด
การเรียงตัวกัน โดยทรายเม็ดเล็กจะอยู�ชั้นบนสุด ทรายเม็ดใหญ�จะอยู�ข#างล�าง (รูปท่ี 2-50) หากอนุภาค 
ความขุ�นขนาดเล็กสามารถผ�านทรายกรองชั้นบนแล#ว โอกาสท่ีจะถูกกําจัดโดยชั้นกรองท่ีอยู�ถัดลงมาจะเปAนไป
ได#ยาก เพราะช�องว�างระหว�างเม็ดทรายมีขนาดใหญ�ข้ึนตามความลึกของชั้นกรอง นอกจากนั้น การท่ี 
ทรายกรองเม็ดเล็กอยู�ชั้นบนสุด จะทําให#ตะกอนความขุ�นถูกดักไว#เฉพาะท่ีผิวชั้นบนของทรายกรองเท�านั้น 
ทําให#เกิดการอุดตันเร็ว และต#องล#างหน#าทรายบ�อย ในขณะท่ีความหนาของชั้นทรายกรองท่ีอยู�ลึกลงไป 
ยังสะอาดอยู� ซ่ึงเปAนการสิ้นเปลือง 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 52 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

 

 
รูปท่ี 2-50 การกระจายขนาดของเม็ดสารกรองแบบต�างๆ ตามความลึกของชั้นกรอง 

 

2.2.6.3 เครื่องกรองน้ําแบบหลายช้ันกรอง  

สามารถแบ�งได# 2 ประเภท คือ แบบสองชั้นกรอง (Dual Media) และแบบสามชั้นกรอง 
หรือแบบผสม (Mixed Media) 

แบบสองชั้นกรอง (Dual Media) เพ่ือเปAนการแก#ปvญหาการอุดตันเร็วของการใช#ชั้นกรอง
ทรายขนาดเดียว จึงได#นําสารกรองท่ีมีขนาดเม็ดโตกว�า แต�มีน้ําหนักเบากว�ามาใช#ร�วมกัน ซ่ึงจะแก#ปvญหาการ
เรียงตัวของชั้นกรองหลังจากการล#างย#อนได# เนื่องจากมีความแตกต�างของค�าความถ�วงจําเพาะของสารกรอง 
ทรายกรองท่ีมีขนาดเม็ดเล็กกว�า แต�มีน้ําหนักมากกว�าจะตกลงมาเรียงตัวอยู�ชั้นล�างเสมอ วิธีนี้จะทําให#สามารถ
ใช#ประโยชน=จากชั้นกรองได#อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเม็ดตะกอนขนาดใหญ�จะถูกดักไว#ก�อน ส�วนเม็ดตะกอน
ความขุ�นท่ีมีขนาดเล็กท่ีผ�านลงมาได#จะถูกกรองไว#ในชั้นทรายท่ีอยู�ลึกลงไป สารกรองท่ีนิยมใช#คือ ชั้นบนเปAน
ถ�านหินแอนทราไซต=มีค�าความถ�วงจําเพาะ 1.45-1.55 ขนาดประสิทธิผล 1.0-1.6 มิลลิเมตร (ขนาดเม็ดเฉลี่ย 
1.0 มิลลิเมตร) ความหนาท่ีใช#ประมาณ 0.4-0.75 เมตร ชั้นล�างใช#ทรายกรองมีค�าความถ�วงจําเพาะ 2.65 
ขนาดประสิทธิผล 0.45-0.8 มิลลิเมตร(ขนาดเม็ดเฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร) ความหนาท่ีใช#ประมาณ 0.15-0.30 
เมตร ข#อดีของการใช#การกรองแบบสองชั้นกรอง คือ สามารถใช#อัตราการกรองท่ีสูงข้ึนได# เดินระบบกรองได#
นานข้ึน ลดค�าใช#จ�ายในการล#างถัง และสามารถปรับใช#กับถังกรองเดิมได#ง�าย 

แบบสามชั้นกรอง เพ่ือเปAนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกรองอาจเลือกใช#วัสดุกรอง  
3 ชนิด หรือมากกว�า โดยชั้นล�างสุดจะเปAนวัสดุเม็ดละเอียด แต�มีความถ�วงจําเพาะสูง เช�น ทรายกาเนต  
ความถ�วงจําเพาะ 3.8 ขนาดเม็ดเฉลี่ย 0.3 มิลลิเมตร (ความหนาท่ีใช#ประมาณ 0.10 เมตร) ชั้นกลางจะเปAน
ทราย ความถ�วงจําเพาะ 2.65 ขนาดเม็ดเฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร ส�วนชั้นบนสุดจะเปAนวัสดุเม็ดหยาบ แต�มี 
ความถ�วงจําเพาะตํ่า เช�น ถ�านแอนทราไซต= ความถ�วงจําเพาะ 1.5 ขนาดเม็ดเฉลี่ย 1.0 มิลลิเมตร ในการใช#งาน
วัสดุกรองท้ังสามชนิดจะเกิดการผสม และเรียงตัวใหม� ทําให#ช�องว�างระหว�างอนุภาคของสารกรองมีขนาดใหญ�
สุดท่ีผิวบน และค�อยๆ เล็กลงจนถึงชั้นล�างสุดในถังกรองควรมีชั้นทรายกาเนตด#วย เพ่ือป@องกันการหลุดลอด
ของทรายกรองลงมาชั้นกรวด ชั้นกรองแบบผสมมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช#อัตราการกรองท่ีสูงกว�าการใช# 
ชั้นกรองเดียวถึง 4 เท�า สามารถรับความขุ�นของน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างกะทันหันได# และสามารถปรับใช#กับถังกรอง
เดิมได#ง�าย โดยไม�ต#องปรับโครงสร#างถัง 
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ตารางท่ี 2-2 Types of Medium and Applications 

Filter Medium Type of Filter Medium Design Criteria 
Fine sand Slow sand filter 0.13 – 0.42 m/h  

(filtration rate) 
Effective size: 0.25 – 0.35 mm 
Uniformity coefficient : 2 – 3 
Depth : 1.0 – 1.2 m 
S.G. > 2.63 

Medium sand Rapid sand filters 5 – 7.5 m/h 
(filtration rate) 

Effective size: 0.45 – 0.65 mm 
Uniformity coefficient : 1.4 – 1.7 
Depth : 0.6 – 0.75 m 
S.G. > 2.63 

Multimedia coal sand dual  
or coal sand garnet trimedia 

High rate filters 10 – 25 m/h (filtration rate) Sand: 
   Effective size: 0.45 – 0.65 mm 
   Uniformity coefficient: 1.4 – 1.7 
   Depth: 0.3 m 
Anthracite coal: 
Effective size: 0.9 – 1.4 mm 
   Uniformity coefficient: 1.4 – 1.7 
   Depth: 0.45 m 
   S.G > 1.5 – 1.6 

Multimedia coal sand dual  
or coal sand garnet trimedia 

High rate filters 10 – 25 m/h (filtration rate) Garnet: 
   Effective size: 0.25 – 0.3 mm 
   Uniformity coefficient: 1.2 – 1.5 
   Depth: 0.0075 m 
   S.G > 4.0 – 4.1 

Coarse sand High – rate filters 10 – 30 m/h 
(filtration rate) 

Effective size: 0.8 – 2.0 mm 
Uniformity coefficient : 1.4 – 2.0 
Depth : 0.8 – 2.0 m 
S.G. > 2.63 

 

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการกรอง (Filtration) 

1) ต#องทําความสะอาดทรายกรองโดยการล#างย#อน เม่ือตะกอน/อนุภาคสะสมในทรายมากถึงจุด
ควบคุม เช�น ความขุ�นน้ําหลังผ�านกรองเกิน 4 NTU ค�าความฝ�ดทรายกรองไม�อยู�ในช�วงท่ีกําหนด คือ 1.8-2.4 
เมตร หรือครบกําหนดระยะเวลาการล#างย#อน เช�น กําหนดให#ต#องล#างย#อนทุกๆ 48 ชั่วโมง เปAนต#น โดยการทํา
ความสะอาดทรายกรองมี 2 ส�วน ประกอบด#วย 

- ตะกอนติดท่ีผิวทรายกรอง ตะกอนจะยึดติด/จับตัวกันเปAนแผ�น ต#องทําให#ตะกอนแตกตัวเปAน
ขนาดเล็ก หลุดออกจากทรายกรอง และแตกตัวมีน้ําหนักน#อยกว�าทรายกรอง น้ําล#างย#อนจึงจะพัดออกไปได#  
เรียกว�า “ล#างหน#าทราย” หากระบบล#าง/ฉีดหน#าทรายเสีย ให#ใช#คราดหน#าทรายให#ตะกอนแตกตัวดังรูปท่ี 2-51 
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รูปท่ี 2-51 การใช#คลาด เกลี่ยหน#าทราย 
- ตะกอนท่ีติดในทราย เปAนตะกอนท่ีติด/จับตัวในช�องว�างระหว�างเม็ดทรายกรอง การท่ีเอา

ตะกอนออกไป ต#องปล�อยน้ําล#างย#อน (Back wash) ให#แรงพอท่ีทําให#ตะกอนหลุดจากเม็ดทราย ปริมาณน้ํา
ต#องมากพอท่ีจะดันให#ทรายแยกตัวออกจากกัน และขยายตัวสูงข้ึน 20–30% ดังรูปท่ี 2-52 ท้ังนี้การเป}ด
ประตูน้ําล#างย#อน ควรค�อยๆ เป}ด-ป}ด ไม�ให#เกิดการกระแทกของน้ําท่ีจะทําให# Under drain ชํารุด หรือกรวด  
ทรายกรองเสียหายโดยอุปกรณ=และวิธีการวัดอัตราการขยายตัวของทรายกรองขณะ Back wash แสดงดัง 
รูปท่ี 2-53 และรูปท่ี 2-54 เม่ือทรายกรองขยายตัวและเสียดสีกัน จะทําให#ตะกอนหลุดออกเม็ดทรายปกติจะ
ล#างหน#าทรายกรองประมาณ 3 นาที และหยุดล#างหน#าทรายเม่ือล#างย#อนไปแล#ว 2 นาทีและล#างย#อนจนกระท่ัง
ความขุ�นน้ําท้ิงลดลงเหลือ 10 NTU ดังรูปท่ี 2-55 หากล#างย#อนต�อไปหลังความขุ�นตํ่ากว�า 10 NTU จะเปAนการ
สิ้นเปลืองน้ําล#างย#อนและน้ํากรองท้ิงเนื่องจากการหยุดผลิตอีกด#วย 
 ขณะเป}ดน้ําล#างย#อน ให#ตรวจสอบความสมํ่าเสมอของแรงดันน้ําท่ัวท้ังพ้ืนผิวของทรายกรองให#
สมํ่าเสมอกัน หากไม�สมํ่าเสมอ อาจเกิดจากสาเหตุดังต�อไปนี้ เช�น Under drain ชํารุด ทําให#กระจายน้ําไม�ได# 
หรือทรายกรองมีขนาดท่ีแตกต�างกันมากเปAนต#น และต#องเร�งให#ทําการซ�อมบํารุงแก#ไขทันที  

 
รูปท่ี 2-52 การขยายตัวของทรายกรองหลัง Back wash 
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รูปท่ี 2-53 อุปกรณ=การวัดอัตราการขยายตัวของทรายกรองขณะ Backwash 
 

 

รูปท่ี 2-54 การวัดอัตราการขยายตัวของทรายกรองขณะ Backwash 

 

รูปท่ี 2-55 การตรวจสอบการล#างย#อน หยุดล#างย#อนเม่ือความขุ�นไม�เกิน 10 NTU 
 

2) ควรล#างย#อนวันละครั้ง หากปล�อยไว#นานเกินไปจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวภาพในชั้นกรองหรือบน
ผิวกรอง เช�น การตกผลึกของหินปูนในกรณีท่ีน้ําอ่ิมตัวด#วยหินปูน (รูปท่ี 2-56) การเปลี่ยน Fe3+ เปAน Fe2+ , 
Mn4+ เปAน Mn2+ น้ํามีสีและความขุ�นสูงข้ึน เกิดการสะสมตัวของตะกอนจนเกิดเปAนก#อนโคลน (Mud ball) ดัง
รูปท่ี 2-57 หรือการเกิดสาหร�ายซ่ึงก�อให#เกิดปvญหาเรื่องกลิ่น และอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปท่ี 2-58 
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รูปท่ี 2-56 การตกผลึกของหินปูนในกรณีท่ีน้ําอ่ิมตัวด#วยหินปูน 

เม่ือล#างย#อนเสร็จ ให#ตรวจสอบความสมํ่าเสมอของหน#าทรายกรอง หากไม�สมํ่าเสมอกัน อาจเกิดจาก
สาเหตุดังต�อไปนี้ เช�น Under drain ชํารุด หรือทําการเป}ดประตูน้ําเร็วเกินไป หรือขนาดของทรายกรอง
แตกต�างกันมาก เปAนต#น 

เริ่มกระบวนการกรอง ให#เป}ดประตูน้ําจากถังตกตะกอนไหลผ�านเข#าทรายกรอง เพ่ือให#ตะกอนติดใน
เม็ดทรายกรองเพ่ือให#การกรองมีประสิทธิภาพ โดยต#องทําการกรองท้ิงจนกระท่ังความขุ�นน้ําหลังกรองตํ่ากว�า 
4 NTU จึงจะทําการเปลี่ยนไปเริ่มเก็บกักน้ํากรองลงสู�ถังน้ําใส 

 
รูปท่ี 2-57 ก#อนโคลน (Mud ball) 
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รูปท่ี 2-58 สาเหตุ-ปvญหาต�างๆท่ีเกิดจากการล#างกรองไม�ถูกต#อง 

กระบวนการกรองมีตัวช้ีวัดกระบวนการ (KPI In-Process) คือ 

ความขุ�นน้ําหลังกรองไม�เกิน 4 NTU 

2.2.7 ระบบฆ�าเช้ือโรค (Disinfection) 

การกําจัดเชื้อโรคเปAนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในกระบวนการผลิตน้ําประปาเพราะในน้ํา
ธรรมชาติมีจุลินทรีย=ปนเป��อนอยู�มาก ท้ังชนิดและปริมาณข้ันตอนในการบําบัดน้ําโดยท่ัวไป เช�น การตกตะกอน
และการกรอง ไม�สามารถกําจัดเชื้อโรคได#ท้ังหมดจึงจําเปAนต#องมีระบบกําจัดเชื้อโรคด#วย เพ่ือให#ได#น้ําประปาท่ี
สะอาดปราศจากเชื้อโรค เหมาะแก�การอุปโภคบริโภคอย�างแท#จริง 

ระบบกําจัดเชื้อโรคในการผลิตน้ําประปาสามารถทําได#หลายวิธี เช�น การใช#รังสีอัลตราไวโอเลต 
(Ultraviolet, UV) และการใช#สารเคมี เปAนต#นท้ังนี้ในการเลือกจะต#องพิจารณาจากคุณภาพของน้ําท่ีจะ
นํามาใช# ขนาดของระบบผลิตรวมถึงความปลอดภัยในระบบท่ีใช#ด#วยการใช#สารเคมีเปAนวิธีท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยกว�าวิธีอ่ืนๆอย�างไรก็ดี การเลือกใช#สารเคมีในการกําจัดเชื้อโรคในน้ําประปาจะต#องคํานึงถึงผลิตผล



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 58 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

ข#างเคียงท่ีเกิดจากการใช#สารกําจัดเชื้อท่ีเรียกว�า Disinfection by Product หรือ DBP ด#วยเพราะจะตกค#าง
ปนเป��อนอยู�ในน้ําประปาท่ีผลิตได# และจะมีผลกระทบต�อสุขอนามัยของผู#ท่ีอุปโภคและบริโภคน้ําประปานั้น 

สารเคมีท่ีใช#กันอย�างแพร�หลายในการกําจัดเชื้อโรคในระบบประปา คือ สารเคมีประเภท
สารประกอบของคลอรีน เช�นผงปูนคลอรีน คลอรีนเหลว เปAนต#น ซ่ึงสารประกอบคลอรีนเหล�านี้มีข#อเสียท่ี
สําคัญคือ เม่ือทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย= ท่ีละลายอยู�ในน้ําจะเกิด DBP ในรูปของสารประกอบ 
Trihalomethanes (THMs) และ Dioxin ซ่ึงเปAนสารก�อมะเร็งชนิดหนึ่ง ทําให#ปvจจุบันมีการพัฒนาระบบการ
กําจัดเชื้อโรคในน้ําแบบอ่ืนๆให#มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือเปAนทางเลือกในการทดแทนสารประกอบคลอรีน 
แม#ว�าในระบบประปายังนิยมใช#สารประกอบคลอรีนในการกําจัดเชื้อโรคมากท่ีสุดก็ตาม 

แม#สารประกอบในกลุ�มคลอรีนจะเปAนท่ีนิยมใช#เพ่ือกําจัดเชื้อโรคในระบบประปา แต�ในปvจจุบันท่ีมี
การพัฒนาเทคโนโลยีอย�างรวดเร็ว จึงมีการผลิตสารเคมีหลายชนิดท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคได#ดี
เช�นกัน เช�น คลอรีนไดออกไซด= (ClO2) โอโซน (O3) และไฮโดรเจนเปอร=ออกไซด= (H2O2) เปAนต#นดังนั้นในการ
เลือกระบบกําจัดเชื้อโรคท่ีเหมาะสมสําหรับระบบผลิตน้ําประปา จึงต#องพิจารณาความเหมาะสมในหลายๆ
ด#าน ซ่ึงระบบกําจัดเชื้อโรคท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 

-   มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคได#หลายชนิด 
-   ไม�ทําให#เกิดการปนเป��อนและเปAนพิษ 
-   มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรค โดยไม�ข้ึนอยู�กับคุณภาพของน้ํา เช�น pH และอุณหภูมิ 
-   ไม�ทําให#คุณภาพน้ําในด#านอ่ืนๆเปลี่ยนแปลง เช�น ทําให#เกิดกลิ่น และรส 
-   สะดวกและปลอดภัยในการใช#งาน 
-   บํารุงรักษาง�าย 
-   สามารถคงปริมาณอยู�ในน้ําได#ในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือป@องกันการกลับมาปนเป��อนของเชื้อโรค

ในระบบท�อน้ํา  
-  มีค�าใช#จ�ายท่ีเหมาะสม ไม�ทําให#ต#นทุนการผลิตน้ําประปาสูงมากจนเกินไป 

กระบวนการฆ�าเช้ือโรคมีตัวช้ีวัดกระบวนการ(KPI In-Process) คือ 

ต#องไม�พบโคลิฟอร=ม (Coliform) ในน้ําประปา หรือข#อแนะนํา คือ น้ําประปา ณ โรงกรองควร         
มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือหรือคลอรีนท้ังหมดคงเหลือมีค�าอยู�ในช�วง 0.6-2.5 mg/L ท้ังนี้ ให#พิจารณา
ความเหมาะสมของคุณภาพน้ําท่ีผลิตได#ร�วมด#วย เพ่ือให#การฆ�าเชื้อโรคมีประสิทธิผลเปAนหลัก 

2.2.8 ถังน้ําใส 

ทําหน#าท่ีเก็บสํารองน้ําในช�วงท่ีมีอัตราการใช#น้ําน#อยกว�าอัตราการผลิตน้ําประปา เพ่ือจ�ายน้ํา
ในช�วงท่ีมีอัตราการใช#น้ํามากกว�าอัตราการผลิต โดยปกติถังน้ําใสจะออกแบบให#จุน้ําท่ีผลิตได#ประมาณ 6-8 
ชั่วโมงและใช#เพ่ิมระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาของคลอรีนในการฆ�าเชื้อโรค (Contact time) ซ่ึงต#องใช#เวลา
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อย�างน#อย 30 นาที ดังนั้นควรสังเกตว�าน้ําในถังน้ําใสมีการหมุนเวียนท่ัวถึงตลอดท้ังถัง และน้ําท่ีเติมคลอรีน
แล#วต#องมีระยะเวลากักเก็บในถังไม�น#อยกว�า 30 นาที ก�อนถูกสูบจ�ายโดยปv�มแรงสูง 

ข�อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) สําหรับกระบวนการถังน้ําใส 

2.2.9 หอถังสูงและระบบสูบน้ําแรงสูง 

หอถังสูงทําหน#าท่ีควบคุมแรงดันน้ําในระบบจ�ายน้ําประปา ความสูงของหอถังสูงต#องสูงเพียง
พอท่ีจะทําให#แรงดันน้ําปลายท�อจ�ายน้ําประปาท่ีอยู�ไกลสุด มีความดันไม�น#อยกว�า 1 บาร= 

ระบบสูบน้ําแรงสูงประกอบไปด#วยอาคารโรงสูบน้ําแรงสูงแบบต�างๆ ภายในติดต้ังเครื่องสูบน้ําแรง
สูง ซ่ึงจะสูบน้ําจากถังน้ําใส เพ่ือส�งข้ึนหอถังสูง หรือสูบจ�ายน้ําโดยตรง การเลือกชนิดของเครื่องสูบน้ําต#อง
สัมพันธ=กับการเลือกอาคารโรงสูบ 

2.2.9.1 โรงสูบน้ําแต�ละประเภท 

-แบบตั้งบนพ้ืน 

อาคารสูบน้ําต้ังบนพ้ืนดิน โดยมีการติดต้ังเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข�ง (End Suction 
Centrifugal Pump) หรือ Split Case Centrifugal Pump ภายในอาคารและยื่นท�อดูดไปในถังน้ําใส การติดต้ัง
เครื่องสูบแบบนี้มีข#อจํากัดคือระดับน้ําตํ่าสุดท่ีสูบถึงศูนย=กลางเครื่องสูบน้ํา (Suction Head) ต#องไม�เกิน  
6 เมตร แต�ท้ังนี้ต#องข้ึนอยู�กับชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ํา 

 

 

รูปท่ี 2-59 โรงสูบน้ําแบบต้ังบนพ้ืน 
 

- แบบบ�อแห�ง 
พ้ืนอาคารสูบน้ําจะลดระดับตํ่ากว�าพ้ืนดิน ติดต้ังด#วยเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโข�ง (End 

Suction Centrifugal Pump) หรือ Split Case Centrifugal Pump และยื่นท�อดูดเข#าไปในถังน้ําใสเพ่ือลด
ข#อจํากัดระดับน้ําตํ่าสุดท่ีสูบถึงศูนย=กลางเครื่องสูบน้ํา (Suction Head)  
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รูปท่ี 2-60 โรงสูบน้ําแบบบ�อแห#ง 
 

- แบบบ�อเปsยก 

ระดับพ้ืนอาคารบ�อสูบน้ําจะตํ่ากว�าระดับน้ําตํ่าสุด แต�ท้ังนี้จะตํ่ากว�าเท�าใดนั้นข้ึนอยู�กับ
ชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ําชนิดแบบจุ�ม (Submersible Pump) หรือ Vertical Turbine Pump 

 

 
รูปท่ี 2-61 โรงสูบน้ําแบบบ�อเป6ยก 

2.2.9.2 ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 

- แบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวหรือหอยโข�ง (End Suction Centrifugal Pump) 

ใช#ในงานประปา โรงสูบน้ําดิบ โรงสูบน้ําแรงสูง นิยมใช#ในงานส�งน้ําในปริมาณน#อยถึง 
ปานกลางแรงดันน้ําไม�สูงมากแบ�งออกเปAน 2 แบบ คือ แนวนอนและแนวต้ัง (ประหยัดเนื้อท่ีกว�าแนวนอน) 

 

 
แบบนอน                                       แบบต้ัง 

รูปท่ี 2-62 เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวหรือหอยโข�ง (End Suction Centrifugal Pump)  



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
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ตารางท่ี 2-3 คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว หรือ หอยโข�ง (End Suction 
Centrifugal Pump) 

ข�อดี ข�อเสีย ขอบเขตการทํางาน 

1. โครงสร#าง ง�ายต�อการใช#งานและ 
การบํารุงรักษา 

2. ใช#งานได#อย�างกว#างขวางในช�วงอัตรา 
การสูบนํ้าและแรงดันนํ้าต�างๆ 

3. ราคาถูกกว�าปv�มชนิดอ่ืนเมื่อใช#งาน 
ท่ีช�วงอัตราการสูบนํ้าและแรงดันนํ้า
เท�ากัน 

4. ใช#พ้ืนท่ีการติดตั้งน#อย 

1. กรณีใบพัดสึกหรอทําให#เกิดการ
ไม�สมดลุขณะปv�มทํางาน 

2. มีขีดจํากัดระยะดูดยก 
 
 

 

1.  ใช#สูบนํ้าท่ีมีอัตราสูบประมาณ
100-700 ลบ.ม./ชม.  

2.  แรงสูบส�งไม�เกิน 70 ม. 

 

- แบบหมุนเหวี่ยงหลายใบพัด (Multi - Stage Centrifugal Pump) 

ใช#ในงานประปา โรงสูบน้ําดิบ โรงสูบน้ําแรงสูง ท่ีต#องการค�า Head สูงมากแบ�งออกเปAน 
2 แบบ คือ แนวนอนและแนวต้ัง (ประหยัดเนื้อท่ีกว�าแนวนอน) 

 

 
 แบบนอน              แบบต้ัง 

รูปท่ี 2-63 เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงหลายใบพัด (Multi - Stage Centrifugal Pump) 
 

ตารางท่ี 2-4 คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงหลายใบพัด (Multi-Stage Suction Centrifugal 
Pump) 

ข�อดี ข�อเสีย ขอบเขตการทํางาน 

1. โครงสร#าง ง�ายต�อการใช#งานและการ
บํารุงรักษา 

2. ใช#งานได#อย�างกว#างขวางในช�วงอัตรา
การสูบนํ้าและแรงดันนํ้าต�างๆ  

3. มี Bearing รองรับท่ีปลายของเพลา 
ท้ัง 2 ข#าง 

1. ใช#พ้ืนท่ีการติดตั้งมาก 
2. มีขีดจํากัดระยะดูดยก 
3. ราคาแพงกว�าปv�มหอยโข�ง  

เมื่อใช#งานท่ีช�วงอัตราการสูบนํ้า
และแรงดันนํ้าเท�ากัน 

1.  ใช#สูบนํ้าท่ีมีแรงสูบส�งสูงมากกว�า
ปกติ 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
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- แบบหมุนเหวี่ยงแบบ Split Case (Split Case Centrifugal Pump) 

ใช# ในงานประปา โรงสูบน้ํ า ดิบ โรงสูบน้ํ าแรงสูง และนิยมใช# ติดต้ังบนแพสูบน้ํ า  
เหมาะสําหรับการใช#น้ําในปริมาณน#อยจนถึงการใช#น้ําปริมาณมาก ทําแรงดันได#สูง และมีโครงสร#างของ
ตัวเครื่องสูบน้ําแบ�งออกเปAน 2 แบบ คือ แนวนอน และแนวต้ัง (ประหยัดเนื้อท่ีกว�าแนวนอน) 

 

                   แบบนอน                    แบบต้ัง 

รูปท่ี 2-64 เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงแบบ Split Case (Split Case Centrifugal Pump) 

ตารางท่ี 2-5 คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงแบบ (Split Case Centrifugal Pump) 

ข�อดี ข�อเสีย ขอบเขตการทํางาน 

1. โครงสร#าง ง�ายต�อการใช#งานและ 
การบํารุงรักษา 

2. ใช#งานได#อย�างกว#างขวางในช�วงอัตรา
การสูบนํ้าและแรงดันนํ้าต�างๆ  

3. มี Bearing รองรับเพลาของใบพัดท้ัง 
2ข#างทําให#ใบพัดมีความสมดุลย=มาก
ขณะท่ีปv�มทํางาน 

1. ใช#พ้ืนท่ีการติดตั้งมาก 
2. มีขีดจํากัดระยะดูดยก 
3. ราคาแพงกว�าปv�มหอยโข�ง  

เมื่อใช#งานท่ีช�วงอัตราการสูบนํ้า
และแรงดันนํ้าเท�ากัน 

1.  ใช#สูบนํ้าท่ีมีอัตราสูบตั้งแต� 800 
ลบ.ม./ชม.ข้ึนไปแรงสูบส�งไม�เกิน 
140 ม. 

 

 

- แบบเทอร=ไบน= (Vertical Turbine Pump) 

ใช#ในงานประปา งานสูบและส�งน้ํา โรงสูบน้ําดิบ โรงสูบน้ําแรงสูง เหมาะสําหรับโรงสูบน้ํา
ท่ีมีระดับโรงสูบสูงกว�าระดับถังน้ํา (ด#านดูด) และใช#กับงานสูบน้ําดิบท่ีเปAนแบบทางลาดน#อย 
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รูปท่ี 2-65 เครื่องสูบน้ําแบบเทอร=ไบน= (Vertical Turbine Pump) 

ตารางท่ี 2-6 คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําแบบเทอร=ไบน= (Vertical Turbine Pump) 

ข�อดี ข�อเสีย ขอบเขตการทํางาน 

1. ไม�มีปvญหาระยะดูดยก 
2. ใช#งานได#อย�างกว#างขวางในช�วงอัตราการ

สูบนํ้าและแรงดันนํ้าต�างๆ  
3. ใช#พ้ืนท่ีการติดตั้งน#อย 

1. การบํารุงรักษายุ�งยาก 
2. ราคาแพงกว�าปv�มหอยโข�ง  

เมื่อใช#งานท่ีช�วงอัตราการสูบนํ้า
และแรงดันนํ้าเท�ากัน 

1.  ใช#ในกรณีท่ีระดับของ 
โรงสูบนํ้าสูงกว�าระดับถังนํ้า
(ด#านดูด) มากกว�าปกต ิ

 

- แบบจุ�ม (Submersible Pump) 

ใช#ในงานประปา โรงสูบน้ําดิบ โรงสูบน้ําแรงสูง และสูบน้ําบาดาล เหมาะสําหรับการใช#งาน
ท่ีมีอัตราการสูบสูง แต�ระยะยกน้ําตํ่า เปAนเครื่องสูบน้ําท่ีติดต้ังมอเตอร=กับเครื่องสูบน้ําอยู�ด#วยกันและติดต้ัง 
อยู�ใต#น้ํา  

           

            Axial flow         Mixed flow         Multi-stage         Sewage 

รูปท่ี 2-66 เครื่องสูบน้ําแบบจุ�ม (Submersible Pump) 

 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
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ตารางท่ี 2-7 คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําแบบจุ�ม (Submersible Pump) 

ข�อดี ข�อเสีย ขอบเขตการทํางาน 

1. ไม�มีปvญหาระยะดูดยก 
2. ใช#งานได#อย�างกว#างขวางในช�วง 
อัตราการสูบนํ้าและแรงดันนํ้าต�างๆ  
3. ใช#พ้ืนท่ีการติดตั้งน#อย 
4. ประหยดังานโครงสร#าง 

1. การบํารุงรักษายุ�งยาก 
2. ราคาแพงกว�าปv�มหอยโข�ง  
เมื่อใช#งานท่ีช�วงอัตราการสูบนํ้าและ

แรงดันนํ้าเท�ากัน 
 

1.  ใช#ในกรณีท่ีโรงสูบนํ้ามีปvญหา
เรื่องนํ้าท�วมเพราะสามารถสูบ
ได#เตลอดเวลา 

 

2.3 การกําจัดตะกอน (Sludge Disposal) 
 กระบวนการกําจัดตะกอนท่ีเกิดจากระบบผลิตน้ําประปามีอยู�ด#วยกันหลายวิธี แต�หลักการคือ ต#องนํา
น้ําออกจากตะกอนให#ได#มากท่ีสุด ด#วยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด มีกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ก�อนท่ีจะนํา
ตะกอนท่ีเหลือน้ําน#อยท่ีสุดไปท้ิงออกสู�สิ่งแวดล#อมภายนอก ข้ันตอนการกําจัดตะกอนท่ีมาจากระบบผลิต
น้ําประปา เริ่มต้ังแต�แหล�งท่ีเกิดตะกอน จนถึงนําของแข็งตะกอนแห#งไปท้ิง โดยมีทางเลือกหลายรูปแบบดัง
แสดงในรูป 2-67 ซ่ึงแต�ละวิธีจะทําให#ได#ค�าความเข#มข#นของตะกอนท่ีแตกต�างกันแสดงไว#ในตารางท่ี 2-8 
เพ่ือให#เห็นภาพจะขอเปรียบเทียบว�า ถ#ามีของแข็งตะกอนเท�ากับ 35% และ 15% จะมีลักษณะคล#ายกับขนม
วุ#น และยาสีฟvน ตามลําดับ 
 สําหรับวิธีท่ีนิยมใช#กันในโรงผลิตน้ําประปา จะได#อธิบายในรายละเอียดของแต�ละวิธี ได#แก� การทําให#
ตะกอนเข#มข#น (Thickening) สระพักตะกอน (Lagoons) ลานตากตะกอน (Sand drying Beds) การหมุน
เหวี่ยง (Centrifuging) การกรองแบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) การรีดกรองด#วยสายพาน (Belt 
Filter Press) การอัดกรองด#วยแผ�น (Plate FilterPress) การท้ิงกากตะกอน (Ultimate Disposal)  
 

ตารางท่ี 2-8 ความเข#มข#นของตะกอนท่ีจะได#รับจากแต�ละวิธี 

ระบบกําจัดตะกอน 
ตะกอนจากปูนขาว 
(Lime Sludge) 

% 

ตะกอนจากสารสร�างตะกอน 
(Coagulation Sludge) 

% 
ระบบทําให#ตะกอนเข#มข#น 15 – 30 3 – 4 
ระบบหมุนเหว่ียง   
- แบบ Basket – 10 – 15 
- แบบ Scroll 55 – 65 10 – 20 

ระบบรีดกรองด#วยสายพาน – 10 – 15 
ระบบกรองแบบสุญญากาศ 45 – 65 – 
ระบบอัดกรองด#วยแผ�น 55 – 70 30 –45 
ระบบลานทรายตากแดด 50 20 –25 
ระบบบ�อตากแดด 50 – 60 7 – 15 
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รูปท่ี 2-67 ทางเลือกของกระบวนการกําจัดตะกอนจากระบบผลิตน้ําประปา  

 

2.3.1 การทําให�ตะกอนเข�มข�น (Sludge Thickening) 

วิธีนี้จะทําให#ตะกอนมีความเข#มข#นเพ่ิมข้ึนในระดับหนึ่ง แต�อาจยังไม�ได#ความเข#มข#นท่ีพอใจ วิธีนี้
อาศัยการตกตะกอนด#วยแรงโน#มถ�วงของโลก เพ่ือได#ตะกอนเข#มข#นข้ึนท่ีบริเวณส�วนล�างของถังนี้ และจะได#น้ํา
ท่ีมีของแข็งตะกอนน#อยอยู�บริเวณส�วนบนของถัง ในการออกแบบจะพิจารณาค�า SLR (Solids Loading Rate) 
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ท่ี มีหน�วยเปAน กก.ของแข็ง/(ตร.ม. -วัน) โดยสําหรับตะกอนท่ีเกิดจากปูนขาวจะใช#ค�า SLR ต้ังแต�  
100-200 กก./(ตร.ม.-วัน) และสําหรับตะกอนท่ีเกิดจากสารสร#างตะกอน (Coagulant) จะใช#ค�า SLR ต้ังแต� 
15-25 กก./(ตร.ม.-วัน) ดังนั้นสามารถนําค�า SLR ดังกล�าวมาทําการคํานวณออกแบบขนาดของถังนี้ได# ซ่ึงจะมี
วิธีคล#ายกับการออกแบบถังตะกอนวงกลมท่ัวไป ดังรูปท่ี 2-68 
 

 
รูปท่ี 2-68 ถังทําให#ตะกอนเข#มข#นแบบ (Gravity Thickener) 

 

2.3.2 สระพักตะกอน (Lagoons) 

สระพักตะกอน มีลักษณะเปAนบ�อดินท่ีขุดข้ึนมา อาจมีการดาดคอนกรีตบุรอบข#างบ�อ บ�อนี้ 
ทําหน#าท่ีเปAนบ�อเก็บตะกอน โดยท่ัวไปเม่ือบ�อเต็มก็ควรทําการสูบน้ําส�วนบนออกให#เหลือแต�เพียงตะกอนเป6ยก
ท่ีตกตะกอนลงก#นบ�อ จากนั้นก็ปล�อยให#น้ําในตะกอนเป6ยกระเหยออกตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจใช#เวลาเปAนป6ๆ  
ในการออกแบบขนาดของสระพักตะกอนมีเกณฑ=ออกแบบดังนี้ 

- พ้ืนท่ีผิวของสระพักตะกอนท่ีนิยมใช#กันมีเท�ากับ 2,000-60,000ตร.ม. 
- ความลึกเท�ากับ 2-10 เมตร 
- น้ําตะกอนท่ีไหลเข#าสู�สระพักตะกอนไม�ควรไปทําให#เกิดการปv�นป�วนในสระ 
- การนําน้ําใสส�วนบนออกจากสระพักตะกอนควรออกแบบทางน้ําออกท่ีสามารถปรับ 

ข้ึน-ลงตามระดับของน้ําใสได#  
โดยท่ัวไป กปภ. มักใช#สระพักตะกอนเปAนบ�อดินขุดความลึกโดยประมาณ 3.0 เมตร ความลาดเอียง

ของผนังบ�อ 1 : 2 มีลักษณะแคบและยาวและมีจํานวนอย�างน#อย 2 สระ เพ่ือให#สะดวกในการขุดลอกและ
สามารถป}ด 1 สระขณะขุดลอกได# จากตารางท่ี 2-9 แสดงปvญหาและแนวทางการแก#ไขปvญหาท่ีเกิดข้ึนกับ 
สระพักตะกอน 
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ตารางท่ี 2-9 แนวทางการแก#ไขปvญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับสระระบายตะกอน 

ปvญหา แนวทางการแก#ไข 
1.ไม�มีสระระบายตะกอนและไม�มีพ้ืนท่ีสําหรับ

สร#างสระระบายตะกอน   
1.จัดหาพ้ืนท่ีในการสร#างสระระบายตะกอน 
2.จัดสรรงบประมาณในการสร#างสระพักตะกอนและ

ดําเนินการสร#างสระระบายตะกอน 
2.มีสระระบายตะกอนแต�มีพ้ืนท่ีไม�เพียงพอต�อ

กําลังการผลิต 
1.จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในการสร#างสระระบายตะกอน 
2.จัดสรรงบประมาณในการสร#างสระระบายตะกอน 
3.จัดทําแผนการขุดลอกสระระบายตะกอนให#เปAนประจํา 

สมํ่าเสมอเพ่ือลดจํานวนตะกอนสะสม  
4.จัดทําแผนแปรรูปการใช#ประโยชน=จากตะกอน เช�น การ

ทําปุ�ยหมัก การนําไปฝvงกลบ เพ่ือช�วยในการลดปริมาณ
ตะกอนให#เร็วข้ึน 

3.มีสระระบายตะกอนและเพียงพอต�อกําลัง
การผลิต 

1.จัดทําแผนการบริหารจัดการตะกอน 
2.จัดสรรงบประมาณในการกําจัดตะกอน 
3.จัดทําแผนแปรรูปการใช#ประโยชน=จากตะกอน เช�น การ

ทําปุ�ยหมัก การนําไปฝvงกลบ เพ่ือช�วยในการลดปริมาณ
ตะกอนให#เร็วข้ึน 

4. หากเกิดกลิ่นเหม็นเน�าของกากตะกอน
บริเวณสระระบายตะกอน  

โรยปูนขาวเพ่ือปรับสภาพความเปAนกรด-ด�างของกาก
ตะกอน โดยคุมให#ค�าความเปAนกรด-ด�างเท�ากับ 12 จะช�วย
ให#กากตะกอนคงตัวและไม�เน�าเสีย 

 

2.3.3 ลานตากตะกอน (Sand Drying Beds) 

ลานตากตะกอนมีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 2-69 มีชั้นทราย ชั้นกรวด หรือชั้นหิน มีแผ�นคอนกรีต 
รับการกระแทกของตะกอนท่ีไหลชะลงบนผิวชั้นทราย และมีระบบระบายน้ําไหลออกท่ีส�วนล�างของลานทราย 
หลักการทํางาน คือ น้ําจะระเหยออกจากตะกอน และน้ําอีกส�วนจะไหลลงสู�ส�วนล�างของลานทราย เพ่ือระบาย
ออกจากระบบต�อไป ต�อไปนี้เปAนเกณฑ=ออกแบบลานตากตะกอน 

- ค�า SLR จะมีประมาณ 100 กก.ของแข็ง/(ตร.ม.-ป6) ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับภูมิอากาศ และมีการ
ติดต้ังหลังคาโปร�งแสงกันฝน หรือไม� 

- มีรูปร�างสี่เหลี่ยมผืนผ#าขนาดกว#าง 4-20 ม. X ยาว 15-50 ม. 
- มีชั้นทรายหนา 100-230 มม. วางอยู�บนชั้นกรวด หรือหินหนา 200-460 มม. 
- ท�อระบายส�วนล�างของลานตากควรมีขนาดไม�เล็กกว�า 4” ติดต้ังห�างกันประมาณ  

2-6 ม. มีความลาดของท�ออย�างตํ่า 1% 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 68 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

 
รูปท่ี 2-69 ลานตากตะกอน (Sand Drying Beds) 

 

2.3.4 การหมุนเหว่ียง (Centrifuging) 

ระบบนี้ได#แสดงในรูปท่ี 2-70 ซ่ึงเปAนภาพของ Solid Bowl Centrifuge ระบบนี้อาศัยการ 
หมุนเหวี่ยงด#วยความเร็วหมุนต้ังแต� 800-2,000 รอบต�อนาที อาจต#องเติม Polymers ลงไปช�วยทําให#การนํา
น้ําออกจากตะกอนได#มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สําหรับรายละเอียดของการออกแบบควรปรึกษากับผู#ผลิต หรือ
ผู#แทนจําหน�ายเครื่อง โดยมากจะทําด#วยเหล็กกันสนิม เช�น พวก Stainless Steel 

 

 
รูปท่ี 2-70 เครื่อง Solid Bowl Centrifuge 

 

2.3.5 การกรองแบบสุญญากาศ (Vacuum Filtration) 

ระบบนี้มีรูปลักษณะดังรูปท่ี 2-71 ประกอบด#วยถังทรงกระบอกขนาดใหญ� ซ่ึงมีผ#ากรองใย
สังเคราะห=หุ#มอยู�รอบถัง ถังนี้จะหมุนด#วยความเร็วตํ่ามีระบบสุญญากาศอยู�ภายในถัง เพ่ือแยกน้ําออกจาก
ตะกอนท่ีเกาะบนผิวผ#ากรอง 
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รูปท่ี 2-71 เครื่องกรองแบบสุญญากาศ (Vacuum Filter) 

 

2.3.6 การรีดด�วยสายพาน (Belt Filter Press) 

ระบบนี้มีรูปลักษณะดังรูปท่ี 2-72 ประกอบด#วยลูกกลิ้งหลายลูกท่ีมีแผ�นผ#ากรองเคลื่อนท่ี ซ่ึงแผ�น 
ผ#ากรองจะทําหน#าท่ีรีดกรองตะกอน นําน้ําออก ระบบนี้จําเปAนต#องใช#สาร Polymers เติมลงไป เพ่ือช�วยทําให#
การนําน้ําออกจากตะกอนได#มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จากนั้นทําการปล�อยให#น้ําไหลออกจากตะกอนด#วยแรงโน#ม
ถ�วงของโลก ตามด#วยการรีดตะกอนให#น้ําไหลออกด#วยระบบลูกกลิ้ง สําหรับรายละเอียดของการออกแบบควร
ปรึกษากับผู#ผลิต หรือผู#แทนจําหน�ายเครื่อง 
 

 
รูปท่ี 2-72 เครื่องรีดกรองด#วยสายพาน (Belt Filter Press) 

 

2.3.7 การอัดกรองด�วยแผ�น (Plate FilterPress) 

ระบบนี้มีลักษณะดังรูปท่ี 2-73 ประกอบด#วยแผ�นท่ีมีผ#ากรอง เพ่ือทําหน#าท่ีอัดตะกอนให#น้ําไหล
ผ�านแผ�นผ#ากรองลงสู�ภาชนะรองรับน้ําข#างล�าง เช�นเดียวกัน คือ ต#องเติมสาร Polymers ลงไปช�วยการนําน้ํา
ออกจากตะกอนได#มีประสิทธิภาพสูงข้ึน การใส�ตะกอนเข#าไปในระบบอาจใช#เวลาประมาณ 20-30 นาที 
จนกระท่ังตะกอนบรรจุเต็มในระบบ ระบบนี้ต#องอาศัยแรงดันสูงในการกรองด#วย ซ่ึงอาจมีประมาณ  
700-1,700 kPaโดยอาจใช#เวลาในการกรอง ประมาณ 1-4 ชั่วโมง เพ่ือให#ได#ตะกอนท่ีถูกอัดแห#งได#ผลดีท่ีสุด 
ระบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการนําน้ําออกจากตะกอนได#ดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับระบบอ่ืนๆ ท่ีใช#
เครื่องจักรกล ระบบนี้จะทําความสะอาดด#วยการฉีดน้ําท่ีมีแรงดันสูง และบางช�วงอาจใช#กรดช�วยในการล#างด#วย 
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รูปท่ี 2-73 เครื่องอัดกรองด#วยแผ�น (Plate Filter Press) 

 

2.3.8 การท้ิงกากตะกอน (Ultimate Disposal) 

การท้ิงตะกอนท่ีมาจากสถานีผลิตน้ําประปา โดยหลังจากผ�านกระบวนการกําจัดน้ําออกจาก
ตะกอนได#บางส�วนแล#วด#วยวิธีต�างๆ ข#างต#น จากนั้นจะนําตะกอนท่ีมีลักษณะคล#ายขนมวุ#น หรืออาจคล#ายยาสี
ฟvน ข้ึนอยู�กับปริมาณน้ําในตะกอนท่ีหลงเหลืออยู�ไปท้ิงด#วยวิธีการต�างๆ ได#แก� นําตะกอนไปถมท่ี หรือนํา
ตะกอนไปท้ิงท่ีพ้ืนดินท่ัวไป (Land Spreading) ซ่ึงเปAนวิธีท่ีนิยมใช#กันมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 2-10 เปรียบเทียบข#อดี – ข#อเสียของการกําจัดตะกอนโดยเครื่องจักรแบบต�างๆ 

อุปกรณ: ข�อดี ข�อเสีย 

Centrifuge - ใช#พ้ืนท่ีน#อย 
-  สามารถปรับความสามารถในการรองรับ

ตะกอนได#ทุกสภาวะ 
- เปAนระบบป}ดไม�มีปvญหาเรื่องกลิ่น  

และไม�เลอะเทอะ 
- สามารถทํางานได#ในกรณไีม�เติม 

โพลีเมอร=แต�ปกตคิวรจะเตมิ 
- ให#ความเข#มข#นตะกอนออกสูง 

- ราคาแพงมาก และกินไฟมาก 
- บํารุงรักษายาก 
- เหมาะกับการทํางานอย�างต�อเน่ือง

มากกว�าทํางานเปAนพักๆ 
- ต#องการการดูแลอย�างใกล#ชิด 

Belt Filter Press 
 
 
 
 

- ใช#พ้ืนท่ีน#อย 
- สามารถปรับความสามารถในการรองรับ

ตะกอนได#ทุกสภาวะ 
- ราคาถูก 
- กินไฟน#อย 
- Solid capture สูง แต�ต#องการโพลีเมอร=

เพียงเล็กน#อย 
- ให#ความเข#มข#นตะกอนสูง 

- เปAนระบบเป}ดท่ีค�อนข#างเลอะเทอะ 
ต#องการการทําความสะอาดเปAนประจํา 

- ต#องใช#โพลีเมอร=ตลอดเวลา 
- ต#องการการดูแลอย�างใกล#ชิด 
- อาจมีปvญหาเรื่องกลิ่น 
- อาจทําให#โครงสร#างของอาคารผุกร�อนได# 

เน่ืองจากทําให#เกิดความช้ืนสูง 
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ตารางท่ี 2-10 เปรียบเทียบข#อดี – ข#อเสียของการกําจัดตะกอนโดยเครื่องจักรแบบต�างๆ (ต�อ) 

อุปกรณ: ข�อดี ข�อเสีย 

Plate Filter Press - ใช#พ้ืนท่ีน#อย 
- ประสิทธิภาพดี สามารถปรับความสามารถ

ในการรองรับตะกอนได#ทุกสภาวะ 
- ให#ความเข#มข#นตะกอนสูง 
- Solid capture สูง แต�ต#องการโพลีเมอร=

เพียงเล็กน#อย 

- ราคาแพง กินไฟมาก 
- ต#องใช#โพลีเมอร=ตลอดเวลา 
- ต#องการการดูแลอย�างใกล#ชิด 
 

 

ตารางท่ี 2-11 เปรียบเทียบข#อดี – ข#อเสีย ของการกําจัดตะกอนแบบต�างๆ 

รายละเอียด Lagoons 
Sand Drying 

Bed 
Filter Press 

Belt Filter 
Press 

Centrifuge 

ลักษณะตะกอน ความช้ืนสูง ความช้ืนปานกลาง ความช้ืนต่ํา ความช้ืนต่ํา ความช้ืนต่ํา 
การควบคุมระบบ ง�าย ง�าย ปานกลาง ปานกลาง ยาก 
พ้ืนท่ีท่ีใช# สูง สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ความสามารถในการแยกนํ้าออกจากตะกอน ต่ํา ต่ํา สูง สูง สูง 
การใช#งาน ต�อเน่ือง ไม�ต�อเน่ือง ไม�ต�อเน่ือง ต�อเน่ือง ต�อเน่ือง 
ค�าใช#จ�าย ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง 

 

2.4 การปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบพิเศษและการแก�ไขปwญหาในกระบวนการผลิตน้ําประปา 

2.4.1 การเติมอากาศ 

กระบวนการท่ีทําให#น้ําสัมผัสกับอากาศเพ่ือกําจัดสิ่งเจือปนท่ีไม�พึงประสงค=ออกจากน้ําดิบ  
มีวัตถุประสงค=สําคัญ 3 ลักษณะ 

1) กําจัดเหล็ก และแมงกานีส 
โดยเพ่ิมออกซิเจนให#กับน้ําดิบ ปกติเหล็กและแมงกานีสจะปรากฏในรูปสารละลายใน 

น้ําบาดาลท่ีขาดออกซิเจน เม่ือน้ําดิบได#รับออกซิเจนจากการเติมอากาศ สารละลาย Fe2+ (Ferrous Ions) กับ 
Mn2+ (Manganous Ions) ก็จะถูกออกซิไดส= กลายเปAน Fe3+ (Ferric Oxide) กับ Mn4+ (Manganese 
Oxide) ซ่ึงเปAนสารประกอบท่ีตกตะกอนแยกออกจากน้ําได# ดังสมการ 

4Fe2+ + O2 +10H2O = 4Fe(OH)3 + 8H+ 

2Mn + O2 + 2H2O = 2MnO2 + 4H+ 

2) เพ่ือกําจัดกzาซท่ีละลายปนอยู�ในน้ําดิบ เช�น CO2, H2S, CH4 
3) เพ่ือกําจัดกลิ่น และรสในน้ํา 
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กลิ่นและรสของน้ํามาจากสารประกอบให#กลิ่น ท่ีสังเคราะห=จากเซลล=ของสาหร�าย 
ประสิทธิภาพการกําจัดกลิ่นด#วยวิธีเติมอากาศมักไม�เกิน 50% 

ลักษณะเครื่องเติมอากาศ จําแนกเปAน 4 แบบ 

- แบบแรงโน#มถ�วงของโลก (Gravity Type) 
- แบบอัดอากาศเข#าไปในน้ํา (Diffuser) 
- แบบฉีดพ�นไปในอากาศ (Spray) 
- แบบใช#เครื่องกล (Mechanical) 

แบบท่ีประหยัด และนิยมใช#สําหรับผลิตน้ําสะอาดได#แก� แบบอาศัยแรงโน#มถ�วงของโลก และแบบ 
ฉีดพ�นไปในอากาศ แต�สําหรับ กปภ. ท่ีมีใช#อยู� เปAนแบบแรงโน#มถ�วงของโลก และแบบอัดอากาศเข#าไปในน้ํา 
จึงจะกล�าวถึงแค� 2 แบบ 

2.4.1.1 เครื่องเติมอากาศแบบอาศัยแรงโน�มถ�วงของโลก 

น้ําดิบจะถูกสูบข้ึนไปยังท่ีสูง แล#วปล�อยให#ตกลงมาอย�างอิสระเบ้ืองล�าง ระหว�างท่ีตกลงมา
นั้น จะสัมผัสกับอากาศ ระยะเวลาของการสัมผัสอาจทําให#เพ่ิมข้ึนได# โดยการออกแบบให#เส#นทางการไหล 
ยาวข้ึน หรือสร#างสิ่งกีดขวางปะทะการตกลงมาของน้ําดังรูปท่ี 2-74 

 
รูปท่ี 2-74 เครื่องเติมอากาศแบบอาศัยแรงโน#มถ�วงของโลก 

 

รูป a เปAนเครื่องเติมอากาศแบบไหลหลั่น (Cascade Aerator) น้ําดิบจะไหลลดหลั่นลง
มาตามชั้น ระหว�างตกกระทบจะมีการผสมท่ัวถึงยิ่งข้ึน บางครั้งอาจสร#างแผ�นก้ัน (Baffle) ขวางการไหลของน้ํา
เพ่ือเพ่ิม อัตราส�วนพ้ืนท่ีต�อปริมาตร 

รูป b เปAนแบบพ้ืนลาดเอียง (Inclined plane) น้ําจะไหลบนแผ�นพ้ืนราบ การสัมผัส
อากาศเกิดข้ึนเฉพาะผิวบนของน้ํา ดังนั้น ประสิทธิภาพของการเติมอากาศจะสูง ถ#าออกแบบให#น้ําไหลเปAน
แผ�นบางได#มากท่ีสุด 
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รูป c แบบหอ (Tower) น้ําดิบจะไหลตกลงมาจากท�อเจาะรูเบ้ืองบนของหอ มีการพ�น
อากาศจากท�อเจาะรูเบ้ืองล�างให#พุ�งข้ึนสวนทางกับน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณอากาศให#พอเพียงกับการสัมผัส การเติม
อากาศลักษณะนี้เสียค�าใช#จ�ายสูง แต�ประสิทธิภาพดี ระบบกําจัดน้ําเสียบางแห�งก็ใช#วิธีการแบบนี้ 

รูป d แบบถาดหลายชั้น (Multiple Tray) น้ําดิบจะตกลงบนถาดซ่ึงเจาะรูพรุน วางซ#อน
กันอยู�เปAนชั้น ๆ จํานวนถาดมากเท�าใด ระยะเวลาการสัมผัสอากาศก็เพ่ิมข้ึนตามนั้น การเติมอากาศลักษณะนี้
ประหยัด และง�ายในการก�อสร#าง ระบบกําจัดเหล็กของการประปาขนาดเล็กในชนบทของไทย นิยมใช#เครื่อง
เติมอากาศชนิดนี้เปAนส�วนใหญ� 

  

2.4.1.2 เครื่องเติมอากาศแบบอัดอากาศเข�าไปในน้ํา 

น้ําดิบถูกสูบเข#าสู�ถังคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ#า ท่ีก#นถังจะมีการอัดอากาศเข#าไป โดยอาจ
เปAนแบบท�อเจาะรูพรุน (Perforated Pipe) หรือผ�านออกจากแท�งวัสดุท่ีมีความพรุนสูง (Porous Diffuser 
Tube) ฟองอากาศจะลอยข้ึนสู�ผิวน้ํา ทําให#มีความปv�นป�วน และเกิดการถ�ายเทของกzาซ 

ระยะเวลาการสัมผัสจะนานกว�าการเติมอากาศชนิดอ่ืน แต�การอัดอากาศผ�านน้ํานั้นเสีย
ค�าใช#จ�ายสูงกว�าการสูบน้ําดิบผ�านเครื่องเติมอากาศ เช�น แบบฉีดพ�น ระยะเวลาสัมผัสอากาศ (Detention time) 
อยู�ระหว�าง 10-30 นาที ปริมาณอากาศท่ีใช#อยู�ระหว�าง 1.0-1.5 ลบ.ม. ต�อน้ําดิบหนึ่งลูกบาศก=เมตร และ
สิ้นเปลืองพลังงาน 1 กิโลวัตต=ต�อปริมาตรน้ําดิบ 100-300 ลบ.ม. 

2.4.2 กระบวนการผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเล โดยใช�ระบบ Reverses Osmosis (RO) 

เปAนการกรองน้ําผ�านเมมเบรน จะได#น้ําท่ีมีความสะอาดมากสามารถกรองกําจัดสารเกลือแร�และ
สารละลายต�างๆได# เนื่องจากเมมเบรนของ RO จะยอมให#เฉพาะโมเลกุลของน้ําไหลผ�านและจะกักไอออน
ต�างๆไว# จึงนิยมใช#กําจัดไอออนของเกลือเพ่ือผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล 

 

รูปท่ี 2-75 ไดอะแกรมสําหรับการผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเล 
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ข้ันตอนการทํางานของระบบเริ่มจากการสูบน้ําทะเลเข#ามาเก็บในถังพักโดยจะมีการเติมคลอรีนเพ่ือ
ป@องกันปvญหาของเพรียงทะเลและ Organic Matter ต�างๆ เนื่องจากเยื่อเมมเบรนจะมีปvญหาการอุดตันจาก  
Bio Fouling การเติมคลอรีนจึงเปAนการลดปvญหาและยืดอายุการใช#งานของเมมเบรน หลังจากนั้นอาจติดต้ังถัง
กรองทรายหยาบ (Roughing Sand Filter) เพ่ือกําจัดสารแขวนลอยและอนุภาคขนาดใหญ�ท่ีอยู�ในน้ําทะเล แล#ว
ผ�านน้ําเข#าสู�ถังพักน้ําทะเลก�อนจะสูบเข#าระบบบําบัดเบ้ืองต#น (PretreatmentUnit) ซ่ึงจะมีการเติมสารสร#าง
ตะกอน (Coagulant) เช�น PAC เพ่ือรวมตะกอนให#มีขนาดใหญ�เพียงพอท่ีจะถูกกรองด#วยระบบ Pretreatment 
ต�อไป หากระบบ Pretreatment เปAน UF/MF Unit อาจมีการติดต้ังระบบ Auto Self Cleaning Filter ซ่ึงทํา
หน#าท่ีกรองตะกอนท่ีมีขนาดใหญ�ป@องกันความเสียหายแก� UF/MF น้ําท่ีผ�านการกรองแล#วจะถูกสูบเข#าระบบผลิต
น้ํา RO โดยจะมีการเติมสาร Sodium Bisulfite เพ่ือกําจัดคลอรีนท่ีอาจจะไปทําลายเมมเบรนของชุด RO พร#อม
เติมสารป@องกันการเกิดตะกรัน (Antiscalant) หลังจากนั้นนํามาผ�าน Cartridge Filter ซ่ึงทําหน#าท่ีป@องกัน RO 
Unit และ SWRO High Pressure Pump ไม�ให#เสียหายจากเศษตะกอนท่ีมีขนาดใหญ�กว�า 5 ไมครอนแล#วจะถูก
สูบด#วยเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง (High Pressure Pump) ซ่ึงจะทําให#ความดันสูงข้ึนจนสามารถเอาชนะ  
Sea Water Osmotic Pressure ทําให#ได#น้ําท่ีเปAนน้ําจืดผ�าน RO Membrane จากนั้นจะมีการเติมคลอรีนและ
ปรับ pH โดยใช#สารเคมีประเภทด�าง (Base) แล#วส�งน้ําไปเก็บในถังเก็บน้ําเพ่ือสูบจ�ายไปยังผู#ใช#น้ํา ซ่ึงจะได#น้ําจืด
ส�วนหนึ่ง อีกส�วนหนึ่งจะเปAนน้ําทะเลท่ีมีความเข#มข#นสูงข้ึนแต�ยังคงมี Pressure สูงจึงนําน้ําส�วนนี้มาผ�าน 
Energy Recovery Unit แลกเปลี่ยนแรงดันเพ่ือลดการใช#พลังงานลงสุดท#ายจะได#น้ําทะเลท่ีมีความเข#มข#นสูงแต�
มีแรงดันตํ่าเพ่ือท้ิงต�อไป เม่ือใช#งานไปได#ช�วงเวลาหนึ่ง RO Membrane จะเกิดการตันข้ึน ต#องทําการล#างโดยใช#
สารเคมีประเภท ด�างและกรด เพ่ือทําความสะอาดให#กลับมาใช#งานได#อย�างปกติ การทําการล#างจะทําทีละชุดทํา
ให#ระบบสามารถผลิตน้ําได#อย�างต�อเนื่อง 

2.4.2.1 ระบบบําบัดน้ําทะเลเบ้ืองต�น (Pretreatment Unit) 

มีหลายแบบท้ังแบบใช#ถังกรองบรรจุสารกรอง หรือแบบใช#เมมเบรนเปAนตัวกรอง 

1) Multimedia Filter 

เปAนถังกรองซ่ึงบรรจุสารกรองได#แก� ทรายกรองและแอนทราไซต= น้ําดิบจะไหลเข#าด#านบนของ 
ถังกรอง จะกรองเอาตะกอนความขุ�นของสารแขวนลอยในน้ําทะเลออก เม่ือเครื่องกรองทํางานในระยะเวลาหนึ่ง
เครื่องกรองจะอุดตัน ทําให#ต#องมีการล#างย#อน (Backwash) ชั้นสารกรองโดยให#น้ําไหลย#อนกลับข้ึนข#างบน  
เม่ือชั้นกรองขยายตัวตะกอนความขุ�นท่ีติดค#างอยู�ในชั้นกรองจะถูกพาออกจากเครื่องกรองเม่ือหยุดล#าง 
ทรายกรองซ่ึงมีความถ�วงจําเพาะมากกว�าจะตกกลับลงมาก�อน ส�วนแอนทราไซต=ถึงแม#จะมีขนาดใหญ�กว�าแต�มี
น้ําหนักน#อยกว�าจะอยู�เหนือชั้นทรายเม่ือเป}ดทําการกรองน้ําตะกอนส�วนมากจะถูกกักอยู�บริเวณชั้นของ 
แอนทราไซต=ซ่ึงตะกอนจะถูกกักอยู�ในชั้นแอนทราไซต=ได#ในความลึกท่ีมากกว�า 10 เซนติเมตรต�างจากถังกรอง 
ท่ีใช#ทรายกรองอย�างเดียวตะกอนจะถูกกักอยู�บริเวณผิวหน#าของชั้นทรายและผ�านลงไปได#ไม�เกิน 5-8 เซนติเมตร



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

ลักษณะเช�นนี้จะทําให#ชั้นกรองทราย และแอนทราไซต=สามารถทําหน#าท่ีได#ดีข้ึน กรองค
กรองซ่ึงมีสารกรองชนิดเดียวและสามารถกรองน้ําในอัตราการกรองเพ่ิมข้ึน

2) Microfiltration / Ultrafiltration (MF/UF)

MF/UF ถูกนํามาใช#เพ่ือเปAน 
ผลิตน้ําประปาโดยใช#เมมเบรน Microfiltration 
ส�วน Ultrafiltration สามารถกรองให#อนุภาคปนเป��อนออกจากน้ําทะเลได#ละเอียดถึง 
การกรองท่ีละเอียดมาก กล�าวคือ สามารถกรองอนุภาคคอลลอยด= รวมท้ังจุลชีพ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆได#
เกือบท้ังหมด ได#แก� เพรียง แพลงตอน
ท่ีสามารถผ�านไปได# ส�วนอนุภาคและคอยลอยด=ท่ีมีขนาดโตกว�า 

ท้ังนี้เนื่องจากในน้ําทะเลและน้ําผิวดิน มีสิ่งปนเป��อนแขวนลอยอยู�ด#วยค�อนข#
ความสามารถในการกรองท่ีมีความละเอียดมากของ 
อุดตันเร็วไปกว�ากําหนดอันควรได# จึงจําเปAนต#องมีการกรองหยาบเพ่ือช�วยลดภาระให#กับการกรองของ 
Filtration ในเบ้ืองต#นก�อน เพ่ือให#เกิดประสิทธิภาพใน
Pre-filtration 

Pre-filtration 
ไมครอน ซ่ึงนอกจากใช#ประโยชน=เพ่ือการกรองเบ้ืองต#นแล#วยังช�วยป@องกันการถูกทําลายจากสิ่งปนเป��อนท่ีอาจ
กระทําให#เกิดการฉีกขาดต�อเมมเบรนได#ด#วย

2.4.2.2 ระบบ Reverse Osmosis (RO)

น้ําแรงดันสูงจะเข#าไปใน 
การจัดวางแบบขนาน น้ําท่ีจะออกจาก 
เส#นทางคือ เส#นทางน้ําบริสุทธิ์ (Permeate) 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

ลักษณะเช�นนี้จะทําให#ชั้นกรองทราย และแอนทราไซต=สามารถทําหน#าท่ีได#ดีข้ึน กรองค
กรองซ่ึงมีสารกรองชนิดเดียวและสามารถกรองน้ําในอัตราการกรองเพ่ิมข้ึน 

Microfiltration / Ultrafiltration (MF/UF) 

ถูกนํามาใช#เพ่ือเปAน Pretreatment Unit กรองอนุภาคปนเป��อนสําหรับระบบ
Microfiltration สามารถกรองอนุภาคปนเป��อนได#ละเอียดถึง 

สามารถกรองให#อนุภาคปนเป��อนออกจากน้ําทะเลได#ละเอียดถึง 0.03 
การกรองท่ีละเอียดมาก กล�าวคือ สามารถกรองอนุภาคคอลลอยด= รวมท้ังจุลชีพ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆได#

แพลงตอน ยีสต= รา สาหร�ายสีเขียว แบคทีเรีย ยกเว#นเพียงแต�แค�ไวรัสเท�านั้น
ท่ีสามารถผ�านไปได# ส�วนอนุภาคและคอยลอยด=ท่ีมีขนาดโตกว�า 0.1 ไมครอน จะถูกขจัดแยกออกไปจากน้ํา

ท้ังนี้เนื่องจากในน้ําทะเลและน้ําผิวดิน มีสิ่งปนเป��อนแขวนลอยอยู�ด#วยค�อนข#
ความสามารถในการกรองท่ีมีความละเอียดมากของ Ultrafiltration นี้เอง สามารถส�งผลต�อการกรองให#เกิดการ
อุดตันเร็วไปกว�ากําหนดอันควรได# จึงจําเปAนต#องมีการกรองหยาบเพ่ือช�วยลดภาระให#กับการกรองของ 

ในเบ้ืองต#นก�อน เพ่ือให#เกิดประสิทธิภาพในการกรองสูงสุดได# ซ่ึงเราเรียกการกรองหยาบเบ้ืองต#นนี้ว�า 

filtration ควรมีความสามารถในการกรองสิ่งปนเป��อนออกได#ไม�น#อยกว�าขนาด 
ไมครอน ซ่ึงนอกจากใช#ประโยชน=เพ่ือการกรองเบ้ืองต#นแล#วยังช�วยป@องกันการถูกทําลายจากสิ่งปนเป��อนท่ีอาจ

กิดการฉีกขาดต�อเมมเบรนได#ด#วย 

รูปท่ี 2-76 The Filtration Spectrum 
 

Reverse Osmosis (RO) 

น้ําแรงดันสูงจะเข#าไปใน RO Element Module ซ่ึงบรรจุอยู�ใน Pressure Vessel 
การจัดวางแบบขนาน น้ําท่ีจะออกจาก Pressure Vessel ซ่ึงจะถูกแยกด#วย RO Element Module 

(Permeate) กับเส#นทางน้ําความเข#มข#นสูง (Concentrate) 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 75 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

ลักษณะเช�นนี้จะทําให#ชั้นกรองทราย และแอนทราไซต=สามารถทําหน#าท่ีได#ดีข้ึน กรองความขุ�นได#มากกว�าถัง

กรองอนุภาคปนเป��อนสําหรับระบบ 
สามารถกรองอนุภาคปนเป��อนได#ละเอียดถึง 0.1-3 ไมครอน 

0.03 ไมครอน ซ่ึงเปAนช�วง
การกรองท่ีละเอียดมาก กล�าวคือ สามารถกรองอนุภาคคอลลอยด= รวมท้ังจุลชีพ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆได#

แบคทีเรีย ยกเว#นเพียงแต�แค�ไวรัสเท�านั้น 
ไมครอน จะถูกขจัดแยกออกไปจากน้ํา 

ท้ังนี้เนื่องจากในน้ําทะเลและน้ําผิวดิน มีสิ่งปนเป��อนแขวนลอยอยู�ด#วยค�อนข#างมากและด#วย
นี้เอง สามารถส�งผลต�อการกรองให#เกิดการ 

อุดตันเร็วไปกว�ากําหนดอันควรได# จึงจําเปAนต#องมีการกรองหยาบเพ่ือช�วยลดภาระให#กับการกรองของ Ultra 
การกรองสูงสุดได# ซ่ึงเราเรียกการกรองหยาบเบ้ืองต#นนี้ว�า 

ควรมีความสามารถในการกรองสิ่งปนเป��อนออกได#ไม�น#อยกว�าขนาด 300 
ไมครอน ซ่ึงนอกจากใช#ประโยชน=เพ่ือการกรองเบ้ืองต#นแล#วยังช�วยป@องกันการถูกทําลายจากสิ่งปนเป��อนท่ีอาจ

 

Pressure Vessel ท่ีมี
RO Element Module เปAนสอง

(Concentrate) น้ําบริสุทธิ์ซ่ึงออก



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

จากตรงกลางของแต�ละ Vessel จะไหลมารวมกันเปAนท�อเส#นเดียวซ่ึงจะทําให#การติดต้ังเครื่องวัดอัตราการไหล 
(Flow Meter) เพ่ือแสดงปริมาณน้ํา

กลไกท่ีใช#ในการกําจัดเกลือแร�ของแผ�นเมมเบรนมี 
ไมครอน ประกอบด#วยเมมเบรนชั้นบนซ่ึงเปAนชั้นท่ีสัมผัสกับน้ําดิบ เปAนส�วนท่ีมีเนื้อแน�นแต�บาง ชั้นนี้หนาเพียง 
0.2 ไมครอน เมมเบรนชั้นบนนี้มีความสําคัญมากเพราะทําหน#
ชั้นล�างมีลักษณะเปAนเนื้อพรุนและหนามาก ทําหน#าท่ีเปAนโครงสร#างรองรับและขนส�งน้ําบริสุทธิ์จากชั้นบนไปยัง
ท�อภายในน้ําดิบถูกสูบอัดเข#าเครื่อง 
2-77 

การไหลของน้ํา ต#องเปAนแบบท่ีมีความปv�นป�วน 
สะอาดของเมมเบรนน้ําบริสุทธิ์ถูกบีบให#ซึมผ�านเมมเบรนและไหลไปรวมกันภายในท�อตรงกลางเรียกว�า 
“PERMEATE” ส�วนน้ําท่ีไม�ผ�านเยื่อเมมเบรนจะไหลออกทางปลายอีกด#านหนึ่งเปAนน้ําความเข#มข#นสูงเรียกว�า 
“CONCENTRATE” 

รูปท่ี 2-77 รูปแบบการทํางานของเมมเบรนของระบบ 

ระบบผลิตน้ําแรงดันสูงชนิดประหยัดพลังงานนี้ ประกอบด#วย เครื่องสูบน้ําแรงดันสูง 
(High Pressure Pump) อุปกรณ=แลกเปลี่ยนความดัน 
(Booster Pump) ระบบนี้จะช�วยประหยัดพลังงานในการเพ่ิมแรงดันน้ําได#ถึง 
มีแรงดันสูงข้ึนมากกว�า 55 บาร= ในขณะท่ีน้ําความเข#มข#นสูงมีแรงดันลดลงเหลือประมาณ 
ปล�อยท้ิงลงสู�บ�อน้ําความเข#มข#นสูง 

รูปแบบการทํางานของระบบ 
2-78 และลักษณะของเมมเบรน Module 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

จะไหลมารวมกันเปAนท�อเส#นเดียวซ่ึงจะทําให#การติดต้ังเครื่องวัดอัตราการไหล 
เพ่ือแสดงปริมาณน้ําท่ีไหลออกจากท�อน้ําด#วย 

กลไกท่ีใช#ในการกําจัดเกลือแร�ของแผ�นเมมเบรนมี 2 ชั้น มีความหนารวมประมาณ 
ไมครอน ประกอบด#วยเมมเบรนชั้นบนซ่ึงเปAนชั้นท่ีสัมผัสกับน้ําดิบ เปAนส�วนท่ีมีเนื้อแน�นแต�บาง ชั้นนี้หนาเพียง 

ไมครอน เมมเบรนชั้นบนนี้มีความสําคัญมากเพราะทําหน#าท่ีกําจัดเกลือแร�และสารอินทรีย= เมมเบรน
ชั้นล�างมีลักษณะเปAนเนื้อพรุนและหนามาก ทําหน#าท่ีเปAนโครงสร#างรองรับและขนส�งน้ําบริสุทธิ์จากชั้นบนไปยัง
ท�อภายในน้ําดิบถูกสูบอัดเข#าเครื่อง RO ด#วยแรงดันสูงและกระจายไปท่ัวท้ังผิวหน#าของแผ�นเมมเบรนดังรูปท่ี 

น้ํา ต#องเปAนแบบท่ีมีความปv�นป�วน (Turbulent Flow) 
สะอาดของเมมเบรนน้ําบริสุทธิ์ถูกบีบให#ซึมผ�านเมมเบรนและไหลไปรวมกันภายในท�อตรงกลางเรียกว�า 

ส�วนน้ําท่ีไม�ผ�านเยื่อเมมเบรนจะไหลออกทางปลายอีกด#านหนึ่งเปAนน้ําความเข#มข#นสูงเรียกว�า 

รูปแบบการทํางานของเมมเบรนของระบบ Reverse Osmosis
 

ระบบผลิตน้ําแรงดันสูงชนิดประหยัดพลังงานนี้ ประกอบด#วย เครื่องสูบน้ําแรงดันสูง 
อุปกรณ=แลกเปลี่ยนความดัน (Pressure Exchanger) และเครื่องสูบน้ําเพ่ิมความดัน 

ระบบนี้จะช�วยประหยัดพลังงานในการเพ่ิมแรงดันน้ําได#ถึง 50 เปอร=เซ็นต= ทําให#น้ําก�อนเข#า
บาร= ในขณะท่ีน้ําความเข#มข#นสูงมีแรงดันลดลงเหลือประมาณ 

ปล�อยท้ิงลงสู�บ�อน้ําความเข#มข#นสูง (Concentrate Water Storage Tank) 

รูปแบบการทํางานของระบบ Reverse Osmosis และ Energy Recovery 
Module แสดงในรูปท่ี 2-79 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 76 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

จะไหลมารวมกันเปAนท�อเส#นเดียวซ่ึงจะทําให#การติดต้ังเครื่องวัดอัตราการไหล 

ชั้น มีความหนารวมประมาณ 100 
ไมครอน ประกอบด#วยเมมเบรนชั้นบนซ่ึงเปAนชั้นท่ีสัมผัสกับน้ําดิบ เปAนส�วนท่ีมีเนื้อแน�นแต�บาง ชั้นนี้หนาเพียง 

าท่ีกําจัดเกลือแร�และสารอินทรีย= เมมเบรน 
ชั้นล�างมีลักษณะเปAนเนื้อพรุนและหนามาก ทําหน#าท่ีเปAนโครงสร#างรองรับและขนส�งน้ําบริสุทธิ์จากชั้นบนไปยัง

ด#วยแรงดันสูงและกระจายไปท่ัวท้ังผิวหน#าของแผ�นเมมเบรนดังรูปท่ี 

(Turbulent Flow) ท้ังนี้เพ่ือรักษาความ
สะอาดของเมมเบรนน้ําบริสุทธิ์ถูกบีบให#ซึมผ�านเมมเบรนและไหลไปรวมกันภายในท�อตรงกลางเรียกว�า 

ส�วนน้ําท่ีไม�ผ�านเยื่อเมมเบรนจะไหลออกทางปลายอีกด#านหนึ่งเปAนน้ําความเข#มข#นสูงเรียกว�า 

 

Reverse Osmosis 

ระบบผลิตน้ําแรงดันสูงชนิดประหยัดพลังงานนี้ ประกอบด#วย เครื่องสูบน้ําแรงดันสูง 
และเครื่องสูบน้ําเพ่ิมความดัน 
เปอร=เซ็นต= ทําให#น้ําก�อนเข#า

บาร= ในขณะท่ีน้ําความเข#มข#นสูงมีแรงดันลดลงเหลือประมาณ 1 บาร=เท�านั้น ก�อน

Energy Recovery แสดงในรูปท่ี 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

รูปท่ี 2-78 รูปแบบการทํางานของระบบ 

2.4.3 กระบวนการทําให�ลอย 

เปAนกระบวนการลอยตะกอนด#วยอากาศละลาย หลักการทํางานโดยการอัดอากาศเข#าไปในน้ํา
ภายใต#ความดันสูงกว�าความดันบรรยากาศในถังความดัน อากาศจะละลายในน้ํามากข้ึนขณะท่ีลดความดันลง
ไปท่ีความดันบรรยากาศ อากาศส�วนเกินท่ีละลายอ่ิมตัวจะเกิดเปAนฟองอากาศ
เคลื่อนท่ีชนกับอนุภาคของแข็งในถังตะกอน ตะกอนเหล�านี้จะลอยข้ึนสู�ผิวน้ําเพ่ือกําจัดต�อไปขณะท่ีส�วนน้ําใส
จะไหลออกทางด#านล�างถังเพ่ือไหลเข#าถังกรอง

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

 

รูปแบบการทํางานของระบบ Reverse Osmosis และ Energy Recovery

 

รูปท่ี 2-79 Spiral Wound Module 
 

กระบวนการทําให�ลอย (Dissolved Air Floatation) 

เปAนกระบวนการลอยตะกอนด#วยอากาศละลาย หลักการทํางานโดยการอัดอากาศเข#าไปในน้ํา
ภายใต#ความดันสูงกว�าความดันบรรยากาศในถังความดัน อากาศจะละลายในน้ํามากข้ึนขณะท่ีลดความดันลง
ไปท่ีความดันบรรยากาศ อากาศส�วนเกินท่ีละลายอ่ิมตัวจะเกิดเปAนฟองอากาศขนาดเล็ก เม่ือฟองอากาศเหล�านี้
เคลื่อนท่ีชนกับอนุภาคของแข็งในถังตะกอน ตะกอนเหล�านี้จะลอยข้ึนสู�ผิวน้ําเพ่ือกําจัดต�อไปขณะท่ีส�วนน้ําใส
จะไหลออกทางด#านล�างถังเพ่ือไหลเข#าถังกรอง 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 77 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

 

Energy Recovery 

เปAนกระบวนการลอยตะกอนด#วยอากาศละลาย หลักการทํางานโดยการอัดอากาศเข#าไปในน้ํา
ภายใต#ความดันสูงกว�าความดันบรรยากาศในถังความดัน อากาศจะละลายในน้ํามากข้ึนขณะท่ีลดความดันลง

ขนาดเล็ก เม่ือฟองอากาศเหล�านี้
เคลื่อนท่ีชนกับอนุภาคของแข็งในถังตะกอน ตะกอนเหล�านี้จะลอยข้ึนสู�ผิวน้ําเพ่ือกําจัดต�อไปขณะท่ีส�วนน้ําใส 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 78 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 การประปาส�วนภูมภิาค 

 

รูปท่ี 2-80 ระบบสูบจ�ายน้ําของระบบ DAF (Dissolved Air Floatation) 
 

ลักษณะของน้ําดิบท่ีเหมาะกับระบบ DAF (Dissolved Air Floatation) 

1. ระบบ DAF ใช#แยกตะกอนเบาได#ดี จึงเหมาะกับน้ําท่ีมีสาหร�าย 
2. น้ําท่ีมีสีจากสารอินทรีย= 
3. น้ําท่ีมีการเจือปนของเหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn) 
4. น้ําท่ีมีความขุ�นไม�เกิน 100 NTU 
 

ข�อดีของระบบ DAF (Dissolved Air Floatation) 

1. ลดการใช#สารเคมีในการสร#างตะกอน เนื่องจากระบบ DAF ต#องการกําจัดตะกอนท่ีมีขนาดเล็กกว�า 
ระบบตะกอน (Sedimentation) 

2. ใช#พ้ืนท่ีในการก�อสร#างถังตะกอนน#อยกว�า ระบบตกตะกอน (Sedimentation) 
3. น้ําท่ีผ�านระบบ DAF เข#าสู�ถังกรอง มีความขุ�นตํ่าจะช�วยให#รอบในการกรองน้ํานานข้ึนประหยัดน้ําในการ 

ล#างย#อน 
 

ความแตกต�างระหว�างระบบตกตะกอน (Sedimentation) และ ระบบ DAF (Dissolved Air Floatation) 

การตกตะกอนในระบบ Sedimentation จะใช#สารเคมีจํานวนมากกว�าเพ่ือให#ตะกอนจับตัวมี 
ขนาดใหญ�และปล�อยให#ตกลงสู�ก#นถังด#วยแรงโน#มถ�วง การกําจัดตะกอนในระบบ DAF ใช#สารเคมีจํานวน 
น#อยกว�า เพ่ือสร#างตะกอนขนาดเล็กใช#ฟองอากาศจํานวนมากในการพาตะกอนไปสู�ผิวน้ํา 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

รูปท่ี 2-81 กระบวนการทําให#ลอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561 

กระบวนการทําให#ลอย (Dissolved Air Floatation) 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 79 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 80 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561   การประปาส�วนภูมภิาค 

บทท่ี 3  
กระบวนการบริหารจัดการสารเคมี 

3.1 แผนการใช�สารเคมี 

กปภ.นําสารเคมีหลายชนิดมาใช#ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในกระบวนการผลิตน้ําประปา โดยเลือกใช#
ท้ังชนิดและปริมาณให#เหมาะสมกับคุณภาพแหล�งน้ําและเกณฑ=กําหนดในแต�ละข้ันตอนของระบบผลิตน้ํา  
คุณภาพน้ําดิบมีความหลากหลายแตกต�างกันข้ึนอยู�กับชนิดแหล�งน้ํา แหล�งกําเนิดมลพิษ การใช#ประโยชน=จาก
แหล�งน้ํา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแต�ละฤดูกาล หรือการได#รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางน้ํา  
เปAนต#น ถ#าใช#สารเคมีน#อยเกินไป ส�งผลทําให#ไม�สามารถควบคุมคุณภาพน้ําได#ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ส�วนถ#าใช#
มากเกินไปก็มีผลเสียคือ สิ้นเปลืองค�าใช#จ�ายและอันตรายจากสารเคมีตกค#าง  

ดังนั้นจึงจําเปAนต#องควบคุมสารเคมีต้ังแต�กระบวนการวางแผนจัดหา ตรวจสอบคุณภาพสารเคมี 
การรับสารเคมี การจัดเก็บ การเตรียม การจ�ายสารเคมี และการควบคุมปริมาณคงเหลือ โดยปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข#อง ควบคู�ไปกับการทดสอบคุณภาพน้ําในกระบวนการ 
ผลิต-จ�ายน้ํา เพ่ือประเมินผลและวางแผนการใช#สารเคมีให#เหมาะสม รวมท้ังการกํากับดูแล ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามลําดับสายงาน การสนับสนุนปvจจัยต�างๆ เช�น บุคลากร งบประมาณ ถังหมัก ถังจ�าย และเครื่อง
จ�ายสารเคมี เปAนต#น ซ่ึงในการจัดทําแผนการใช#สารเคมีควรนําข#อมูลต�อไปนี้มาพิจารณาร�วมด#วย 

1. ข#อมูลผลทดสอบจาร=เทสต=ย#อนหลังอย�างน#อย 2 ป6 
2. ข#อมูลคุณภาพน้ําดิบย#อนหลังอย�างน#อย 1 ป6 
3. ข#อมูลการใช#สารเคมีย#อนหลังอย�างน#อย 1 ป6 
4. ปริมาณน้ําประปาท่ีคาดว�าจะผลิตได#/เป@าการผลิตน้ําประปา 
5. โครงการขยายกําลังการผลิต 
6. อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู#ใช#น้ํา 
7. พ้ืนท่ีจัดเก็บสารเคมี 
8. ปริมาณสารเคมีคงคลัง 

เพ่ือให#การดําเนินงานตลอดท้ังกระบวนการดังกล�าว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงต#องมี
การเรียนรู#เก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีชนิดต�างๆ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับกระบวนการสร#าง 
และรวมตะกอน (Coagulation and Flocculation Process) ในกระบวนการผลิตน้ําประปา โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 

 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน�วยงาน

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

3.1.1 ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีตามวัตถุประสงค:ของการใช�งาน 

3.1.1.1 สารเคมีท่ีใช�ในกระบวนการสร�างตะกอน

สารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน 
ท่ีสามารถแตกตัวให#อนุภาคท่ีเปAนประจุบวก
คอลลอยด=และสารแขวนลอยในรูปของความขุ�น สี สารอินทรีย= เปAนต#น 
รุนแรง ในข้ันตอนการกวนเร็ว (Rapid Mixing
เปAนฟลzอค (Floc) ขนาดใหญ�ท่ีมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนสามารถตกตะกอนได#ในถังตกตะกอนสารสร#างตะกอนจะทํา
ปฏิกิริยากับน้ําได#อย�างมีประสิทธิภาพ
ข#อควรระวังการใช#งาน ดังตารางท่ี 

สารสร#างตะกอนท่ีนิยมใช#กระบวนการผลิตน้ําประปา
1) สารส�ม (Alum 

เปAนโคแอกกูแลนท=ท่ีนิยมใช#กันมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช#ได#
จากแหล�งต�างๆและหาซ้ือได#ง�ายในราคาท่ีไม�แพงมากนัก สารส#มมีสูตรโมเลกุล 
มีค�าเท�ากับ 14.3 หรือ 18 สามารถละลายน้ําได# 
เคมีได#ดีท่ีสุด ณ pH 6.8–8.2 ดังรูปท่ี 

    Al2(SO4)3         

เม่ือเติมสารส#มในน้ํา อลูมิเนียมไอออนจาก 
Al(H2O)6

+3 หรือ Al+3 ไฮโดรไลซิส (
อยู�ในน้ํา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง OH
Substance) ระหว�างอลูมิเนียมกับไฮดรอกไซด=ไอออนดังสมการต�อไปนี้

 Al+3 + H2O          

 Al+3 + 2H2O        

7Al+3 + 17H2O      

ในกรณีท่ีความเข#มข#นของสารส#มสูงกว�าความเข#มข#นท่ีจุดอ่ิมตัว 
ไฮโดรไลซีสจะดําเนินต�อไปจนได#ผลของปฏิกิริยาสุดท#ายเปAนผลึก 

Al+3 + 3H2O        

ผลของปฏิกิริยาท่ีจะเกิดการดูดติดผิวอนุภาคคอลลอยด=คือสารคอมเพล็กซ= ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ระหว�างไฮโดรไลซีสจาก Al+3ถึง Al(OH)
ของน้ํา กล�าวคือ ถ#าpHของน้ําสูงกว�าจุดสะเทินทางไฟฟ@า

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค 

และควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561   

ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีตามวัตถุประสงค:ของการใช�งาน  

สารเคมีท่ีใช�ในกระบวนการสร�างตะกอน (Coagulant) 

สารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulation) หรือเรียกว�าสาร Coagulant 
ท่ีสามารถแตกตัวให#อนุภาคท่ีเปAนประจุบวก (Cation) เม่ือเติมลงในน้ําเกิดการทําลายเสถียรภาพของ
คอลลอยด=และสารแขวนลอยในรูปของความขุ�น สี สารอินทรีย= เปAนต#น ภายใต#สภาพน้ําท่ีมีความปv�นป�วนอย�าง

Rapid Mixing) เกิดการสร#างตะกอนและรวมตัวกัน 
ขนาดใหญ�ท่ีมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนสามารถตกตะกอนได#ในถังตกตะกอนสารสร#างตะกอนจะทํา

ปฏิกิริยากับน้ําได#อย�างมีประสิทธิภาพข้ึนกับองค=ประกอบและคุณสมบัติของสารเคมีซ่ึงมีท้ังข#อดี ข#อเสีย และ
ข#อควรระวังการใช#งาน ดังตารางท่ี 3-1  

สารสร#างตะกอนท่ีนิยมใช#กระบวนการผลิตน้ําประปาดังนี้ 
Alum หรือ Aluminium sulfate)  

เปAนโคแอกกูแลนท=ท่ีนิยมใช#กันมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช#ได#
จากแหล�งต�างๆและหาซ้ือได#ง�ายในราคาท่ีไม�แพงมากนัก สารส#มมีสูตรโมเลกุล Al2(SO

สามารถละลายน้ําได# 78.8 กรัม/100 กรัมของน้ํา ท่ีอุณหภูมิ 
ดังรูปท่ี 3-1 เม่ือเติมสารส#มลงในน้ําจะแตกตัวให#อิออนบวกและลบ ดังปฏิกิริยา

     2Al+3 + 3SO4
-2 

เม่ือเติมสารส#มในน้ํา อลูมิเนียมไอออนจาก Al2(SO4)3 จะถูกล#อมรอบด#วยโมเลกุลของน้ําได# 
(Hydrolysis) ของ Al+3 จะเกิดข้ึนทันทีโดยไลแกนด= (

OH-จะเข#าแทนท่ีโมเลกุลของน้ําเกิดเปAนสารประกอบเชิงซ#อน
ระหว�างอลูมิเนียมกับไฮดรอกไซด=ไอออนดังสมการต�อไปนี้ 

      Al(OH)+2 + H+ 

      Al(OH) +2 + 2H+ 

      Al7(OH)17
+4 + 17H+ 

ในกรณีท่ีความเข#มข#นของสารส#มสูงกว�าความเข#มข#นท่ีจุดอ่ิมตัว (
ไฮโดรไลซีสจะดําเนินต�อไปจนได#ผลของปฏิกิริยาสุดท#ายเปAนผลึก Al(OH)3 

       Al(OH)3(s) + 3H+ 

ผลของปฏิกิริยาท่ีจะเกิดการดูดติดผิวอนุภาคคอลลอยด=คือสารคอมเพล็กซ= ซ่ึงเกิดข้ึนใน
Al(OH)3 สารคอมเพล็กซ=อาจมีประจุลบหรือบวกก็ได# ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับ

ของน้ําสูงกว�าจุดสะเทินทางไฟฟ@า (Zero Point of Charge) ของ 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน#าท่ี 81 จาก 135 
 

การประปาส�วนภูมภิาค 

Coagulant เปAนสารเคมี 
เม่ือเติมลงในน้ําเกิดการทําลายเสถียรภาพของ

ภายใต#สภาพน้ําท่ีมีความปv�นป�วนอย�าง
เกิดการสร#างตะกอนและรวมตัวกัน (Flocculation) 

ขนาดใหญ�ท่ีมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนสามารถตกตะกอนได#ในถังตกตะกอนสารสร#างตะกอนจะทํา
องค=ประกอบและคุณสมบัติของสารเคมีซ่ึงมีท้ังข#อดี ข#อเสีย และ

เปAนโคแอกกูแลนท=ท่ีนิยมใช#กันมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช#ได#ดีกับน้ําดิบ
(SO4)3XH2O โดยปกติ X 

กรัมของน้ํา ท่ีอุณหภูมิ 30 oC เกิดปฏิกิริยา
เม่ือเติมสารส#มลงในน้ําจะแตกตัวให#อิออนบวกและลบ ดังปฏิกิริยา 

   

จะถูกล#อมรอบด#วยโมเลกุลของน้ําได# 
(Ligands) ชนิดต�างๆท่ี

จะเข#าแทนท่ีโมเลกุลของน้ําเกิดเปAนสารประกอบเชิงซ#อน (Complex 

   

   

   

(Saturation Point) 

   

ผลของปฏิกิริยาท่ีจะเกิดการดูดติดผิวอนุภาคคอลลอยด=คือสารคอมเพล็กซ= ซ่ึงเกิดข้ึนใน
สารคอมเพล็กซ=อาจมีประจุลบหรือบวกก็ได# ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับ pH 

ของ Al(OH)3(s) จะเกิด 
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สารคอมเพล็กซ=ประจุลบ เช�น Al(OH)4-,Al(OH)5
-2 ถ#า pH ของน้ําตํ่ากว�าจะสะเทินทางไฟฟ@าของ Al(OH)3(s) 

ซ่ึงเปAนลักษณะท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปในกระบวนการโคแอกกูเลชั่นจะเกิดสารคอมเพล็กซ=ประจุบวกเช�น Al(OH)+2, 
Al(OH)+2, Al7(OH)17

+4, Al13(OH)34
+5 (รูปท่ี 3-2) 

2) โพลีอลูมินัมคลอไรด: (PACl หรือ PolyAluminium Chloride) 

เปAนสารสร#างตะกอนท่ีนําใช#ตั้งแต�ป6 ค.ศ. 1970 เปAนต#นมา นิยมใช#ในประเทศญ่ีปุ�นและบาง
ประเทศในทวีปยุโรป PACl ถูกเตรียมข้ึนโดยอลูมิเนียมในรูป Al2O3 ทําปฏิกิริยากับ HCl ท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือให#
รวมตัวเปAน AlCl3 หลังจากนั้นจะทําปฏิกิริยากับเบสท่ีอุณหภูมิและความดันสูง เพ่ือรวมตัวเปAนอลูมิเนียม 
โพลีเมอร= สูตรท่ัวไปของ PACl คือ Aln(OH)mCl3n-m เม่ือ PACl ละลายน้ําจะไฮโดรไลซ=ทันทีเปAนอลูมิเนียม
เชิงซ#อนมากมาย ซ่ึงตัวท่ีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ [Al13O4(OH)24]

+7หรือ Al+13 การรวมตัวเปAนอลูมิเนียม
ข้ึนอยู�กับระดับการรวมตัวของด�างกับสารละลายอลูมิเนียมชนิดและความเข#มข#นของด�าง ความเข#มข#นของ
สารละลายอลูมิเนียมคลอไรด=PACl เปAนสารท่ีมีค�า Basicity สูง ไม�มีผลกระทบต�อค�าความเปAนด�างในน้ํา  
จึงสามารถตกตะกอนได#โดยทําให#ค�า pH ของน้ําหลังการตกตะกอนเปลี่ยนแปลงน#อยมาก จึงเหมาะกับน้ําดิบ 
ท่ีมีความขุ�นสูง แต�ความเปAนด�างตํ่า 

 

รูปท่ี 3-1 ไดอะแกรมท่ีใช#ในการออกแบบและควบคุมโคแอกกูเลชั่นด#วยสารส#ม 
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รูปท่ี 3-2 ความสัมพันธ=ระหว�างสารประกอบเชิงซ#อนกับค�า pH 

3) เฟอริกคลอไรด: (Ferric chloride) 

เฟอริกคลอไรด= (Ferric chloride) มีสูตรทางเคมีว�า FeCl3.6H2O หรือ FeCl3 anhydrous 
มีลักษณะผลึกสีน้ําตาลหรือเหลือง เปAนเม็ดสีเขียวหรือดํา และมีรูปสารละลายสีน้ําตาลแกมเหลือง ปกติจะ
ละลายน้ํ า ได# ดี  สารละลายจะมีฤทธิ์ เปAนกรดและกัดกร�อน ปฏิ กิริ ยา เคมี ท่ี เ กิด ข้ึนจะได#ตะกอน 
เฟอริคไฮดรอกไซด= (Fe(OH)3) สามารถทําปฏิกิริยาได#ดีท่ีสุดpH 3.5-6.5 และ pH สูงกว�า 8.5 ตามลําดับ 
ดังรูปท่ี 3-3 

เฟอริกคลอไรด=เปAนสารเคมีท่ีแตกตัวในน้ํา รูปแบบของสารประกอบเหล็กเม่ือละลายน้ํานั้น
จะมีประจุบวก สามารถทําให#เปAนกลางได#โดยใช#ประจุลบท่ีเกิดจากของแข็งในน้ําตะกอนด#วยเหตุนี้จึงเปAน
สาเหตุของการรวมกลุ�มของตะกอนเฟอริกคลอไรด=จะทําปฏิกิริยากับ Bicarbonate alkalinity ในน้ําตะกอน
และเปลี่ยนรูปเปAนเหล็กไฮดรอกไซด=กับ Bicarbonate alkalinity ดังนี้ 

2FeCl3 + 3Ca(HCO3)2 + 3H2O                         2Fe(OH)3(S) + 3CaCl2 + 3HCO3
- + 3H+ 

2FeCl3 + 3Ca(OH)2                     2Fe(OH)3(S) + 3CaCl2 

การสร#างโคแอกกูเลชั่นด#วยสารส#มไม�อาจได#ผลดีมากนักกับน้ําอ�อนท่ีมีสีเข#ม กรณีเช�นนี้ 
เฟอริกคลอไรด=ให#ผลดีกว�า เม่ือเติมเฟอริกคลอไรด=ให#กับน้ํา จะมีผลึกเฟอริคไฮดรอกไซด=เกิดข้ึนดังนี้ 

FeCl3 + 3H2O                Fe(OH)3(S) + 3HCl 
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รูปท่ี 3-3 ไดอะแกรมท่ีใช#ในการออกแบบและควบคุมโคแอกกูเลชั่นด#วยเฟอริกคลอไรด= 

4) เฟอริกซัลเฟต (Ferric Sulfate) 

สารเฟอริกซัลเฟต มีสีน้ําตาลแดงหรือสีเทามีน้ําหนักโมเลกุล 399.9 ความสามารถในการ
ละลายน้ําได#ดีถึง 300 กรัม/100 กรัมของน้ําท่ีอุณหภูมิ 20 oC สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได#ดีท่ีสุด pH 3.5-7.0
และ pH สูงกว�า 9.0 เม่ือเติมลงในน้ําจะทําปฏิกิริยาดังสมการ 

Fe2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2                           2Fe(OH)3+ 3CaSO4+6CO2 

3.1.1.2 สารเคมีช�วยตกตะกอน (Coagulation aid) 

เปAนสารท่ีช�วยสร#างแกนตะกอนได#ดียิ่งข้ึน และทําหน#าท่ีเปAนสะพานเชื่อมต�อระหว�างอนุภาค
คอลลอยด=หลายๆ ตัว ทําให#ตะกอนมีขนาดใหญ� เกาะกันแน�นและตกตะกอนได#ง�าย ในปvจจุบันสารช�วยสร#าง
ตะกอน ท่ีนิยมใช#กันมากท่ีสุดจะเปAนสารอินทรีย=สังเคราะห=แบบต�างๆ ซ่ึงเรียกว�า โพลิเมอร= (Polymer) 
มีหลายชนิดตามตารางท่ี 3-2 

โพลีเมอร=สามารถแบ�งได#อย�างกว#างๆ 2 ชนิด คือ 
1) โพลิเมอร=ท่ีได#จากธรรมชาติ ใช#ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํามีหลายชนิด เช�น เซลลูโลส 

(Cellulose) เจลาติน (Gelatin) และแป@ง (Starch) 
2) โพลิเมอร=ท่ีได#จากการสังเคราะห= ในป6 ค.ศ.1979 มีการสังเคราะห=โพลิเมอร=ข้ึนอย�างสมบูรณ=

และนิยมใช#กันอย�างกว#างขวาง Polyacrylamide ท่ีสร#างข้ึนจาก Monomer ท่ีรวมกันเปAนสายโซ�ยาวจํานวน
โมเลกุลจะประกอบด#วยน้ําหนักโมเลกุลในปริมาณเปAนล#านหน�วยแสดงดังรูปท่ี 3-4 
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รูปท่ี 3-4 รูปร�างโพลีเมอร=ประกอบด#วยน้ําหนักโมเลกุลในปริมาณล#านหน�วย 

องค=ประกอบและรูปแบบทางด#านกายภาพของโพลีเมอร=มีรูปร�างเปAนโซ�ยาว (Long Chain) เปAน
สารเคมีชนิดพิเศษ สามารถสังเคราะห=ข้ึนได#อย�างสมบูรณ=จาก Monomers หลายๆ อันรวมกันหรือทําได#จาก
การเพ่ิมสารเคมีลงไปเพ่ือเพ่ิมหน#าท่ีของ Monomers แบ�งเปAน 3 ชนิด คือ 

1) CationicPolymer มีประจุบวกบนส�วนของสารอินทรีย= ระดับของประจุบนโพลีเมอร=ข้ึนอยู�
กับจํานวนอิออนของ Nitrogen Groups สามารถรวมตะกอนท่ีมีประจุลบได#เปAนอย�างดีนิยมใช#ในการปรับ
สภาพตะกอนตัวอย�าง เช�น Polydialyldimethyl Ammonium สารรวมตะกอน Polyacrylamide Cation 
Polymer จะนิยมใช#ในงานปรับสภาพตะกอน เนื่องจากตะกอนในน้ํามีประจุลบ 

2) Anionic Polymer มีประจุลบบนส�วนท่ีเปAนสารอินทรีย= จํานวนประจุลบข้ึนอยู�กับจํานวน
กลุ�มของ Acrylamide ท่ีละลายอยู�ใน Acrylic Acid ชนิดของ Anionic Polymer เช�น Polyacrylamide 
Acid(PAA), Hydrolyzed Polyacrylamide (HPAM) และ Polystryene Sulfate (PSS) สารรวมตะกอน 
Polyacrylamide ประเภท Anionic มีประจุไฟฟ@าเปAนลบเม่ือละลายน้ําและทําให#เกิดกลุ�ม Amide Group 
(NH2

-) หรือเกิดจากการรวมกลุ�มของ anionic monomer จนเปAน Acrylamide Polymer 
3) Nonionic Polymer ไม�ละลายน้ําแต�มีประสิทธิภาพในการเชื่อมอนุภาคของตะกอนให#เกิด

การรวมกลุ�มกันได#ดี ในทางปฏิบัติ Nonionic Polymer อาจเกิดจากการรวมกันของสารอนินทรีย=โพลีเมอร=และ
สารอินทรีย=โพลีเมอร=ซ่ึงจะเพ่ิมความแข็งแรงของฟลzอค 

3.1.1.3 สารเคมีปรับสภาพน้ําดิบในกระบวนการผลิตน้ําประปา 

 สารท่ีใช#ในการปรับสภาพน้ําให#อยู�ในสภาพกรดหรือด�างท่ีเหมาะสม ก�อนเติมสารสร#างตะกอน  
หรือปรับคุณภาพน้ําหลังตกตะกอนให#มีคุณภาพอยู�ในเกณฑ=มาตรฐานท่ีกําหนดรวมท้ังเปลี่ยนอิออนจาก 
รูปละลายน้ําเปAนรูปผลึก หรือการแยกสารโลหะบางชนิดทําได#โดยเติมสารเคมี เช�น ปูนขาวหรือโซดาไฟ 
ลงในน้ําจนมีค�า pH ท่ีเหมาะสม ทําให#โลหะตกตะกอนและสามารถแยกออกจากน้ําได# เปAนต#น ตามตารางท่ี 3-3 
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1) ปูนขาว (lime) (Ca(OH)2) และปูนสุก (CaO) 
- ปูนขาวจะมีปริมาณเนื้อปูนเทียบเปAน Ca(OH)2 ไม�น#อยกว�า 82% (ข้ึนกับชนิดของปูนขาว) 

และเทียบเปAนเนื้อ CaO ไม�น#อยกว�า 62% 
-ปูนสุก จะมีปริมาณเนื้อปูนเทียบเปAน CaO ไม�น#อยกว�า 85% (ข้ึนกับชนิดของปูนขาว) 

ปูนสุกเม่ือละลายน้ําจะเกิดความร#อน 
2) โซดาแอช (Soda Ash) หรือ (Sodium Carbonate) 

โซดาแอช (Na2CO3) เปAนสารประกอบเกลือของกรดคาร=บอนิก มีลักษณะเปAนผงสีขาว ไม�มี
กลิ่น ดูดความชื้นจากอากาศได#ละลายน้ําได#ดี เม่ือละลายน้ํามีฤทธิ์เปAนด�างเปAนสารช�วยปรับความเปAนด�างในน้ํา  

3) โซเดียมไฮดรอกไซด: (โซดาไฟ) 
โซเดียมไฮดรอกไซด= (NaOH) มีลักษณะเปAนของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ําได#ดี 

มักใช#แทนท่ีปูนขาว เพ่ือเพ่ิม Alkalinity และความเปAนด�างในน้ํา  
4) กรดเกลือ (Hydrochloric Acid)  

กรดเกลือ (HCl) เปAนของเหลวท่ีมีค�าความเข#มข#นต�างๆ เช�น กรดไฮโดรคลอริกเข#มข#น 35% 
และ 37% จัดเปAนกรดแก� ใช#ปรับความเปAนกรดในน้ํา 

5) ด�างทับทิม (Potassium Permanganate, KMnO4) 
มีลักษณะเปAนผลึกสีม�วง ละลายน้ําได#ดี เปAนเกลือชนิดหนึ่ง มีฤทธิ์เปAนด�างอ�อนๆ และมี

คุณสมบัติเปAนสารออกซิเดชั่น (Oxidation) อย�างแรง เช�น การกําจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ําเปAนต#น 
โดยเติมในน้ําดิบก�อนเข#าสู�กระบวนการตกตะกอน ด�างทับทิมจะทําปฏิกิริยาเปลี่ยนอิออนท่ีอยู�ในรูปละลายน้ํา 
ให#อยู�ในรูปผลึกปฏิกิริยาตามสมการดังนี้ 

3Fe2+ + KMnO4 + 7H2O                                  3Fe(OH)3 + MnO2 + K+ + 5H+ 

3Mn2+ + 2KMnO4 + 2H2O                                 5MnO2 + 2K+ + 4H+ 

ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วท่ี pH สูงกว�า 7.0 ทําลายค�าอัลคาไลนิตี้ในน้ํา ควรหาเวลา 
ในการเกิดปฏิกิริยาท่ีเหมาสม เพ่ือให#แน�ใจว�าท้ังเหล็กและแมงกานีสได#ถูกเปลี่ยนสภาพอย�างสมบูรณ= 

6) คลอรีน (Chlorine) 
คลอรีนสามารถทําปฏิกิริยากับสารต�างๆ ท่ีละลายอยู�ในน้ํา เช�น เหล็ก (Fe) กzาซไข�เน�า 

(H2S) แมงกานีส (Mn) และแอมโมเนีย (NH3) เปAนต#น ปฏิกิริยาตามสมการดังต�อไปนี้ 

2Fe2++ Cl2 + 6H2O                                      2Fe(OH)3 + 2Cl- + 6H+ 

Mn2+ + Cl2 + 2H2O                                     MnO2 + 2Cl- + 4H+ 

7) โอโซน (Ozone หรือ O3) 
โอโซนเปAนโมเลกุลท่ีประกอบด#วย ออกซิเจน 3 อะตอม ปรากฏอยู�ในชั้นบรรยากาศของโลก

กzาซโอโซนเปAนตัวออกซิไดส=ท่ีดีมาก และในขณะเดียวกันก็เปAนสารท่ีไม�อยู�ตัว มักจะสลายเปAนกzาซออกซิเจน 
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ได#ง�ายโดยปกติโอโซนมักออกซิไดส=โลหะ (ยกเว#นทองคํา แพลทินัม และแพลเลเดียม) ให#มีเลขออกซิเดชันสูงข้ึน
ในระบบผลิตน้ําประปานิยมนําโอโซนมาใช#ในการกําจัดเหล็กและแมงกานีส ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาตามสมการดังนี้ 

2Fe2++ O3 + 6H2O                                     2Fe(OH)3 + 2O2 + 4H+ 

Mn2+ + O3 + 2H2O                                     MnO2 + O2 + 2H+ 

นอกจากนี้โอโซนยังช�วยในการทําลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เซลล=โปรตีน 
ท่ีห�อหุ#มและหล�อเลี้ยงเชื้อโรคต�างๆ เช�น แบคทีเรีย ไวรัส สปอร= หรือเชื้อรา จะถูกโอโซนเข#าไปทําลาย ทําให#
เชื้อโรคไม�สามารถเจริญเติบโตได# 

3.1.1.4 สารเคมีกําจัด สาหร�าย สี กล่ิน และฆ�าเช้ือโรคในน้ํา 

 สารเคมีท่ีเติมลงในน้ําดิบเพ่ือกําจัดสาหร�าย สี กลิ่น และฆ�าเชื้อโรคในน้ํา ตามตารางท่ี 3-4 

1) ถ�านกัมมันต: (Activated Carbon) 
เปAนผลิตภัณฑ=ท่ีประกอบด#วย คาร=บอน ท่ีได#จากถ�าน เปAนวัสดุท่ีมีโครงสร#างรูพรุนขนาดเล็ก 

(Microporosity) เกิดข้ึนจํานวนมากและขนาดรูพรุนแตกต�างกัน ข้ึนอยู�กับกรรมวิธีการผลิต และวัตถุประสงค=
การใช#งาน มีพ้ืนท่ีผิวการดูดซับสูงมากทําให#มีคุณสมบัติดูดซับท่ีดีโดยเฉพาะในสารประกอบอินทรีย=ต�างๆ 
ท่ีปนเป��อนอยู�ในของเหลวหรือกzาซไว#ได#ในปริมาณสูง สามารถกําจัดสี กลิ่น กzาซได#อย�างมีประสิทธิภาพ   

กระบวนการดูดซับเกิดข้ึนเม่ือสารต�าง ๆ มีการเคลื่อนท่ีโดยการแพร�กระจายไปเกาะบนผิว
รอบนอกของตัวกลางก�อน ตัวกลางท่ีดีจะมีลักษณะเปAนรูพรุน ภายในรูจะมีช�องเปAนโพรงลดเลี้ยวไปมา ซ่ึง
โมเลกุลของสารต�างๆ สามารถเคลื่อนท่ีลึกลงไปในช�องโพรง มีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสได#มากทําให#ดูดซับได#มากข้ึน 

2) คอปเปอร:ซัลเฟต (Copper Sulfate) 
คอปเปอร=ซัลเฟต (CuSO4) หรือจุนสีเปAนสารประกอบของทองแดง กํามะถันและออกซิเจน 

พบได#หลายรูปแบบตามจํานวนโมเลกุลน้ําท่ีประกอบอยู�ในผลึก จุนสีท่ีปราศจากน้ํา (Anhydrous) เปAนผงสีฟ@า
สามารถใช#ป@องกันตะไคร�และสาหร�ายในแหล�งน้ําดิบ 

3) สารเคมีท่ีใช�ในฆ�าเช้ือโรคในน้ํา 
   

คลอรีน (Cl2) เปAนธาตุท่ีอยู�ในกลุ�มฮาโลเจน (กลุ�มO) ในตารางธาตุ มีลักษณะเปAนกzาซ  
สีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นฉุน ไม�พบในธรรมชาติ คลอรีนท่ีใช#ในกระบวนการผลิตน้ําประปามีดังนี้  

3.1 คลอรีนกzาซ ในสภาวะอุณหภูมิและความดันปกติจะอยู�ในรูปกzาซสีเขียวตองอ�อน 
ในสภาวะภายใต#ความดันสูง จะเปลี่ยนเปAนของเหลวสีเหลืองอําพัน ความเข#มข#นคลอรีน 99% ในสภาพแห#ง
คลอรีนจะไม�กัดกร�อนโลหะ แต�ถ#ามีความชื้นอยู�ด#วยการกัดกร�อนจะรุนแรงไม�ระเบิดและติดไฟ แต�ช�วยให#ไฟติด
เหมือนกzาซออกซิเจน 
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3.2 คลอรีนน้ํา (NaClO) หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต= ความหมายต�างจากคลอรีนกzาซท่ีอยู�
ในรูปของเหลว มีลักษณะเปAนสารละลายสีเขียวตองมีปริมาณเนื้อคลอรีนในช�วง 7–15% คลอรีนประเภทนี้ใช#
งานง�าย แต�ราคาค�อนข#างแพงเม่ือเทียบกับคลอรีนกzาซ  

3.3 คลอรีนผง (Ca(OCl)2) หรือ แคลเซียมไฮโปคลอไรด=มีลักษณะเปAนผง เม็ด หรือ 
เกล็ดสีขาว ปริมาณเนื้อคลอรีนในช�วง 60–70%ใช#งานไม�สะดวกเหมือนคลอรีนน้ํา ต#องนํามาละลายน้ําแล#วนํา
ส�วนท่ีเปAนของเหลวไปใช#งาน เหมาะสําหรับงานประปาขนาดเล็ก เนื่องจากขนส�งง�ายมีความปลอดภัย 

3.4 คลอรีนไดออกไซด= (ClO2) ใช#เปAนสารควบคุมกลิ่น-รส และกําจัดเชื้อโรคเม่ือละลาย
น้ําจะได#สารละลายสีเหลืองมีประสิทธิภาพในการออกซิไดซ=มากกว�าคลอรีนกzาซ (Cl2) 2.5 เท�าแต�เนื่องจาก
คลอรีนไดออกไซด=ไม�สามารถเก็บรักษาได#อย�างปลอดภัย ไม�สะดวกในการขนส�งจําเปAนต#องมีการผลิตข้ึนใน
พ้ืนท่ีท่ีใช#งาน 

ข�อจํากัดในการใช�สารเคมี 

1. ถ�านกัมมันต= ต#องการระยะเวลาในการสัมผัส (Contact time) 15 นาที 
2. ถ�านกัมมันต= ดูดซับสารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulant) และสารเคมีช�วย

ตกตะกอน (Coagulantion aid) รวมถึงคลอรีน จึงต#องใช#ถ�านกัมมันต=เปAนสารเคมีตัวแรก และ
ห#ามใช#ร�วมกับสารเคมีท่ีกล�าวข#างต#น 

3. ปูนขาว ต#องการระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา (Detention time) 3-5 นาที 
4. ด�างทับทิม ต#องการระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา (Detention time) 5-10 นาที และต#องการค�า 

pH มากกว�า 7 สําหรับการทําปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม   
5. Mn-Greensand ต#องการคลอรีนในการฟ��นฟูสภาพ (Regeneration) เพ่ือให#สามารถกําจัด

แมงกานีสได#อย�างมีประสิทธิภาพ โดยวัดคลอรีนคงเหลือในน้ําหลังกรอง ต#องไม�น#อยกว�า 0.3 
ppm 

3.1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการสร�างและรวมตะกอน (Coagulation and Flocculation Process) 

 การสร#างและรวมตะกอนทางเคมีแบ�งเปAน  2 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1.2.1 โคแอกกูเลชัน (Coagulation) คือ การรวมตัวกันของสารแขวนลอยในน้ําเม่ือมีการเติม
สารสร#างตะกอนลงในน้ํา เพราะสารแขวนลอยส�วนมากจะมีประจุไฟฟ@าเคมีเปAนลบ การเติมสารสร#างตะกอน
จะเปAนการสะเทินประจุไฟฟ@าเคมีเนื่องจากสารท่ีเติมลงไปมีประจุไฟฟ@าเคมีเปAนบวก จึงเกิดการรวมตัวกันเปAน
ตะกอนข้ึนซ่ึงมีน้ําหนักมากกว�าสารแขวนลอย 

การเกิดเสถียรภาพของอนุภาค 

 ระบบคอลลอยด=อาจมีเสถียรภาพหรือไม�มีก็ได# สารคอลลอยด=มีเสถียรภาพเม่ืออยู�ในสถานะ
แขวนลอยในนํ้าได#โดยไม�ตกตะกอน หากทําให#อนุภาคแขวนลอยตกตะกอนและแยกตัวจากนํ้าก็ถือว�า
เสถียรภาพของคอลลอยด=ถูกทําลาย เสถียรภาพของคอลลอยด=จึงข้ึนอยู�กับแรงดึงดูดและแรงผลักระหว�าง
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อนุภาค แรงผลักจะต#องสูงกว�าแรงดึงดูดจึงจะทําให#คอลลอยด=มีเสถียรภาพ ถ#าแรงดึงดูดมากกว�าแรงผลัก
อนุภาคคอลลอยด=ต�างๆ สามารถจับกันเปAนกลุ�มก#อนหรือฟลzอคได# แรงดึงดูดระหว�างอนุภาคเรียกว�า Vander 
Waals Force เปAนแรงท่ีมีอํานาจเม่ืออนุภาคอยู�ใกล#กัน ส�วนแรงผลักระหว�างอนุภาคท้ังสองชนิดข้ึนอยู�กับ
ระยะห�างระหว�างอนุภาค ดังแสดงในรูปท่ี 3-5 แสดงให#เห็นถึงแรงดึงดูดมีอํานาจเหนือแรงผลักก็ต�อเม่ืออนุภาค
คอลลอยด=เคลื่อนท่ีเข#ามาใกล#กันมากๆ อนุภาคท่ีแขวนลอยอยู�ในน้ํานั้นมีขนาดเล็กมากจนไม�สามารถ
ตกตะกอนได#เองตามธรรมชาติจึงทําให#อนุภาคอยู�ในสถานะสารแขวนลอย  

สาเหตุท่ีทําให#อนุภาคเกิดเสถียรภาพ คือ 
 1) เกิดการยึดเกาะกันระหว�างอนุภาคของสารแขวนลอยกับโมเลกุลของน้ํา  

โดยโมเลกุลของน้ําจะเข#ามาล#อมรอบอนุภาค 
 2) เกิดจากประจุไฟฟ@าท่ีผิวของอนุภาคสารแขวนลอยดึงดูดไอออนต�างประจุ 

มาล#อมรอบอนุภาค เม่ือถูกรบกวนด#วยการเคลื่อนไหวของโมเลกุลน้ํา ทําให#เกิดเปAนชั้นกระจาย (Diffuse 
Layer) ทําให#ศักย=ไฟฟ@าของอนุภาคจะมากท่ีสุดบริเวณผิวของอนุภาคและลดลงตามระยะท่ีห�างออกไป 
เนื่องจากประจุไฟฟ@านั้นก�อให#เกิดเสถียรภาพของอนุภาคมากกว�าปvจจัยอ่ืน การทําลายเสถียรภาพของอนุภาค
โดยการลดผลของประจุไฟฟ@าจึงเปAนวิธีท่ีจะช�วยให#อนุภาคต�างๆรวมตัวกันได#ดีข้ึนและตกตะกอนได# 

 

รูปท่ี 3-5 แรงระหว�างอนุภาคคอลลอยด=ท่ีระยะห�างต�างๆ  

การทําลายเสถียรภาพของอนุภาคสารแขวนลอยเกิดโดยกลไก 4 แบบ คือ  
1) กลไกลดความหนาของชั้นกระจาย (Diffuse Layer) ด#วยการเพ่ิมประจุตรงข#าม

กับประจุของอนุภาคในชั้นกระจายให#เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงทําให#ศักย=ไฟฟ@าท่ีผิวนอกสุดของน้ําลดลงตามไปด#วย  
(รูปท่ี 3-6) ส�งผลให#อนุภาคสามารถเข#าใกล#ได#และยึดเหนี่ยวกันด#วยแรงดึงดูดจนมีขนาดใหญ�ข้ึน การทําลาย
เสถียรภาพโดยการลดความหนาของชั้นกระจายด#วยการเติมสารละลายของเกลือต�างๆมีข#อท่ีน�าสนใจดังนี้ 
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- ปริมาณสารตัวนําไฟฟ@า (ท่ีมีอิออนประจุบวก) ท่ีเติมเพ่ือทําลายเสถียรภาพของ
คอลลอยด=ด#วยวิธีลดความหนาของชั้นกระจาย ไม�ข้ึนอยู�กับความเข#มข#นของคอลลอยด= 

- ไม�ว�าจะเติมอิออนบวกมากเพียงใด จะไม�สามารถทําให#คอลลอยด=เปลี่ยนประจุ
ไฟฟ@าจากลบเปAนบวก (Charge Reversal) (รูปท่ี 3-7) 

2) กลไกการ ดูดติดผิวและทําลายประจุ ไฟฟ@าของอนุภาคสารแขวนลอย 
(Absorption and Charge Neutralization) ด#วยการเติมสารเคมีบางชนิดท่ีสามารถแตกตัวให#ประจุตรงข#าม
กับประจุของอนุภาคสารแขวนลอยและสามารถดูดติดผิวได# ซ่ึงจะส�งผลให#ลดศักย=ไฟฟ@าของสารแขวนลอยลง 
และทําลายเสถียรภาพของอนุภาคสารแขวนลอยจนสามารถเข#าใกล#กันและรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ�สามารถ
ตกตะกอนได# 

3) กลไกการสร#างผลึกข้ึนมาเพ่ือให#อนุภาคสารแขวนลอยมาเกาะจับ (Sweep 
Coagulation)  เปAนการเติมเกลือของสารประกอบโลหะท่ีมีความสามารถในการตกผลึกได#อย�างรวดเร็ว 
โดยเม่ือรวมตัวกับอนุภาคของสารแขวนลอยจะมีน้ําหนักมากยิ่งข้ึนและสามารถตกตะกอนได#เช�น การใส�สารส#ม
ให#เ กิดผลึก Al(OH)3 เหมือนวุ#นสีขาว เพ่ือให#อนุภาคมาเกาะแล#วรวมกันเปAนฟล็อคได# กลไกการใช# 
ผลึกสารอินทรีย=ในการทําลายเสถียรภาพของคอลลอยด=มีลักษณะท่ีแตกต�างจากกลไก 2 แบบแรกคือ ปริมาณ
โคแอกกูแลนท=ท่ีเหมาะสม (Optimum Dosage) แปรผกผันกับความเข#มข#นของคอลลอยด= กล�าวคือ น้ําท่ีมี
ความขุ�นน#อยต#องใช#โคแอกกูแลนท=จํานวนมากจึงจะเกิดโคแอกกูเลชั่นได#ดี ในทางตรงกันข#ามน้ําท่ีมีความขุ�นสูง
อาจใช#โคแอกกูแลนท=น#อยกว�า เหตุผลคือน้ําท่ีมีความขุ�นตํ่าจะมีโอกาสสัมผัสระหว�างอนุภาคน#อย ดังนั้นแม#ว�า
การทําลายเสถียรภาพของคอลลอยด=จะเกิดข้ึนแล#วก็ตาม โคแอกกูเลชั่นอาจไม�เกิดได#ดีเท�าท่ีควร การใช# 
โคแอกกูแลนท=ปริมาณสูงก็เพ่ือสร#างผลึกจํานวนมากๆสําหรับเปAนสารเป@าสัมผัสให#กับอนุภาคคอลลอยด= แต�ใน
กรณีท่ีน้ํามีความขุ�นสูง โอกาสสัมผัสย�อมมีมาก จึงไม�จําเปAนต#องอาศัยเป@าสัมผัสจากภายนอกมากเท�ากับ 
กรณีแรก 

4) กลไกการสร#างสะพานเชื่อมต�ออนุภาคสารแขวนลอย โดยใช#สารโพลีเมอร=ท่ีมี
ขนาดโมเลกุลท่ีใหญ� และมีน้ําหนักโมเลกุลสูง มาเปAนตัวเชื่อมต�ออนุภาคของสารแขวนลอยเข#าด#วยกัน 
โดยอนุภาคของสารแขวนลอยสามารถจับตัวกับโพลิเมอร=โดยตรงและยังสามารถจับตัวกับอนุภาค 
สารแขวนลอยด#วยกันเองได#จนมีขนาดใหญ�และตกตะกอนลง 

3.1.2.2 ฟลอกกูเลชัน (Flocculation) คือ การเคลื่อนท่ีมาสัมผัสกันของตะกอนขนาดเล็กจนมี
ขนาดใหญ�ข้ึนคล#ายปุยฝ@ายโดยอาศัยระยะเวลานานและการแปรปรวนของน้ําตํ่า จะรวมกันจนมีขนาดใหญ�ข้ึน
และมีน้ําหนักมากข้ึนจึงตกลงสู�ด#านล�างของน้ําได#ง�ายยิ่งข้ึน วิธีการสร#างสัมผัสให#อนุภาคมีหลายวิธี (รูปท่ี 3-8) 
ดังนี้ 

1) การทําให#อนุภาคสารแขวนลอยเคลื่อนท่ีไปมาในน้ําจนกว�าจะมีการสร#างสัมผัสเกิดข้ึน  
โดยการกวนน้ําให#เคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีส�วนต�างๆของน้ํามีอัตราเร็วในการไหลท่ีแตกต�างกัน เปAนเหตุให#อนุภาค
ต�างๆมีอัตราเร็วในการเคลื่อนท่ีไม�เท�ากันจึงมีการสัมผัสเกิดข้ึน  แต�ไม�ควรให#เร็วเกินไป เพราะจะทําให#เกิดการ
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แตกตัวของฟล็อกหรือหลุดออกจากกัน อุปกรณ=ในการสร#างสัมผัสหรือสร#างฟล็อคคูเลชั่นเรียกว�า  
ถังกวนช#า     

2) การสัมผัสของอนุภาคคอลลอยด= สามารถเกิดข้ึนได#เองด#วยการเคลื่อนท่ีแบบบราวเนียน 
เกิดข้ึนจากการเคลื่อนท่ีของอนุภาคคอลลอยด=เคลื่อนท่ีเข#าหากันเองหรือจากการชนกันของโมเลกุลของน้ําจน
ทําให#เกิดการรวมตัวกันเปAนก#อน แต�การเคลื่อนท่ีแบบนี้ข้ึนอยู�กับอุณหภูมิ 

3) การสัมผัสของอนุภาคคอลลอยด=ท่ีเกิดจากอัตราการตกตะกอนท่ีไม�เท�ากันของอนุภาค  
โดยอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ�จะตกตะกอนได#เร็วและสัมผัสกับอนุภาคขนาดเล็กท่ีตกตะกอนได#ช#ากว�าในแนว 
การตกตะกอนทําให#เกิดการสัมผัสและเกาะตัวกันข้ึน  

4) การสร#างสัมผัสด#วยวิธีการกรอง เพ่ือบีบบังคับทางเดินของคอลลอยด=ให#เข#ามาหากันด#วย
การขวางก้ันด#วยตัวกรอง  

 

รูปท่ี 3-6 ผลของการเติมอิออนท่ีมีประจุตรงกันข#ามให#กับคอลลอยด= 
(ก) ก�อนเติมอิออน (ข) หลังจากการเติมอิออนแล#ว 

 

รูปท่ี 3-7 การเปรียบเทียบปริมาณโคแอกกูแลนท= ท่ีใช#ทําลายเสถียรภาพของคอลลอยด=ด#วยกลไก
แบบต�างๆ จะเห็นว�าแบบ (ก) เปAนการลดความหนาของชั้นกระจายด#วย Al+3 Ca+2 และ Na+ ต#องการสารเคมี
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มากท่ีสุด ส�วนแบบ (ง) เปAนการใช#โพลีเมอร=เปAนตัวเชื่อมโยง (สะพาน) ให#อนุภาคคอลลอยด=มารวมตัวกัน มีความ
ต#องการสารโคแอกกูแลนท=น#อยท่ีสุด 

 

รูปท่ี 3-8 เกณฑ=ท่ีเหมาะสมสําหรับการสร#างสัมผัสระหว�างอนุภาคต�างๆท้ัง 5 ประเภท  
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ตารางที่ 3-1 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังของสารเคมีที่ใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulant) 

ชนิดสารเคม ี
ช�วง pH 

ที่เหมาะสม 
คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

1) สารส#ม (Alum หรือ Aluminium 
Sulfate) Al2(SO4)3.nH2O  
(n=14 หรือ 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5-8.0 
 

1. แบบแข็ง : เปAนก#อนสีขาวขุ�น หรือสีขาวแกมน้ําตาล 
ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได# 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- อะลูมินา(Al2O3) ไม�น#อยกว�า 16.0 % (w/w) 
- สารที่ไม�ละลายน้ําไม�เกิน 0.3 % (w/w) 
- ความเปAนกรด-ด�าง (pH) ไม�น#อยกว�า 2.8 
- เกลือแอมโมเนียม (NH3) ไม�เกิน 0.03% (w/w) 
- เหล็ก (Fe) ไม�เกิน 0.1 % (w/w) 
- แมงกานีส (Mn) ไม�เกิน 50 มก.ต�อกก. 
- โลหะหนัก (Pb) ไม�เกิน 40 มก.ต�อกก. 
- สารหนู (As2O3) ไม�เกิน 5.0 มก.ต�อกก. 
2. แบบเหลว : เปAนของเหลวใส ไม�เปAนเจล ไม�มีกลิ่น ไม�มีสี 
หรือมีสีน้ําตาล ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได# 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- อะลูมินา(Al2O3) ไม�น#อยกว�า 8.0 % (w/w) 
- สารที่ไม�ละลายน้ําไม�เกิน 0.15 % (w/w) 
- ความเปAนกรด-ด�าง (pH) ไม�น#อยกว�า 2.8 
- เกลือแอมโมเนียม (NH3) ไม�เกิน 0.015 % (w/w) 
- เหล็ก (Fe) ไม�เกิน 0.05 % (w/w) 
- แมงกานีส (Mn) ไม�เกิน 25 มก.ต�อกก. 
- โลหะหนัก (Pb) ไม�เกิน 20 มก.ต�อกก. 
- สารหนู (As2O3) ไม�เกิน 2.5 มก.ต�อกก. 

- หาซื้อง�ายและราคาถูก 
- เหมาะสําหรับใช#ในการทําลายเสถียรภาพของ
คอลลอยค=และสารแขวนลอยจนเกิดการสร#างตะกอน 
 

- ควรควบคุมการตกตะกอนให#มีปริมาณสารเคมี
ที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการตกตะกอน
ป@องกันสารส#มตกค#างในน้ําประปา 
- การสัมผัสกับฝุ�นของสารส#ม ทําให#เกิดอาการ  
ระคายเคือง อักเสบ ผิวหนัง ดวงตา และทางเดิน
หายใจ 
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ตารางที่ 3-1 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังของสารเคมีที่ใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulant) (ต�อ) 

ชนิดสารเคม ี
ช�วง pH 

ที่เหมาะสม 
คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

2)  โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด= 
(PACl หรือ Polyaluminum 
Chloride)Al2(OH)xCl (6-x)  

เมื่อ x =0-6 
 

กว#างกว�า 
5.5-8.0 

 

1. ชนิดผง : เปAนผงหรือเปAนเกล็ด สีขาว หรือสีเหลือง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- อะลูมิเนียมออกไซด= (Al2O3) ไม�น#อยกว�า 29 % (w/w) 
- เบสิกซิตี้ (Basicity) 
  1.) 45 ถึง 85 % (w/w) 
  2.) 45 ถึง 65 % (w/w) 
  3.) 65 ถึง 85 % (w/w) 
- ความเปAนกรด-ด�าง (pH) 3.5 ถึง 5.0 
- ซัลเฟต (SO4

2-) ไม�เกิน 10 % (w/w) 
- เหล็ก (Fe) แบ�ง ตามค�าเบสิกซิตี้ 
  1.) 45 ถึง 85 % (w/w) และ 65 ถึง 85 % (w/w) 
      เหล็กไม�เกิน 0.2 % (w/w) 
  2.) 45 ถึง 65 % (w/w) เหล็กไม�เกิน 300 % (w/w) 
- เกลือแอมโมเนียม (N) ไม�เกิน 300 มก.ต�อกก. 
- แมงกานีส (Mn) ไม�เกิน 45 มก.ต�อกก.  
- สารหนู (As) ไม�เกิน 3.0 มก.ต�อกก. 
- แคดเมียม (Cd) ไม�เกิน 3.0 มก.ต�อกก. 
- ตะกัว่ (Pb) ไม�เกิน 15 มก.ต�อกก. 
- ปรอท (Hg) ไม�เกิน 0.3 มก.ต�อกก. 
- โครเมียม (Cr) ไม�เกิน 15 มก.ต�อกก. 

- เหมาะสําหรับน้ําที่มีความขุ�นสูง หรือน้ําที่มีคุณสมบัติ
ตกตะกอนยากด#วยสารส#ม 
- ละลายน้ําได#เร็วกว�า สารส#ม ใช#งานได#ดีในน้ําที่มี
อุณหภูมิต่ํา 
- ใช#ในปริมาณน#อยกว�าสารส#ม ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับ 
คุณภาพน้ํา 
- การใช#สาร PACl แทนสารส#มสามารถเพิ่มกําลังผลิต
โดยไม�ปรับโครงสร#างระบบผลิต ลดระยะเวลาการ
เตรียมสารและการใช#พลังงาน 
- เหมาะสําหรับ กปภ.สาขาขนาดใหญ� ซึ่งมีอัตราการ
ผลิตน้ําสูง ใช#สารเคมีปริมาณมาก  
 - การเปลี่ยนแปลงของ pH/Alkalinity น#อยกว�าการใช#
สารส#ม ทําให#ลดปริมาณการใช#สารเคมีในการปรับ pH 

- PACl ชนิดผงมีอายุการเก็บรักษาไม�เกิน 2ป6 
- PACl ชนิดเหลวมีอายุการเก็บรักษาไม�เกิน 1ป6 
- กรณีเปAนของเหลว ให#เก็บในภาชนะประเภท
พลาสติก หรือไฟเบอร=กลzาส 
- การสัมผัสฝุ�นหรือไอเข#าไปจะก�อให#เกิดการ
ระคายเคืองและกัดกร�อนต�อผิวหนัง ตาและ
ทางเดินหายใจ  
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ตารางที่ 3-1 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังของสารเคมีที่ใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulant) (ต�อ) 

ชนิดสารเคม ี
ช�วง pH 

ที่เหมาะสม 
คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

2)  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด= (PACl) (ต�อ) 
 

กว#างกว�า 
5.5-8.0 

1. ชนิดเหลว:เปAนของเหลวใส ไม�มีสี หรือสีน้ําตาลอ�อนความ
หนาแน�นสัมพัทธ=ไม�น#อยกว�า 1.19 ที่อุณหภูมิ 20 oC 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- อะลูมิเนียมออกไซด= (Al2O3) ไม�น#อยกว�า10  % (w/w) 
- เบสิกซิตี้ (Basicity) 45 ถึง 65 % (w/w) 
- ความเปAนกรด-ด�าง (pH) 3.5 ถึง 5.0 
- ซัลเฟต (SO4

2-) ไม�เกิน3.5% (w/w) 
- เหล็ก (Fe) ไม�เกิน 100 มก.ต�อกก. 
- เกลือแอมโมเนียม (N) ไม�เกิน 100 มก.ต�อกก. 
- แมงกานีส (Mn) ไม�เกิน 15 มก.ต�อกก. 
- สารหนู (As) ไม�เกิน 1.0 มก.ต�อกก.  
- แคดเมียม (Cd) ไม�เกิน 1.0 มก.ต�อกก. 
- ตะกัว่ (Pb) ไม�เกิน 5 มก.ต�อกก. 
- ปรอท (Hg) ไม�เกิน 0.1 มก.ต�อกก. 
- โครเมียม (Cr) ไม�เกิน 5 มก.ต�อกก. 
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ตารางที่ 3-1 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังของสารเคมีที่ใช#ในกระบวนการสร#างตะกอน (Coagulant) (ต�อ) 

ชนิดสารเคม ี
ช�วง pH 

ที่เหมาะสม 
คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

3) สารละลายเฟอริคลลอไรด= (Ferric 
ChlorideSolution) (FeCl36H2O) 
 

5.0-11.0 - เปAนของเหลว มีสีน้ําตาลปนส#ม และปราศจากสิ่งแปลกปลอม
ที่มองเห็นได# 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- เฟอร=ริกคลอไรด= (FeCl3) ไม�น#อยกว�า 46 % (w/w) 
- ความหนาแน�นสัมพัทธ= (ที่อุณหภูมิ 25/25 oC) อยู�ในช�วง 
  1.3 ถึง 1.5 % (w/w) 
-เหล็กทั้งหมด(Fe) อยู�ในช�วง 13.1 ถึง 16.2 % (w/w) 
-เหล็กเฟอร=รัสในเหล็กทั้งหมด ไม�เกิน 2.5 % (w/w) 
- กรดอิสระ (คํานวณเปAน HCl) ไม�เกิน 1.0 % (w/w) 
- สารที่ไม�ละลายน้ํา ไม�เกิน  0.5  % (w/w) 
- ทองแดง (Cu) ไม�เกิน 100 มก.ต�อกก. 
- สังกะสี (Zn) ไม�เกิน 100 มก.ต�อกก. 
- สารหนู(As) ไม�เกิน 100 มก.ต�อกก. 

- ใช#ได#ดีกับน้ําอ�อนที่มีสีสูงและใช#แก#ไขปvญหาคุณภาพ
น้ํามีกzาซไฮโดรเจนซัลไฟต= 
- ทําปฏิกิริยากับความเปAนด�างในน้ํา  
- สามารถกําจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ําที่มี pH สูงๆ 

- เปAนกรดและมีฤทธิ์กัดกร�อนสูง จึงไม�ควรเก็บใน
ถังเหล็ก 
-การสัมผัส สูดดมฝุ�นหรือไอ จะทําให#ระคายเคือง 
ต�อทางเดินหายใจ ดวงตาและผิวหนัง 

4) เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous Sulfate) 
(FeSO4.7H2O) 

8.5- 11.0 ชนิดผง 
- เปAนกรดและมีฤทธิ์กัดกร�อน 
- เฟอรัสซัลเฟต 1 มิลลิกรัมต�อลิตร ต#องใช# ปูนขาว 0.27  
มิลลิกรัมต�อลิตร 
 
 

- ใช# กับ น้ํ า ที่ มีความเปAนด� า ง สู ง เพื่ อ ให# เกิ ด เปA น
เฟอรัสไฮดรอกไซด= ซึ่งละลายอยูในน้ํา จึงต#องมีการ
เติมอากาศหรือใส�คลอรีนเพื่อออกซิไดซ=เปAนเฟอริก- 
ไฮดรอกไซต= จึงจะตกตะกอนได# 
- ในน้ําธรรมชาติที่มีความเปAนด�างไม�เพียงพอที่จะทํา
ปฏิกิริยากับเฟอรัสซัลเฟต เพื่อให#เกิดเปAนเฟอริก- 
ไฮดรอกไซต= จึงต#องเติมปูนขาวลงไปเพื่อปรับ pH ให#
เปAน 8.5 

- ใช#งานยากและมีฤทธิ์กรัดกร�อนสูง 
- ในน้ําที่มีค�าความเปAนด�างน#อย ต#องใช#งาน
เฟอรัสซัลเฟตร�วมกับปูนขาวปรับ pH ให#สูงกว�า 
8.5 เพื่อให#เกิดเปAนเฟอร=ริกไฮดรอกไซด= 
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ตารางที่ 3-2 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานสารเคมีช�วยตกตะกอน (Coagulation Aid) 

ชนิดสารเคม ี คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

1) โพลิอิเล็กโทรไลต= (Polyelectrolyte) - มีทั้งชนิดเปAนเม็ดและเปAนของเหลว  
- เปAนสารอินทรีย=ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ� เกิดชึ้นจากการรวมตัวกัน
ของโมโนเมอร=เปAนสายยาว ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงทําหน#าที่เปAน
สะพานเชื่อมระหว�างอนุภาคหรือฟลอกให#เกิดเปAนฟลอกขนาดใหญ� 
และตกตะกอนได#ง�าย 

- มี 3 ประเภท ได#แก� 
1) โพลิเมอร=ประจุบวก (Cationic Polymer) สามารถรวมตัวกับตะกอน
ที่มีประจุลบได#เปAนอย�างดี นิยมใช#ในการปรับสภาพตะกอน 

2) โพลิเมอร=ประจุลบ (Anionic Polymer) เปAนสารที่มีประจุลบเมื่อ
ละลายน้ํา ทําหน#าที่เปAนสะพานเชื่อมต�อระหว�างอนุภาคคอลลอยด=
หลายๆตัวทําให#มีขนาดใหญ� เกาะกันแน�นและตกตะกอนได#ง�าย 
3)โพลิเมอร=ที่ไม�มีประจุ (NonIonic Polymer) ส�วนใหญ�ไม�ละลายน้ําแต�
ทําให#ตะกอนรวมกลุ�มกันได#ดี ทําให#ฟลอกมีขนาดใหญ�เกาะกันแน�น
และตกตะกอนได#ง�าย 

- เหมาะสําหรับน้ําดิบที่มีความขุ�นสูง หรือน้ําดิบที่
มีคุณสมบัติตกตะกอนยากตะกอนมีน้ําหนักเบา 
- โพลิเมอร=แบบประจุลบและแบบไม�มีประจุทํา
หน# า ที่ เปAนสะพานเ ชื่อมต�อระหว� างอนุภาค
คอลลอยด=หลายๆตัว ทําให#มีขนาดใหญ� เกาะกัน
แน�นและตกตะกอนได#ง�าย โดยเติมหลังการสร#าง
ตะกอน 

- โพลิเมอร=ประจุบวก สารมารถใช#เติมร�วมกับ
สารส#มซึ่งช�วยลดการใช#สารส#มลงได# 

- โพลิเมอร=มีราคาแพง 
- การเติมโพลิเมอร=แต�ละชนิด ต#องเลือก
จุ ด จ� า ย ใ ห# เ ห ม า ะ ส ม  เ พื่ อ ใ ห# เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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1) ปูนขาว (Lime)  
 
 
 
 

- เปAนผงสีขาว มีฤทธิ์เปAนด�างอ�อน มี pH ประมาณ 12 
- มีความสามารถในการละลายน้ําได#น#อยมาก ประมาณ 0.2 % 
-ปูนสุก มีปริมาณเนื้อเทียบเปAน CaO ไม�น#อยกว�า 85% โดยปูนสุกละลายน้ําจะ
เกิดความร#อน   
- ปูนขาวมีปริมาณเนื้อเทียบเปAน (Ca(OH)2) ไม�น#อยกว�า 85% เทียบเปAนเนื้อ  
CaO ไม�น#อยกว�า 65% 

- ละลายน้ําได#น#อยมาก 0.2 % ดังนั้นการจ�ายปูนขาวจึง
ต#องจ�ายเปAนทั้งเนื้อและน้ํา (Slurry) ควรใช#ใบพัดกวน 
อย�างช#าๆตลอดเวลา รวมทั้งควรมีการล#างท�อด#วยน้ําประปา
(Auto Fushingหรือ Manual Fushing) เมื่อหยุดจ�าย 
ปูนขาว เพื่อป@องกันปูนขาวตกค#างในท�อจ�าย และโรงจ�าย
ปูนขาวไม�ควรห�างไกลจากจุดเติมสาร เพราะอาจเกิดอุดตัน
ภายในท�อภายหลังได# 
- ปรับปรุงสภาพความเปAนกรด-ด�างในน้ําและดิน ของ
แหล�งน้ําดิบ 
- ใช#ในการกําจัดความกระด#างในน้ํา 
- ใช#ในการปรับ pH ให#สูงกว�า 9.0 เพื่อกําจัดแมงกานีส 

- การสัมผัสจะก�อให#เกิดการระคายเคืองและ 
มีฤทธิ์กัดกร�อนต�อผิวหนัง ดวงตา และทางเดิน
หายใจ 

2) โซดาแอช (Soda Ash) 
(Sodium Carbonate) (Na2CO3) 

- มีลักษณะเปAนผงสีขาว ไม�จับตัวเปAนก#อน และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่
มองเห็นได# 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- ด�างที่ละลายได#ทั้งหมด(Na2CO3) ไม�น#อยกว�า 98.8 % (w/w) 
- น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากความร#อน(ความชื้น)ไม�เกิน 2.0 % (w/w) 
- สารที่ไม�ละลายน้ํา ไม�เกิน 0.1 % (w/w) 
- ซัลเฟต (คํานวณเปAน Na2SO4) ไม�เกิน 0.2 % (w/w) 
-คลอไรด= (คํานวณเปAน NaCl) ไม�เกิน 0.70 % (w/w) 
- เหล็ก (Fe) ไม�เกิน 40 มก.ต�อกก. 
- ความหนาแน�นเชิงปริมาตร น#อยกว�า 0.86 ก.ต�อลบ.ซม. 

- ช�วยเพิ่มค�าความเปAนด�าง (เพิ่มค�าpH) ในน้ํา 
- ใช#ร�วมกับปูนขาวในระบบกําจัดความกระด#าง 
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ป}ดแน�น ในที่เย็นและแห#ง เพื่อ
ป@องกันความชื้น 

- การกลืนหรือกิน อาจทําให#เกิดความระคาย
คอ วิงเวียนศีรษะ 
- การหายใจ สูดดม ก�อให#เกิดอันตราย ควร
หลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย�างยิ่งการได#รับเปAน
ระยะเวลานาน 
- การสัมผัสทางผิวหนัง ก�อให#เกิดความระคาย
เคือง อาจเกิดอาการแสบไหม# 
- หากเข#าตา จะเกิดอาการระคายเคืองอย�าง
รุนแรง เปAนอันตรายได# 
- มีฤทธิ์เปAนด�างแก�เมื่อละลายน้ํา 
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3) โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) 
(Caustic soda ; NaOH)  
 

1. แบบแข็ง : เปAนเม็ด เกล็ด หรือผง สีขาว ไม�จับตัวเปAนก#อน และปราศจากสิ่ง
แปลกปลอมที่มองเห็นได# 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- โซเดียมไฮดรอกไซด= (NaOH) ไม�น#อยกว�า 98.0 % (w/w) 
- โซเดียมคาร=บอเนต (Na2CO3)ไม�เกิน 2.0 % (w/w) 
- โซเดียมคลอไรด=(NaCl) ไม�เกิน 0.15 % (w/w) 
-ไอร=ออน (III) ออกไซด=ไม�เกิน 0.005 % (w/w) 
- สารที่ไม�ละลายน้ํา ไม�เกิน 0.05 % (w/w) 
- สารออกซิไดส= (คํานวณเปAน NaClO3) ไม�เกิน 200 มก.ต�อกก. 
- ปรอท (Pb) ไม�เกิน 0.1 มก.ต�อกก. 
2. แบบเหลว : เปAนสารละลายข#นใส ไม�มีสี และปราศจากสิ่งแปลกปลอม 
ที่มองเห็นได# 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- โซเดียมไฮดรอกไซด= (NaOH) ไม�น#อยกว�า 49.5 % (w/w) 
- โซเดียมคาร=บอเนต (Na2CO3)ไม�เกิน 1.0 % (w/w) 
- โซเดียมคลอไรด= (NaCl) ไม�เกิน 0.10 % (w/w) 
-ไอร=ออน (III) ออกไซด=ไม�เกิน 0.005 % (w/w) 
- สารออกซิไดส= (คํานวณเปAน NaClO3) ไม�เกิน 100 มก.ต�อกก. 
- ปรอท (Pb) ไม�เกิน 0.05 มก.ต�อกก. 

- ใช#ประโยชน=ในการปรับpH ในระบบผลิตน้ํา - หลีกเลี่ยงการเตรียมโซดาไฟในภาชนะ
พลาสติก เนื่องจากจะเกิดความร#อนในขณะที่
ทําให#เปAนสารละลาย 
- หลังจากการเตรียมเปAนสารละลายควรทิ้งไว#
ให#เย็นก�อนทําการจ�าย 
- ถ#าหายใจเข#าไป จะเกิดอันตรายต�อร�างกาย 
ระคายเคืองต�อทางเดินหายใจ และดวงตา 
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ป}ดแน�น สนิท 
- ถ#าอยู�ในรูปของของแข็ง จะดูดความชื้นได#ดี
มาก เมื่อเอาออกมาจากภาชนะจะกลายเปAน
ของเหลว 
- มีฤทธิ์ในการกัดกร�อน เนื่องจากเปAนด�างแก�  
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4) กรดเกลือ (Hydrochloric Acid) 
(HCl)  

- เปAนของเหลวใส ไม�มีสี หรือมีสีเหลืองอ�อน และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่
มองเห็นได# 
- ในรูปของเหลว  เรียกว�ากรดเกลือ (Hydrochloric Acid)  
- ถ#ามีสถานะเปAนกzาซ เรียกว�า Hydrogen Chloride 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- ความเข#มข#นของกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ไม�น#อยกว�า 34.5 % (w/w) 
- ความหนาแน�นสัมพัทธ= (ที่อุณหภูมิ 30 oC) ไม�น#อยกว�า 1.166 
- ส�วนที่เหลือจาการเผาไม�เกิน 0.01 % (w/w) 
-ซัลเฟตทั้งหมด (คํานวณเปAน H2SO4) ไม�เกิน 0.05 % (w/w) 
- เหล็ก(Fe) ไม�เกิน 5.0 มก.ต�อกก. 
- คลอรีนอิสระ ไม�เกิน 0.02 % (w/w) 
- ปรอท (Pb) ไม�เกิน 0.1 มก.ต�อกก. 
- สารหนู (As) ไม�เกิน 1.0 มก.ต�อกก. 
- โลหะหนักทั้งหมด (ในรูปของ Pb) ไม�เกิน 1.0 มก.ต�อกก. 

- ใช#ในการปรับลดความเปAนกรดในน้ํา - หากสัมผัสหรือ การหายใจเอาไอกรดเข#าไปจะ
ก�อให#เกิดระคายเคืองต�อดวงตา ผิวหนัง และทําลาย
ระบบทางเดินหายใจอย�างรุนแรง 
-คว ร เ ก็ บ ใ นภาช นะ ที่ มี ก า รป} ดผ นึ กอ ย� า ง ดี  
มีฉลากกํากับอย�า ง ชัด เจน เวลาใช#ต#องสวม 
ถุงมือ หน#ากากป@องกันไอกรด   
- เก็บให#ห�างจากแหล�งกําเนิดความร#อน ถ�ายเท
อากาศที่ดี เย็นและแห#ง ควรนํามาใช#ในปริมาณ 
ที่ต#องการเท�านั้น 
- มีฤทธิ์ผุกร�อนอย�างรุนแรง 

5) ด�างทับทิม (Potassium 
 Permanganate) (KMno4) 
 

- เปAนเกล็ดสีม�วงเข#ม มีฤทธิ์เปAนด�าง 
เมื่อละลายน้ํา pH อยู�ในช�วง 7-9 
- ละลายน้ําได#ดีที่ 6.38 g/100 mL  (20 °C) 
- เปAนสาร Oxidant อย�างแรง 
 

 
 

 
 

- ใช#กําจัดเหล็ก แมงกานีส สี กลิ่น กzาซไข�เน�า และ
เชื้อราบางชนิดได#  
 

- รบกวนการหาคลอรีนคงเหลือในน้ําการใช#สาร DPD 
- การสัมผัสเข#าไปจะก�อให#เกิดการระคายเคืองต�อ
ผิวหนัง ดวงตา และทางเดินหายใจ 
- สารละลายด�างทับทิมไม�เสถียร สลายตัวเองได# 
เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ หรือโดน
ความร#อน แสงแดด กลายเปAน MnO2 
- เมื่อทําปฏิกิริยาในน้ําจะเปลี่ยนรูปเปAน MnO2 
เปAนตะกอนสีดํา จึงต#องควบคุมปริมาณการใช#และ
เวลาการเกิดปฏิกริยาให#เหมาะสม เพื่อป@องกัน
แมงกานีสตกค#างเกินเกณฑ=ที่กําหนด 
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6) โอโซน (Ozone) (O3) - โอโซนเปAนกzาซที่สลายตัวเปAนออกซิเจนได#อย�างรวดเร็ว มีสีน้ําเงินอ�อนและมี
กลิ่นเฉพาะตัว   
 

- ทําปฏิกิริยาต�อสารต�าง ๆ ได#รุนแรงกว�าคลอรีน 

เช �น กําจัดซัลไฟด= ไนไตรท= ไซยาไนด= และโลหะ 
บางชนิด เช�น เหล็ก แมงกานีส เปAนต#น  
-เปAนสารฆ�าเชื้อโรคในน้ําที่ดี และยังมีประสิทธิภาพสูง
ในการทํากําจัดกลิ่น สี ทําให#น้ํามีรสชาติน้ําดื่ม  
- ใช#ทําลายสปอร=ของเชื้อโรคบางชนิดได# ซึ่งคลอรีน 
ไม�สามาถทําลายได# เช�น Giardia lamblia และ 
Cryptosporidium spp. 
 
 

- เ มื ่อ โ อ โ ซน อ ยู �ใ น น้ํา ส ะอ า ด อ ุณห ภ ูม ิแ ล ะ
สารละลายใน น้ําจะเร �ง ให #โอ โซนสลายตัว ได#
รวดเร็วยิ่งขึ้น ทําให#ไม�มีโอโซนตกค#างเพื่อการฆ�า
เชื้อโรคในระบบท�อส�งน้ําประปา 
-ภาชนะบรรจุต#องเปAนวัสดุที่ทนต�อการกัดกร�อนเช�น 
แก#ว เซรามิคส= Stainless Steel 316 เปAนต#น 
เพราะเปAนสารเติมออกซิเจนที่แรงมาก (Oxidizing 
Agent) 
-  โอโซนเปAนกzาซพิษที่ก�อให#เกิดการระคายเคือง
อย�างรุนแรงอาจถึงแก�ชีวิตได# 
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ตารางที่ 3-4 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานสารเคมีกําจัด สาหร�าย สี กลิ่นและฆ�าเชื้อโรคในน้ํา 

ชนิดสารเคม ี คุณสมบัติที่เหมาะสม ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

1) ถ�านกัมมันต= (Activated Carbon) - เปAนผลิตภัณฑ=ที่ประกอบด#วยคาร=บอนที่ได#จากถ�าน เปAนวัสดุที่มีโครงสร#างรู
พรุนขนาดเล็ก(Microporosity) เกิดขึ้นจํานวนมากและขนาดรูพรุนแตกต�างกัน 
ขึ้นอยู�กับกรรมวิธีการผลิต และวัตถุประสงค=การใช#งาน ถ#ามีพื้นที่ผิวการดูดซับ
สูงมากจะทําให# มีคุณสมบัติดูดซับที่ดี เนื่องจากสามารถกําจัดสี กลิ่น กzาซได#
อย�างมีประสิทธิภาพ  มี3ชนิดคือถ�านกัมมันต=ชนิดเม็ด  ชนิดผง และชนิดแท�ง 
ทุกชนิดต#องเปAนสีดํา ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได# 
-มีความสามารถในการละลายน้ําต่ํา 
- มีความชื้น ไม�เกินร#อยละ 8.0 โดยน้ําหนัก 
- มีค�าไอโอดีน ไม�น#อยกว�า 600 มก.ต�อก. 

 

- ใช#เปAนสารในการกําจัดกลิ่นและสีได#ดี หาซื้อง�าย 
ราคาไม�แพง 

- ปริมาณการใช#ในระบบผลิตน้ําประปาขึ้นอยู�กับ
คุณภาพแหล�งน้ํา โดยนํามาใช#งาน 2 ชนิด คือ 
- ชนิดผง ควรเติม ผงถ�าน คลอรีน /สารปรับสภาพ
ความเปAนกรด-ด�าง และสารสร#างตะกอน 
ตามลําดับจะเกิดประสิทธิภาพมากกว�าเติมหลังสารส#ม 
ส�วนชนิดเม็ด ใช#เปAนสารกรองน้ําได# 
- ควรสวมแว�นตาและหน#ากากเพื่อป@องกันการฟุ@ง
กระจาย และการระคายเคืองตา  ทางเดินหายใจ 
- หากต#องใช#ในบริเวณพื้นที่ป}ด ควรมีการระบาย
อากาศ หรือมีเครื่องช�วยหายใจเพื่อป@องกันการขาด
ออกซิเจน 

2)  คอปเปอร=ซัลเฟต (CuSO4) 
Copper Sulfate หรือจุนสี 
 
 

- เกลือนี้จะอยู�ในรูปสารประกอบที่มีน้ํา(CuSO45H2O) มีสีเทา 
ส�วนในรูปไม�มีน้ํา (CuSO4) อยู�ในโมเลกุล จะมีสีน้ําเงิน 

- ใช#เปAนสารป@องกันการเกิดตะไคร�น้ําและสาหร�ายได#  - ต#องควบคุมปริมาณการใช#งานให#เหมาะสมเนื่องจาก
อาจมีสารตกค#างและส�งผลกระทบต�อสัตว=น้ํา พืชน้ํา
และระบบนิเวศน=ได# 
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ตารางที่ 3-4 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานสารเคมีกําจัด สาหร�าย สี กลิ่นและฆ�าเชื้อโรคในน้ํา (ต�อ) 

ชนิดสารเคม ี คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

3) คลอรีน (Chlorine) - คลอรีนสามารถดํารงอยู�ในสภาพของเหลวและกzาซ  
- คลอรีนเหลวต#องมีความบริสุทธิ์ไม�น#อยกว�าร#อยละ99.5ของปริมาตร 
- กzาซจะมีสีเหลืองแกมเขียว ของเหลวมีสีเหลืองอําพัน กลิ่นฉุนแสบจมูก 
- คลอรีนกzาซหนักกว�าอากาศ 2.5 เท�า ส�วนคลอรีนเหลวหนักกว�าน้ํา 1.5 เท�า 
- ที่ความดันปกติคลอรีนเหลว มีจุดเดือด -340C และจุดหลอมเหลว -1010C 
- การละลายน้ําที่ 20 C: 0.7 % 
- ไม�ติดไฟแต�ช�วยให#เกิดการลุกไหม# 
- การขยายตัวจากของเหลวเปAนกzาซ 460 เท�า 
 

- ความดันของคลอรีนกzาซในภาชนะบรรจุเท�ากับ 10 เท�า
ของความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิ 350C  เมื่ออุณหภูมิสูง 
ความดันภายในภาชนะบรรจุจะสูงด#วย ถ#าอุณหภูมิสูงถึง 
650C  ความดันในภาชนะบรรจุจะสูงถึง 20 เท�าของ
บรรยากาศ ดังนั้นต#องเก็บภาชนะไว#ในที่ร�ม มีอากาศ
ถ�ายเทสะดวก 
- คลอรีนใช#ฆ�าเชื้อโรคในน้ําประปาได#อย�างมีประสิทธิภาพ  
ราคาไม�แพง 
- คลอรีนใช#ในการป@องกันการเจริญเติบโตของสาหร�าย 
- คลอรีนใช#เปAนสารเคมีปรับเปลี่ยนอิออนของเหล็กและ
แมงกานีสให#อยู�ในรูปของตะกอน 

- คลอรีนเมื่อมีความชื้นจะกัดกร�อนโลหะเกือบ
ทุกชนิด 
- เปAนอันตรายต�ออวัยวะของร�างกาย เช�น ตา 
จมูก ผิวหนัง เกิดอาการอักเสบและบวมพอง 
หายใจไม�สะดวกและอาจตายได#ถ#าหายใจเข#า
ไปในปริมาก 
- ต#องมีพื้นที่ใช#งานได#สะดวกและมีมาตรการ
ป@องกันภัยจากคลอรีน และปฏิบัติตามคู�มือ
ความปลอดภัยการใช#คลอรีนกzาซ 

4) โซเดียมไฮโปคลอไรต= (Na(OCl)2) 
 
 

- เปAนของเหลวใสสีเหลืองอมเขียว ปราศจากตะกอนและสิ่งแขวนลอย 
- มีเนื้อคลอรีน 10 % มีเสถียรต่ํากว�าแคลเซียมไฮโปคลอไรต= (Na(OCl)2) 
- pH >11 
คุณลักษณะเฉพาะ 
- อะเวละเบิลคลอรีน (Available Chlorine) ไม�น#อยกว�า 10 % (w/w) 
- เสถียรภาพต�อความร#อน (Heat Stability)ไม�น#อยกว�า 7.7 
  อะเวละเบิลคลอรีนที่เหลืออยู� 
- ด�างอิสระ (คํานวณเปAน NaOH) ไม�เกิน 1.5 % (w/w) 

- มีราคาถูก การใช#งานเหมาะกับระบบประปา ขนาดเล็ก 
หรือเติมระหว�างทางในระบบจ�ายน้ําในกรณีที่ระบบท�อจ�าย
น้ํามีระยะทางไกล 

- แคลเซียมไฮโปคลอไรต=และโซเดียมไฮโปคลอ
ไรต=ทําปฏิกิริยาได#กับโลหะ ฉะนั้นภาชนะที่ใช#
เก็บต#องเปAนพลาสติก ทําด#วยพอลิเอทิลีน วัสดุ
ที่ใช#ตักต#องไม�ใช�โลหะ 
- อายุในการเก็บไม�เกิน 2 เดือน 
-ไอระเหยของโซเดียมไฮโปคลอไรต= ทําให#เกิด
ระคายเคืองต�อทางเดินหายใจและ ผิวหนัง 
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ตารางที่ 3-4 แสดงชนิด คุณสมบัติ ข#อดีและข#อควรระวังการใช#งานสารเคมีกําจัด สาหร�าย สี กลิ่นและฆ�าเชื้อโรคในน้ํา (ต�อ) 

ชนิดสารเคม ี คุณสมบัติ ข�อดี ข�อควรระวังการใช�งาน 

5) แคลเซียมไฮโปคลอไรต= 
ชนิดเม็ด Ca(OCl)2 

- เปAนชนิดผงหรือเม็ด สีขาว หรือ อมเหลือง 
- มีสารประกอบด#วยเนื้อคลอรีนในช�วง 60-65 % 
 

- เหมาะกับระบบผลิตน้ําขนาดเล็ก มีสถานที่ และพนักงาน
ประจํา 
 

- ควรเก็บรักษาในภาชนะที่ป}ดสนิทเนื้อคลอรีน
เสื่อมสลายได#ง�าย 
- การเตรียมสารละลายคลอรีน ควรเติมสารนี้
ลงในน้ํา 

6)คลอรีนไดออกไซต= (Chlorine Dioxide) 
(ClO2) 

-มีกลิ่นฉุนคล#ายกลิ่นคลอรีนไม�เสถียรเมื่ออยู�ในสถานะกzาซมีจุดเดือดที่  
11 0C 
- คลอรีนไดออกไซด=เหลว เกิดระเบิดได# เมื่อมีความเข#มข#นมากกว�า 11 %  
ในอากาศ 
- เมื่อละลายน้ําจะได#สารละลายสีเหลืองค�อนข#างเสถียร  
- การกําจัดเชื้อโรคของคลอรีนไดออกไซด=จะเพิ่มขึ้นเมื่อ pH เพิ่มขึ้นและ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ช�วงของ pH ที่เหมาะสมในการกําจัดเชื้อโรคอยู�ในช�วง 5-9  
 
 

- มีประสิทธิภาพในการออกซิไดซ=มากกว�าคลอรีนกzาซ (Cl2) 
2.5 เท�า 
- ไม� ทําปฏิกิ ริยากับสารอินทรีย=เกิดเปAนไตรฮาโลมีเทน 
(THMs)  
- ไม�ทําปฏิกิริยากับสาร Phenol ซึ่งเปAนสารที่ทําให#เกิดกลิ่น
ในน้ํา 
- กําจัด Biofilm และกลิ่นในน้ํา และ ทําลายเชื้อ Protozoa 
(Giardia lambliaและ Cryptosporidium spp.) ได#ดีกว�า
คลอรีนชนิดอื่น 

- เมื่ออยู�ในสารละลายที่เปAนเบสจะเกิดแตกตัว
ได#คลอไรท=และคลอเรท ซึ่งเปAนข#อจํากัดของ
การใช#คลอรีนไดออกไซด=ในการกําจัดเชื้อโรค 
จึงต#องควบคุมการใช#คลอรีนไดออกไซด=เพื่อลด
การเกิดคลอไรท=  
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3.2 การจัดเก็บและการเบิกจ�ายสารเคมี 
การจัดเก็บและการเบิกจ�ายสารเคมีที่ใช#ในกระบวนการผลิตน้ําประปามีความสําคัญ เพื่อให#

สารเคมีที่ใช#มีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดอายุการใช#งาน และสะดวกในการตรวจสอบปริมาณการใช#งาน
จริง ตามยอดคงเหลือในแบบฟอร=มท่ีเก่ียวข#อง จึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 

3.2.1 การรับสารเคมี 
1) ทําการตรวจนับปริมาณสารเคมีให#ตรงกับใบส�งของ  
2) ตรวจสอบเครื่องหมายและฉลากบนภาชนะบรรจุ เปAนไปตามท่ี กปภ.กําหนด 
3) ตรวจสอบผลทดสอบคุณภาพสารเคมี ตามใบรับรองคุณภาพสารเคมีท่ีแนบมากับเกณฑ=ตาม

มาตรฐานท่ีกปภ. กําหนด 
3.2.2 การจัดเก็บสารเคมีท่ีใช#ในระบบผลิตน้ําประปา ตามตัวอย�างในตารางท่ี 3-5 ดังนี้ 
3.2.3 การเบิกสารเคมี ให#เบิกชนิด ปริมาณสารเคมี และทําการตัดยอดสารเคมีคงเหลือในบัตรคุม Stock 

และลงบันทึกในแบบฟอร=มการใช#สารเคมีและสมุด ป44ผ.  
ตารางท่ี 3-5 แสดงการปฏิบัติงานการจัดเก็บและเบิกจ�ายสารเคมีในโรงเก็บจ�ายสารเคมี 

การจัดเก็บสารเคมีในระบบผลิต การปฏิบัติงาน 
1) สารเคมีท่ีใช#ในการตกตะกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) อาคารเก็บ-จ�ายสารเคมีต�องสะอาด 
� จัดวางสิ่งของให#เปAนระเบียบเรียบร#อย สามารถเดิน 
เข#า-ออกได#สะดวก 
� ไม�มีหยากไย� หรือขยะ บริเวณภายนอกและภายใน
โรงเก็บสารเคมี 
�  จัดช�องทางให#สะดวกต�อการเคลื่อนย#ายสารเคมี 
� ควรเก็บในภาชนะท่ีมีการป}ดผนึกอย�างดีมีฉลาก
กํากับอย�างชัดเจน เวลาใช#ต#องสวมถุงมือ หน#ากาก
ป@องกันไอกรด   
2) การจัดวางและจัดเรียงสารเคมี 
� ตามวันท่ีส�งของ หรือตามรุ�น (Lot.)ท่ีจัดส�ง สามารถ
เบิกใช#ตามหลักการเข#าก�อน-ออกก�อน(First in First 
out) และแยกพ้ืนท่ีจัดเก็บไว#เปAนสัดส�วนระหว�างของ 
ใช#แล#วกับของยังไม�ใช# 
� จัดวางสารเคมีบน Pallet อย�างเปAนระเบียบ 
สามารถตรวจสอบ หรือเบิกใช#ได#ง�ายและสะดวก 
� แบ�งประเภท/ชนิดของสารเคมี 
� ติดรหัสและช่ือสารเคมี 
� มีบัตรคุม Stock โดยปริมาณสารเคมีคงเหลือ 
ในบัตร/ช้ันวาง ต#องเท�ากับปริมาณสารเคมีท่ีมีอยู�จริง
และในระบบTemplate/SAP 
� แยกสารเคมีสภาพดีและชํารุดออกจากกัน 

 

บัตรคุม Stockสารเคม ี
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ตารางท่ี 3-5 แสดงการปฏิบัติงานการจัดเก็บและเบิกจ�ายสารเคมีในโรงเก็บจ�ายสารเคมี (ต�อ) 
การจัดเก็บและจัดเรียงสารเคมี การปฏิบัติงาน 

2) สารเคมีท่ีใช#ในระบบกรองและฆ�าเชื้อโรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) อาคารเก็บถังคลอรีน 
� ควรตั้งอยู�บนระดับเดียวกับพ้ืนดิน 
� ภายในอาคารต#องแห#ง และเย็น มีประตูแบบ 
เป}ดออกและควรมีทางเข#ามากกว�า 1 ทาง พ้ืนภายใน
ต#องเรียบ 
� มีหน#าต�างเพ่ือตรวจสอบการทํางาน โดยไม�ต#องเข#า
ไปในห#องคลอรีน  
� ระบบระบายอากาศ ต#องติดตั้งอยู�ในระดับใกล#เคียง
พ้ืนดิน 
� ขณะใช#ควรสวมแว�นตา ถุงมือ และชุดป@องกันอย�าง
รัดกุม 
� ตู#ควบคุมไฟควรมีการจัดวางนอกห#องคลอรีนเพ่ือ
ป@องกันการกรัดกร�อน 
2)การเก็บรักษาภาชนะบรรจุคลอรีน 
� วางถังคลอรีนบนพ้ืนเรียบ 
� แยกถังเปล�าและถังท่ีมีคลอรีนออกจากกันพร#อมมี
ป@ายแสดง 
� ห#ามวางไว#ใกล#ระบบระบายอากาศของตัวอาคาร 
หรือในท่ีท่ีอาจถูกของหนักกดทับได# 
� ไม�ควรเก็บถังท่ีมีคลอรีนไว#นานเกิน 6 เดือน 
3) อุปกรณ:ความปลอดภัย 
� ควรมีอุปกรณ=ความปลอดภัย เช�นอ�างล#างตา และ 
ฝvกบัวฉุกเฉิน เปAนต#น  
� อุปกรณ=แก#ไข กรณีคลอรีนกzาซรั่ว อยู�ใกล#อาคาร
เก็บถังคลอรีน 
� ป@ายแสดงสถานท่ีเก็บ ป@ายแสดงการปฐมพยาบาล 
� ห#ามผู#ไม�มีหน#าท่ีเก่ียวข#องเข#าอาคารเก็บถังคลอรีน 

 

 

 

 

 

ท�อคลอรีน ใหม� 

ท�อคลอรีน ใช�งานแล�ว 

ห�องคลอรีน 
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3.3 การเตรียม-จ�ายสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ําประปา 

3.3.1 การหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสม 

3.3.1.1 การทดสอบหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนด#วยเครื่องจาร=เทสท= (Jar Test) 
สามารถนํามาใช#ในการศึกษากระบวนการกวนเร็วและกวนช#า เพ่ือจําลองสภาวะท่ีเกิดข้ึนในระบบผลิต
น้ําประปาได# โดยความเร็วใบพัดท้ังการกวนเร็ว ระยะเวลากวนเร็ว การกวนช#า และระยะเวลากวนช#า จะต#อง
คํานวณให#สอดคล#องกับค�า Velocity Gradient (G) และเวลาปvจจัยในการตกตะกอนข้ึนกับ pH สี ความขุ�น 
ส�วนประกอบท่ีอยู�ในน้ํา ชนิดของสารตกตะกอนอุณหภูมิ อัตราเร็วของการกวน ระยะเวลาในการกวนซ่ึงน้ําดิบ
แต�ละแห�งต#องการปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนแตกต�างกันเพ่ือให#สามารถกําจัดความขุ�น สี 
สาหร�าย หรือสารประกอบอ่ืนๆในน้ําให#ลดลงได# 

การทดสอบจาร=เทสท=ให#ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานการทําจาร=เทสท= และการคํานวณ
ปริมาณสารเคมีท่ีใช#ในการตกตะกอนและบันทึกลงในแบบฟอร=มจาร=เทสท=และวิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข#อง สําหรับ
การทดสอบจาร=เทสท=ต#องทําการทดสอบตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในแต�ละช�วงเวลาด#วย เพ่ือหา
ชนิดสารเคมี และปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในช�วงเวลานั้นๆ เพ่ือใช#เปAนบรรทัดฐานสําหรับการควบคุมการใช#
สารเคมีตามช�วงเวลาต�างๆ 

3.3.1.2 การใช#สถิติข#อมูลย#อนหลังท่ีผ�านมา เพ่ือหาปริมาณการใช#สารเคมีในระบบผลิตน้ําโดยการ
หาความสัมพันธ=ระหว�างคุณภาพน้ําดิบกับปริมาณการใช#สารเคมี/อัตราการจ�าย/เปอร=เซ็นต=การเตรียมสารเคมี
ทําให#งานผลิตสามารถปรับจ�ายสารเคมีได#อย�างสะดวก โดยเฉพาะกรณีท่ีคุณภาพน้ําดิบเปลี่ยนแปลงอย�าง
ฉับพลันในช�วงฤดูน้ําหลาก ซ่ึงคุณภาพน้ําอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในรอบวันได# 

 นอกจากนี้การเปรียบเทียบข#อมูลการใช#สารเคมีท่ีใช#จริงระหว�างผลทดสอบจาร=เทสท=คุณภาพ
น้ํา(ความขุ�น) และปริมาณน้ําผลิตสุทธิ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําดิบในรอบป6 และสามารถตรวจสอบ
ความสอดคล#องของปริมาณการใช#สารเคมีท่ีใช#จริงในระบบผลิตและผลจาร=เทสท=ว�ามีปริมาณสอดคล#องกัน
หรือไม� โดยเปรียบเทียบการใช#สารเคมีในระบบผลิตท่ีเกิดข้ึน (ปvจจุบัน) กับเดือนฐานท่ีกําหนด ซ่ึงต#องพิจารณา
คุณสมบัติของน้ําดิบร�วมด#วย เช�น ความขุ�น ค�าความเปAนกรดด�าง ท้ังนี้ ควรกําหนดร#อยละความแตกต�างท่ี
ยอมรับได#เปAนค�าควบคุมของโรงกรองด#วย 

3.3.2 การเตรียมสารเคมี 

 เพ่ือให#การเตรียมสารส#ม และ PACl ได#ตามความเข#มข#นท่ีต#องการ เปAนเนื้อเดียวกัน สมํ่าเสมอ
ท่ัวท้ังถังหมัก -จ�าย สามารถควบคุม หรือตรวจสอบโดยใช#เครื่องมือวัดค�าการนําไฟฟ@าตรวจสอบค�าการนําไฟฟ@า 
หรือตรวจสอบความถ�วงจําเพาะโดยใช#เครื่องไฮโดรมิเตอร=โดยบรรจุสารละลายสารส#ม /PACl ท่ีต#องการ
ตรวจสอบลงในกระบอกตวง หรือภาชนะอ่ืนๆท่ีมีรูปทรงใกล#เคียงนําไฮโดรมิเตอร=หย�อนลงในของเหลว แล#วรอ
ให#ของเหลวและไฮโดรมิเตอร=นิ่งเพ่ืออ�านค�า ค�าท่ีอ�านได#เปAนค�าท่ีอยู�ในระดับเดียวกับจุดตํ่าสุดของท#องน้ํา ดังรูป
ท่ี 3-9 
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รูปท่ี 3-9 การตรวจวัดวัดความถ�วงจําเพาะของสารส#ม/PACl ด#วยเครื่องไฮโดรมิเตอร= 

3.3.2.1 การเตรียมสารเคมีเพ่ือใช#ในการตกตะกอน ให#เปAนไปตามวิธีปฏิบัติงานการเตรียมจ�ายสารเคมี
(สารส#มหรือ PACl ปูนขาว คลอรีน หรืออ่ืนๆ) โดยบันทึกในแบบฟอร=มบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน  
เพ่ือทําการจ�ายสารเคมีเข#าในระบบผลิตน้ําต�อไป 

3.3.2.2 ในการเตรียมสารเคมีจะต#องตรวจวัดความถ�วงจําเพาะด#วยเครื่องวัดค�าการนําไฟฟ@า หรือ
เครื่องไฮโดรมิเตอร= โดยสุ�มวัดไม�น#อยกว�า 6 จุด คือ ท่ีผิวน้ําจํานวน 4 จุด (4 มุม) จุดระบายสารเคมี 1 จุด และ
ปลายท�อจ�ายสารเคมี 1 จุด หากค�าความถ�วงจําเพาะแตกต�างจากค�ามาตรฐานมากกว�า 4% แสดงว�าการ
เตรียมสารส#ม และ PACl ยังไม�ละลายเปAนเนื้อเดียวกัน 

3.3.3 เครื่องจ�ายสารเคมี 

เครื่องจ�ายสารเคมี มีหน#าท่ีสําหรับสูบจ�ายสารเคมี เข#าสู�ระบบการผลิตประปาหรือการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ในสถานีผลิตน้ําประปา ดังนี้ 

1) เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Dosing Pump) 

การทํางานของไดอะแฟรมปv�มเหมือนกับปv�มลูกสูบ เพียงแต�ลูกสูบไม�มีการสัมผัสกับของเหลว
โดยตรง แต�มีการติดต้ังแผ�นวัสดุท่ีมีความยืดหยุ�นค่ันเอาไว#ระหว�างลูกสูบกับของเหลว ดังนั้นสามารถป@องกัน
การรั่วไหลของสารเคมี และป@องกันไม�ให#สารท่ีใช#หล�อลื่นระหว�างลูกสูบกับกระบอกสูบเข#าไปปนเป��อนสารเคมี 
ปv�มชนิดไดอะแฟรมบางชนิดสามารถทํางานกับของเหลวท่ีสามารถกัดกร�อนโลหะได#เพราะตัวลูกสูบและ
กระบอกสูบท่ีทําจากโลหะนั้นไม�ได#มีการสัมผัสกับของเหลวโดยตรง ในกรณีท่ีของเหลวท่ีทําการสูบนั้นมี
ของแข็งแขวนลอยอยู� จะไม�ได#รับผลกระทบจากการท่ีของแข็งท่ีแขวนลอยเข#าไปแทรกอยู�ในช�องว�างระหว�าง
กระบอกสูบและลูกสูบ ปv�มชนิดนี้ให#พฤติกรรมการไหลเปAนจังหวะเช�นเดียวกับปv�มลูกสูบ 

 การใช#งานท่ัวไปเหมาะสําหรับใช#ดูดของเหลวท่ีมีความหนืดเช�น น้ํามันสารเคมี เปAนต#น  
ซ่ึงเปAนจุดเด�นของปv�มไดอะแฟรม และสามารถควบคุมปริมาณของเหลวได#ง�ายและค�อนข#างแม�นยํา จึงทําให# 
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นิยมใช#ในงานอุตสาหกรรม ข#อจํากัดของปv�มชนิดนี้คือวัสดุท่ีใช#ทําแผ�นไดอะแฟรม ไม�สามารถทนความดันได#สูง
มาก และต#องคํานึงถึงคุณสมบัติของเหลวท่ีอาจจะทําลายวัสดุท่ีใช#ทําแผ�นไดอะแฟรมได#(http://tamagozzilla. 
blogspot.com/2013/03/mo-memoir-saturday-23-march-2556.html, 15 ธันวาคม 2557) 

2) เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดลูกสูบ (Piston Dosing Pump) 
ปv�มแบบลูกสูบอย�างง�ายๆ ให#ลองนึกถึงหลอดฉีดยา ซ่ึงมีแกนเปรียบเสมือนเปAนลูกสูบของปv�ม 

เม่ือเราดึงแกนหลอดฉีดยาถอยหลังจะทําให#เกิดโพรงอากาศ(ปริมาตร) ข้ึนภายในหลอดฉีดยาทําให#ของเหลว 
ถูกดูดเข#าไปอยู�ในหลอดฉีดยาและเม่ือเราดันแกนหลอดฉีดยาไปข#างหน#า ซ่ึงเปรียบเหมือนกับลูกสูบเคลื่อนตัว
ไปแทนท่ีปริมาตรของเหลวท่ีเกิดข้ึนก�อนหน#านั้นจะทําให#ของเหลวในหลอดฉีดยาเคลื่อนตัวออกจากหลอด 
สู�ภายนอก  

 เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดลูกสูบเหมาะกับการสูบจ�ายของเหลวท่ีมีความหนืดยิ่งของเหลว 
มีความหนืดมากยิ่งเปAนผลดีเพราะความหนืดจะช�วยให#เกิดการซีลภายในปv�ม ทําให#การดูดและอัดของเหลวผ�าน
ปv�มชนิดนี้เกิดข้ึนอย�างเต็มประสิทธิภาพปv�มชนิดนี้จึงเหมาะสําหรับสูบจ�ายของเหลวหนืด เช�นน้ํามันเครื่อง
สารเคมีต�างๆยางมะตอยกาวโฟมกากตะกอน(งานน้ําเสีย)ยางธรรมชาติ เปAนต#น(http://www.siamraj 
pump.com/files/pumpguru/0dEAyhLXIzThu123535...pdf,20 ธันวาคม 2557) 

3) เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดสกรู (Screw Dosing Pump) 
 สกรูปv�มอาศัยการหมุนของแท�งสกรูในท�อทรงกระบอก (Cylinder) ซ่ึงอาจมีสกรูเพียงตัวเดียว

หมุนอยู�ในกระบอก หรือมีสกรูสองตัวขบกันและหมุนอยู�ในกระบอกเดียวกัน การปv�มด#วยสกรูนี้ใช#ได#ต้ังแต�
ของเหลวท่ีมีความหนืดสูง (เช�นพลาสติกหลอมเหลวในเครื่อง Extruder หรือเครื่องฉีดพลาสติก) วัตถุของแข็ง
ท่ีเปAนผงละเอียดหรือชิ้นอ�อนนุ�ม (เช�นวัสดุผง หรือเนื้อบด) ไปจนถึงการอัดกzาซ (มักเปAนแบบสกรูคู� - Twin 
Screw Compressor) 

 สกรูปv�มใช#งานได#ดีกับของเหลวท่ีมีความหนืดสูงและต#องการปv�มให#มีความดันสูง และยังให#
การไหลท่ีราบเรียบกว�าปv�มลูกสูบเกียร=ปv�ม โรตารีปv�มชนิด Lobe รวมท้ังให#ความดันในการอัดตัวท่ีตํ่ากว�า  
ปv�มชนิดนี้ใช#งานกับของเหลวท่ีมีความหนืดได#ดี และยังสามารถใช#กับพวกของเหลวก่ึงของแข็ง (เช�นครีม เจล) 
ของแข็งท่ีผลักดันให#ไหลได# (เช�นพวกผงอนุภาค เนื้อบด ฯลฯ) 

4) เครื่องจ�ายสารเคมีแบบหอยโข�ง (Centrifugal Pump) 
 ปv�มประเภทนี้ทํางานโดยใช#ใบพัดดูดของเหลวเข#ามาตรงบริเวณแกนกลางใบพัด และเหวี่ยง

ออกไปทางขอบใบพัด ดังนั้นความดันท่ีผลิตได#จะข้ึนอยู�กับรอบการหมุนและขนาดของใบพัด กล�าวคือรอบการ
หมุนท่ีสูงและขนาดใบพัดท่ีใหญ�จะทําให#ได#ความดันด#านขาออกมากข้ึน แต�ถ#าเทียบกับการอัดเพ่ิมความดันใน
จั งหว ะ เ ดี ย วแล# ว  ปv� มหอย โ ข� ง จ ะสร# า งค ว าม ดันแล ะคว าม เ ท่ี ย งต ร ง ในการ จ� า ย ไ ด# น# อ ยกว� า 
PositiveDisplacement Pump ปv�มหอยโข�งมีจุดเด�นคือให#รูปแบบการไหลท่ีราบเรียบแต�มีข#อเสืยคือไม�เหมาะ 
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กับของเหลวท่ีมีความหนืดสูง และควรระวังสําหรับการใช#ปv�มหอยโข�งในการสูบของเหลวท่ีมีอุณหภูมิใกล# 
จุดเดือด(http://tamagozzilla.blogspot.com/2014/10/ph-probe-mo-memoir-friday-october.html, 
15 ธันวาคม 2557) 

                                             
A เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดไดอะแฟรม      B เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดลูกสูบ 
     (Diaphragm Dosing Pump)                                    (Piston Dosing Pump) 

 

 
   C เครื่องจ�ายสารเคมีชนิดสกรู    D เครื่องจ�ายสารเคมีแบบหอยโข�ง  
                 (Screw Dosing Pump)                   (Centrifugal Pump) 

รูปท่ี 3-10 A-D แสดงลักษณะเครื่องจ�ายสารเคมีท่ีใช#ในกระบวนการผลิตน้ําประปา  

3.3.4 การจ�ายสารเคมี 

3.3.4.1 ระบบตกตะกอน 

นําข#อมูลผลทดสอบจาร=เทส กําลังผลิต เปอร=เซ็นต=ของสารละลายเคมี เพ่ือคํานวณหาอัตรา
จ�ายสารเคมีแต�ละชนิด โดยปรับเครื่องจ�ายสารเคมีให#ได#ตามปริมาณท่ีคํานวณไว# ตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
กระบวนการผลิต และองค=ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือควบคุมให#ระบบผลิตน้ําสามารถผลิตน้ําได#ตามมาตรฐานอย�างมี
ประสิทธิภาพและต�อเนื่อง 

การใช#งานเครื่องจ�ายสารเคมีแบบ Positive Displacement Pump ต#องไม�ป}ดประตูน้ําทาง
ส�งสุด (100%) ขณะท่ีปv�มกําลังทํางาน เพราะจะทําให#ปv�มและอุปกรณ=ท�อเสียหาย 
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3.3.4.2 ระบบการกรอง  

การเติมคลอรีนก�อนเข#ากรอง มีจุดประสงค=เพ่ือกระตุ#นให#ทรายกรองเปAน Mn-sand รวมท้ัง
กําจัดสาหร�ายและแมงกานีส ซ่ึงควรควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือหลังกรองอยู�ในช�วง 0.5 มก./ล. 
โดยปริมาณคลอรีนท่ีเติมก�อนเข#าระบบกรอง ได#จากการทดสอบหาค�าความต#องการคลอรีนในน้ํา 

3.3.4.3 ระบบฆ�าเช้ือโรค 

- Post-Chlorination เปAนการเติมคลอรีนในน้ําท่ีผ�านการกรองแล#ว เพ่ือกําจัดเชื้อโรคในน้ํา
หลังกรอง ก�อนสูบจ�ายบริการไปยังผู#ใช#น้ํา 

- Re-Chlorination เปAนการเติมคลอรีนระหว�างกลาง โดยติดต้ังสถานีสําหรับเติมคลอรีน 
เพ่ือรักษาระดับปริมาณคลอรีนคงเหลือตกค#างให#ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในระบบจ�ายน้ํา 

 

3.4 ความปลอดภัยในการใช�สารเคมี 

การทํางานภายใต#ระบบความปลอดภัยท่ีดีย�อมส�งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ#าหน#าท่ี 
ช�วยลดต#นทุนในการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน ผู#ปฏิบัติหรือผู#ควบคุมจะต#องบริหาร
จัดการโดยอาศัยหลัก 3E ได#แก� 

- Engineering อาศัยความรู#ทางด#านวิศวกรรมศาสตร=นํามาใช#ในการออกแบบโครงสร#างของ
สถานท่ีปฏิบัติงาน ได#แก� ทางเข#า-ออก ระบบไหลเวียนอากาศ ระบบน้ํา-ไฟ เปAนต#น 

- Education การอบรมให#ความรู#แก�เจ#าหน#าท่ี/พนักงาน เช�น เจ#าหน#าท่ีทุกคนต#องผ�านการ
ฝ£กอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยและการป@องกันอุบัติเหตุ เรียนรู#การใช#เครื่องมืออุปกรณ=จากการใช#สารเคมี 
หรือปลูกฝvงและสร#างนิสัยในการปฏิบัติงานด#วยความปลอดภัยตลอดเวลา 

- Enforcement ต#องมีการออกกฎหรือข#อบังคับต�างๆท่ีเก่ียวข#องกับความปลอดภัยในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ซ่ึงต#องมีการแจ#งให#เจ#าหน#าท่ีทุกคนทราบผ�านการประชุม การฝ£กอบรม หรือการติดป@ายประกาศ 

3.4.1 กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใช�สารเคมี (สารส�ม ปูนขาว สารPACl) เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 

1) การขนย#ายสารเคมี (สารส#ม ปูนขาว สารPACl) เก็บไว#ในห#องเก็บสารเคมี 
1.1) ตรวจสอบสภาพภายนอกของภาชนะบรรจุสารเคมีว�าต#องไม�ผุ ไม�ฉีกขาด และยังไม�ถูกเป}ด

ใช#งานมาก�อน 
1.2) ตรวจสอบสภาพเส#นทางในการขนย#าย และรักษาความสะอาดและไม�ให#มีสิ่งกีดขวาง

เส#นทางในการขนสารเคมี 
1.3) สวมรองเท#านิรภัย ถุงมือผ#า ชุดป@องกันสารเคมี 
1.4) ให#ยกเครื่องมือท่ีมีท่ีจับโดยเฉพาะ (ถ#ามี) 
1.5) ยกสารเคมีท่ีมีน้ําหนักให#ถูกต#องตามวิธีการยกของท่ีถูกต#องดังต�อไปนี้ 
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1.5.1) จัดวางเท#าให#ถูกต#อง โดยการแยกเท#าข#างหนึ่งอยู�ด#านข#างสิ่งของ เท#าข#างท่ีเหลืออยู�
ด#านหลังสิ่งของ (ปกติเปAนเท#าข#างท่ีถนัด) 

1.5.2) ย�อตัวนั่งงอเข�าข#างสิ่งของ โดยให#หลังอยู�ในแนวตรง คือไม�หลังงอ หรือหลังค�อม  
(ไม�จําเปAนต#องให#หลังต้ังฉากกับพ้ืน) ขณะยกให#พยายามทําหลังตรงไว#เสมอ 

1.5.3) จับของให#แน�นด#วยมือ ควรจับให#แนบในอุ#งมือโดยให#นิ้วท้ังห#ากางออก แล#วจับ
สิ่งของให#อยู�ในอุ#งมือเพ่ือให#กระชับแน�นท่ีสุด ถ#าสิ่งของมีเหลี่ยมหรือสัน ควรให#สัน
หรือเหลี่ยมนั้นอยู�ในอุ#งมือ 

1.5.4) การวางแขนและศอก ให#แนบชิดลําตัวจะทําให#ได#กําลังยก มากกว�าแขนและศอก
อยู�ห�างลําตัว นอกจากนั้นควรวางแขนให#แนบกับสิ่งของท่ีจะยกด#วย 

* ถ�าของท่ีจะยกมีน้ําหนักมากต�องมีคนช�วยยก หากยกไม�ไหวอีกต�องใช�เครื่องทุ�นแรงช�วย * 
2) การเป}ดน้ําใส�ในถังหมักสารเคมี (30% ของบ�อหมัก) และยกสารเคมีลงบ�อหมัก 

2.1) เป}ดน้ําใส�ถังหมัก 30% ของความจุถังหมักก�อนเทสารเคมีลงไป 
2.2) ปฏิบัติตาม 3.4.1 ข#อ 1.) การขนย#ายสารเคมี (สารส#ม ปูนขาว สารPACl) เก็บไว#ในห#อง

เก็บสารเคมี (1.2-1.5) 
* ถ�าของท่ีจะยกมีน้ําหนักมากต�องมีคนช�วยยก หากยกไม�ไหวอีกต�องใช�เครื่องทุ�นแรงช�วย * 
2.3) ตรวจสอบความพร#อมของเครื่องกวนสารเคมีว�าต�อสายดินเรียบร#อย 

3) การเป}ดน้ําลงบ�อหมักให#ได#ปริมาตรท่ีกําหนด 
- เฝ@าให#ระดับน้ําถึงระดับท่ีกําหนด (ห#ามเป}ดน้ําแล#วเดินหนีไปทํางานอย�างอ่ืน) 

4) การเป}ดเครื่องกวนสารเคมี(ชนิดใบพัด ระบบลม) 
- ไม�เข#าใกล#ถังหมักการเกินไปแต�ให#สังเกตการทํางานของเครื่องกวนสารเคมี 
- ตรวจสอบความพร#อมของเครื่องกวนสารเคมีว�าต�อสายดินเรียบร#อย 

5) การจ�ายสารเคมีเข#าสู�ระบบผลิตน้ํา 
- ตรวจสอบความพร#อมของเครื่องจ�ายสารเคมีว�าต�อสายดินเรียบร#อย 

6) ข้ันตอนหลังจากเตรียมสารละลายเสร็จแล#ว 
- เก็บเครื่องมือ อุปกรณ=ในการเตรียมสารเคมี และอุปกรณ=ป@องกันอันตรายส�วนบุคคลให#เปAน

ระเบียบเรียบร#อย 

3.4.2 กฎความปลอดภัยในการปฎิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําแรงต่ํา – สูง 

1) การเดินทางไปยังแรงตํ่ากรณีแรงตํ่าต้ังอยู�บนแพกลางน้ํา 
1.1) เตรียมเรือท่ีจะเดินทางไปยังแพ และสวมใส�เสื้อชูชีพก�อนลงเรือ 
1.2) ประเมินน้ําหนักท่ีเรือสามารถบรรทุกได# ถ#ามีหลายคนควรลงเรือหลายรอบ 

2) การเตรียมความพร#อมก�อนเดินเครื่องสูบน้ํา 
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2.1) สวมถุงมือหนัง และสวมรองเท#านิรภัย แต�งกายให#เรียบร#อย ชายเสื้อสวมทับในกางเกง 
และหากใส�เสื้อเชิ้ตแขนยาวต#องติดกระดุมแขนเสื้อให#ครบทุกเม็ด 

2.2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ แรงดันไฟฟ@าว�าครบเฟสหรือไม�หรือติดต้ังอุปกรณ= 
Phase Protection ช�วยตรวจสอบสถานะ หากไม�ครบให#แจ#งเจ#าหน#าท่ีไฟฟ@าตรวจสอบ
ทันที 

2.3) ตรวจสอบความถูกต#องของกระแสไฟฟ@า (A) 
2.4) สภาพความพร#อมของเครื่องสูบน้ํา เช�น การยึดของแท�นเครื่องสูบน้ํา ขันนzอตทุกตัวให#

แน�น ติดต้ังตะแกรงครอบส�วนท่ีเครื่องจักรหมุนได#ให#มิดชิด (Safety Guard) 
2.5) ตรวจสอบจุดรั่วไหลท�อทางดูดและท�อส�ง และต#องไม�มีสิ่งกีดขวางหรือป}ดทางประตูน้ํา 
2.6) พ้ืนท่ีทํางานต#องแห#งไม�เป6ยกน้ํา 
2.7) ติดต้ังถังดับเพลิงบริเวณโรงสูบน้ํา 

3) การปฏิบัติงานขณะเครื่องสูบน้ําทํางาน 
3.1) ฟvงเสียงมอเตอร= และสังเกตการทํางานของเพลา ถ#าฝ�ดอย�าฝ�นและหากเครื่องสูบน้ํามีเสียง

ดังเกินกว�า 90 db(A) ให#สวมปลั๊กอุดหูหรือท่ีครอบหูตลอดเวลาท่ีทํางาน 
3.2) ไม�ควรปฏิบัติงานอยู�ตรงบริเวณโรงสูบน้ํา แต�ถ#าจําเปAนให#ก้ันห#องเพ่ือลดระดับเสียงดังตํ่า

กว�า 90 db(A) 
3.3) ตรวจสอบแรงขับ อัตราสูบ กระแสไฟฟ@า สถานะเครื่องและแรงดันน้ําในเครื่องสูบน้ํา 
3.4) กรณีท่ีฉุกเฉินเครื่องทํางานผิดปกติ ต#องป}ดเครื่องก�อนตรวจสอบและติด Lock out / Tag 

out ก�อนทําการซ�อมทุกครั้ง 
3.5) ปฏิบัติตามข#อห#ามไม�เข#าใกล#เครื่องสูบน้ําเกินไปกว�าท่ีตีเส#นล#อมรอบเครื่องสูบน้ํา 

4) การป}ดเครื่องสูบน้ํา 
4.1) ป}ดสวิตซ=เครื่องสูบน้ํา และยกเบรกเกอร=ลง 
4.2) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ@า อัตราการสูบ กระแสไฟฟ@า สถานะเครื่องจักร 
4.3) ทําความสะอาดเครื่องมือท่ีใช#ปฏิบัติงานและเก็บเข#าท่ีให#เรียบร#อย 

3.4.3 กฎความปลอดภัยในการปฎิบัติงานใช�แก�สคลอรีน 

1) การขนย#ายถังแกzสคลอรีนเก็บไว#ในห#องจ�ายแกzสคลอรีน 
1.1) ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังแกzสคลอรีนต#องไม�ผุ ไม�เปAนสนิม เกลียวและฝาครอบหัว

ถังแกzสคลอรีนอยู�ในสภาพปกติ 
1.2) ตรวจสอบเส#นทางในการขนย#าย รักษาความสะอาดและไม�ให#มีสิ่งกีดขวางเส#นทางในการ

ขนย#ายถังแกzส 
1.3) สวมรองเท#านิรภัย ถุงมือผ#า 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 114 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

1.4) ยกหรือย#ายถังแกzสขนาด 100 หรือ 1,000 กิโลกรัม อย�างถูกวิธีให#ใช#รถเข็นและใช#โซ�ยึด
ให#แน�น 

1.5) หากไม�ได#ใช#รถเข็นต#องต้ังหัวแกzสข้ึนค�อยๆหมุนส�วนล�างของถังแกzสไป 
1.6) ในการขนย#ายถังแกzสคลอรีนห#ามทําให#เกิดการกระแทกอย�างรุนแรงเพราะอาจเกิดความ

เสียหายต�อภาชนะ ทําให#คลอรีนรั่วไหล 
2) การติดต้ังใช#งาน (นําถังแกzสคลอรีนข้ึนตาชั่งประกอบเข#ากับเครื่องจ�ายแกzส) และใช#สารละลาย

แอมโมเนียความเข#มข#น 27% w/w ตรวจสอบรอยรั่ว 
2.1) แต�งกายให#เรียบร#อย สวมชุดป@องกันสารเคมี สวมถุงมือยาง รองเท#านิรภัย แว�นตานิรภัย 

หน#ากากป@องกันแกzสคลอรีน 
2.2) ปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการติดต้ังแกzสคลอรีนดังต�อไปนี้ 

2.2.1) ทําความสะอาดเครื่องจ�ายแกzสคลอรีน และเปลี่ยนปะเก็นใหม�ทุกครั้ง ปะเก็นต#อง
อยู�สภาพใหม� ไม�บิดเบ้ียวหรือฉีกขาด 

2.2.2) ถอดฝาครอบทางจ�ายคลอรีนออก ใส�เครื่องจ�ายคลอรีนเข#ากับวาล=วคลอรีนและขัน
สกรูเครื่องจ�ายให#แน�น 

2.2.3) ตรวจสอบการประกอบเครื่องจ�ายคลอรีนให#เป}ดวาล=วคลอรีนด#วยประแจ โดยให#
ตบท่ีด#ามประแจในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือเป}ดวาล=วและทําการป}ดวาล=วทันที 

2.2.4) ตรวจสอบการรั่วไหลของคลอรีนด#วยไอของแอมโมเนีย (ถ#ามีคลอรีนรั่วไหลจะเกิด
ควันสีขาว) กรณีท่ีมีการรั่วไหลให#ทําการตรวจสอบและแก#ไขตามแผนปฏิบัติงานท่ี
กําหนดไว# 

2.2.5) เครื่องจ�ายคลอรีนพร#อมใช#งานให#ปรับจ�ายแกzสคลอรีนโดยการปรับลูกลอย 
2.1) ตรวจสอบแรงดันน้ําก�อนเข#าระบบจ�าย 

3) การถอดเครื่องจ�ายแกzสคลอรีนจากถังท่ีใช#หมดแล#วเปลี่ยนเปAนถังใหม� 
3.1) แต�งกายให#เรียบร#อย สวมชุดป@องกันสารเคมี สวมถุงมือยาง รองเท#านิรภัย แว�นตานิรภัย 

และหน#ากากป@องกันแกzสคลอรีน 
3.2) ปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการถอดเครื่องจ�ายแกzสคลอรีนดังต�อไปนี้ 

3.2.1) ทําการป}ดวาล=วท�อคลอรีนโดยหมุนแกนวาล=วตามเข็มนาฬิกาและตบประแจเพ่ือป}ด
วาล=วให#สนิท 

3.2.2) รอประมาณ 1 นาที จนกระท่ังลูกลอยอยู�ท่ี 0 ถ#าลูกลอยไม�อยู�ท่ี 0 ให#ตบประแจ
เพ่ือป}ดวาล=วให#แน�นข้ึน 

3.2.3) คลายสกรูเครื่องจ�ายแกzสคลอรีนและถอดเครื่องจ�ายออก 
3.2.4) ใส�ฝาครอบทางจ�ายคลอรีนและสวมฝาครอบวาล=วทุกครั้งหลังเลิกใช#งานและส�งท�อ

เปล�ากลับคืนผู#ผลิต 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 115 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

บรรณานุกรม 

1. คณะทํางานคู�มือหลักขององค=กร คณะท่ี 1. (2552). คู�มือระบบงานผลิต. การประปาส�วนภูมิภาค 
พ.ศ.2552 กรุงเทพฯ 

2. คณะทํางานคู�มือกระบวนการหลัก ด#านกระบวนการผลิตน้ําประปา. (2558). คู�มือกระบวนการหลัก
ด#านกระบวนการผลิตน้ําประปา เล�ม 2 ภาคทฤษฎี. การประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 กรุงเทพฯ 

3. ฝ�ายยุทธศาสตร=องค=กร กปภ. คู�มือการจัดทําแผนงานโครงการและการวิเคราะห:โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3  

4. อุดร จารุรัตน= จารุรัตน= วรนิสรากุล และศักด์ิชัย สุริยจันทราทอง. (2542) วิศวกรรมการประปาและ
การจัดการน้ําเสีย เล�มท่ี 1. เรือนแก#วการพิมพ=. กรุงเทพฯ 

5.  ทวีศักด์ิ วังไพศาล. (2554). วิศวกรรมการประปา. กรุงเทพมหานครฯ.: สํานักพิมพ=แห�งจุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย 

6. กรมควบคุมมลพิษ. [ระบบออนไลน=]. แหล�งท่ีมา
http://www.pcd.go.th/info_serv/Datasmell/design_absorbtion.htm. (15 ธันวาคม 2557) 

7. เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน=. (2549). วิศวกรรมประปา. พิมพ=ครั้งท่ี 3. มิตรนราการพิมพ=. กรุงเทพฯ 
8. ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม=. (2526). วิศวกรรมประปาเล�ม 1. พิมพ=ครั้งท่ี 1. โรงพิมพ=จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพฯ  
9. ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม=. 2537. วิศวกรรมการประปา เล�ม 1. สํานักพิมพ=จุฬาลงกรณ= มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ= กรุงเทพฯ. 
10. ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม=. 2535. วศิวกรรมประปาเล�ม 1. พิมพ=ครั้งท่ี 2 โรงพิมพ=จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย. 

กรุงเทพฯ 
11. ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม=. 2539. วศิวกรรมประปาเล�ม 2. พิมพ=ครั้งท่ี 2. โรงพิมพ=จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย.  

กรุงเทพฯ 
12. ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม=. 2545. เคมีวิทยาของน้ําและน้ําเสีย, พิมพ=ครั้งท่ี 1. โรงพิมพ=จุฬาลงกรณ=

มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
13. ยุภาพันธ= ทองไทย.2552.การกําจัดเหล็กและแมงกานีสออกจากน้ําผิวดินโดยวิธีจาร=เทสต= ใน

ห#องปฏิบัติการด#วยปูนขาวและแมกนีเซียมคาร=บอเนต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
กรุงเทพมหานคร 

14. พรศักด์ิ สมรไกรสรกิจ. กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation) และฟล็อคคูเลชั่น 
(Flocculation), [ระบบออนไลน=]. แหล�งท่ีมา 
http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=441. ( 15 ธันวาคม 2557) 

15. Amirtharajah, A., and Mills, K.M. 1982. Rapid-Mix Design for Mechanisms of Alum 
Coagulation. Journal of the American Water Works Association, 74 (4), 210-216. 
 
 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 116 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

16. E.G. Wagner and R.G. Pinheiro. 2001. Upgrading Water Treatment Plants. World Health 
Organization. New York : Spon Press. 

17. Johnson, P.N., and Amirtharajah, A. 1983. Ferric Chloride and Alum as Single and Dual 
Coagulants. Journal of the American Water Works Association, 75, 232-239. 

18. Nicholas G. Pizzi. 2002. Water Treatment Operator Handbook. American Water Works 
Association.  

19. Susumu Kawamura, 2000. Integrated Design and Operation of Water Treatment 
Facilities 2nd Edition. United States of America : John Wiley & Sons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําส่ังแต�งต้ังคณะทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 119 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 120 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 121 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 122 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 



 

คู�มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน�วยงาน : การประปาส�วนภูมิภาค หน#าท่ี 123 จาก 135 
 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 



 

คู�มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2561  การประปาส�วนภูมภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ปwญหา สาเหตุ และการแก�ไขปwญหาคุณภาพนํ้า ในนํ้าดิบ  
ถังตกตะกอน และถังกรอง 
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1. แหล�งน้ําผิวดิน 

1.1 ความขุ�นสูง
มาก 

1) การชะล#างหน#า
ดินหรือสิ่งปนเป��อน 
บริเวณท่ีนํ้าไหล
ผ�านในช�วงฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 

- มีสระพักนํ้าหรือ สระดักตะกอนดิน  ทราย 
- ปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณสารเคมีให#เหมาะสม  
- ติดตั้ง Tube Settler ในถังตกตะกอน 
- นําข#อมูลสถิติความขุ�นและปริมาณการใช#สารเคมีเพ่ือปรับจ�ายสารเคมีได#อย�าง
ทันกาล 
- ติดตามมูลคุณภาพนํ้าจากเว็บไซต=ภายในและภายนอกหน�วยงาน หรือ
เครือข�าย หน�วยงานท#องถ่ิน  
- เตรียมความพร#อมในการใช#สารเคมี  เช�น ระบบจ�ายสารเคมี  ชนิดและ
ปริมาณ สราเคมี และกําลังคน  
- ลดกําลังผลิต เพ่ือทําให#เพ่ิมRetention time กระบวนการผลตินํ้าให#นานข้ึน
และเพ่ิมอัตราจ�ายสารเคมีมากข้ึนได# 

2) ดินกระจายตัว - นําปูนขาวผสมกับดิน บดอัดให#ท่ัวท้ังสระพักนํ้า ตามอัตราส�วนท่ีกรม
ชลประทานแนะนํา 
- เติมปูนขาวในสระพักนํ้าให#ความขุ�นลดลง 50 NTU ปรับ pH = 9-10 และสูบ
เข#าระบบผลติเพ่ือเตมิสารเคม ี

1.2 มีสาหร�าย 
กลิ่นและ ส ี
 

1) สาหร�าย
เจริญเติบโต
หนาแน�น  
 
 
 
2) การรับนํ้าดิบ
จากก#นอ�างเก็บนํ้า 
 

1) สํารวจความเสี่ยง สาเหตุ และเฝ@าระวังคุณภาพนํ้า ทดสอบหาชนิดและ
ปริมาณสาหร�าย DO COD ฟอสเฟต ไนเตรต เพ่ือเปAนข#อมูลในการบริหาร
ความเสีย่งท้ังในระยะสั้นและระยะยาวต�อไป 
2) เติมผงถ�านกัมมันต= คลอรีน และสารตกตะกอนตามลําดับ และเตมิคลอรีน
ก�อนกรองเพ่ือควบคุมให#มีคลอรีนหลังกรอง  
< 0.5 มก./ล. 
1) สํารวจ คุณภาพนํ้าดิบ เพ่ือรวบรวมสถิติข#อมูลตามระดับช้ันความลึกของอ�าง
เก็บนํ้าท้ังฤดูฝนและแล#ง หากคุณภาพช้ันบนดีกว�า ควรเปลี่ยนระดบัของการรับ
นํ้าให#สูงข้ึนจากระดับก#นอ�างเก็บนํ้า หรือเปAนแบบแพลอย 
2) ประสานกรมชลประทาน ปล�อยนํ้าระบายนํ้าเสีย เพ่ือให#คุณภาพนํ้าดีข้ึน 

1.3 ม ีpH ต่ํา 
เหล็กและ
แมงกานีส
สูง 

 - ปรับpH นํ้าดิบด#วยปูนขาว โซดาแอช ให#อยู�ในช�วง 6.8-7.4 เติมด�างทับทิม 
ผ�านเข#าระบบเติมอากาศ เติมสารตกตะกอนและถ�านกัมมันต=(หลังกวนเร็ว) 
รวมท้ังเติมคลอรีนก�อนกรอง ตามลําดับ ควบคุมคลอรีนคงเหลือ หลงักรอง  
< 0.5 มก./ล. 
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1.4 มีสารหนูสูง 
 
 
 
      
 
 

 - สารหนูเปAนองค=ประกอบของดิน 
หินและแร�ต�างๆ พบมากในสายแร�
ทองแดง แมงกานีส ตะก่ัว ดีบุก 
เงิน และทองคํา ในบริเวณแหล�งนํ้า
ใต#ดินใกล# สายแร�ดังกล�าว จึงมีการ
ปนเป��อนสารหนูสูง นอกจากน้ียังมี
ผลกระทบจากการทําเหมืองแร�ท่ีไม�
เหมาะสมด#วย 

- ควบคุมชนิดและปริมาณการใช# ปูนขาว คลอรีน/
ด�างทับทิม และสารตกตะกอนให#เหมาะสม 
โดยเฉพาะต#องเปลีย่นสารหนูจากรูปละลาย) III( ให#
อยู�ในรูปตะกอน)V  (และตกตะกอนออกได# รวมท้ัง
เติมคลอรีนก�อนกรองด#วย  

1.5 มีการนําไฟฟ@า คลอไรด= 
ความกระด#างท้ังหมด
ปริมาณสารละลาย
ท้ังหมด และความเค็ม
สูง  

 

- นํ้าทะเลหนุนสูง นํ้าเค็มรุกเข#ามา
ใน แหล�งนํ้า 
 - นํ้าท่ีปล�อยจากเข่ือนถูกใช#ไปใน
การเกษตรกรรมระหว�างทาง ทําให#
นํ้าท่ีเหลือไม�เพียงพอต�อการ
ผลักดันนํ้าเค็ม   
 

- กปภ.สาขา ทดสอบและติดตามคุณภาพนํ้าเปAน
ประจําวัน หรือ ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพนํ้าแบบ

อัตโนมัติ                
- ติดตามข#อมลูคุณภาพนํ้าดิบจากสถานีตรวจวัด

คุณภาพนํ้าอัตโนมตัิ ผ�านเว็บไซต=หน�วยงานอ่ืน เช�น 
ชป. คพ  .กปน .เปAนต#น  
 - ติดตามข#อมูลพยากรณ=อากาศ ระดับนํ้าทะเล 

ข้ึน -ลง อย�างใกล#ชิด  จากกรมอุทกศาสตร= 
กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา 

- ประสานกับ ชป . โดยแจ#งข#อมูลคุณภาพนํ้า )ความ
เค็ม (เพ่ือการจัดสรรนํ้าเพ่ือการผลักดันนํ้าเค็มให#

เหมาะสมมากข้ึน 
- การบริหารจัดการระบบผลตินํ้าให#เหมาะสม เช�น  

การลดกําลังการผลติในช�วงท่ีนํ้าดิบมีความเค็มสูง 
การนํานํ้าดิบอ่ืนท่ีมีความเค็มต่ํามาผลตินํ้า และนํา
นํ้าประปาไปเจือจางกับนํ้าประปาท่ีผลิตได#ในช�วง
ความเค็มต่ํา เพ่ือให#นํ้าประปามีคณุภาพนํ้าตาม
เกณฑ=มาตรฐาน เปAนต#น 

- การหาค�าคลอไรด= การนําไฟฟ@า ความเค็มและ
ปริมาณสารละลายท้ังหมด มีความสัมพันธ=กันใน

แหล�งนํ้าน้ันๆ เมื่อมีข#อมูลจํานวนมาก อย�างน#อย 2 
ตัวแปร จะคํานวณหาตัวแปรคงท่ี เพ่ือคํานวณค�า
อีกรายการได# 

- ประชาสัมพันธ=ให#ผู#ใช#นํ้า รับทราบปvญหาท่ีเกิดข้ึน 
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กรณีไม�มีระบบตกตะกอน 
1.1 Mn ในรูปละลาย > 

0.3 มก./ล. 

  
- มีระบบเติมอากาศร�วมกับการเตมิคลอรีน และ
สารตกตะกอนตามลาํดับ รวมท้ังเติมคลอรีนก�อน
เข#าถังกรอง 2 ถัง เพ่ือกระตุ#นให#เปAน Manganese 
green sand โดยควบคุมให#มีคลอรีนหลังกรอง  
< 0.5 มก./ล. 

1.2. มีสารหนู เปAนไปตาม ข#อ 1.4 - ประสิทธิภาพการกําจัดสารหนูข้ึนกับ pH ความ
ขุ�น ปริมาณเหล็ก และระยะเวลาในการทําปฏิกิรยิา 
การควบคุมชนิดและปริมาณสารเคมี : ปูนขาว 
คลอรีน/ ด�างทับทิม และสารตกตะกอน  เปAนการ
เปลี่ยนสารหนูจากรูปละลายให#เปAนรูปตะกอน
ท้ังหมด โดยจะถูกดูดซับต#วยตะกอนเหล็กท่ีเกิดข้ึน
และร�วมตกตะกอนไปด#วยกัน รวมท้ังควรเติม
คลอรีนก�อนกรอง ด#วย 

2. แหล�งน้ําใต�ดิน 

2.1 มีpH ต่ํา เหล็กและ
แมงกานีสสูง  

กรณีมีระบบตกตะกอน 
 (Mn ในรูปละลาย > 0.3  
มก./ล.) 

- ปฏิกิริยาการย�อยสลาย
สารอินทรีย=ทําให#เกิดกาซคาร=บอน
ไดออกไซต= นํ้ามีสภาพเปAนกรด เมือ่
ไหลผ�านช้ันดินหรือหินท่ีมีแร�เหล็ก 
แมงกานีสอยู�  จะละลายเหล็ก 
แมงกานีสเจือปนออกมาอยู�ในนํ้าได# 

- ควรมีระบบผลตินํ้าประปาแบบConventional  
โดยมรีะบบเติมอากาศร�วมกับเติมคลอรีน/ด�าง
ทับทิม  และสารตกตะกอน รวมท้ังเติมคลอรีนก�อน
กรองเพ่ือกระตุ#นให#เปAน Manganese green sand 
ควบคุมให#มีคลอรีนหลังกรอง < 0.5 มก./ล. 

กรณีไม�มีระบบตกตะกอน 
 (Mn ในรูปละลาย < 0.3  
มก./ล.) 

- มีระบบเติมอากาศร�วมกับการเตมิคลอรีน และ
สารตกตะกอนตามลาํดับ รวมท้ังเติมคลอรีนก�อน
เข#าถังกรอง 2 ถัง เพ่ือกระตุ#นให#เปAน Manganese 
green sand โดยควบคุมให#มีคลอรีนหลังกรอง  
< 0.5 มก./ล. 

2.2. มีสารหนู - เปAนไปตาม ข#อ 1.4 - ประสิทธิภาพการกําจัดสารหนูข้ึนกับ pH ความ
ขุ�น เหล็ก และระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา การ
ควบคุมชนิดและปริมาณสารเคมี : ปูนขาว คลอรีน/ 
ด�างทับทิม และสารตกตะกอน เปAนการเปลีย่นสาร
หนูจากรูปละลายให#เปAนรูปตะกอนท้ังหมด โดยจะ
ถูกดูดซับต#วยตะกอนเหล็กท่ีเกิดข้ึนและร�วม
ตกตะกอนไปด#วยกัน  รวมท้ังควรเติมคลอรีนก�อน
กรองด#วย 
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3. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) 

3.1 เกิดการลอยตัวของ
ตะกอนบนผิวนํ้า 
ลักษณะเปAนตะกอน
เม็ดใหญ�แตกกระจาย
ท่ัวไป ช้ันตะกอนลอย 
(sludge blanket 
rise) 

- pH ของนํ้าต่ําเกินไป - ตรวจวัดค�า pH ของนํ้าดิบ ให#เพ่ิมค�า pH โดยการ
เติมปูนขาวในนํ้าจนได#ค�า pH ประมาณ 7.2 

- อัตราการไหลของนํ้าดิบเข#าถัง
ตกตะกอนสูงเกินไป 

- ปรับวาล=วก�อนเข#าถังตกตะกอนไม�ให#เกินกว�า                
ท่ีออกแบบไว# 

- ตะกอนเกิดข้ึนเร็วมากเกินไป คือ
อัตราการระบายตะกอน (sludge 
draw off flow rate) ไม�เพียงพอ 

- เพ่ิมอัตราการระบายตะกอนออกจากถังให#นาน
ข้ึนและถ่ีข้ึน เพ่ือท่ีจะได#กําจัดตะกอนเร็วข้ึน 

- ระบายตะกอนออกจากถังได#ไม�
หมด เน่ืองจาก 
   1) เครื่องกวาดตะกอนเสีย 
   2) หลุมตะกอนมีความลาดชัน

น#อย 
- ท่ีรวมตะกอน Concentrator) 
เต็ม เน่ืองจาก 
   1) ท�อนํ้าท้ิง (draw off pipe)  
 อุดตัน 
   2) วาล=วนํ้าท้ิง (draw off 
valve) ทํางานผิดปกต ิ

- ซ�อมแซมอุปกรณ=ของเครื่องกวาดตะกอนให#
สามารถใช#งานได# 
- ปรับปรุงความลาดชันของหลุมตะกอนให#มีความ
ลาดชันไม�น#อยกว�า 45 – 60 องศา 
- หากตะกอนมีการสะสมมากเกินกว�าครึ่งถัง ให#ทํา
การป}ดล#างถัง 
- ให#ตรวจดูอัตราการไหลของวาล=วแต�ละตัว ถ#า
จําเปAนให#ระบายนํ้าในถังตกตะกอนจากท�อท่ีไม�มี
การอุดตัน 
- ให#ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติและตรวจดู
การทํางานของวาล=ว 

- ค�า pH ของนํ้าในถังตกตะกอนใน
แต�ละโซนแตกต�างกัน 

- ตรวจสอบการเตมิสารเคม ี
- ให#ตรวจว�าไม�มีการรวมตัวของตะกอนในโซนใด
มากกว�ากัน ถ#ามีให#ทําการระบายท้ิงและทําความ
สะอาดถัง 

3.2 ลักษณะตะกอนเม็ด
เล็กๆกระจายท่ัวไป 

- ปริมาณการเตมิสารส#ม หรือ 
PACl น#อยเกินไป 

- เพ่ิมอัตราการสูบจ�ายสารส#ม หรอื PACl ให#มาก
ข้ึน ตามผลการทํา Jar Test หรือ 
- เพ่ิมความเข#มข#นของสารส#ม หรอื PACl ให#มาก
ข้ึน 

3.3 เกิดตะกอนลอยบริเวณ
ด#านขอบถัง 

- ขอบถังตกตะกอนดูดความร#อน
จากแสงแดด ทําให#อุณหภูมิของนํ้า
ในถังตกตะกอนท่ีระดับต�างๆ
แตกต�างกัน ทําให#ตะกอนเกิดการ
ขยายตัว 

- อาการจะหายไปเองเมื่อแสงแดดเปลี่ยนทิศทาง 
หรือป@องกันโดยใช#สีทาท่ีตัวถังด#วยสีอ�อนๆ เพ่ือลด
การดูดความร#อน 
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3.4 ลักษณะตะกอนลอย มี
ฟองอากาศปนอยู�ด#วย 

- นํ้าดิบมีปริมาณและชนิดสาหร�ายท่ี
ก�อให#เกิดการสังเคราะห=แสงและ
ผลิตกzาซออกซิเจน 

- เพ่ิมอุปกรณ=จ�ายดินตะกอนเพ่ือสร#างความขุ�น
ให#กับนํ้าดิบ 

3.5 นํ้าในถังตกตะกอนมีสี
เขียวของสาหร�ายเกิดข้ึน 

- นํ้าดิบท่ีเข#าถังตกตะกอนมีปริมาณ
คลอรีนไม�เพียงพอ เน่ืองจาก  

     1) ปริมาณคลอรีนท่ีใส� น#อย
เกินไป 

     2) เครื่องจ�ายคลอรีนเสีย 

- ป}ดวาล=วไม�ให#นํ้าเข#าถังกรองทรายแล#วปรับปริมาณ
คลอรีนให#เพ่ิมมากข้ึน จนกว�านํ้าจากถังตกตะกอน
จะไม�มีส ี
- หาท่ีมาของสาเหตุ แล#วแก#ไขตามสาเหต ุ

3.6 คุณภาพนํ้าท่ีออกจากถัง
เปลี่ยนแปลงไป 

     - ความขุ�น 
     - pH 
     - ความเปAนด�าง 
     - อุณหภูม ิ

- คุณภาพนํ้าดิบท่ีเปลี่ยนแปลง 
- อัตราการจ�ายสารเคมผีิดพลาด 
หรือไม�เหมาะสม 

- ทํา Jar Test เพ่ือหาค�า Optimum dose ท่ี
เหมาะสม 
- ปรับอัตราการจ�ายสารเคมีใหม� โดยสอบเทียบ 
(Calibrate) metering pump ใหม� 

3.7 ค�า pH ของถังตกตะกอน
ในแต�ละโซนแตกต�างกัน 

- เกิดจากการรวมตัวของตะกอนใน
โซนใดโซนหน่ึงในถังมากกว�ากัน 

- ให#ตรวจสอบปรมิาณการเติมและจ�ายสารเคม ี
- ระบายนํ้าท้ิงและทําความสะอาดถัง 

3.8 การไหลลัดทาง (short 
circuit) คือ นํ้ามีเวลาอยู�
ในถังตกตะกอนน#อย
เกินไป ส�งผลให#นํ้าพาเอา
ตะกอนแขวนลอยหลุด
ออกไปจากถัง ปvจจัย
สําคัญท่ีทําให#เกิดการ
ไหลลัดทาง ได#แก� เกิด
กระแสความหนาแน�น 
(Density Current) 
หมายถึง การไหลในนํ้าท่ี
มีความหนาแน�นแตกต�าง
กัน เกิดจากอุณหภูม ิ
ความขุ�น สารละลาย 
และกระแสลม 

- อุณหภูม ิ
- นํ้าอุ�นมีความหนาแน�นน#อยกว�า              
นํ้าเย็น นํ้าอุ�นจะไหลลัดไปตามผิวนํ้า
และไหลผ�านรางรับนํ้าท#ายถัง จน
ออกจากถังไป มักเกิดในฤดูร#อน 
เปAนรุนแรงในเวลาเท่ียง  

- ติดตั้งรางนํ้าล#นให#คลุมพ้ืนท่ีถัง 
- นํ้าท่ีไหลลดัทางจะพาตะกอนให#ฟุ@งกระจายออกไป
บริเวณปลายถัง ควรติดตั้งรางนํ้าล#นเพ่ือรับนํ้าใสตรง
กลางถัง เน่ืองจากเปAนช�วงท่ีความขุ�นฟุ@งไม�ถึง 

- ความขุ�น 
- นํ้าท่ีมีความขุ�นสูงจะมคีวาม
หนาแน�นมาก เมื่อไหลเข#ามาในถัง
ตกตะกอน จะจมลงก#นถัง พัดเอา
ตะกอนฟุ@งข้ึนมา มักเกิดในช�วงฝน
ตกหนัก หรือนํ้าหลากกะทันหัน 

- ปรับปรุงทางนํ้าเข#า 
- เพ่ือให#มีการกระจายนํ้าเข#าถังอย�างสม่ําเสมอ 
(แก#ปvญหานํ้าไหลลัดทางผ�านผิวนํ้าออกไป) โดย
ติดตั้งแผ�นก้ันนํ้าเพ่ือบังคับให#นํ้าไหลลงด#านล�าง  
และกระจายเข#าถังอย�างสม่ําเสมอ ท่ัวท้ังหน#าตัดถัง 

- กระแสลม 
- ถังท่ีมีพ้ืนท่ีผิวมาก กระแสลมจะทํา
ให#นํ้าบริเวณผิวถังเคลื่อนท่ี เกิด
ความปv�นป�วน และไหลลัดออกจาก
ถังเร็วกว�าปกต ิ

- ติดตั้งแผ�นช�วยตกตะกอน เพ่ือทําให#การไหลของ
นํ้ามีความหนืดเพ่ิมมากข้ึนและบังคับทิศทางการไหล
ของนํ้าให#ไหลลงด#านล�างผ�าน Tube settler แล#ว
ไหลข้ึนด#านบนถัง 

- ความเค็มหรือสารละลายในนํ้า 
- นํ้าท่ีมีสารละลายหรือความเค็มใน
นํ้ามาก จะมีความหนาแน�นสูง ทําให#
จมลงก#นถัง และพัดเอาตะกอนให#ฟุ@ง
ข้ึนมา 
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4. ถังกรอง (Filtration Tank) 

4.1 ความขุ�นของนํ้าท่ีผ�านถัง
กรอง มีมากกว�าท่ีผ�านถัง
ตกตะกอน 

- ถังกรองเริ่มอุดตัน - ทําการล#างย#อน 
- ตรวจดูคณุภาพนํ้าก�อนเข#าถังกรองและปรับ
สารเคมีให#เหมาะสม 

- อัตราการไหลของนํ้าเข#าถังกรองใน
ถังใดถังหน่ึง สูงกว�าท่ีออกแบบไว# 

- ปรับอัตราไหลของนํ้าเข#าให#เหมาะสม 
- ปรับ/เฉลี่ยนํ้าเข#าถังกรองแต�ละถังให#เท�าๆกัน 

- เกิดการรวมตัวกันเปAนก#อน (Mud 
ball) ของเม็ดทราย คล#ายลูกบอล 

- เกิดจากการล#างทรายกรองไม�สะอาด ให#ปรับปรุง
ข้ันตอนการล#างย#อนให#ถูกต#อง 
- อัตราไหลของนํ้าในการล#างย#อนน#อยเกินไป  
ให#ปรับอัตราการล#างย#อนให#เหมาะสม 

 - ติดตั้งเครื่องฉีดนํ้าล#างหน#าทรายกรอง หรือระบบ
ลม เพ่ือช�วยให#การล#างย#อนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- เลือกขนาดและความสูงของช้ัน
กรองผิดพลาด 

- หาอัตราการกรองผ�านถังกรองแต�ละถัง และเลือก
ขนาดของสารกรองให#สอดคล#องกับอัตราการกรอง 
แล#วหาความสูงของสารกรองตามขนาดของสาร
กรองใหม� 

- ความสูงของช้ันสารกรองลดลง
เน่ืองจากการล#างย#อน 

- คํานวณหาความสูงท่ีเหมาะสมของช้ัน 
สารกรอง ตามขนาดสารกรอง และเติมสารกรองให#
ได#ความสูงตามท่ีออกแบบไว# 

- เม็ดตะกอน (Flog) ท่ีเข#ากรองมี
ขนาดเล็กมาก ทําให#ลอดผ�านช้ัน
กรองได# 

- เตรียมนํ้าก�อนเข#ากรอง โดยปรับปริมาณการเติม
สารเคมีให#เหมาะสม 

- เกิดฟองอากาศอุดตันบริเวณ
ช�องว�างของเม็ดทราย (Air Binding) 

- ล#างย#อนให#บ�อยกว�าปกต ิ
- ออกแบบทางนํ้าออกท่ีสามารถควบคุมระดับนํ้าใน
ถังกรองให#อยู�สูงกว�าผิวหน#าทรายตลอดเวลา โดยทํา
เวียร= (weir) นํ้าออก หรือทําท�องอรูปตัวยู 
(gooseneck) 

4.2 เกิด head loss ภายใน
ช้ันกรองมากเกินไป หรือ
ระยะเวลาการกรองสั้นลง 

- อัตราการไหลของนํ้าเข#าถังกรองใน
ถังใดถังหน่ึง สูงกว�าท่ีออกแบบไว# 

- ปรับอัตราการไหลของนํ้าเข#าถังให#เหมาะสม 
- ปรับ/เฉลี่ยนํ้าเข#าถังกรองแต�ละถังให#เท�าๆกัน 

- เกิดการรวมตัวกันเปAนก#อน (Mud 
ball) ของเม็ดทราย คล#ายลูกบอล 

- เกิดจากการล#างทรายกรองไม�สะอาด  ให#ปรับปรุง
ข้ันตอนการล#างย#อนให#ถูกต#อง 
- อัตราไหลของนํ้าในการล#างย#อนน#อยเกินไป ให#
ปรับอัตราการล#างย#อนให#เหมาะสม 
- ติดตั้งเครื่องฉีดนํ้าล#างหน#าทรายกรอง หรือระบบ
ลม เพ่ือช�วยให#การล#างย#อนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4.2 เกิด head loss ภายใน
ช้ันกรองมากเกินไป หรือ
ระยะเวลาการกรองสั้นลง 
(ต�อ) 

- เลือกขนาดและความสูงของช้ัน
กรองผิดพลาด 

- หาอัตราการกรองผ�านถังกรองแต�ละถัง และเลือก
ขนาดของสารกรองให#สอดคล#องกับอัตราการกรอง 
แล#วหาความสูงของสารกรองตามขนาดของสาร
กรองใหม� 

- เกิดฟองอากาศอุดตันบริเวณ
ช�องว�างของเม็ดทราย (Air Binding) 

- ล#างย#อนให#บ�อยกว�าปกต ิ
- ออกแบบทางนํ้าออกท่ีสามารถควบคุมระดับนํ้าใน
ถังกรองให#อยู�สูงกว�าผิวหน#าทรายตลอดเวลา โดยทํา
เวียร= (weir) นํ้าออก หรือทําท�องอรูปตัวยู 
(gooseneck) 

- เกิดการอุดตันบริเวณท�อรับนํ้า
สะอาดใต#ถังกรอง (under drain) 

- ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ under drain ใหม� 

4.3 ถังกรองไม�สามารถกรอง
นํ้าได# โดยมีนํ้าไหลออก
ทาง over flow ของถัง
ตกตะกอน 

- ช้ันกรองตัน เน่ืองจากมีสิ่งสกปรก
ไปอุดตันหน#าผิวสารกรองมากเกินไป 

- ล#างถังกรอง 

4.4 ข้ันตอนการล#างทําความ
สะอาดถังกรองด#วยนํ้า
ล#างไม�ข้ึน และมีนํ้าไหล
ออกจากถังตกตะกอน
ทาง over flow 

- ช้ันกรองตัน เน่ืองจากมีสิ่งสกปรก
ไปอุดตันหน#าผิวสารกรองมากเกินไป 

- ล#างทําความสะอาดให#ถ่ีข้ึน 
- ใช#คราดทําความสะอาด พร#อมกับเป}ดนํ้าล#าง (ใน
กรณีท่ีวิกฤติจริงๆ) 

4.5 การกรองได#แค�ระยะ
สั้นๆ (short filtration 
cycle) 

- มีปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าท่ี
กรองแล#วมากเกินไป 

- ตรวจดูคณุภาพและปรมิาณนํ้าท่ีจะกรองให#
เหมาะสม 

- เกิดสาหร�ายในถังกรอง - ให#ดู Pre-chlorination และตั้งอัตราการจ�าย
คลอรีนใหม� 

- การล#าง (washing) ไม�เพียงพอ - ให#ทําการล#างซํ้าหลายๆครั้งจนสะอาด 
4.6 การสูญเสียทราย

ระหว�างการล#าง 
- อัตราการไหลของนํ้าล#างมาก

เกินไป 
- ลดอัตราการไหลของนํ้าล#าง 
- ตรวจดูว�ามีการยุบตัวของพ้ืนดินหรือไม� ถ#ามีให#
ปรับระดับพ้ืนจนมรีะดับท่ีเท�ากันก�อน เพ่ือไม�ให#ถัง
กรองเอียงไปด#านใดด#านหน่ึง 

4.7 การสูญเสียทราย
ระหว�างการกรอง 

- Under drain เสียหาย (เกิดโพรง
ระหว�างการล#าง หรือเกิดฟองอากาศ
มากกว�าปกติในระหว�างการล#าง) 

- ตรวจดูสภาพ under drain และทําการปรับปรุง 
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ตารางแสดงปwญหา สาเหตุ และการแก�ไขในแหล�งน้ํา ถังตกตะกอน และถังกรอง (ต�อ) 

ปwญหา สาเหตุ การแก�ไข 

4.8 การเปลี่ยนแปลง head 
loss เมื่อเริม่เดินระบบ 

- ความเร็วในการกรองเปลี่ยนแปลง - ตรวจดูการจ�ายนํ้าดบิหรือนํ้าหลงัการตกตะกอน
บนถังกรอง 

- ทรายกรองสกปรก โดยอาจเกิด
จากสาหร�าย หรือสารอินทรยี= 

- ล#างย#อนอย�างแรง และเติมคลอรีน ถ#าสาหร�าย
ยังคงปรากฏอยู� 

4.9 เกิดสาหร�ายอุดตันในถัง
กรอง 

- เกิดจากสาหร�ายท่ีหลุดออกมาจาก
ถังตกตะกอน 

- ให#ตรวจดูระบบ Pre-chlorination และตั้งอัตรา
การจ�ายคลอรีนใหม� 
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ภาคผนวก ค 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล�งนํ้าผิวดิน และมาตรฐาน 
คุณภาพนํ้าประปาของ กปภ. 
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