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บทคัดยอ
ปญหาหลักของการนําน้ําผิวดินมาใชเพื่อผลิตน้ําประปาเกิดจากการปนเปอนของสารอินทรีย
ธรรมชาติ (Natural Organic Matter: NOM) ในปริมาณที่สูง อีกทั้งสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) เปน
สาเหตุที่ทําใหเกิด กลิ่น รสชาติ การกัดกรอน และการเจริญเติบโตขึ้นใหมของแบคทีเรียในระบบจาย
น้ํา รวมทั้งสามารถกอใหเกิดสารตกคางจากการฆาเชื้อ โรค (Disinfection By Products: DBPs) ดวย
คลอรี น โดยคลอรีนอิ สระจะทํ าปฏิ กิริยากับสารอิ นทรี ยธรรมชาติในขั้น ตอนการผลิตน้ําประปา
ดังนั้นการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ําจึงมีความสําคัญตอการเกิดสารตกคางจากการฆา
เชื้อโรค เชน ไตรฮาโลมีเทน (THMs) และฮาโลอะซิตริกเอซิต (HAAs) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง อีก ทั้งยัง
เปนขอกําหนดสําหรับมาตรฐานน้ําดื่มและน้ําประปา
ในงานวิ จัย นี้ มี วัตถุ ประสงค เ พื่อ ศึ ก ษาประสิ ทธิภ าพในการกํ า จั ดสารอิ น ทรี ยธ รรมชาติ
(NOM) และสภาวะการเดิ นระบบกรองอัล ตราฟล เตรชัน ในน้ํา ผิวดิ นและน้ําทิ้ งจากระบบบํ าบัด
น้ําเสียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน้ําผิวดินและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียจะถูกนํา มา
ผานกระบวนการบําบัดขั้นตน (Pretreatment) ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันและกรองผานคารทริค
100 ไมครอน กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันขนาด MWCO 20,000 ดารดัน โดยแปรผันเพอมิ
เอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h ตามลําดับ เมื่อไดเพอมิเอทฟลักซทเี่ หมาะสมจะนํามาแปรผัน
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาเพอมิเอท
ฟลักซเทากับ 80 L/m2.h และสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 25:75 มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความ
ขุ น สารอิน ทรี ยธ รรมชาติ (NOM) และสารอิ น ทรี ย ล ะลายน้ํ า (DOC) สู ง สุ ด โดยน้ํ า ผิ วดิ น จะมี
ประสิ ทธิ ภาพในการกํา จัดสี ความขุ น สารอิ นทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอิน ทรี ยล ะลายน้ํ า
(DOC) คิดเปนรอยละ 67 64 27 และ 23 ตามลําดับ ในขณะที่ประสิทธิภ าพในการกําจัดสี ความขุน
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียล ะลายน้ํา (DOC) ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คิดเปนรอยละ 32 67 17 และ 16 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่ผาน
ระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) สูงกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งจะสามารถ
สงผลตอการเกิดไตรฮาโลมีเทนไดมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร
คําสําคัญ: อัลตราฟลเตรชัน; สารอินทรียธรรมชาติ; สารอินทรียละลายน้ํา; สารตกคางจากการฆาเชื้อโรค

Abstract
One of the major problems of using surface water as source for water supply is the high
content of natural organic matter (NOM). NOM can cause odor can influence the taste and can
increase corrosion and biofilm growth in distribution network. NOM could be a source for the
formation of disinfections by products (DBPs) when water disinfected by chlorine. The presence of
free chlorine content that is used as a disinfectant in conventional water supply treatment system is
found to react with residual NOM. Thus removal of NOM is important since they act as the
precursors to disinfection by products (DBPs) such as trihalomethanes (THMs) and haloacetic acids
(HAAs) have been recently recognized to be human carcinogens which in turn have recently
received attention in drinking water and water supply regulations.
The Objectives in study are efficiency removal natural organic matter and operating
condition of ultrafiltration membrane in water surface and wastewater treatment in Suranaree
University of Technology. The water surface and wastewater treatment come to pretreatment with
coagulation process and cartridge 100 micron before fed to ultrafiltration membrane MWCO
20,000 Da. The influencing of permeate flux on the ultrafiltration efficiencies were investigated by
varying effluent permeate flux of 60, 80, and 100 L/m2.h respectively. After that the optimized
permeate to retentate ratios were evaluated by varying the values of 25:75, 50:50, and 75:25
respectively. It was found that the optimum conditions resulting the highest removal efficiency of
color, turbidity, NOM, and DOC were at the permeate flux 80 L/m2.h and permeate to retentate
ratio 25:75. The color, turbidity, NOM, and DOC removal efficiency for water surface were about
in 67, 64, 27, and 23% respectively. While, the removal efficiency for effluent SUT’s wastewater
treatment plant in terms of color, turbidity, NOM, and DOC were 32, 57, 17, and 16% respectively.
In addition, the value of DOC effluent was higher than 4 mg/L. These data significance that high
DOC level than more 4 mg/L could be a source for the formation of disinfections by products when
water disinfected (THMs will likely exceed 50 µg/L).
Keyword: ultrafiltration; natural organic matter; dissolve organic carbon; disinfection by products
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คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานคารทริค 100 ไมครอน

5
7
9
10
13
15
17
25
27
28
29
31
33
38
43
47
47
48
49
50
51
51

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 4.4 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผัน
เพอมิเอทฟลักซ
ตารางที่ 4.5 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
ตารางที่ 4.6 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผัน
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ตารางที่ 4.7 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ตารางที่ 4.8 สภาวะการเดินระบบของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผัน
เพอมิเอทฟลักซ
ตารางที่ 4.9 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
ตารางที่ 4.10 สภาวะการเดินระบบของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันสัดสวน
เพอมิเอทตอรีเทนเทท
ตารางที่ 4.11 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ตารางที่ 4.12 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลักซของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
ตารางที่ 4.13 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ตารางที่ 4.14 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลักซของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่สดั สวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
ตารางที่ 4.15 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ตารางที่ 4.16 ผลของความตานทานที่เกิดขึ้นในการเดินระบบดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ตารางที่ 4.17 ผลของความตานทานที่เกิดขึ้นในการเดินระบบดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํ เสีย

59
69
62
62
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67
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75
77
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81
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ฌ
สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 4.18 คุณภาพน้ําที่ออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันและคุณภาพน้ํา
ที่ตองการนํากลับมาใชใหม
ตารางที่ 4.19 การนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน
ตารางที่ 4.20 ประมาณการอุปกรณการติดตั้งระบบ
ตารางที่ 4.21 ประมาณคาใชจายในการติดตั้งระบบและการควบคุมระบบ
ตารางที่ 4.22 คาไฟฟาที่ใชในการเดินระบบ
ตารางที่ 4.23 คาใชจายในการเดินระบบและการบํารุงรักษา
ตารางที่ 4.24 คาใชจายของการผลิตน้ําสะอาดที่ไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
ตารางที่ ก.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ตารางที่ ก.2 คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว
ตารางที่ ก.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
หลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
ตารางที่ ก.4 คุณลักษณะของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
หลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
ตารางที่ ก.5 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน
ตารางที่ ก.6 คุณลักษณะของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน
ตารางที่ ข.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผา นระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h
ตารางที่ ข.2 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ตารางที่ ข.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผา นระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h
ตารางที่ ข.4 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
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ญ
สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ ข.5 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50
ตารางที่ ข.6 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25
ตารางที่ ข.7 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h
ตารางที่ ข.8 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ตารางที่ ข.9 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h
ตารางที่ ข.10 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
ตารางที่ ข.11 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50
ตารางที่ ข.12 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25
ตารางที่ ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน
ตารางที่ ค.2 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวย
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ตารางที่ ค.3 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรองดวย
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ตารางที่ ค.4 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวย
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ตารางที่ ค.5 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH
ตารางที่ ค.6 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl
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107
107
109
109
109
110
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110

ฎ

สารบัญรูป
หนา
รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.2
รูปที่ 2.3
รูปที่ 2.4
รูปที่ 2.5
รูปที่ 3.1
รูปที่ 3.2
รูปที่ 3.3
รูปที่ 3.4
รูปที่ 3.5
รูปที่ 4.1
รูปที่ 4.2
รูปที่ 4.3
รูปที่ 4.4
รูปที่ 4.5
รูปที่ 4.6
รูปที่ 4.7
รูปที่ 4.8
รูปที่ 4.9
รูปที่ 4.10
รูปที่ 4.11

รูปแบบการไหลของสารปอนเขา
ความสัมพันธระหวางความดันตอเพอมิเอทฟลักซ
องคประกอบของสารอินทรียในน้ําผิวดิน
องคประกอบของสารอินทรียทั่วไปที่มี DOC 5 mg/L
เปรียบเทียบกระบวนการปรับคุณภาพน้ําทั่วไป
กับกระบวนการกรองผานเยื่อกรอง
กระบวนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
กระบวนการกรองดวยเยื่อกรองสําหรับกรองน้ําผิวดินจากอางเก็บนําสุระ
และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
การดําเนินงานวิจัย
การออกแบบระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
จุดเก็บตัวอยางน้ํา
คาพีเอชตอระยะเวลาในการเดินระบบ
คาสีตอระยะเวลาในการเดินระบบ
คาความขุนตอระยะเวลาในการเดินระบบ
คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ
คาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ
กราฟความสัมพันธระหวางแรงขับดันกับเพอมิเอทฟลักซ
ประสิทธิภาพการกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตาง ๆ
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ประสิทธิภาพการกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําทิ้งจากระบบําบัดน้ําเสีย
ประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตาง ๆ
ของน้ําทิ้งจากระบบําบัดน้ําเสีย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซ 60 L/m2.h
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ฏ
สารบัญรูป (ตอ)
หนา
รูปที่ 4.12
รูปที่ 4.13
รูปที่ 4.14
รูปที่ 4.15
รูปที่ 4.16
รูปที่ 4.17
รูปที่ 4.18
รูปที่ 4.19
รูปที่ 4.20
รูปที่ ค.1
รูปที่ ค.2
รูปที่ ค.3
รูปที่ ค.4
รูปที่ ค.5
รูปที่ ค.6

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซ 80 L/m2.h
71
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซ 100 L/m2.h
72
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 73
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 74
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25 74
ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
76
ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบ
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
77
ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
78
ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบ
ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
79
ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน
111
ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรอง
ดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
111
ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรอง
ดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
112
ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรอง
ดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
112
ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH
113
ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl
113

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแตในอดีตและแสดงผลให
เห็นบางแลวในบางพื้นที่ลุมน้ํา สาเหตุดังกลาวเปนผลมาจากการขยายตัวและการพัฒนาที่ดําเนินอยู
อยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองตาง ๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองหาวิธกี ารในการ
บริ หารจั ดการทรั พยากรน้ํ า อย างถู ก ต อ ง นอกจากนี้ ป ญ หาในเชิ ง คุ ณ ภาพของแหล งน้ํ า ยัง มี ก าร
ปนเปอนของสารตาง ๆ ในปริมาณที่สูง และสงผลใหแหลงน้ําเสื่อมโทรมลง อีกทั้งการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและต อเนื่อ ง ทําใหเกิดการใชน้ําในปริมาณที่สูงขึ้นและ
อัตราการเกิดน้ําเสียก็สูงขึ้นเชนกัน ซึ่งในปจจุบันยังขาดการจัดการการใชน้ําและการปลอยน้ําเสียสู
แหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหาและการทําลายสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหา
วิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ โดยวิธีการดังกลาวจะตองมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและมีความ
ยั่งยืน
จากการศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบวา แหล งน้ํ า ผิ ว ดิ น ที่ นํ า มาใช ใ นการผลิ ตน้ํ า ประปามี ก าร
ปนเปอนของสารอินทรียธรรมชาติ (Natural Organic Matter: NOM) คอ นขางสูง ซึ่งกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําในปจจุบันเนนเพียงการกําจัดความขุนเพื่อใหน้ําดูใส สะอาดและปราศจากเชื้อโรค
หลั งผานกระบวนการฆา เชื้อ ด วยสารประกอบคลอรี น แต ไมไดคํ านึ งถึง ประมาณสารอิน ทรี ย ที่
หลงเหลืออยู เมื่อเติ มคลอรีนลงไปในน้ํา ที่ยัง คงมีส ารอิ นทรียธ รรมชาติ จะสามารถกอ ใหเกิ ดสาร
ตกคางจากการฆาเชื้อโรค (Disinfection by Products: DBPs) อันเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง
สารอิน ทรียธ รรมชาติ กั บคลอรีน อิ สระ เกิ ดเป น สารกลุม ไตรฮาโลมี เทน ซึ่ง จะส งผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษย (Marthaba et al., 2003; Crittenden et al., 2005)
สารอินทรียธรรมชาติจะประกอบดวยสารอนิ นทรียแ ละสารอินทรีย โดยสารอนิน ทรีย
ไดแก ดิน ตะกอน และแรธาตุ เปนตน และสารอินทรีย ไดแก ไวรัส จุลินทรีย แบคทีเรีย และโปรโตซัว
เปนตน อีกทั้งสารอินทรียธรรมชาติยังสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) สารอินทรียกลุม
ไฮโดรโฟบิค ไดแ ก กรดฮิวมิคและกรดฟลูวิค และ (2) สารอินทรียก ลุมไฮโดรฟลิค โดยขึ้นอยูกับ
ขนาดและคุณลักษณะของสารประกอบที่มีอยูในน้ําจะมี MWCO 300-30,000 ดารตัน นอกจากนี้ใน
แหลงน้ําผิวดินยังพบวามากกวา 50% เปนสารอินทรียที่ละลายน้ํา (Dissolve Organic Carbon: DOC)
(Pelekani, Newcombe, Snoeyink, Hepplewhite, Assemi, and Beckett, 1999; Nissinen, Miettinen,
Martikainen and Vartiainen, 2001)
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อยางไรก็ตามการนําน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินมาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ดวยกระบวนการโคแอกกูชัน-ฟลอคคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง และการฆาเชื้อโรค ไมสามารถ
กําจัดสารอินทรียธรรมชาติออกไดหมด ซึ่งอาจไมเพียงพอที่จะบําบัดน้ําใหมีคุณภาพดีได อีก ทั้งเปน
ระบบที่มีขนาดใหญ ตองการพื้นที่ในการดําเนินงาน และใชสารเคมีในปริมาณที่มาก คุณภาพของน้ํา
ที่ออกจากระบบไมคงที่ (Parameshwaran and Visvanathan, 1998) ดังนั้นการหาวิธีที่เ หมาะสมมาใช
ในการผลิตน้ําประปาเพื่อใชแทนเทคโนโลยีปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึง โดยเทคโนโลยี
ที่นิ ย มนํ า มาใช ในการกํ า จั ด สารอิ น ทรี ย ธ รรมชาติ ได แ ก (1) การกรองด วยสารกรองหลายชั้ น
(Multimedia Filtration) (2) การดู ด ซั บด วยคาร บอน (Carbon Adsorption) (3) การเติ มโอโซน
(Ozonation) และ (4) การกรองผานเยื่อกรองเมมเบรน (Membrane Thecnology)
การกรองผ านเยื่ อกรอง (Membrane) เป นวิ ธี การหนึ่ ง ที่ นิย มนํา มาใชในการปรับปรุ ง
คุณภาพน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และมีการนํามาใชอยางแพรหลายเพื่อนําน้ํากลับมาใชใหม ซึ่งในอดีต
นิยมใชก ระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis: RO) และกระบวนการนาโนฟลเตรชัน
(Nanofiltration: NF) ในการกําจัดสารอินทรียธ รรมชาติ (Tan and Amy, 1991; Uyak, Koyuncu,
Oktem, Cakmakci, and Toroz, 2008) แตการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติโดยตรงนั้นจะสงผลตอการ
อุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน เนื่องจากการกําจัดสารอินทรียธ รรมชาติตอ งอาศัยกลไกการคัดขนาดของ
น้ําหนักโมเลกุลและขึ้นอยูกับขนาดรูพรุนของเยื่อกรองเมมเบรน โดยกระบวนการไมโครฟลเตรชัน
และกระบวนการอั ล ตราฟ ล เตรชั น มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการกําจั ดความขุ น สี และสารอิ น ทรี ย
ธรรมชาติ สามารถกําจัดจุลินทรียและแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคุณภาพน้ําให
สม่ําเสมอ คุณภาพน้ําที่ไดคอนขางสูง ลดการใชสารเคมี อีก ทั้งยังสามารถลดปริมาณ แตปญหาการ
อุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน (Membrane Fouling) เปนปญหาที่สําคัญของกระบวนการกรอง การอุดตัน
จะทําใหอัตราน้ําซึมผานเยื่อกรอง (Permeate Flux) ลดลง ทําใหตองใชพลังงานสูงขึ้นเพื่อใหไดอัตรา
น้ําซึมผานเยื่อกรองคงที่ โดยสารอินทรียธรรมชาติ (Natural Organic Matter: NOM) เปนปจจัยหลักที่
ทําใหเกิดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน สารอินทรียธรรมชาติเหลานี้จะสะสมบนผิวหรือชองวางของ
เยื่อกรอง ทําใหอัตราการซึมผานเยื่อกรองลดลง ซึ่งการนํากระบวนการบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการ
โคแอกูเ ลชันมาใชรวมกับกระบวนการอัล ตราฟลเตรชั นจะสามารถลดสารอินทรียธ รรมชาติและ
ลดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรนไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติของระบบกรองอัลตรา
ฟลเตรชันในการทดลองระดับตนแบบ
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1.2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ภ าพและสภาวะการเดิ น ระบบสํ า หรั บน้ํา ผิวดิ น จาก
อางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
1.2.3 เพื่อ เปรียบเทียบคาใชจายดานการเดินระบบและการบํารุงรักษาของระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันในสภาวะที่เหมาะสม

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 การศึกษางานวิจัยนี้ทําการทดสอบน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิง้ จากระบบ
บํา บั ด น้ํ า เสีย ภายในมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี จั ง หวั ดนครราชสี ม า เป น กรณี ศึ ก ษาด วย
กระบวนการกรองผานเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันในระดับตนแบบ
1.3.2 น้ําผิ วดิ นจากอ างเก็บน้ําสุ ระและน้ํา ทิ้ง จากระบบบํ าบั ดน้ํา เสี ยของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี จะถูกปรับสภาพน้ํากอนเขาสูกระบวนการกรองดวยเยื่อ กรองอัลตราฟลเตรชัน
ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันและชุดกรองคารทริค 100 ไมครอน
1.3.3 ในการเดินระบบจะทําการเลือกสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75 50:50
และ 75:25 ตามลําดับ โดยกําหนดอัตราการไหลสารปอนเขาไมเกิน 100 ลิตรตอตารางเมตรตอชัว่ โมง
1.3.4 ศึก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า เข า และออกจากระบบกรองอั ล ตราฟ ล เตรชัน โดย
พิจารณาพารามิ เตอร เช น พีเ อช สี ความขุน ค าสภาพการนํ าไฟฟ า คา ของแข็ งละลายน้ําทั้งหมด
คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ตามลําดับ

1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1.4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่ เ หมาะสมที่มีผลตอการทํางานของ
ระบบการกรองผานเยื่อกรอง และปญหาการอุดตันเยื่อกรอง
1.4.2 เพื่อประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเกิดประโยชนดวยการนําทรัพยากรน้ํา
ที่มีอยูกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด โดยคํานึงถึงคุณภาพน้ําที่ไดหลังจากการบําบัดแลว
1.4.3 เพื่อเปนทางเลือกในการผลิตน้ําในสภาวะที่เกิดการขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะอยางยิง่
ในฤดูแลงที่ไมมีแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปา
1.4.4 สามารถนํ าไปใชแ ทนหรือควบคู กับกระบวนการผลิตน้ํ าประปาในป จจุบันอาจ
ทดแทนในบางขั้นตอนหรือทั้งกระบวนการผลิต
1.4.5 สามารถนํา มาใช เพื่ อการผลิ ตน้ํ าประปา เพื่ อการอุปโภคบริโภค ทั้ งด านชุม ชน
การเกษตร และอุตสาหกรรม เปนตน

บทที่ 2
ปริทศั นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ลักษณะของแหลงน้ําผิวดิน (Characteristic of Surface Water)
น้ําผิวดินหมายถึงน้ําจากแมน้ําลําคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุมน้ําที่เปนน้ําจืด ปกติน้ํา
ผิวดินจะไดรับการเติมจากฝนหรือหิมะ และจะหายไปตามธรรมชาติดวยการระเหย การไหลออกสู
ทะเลและการซึมลงไปใตดิน น้ําผิวดินอาจมีแรธาตุ แกส หรือสารอื่น ๆ ที่มีอยูในบรรยากาศเจือปนอยู
ดวย เมื่อ น้ําฝนตกลงสูพื้นดิ น น้ํ าฝนจะไดรับความสกปรกเนื่อ งจากแรธาตุข องอินทรีย จุลิน ทรี ย
ตลอดจนสิ่งสกปรกอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก เมื่อ ไหลผานพื้นดินก็จะมีอนุภ าคของดินติดไปดวยทําใหเกิด
ความขุนในน้ํา นอกจากนี้ความสกปรกของน้ําเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เชน การปลอยน้ําเสีย
ลงแมน้ําลําคลอง การทิ้งสิ่งของเหลือใชและซากสัตวลงไปเพิ่มความสกปรก เมื่อน้ําผิวดินซึมผานลง
ไปในดินผานชั้นตาง ๆ อนุภาคที่แขวนลอยอยูในน้ําก็จะถูกกรองเอาไวโดยการกรองตามธรรมชาติ
ซึ่งสามารถขจัดแบคทีเรียและอนุภาค อยางไรก็ดีคุณสมบัติทางเคมีอาจจะเปลีย่ นแปลงตามชัน้ ดินและ
แรธาตุที่น้ําซึมลงไป ซึ่งอาจมีสารที่เปนพิษหรือยาฆาแมลงปนอยูดวย
จากการศึกษาการปนเปอนของแหลงน้ําผิวดินถึงปริมาณสารมลพิษ (Pollutants) สามารถ
แบงได 2 ลักษณะ คือ (1) แหลงกําเนิดมลพิษที่แนนอน (Point Source) และ (2) แหลงกําเนิดมลพิษที่
ไมแนนอน (Non-point Source) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษ ที่แนนอนจะมา
จากน้ําเสียชุมชน (อาคารบานเรือ น ที่พัก อาศัย สํานักงาน อาคารพาณิชย สถานศึก ษา) และน้ําเสีย
อุตสาหกรรม ซึ่งจะถูกปลอยออกจากระบบทอระบายน้ําเสีย รางระบายน้ําเสียโดยตรงลงสูแ หลงน้ํา
ธรรมชาติ สวนมลพิษที่ไมมีแหลงกํา เนิด (Non-point Source) จะมาจากน้ําที่ชะลาง (Runoff) จาก
พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ในเขตชุมชน เทศบาล (Davis and Cornwell, 1998) ซึ่งปจจุบันมีการตกคาง
ของสารเคมี สารพิษ ปุย แบคทีเรีย ในหนาดินหรือชั้นดินสูงขึ้นมาก เมื่อเกิดการไหลจะถูกชะลางจาก
หลายพื้ น ที่ ก็ จะลงไปยั ง แหล งน้ํ า ที่ อ ยู ในบริ เ วณใกล เ คี ย ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาคุ ณภาพน้ํ า ตามมา
แหล ง กํ า เนิ ดมลพิษ ที่ ไม แ น น อน (Non-point Source) และถื อ เป น ป ญ หาใหญ ที่ ส รา งมลพิ ษ ต อ
แหล ง น้ํ าผิ วดิน ซึ่ งโดยทั่ วไปแล วของเสี ย ที่ อ ยู ในรู ปสารอิน ทรี ย ที่ถู ก ปลอ ยลงสู แ หล งน้ํา ทํ า ให
สาหรายและสิ่งมีชี วิตที่ อาศั ยอยูในน้ํา นําไปใชประโยชน ได กอ ใหเ กิดมลภาวะทางน้ํา ทําให เกิด
ปรากฏการณ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของสาหร า ยและพื ช อย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง เรี ย กว า ยู โ ทรฟ เ คชั น
(Eutrophication) โดยปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นเนื่อ งจากในน้ําเสียมีปริมาณธาตุไนโตรเจนหรือ
ฟอสฟอรัสมากเกินความสามารถในการฟนฟูสภาพน้ําดวยกลไกทางธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึน้ จึง
เปนปญหาสําคัญที่วิศวกรรมสิ่งแวดลอมจะตองใหความสําคัญตอการแกไขปญหาทั้งการเจริญเติบโต
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ของสาหร า ย พื ช น้ํ า ที่ เ กิ ด จากการปล อ ยสารอิ น ทรี ยที่มี อ งค ประกอบของคาร บอน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และธาตุประกอบอื่น ๆ (Metcalf and Eddy, 1991)
ตารางที่ 2.1 ประเภทของสิ่งปนเปอนในน้ําและแหลงกําเนิดมลพิษ
สิ่งปนเปอนในน้ํา

ความตองการออกซิเจน
(Oxygen Demand Material)
สารอาหาร
(Nutrients)
จุลินทรียท ที่ ําใหเกิดโรค
(Pathogens)
สารแขวนลอย
(Suspended Solid/Sediment)
ความเค็ม
(Salts)
ความเปนพิษของโลหะ
(Toxic Metals)
ความเปนพิษจากสารเคมีอินทรีย
(Toxic Organic Chemicals)
ความรอน
(Heat)

แหลงกําเนิดมลพิษที่แนนอน
(Point Source)

แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมแนนอน
(Non-point Source)

น้ําเสียชุมชน

น้ําเสีย
อุตสาหกรรม

น้ําเสียชุมชน

น้ําเสีย
อุตสาหกรรม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

ดังนั้นน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหมีการบําบัดน้ํา
เสียนั้นใหมีคุณภาพเพียงพอที่จะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําและสามารถปลอยลงสูแหลงน้ําได
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2.2 ลักษณะของน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย
ในการบําบัดน้ําเสียใหเปนน้ําที่สะอาดกอนปลอยทิ้ง เปนวิธีการหนึ่งในการแกไขปญหา
แมน้ําลําคลองเนาเสีย โดยอาศัยกรรมวิธีตาง ๆ เพื่อลดหรือทําลายความสกปรกที่ปนเปอนอยูในน้ํา
ไดแก ไขมัน น้ํามัน สารอินทรีย สารอนินทรีย สารพิษ รวมทั้งเชื้อโรคตาง ๆ ใหหมดไปหรือใหเหลือ
นอยที่สุดเมื่อปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ํา ซึ่งจะทําใหแหลงน้ํานั้นไมเนาเสีย หรือแมกระทั่งใหมีคุณภาพดี
ขึ้นจนสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํากลับไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ ไดอกี เนือ่ งจากน้าํ เสียมีแหลงที่มา
แตกตางกันจึงทําใหมีปริมาณและความสกปรกของน้ําเสียแตกตางกันไปดวยในการปรับปรุงคุณภาพ
ของน้ําเสียจําเปนจะตองเลือกวิธีการที่เหมาะสมสําหรับกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ําเสียมี
หลายวิ ธี ซึ่ ง สามารถแบ ง ขั้ น ตอนในการบํ า บั ด ออกได ดั ง นี้ (1) หน ว ยบํ า บั ด ขั้ น เตรี ย มการ
(Pretreatment) เป น การกํ าจั ดของแข็ งขนาดใหญ ที่ไ ม ละลายน้ํ า ออกด วยตะแกรงเพื่ อ ไม ให เ ป น
อุปสรรคในการบําบัดขั้นตอไป (2) หนวยบําบัดขั้นตน (Primary Treatment) เพื่อลดมลสารที่อ ยูในรูป
ของสารแขวนลอยและมลสารที่เกิดการลอยอยูที่ผิวน้ํา ซึ่งสามารถลดปริมาณของสารอินทรียที่มีอยู
ในน้ําไปไดเพียงบางสวน แตมลสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ มลสารที่อยูในรูปของสาร
แขวนลอยดวยกระบวนการตกตะกอน (Precipitation) หรือ กระบวนการสรางตะกอน (CoagulationFlocculation) (3) หนวยบําบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) เปนกระบวนการปรับสภาพของน้ําดิบ
หรือน้ําเสีย เพื่อลดสารแขวนลอยที่ละลายน้ําและไมละลายน้ําหนวยบําบัดแบบนี้มักเปนหนวยบําบัด
ทางชีวภาพ โดยอาศัยจุลินทรียยอยสลายสารอินทรีย และจะทําใหน้ําทิ้งมีปริมาณของแข็งแขวนลอยต่ํา
เชน การเติมอากาศเพื่อใหจุลินทรียเกิดการยอยสลายสารอินทรียในน้ําและ (4) หนวยบําบัดขั้นที่สาม
(Tertiary Treatment) หรือเรียกวาการบําบัดขั้นสูง (Advance Treatment) เปนหนวยบําบัดที่ตองการ
นําเอาน้ํากลับมาใชใหม โดยมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีก เชน น้ําที่ผานการบําบัดแลวยังคงมีสี และความขุน
หรือสารอาหารบางอยางตกคางอยู จึงจําเปนที่จะตองมีการบําบัดเพิ่มเติมเพื่อใหไดคุณภาพน้ําที่ดีขึ้น
(สันทัด ศิริอนันตไพบูลย, 2549) โดยสวนใหญจะเปนการตกตะกอนสารแขวนลอย (Coagulation) หรือ
การตกตะกอนของแข็งที่ละลายในน้ํา (Precipitation) การดูดซับสารปนเปอน สี กลิ่น ดวยถานกัมมันต
(Activated Carbon) การแลกเปลี่ยนประจุในน้ําเสีย การกรองสิ่งปนเปอนขนาดเล็กดวยการกรองขั้น
สูง เชน อั ล ตราฟล เตรชั น ไมโครฟ ล เตรชัน และการรี เวิ รส ออสโมซิ ส แบบผั น กลั บ การกํ า จัด
สารอาหาร (Nutrient Removal Process) การฆาเชื้ อโรคและการเติมโอโซน (Chlorination and
Ozonation) โดยวิธีการบําบัดมลสารตาง ๆ ไดดังแสดงในตารางที่ 2.2 ดังนี้
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Nitrogen

Phosphorus

Refractory Organic
(สารอินทรียที่ยากแกการ
บําบัดโดยทางชีววิทยา)

Heavy Metals

Dissolved Inorganic Solids

Activated Sludge
Ammonia Stripping
Biological-chemical
Phosphorus Removal
Carbon Adsorption
Chemical
Precipitation
Chemical-polymer
Chlorination
Coagulation Sedimentation
Electro Dialysis
Filtration
Flotation
Fixed Film:
Nitrification and
Denitrification
Fixed Film: Rotating
Biological Contactors
(RBC)
Fixed Film:
Trickling Filters
Hypochlorination
Ion Exchange

Pathogen
(พวกเชื้อโรคตางๆ)

หนวยบําบัด

Biodegradable Organic
(สารอินทรียที่จุลินทรีย
สามารถยอยสลายได)

สารที่ไมตองการ
ในน้ําเสีย

Suspended Solids
(สารแขวนลอย)

ตารางที่ 2.2 หนวยบําบัดที่ใชในการกําจัดมลสารตาง ๆ (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2540)
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Nitrogen

Phosphorus

Refractory Organic
(สารอินทรียที่ยากแกการ
บําบัดโดยทางชีววิทยา)

Heavy Metals

Dissolved Inorganic Solids

Lagoon
Land Treatment
Lime Coagulation
Sedimentation
Metal-salt
Ozonation
Physical-Chemical
Reverse Osmosis
Sand Filtration
Screening and
Comminuting
Sedimentation
Suspended-growth
Nitrification and
Denitrification
Tertiary Ozonation

Pathogen
(พวกเชื้อโรคตางๆ)

หนวยบําบัด

Biodegradable Organic
(สารอินทรียที่จุลินทรีย
สามารถยอยสลายได)

สารที่ไมตองการ
ในน้ําเสีย

Suspended Solids
(สารแขวนลอย)

ตารางที่ 2.2 หนวยบําบัดที่ใชในการกําจัดมลสารตาง ๆ (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2540) (ตอ)
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คุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดที่ตองการจะเปนตัวบงชี้วาควรเลือกขั้นตอนและชนิดของการ
บําบัดดวยวิธีใด (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2540) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําเสีย
ที่บําบัดแลว (น้ําทิ้ง) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตใหปลอยสูธรรมชาติ ดังนั้นกระบวนการบําบัด
น้ําเสี ยเพีย งกระบวนการเดียวอาจไม เ พียงพอที่ จะทํา ใหน้ํ าเสีย ที่ผานการบํ าบัดแลวมีคุณภาพผา น
เกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดไว โดยคุณลักษณะของน้ําที่ผานการบําบัดแลวเมื่อพิจารณาพารามิเตอร
หลัก สามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 2.3 ดังนี้
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ตารางที่ 2.3 คุณสมบัตขิ องน้ําทีผ่ านการบําบัดและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา (Asano, 1998)
พารามิเตอร
ตัวชี้วัดดานปริมาณ
สารอินทรีย
 BOD5
 TOC
การวัดอนุภาคของสสาร
 TSS

 ความขุน
จุลินทรียท ี่กอใหเกิดโรค
สารอาหาร
 ไนโตรเจน
 ฟอสฟอรัส

ความสําคัญของ
น้ําทีผ่ านการบําบัดแลว

จุลินทรียท ี่ใชในการยอยสลาย
สารอินทรีย
การตรวจวัดปริมาณคารบอนทั้งหมด
ในสารอินทรีย
ของแข็งแขวนลอยจะมีความสัมพันธ
กับการปนเปอนของจุลินทรียและ
ความขุนซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพใน
การฆาเชื้อโรค
การตรวจอนุภาคในน้ําเสียจะมี
ความสัมพันธกับปริมาณ TSS
การตรวจวัดจุลินทรียที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพมนุษย
เปนแหลงสารอาหารที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย
เปนแหลงสารอาหารที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย

คาประมาณ
ในน้ําที่ผานการ
บําบัดแลว

คุณภาพน้ําที่
ตองการ

10-30 mg/L

< 1-10 mg/L

1-20 mg/L

< 1-10 mg/L

<1 to 30 mg/L

< 1-10 NTU

1-30 NTU

0.1-10 NTU

เชื้อโคลิฟอรม:
< 1-104/100 mL

< 1-2,000/mL

10-30 mg/L

< 1-30 mg/L

0.1-30 mg/L

< 1-20 mg/L

2.3 การนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหม
กระบวนการบําบัดทางชีวภาพและกระบวนการบําบัดทางเคมี ไมสามารถบําบัดมลทิน
ออกไดหมด จึงมีความจําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุก ตใชเพื่อ ใหน้ําที่ผานการบําบัด
แลวสามารถปลอยสูสิ่งแวดลอมหรือนํากลับมาใชใหมไดดังแสดงในตารางที่ 2.4 โดยกระบวนการทํา
น้ําใหสะอาดหรือการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหม ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา และหลายประเทศเริ่มใหความสนใจในการที่จะหาวิธีและกระบวนการตาง ๆ มาใชในการแกไข
ปญหาดังกลาว เพื่อใหน้ําที่ผลิตไดสามารถนํามาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการนําไปใช
ในภาคอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2.4 คุณภาพน้ําที่ตองการนํากลับมาใชประโยชนใหม (Asano, 1998)
ประเภท
ชุมชนเมือง
 แหลงน้ําที่
ไมถูกควบคุม
(Unrestricted)

กระบวนการบําบัด
กระบวนการบําบัด
ขั้นที่สอง การกรอง
และการฆาเชื้อโรค

 แหลงน้ําที่
ถูกควบคุม
(Restricted Access
Irrigation)
การชลประทาน
เพื่อเกษตรกรรม
 พืชอาหาร

กระบวนการบําบัด
ขั้นที่สองและ
การฆาเชื้อโรค

 พืชที่ไมใชเปน
อาหารและพืช
อาหารทีผ่ าน
กระบวนการ
ผลิต

กระบวนการบําบัด
ขั้นที่สองและการฆา
เชื้อโรค

กระบวนการบําบัด
ขั้นที่สอง การกรอง
และการฆาเชื้อโรค

คุณภาพน้ํา
ที่ผานกระบวนการบําบัด

ตัวอยาง
การนําไปประยุกตใช

BOD5: ≤ 10 mg/L; Turbidity:
≤ 2 NTU; Fecal coliform: No
detect/100 mL; Cl2 residual: 1
mg/L; pH 6 to 9

 ใชเพื่อการชลประทาน
เชน สวนสาธารณะ
 การใชในอาคาร เชน
น้ําชักโครก
 น้ําเพื่อปองกันอัคคีภัย
BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30  ใชเพื่อการชลประทาน
mg/L; Fecal coliform: ≤
 สนามกอลฟ
200/100 mL; Cl2 residual: 1  ที่อยูอาศัย
mg/L; pH 6 to 9

BOD5: ≤ 10 mg/L; Turbidity:  ใชเพื่อรถน้ําพืชผล
≤ 2 NTU; Fecal coliform: No
ทางการเกษตร
detect/100 mL; Cl2 residual: 1
mg/L; pH 6 to 9
BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30  ใชเพือ่ รถน้ําพืชผลทาง
mg/L; Fecal coliform: ≤
การเกษตร เชนพืชที่เปน
200/100 mL; Cl2 residual: 1
อาหารสัตว หญา
mg/L; pH 6 to 9
 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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ตารางที่ 2.4 คุณภาพน้ําที่ตองการนํากลับมาใชประโยชนใหม (Asano, 1998) (ตอ)
ประเภท

กระบวนการบําบัด

คุณภาพน้ํา
ที่ผานกระบวนการบําบัด

ตัวอยาง
การนําไปประยุกตใช

เพื่อการพักผอน
หยอนใจ
 แหลงน้ําที่ไมถูก การบํ า บั ดขั้ น ที่ ส อง BOD5: ≤ 10 mg/L; Turbidity:  การใช เ พื่ อ สั น ทนาการ
การกรอง และการฆา ≤ 2 NTU; Fecal coliform: No
ควบคุม
เชน สระวายน้ํา และน้ําใน
เชื้อโรค
detect/100 mL; Cl2 residual: 1
(Unrestricted)
ทะเลสาบ
mg/L; pH 6 to 9
การบําบัดขั้นที่สอง BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30  น้ํ า จากแหล ง น้ํ า ที่ ใ ช ต ก
 แหลงน้ําที่ถูก
และการฆาเชื้อโรค mg/L; Fecal coliform: ≤ 200/
ควบคุม
ปลา พายเรือ และอื่น ๆ ที่
100 mL; Cl2 residual: 1 mg/L;
(Restricted Access
ไมใชกิจกรรม
pH 6 to 9
Irrigation)
สันทนาการ
การสงเสริม
สิ่งแวดลอม
(Environmental
Enhancement)

การเติมน้ําใตดิน
(Groundwater
Recharge)

การใชใน
อุตสาหกรรม
(Industrial Reuse)
สําหรับนํามาใชใน
การผลิตน้ําดื่ม
(Potable Reuse)

กระบวนการบํ า บั ด BOD5: ≤ 10 mg/L; Turbidity:
ขั้น ที่ สอง การกรอง ≤ 2 NTU; Fecal coliform: No
และการฆาเชื้อโรค detect/100 mL; Cl2 residual: 1
mg/L; pH 6 to 9

-

กระบวนการบําบัด
ขั้นที่สองและ
การฆาเชื้อโรค
-

 การใช ป ระโยชน จ ากน้ํ า
เสียเพื่อสรางพื้นที่
ชุมน้ําเทียม
 เพิ่ ม พื้ น ที่ ธ รรมชาติ แ ละ
รักษาทิศทาง
การไหลของน้ํา
Site-specific
 การเติมน้ําสงสูใตดิน
 การควบคุมระดับ
น้ําเค็มในน้ํา
 การเติมน้ําเพื่อปองกันการ
ทรุดตัวของดิน
BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30  ใชในระบบหลอเย็น
mg/L; Fecal coliform: ≤ 200/  กระบวนการหมอตม
100 mL
ไอน้ํา หรือใชเปน
น้ําลางทําความสะอาด
ตองการความปลอดภัย
 นํามาใชในการผลิต
สําหรับน้าํ ดื่ม
น้ําประปา
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การแยกเป น กระบวนการหนึ่ งที่ ถู ก นํ า มาประยุ ก ตใ นการนํา น้ํ า กลั บมาใช เพื่อ แยก
องคประกอบหรือสารแขวนลอยใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม (Fractionation) และการทําใหบริสุทธิ์
(Purification) โดยมีหลายกระบวนการ เชน การระเหย (Evaporation) การตกตะกอน (Sedimentation)
การหมุนเหวี่ยง (Centrifugation) การกรองแบบดั้งเดิม (Conventional Filtration) และกระบวนการ
เมมเบรน (Membrane Process) เปนตน การเลือกใชกรรมวิธีก ารแยกวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย
เชน คุณสมบัติของวัตถุดิบ ความเปนไปไดทางเทคนิค ชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทาย และ
ความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) วิธกี ารทั่วไปในการเอาน้ําทิ้งกลับมาใช
ใหม ไดแก การกรองดวยสารกรองหลายชั้นในขางตน

2.4 การกรองดวยเยื่อกรองเมมเบรน (Membrane Filtration)
การกรองผานเยื่อกรอง (Membrane Filtration) เปนกระบวนการที่ใชเยื่อกรองเพื่อแยก
สาร ทําให สารบริสุทธิ์ขึ้น กระบวนการนี้ถูก คนพบมานานกวา 30 ป และไดพัฒนาขึ้ นตามลําดั บ
สําหรับประเทศไทยในปจจุบันยังมีก ารประยุกตใชกระบวนการเยื่อกรองไมมากนัก สวนมากเปน
กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) ในการผลิตน้ําสะอาดจากน้ําบาดาลเพื่อใชใน
ภาคอุตสาหกรรม เชน สําหรับหมอ ไอน้ํา และในกระบวนการผลิตบางอยางที่ตองใชน้ําที่มีความ
บริสุทธิ์สูง และเริ่มมีการใชงานสําหรับกระบวนการบําบัดน้ําทิ้งตลอดจนมีการใชกระบวนการบําบัด
ควบคูกับเยื่อ กรองอัล ตราฟล เตรชั น (Ultrafiltration Membrane) และเยื่อ กรองไมโครฟลเตรชั น
(Microfiltration Membrane) (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) ในอนาคตกระบวนการกรองผานเยื่อกรองจะ
มีบทบาทที่สําคัญในดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถใชบําบัดน้ําเสียเพื่อลด
มลทินแลว ยังมีศักยภาพสําหรับการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจ
สําหรับกระบวนกรองที่ใชเยื่ อ กรองเพื่ อแยกสารหรือ เพิ่ มความเข มขน หรือ ทํา สารให
บริสุทธิ์ขึ้น หลักการของกระบวนการนี้จะตอ งมีแรงดันที่ทําใหของผสมหรือ สารละลายไหลผา น
เยื่อ กรอง (Pressure Fluid) โดยเยื่อ กรองจะมีคุณสมบัติในการเลือ กผานของสารหนึ่งมากกวาอีก
สารหนึ่ง (Semi-permeable/Perm Selective) เยื่อกรองมีทั้งที่ผ ลิตจากสารอินทรีย โดยสวนใหญเ ปน
โพลิ เ มอร แ ละสารอนิ น ทรี ย ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น เซรามิ ก กระบวนการเยื่ อ กรองแบ ง ได เ ป น
4 กระบวนการ โดยอาศัยหลักการแยกดวยแรงขับดัน (Drive Pressure) ในการแยกโมเลกุลขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ เรียงตามลําดับ คือ (1) ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) (2) นาโนฟลเตรชัน
(Nanofiltration) (3) อัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration) และ (4) ไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration)
(Cheremisnodd, 1995)
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2.4.1 ชนิดของเยื่อกรอง (Type of Membrane Filtration)
ในการประยุกตใชเยื่อกรองสําหรับแยกอนุภ าคและโมเลกุลนั้น จะตองเลือ กใชให
เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติ ดังแสดงในตารางที่ 2.5 โดยแสดงขนาดของรูพรุน (Pore Size) ของ
เยื่อกรองประเภทตาง ๆ สามารถแยกไดดังนี้
ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบชนิดของเยื่อกรองเมมเบรน (Ehara, 1998; Korbutowicz, 2008)
กระบวนการ

ขนาดรูพรุน
(nm)

ขนาดน้ําหนัก
โมเลกุล (Da)

ไมโครฟลเตรชัน

50-5,000

> 300,000

อัลตราฟลเตรชัน

5-100

1,000-300,000

แรงดัน
(Unit × 100 kPa)
Suction Pressure > 0.6
Press Pressure < 2
Suction Pressure > 0.6 Press Pressure < 3 -

นาโนฟลเตรชัน

~1

100-1,000

Press Pressure 2-15
-

ออสโมซิสผันกลับ

<1

10-100

Press Pressure >15

ความสามารถ
ในการกําจัด
แบคทีเรีย
คอลลอยด
โปรโตซัว
แบคทีเรีย
ไวรัส
สารที่ละลายน้าํ
ขนาด 10-500 kDa
สารที่มีขนาด
200-300 Da
เกลือประจุบวกสอง

- ไอออนละลายน้ํา

ไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration: MF) เปนกระบวนการที่ใชเยื่อกรองที่มีแผนรูพรุน
คอนขางใหญขนาด 50-1000 nm สําหรับแยกโมเลกุลใหญ ๆ เชน สารแขวนลอย หรือ อนุภาคเล็ก ๆ
ออกจากของเหลว แรงขั บดันที่ ใชอ ยู ร ะหว า ง 100-500 kPa หรือ 1-5 atm ใชสํ า หรับการกํ า จัด
สารแขวนลอยที่เปนสาเหตุความขุนของน้ํา แบคทีเรียทั่วไป ชนิดของเยื่อกรองที่ใชกันโดยทัว่ ไป เชน
Cellulose acetate Polysulfone และ Polystyrene เปนตน การใชงานเหมาะสําหรับใชในการบําบัดน้ํา
ทิ้ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเทคโนโลยีชีวภาพอาจรวมกับการะบวนการหมักเพื่อแยกเซลลจาก
ผลิตภัณฑ
อัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration: UF) เปนกระบวนการที่ใชเยื่อกรองขนาดรูพรุน
ขนาดเล็ก (Micro Porous) มีขนาดรูพรุนประมาณ 2-20 nm (20-200 A) แรงขับดัน ที่ใชอยูระหวาง
100-800 kPa หรือ 1-8 atm ใชสําหรั บแยกอนุภ าคคอลลอยด แบคทีเ รีย ไวรัส ออกจากน้ํ าและ
สารประกอบอิ น ทรี ยที่ มี โมเลกุ ล ใหญ เช น โปรตี น ชนิ ดของเยื่ อ กรองที่ ใช กั น โดยทั่ วไป เช น
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Cellulose acetate Polyacrylonitrile และ Polyester เปนตน การใชงานเหมาะสําหรับการแยกหรือเพิ่ม
ความเขมขนโปรตีน การกําจัดคอลลอยด การบําบัดน้ําทิ้ง ทําน้ําใหบริสุทธิ์ การทําน้ําผลไมใหใส เปนตน
นาโนฟล เตรชัน (Nanofiltration: NF) เปนกระบวนการที่ใชเยื่อกรองขนาดรูพรุน
2-5 nm ซึ่งใกลเคียงกับออสโมซิสผันกลับมาก คือมีผลตางของความดันเปนแรงขับดันในการแยกตัว
ถู ก ละลายที่ มีน้ํ า หนั ก โมเลกุล ต่ํ า กว า 1,000 ดาร ตั น ออกจากสารละลายตั วอย า ง เช น น้ํ า ตาล
สารอินทรียน้ําหนัก โมเลกุล ต่ํา โดยความดันที่ใชในการปอนสารละลาย อยูระหวาง 1-2 MPa หรือ
10-20 atm มี ค วามสามารถในการแยกอิ อ อนบางชนิ ด และสารอิ น ทรี ย ตามธรรมชาติ (Natural
Organic Matter: NOM) ชนิดของเยื่อกรองที่ใชกันโดยทั่ วไป เชน Polymer Organic Compounds
Atomatic Polymide และ Polyvinyl Alcohol เปนตน เยื่อกรองนาโนฟลเตรชันสวนมากเปนเยื่อกรอง
เชิ ง ประกอบ ซึ่ ง ประกอบด วยชั้ น ผิ วที่ มี โ ครงสร า งแน น อยู บ นชั้ น รองรั บ ที่ มี รู พ รุ น ใหญ ก ว า
ความสามารถในการกักกันเกลือ ประจุเ ดี่ยว (เชน NaCl) ต่ํากวาเยื่อแผนออสโมซิส ผัน กลับ คือ อยู
ระหวาง 40-80%
ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis: RO) กระบวนการนี้เรียกวา Hyper Filtration เปน
การแยกสารละลายโดยผลต า งความดั น ระหว า งเยื่ อ แผ น เป น แรงขั บ ดั น เยื่ อ กรองออสโมซิ ส
ผันกลับมีความสามารถในการกักกันโมเลกุลขนาดเล็ก เชน เกลือ น้ําตาล (น้ําหนักโมเลกุล < 500 ดารตัน
หรือมีขนาดประมาณ 0.1-1 nm) แตยอมใหน้ําผานได และเปนเยื่อ แผนที่มีโครงสรางแนนหรือ ไมมี
รูพรุน การผานเยื่อแผนของสารเกิดจากความสามารถในการละลายและการแพร (Solution-diffusion)
ในเยื่อแผน ความดันที่ใชในการปอนสารละลายอยูระหวาง 1-10 MPa หรือ 10-100 atm การใชงานที่
สําคัญของกระบวนการนี้ คือ การแยกเกลือจากน้ํากรอย น้ําทะเล เพื่อผลิตน้ําจืด การเพิ่มความเขมขน
ของน้ํ า ผลไม การผลิ ต น้ํ าที่ มี ค วามบริ สุ ทธิ์ สู ง ตลอดจนการบํ า บัด น้ํ า ทิ้ง ที่ มี โ ลหะเจื อ ปน เช น
อุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะ
คุณสมบัติของเยื่อกรองเมมเบรนแตละประเภทเปนสิ่งสําคัญที่ตองทราบ เนื่องจาก
ตองเลื อ กเยื่ อกรองเมมเบรนใหเหมาะสมกับการประยุกตใชงาน การเลือ กเยื่อ กรองเมมเบรนให
เหมาะสมกั บคุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ าและสภาวะในการเดิ น ระบบเป น ปจจัย สํ า คั ญ ที่ จะทํ า ให ก ารใช
เทคโนโลยีเมมเบรนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขนาดของรูพรุนและความสามารถในการกักกัน
เปนคุณสมบัติของเยื่อกรองเมมเบรนอยางแรกที่ตองทราบ ยกตัวอยางเชน ความสามารถในการกักกัน
เกลือใชบอกคุณลักษณะของเยื่อกรองเมมเบรนชนิดออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis: RO) และ
นาโนฟลเตรชัน (Nanofiltration: NF) คุณสมบัติอื่น ๆ ของเมมเบรนที่มีความสําคัญตอการเลือกและการ
ใช ง าน โดยทั่ วไปขนาดของรู พ รุ น ใช บ อกคุ ณ ลั ก ษณะของเมมเบรนชนิ ด ไมโครฟ ล เตรชั น
(Microfiltration: MF) แตสําหรับเมมเบรนชนิดอัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration: UF) บอกขนาดรูพรุน
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ในรูปของคา Molecular Weight Cut Off (MWCO) ซึ่งเปนคาที่บอกถึงความสามารถในการกักกันสาร
ตามมวลโมเลกุลของสารขนาดรูพรุน และ MWCO ของเยื่องกรองเมมเบรนที่มีชวงกวาง
2.4.2 โมดูลเมมเบรน
โมดู ล แมมเบรน (Membrane Module) คื อ เยื่ อ กรองที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาสํ า หรั บใช ใ น
กระบวนการกรองอาจมีรูปรางตางกัน เชน เปนเยื่อ กรองแบบแผนเรียบหรือเปนแบบทอ ในการใช
ตองบรรจุหรือประกอบเยื่อกรองใหมีพื้นที่เยื่อกรองตามความตองการ ซึ่งเรียกวา (Module) ไดมีการ
ออกแบบโมดูลที่มีรูปราง ๆ ตางกัน โดยสามารถแบงออกเปน 4 แบบ (Scott, 1990) คือ (1) โมดูล
แบบแผนและแบบกรอบ (Plate and Frame) (2) โมดูลแบบทอ (Tubular Module) (3) โมดูลแบบเสนใย
กลวง (Hollow Fiber Module) และ (4) โมดูล แบบทอ มวน (Spiral Wound Module) หลักในการ
ออกแบบตอ งคํานึ งถึง การใชงานคือ ตองมีอัตราการไหลผ านสู ง ลดการสะสมที่ผิวหนา เยื่อ แผ น
กะทัดรัด มีพื้นที่ตอหนวยปริมาตรของโมดูลสูง โดยทั่วไปความเหมาะสมของการออกแบบโมดูล ที่
ใชในการแยกสามารถแบงไดดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ความเหมาะสมของโมดูลแตละชนิด (Scott, 1990)
โมดูลเมมเบรน
โมดูลแบบแผนและแบบกรอบ

RO

PV

โมดูลแบบเสนใยกลวง

RO

PV

GP

โมดูลแบบทอมวน

RO

PV

โมดูลแบบทอ

RO

-

หมายเหตุ : RO: Reverse Osmosis UF: Ultrafiltration
ED: Electro dialysis GP: Gas Permeation

ชนิดของโมดูล
UF

ED

-

UF

-

-

GP

UF

-

-

-

UF

-

MF

MF: Microfiltration
PV: Pervaporation

1. โมดูลแบบเสนใยกลวง (Hollow Fiber Module) โมดูลชนิดนี้ประกอบไปดวย
เยื่อเมมเบรนแบบบางที่บรรจุอยูใน Housing สวนนอกของเสนใยมีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูใ นชวง
80-200 ไมครอน และมีความหนานอยกวา 20 ไมครอน ความดันที่ใชสูงถึง 80 บาร สารที่ปอนจะเขา
ทางด า นนอกซึ ม ผ า นเข า ไปภายในเส น ใย สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง ของของโมดู ล แบบ
เสนใยกลวง คือ สารที่ปอนเขาไปนั้นควรจะสะอาด เพื่อปองกันการเกิดการอุดตันที่เปน สาเหตุทําให
เกิด Fouling คาใชจายในการฟนฟูเยื่อเมมเบรนสูง และสารที่ปอน (ผานการบําบัดขั้นตน) จําเปน
จะตองทําการตกตะกอนของเกลือมากอน มีพื้นที่เยื่อแผนตอหนวยสูงถึง 30,000 m2/m3 เปนตน
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2. โมดูลแบบทอมวน (Spiral Wound Module) ประกอบดวยเมมเบรนแบบแผน
วางซอนกันมวนรอบแกนที่เปนทอเพอมิเอท แผนกั้นของสารปอนที่อ ยูระหวางแผนเมมเบรนจะทํา
หนาที่เปนตัวกําหนดความกวางของชองสารปอน ซึ่งจะมีความหนา 1.0 mm และความเร็วที่ไหลแบบ
Cross Flow มีพื้นที่ตอปริมาตรทั่วไป 300-1,000 m2/m3 แผนเมมเบรนสองชั้นหรือหลายชั้นตองมี
ความเหมาะสมและสามารถรองรับความดันที่เกิดขึ้นภายใน Housing ที่มีการปอ นสารเขาไปภายใน
และยอมใหน้ํารีเทนเทท (Retentate) ออกมาได
3. โมดู ล แบบท อ (Tubular Module) จะมี ส วนประกอบของท อ ที่ มี ชั้ น ของ
เยื่อกรองเมมเบรนหุมอยูรอบทอ สารที่ปอนเขาจะเขาทางดานในแลวซึ่งผานออกมาทางเยื่อกรอง
เมมเบรนออกสูดานนอกของชั้นเยื่อกรองเมมเบรน ขนาดเสนผานศูนยกลางของทออยูระหวาง 1.2-2.4 m
จะบรรจุอยูในตัวบรรจุ (Housing) ซึ่งประกอบดวยเมมเบรนหลาย ๆ ทอ หลักการในการประยุกตใช
เยื่อกรองเมมเบรนแบบทอ คือสารที่ปอนเขาไปนั้นไมจําเปนตองเปนสารที่ผานการบําบัดมากอ น
เนื่องจากการทําความสะอาดเยื่อกรองสามารถใชกลไกในการทําความสะอาดได การไหลแบบ Cross
Flow ทั่วไปจะถูกนํามาใชกับโมดูลแบบทอ ดังนั้นในการนําน้ํากลับมาใชใหม (Permeate) จึงเปนที่
นิยม ความเร็วสูง ๆ จะทําใหเกิดความดันสูญเสีย (Pressure Loss) มากกวา 4 บาร โมดูลแบบทอมวนมี
พื้นที่เมมเบรนตอปริมาตรนอยกวา 100 m2/m3 ซึ่งจัดวานอยกวาโมดูแบบทอมวน และมีความสามารถ
ในการผลิตต่ําอยูที่ 100 m3/dm2 โมดูลชนิดนี้ไดถูกนํามาประยุกตใชในกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน
(Ultrafiltration) และไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration) วัสดุที่ใชสวนใหญทําจากวัสดุอนิน ทรีย แต
วัสดุชนิดนี้มีราคาสูง
4. โมดูลแบบแผนและแบบกรอบ (Plate and Frame) มีลักษณะเปนแผนมาประกบกัน
พื้น ที่ ตอ ปริ มาตรทั่ วไป 100-400 m2/m3 และได ถู ก นํ า มาประยุ ก ต ใช ในอุ ตสาหกรรม คื อ ใช ใน
กระบวนการอัลตราฟลเตรชัน กับกระบวนการอิเล็กโตรไดอะไลซิส ดวยผลตางของแรงขับดันที่ใชใน
กระบวนการแยกโดยการออกแบบคอนขางจะแตกตางกันและความสามารถในการแยกแตกตางกัน
5. โมดูลแบบเสน (Capillary Module) จะมีลัก ษณะคลายโมดูลแบบเสนใยกลวง
(Hollow Fiber Module) แตจะมีเสนผานศูนยกลางใหญกวา โดยสวนใหญจะนํามาใชกับกระบวนการ
UF เนื่องจากใชแรงดันที่ต่ํากวาและมีความเปนไปไดในการรักษาความดัน บรรยากาศภายในเสนใย
ดั ง นั้ น สารที่ ป อ นเข า ไปจะมี ผ ลต อ ชั้ น เยื่ อ กรอง แล ว ช วยให ส ามารถควบคุ ม Concentration
Polarization ขนาดเสน ผานศูนย กลางที่ใชครอบโมดูล ชนิดนี้มีข นาด 0.8-1.0 m และมี ความยาว
ประมาณ 1.0 m และมีพื้นที่กรองตอปริมาตรต่ํากวากระบวนการ RO และแรงดันที่ใชในการสงผาน
เยื่อ กรองเมมเบรนอยู ที่ 2-3 บาร เสน ใยที่ ใชในกระบวนการอัล ตราฟ ลเตรชัน สวนใหญผ ลิ ตจาก
พอลิเมอร เชน Polysulfone Polyacrylonitrile และ Chlorinated Polyolefin ในการออกแบบเสนใย
กลวงแบบคาปลลารีของกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน มีลักษณะคลายกับการออกแบบเสนใยใน
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กระบวนการออสโมซิส ผันกลับ (Reverse Osmosis) ทําหนาที่ในการแยกอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา
50 ไมครอน ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดฟาวลิง (Fouling) อยางไรก็ตาม การเกิดฟาวลิงสามารถทําความ
สะอาดไดดวยกระบวนการทางกายภาพที่เรียกวาการลางยอน
ตารางที่ 2.7 คุณสมบัติของเยื่อกรองเมมเบรนแตละชนิด (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543)
วัสดุพอลิเมอร
คุณสมบัติ

MWCO (kDa)
pH
อุณหภูมิ (C)
ความทนทาน
ตอคลอรีน
ความทนทาน
ตอสารละลาย
รูปแบบของ
เมมเบรน

Polyvinylidene
fluoride (PVDF)

Celulose
Acetate

Polysulfone
(PSU)

Aromatic
Polyamide

Poly
acrylonitile

100
1-12
80

1-50
3.5-7.0
35

3-60
0-14
100

1-50
2-12
80

30-10
2-12
50

ปานกลาง

ดี

ดี

ดอย

ปานกลาง

สูง

ดอย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

- แบบทอ
- แบบทอมวน
- แบบเสนใย
กลวง

- แบบแผน
- แบบทอ

-

แบบแผน
- แบบแผน
แบบทอ
- แบบทอ
แบบทอมวน - แบบเสนใย
บบเสนใย
กลวง
กลวง

- แบบแผน
- แบบทอ
- แบบเสนใย
กลวง

2.4.3 ระบบการกรองของเยื่อกรองเมมเบรน
การกรองแบบปดตาย (Dead-end Filtration) เปนการปอนสารเขาในทิศทางที่ ตั้ง
ฉากกับแผนกรองหรือเมมเบรน ตัวถูกละลายที่ไมผานเมมเบรนจะถูกสะสมบนผิวหนาของ เมม
เบรนทั้งหมดมีเพียงสวนของเพอมิเอท (Permeate) เทานั้นที่ไหลออกจากระบบ การสะสมของตัวถูก
ละลาย ซึ่งจะเกิดเปนชั้นเจลหรือ เคกที่หนาทําใหค วามตานทานการไหลของเพอมิเอทเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สงผลใหอัตราการไหลของเพอมิเอทลดลงอยางรวดเร็วและอาจทําใหความสามารถในการเก็บกักสาร
เปลี่ยนแปลงการกรองแบบนี้มักใชในระดับการทดลอง สําหรับการกรองแบบไหลขวาง (Cross Flow
Filtration) การกรองแบบนี้สารปอนจะไหลในทิศที่ขนานกับแผนกรอง สารปอนจะถูกแยกออกเปน 2 เฟส
ไดแก (1) เฟสที่ผานเมมเบรน คือ เพอมิเอท (Permeate) และ (2) เฟสที่ไมผานเมมเบรน คือ รีเทนเทท
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(Retentate) การกรองแบบไหลขวางจะสามารถลดการอุดตัน เนื่อ งจากอัตราการไหลเปน แบบไหล
เฉือนผิวหนาเยื่อกรองและทําใหอนุภาคที่เกาะอยูบางสวนสามารถหลุดออกไปได (Smith et al., 2006)

(ก) การไหลแบบ Dead-end

(ข) การไหลแบบ Cross Flow

รูปที่ 2.1 รูปแบบการไหลของสารปอนเขา
2.4.4 ประเภทของฟาวลิง
การอุ ดตั น ของเยื่ อ กรองเมมเบรนมัก เกิ ดกั บ เยื่ อ กรองเมมเบรนที่ มีรู พรุ น แบบ
อัลตราฟลเตรชัน และไมโครฟลเตรชัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของสารที่ปอนเขา (Schafer, 2001) ซึ่ ง
สามารถแบงได 4 ประเภท คือ
1. Organic Fouling ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของสารอินทรีย จากงานวิจัยของ DiGiano
et al. (1994) พบวาโมเลกุลทีม่ ีขนาดใหญกวา 30 กิโลดารตัน จะทําใหเกิดการอุดตันของนาโนฟลเตรชัน
สําหรับโมเลกุลที่มีขนาดใหญกวา 100 กิโลดารตัน จะทําใหเกิดการอุดตันของไมโครฟลเตรชันสงผล
ใหคาฟลักซลดลง สารอินทรียธรรมชาติยังเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการอุดตันที่เกิดจากการสะสมที่
ผิวหนาและชองวางของเยื่อกรอง (Amy and Cho, 1999) โดยสารอินทรียสวนใหญที่ทําใหเกิดการอุดตัน
นั้ น เกิ ดจากสารอิ น ทรี ย ซึ่ งประกอบไปด วย Proteins Amino Sugars Polysaccharides และ
Polyhydroxyaromatics (Wiesner et al., 1992)
2. Inorganic Fouling การอุดตันที่เกิดจากสารอนินทรีย เกิดจากการสะสมของสาร
อนินทรียที่ผิวเยื่อกรองเมมเบรน เชน สารประกอบโลหะและทําใหผิวหนาของเมมเบรนหนาขึ้น หรือ
ชองวางภายในรูพรุนลดลง ตะกอนถูกรวมตัวกันเมื่อสารเคมีมีความเขมขนเกินจุดอิ่มตัว สําหรับการ
อุดตันเปนสิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับและนาโนฟลเตรชัน ซึ่งประเภทของสาร
อนินทรียเหลานั้นจะสรางชั้นที่มีความเขมขนบนผิวเยื่อกรองที่เรียกวาการสะสมของชั้นเค ก สําหรับ
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ไมโครฟลเตรชันและอัลตราฟลเตรชันการอุดตันขึ้นอยูกับการสะสมของชั้นเคกแตสามารถคงอยูได
เนื่ อ งจากปฏิ กิ ริ ย าระหว า งอิ อ อนและการอุ ด ตั น อื่ น ๆ ของวั ส ดุ (เช น โพลี เ มอร อิ น ทรี ย )
โดยพันธะทางเคมี กระบวนการบําบัดขั้นตนสําหรับการกรองผานเยื่อกรอง ไดแก โคแอกกูเลชันและ
ออกซิเดชัน อาจเพิ่มสารประกอบออกไซดของโลหะบนผิวหนาของเยื่อกรองหรือรูพรุนภายใน การ
อุดตันเปนปญหาสําคัญซึ่งสามารถทําใหสะอาดไดดว ยสารเคมี สารอนินทรียที่ทําใหเกิดการอุดตันไดแก
แคลเซียม (Calcium) แมกนีเซียม (Magnesium) คารบอนเนต (Carbonate) ซัลเฟต (Sulfate) และเหล็ก
(Iron) เปนตน
3. Colloid/Particle Fouling ในที่นี้หมายถึงอนุภาคที่มีขนาด 1 nm ถึง 1 µm (Potts
et al., 1981) โดยอนุภาคดังกลาวอาจประกอบไปดวยสารประกอบอินทรีย คอลลอยด อนินทรีย ก็ได
สําหรับสาหราย แบคทีเรีย และสารอินทรียธรรมชาติถูกจัดอยูในกลุมของคอลลอยด อยางไรก็ตามยังมี
ความแตกตางจากอนุภาคที่มีความเฉื่อย เชน โคลนและดินเหนียว เพื่อ เปนการแยกขอ แตกตางของ
การอุ ดตัน ระหวางอนุภ าคและคอลลอยดสามารถอา งถึง ลักษณะทางชีวภาพของสารอิ นทรี ยตาม
ธรรมชาติ ในหลายกรณีอนุภาคและคอลลอยดไมไดเกิดการอุดตันอยางแทจริงเนือ่ งจากการลดลงของ
อัตราการไหลซึ่งมีสาเหตุมาจากการสะสมบนผิวหนาของเยื่อกรอง โดยสวนมากสามารถลางยอนได
ด วยการลา งย อ นและขั ดถู ด วยอากาศ น อ ยมากที่ เ กิ ด กรณี ก ารไม คืน สภาพเดิ มด วยอนุ ภ าคและ
คอลลอยดที่มีขนาดเล็กกวาชองวางของเยื่อกรอง ดังนั้นอนุภาคและคอลลอยดสามารถเขาและติดอยู
ในเยื่อกรองและไมงายที่จะทําความสะอาดไดดวยพลังน้ํา
4. Microbial Fouling การอุดตันจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การอุดตันของจุลิน ทรีย
เปนผลมาจากการรวมตัวกัน ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ บนผิวหนาของเยื่อกรอง เมื่อแบคทีเรียสัมผัสกั บ
เยื่ อ กรองนานขึ้ น จะกอ ใหเ กิ ด EPS หรื อ Extracellular Polymetric Substance ซึ่งมี ลั กษณะข น
เปนโคลนเหมือนเจล ลักษณะของ EPS ประกอบดวยกลุมคารโบไฮเดรตและความหนาแนนของประจุ ซึง่
ลักษณะของเจลจะชวยปองกันเซลลของแบคทีเรียจากแรงเฉือนของน้ําและสารเคมี เชน คลอรีน
2.4.5 ปจจัยที่มีผลตอการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน
การเกิด Concentration Polarization (CP) เกิดจากการสะสมของโมเลกุล /อนุภ าค
ของตัวถูกละลายที่ไมสามารถผานเยื่อกรองได เปนปรากฎการณที่พบอยูทั่วไปในกระบวนการกรองโดย
ใชเยื่ อกรอง ตัวถูกละลายที่ไมสามารถผานเยื่อกรองจะสะสมอยูผิ วหนาเยื่อแผน ทํ าใหค วามเขมข น
บริเวณนั้นสูงกวาในสารละลาย ทําใหตัวถูกละลายที่มีขนาดใหญไมสามารถผานเยื่อกรองได การเกิด
CP ซึ่งจะนําไปสูการอุดตันของเยื่อกรอง ทําใหสมรรถภาพของเยื่อแผนลดลง
การเกิด Fouling เปนการสะสม/อุดตัน ของตัวถูกละลายทั้งบนผิวหนาเยื่อ แผน และ
ภายในรู พรุ น ซึ่ งทํ าใหฟลั กซ ล ดลง และการกั กกัน โมเลกุ ล เปลี่ ยนไป สิ่ง สะสมและอุด ตัน จะไม
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สามารถลางออกไดดวยน้ําตองทําความสะอาดดวยสารเคมีที่เหมาะสม การเกิดการอุดตันมีผลกระทบ
ตอกระบวนการกรอง
การเกิดฟลักซ (Flux) เปนคาที่แ สดงถึงสมรรถนะของกระบวนการซึ่งจะอยูในรูป
ของแรงขับดันและความตานทานตอการไหล จะมีผลตอการบดบังของรูพรุนและทําใหเกิดการเสียด
ทานภายในรูพรุนของเยื่อกรอง ซึ่งมีผลโดยตรงตอตนทุนและคาใชจายในการเดินระบบ
Transmembrane Pressure สํ าหรั บการเดิน ระบบดวยการไหลแบบ Cross Flow
พบวาอัตราการไหลผ านเยื่อกรอง (Flux) ที่เพิ่มขึ้นจะมีผ ลตอ ความดันที่เพิ่มขึ้ น เนื่องจากเกิดการ
สะสมของอนุภาคที่ผิวหนาเยื่อกรอง จากรูปที่ 2.2 เมื่อทําการเดินระบบในชวงที่หนึ่ง (เริ่มตน ) อัตรา
การไหลผานเยื่อกรอง (Flux) จะเพิ่มขื้นอยางรวดเร็ว กราฟที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสนตรง ในชวง
ที่สองอัตราการไหลผานเยื่อกรองเปนแบบเอกโพเนนเชียลและในชวงที่สามพบวาอัตราการไหลผาน
เยื่อกรองเริ่มคงที่คาความดันสูง ๆ สําหรับความเขมขนต่ําและคาความดันการเดินระบบที่พอดี อัตราการ
ไหลผานเยื่อกรองและความดันจะมีความสัมพันธกันในลักษณะแปรผันตรง ที่ค วามดันในการเดิน
ระบบที่ สู ง ๆ การลดลงของอั ตราการไหลผ า นเยื่ อ กรองเริ่ มต น จะคงที่ แ ละในที่ สุด ก็ ส ม่ํ า เสมอ
(Metcalfe and Eddy, 1991)

1

2

3

รูปที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางความดันตอเพอมิเอทฟลักซ (Herath, 1984)
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2.4.6 การตรวจสอบเยื่อกรองเมมเบรน
เป นการวิ เ คราะห ก ารอุ ดตัน เยื่ อ กรองเมมเบรน เนื่ อ งจากทํ าให ฟลัก ซ ลดลงโดย
พิจารณาจากคาแรงดัน ที่ผานเยื่อกรอง เรียกวา Transmembrane Pressure (TMP) ดังนั้นจึงทําใหตอง
ทราบคาตาง ๆ ดังนี้
1. เปอรเซ็นตกักกัน หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตที่เยื่อเมมเบรนสามารถกักกั กตัว
ถูกละลายเอาไวไมใหผานเมมเบรน ดังสมการ (2.1)

R

เมื่อ

R

Cp
Cf

=

1

Cp
Cf

(2.1)

คือ อัตราการกักกันตัวถูกละลายออกจากน้ํา
คือ ความเขมขนของตัวถูกละลายที่มีอยูในน้ําเพอมิเอท
คือ ความเขมขนของตัวถูกละลายที่มีอยูในน้ําปอนเมมเบรน

2. เพอมิเอทฟลักซ หมายถึง อัตราการไหลของน้ําเพอมิเอทผานพืน้ ทีผ่ วิ เมมเบรน มี
หนวยเปนปริมาตรตอพื้นที่ผิวเมมเบรนตอเวลา มีความสัมพันธกับแรงขับดัน และสภาพการซึมผาน
เมมเบรนของตัวทําละลาย คํานวณไดจากสมการ (2.2)

J

เมื่อ

J

P



R

=

P - 
R

คือ ฟลักซของสารละลายผานเมมเบรน (m3/m2.sec)
คือ ผลตางของความดันที่ใชกับสารละลาย (Pascal)
คือ ผลตางความดันออสโมติกของสารละลาย (Pascal)
คือ ความหนืดของสารละลาย (Pascal/sec)
คือ ความตานทานตอการไหลผาน (Per meter)

(2.2)
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สําหรับน้ําบริสุทธิ์ และสารละลายของสารโมเลกุลใหญคา มีคาเทากับศูนย และ
นอยกวา P มาก ๆ ดังนั้นสามารถตัด  ทิ้งได (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) ดังแสดงในสมการที่
(2.3)

J

=

P
R

(2.3)

P

=

J    Rt

(2.4)

การตานทานของเยื่อกรองที่ไดผานการใชงานสามารถสังเกตได เมื่อฟลักซลดลง ซึง่
แสดงวาเกิดความตานทานการไหลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งความตานทานในการไหล (Rt ) ของเยื่อ กรองที่ผาน
การใชงานนั้นรวมความตานทานจากหลายสวน คือ ความตานทานเนื่อ งจากการเกิดฟาวลิง ( R f )
ความต า นทานจากการเกิ ด โพลาไรซ ( R p ) ซึ่ ง เป น ผลรวมของความต านทานเนื่ อ งจากการเกิ ด
คอนเซ็นเตรชันโพลาไรเซ ชัน ( Rcp ) และจากชั้นเคก ( Rg ) และความตานทานเนื่อ งจากการอุดตัน
รูพรุนของตัวถูกละลาย ( R pb )
3. เปอรเซ็นตแยกกลับ หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรน้ําสะอาดที่ผลิตไดตอ
ปริมาตรของน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําสะอาด คํานวณตามสมการ (2.5)

%R

เมื่อ

R

Qp
Qf

=

100 

Qp
Qf

คือ เปอรเซ็นตแยกกลับ (% Reject)
คือ อัตราการไหลของน้ําเพอมิเอท
คือ อัตราการไหลของน้ําดิบที่เขาระบบ

(2.5)
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2.4.7 การทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน
เมื่อทําการเดินระบบเปนระยะเวลาหนึ่งจะเกิดคาฟลักซที่ล ดลง ซึ่งแสดงใหเ ห็นถึง
การที่เยื่อกรองเมมเบรนเกิดการอุดตัน (Fouling) ของตัวถูกละลายทั้งบนผิวหนาเยื่อกรองและภายใน
รูพรุนเยื่อ กรอง จึงจําเปนตอ งทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเพื่อ ให เพื่อใหเยื่อกรองมีสภาพที่
ใกลเคียงกับเยื่อกรองใหมมากที่สุด และเพื่อยืดอายุการใชงานดวยวิธีที่เ หมาะสม โดยการทําความ
สะอาดเยื่อกรองเมมเบรนนั้น แบงออกเปน 2 วิธีหลัก คือ (1) วิธีทางกายภาพ (Physical Method) เปน
การทําความสะอาดที่ใชการเปลี่ยนแปลงสภาวะการทํางาน เชน การเพิ่มอัตราการไหล การขูดชั้น
สะสมออกจากหนาผิวดวยฟองน้ํา การลางกลับ (Back Washing) เปนตน (2) วิธีทางเคมี (Chemical
Method) เปนการใชสารเคมีทําความสะอาดเยื่อกรองเชน กรด ดาง เอ็มไซม เปนตน วิธีทางกายภาพ
และวิธีทางเคมี (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543)
1. วิธี ทางกายภาพ ใช ห ลัก การในการล า งกลั บ ทางหรื อ ล า งย อ น (Backwash)
เพื่อใหสารที่อยูบนผิวหนาของเยื่อกรองเมมเบรนหลุดออกไป เชน การเพิ่มอัตราการไหล ซึ่งจะเพิ่ม
แรงเฉือนที่ผิวหนาเยื่อแผน แตจะลดการสะสมและการอุดตันไดระดับหนึ่งเทานั้น การลางยอนอาจ
ทําระหวา งการกรองหรื อ อาจทําเมื่อ เสร็จสิ้น การกรองได แต ไมส ามารถกํ าจัดสารที่ส ะสมอยูใน
เยื่อกรองเมมเบรนไดหมด จึงจําเปนตองทําความสะอาดดวยวิธีทางเคมีตอไป
2. วิธีทางเคมี สารเคมีอาจช วยใหมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยอาจทําให
สารอุดตันพองตัว หดตัว ละลาย เกิดการหลุดออก (Desorption) หรือสารเคมีที่ใชอาจทําปฏิกิริยา กับ
สารอุดตัน เชน การเกิดไฮโดรไลซิส การเกิดสารประกอบเชิงซอน เปนตน ซึ่งสารเคมีที่ใช ไดแ ก
กรด ดาง เอ็นไซม สารลดแรงตึงผิว สารฆาเชื้อ เปนตน การจะเลือกสารเคมีใดนั้นขึ้นอยูกับชนิดของ
เยื่อกรองเมมเบรนวามีความสามารถในการคงทนตอสารเคมีนั้นไดมากนอยเพียงใด สารเคมีที่ใชทํา
ความสะอาดเมมเบรน สามารถจําแนกเปน กรด ดาง สารลดแรงตึงผิว สารจับโลหะ และเอ็นไซม
สารทําความสะอาดที่เปนกรด ใชไดทั้งกรดอินทรียและอนินทรีย สวนใหญมีหนาที่
กําจัดตะกรันที่เกิดจากเกลือตางๆ เชน เกลือของสารประกอบแคลเซียม และโลหะออกไซด โดยกรด
เขาไปทําการสลายตะกรันใหอยูในรูปของสารละลายเกลือ เชน การเปลี่ยนแคลเซียมคารบอเนตเปน
แคลเซียมคลอไรด และคารบอนไดออกไซด
 กรดไฮโดรคลอริกและซัลฟูริก เปนกรดที่มีราคาถู ก แตถาใชในระดับความ
เขมขนสูง อาจทําลายเมมเบรนและองคประกอบอื่น ๆ ของระบบกรองได
 กรดไนตริก เปนสารเคมีที่ทําใหเกิดการออกซิไดซอยางรุนแรง และสามารถทํา
ให เ กิด การรวมตัว ของไนตริ ก กั บ สารอิ น ทรี ย บางตั วได จึ ง สามารถใช กํ า จั ด การอุ ดตั น ที่ เ ป น
สารอินทรียหรือสารชีวภาพได แตมีขอเสียที่อาจทําลายเมมเบรนบางชนิดได
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 กรดฟอสฟอริก มีฤทธิ์ในการทําลายเมมเบรนไดนอยกวากรดเกลือ ซัลฟูรกิ และ
ไนตริก เปนตัวจับโลหะที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพ การกําจัดเหล็กออกไซดสามารถใชกับสารละลาย
บัพเฟอรเพื่อควบคุมพีเอชในระหวางกระบวนการทําความสะอาดได ขอเสียของกรดฟอสฟอริกคือมี
ราคาแพง
 กรดซิตริก มีความสามารถในการจับโลหะ จึงเหมาะสมกับการกําจัดตะกอน
แคลเซียม แตจะกอตัวเปนองคประกอบที่ซับซอนของเฟอรัส (Ferrous Iron) ทําใหมีการละลายที่จํากัด
สามารถแกปญหาไดโดยการเติมแอมโมเนีย ในสารทําความสะอาด เพื่อใหโลหะเกิดปฏิกิริยารวมตัว
เปน Ferrous Ammonium Salt ซึ่งละลายไดสูง
สารทําความสะอาดที่เปนดาง ใชในการกําจัดฟาวลิงจําพวกสารอินทรีย คอลลอยด
ซิลิก า สารอนินทรีย และยังใชเปนสาร Sanitizer ไดดวย สารที่นิยมใช เชน โซเดียมไฮดรอกไซด
โซเดียมไตรฟอสเฟต โซเดียมไฮโปคลอไรด เปนตน
สารลดแรงตึงผิว เปนสารสังเคราะหที่มีขั้วและไมมีขั้ว สวนที่มีขั้วจะจับกับน้ําหรือ
สารละลายที่มีขั้ว สวนที่ไมมีขั้วจับกับไขมันและน้ํามัน สารลดแรงตึงผิวมีผล ในการทําความสะอาด
เมมเบรนโดยกําจัดการอุดตันออกจากผิวหนาเมมเบรน ทําใหไขมันและน้ํามันเปนอิมัลชัน รวมตัวกับ
สารอุดตันที่มีคุณสมบัติ ไมชอบน้ํา ทําใหเกิดเปนไมเซลลโดยสวนที่ชอบน้ําจะหันทางที่มีขั้วใหกับ
น้ํา ทําใหเกิดไมเซลลทรงกลมที่มีน้ําลอมรอบสารลดแรงตึงผิว ที่ใชลางเมมเบรนมีโครงสรางทางเคมี
หลากหลาย เชน เปนกลาง ประจุลบ ประจุบวก เปนตน ตัวอยางสารลดแรงตึงผิว เชน คารบอกซเลต
ซัลโฟเนต ซัลเฟต ฟอสเฟต สารประกอบแอมโมเนีย เปนตน
เอ็นไซม เปนสารทําความสะอาดที่มีราคาแพง ใชสําหรับทําความสะอาดสารอินทรีย
เชน โปรตีน โดยทําใหเกิดการแตกตัว ประสิทธิภาพของเอ็นไซมจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หรือมี
ความเปนกรดดางที่ไมเหมาะสม ตัวอยางเอ็นไซมที่ใชทําความสะอาดเมมเบรน เชน ถาสารอุดตัน
เปนโปรตีน ควรใชเอ็นไซมโปรติเอส (Protease)
สารจับโลหะ เปน สารจั บโลหะประกอบด วยตัวรับ อิ เล็ กตรอน 2 อะตอมหรือ
มากกวา ซึ่งจะไปรวมสรางพันธะกับอะตอมเดี่ยว สารจับโลหะที่นิยมใช คือ อีดีทีเอ (Ethylelnedimine
tetra Acetic Acid: EDTA) และซิเตรท เปนตน
สารฆาเชื้อ เปนสารสําหรับฆาเชื้อเมมเบรน โดยเฉพาะกับเมมเบรนที่ไมทนความรอน
ซึ่งไมสามารถฆาเชื้อดวยน้ํารอนหรือไอน้ํา สารที่นิยมใชกันมาก คือ ไฮเปอรคลอไรท แตมีขอ จํากัด
คือ ไม สามารถใชไดกั บสารที่ผ ลิตจากพอลิเ อไมด และสารพวก Peracetic Acid และ Hydrogen
Peroxide
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ตารางที่ 2.8 ตัวอยางสารทําความสะอาดที่ใชในการกําจัดสารที่อุดตัน (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543)
สารอุดตัน
สารทําความสะอาด
กรดเกลือเขนขนรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก
กรดซิตริกเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนัก
ผสมกับแอมโมเนียไฮกรอกไซด (พีเอช 4)
กรดฟอสฟอริกเขมขนรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก
โซเดียมไฮดรอกไซด พีเอช 11-12
ไตรโซเดียมฟอสเฟตเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนัก ผสม
กับเกลือโซเดียมไฮดรอกไซดของอีดีทเี อเขมขนรอยละ
1 โดยน้ําหนัก และโซเดียมไฮดรอกไซด
พีเอช 11-12
โซเดียมไฮโดรซัลไฟทเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนัก
กรดซิตริกเขมขนรอยละ 2.5 โดยน้ําหนักผสม
แอมโมเนียมไบฟลูออไรดเขมขนรอยละ 2.5
โดยน้ําหนัก

ตะกรันเกลือ
ออกไซดของ
โลหะ


คอลลอยด/
อนุภาค

จุลินทรีย

-

-



-

-


-





-







-

-





-

2.5 สารอินทรียธรรมชาติ (Natural organic matter: NOM)
ปญหาใหญของน้ําเสียมัก เกิดจากสารอินทรียที่มีอยูในน้ํา ทําใหตองมีการบําบัดน้ําเสีย
แบบชีวภาพเกิดขึ้น เนื่องจากสารอิน ทรียมักยอยสลายไดทางชีวภาพ จึงมีความตองการออกซิเจน
เพื่อใหจุลินทรียสามารถยอยสลายสารอินทรียโดยใชออกซิเจนในการหายใจได ปริมาณสารอินทรียที่
มีมากเกิ นไปทํ าให ออกซิ เจนละลายน้ํ าในธรรมชาติ มีไ มพอเพีย ง เกิ ดสภาวะขาดอากาศซึ่ง มี ผ ล
ทําใหเกิดการเนาเหม็นของแหลงน้ํา และการเสียชีวิตของสัตวน้ําตาง ๆ ที่ขาดออกซิเจน โดยพบวา
สิ่งปนเปอนในน้ํา ยังเกิดจากสิ่งสกปรกที่แขวนลอยในน้ํา (Suspended Impurities) ไดแก อนุภาคของ
ดิ น ขนาดต า ง ๆ แร ธ าตุ (Mineral Matter) สารอิ น ทรี ย (Organic Matter) สาหร าย (Algae)
โปรโตซัว (Protozoa) และแบคทีเรีย (Bacteria) ซึ่งรวมทั้งชนิดที่ทําใหเกิดโรคและชนิดที่ไมทาํ ใหเกิด
โรค (Pathogenic and Non-pathogenic Bacteria) สารเหล านี้ จะทํ าใหน้ํามีสี กลิ่น และความขุ น
สิ่งสกปรกที่ละลายน้ํา (Dissolved Impurities) ไดแก แกสตาง ๆ เชน ออกซิเจน (Oxygen) ไนโตรเจน
(Nitrogen) ไฮโดรเจนซัล ไฟด (Hydrogen Sulfide) แอมโมเนีย (Ammonia) คารบอนไดออกไซด
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(Carbon Dioxide) มี เทน (Methane) คลอไรด (Chloride) ไนไตรท (Nitrite) ไนเตรท (Nitrate)
เปนตน สวนสารคอลลอยดในน้ํา (Colloidal Impurities) ไดแ ก อนุภาคที่เ ล็ก ที่สุดของซิลิก าและ
ดินอินทรียวัตถุที่เนาเปอย (Organic Matter) ซึ่งอยูในรูปของคอลลอยดที่ไมตกตะกอน (Colloidal or
Pseudo Solution)
2.5.1 แหลงกําเนิดของสารอินทรียธรรมชาติ
สารอินทรียในน้ํามีบทบาทสําคัญในงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (มั่นสิน ตัณฑุล
เวศม, 2547) โดยทั่วไปสารอินทรียที่เกิดขึ้นแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. สารอิน ทรี ยที่เ กิ ดจากการย อ ยสลายของอิ น ทรีย ส าร ซากพื ช ซากสัต วในน้ํ า
ธรรมชาติที่เรียกวา Natural Organic Matter (NOM) เกิดเปนสารอินทรียที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจน
สามารถละลายน้ําได เชน สารกลุมฮิวมิก (Humic Acid) และฟลูวิก (Fulvic Acid) ซึ่งสารทั้งสองนี้ยัง
มีสวนทําใหเกิดสีในน้ํา (สีน้ําตาลออนหรือสีชา)
2. สารอินทรียที่จุลินทรียสรางขึ้นดวยจุลินทรีย ประกอบดวยโปรโตซัว แบคทีเ รีย
เชื้อรา และสาหรายเซลลเดียว สารอินทรียที่จุลินทรียสรางขึ้นนี้อาจละลายปนเปอนมากับน้ําโดยตรง
หรื อเกิ ดจากซากจุ ลิน ทรีย ที่ถู ก ยอ ยสลายทําให สารอิน ทรีย ที่อ ยู ภายในเซลลล ะลายปนมา กับน้ํ า
ตัวอยาง เชน สารกลุมไมโครซีสติน (Microcytin) ที่เ กิดจากสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว Microcytin
Aeruginose ซึ่งสารกลุมนี้ บางตั วเปน สารพิษ สาหรายสีน้ํ าเงิน แกมเขีย วชื่อ โอเซี ยลาโตเรีย ลิโม
สา (Oseillatoria Limosa) จะผลิตสารกลุมที่เกิดจากการเผาผลาญในเซลลของสาร Methylisorneol ซึง่
เปนสารที่ทําใหน้ํามีกลิ่นไมพึงประสงคเปนตน
3. สารอินทรียที่เกิดจากน้ําเสียชุมชน กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตลอดจนการขับถ าย ชําระลางรางกายของมนุษ ยมีสวนทําใหมีสารอินทรียปนเปอนไปกัน น้ําได
รวมทั้งสารเคมี ยาฆาแมลงและปุย เปนตน
4. สารอินทรียที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียและระบบปรับสภาพน้ํา เชน สารเรง
การตกตะกอนในระบบบําบั ดน้ํ า เสี ย นอกจากนี้ ในระบบบําบั ด น้ํ าเสี ยทางชี วภาพ ซึ่ง มั ก จะมี
สารอินทรียที่จุลินทรียไมอาจยอยสลายได ตลอดจนซากจุลินทรียหลงเหลือ ปนเปอ นในน้ําที่ผาน
ระบบบําบัด เมื่อผานระบบการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนอาจทําใหสารเหลานี้กลายเปนสารอินทรียที่มี
ความเปนพิษเพิ่มมากขึ้นได เชน ทําใหเกิดสารในกลุมไตรฮาโรมีเทน (Trihalomethanes: THMs)
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งชนิดหนึ่ง
นอกจากนี้ยังตองทราบถึงชนิดและขนาดของอนุภาคที่มีอยูในน้ําเพื่อ เปนแนวทาง
ในการเลือกใชวัสดุในการกรองใหเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 2.9
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ตารางที่ 2.9 ขนาดของอนุภาคที่มีอยูในน้ํา (Mulder et al., 1996)
อนุภาค/โมเลกุล
ยีสต รา
แบคทีเรีย
อิมัลชัน น้ํามัน
คอลลอยด
ไวรัส
โปรตีน/โพลีแซคคาไรด (MWCO 10,000-1,000,000 ดารตัน)
เอ็มไซม (MWCO 10,000-100,000 ดารตัน)
สารปฏิชีวนะ (MWCO 300-1,000 ดารตัน)
สารอินทรีย (MWCO 30-500 ดารตัน)
อิออนอนินทรีย (MWCO 10-100 ดารตัน )
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
ไนโตรเจน
น้ํา

ขนาด (นาโนเมตร)
1,000-10,000
300-10,000
100-10,000
100-1,000
30-300
2-10
2-5
0.6-1.2
0.3-0.8
0.2-0.4
0.289
0.346
0.346
0.2

2.5.2 องคประกอบของสารอินทรียธรรมชาติ
สารอิ น ทรี ย ธ รรมชาติ ในแหล งน้ํ า ทั่ วไปจะประกอบไปด วยไฮโดรโพบิ ค และ
ไฮโดรฟลิค ขึ้นอยูกับขนาดและคุณลักษณะของสารประกอบที่มีอยูในน้ํา (Marthaba et al., 2003)
โดยกลุมไฮโดรโพบิคซึ่งเปนสารประกอบฮิวมิค ไดแก กรดฮิวมิคและกรดฟลูวิค ซึ่งจากการศึก ษาที่
ผานมาพบวาในแหลงน้ําธรรมชาติสารกลุมไฮโดรโพบิคมากกวา 50% เปนสารอินทรียที่ล ะลายน้ํา
(Dissolve Organic Carbon: DOC) ซึ่งเกิดจากการยอยสลายของซากพืชหรือสัตว ถาในน้ํามีปริมาณ
ความเขมขนของ DOC สูงกวา 5 mg/L น้ําในแหลงน้ํานั้นจะมีสี โดยองคประกอบของสารอินทรีย
ธรรมชาติสามารถแบงออกมาไดเปน 6 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 2.10

28

ตารางที่ 2.10 องคประกอบของสารอินทรียธรรมชาติในแหลงน้ําทั่วไป (Swietlik et al., 2005)
พารามิเตอร

ตัวอยาง

-1

Humic Acids (HA)
Hydrophobic Acids (HOA)
Hydrophobic Neutrals (HON)
Hydrophilic Acids (HIA)
Hydrophilic Bases (HIB)
Hydrophilic Neutrals (HIN)

UV254 (cm )
0.231
0.162
0.170
0.154
0.166
0.114

DOC (mg/L)
5.81
4.81
5.54
4.98
5.02
4.84

สําหรับสารอิน ทรียละลายน้ําในแหล งน้ําผิ วดินจะสวนประกอบของสารอินทรี ย
ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ในขณะที่กลุมไฮโดรฟลิคจะมีขนาด MWCO 300 ถึง 3,000 ดารตัน ประกอบไป
ดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน และกรดอะมิโน เปนตน

รูปที่ 2.3 องคประกอบของสารอินทรียในน้ําผิวดิน
ส ว นประกอบของสารอิ น ทรี ย ล ะลายน้ํ า ในทั่ ว ไป พบว า กรดไฮโดรฟ ลิ ค
(Hydrophilic acid) ประมาณ 30% จะถูก เรียกวา “Hydrophilic Humic Substance” ซึ่งสารประกอบ
ฮิวมิค (Humic Substance) สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) กรดฮิวมิก (Humic Acid) ไม
ละลายน้ําที่พีเอช เทากับ 1 มี MWCO อยูระหวาง 10-300 กิโลดารตัน (2) กรดฟูลวิก (Fulvic Acid)
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ละลายน้ําทุก ๆ พีเอชมี MWCO อยูระหวาง 3-100 กิโลดารตัน และ (3) ฮิวมิน (Humin) ไมล ะลายน้ํา
(Swift, 1985) ซึ่ งกรดฮิ วมิ ก และฟลู วิก สามารถกํ าจัดได ดวยกระบวนการแยก ซึ่ งโดยทั่ ว ๆ ไป
สารอินทรียธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 2.4 (Thurman, 1985)

รูปที่ 2.4 องคประกอบของสารอินทรียทั่วไปที่มี DOC 5 mg/L
จากการศึก ษาที่ผานพบวาในแหลงน้ําดิบทั่วไปในแตละแหลงมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของน้ําที่มาศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 คุณลักษณะของสารอินทรียธรรมชาติจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แหลงน้ําดิบ
Aung-Keaw Reservoir, Thailand
Mae-Hia Reservoir, Thailand
Nakdong River, Korea
Hoedong Reservoir, Korea

พารามิเตอร
อางอิง
UV254 (cm-1) DOC (mg/L)
0.110-0.274
0.36-1.67
Wattabachai, S., et al. (2004)
0.110-0.206
0.18-0.65
0.049
1.93
Jung, C.W., et al. (2008)
0.028
1.79

Bangkhen WTP, Thailand

0.131

-

Samsen Canal, Thailand

0.3-0.6

-

วรพจน กนกกันฑพงษ บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญ
ผล และ สุรพงษ วัฒนะจีระ (2550)
ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน และ ชวลิต รัตนธรรมสกุล
(2552)
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2.5.3 การแบงประเภทของสารอินทรียธรรมชาติ
ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ เปนสิ่งสําคัญที่เราตองทราบถึงคุณสมบัตขิ องสาร
ที่มีอยูในน้ํา เพื่อแยกสารที่เปนเนื้อเดียวกันออกไดอยางถูกตอง
 อนุภ าคและอิ นทรี ยที่ล ะลายอยู ในน้ํา (Particulate/Dissolve Organic Carbon
Separation) ในการแยกอนุภาคออกจากสารอินทรียที่ละลายน้ํา สามารถแยกไดดวยกระดาษกรองที่มี
ขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน แตการกรองดวยกระดาษกรองที่มีขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน ไมสามารถ
กําจัดอนุภาคของคอลลอยดขนาดเล็กที่ละลายอยูหรือสารอินทรียที่มีอนุภาคเล็กกวา 450 นาโนเมตร
 กรดฟลูวิกและกรดฮิวมิค (FA/HA Separation) กรดฮิวมิคสามารถตกตะกอนไดที่
พีเ อชต่ํากวา 1.0 ในขณะที่กรดฟลูวิคยังคงเหลืออยูในน้ําไดทุกพีเ อช (Bourboniere and Halderen,
1989) กรดฟลูวิคที่ละลายอยูในน้ําจะพบไดมากกวากรดฮิวมิค (Rasyid et al., 1992)
 ขนาดและน้ําหนักโมเลกุล (Size/MW Fractional) ขนาดและน้ําหนักของอนุภาค
มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ลั ก ษณะของน้ํ า ที่ ผ า นการบํ า บั ด กล า วคื อ มี ผ ลต อ สั ม ประสิ ท ธิ ก ารแพร
และการเคลื่อนที่ของอนุภาค จากการศึกษาที่ผานมาพบวา 50-60% ของฟลูวิคจะมีขนาดใหญกวา 10
kDa (Legube et al., 1990) และน้ําหนักโมเลกุล ของฟลูวิคอยูระหวาง 650-950 ดารตัน สวนน้ําหนัก
โมเลกุลของฮิวมิคอยูระหวาง 2,000-3,000 ดารตัน
 ความชอบน้ําและไม ชอบน้ํา (Hydrophilic/Hydrophobic Fractionation) สํ าหรั บ
ไฮโดรฟลิคเปนสารที่ละลายอยูในน้ํา (Cotsaris et al., 1988) พบวาสารอินทรียประมาณ 58-74% เปน
สารที่ละลายอยูในน้ําในขณะที่สารกลุมไฮโดรโพบิคหรือกรดฮิวมิคเปนสารที่ไมละลายน้ํา
2.5.4 การตรวจวัดสารอินทรียธรรมชาติ
ลักษณะของสารอินทรียในน้ํามีความสําคัญตอ การเลือกระบบบําบัดหรือทราบถึง
แหลงที่มาของน้ํานั้นได นอกจากนี้ยังสามารถดูไดจากน้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight) และ
ประจุ (Charge) เปนตน ในการวัดหาปริมาณของสารอินทรียวาละลายอยูในน้ํามากหรือนอ ยเพียงใด
จะเปนจํานวนคารบอนที่มีทั้งหมดในน้ําหรือเรียกวา Total Organic Carbon (TOC) ในหนวยมิลลิกรัม
ตอลิตร หรือสารอินทรียที่ละลายน้ํา (Dissolve Organic Carbon: DOC)โดยไมนับรวมคารบอนของ
สารประกอบอนินทรียหรือในรูปคารบอเนตและไบคารบอเนต แตถาสารอินทรียที่มีอ งคประกอบ
ของธาตุในหมู 7 ในตารางธาตุหรือธาตุในกลุมเดียวกับคลอรีน ไดแก ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน
ไอโอดีน แอสเตตีน ซึ่งเรียกวากลุมธาตุเฮโลเจน (Halogen) จะวัดในรูปของ TOX (Total Organic
Halogen) สารในกลุม TOX มักจะมีความเปนพิษอยูหลายชนิด ถาเปนน้ําที่มีปริมาณ NOM TOC หรือ
TOX สูง ๆ จะมีความเสี่ยงในการเกิดสารอนุพันธที่เปนพิษไดมาก
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การตรวจวั ด สารอิ น ทรี ยธ รรมชาติ ในน้ํา มี ผ ลต อ ประสิทธิ ภ าพในการปรับ ปรุ ง
คุ ณภาพน้ํ า และคุ ณ ภาพน้ํ าที่ ไ ด ห ลัง ผ า นกระบวนการบํ า บั ด เช น มี ค วามสํ าคั ญต อ สารที่ ใ ช ใ น
กระบวนการโคแอกกูเลชัน และเปนปญหาที่ทําใหเกิดการอุดตันในระบบเมมเบรน และยังพบวาน้าํ ที่
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มี NOM หลงเหลืออยูนั้น เมื่อทําการเติมคลอรีนลงไปจะทํา
ปฏิ กิ ริย ากั น เกิ ดเป น สารก อ มะเร็ งที่ เ รี ย กว า Disinfection by Product ซึ่ งจะเปลี่ ยนรู ปไปเป น
ไตรฮาโลมีเ ทน (THMs) โดยสารอินทรียธ รรมชาติไมสามารถวัดไดโดยตรง ซึ่งสามารถวิเ คราะห
สารอินทรียธรรมชาติไดหลายวิธีดังตารางที่ 2.12 แตวิธีที่สะดวกและนิยมใชในการวิเคราะห คือการ
วั ด ในรู ป ของสารอิ น ทรี ย ทั้ ง หมด (TOC) สารอิ น ทรี ย ละลายน้ํ า (DOC) และการดู ด ซั บ ที่
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร สําหรับการวัดที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรเปนตัววัดดัชนีของสาร
ที่มีอยู ในน้ํา จะมี ค วามสัม พัน ธตอ การวั ดสารอิน ทรีย ล ะลายน้ํ าและเปน ตัวแทนสํ า หรั บการหาค า
สารอิน ทรียธ รรมชาติ ในแหลงน้ํ า นอกจากนี้ ยั งมี ค วามสัมพั นธ ต อ การเกิ ดสารตั้งต น DBPs ซึ่ ง
ก อ ให เ กิ ด สารกลุ ม ไตรฮาโลมีเ ทน แม วา แนวโน ม ส วนใหญ ในน้ํ า จะมี ส ารประกอบมากมายที่
เกี่ยวขอ งกับคุณลัก ษณะของสารอินทรียธ รรมชาติ ซึ่งความสัมพันธระหวาง UV254 และ DOC จะ
สามารถบอกถึงคุณภาพของน้ําได โดยน้ําที่มี UV254 สูงก็จะมีคา DOC สูงดวย (Haffman et al., 1985;
Edzwald and Benschoten 1990; Chow et al., 2004)
ตารางที่ 2.12 เครื่องมือในการตรวจวิเคราะหสารอินทรียธรรมชาติในน้ํา
พารามิเตอร
Color
Aromaticity (UV absorbance)
Total Organic Carbon
Dissolved Organic Carbon (DOC)
Biodegradable Dissolved Organic Carbon (BDOC)
Assimilable Organic Carbon (AOC)
Bacterial Regrowth
Molecular Weight Distribution
Hydrophobicity/Hydrophilicity
Trihalomethane Formation Potential (THMFP)
Functional Groups
(Aliphatic, Aromatic, Nitrogen Containing)

เครือ่ งมือในการวิเคราห
Visible Spectrophotometer
Visual Comparators
UV Spectrophotometer
DOC Analysis
Bacterial Regrowth Potential (BRP)
High Performance Size Exclusion Chromatography
(HPSEC)
Rapid Fractionation (RF)
Gas Chromatography (GC)
Gas Chromatography-mass Spectroscopy (GC-MS)
Infrared Spectroscopy (FTIR)
Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
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2.5.5 กระบวนการในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ
ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดสี กลิ่น และสารอิน ทรีย
ออกจากน้ํา โดยกระบวนการทั่ว ๆ ไป ทีน่ ิยมใชการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ ไดแก การดูดซับดวย
ถานกัมมันต (Activated Carbon) นาโนฟลเตรชัน (Nanofiltration) และการโคแอกกูเลชัน (Coagulation)
ซึ่งในปจจุบันยังไดนําวิธีการการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange Resin) มาเปนวิธีการลดปริมาณ
สารอินทรียธรรมชาติลงกอนที่จะผานเขาระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Morran et al., 1996) หรือ ใช
กระบวนการกํ า จั ดด วยกระบวนการไมโครฟ ล เตรชั น (Microfiltration) หรื อ อั ล ตราฟ ล เตชั น
(Ultrafiltration) แทนการฆาเชื้อดวยสารเคมี
Qin et al. (2006) ไดศึกษาการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติจากอางเก็บน้ําในประเทศ
สิงคโปรดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยเลือ กใชส ารสม (Alum) ในการสรางตะกอน พบว า
ปริมาณความเขมขนของสารสม 5 mg/L ที่ pH เทากับ 5.2 สามารถกําจัดสารอินทรียธรรมชาติในรูป
ของ DOC ได 45% และกําจัดความขุนได 97% ในขณะที่ pH เทากับ 7.2 สามารถกําจัดสารอินทรีย
ธรรมชาติในรู ปของ DOC ได 35% สํ าหรั บ Leiknes et al. (2004) ได ประยุก ตใชก ระบวนการ
ไมโครฟลเตรชันรวมกับกระบวนการโคแอกกูเลชันในการผลิตน้ําดื่มเพื่อกําจัดสารอินทรียธ รรมชาติ
พบวาสามารถลดความขุนใหเหลือ นอยกวา 0.2 NTU กําจัดสีไดมากกวา 95% กําจัด UV254 ได 85%
และ กําจัดลดสารอินทรียธรรมชาติในรูปของ TOC ไดประมาณ 65-75% เมื่อใชโพลีอลูมินัมคลอไรดที่
ความเขมขน 5 mg/L เปนสารโคแอกกูแลนทและอัลตราการไหลผานเยื่อกรองเมมเบรน เทากับ 180
ลิตรตอชั่วโมง นอกจากนี้การใชโพลีอลูมินัมคลอไรดสามารถลดสารอินทรียธ รรมชาติ (NOM) ได
มากกวาการใชเฟอริกคลอไรดและเฟอริกซัลเฟตไดรอยละ 56 (Korbutowicz et al., 2008)
Siddiqui et al. (1997) ไดทําการศึกษาการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยโอโซนใน
น้ําดิบจาก 4 แหลง คือ (1) Silver Lake (SLW) (2) Barker Lake (BLW) (3) Boulder Reservoir
(BRW) และ (4) Colorado River (CRW) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี DOC อยูในชวง 2.8-7.0 นํามา
กรองผานเยื่อกรอง 0.45 ไมครอน พบวา DOC ลดลง 40-50% ในขณะที่ Aldehyde ลดลง 90-100%
และไตรฮาโลมีเทนลดลง 40-60% ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวาการกําจัดสารอินทรียธ รรมชาติดวยการ
แลกเปลี่ยนไอออน โดยใช Cyclodextrin polyurethanes เปนตัวแลกเปลี่ยนประจุมีประสิทธิภาพใน
การกํ า จัด สารอิ น ทรี ยธ รรมชาติ ที่ล ะลายน้ํ า ได 6-33% (Nkambule et al., 2009) และเมื่ อ ใช
กระบวนการแลกเปลี่ ย นไอออนร ว มกั บ โอโซน จะสามารถกํ า จั ด สารอิ น ทรี ย ธ รรมชาติ
ที่ละลายน้ําไดมากกวา 88%
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2.5.6 สารอินทรียธรรมชาติในน้ําที่ผานการบําบัด
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติในน้ํามีจุดประสงคเพื่อ กําจัดผลพลอยไดที่เ กิด สาร
ตกคางจากการฆาเชื้อโรค(Disinfection by Product ) และสารอินทรียที่ยอยสลายได ซึ่งในปจจุบัน
กระบวนการผลิ ต น้ํ า ประปาโดยทั่ ว ไปที่ เ รี ยกว า Conventional Process ซึ่ ง ประกอบไปด วย
กระบวนการโคแอกกู เ ลชั น ฟลอคคู เลชัน การตกตะกอนและการฆา เชื้ อ โรคดวยคลอรีน นั้น ไม
สามารถกําจัดสารอินทรียล ะลายน้ํ าออกจากน้ํ าไดอ ยางเพียงพอ ในทางกลับกัน อาจยิ่ งเพิ่มปญหา
ใหกับน้ําประปาที่ผ ลิตได ยกตัวอยางเชน ในกระบวนการเติมคลอรีนใหกับน้ําที่ผานกระบวนการ
บําบัดที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติต่ํา จะทําใหปริมาณสารอินทรียธรรมชาติ
หลงเหลืออยูในน้ํามาก อีกทั้งยังเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดสีแ ละกลิ่น (Uyak et al., 2008) หากเติม
คลอรีนโดยคํานึงถึงแตปริมาณคลอรีนที่ตองการใหตกคางอยูในน้ํา (Chlorine Residual) อาจทําให
เกิ ด สารDPBs เช น สารไตรฮาโลมี เ ทน (Trihalomethanes: THMs) ซึ่ ง เป น สารที่ อ ยู ใ นกลุ ม
สารกอมะเร็งในน้ําดื่ม (Jimiez et al., 1993) สารอินทรียธรรมชาติเปนสารที่มีคารบอนและไฮโดรเจน
เปนองคประกอบหลัก เรียกวาสารประกอบไฮโดรคารบอน โดยสารตั้งตน (Disinfection by products:
DBPs) ประกอบดวย ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes) และสารประกอบคลอรีนอื่น ๆ (Tan and Amy,
1991) สารที่ใชฆาเชื้อในการผลิตน้ําดื่มนั้น เกิดจากการทําปฏิกิริยากันระหวางคลอรีนกับสารอินทรีย
ธรรมชาติที่มาจากสารประกอบฮาโลเจนที่เกิดเปน Disinfection by Products (DBPs) โดยสารสองตัว
หลัก ไดแ ก (1) Trihalomethanes (THMs) และ (2) Haloacetic Acids (HAAs) จะสงผลกระทบตอ
สุข ภาพของมนุ ษ ย ซึ่ งในการกํ า หนดค า มาตรฐานของน้ํ า ประปา หรือ ที่ เ รีย กว า ค า ระดั บความ
ปนเปอนสูงสุดที่ยอมรับได (Maximum Contaminate Levels: MCLs) ของสารปนเปอนตาง ๆ ใน
น้ําประปา ถูกกําหนดโดยมาตรฐานของ U.S. EPA ในน้ําดื่ม ดังแสดงในตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.13 มาตรฐานระดับความปนเปอ นสูงสุดที่ยอมรับไดในน้ําดื่ม (Walsh, 2008)
Concentration
Country

Method

µg/L of
TTHMs

µg/L of HAAs

Established Maximum Contaminant level (MCLs)

80

60

Canada

The Federal–provincial–Territorial
Committee on Drinking Water Quality Has an Established
Maximum Acceptable Concentration (MAC)

100

-

European
Union

-

100

-

USA

34

2.6 การประยุกตใชเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน
การใชกระบวนการกรองผานเยื่อกรองในทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบําบัดหรือปรับคุณภาพน้ําที่อ อกจากระบบใหมีคุณภาพดีสม่ําเสมอและเปนที่ยอมรับ อีก ทั้งยัง
ชวยใหการทํางานรวดเร็วขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.5 แสดงใหเห็นวาการประยุกตใชกระบวนการกรอง
ผานเยื่อกรองสามารถทดแทนหนวยบําบัดไดถึง 4 หนวยบําบัด คือ (1) ประกอบดวย กระบวนการกวน
เร็ ว (Rapid Mixing) (2) กระบวนการสร างตะกอน (Flocculation) (3) กระบวนการตกตะกอน
(Sedimentation) และ (4) กระบวนการกรอง (Filtration) (Mallevialle et al., 1996)

รูปที่ 2.5 เปรียบเทียบกระบวนการปรับคุณภาพน้ําทั่วไปกับกระบวนการกรองผานเยือ่ กรอง
ไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration: MF) เปนกระบวนการที่ใชเยื่อ กรองที่มีรูพรุนขนาด
500-1,000 nm ใชสําหรับแยกสารโมเลกุล ใหญ สารแขวนลอยหรือ นุภาคเล็ก ๆ ออกจากของเหลว
โดยชวงความดันที่ใชอยูในชวง 0.5-5.0 atm ซึ่งมีการนําไปใชงานอยางแพรหลาย เชน การบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดน้ําทิ้ง การปรับปรุงคุณภาพน้ํา สําหรับอัลตราฟลเตรชั่น (Ultrafiltration: UF) เปนกระบวน
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แยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปงออกจากน้ําและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ โดยใชเยือ่
กรองที่มีขนาดรูพรุน 5-20 nm โดยชวงความดันที่ใชอยูในชวง 1.0-10.0 atm
กระบวนการกรองผานเยื่อกรองโดยทั่วไปจะใชลัก ษณะการกรองแบบไหลขวาง (Cross
Flow) เปนการผานสารละลายขนานกับเยื่อแผนหรือตั้งฉากกับทิศทางการไหล ทําใหส ารละลายพัด
พาอนุภาคจากผิวหนาเยื่อกรอง ซึ่งเรียกวาเคก (Cake) การสะสมของสารบนเยื่อกรองจะเกิดเพียงบาง
ๆ เทานั้น ดังนั้นการประยุกตใชในปจจุบันจึงเปนแบบไหลขวางเปนสวนใหญ เมื่อเทียบกับ การกรอง
แบบ Dead-end ซึ่งจะเกิดการอุดตันเยื่อกรองไดงายกวา โดย Owen et al. (1995) ไดศึก ษาระบบไม
โครฟ ล เตรชัน (MF) แบบ Dead-end ของสารละลายเบ็ นโตไนทกั บสารละลาย Bovine Serum
Albumin (BSA) โดยใชแผนโพลิคารโบเนตที่มีรูพรุนแบบแคลปลาลี พบวากลไกการเกิดการอุดตัน
เยื่อกรองมีดังนี้ (1) เกิดการอุดตันที่รูพรุนที่เล็กที่สุดกอน (2) เกิดการสะสมภายในรูพรุนทีม่ ขี นาดใหญ
(3) อนุภาคใหญเริ่มปกคลุมหรือสะสมทับอนุภาคที่สะสมหรือ อุดตันอยูกอน (4) เกิด ชั้นเคก (Cake)
เนื่องจากอนุภาคขนาดใหญ อยางไรก็ตามการถายเทมวลในกระบวนการกรองแบบไหลขวางก็ยังมี
ปญหาการอุดตันเยื่อกรองซึ่งเปนการสะสม และ/หรืออุดตันภายในรูพรุนและเกิดเปนชั้นเคก (Cake)
สาเหตุที่ทําใหเ กิ ดการอุ ดตั นในการกรองผา นเยื่ อกรองเกิ ดจากการดู ดซั บตัวถู ก ละลาย (โปรตี น
ไขมัน) บนผิวหนาเยื่อแผนและบนผนังรูพรุน เนื่องจากการเกิด Concentration Polarization (CP) และ
เกิดการอุดตัน/การบดบังรูพรุน ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการอุดตันเยื่อกรองคือ การไมสามารถใช
วิธีเปลี่ยนสภาวะการทํางาน เชน เพิ่มอัตราการไหล การปรับเปลี่ ยนความดัน หรือ การลางทําความ
สะอาดดวยน้ํา เพื่อแกไขปญหานี้ใหหมดไป จึงจําเปนตองใชสารเคมีเพื่อลางทําความสะอาด (รัตนา
จิระรัตนานนท, 2543) พบวาการเพิ่มอัตราการไหลหรือเพิ่มความเร็วในการผานสารละลายจะชวยลด
การเกิ ด CP ที่ เ ป น สาเหตุ ข องการอุ ดตั น เยื่ อ กรองได นอกจากนี้ ยัง ขึ้ น อยู กั บความเข น ข น ของ
สารละลาย
ในการนําเอาระบบกรองผานเยื่อกรองมาประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสีย ไดมีผูทําการวิจยั
มากมายโดยมีการศึกษาระบบกรองผานเยื่อ กรองรวมกับระบบบําบัดทางชีวภาพแบบไมใชอ ากาศ
และระบบบําบัดทางชีวภาพแบบใชอ ากาศ ในการศึกษาการใช เ ยื่อกรองไมโครฟล เตรชันรวมกั บ
ระบบการยอยสลายแบบไมใชอากาศ (Anaerobic Digester) พบวาสามารถลดความสกปรกในรูป
COD ไดสูงกวา 80% (Puetpaiboon et al., 1989) ในการศึก ษาระบบกรองผานเยื่อกรองที่มีรูพรุน
ขนาด 0.1 ไมครอน รวมกับระบบบําบัดทางชีวภาพแบบใชอ ากาศ พบวาประสิทธิภาพในการบําบัด
ขึ้นอยูกับปริมาณสารอินทรีย (Organic Loading) และเวลาเก็บกัก ระบบนี้สามารถลดความสกปรกใน
รู ป COD ได ร อยละ 90-95 (Yamonato et al., 1989) จากรายงานเปรี ยบเที ยบการใช เยื่ อ กรอง
ไมโครฟลเตรชันแบบไหลขวางและเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชันเพื่อผลิตน้ําจากแหลงน้ําดิบซึ่งมีความ
สกปรกไมสูงมากในระดับโรงงานตนแบบ ขนาดกําลังการผลิต 30 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยโรงงานที่
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ใชเยื่อกรองไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration Membrane) มีจํานวน 14 โรงงาน และโรงงานที่ใชเยื่อ
กรองอัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration Membrane) จํานวน 10 โรงงาน พบวาประสิทธิภาพการบําบัด
ดวยเยื่อ กรองไมโครฟ ลเตรชัน และเยื่อกรองอัล ตราฟล เตรชันไมมี ความแตกต างกัน (Kumikane
et al., 1995) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดและลดปญหาการอุดตัน เยื่อ กรองดวยการบําบัดน้ํ า
ขั้นตนกอนเขากระบวนการกรองผานเยื่อกรอง (Drewes et al., 2003) พบวาการกรองดวยไมโคร
ฟล เตรชั นสามารถลดสารอินทรียทั้งหมดได ถึง 93% ซึ่งในกระบวนการกรองน้ํ าลางจากการชุ บ
นิกเกิลดวยเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน ที่มี MWCO 13,000 50,000 และ 100,000 ดารตัน ที่ผลิต
จาก Polyacrylonitrile มีพื้นที่ก ารกรอง 64 ตารางเมตร มีผ ลตอสภาพการซึมผานของน้ํา พบวา ที่
MWCO 50,000 ดารตัน เหมาะสมตอการนํามาใชในการกรองน้ําลางรวมจากกระบวนการชุบนิกเกิล
มากที่สุด (Qin et al., 2003)
การใชกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน (UF) และกระบวนการไมโครฟลเตรชัน (MF) เพื่อ
ผลิ ตน้ํ าจากแหล งน้ํ าดิ บซึ่ง มีค วามสกปรกไม สูง มาก พบว าความความแตกตางของกระบวนการ
ทั้ ง สองไม แ ตกต า งกั น มากนั ก แต ใ นกรณี ที่ น้ํ า ทิ้ ง มี อิ มั ล ชั น จากโรงงานอุ ต สาหกรรม พบว า
กระบวนการอัลตราฟลเตรชัน (UF) สามารถแยกน้ํามันอิมัลชันไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
นํา น้ํ า กลับ มาใช ใหม ไ ด (ขวั ญ จิต ร วงษ ช ารี , 2539) สํ า หรั บน้ํ าเสี ยชุม ชนมี ก ารใชก ระบวนการ
อัลตราฟลเตรชัน (UF) รวมกับกระบวนการบําบัดอื่น เพื่อเพิ่มความเขมขนตะกอน (Sludge Concentration)
และจากการศึกษาของ Alonso et al. (2001) พบวาการใชกระบวนการอัลตราฟลเตรชันในการบําบัดน้ํา
เสียชุมชนสามารถลดปริมาณสารอาหาร (ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน) และสีไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการไมโครฟลเตรชัน
การนําเยื่อกรองเมมเบรนมาประยุกตใชกับน้ําผิวดิน นลินี เหลืองรังรอง ปฏิรูป ผลจันทร
และ ชวลิต รัตนธรรมสกุล (2545) ไดศึกษากระบวนการกรองไมโครฟล เตรชัน สําหรับการผลิต
น้ํา ประปาจากแหล ง น้ํ า ผิ วดิ น ตามธรรมชาติ พบว าสามารถกํ า จั ดสารปนเป อ นในน้ํ า ไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถกําจัดโคลิฟอรมแบคทีเรียได 100% กําจัดความขุนไดมากกวา 99% และ
กําจัดสีไดมากกวา 97% สวน Wang et al. (2008) ไดทําการศึกษาการใชเยื่อกรองเมมเบรนอัลตรา
ฟลเตรชันที่มี MWCO 150,000 ดารตัน ที่ผลิตจาก Cellulose Acetate พบวาความเร็วที่เหมาะสมตอกับ
การกรอง คือ 1.6 m/s โดยจะสามารถกรองน้ําที่ออกจากระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษา
ของ Glucina et al. (2000) ได นํ า น้ํ า ผิ วดิ น ที่ มี ค วามขุ น เฉลี่ ย 10 NTU มาผ า นเยื่ อ กรอง
อัลตราฟลเตรชันที่มี MWCO 10,000 ดารตัน ที่ผลิตจาก Cellulose Acetate มีพื้นที่การกรอง 64 ตารางเมตร
สามารถลดความขุนใหเหลือ 0.10 NTU โดยทําการลางยอ นทุก ๆ 30-40 นาที ในขณะที่ Kim et al.
(2002) ไดนํากระบวนการอัลตราฟลเตรชันในการกรองน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ที่มี
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ความขุน 9-11 NTU พบวาน้ําที่ผานเยื่อกรองเมมเบรนสามารถลดความขุนไดเหลือ 0.6-1.2 NTU โดยทํา
การลางยอนทุก ๆ 4 ชั่วโมง เปนเวลานาน 5 นาที
สําหรับการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน Korbutowicz et al.
(2006) นํากระบวนการโคแอกกูเลชันมาใชรวมกับกระบวนการกรอง โดยเลือ กใชสารเคมีในการ
โคแอกกูเลชัน 3 ชนิด ไดแก (1) Alum (2) PACl และ (3) NaAlO2 ที่ความเขมขนของ Al = 3.59 g/m3
แล วนํ า มาผ า นเยื่ อ กรองที่ ทํ า จาก PES และ Cellulose ที่ มี MWCO 30 กิ โ ลดาร ตั น พบว า
เยื่อ กรองที่ทําจาก PES มีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติประมาณ 80% และในป
2008ไดศึกษาน้ําจาก Odra River โดยใชเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชันที่ทําจาก Cellulose และ PES ที่มี
MWCO 5-100 กิโลดารตัน พบวาที่ MWCO 5 กิโลดารตัน PES มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีได 73%
และสารอิน ทรีย ธรรมชาติดวย UV254 ได 56% สําหรับ ศักดิ์สิทธ อิ่มแมน และชวลิต รัตนธรรมสกุ ล
(2552) ไดทดลองดวยการแปรผันความดันจาก 110 120 130 140 และ 150 kPa พบวาเมื่อความดัน
เพิ่มขึ้นมีผลตออัตราการไหลของน้ําสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียสูงขึน้ ดวยกลไกการ
ดูดซับสารอินทรีย แตการเพิ่มความดันไมมีผลตอการกําจัดไอออน นอกจากนี้ทําใหทราบวาความดัน
ที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันมากในการกําจัดความขุนซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารแขวนลอยเฉลี่ย
รอยละ 99 จากการศึกษาของ จริยา สุ ข ผล และสุพัฒ นพงษ มัตราช (2552) พบวา เยื่อกรองนาโน
ฟล เตรชั นมีประสิทธิภ าพในการกําจัดฟลู ออไรด ในน้ําใต ดิน อีก ทั้งยังมี ค วามสามารถในการแยก
สารอินทรียและอนินทรียที่มีขนาดอนุภาค 0.001-0.01 ไมครอน โดยแรงดันที่ใชในการเดิน ระบบอยู
ในชวง 70-220 psi มี การนํามาประยุกตใชในการกรองน้ํา การบําบั ดน้ําเสีย ซึ่งมีประสิ ทธิ ภาพใน
การแยกสียอม (Synthetic Dyes) การแยกเกลื อ (Aqueous Salt) การกําจัดประจุเดี่ยว (Monovalent)
และหลายประจุ (Divalent) ในน้ํากระดางไดรอยละ 80-90 เปนตน นอกจากนี้ ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์ (2552)
ไดศึกษาการแยกคลอโรฟลลโดยใชเยื่อกรองขนาด 5 ไมครอน ดวยการกรองแบบไหลขวาง (Cross
Flow) จากนอกเขาใน (Out Site In) โดยทําการแปรผันอัตราการไหลผานเยื่อกรองและอัตราการไหล
ไมผานเยื่อ กรอง (Permeate:Retentate) ที่อัตราสวน 25:75 50:50 และ 75:25 พบวาอั ตราส วน 25:75
มีประสิทธิภาพในการแยกคลอโรฟลลไดดีที่สุด ในขณะที่อัตราส วน 75:25 ทําใหค ลอโรฟล ลหลุด
ออกไปหมด
อยางไรก็ตามการนํา น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหมในประเทศ
ไทยยังมีการศึกษาวิจัยไมมากนัก เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษายังสูงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตน้ําจากแหลงน้ําดิบธรรมชาติดวยกระบวนการปรับคุณภาพน้ําทั่วไป ดังนั้น
การประยุกต ใช ก ระบวนการกรองผ านเยื่อ กรอง (MF/UF) สําหรับการนําน้ํ าทิ้งชุมชนกลับมาใช
ประโยชน ใหม เพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาผลกระทบในการที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การอุ ดตัน เยื่ อ กรอง (Membrane
Fouling) และการทดลองเดินระบบในระยะยาว (Long-term Experiment) เพื่อใหไดคาที่นาเชื่อถือ
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และทําการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรโดยเลือกเอาปจจัยที่มีความสําคัญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
นําไปใชงานจริงในอนาคตตอไป โดยกระบวนการเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันนิยมมาประยุกตใชกัน
อยางแพรหลาย ดังตารางที่ 2.14
ตารางที่ 2.14 การประยุกตใชกระบวนการเมมเบรน
อางอิง
จริยา สุข
ผล
และ
สุพฒ
ั น
พงษ มัต
ราช
(2552)
ศักดิ์สิทธิ์
อิ่มแมน
และ
ชวลิต
รัตน
ธรรม
สกุล
(2552)

การประยุกตใช
กระบวนการนาโนฟลเตรชันมีประสิทธิภาพในการกําจัดฟลูออไรดในน้ําใตดิน สามารถแยก
สารอินทรียและอนินทรียท ี่มีขนาดอนุภาค 0.001-0.01 ไมครอน และมีประสิทธิภาพในการกําจัด
ความกระดางในน้ําไดรอยละ 80-90

ในการกรองดวยเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาการแปรผันความดัน
จาก110-150 kPa พบวาความดันที่สูงขึ้นสงผลตอประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียแตไมมีผลตอ
การกําจัดไอออน ความดันที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน
ในการกําจัดความขุนซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารแขวนลอยได 99%

Puetpaibo การใชกระบวนการไมโครฟลเตรชันรวมกับกระบวนการยอยสลายแบบ
on et al. ไมใชอากาศ พบวาสามารถลด COD ไดมากกวา 80%
(1988)
Glucina
et al.
(2000)

เมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน ที่มี MWCO 10,000 ดารตัน นํามากรองน้ําผิวดินจากแมน้ําที่มีความขุน
เฉลี่ย 10 NTU โดยใชอัตราการซึมผานเมมเบรน 15.5 L/m2.hr พบวาน้ําเพอมิเอทมีความขุนเฉลี่ย
0.10 NTU มีการรักษาอัตราการซึมผาน
ของน้ําดวยการลางยอนทุก ๆ 30-40 นาที
Siddiqui เปรียบเทียบการนําน้ําผิวมาผาน MF ขนาด 0.1 ไมครอน UF ขนาด MWCO 60,000 ดารตัน และ NF
et al.
ขนาด MWCO 500 ดารตัน พบวาประสิทธิภาพในการกําจัด NOM ของ MF นอยกวา10% UF นอย
(2000)
กวา 30% และ NF มากกวา 80%
Alonso et กระบวนการอัลตราฟลเตรชันถูกนํามาใชในการบําบัดน้าํ เสียชุมชน พบวาสามารถลดฟอสฟอรัส
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al. (2001) ไนโตรเจนและสีไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับกระบวนการไมโครฟลเตรชัน
Kim et al. การประยุกตใชกระบวนการอัลตราฟลเตรชันในการกรองน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํ เสียทางชีวภาพที่มี
(2002)
ความขุน 9-11 NTU พบวาสามารถลดความขุนไดเหลือ 0.6-1.2 NTU โดยทําการลางยอนทุก ๆ 4
ชั่วโมง เปนเวลานาน 5 นาที
Zularisa ศึกษาการนําน้ําผิวดินที่มีความเขมขน DOC เทากับ 6.8 mg/L มาผานเมมบรนอัลตราฟลเตรชัน ที่มี
m et al. MWCO 50,000 ดารตัน สามารถกําจัด DOC
(2007)
ได 25%

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจยั
3.1 บทนํา
เนื่องจากความตองการการใชน้ําในปจจุบันมีมากขึ้น ทั้งน้ําประปา น้ําใชในกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมและน้ําเพื่อการเกษตรกรรม พบวาปริมาณน้ําที่มีอยูนั้นเริ่มมีนอ ยลง การนําน้ําทิ้ง
กลั บมาใช ใหม จึง มี ค วามสํ า คั ญ อยา งยิ่ ง ดัง นั้ น น้ํ า ทิ้ ง ที่ จะนํ ามาใช ซ้ํ า ควรทํา การบํ าบั ดเพื่ อ ให ได
คุณภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ตองการใชน้ํา เชน น้ําที่ตองการใชในการเกษตรกรรม น้ําที่ตองการ
ใชในกิจกรรมการผลิตของกระบวนการอุตสาหกรรม น้ําที่ตองการใชในการประปา น้ําที่ตองการใช
ในการลางถนนและรดน้ําตนไม เปนตน ในน้ําผิวดินทั่วไปจะประกอบดวยสารอินทรียและสารอนิ
นทรีย โดยสารอนินทรียสวนใหญอยูในรูปของดิน ตะกอน และแรธาตุ ในขณะที่สารอินทรียสวนใหญ
ประกอบดวย ไวรัส จุลินทรีย แบคทีเรียและโปรโตซัว เปนตน (Crittenden et al., 2005) นอกจากนี้ยัง
พบวาแหลงน้ําผิวดินจะมีสารอินทรียธรรมชาติปนเปอนอยูในปริมาณที่สูง ซึ่งกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําอาจไมเพียงพอตอการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติที่มีอยูในน้ําใหหมดไป เมื่อเติมคลอรีน
ลงไปในน้ําที่ ยัง คงมี สารอิน ทรียธ รรมชาติอ ยูจะสามารถกอ ให เกิดสารตกคางจากการฆา เชื้อ โรค
(Disinfection By Products: DBPs) อันเกิดจากการทํา ปฏิกิริยาระหวางสารอินทรี ยธ รรมชาติกั บ
คลอรีนอิสระ เกิดเปนสารกลุมไตรฮาโลมีเทน ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย โดยปจจุบัน
กระบวนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนิยมใชกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําดวยวิธี Conventional Process ซึ่งจะประกอบไปดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน ฟลอคคูเลชัน การ
ตกตะกอน การกรองทราย และการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งไมสามารถกําจัด
สารอินทรียธรรมชาติออกไปไดหมด จึงมีความจําเปน ที่จะตองหาวิธีที่เหมาะสมมาใชในการกําจัด
สารอินทรียธรรมชาติตอไป
การกรองผานเยื่อกรองเมมเบรน (Membrane) เปนอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการนําน้ํากลับมาใชใหม (Aim and Vigneswaran, 1998) อีก
ทั้งยังพบวาเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันสามารถการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติที่มีอยูในน้ําดวย
กลไกการคัดขนาด เพื่อลดสารอินทรียธรรมชาติซึ่งจะกอใหเกิดสารตกคางจากการฆาเชื้อโรคดวย
คลอรีนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Scott, K., 1990; Uyak et al., 2008)
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รูปที่ 3.1 กระบวนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาผานกระบวนการบําบัดขัน้ ตน
(Pretreatment) ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน (Coagulation) และชุดกรองคารทริค 100 ไมครอน
กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน สําหรับสารเคมีที่ใชในการตกตะกอนคือโพลีอลูมินัมคลอไรดที่
มีความเขมขน 10 g/L โดยนํามาทดสอบหาปริมาณสารโคแอกกูแลนทที่เหมาะสม ขอมูลที่ไดจากการ
หาปริมาณสารโคแอกกูแลนทที่เหมาะสม จะนํามาอางอิงสําหรับใชในการตกตะกอนสารแขวนลอย
และคอลลอยดของน้ําดิบจากทั้ง 2 แหลง ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยกําหนดปริมาณความ
เขนขนของสารเคมี ระยะเวลาในกวน และระยะเวลาในการตกกอน ดังนี้ คือ (1) เลือกใชโพลีอลูมินมั
คลอไรดที่มีความเขมขน 10 g/L (2) ระยะเวลาในการกวนเร็ว 1 นาที และ (3) ปลอยใหตกตะกอน
เป นระยะเวลา 45 นาที (Hanson et al., 1990) น้ํ าส วนใสจะถูก นํามาผา นชุ ดกรองคารทริ ค 100
ไมครอน เพื่อดักอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะคํานึงถึงประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยระบบกรองอัล ตราฟลเตรชัน
เปนหลัก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 กระบวนการกรองดวยเยื่อกรองสําหรับกรองน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหรือน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
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3.2 การออกแบบการทดลอง
การศึกษาวิจัยนี้จะทําการทดสอบน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัด
น้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเปนกรณีศึก ษา โดยทดสอบดวย
กระบวนการกรองผา นเยื่อ กรองในระดั บตน แบบ ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี เพื่ อศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของการกําจัด และศึกษาปจจัยที่มีผลตอสภาวะการดําเนินการ (Operating Condition)
ตลอดจนสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดเยื่อกรองโดยมีแผนผังการวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 การดําเนินงานวิจัย
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3.3 เยื่อกรองเมมเบรนที่ใชในการวิจัย
เยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน มีขนาดรูพรุนประมาณ 2-20 nm มีความสามารถในการ
กําจัดสารแขวนลอย คอลลอยด แบคทีเรีย และไวรัส เปนตน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดจัดเตรียมชุด
การทดลองสําหรับการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดังแสดงในรูปที่ 3.4
โมดูลที่เลือกใชในการศึกษาเปนโมดูลแบบเสนใยกลวง (Hollow Fiber Membrane) โดยมี
รายละเอียดของเยื่อกรองเมมเบรนที่ใช ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของอัลตราฟลเตรชันที่ใชในการทดลอง
ลักษณะของอัลตราฟลเตรชัน
โมเดล
ความเร็วสารปอนเขา (ลิตรตอนาที)
ลักษณะการกรอง
ชนิดของเมมเบรน
พื้นที่เมมเบรน (ตารางเมตร)
ชวงน้ําหนักโมเลกุลที่กักกันสาร (MWCO) (ดารตัน)
ชวงคาพีเอชที่ใชงาน
ชวงอุณหภูมิที่ใชงาน (องศาเซลเซียส)
ชวงแรงดันในการเดินระบบ
แรงดันลางยอน
รูปแบบการเดินระบบ

คุณสมบัติ
VF (SP) -0912
6-12
จากขางในออกขางนอก
โพลีซัลโฟน
6
20,000
2-13
3-60
2 -3 บาร (30-45 ปอนดตอตารางนิ้ว)
2 บาร (30 ปอนดตอตารางนิ้ว)
แบบไหลขวาง (Cross Flow)
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รูปที่ 3.4 การออกแบบระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
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เนื่องจากในการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน เปนการเดินระบบอยางตอเนื่อ งโดยจะ
ทําการควบคุมเพอมิเอทฟลักซและสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการเดินระบบกรองของน้าํ ผิวดิน
จากอา งเก็บน้ํ า สุร ะและน้ํ า ทิ้ง จากระบบบํา บั ดน้ํ าเสีย เมื่อ เปลี่ยนสภาวะการเดิน ระบบจะทํา การ
ตรวจสอบความดันและความตานทานที่เกิดขึ้นของเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบที่สภาวะอื่น ๆ
ตอไป โดยการเดินระบบไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําและบันทึกขอมูล ตามระยะเวลาที่กําหนดมา
วิ เ คราะห หาค า พี เ อช ค า อุ ณ หภู มิ คา สภาพการนํ า ไฟฟ า ค า ของแข็ งละลายน้ํ า ค าสี ค า ความขุ น
คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และคาสารอินทรียล ะลายน้ํา (DOC) ดังแสดงในรูปที่ 3.5 จุดเก็บ
ตัวอยางที่ 1-3 จะเก็บตัวอยางและบันทึกขอมูลทุกวัน สําหรับจุดเก็บตัวอยางที่ 4 จะเก็บตัวอยางและ
บันทึกขอมูลทุก ๆ 30 นาที

รูปที่ 3.5 จุดเก็บตัวอยางน้ํา
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3.4 แนวทางในการดําเนินงาน
สําหรับการเดินระบบในครั้งนี้จะแบงการทดลองออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งจะทํา
การทดสอบน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและระยะที่สองจะทําการทดสอบน้าํ ทิง้ จากระบบบําบัดน้าํ เสีย
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพในการกํ า จั ด สารอิ น ทรี ย ธ รรมชาติ ด วยระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชัน
3.4.1 ศึกษาความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน
เปนการตรวจสอบความตานทานของระบบกรองกอ นเริ่มเดินระบบดวยการกรอง
น้ํา สะอาดผา นระบบเยื่อ กรองเมมเบรน โดยดู ค วามสั มพั น ธ ระหวา งเพอมิ เ อทฟลั ก ซ กั บแรงดั น
เพื่อคํานวณหาคาความตานทานเริ่มตนไวเปรียบเทียบกับความตานทานของเยื่อกรองที่ผานการใชงาน
ดังแสดงในสมการที่ 3.1
J

=

เมื่อ

J

P



R

(3.1)

P - 
R

คือ ฟลักซของสารละลายผานเมมเบรน (m3/m2.sec)
คือ ผลตางของความดันที่ใชกับสารละลาย (Pascal)
คือ ผลตางความดันออสโมติกของสารละลาย (Pascal)
คือ ความหนืดของสารละลาย (Pascal/sec)
คือ ความตานทานตอการไหลผาน (Per meter)

สําหรับน้ําบริสุทธิ์ และสารละลายของสารโมเลกุลใหญคา มีคาเทากับศูนย และ
นอยกวา P มาก ๆ ดังนั้นสามารถตัด  ทิ้งได (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543)
Rt

=

เมื่อ

Rmo
Rd

คือ ความตานทานเริ่มตน (Per Meter)
คือ ความตานเนื่องจากจากชั้นเจล (Per Meter)

สําหรับการกรองน้ําสะอาด
P

=

(3.2)

Rmo  Rd

J    Rt

Rd = 0

ดังนั้น
(3.3)
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3.4.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเดินระบบของเยื่อกรองเมมเบรน
ในการเดินระบบกรองจะแปรผันเพอมิเอทฟลักซและสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททที่
เหมาะสมตอประสิทธิภาพการบําบัด
1. ผลของการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
ในการศึกษาไดเลือกใชสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มาทําการเดิน
ระบบ (ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์, 2552) โดยแปรผันเพอมิเอทฟลักซ เทากับ 60 80 และ 100 ลิตรตอตารางเมตร
ตอชั่วโมง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัด ดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 การแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
ระยะ
การทํางาน

สารปอนเขา

ระยะเวลา
เดินระบบ
(ชั่วโมง)

หนึ่ง

น้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระ

120

สอง

น้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสีย

30

สัดสวน
เพอมิเอทตอ
รีเทนเทท

25:75

เพอมิเอทฟลักซ
(ลิตรตอตารางเมตรตอชั่วโมง)

60

80

100

2. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
จากหัวขอที่ผานมาเมื่อทราบถึงเพอมิเอทฟลักซที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการ
กําจัดจะนําเพอมิเอทฟลักซ ที่เหมาะสมมาแปรผันสัดส วนน้ําเพอมิเ อทตอรี เทนเทท เทากับ 25:75
50:50 และ 75:25 ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 การแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ระยะ
การทํางาน

สารปอนเขา

ระยะเวลาเดินระบบ
(ชั่วโมง)

หนึ่ง

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ

30

สัดสวน
เพอมิเอทตอรีเทนเทท
25:75
50:50

สอง

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

30

75:25
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3.4.3 ศึกษาการใชสารเคมีในการทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน
การเกิดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน เปนปญหาสําคัญที่สงผลใหคาฟลักซ และ
ผลตางความดัน (Transmembrane Pressure) เพิ่มขึ้น โดยการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเปน
สิ่งสําคัญและอาจตองใชเวลาในการลางทําความสะอาดทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของสารที่ทําใหเกิดการ
อุดตัน ถาสารอุดตันมีทั้งสารอินทรียและสารอนินทรียจะตองทําการลางเยื่อกรองเมมเบรนดวยกรดและ
ดาง สําหรับวิธีทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) วิธีทางกายภาพดวยการ
ลางย อน (Back Wash) เพื่อ กําจัดชั้นเคกที่ สะสมบนผิ วเยื่ อ กรองทําไดโดยการปอ นน้ําสะอาดเข า
ทางดานตรงขามกับน้ําเพอมิเอทซึ่งจะทําใหน้ําสามารถดันสิ่งอุดตันออกมาจากเยื่อกรองได และ (2)
การลางดวยสารเคมีเมื่อเกิดการอุดตันภายในเยื่อกรองจะเลือกใชสารเคมีในการลางทําความสะอาดให
เหมาะสมกับชนิดของสารอุดตันและชนิดของเยื่อกรองเมมเบรน โดยวัสดุของเยื่อกรองเมมเบรนทีใ่ ช
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ทํ า จากโพลิ ซั ล โฟน การเลื อ กสารเคมีใ นการล า งทํ า ความสะอาดนั ้น จึง มี
ความสําคัญอยางยิ่งที่จะเลือกใชใหเ หมาะสมกับเยื่อกรองและสารที่ทําใหเกิดการอุด ตัน ดังแสดง
ในตารางที่ 3.4 โดยการศึก ษาครั้งนี้ไดเลือกใช NaOH 0.02 N และ NaOCl 100 mg/L (Liang et al.,
2008) สําหรับการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน
ตารางที่ 3.4 สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด
สารปนเปอน
Bacteria Organic
Organic Colloidal Silica

Inorganic Colloid

Sterilization

สารเคมีที่ใช
NaOCl
NaOH
Nitric Acid
Hydrochloric Acid
Oxalic Avid
Citric Acid
EDTA
NaOCl
Hydrogen Peroxide

ความเขมขนของสารเคมี
Up to 5,000 ppm
Up to 4%
5 to 10%
5 to 10%
Up to 2%
Up to 10%
Up to 0.4%
10 to 100 ppm
Up to1%
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3.5 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
งานวิ จัยนี้ทําการวิ เคราะห คุณลัก ษณะน้ํา ผิวดิ นจากอางเก็บน้ําสุ ระและน้ํ าทิ้ งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยวิธีตาม Standard Methods for The Examination of
Water and Wastewater (APHA et al., 2005) โดยพารามิเตอร ความถี่ในการเก็บตัวอยางและวิธีการ
วิเคราะหคุณลักษณะน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 พารามิเตอรและวิธีการวิเคราะหคุณลักษณะน้ํา
พารามิเตอร

เครื่องมือ/
อุปกรณ

สิ่งรบกวนการ
วิเคราะห

วิธีการวิเคราะห

ความถี่
ในการเก็บ
ตัวอยาง

พีเอช

pH Meter

-

Standard Method
4500-H+ B

ทุก ๆ 30 นาที

ของแข็งละลายน้ํา
(TDS)

Conductivity/TDS
Meter

- สารอินทรีย
ละลายน้ํา
- อิออนตาง ๆ

-

ทุก ๆ 30 นาที

สภาพการนําไฟฟา
(Conductivity)

Conductivity/TDS
Meter

- อนุภาคคอลลอยด
ในน้ํา

Standard Method
2510B

ทุก ๆ 30 นาที

Standard Method
2120 B.

ทุก ๆ 30 นาที

Standard Method
2130 B

ทุก ๆ 30 นาที

Standard Method
5910 B
Standard Method
5310 C

ทุก ๆ 30 นาที

สี
ความขุน
UV254
DOC

Spectrophotometer - สารแขวนลอย
Turbidity Meter

- ตัวอยางน้ําที่มีสี

Ultra violet-Visible - สารอินทรีย
Spectrophotometer
ธรรมชาติ
Ultra violet-Visible - สารอินทรีย
Spectrophotometer
ละลายน้ํา

ทุก ๆ 30 นาที
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บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
4.1 คุณลักษณะของน้ําที่ใชในการวิจัย
ในการศึ ก ษาจะนํ าน้ํ า ผิ วดิ น จากอ างเก็บ น้ํ าสุ ร ะและน้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ า บั ดน้ํ า เสี ย ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาทดสอบกรองผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ในระดับตนแบบ
เพื่อหาสภาวะที่เ หมาะสมตอประสิทธิภาพการกํา จัด โดยมีระยะเวลาในการเดินระบบตั้งแตเดือ น
กันยายน 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะของน้ําที่นํามาใชในการศึกษา
พารามิเตอร
พีเอช

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
7.25
0.33

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
8.23
0.12

อุณหภูมิ (°C)

25.55

2.42

30.89

3.31

คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)

237.25

40.19

505.39

11.27

คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)

119.64

21.31

252.95

5.68

สี (mg/L.Pt)

180.85

59.04

120.12

39.19

ความขุน (NTU)

11.67

3.49

10.74

4.38

UV254 (1/cm)

0.23

0.03

0.26

0.03

DOC (mg/L)

13.24

1.92

14.83

1.67

กระบวนการอัลตราฟลเตรชันถูกนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา แตปญหาสําคัญของ
กระบวนการเมมเบรนคือสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการอุดตันของ
เยื่ อ กรองเมมเบรนและทํ า ให ค า ฟลัก ซ ล ดลง การนํ า กระบวนการโคแอกกู เ ลชั น มาใช ร วมกั บ
กระบวนการอัลตราฟลเตรชันจะสามารถลดความขุน สารแขวนลอย จุลินทรีย สารอินทรียละลายน้ํา
(DOC) และสารอนินทรีย ซึ่งเปนปญหาที่ทําใหเกิดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรนได (Park et al.,
2002; Tomaszewska et al., 2002; Laine et al., 2003; Gimbel et al., 2004; Schlichter et al., 2004)
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โดยปริมาณโคแอกกู แลนทที่เหมาะสมหลั งจากการทดสอบ Jar test พบว าน้ําผิวดินจาก
อางเก็บน้ํ าสุระต องใช ปริ มาณโพลี อลู มินั มเทา กับ 0.04 กรั มต อ ลิ ตร และน้ํ า ทิ้ง จากระบบบํ าบัด
น้ําเสียตองใชปริมาณโพลีอลูมินัมเทากับ 0.06 กรัมตอลิตร อีกทั้งคุณลักษณะของน้ําดิบจาก 2 แหลงมี
ความแตกตา งกั น ทั้ ง ทางกายภาพและทางเคมีจึง มี ตอ งควบคุม คุ ณ ภาพของน้ํ า ให มีคุ ณลั กษณะที่
ใกลเคียงกันกอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 และ 4.3
ตารางที่ 4.2 คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
พารามิเตอร

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน

พีเอช

6.78

0.13

7.23

0.21

อุณหภูมิ (°C)

25.70

2.49

31.84

0.83

คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)

275.00

44.90

586.37

23.09

คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)

137.46

22.53

293.63

11.86

สี (mg/L.Pt)

19.21

5.44

21.01

4.77

ความขุน (NTU)

1.22

0.37

1.36

0.26

UV254 (1/cm)

0.06

0.02

0.14

0.01

DOC (mg/L)

3.66

0.90

8.37

0.66

ตารางที่ 4.3 คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานคารทริค 100 ไมครอน
Parameter

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน

พีเอช

6.86

0.14

7.26

0.13

อุณหภูมิ (°C)

25.59

2.55

31.23

0.96

คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)

278.18

43.12

541.16

34.16

คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)

139.44

21.47

274.03

24.68

สี (mg/L.Pt)

12.89

5.80

13.96

3.20

ความขุน (NTU)

0.67

0.17

0.87

0.13

UV254 (1/cm)

0.05

0.01

0.13

0.01

DOC (mg/L)

3.32

0.48

7.47

0.61
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จากการบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันจะเห็นวาคาสภาพการนําไฟฟาและ
คาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดหลังผ านกระบวนการโคแอกกูเ ลชันมีคา สูงขึ้นเป นผลมาจากการใช
โพลีอลูมินัมคลอไรดเปนสารตกตะกอน เมื่ออลูมินัมแตกตัวในน้ําจะเกิดเปนสารประกอบเชิงซอ น
แตกตัวอยูในน้ําและมีประจุของอลูมินั มที่เหลือ อยูไดหลายรูป เชน Al+3 สงผลใหคาสภาพการนํา
ไฟฟาและคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดสูงขึ้น
ในการทดลองได ทําการเก็บขอมูล เปนระยะเวลา 70 วัน พบวา พีเอชของน้ํ าผิวดิ นจาก
อางเก็บน้ํ าสุระอยู ในช วง 6.92-7.58 และน้ํา ทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมี พีเอชอยู ในช วง 8.11-8.35
ดังแสดงในรูปที่ 4.1 เมื่อทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันคาพีเอชของน้ําจะ
ยังคงมีคาเปนกลาง โดยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมีคาพีเอชอยูในชวง 6.46-7.10 น้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียมีคาพีเอชอยูในชวง 6.91-7.68 สําหรับการกรองผานคารทริค 100 ไมครอน พบวาพีเอช
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่เขาและออกจากการกรองผานคาร
ทริค 100 ไมครอน มีคาไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนไมมผี ลตอ
คาพีเอช

รูปที่ 4.1 คาพีเอชตอระยะเวลาในการเดินระบบ
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สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดสีและกลิ่น (Thurman et al., 1985)
ในแหลงน้ําผิวดินทั่วไปที่มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) สูงกวา 5 mg/L จะทําเกิดสี คาสีของน้ําดิบ
จาก 2 แหลงมีคาสีที่สูงและเปนสีเหลืองที่เกิดจากการยอยสลายของซากพืชซากสัตวและสิ่งมีชีวิตที่มี
อยูในน้ํา อีกทั้งในการวัดคาสีของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียพบวา
คาของสีที่วัดไดมีคาสีอ ยูในชวง 91.25-297.83 mg/L.Pt และ 68.04-184.06 mg/L.Pt ตามลําดับ ดัง
แสดงในรู ปที่ 4.2 และคา ความขุน ของน้ํ าจากทั้ ง 2 แหล ง มี คา อยูในชวง 4.38-20.23 NTU และ
5.57-19.05 NTU ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 คุณภาพน้ําดิบที่นํามาศึกษามีคาของสีแ ละความขุน
ไมคงที่เปนผลมาจากคุณลักษณะของน้ําในแตละวันที่นํามาทดลอง โดยกระบวนการโคแอกกูเลชัน
สามารถลดคาสีในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระอยูในชวง 9.66-32.12 mg/L.Pt และลดความขุนอยู
ในช ว ง 0.49-2.22 NTU อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถลดค า สี ในน้ํ า ทิ้ งที่ ผ า นการบํ า บัด แล ว ให อ ยู ใ นช วง
12.65-26.88 mg/L.Pt และลดความขุนอยูในชวง 1.03-2.03 NTU

รูปที่ 4.2 คาสีตอระยะเวลาในการเดินระบบ
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ความขุนในน้ํามักเกิดจากสารแขวนลอยที่มีอนุภาคขนาดใหญและเปนปจจัยหลักที่สงผล
ตอการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน อนุภาคที่มีอยูในน้ําอาจเกิดจากเแรธาตุหรือ สารอินทรีย (ไวรัส
แบคทีเรีย โปรโตซัว และสาหราย) อนุภาคเหลานี้จะตกตะกอนไดชา ดังนั้นการตกตะกอนดวยสารเคมี
จะชวยดักจับอนุภาคที่แขวนลอยและสามารถลดความขุนที่มีอยูในน้ําลงได (Edawald et al., 1999;
Uyak et al., 2008) คาความขุนจึงเปนดัชนีในการวัดคุณภาพน้ําหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
ในขณะที่การกรองผานคารทริค 100 ไมครอนจะชวยดักจับอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา 100 ไมครอน
กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน โดยพบวาการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนจะสามารถลด
ค าสี ให เ หลื อน อ ยกว า 15 mg/L.Pt และค า ของความขุ น ให เ หลื อ น อ ยกว า 2 NTU ดั ง นั้ น การนํ า
กระบวนการโคแอกกูเลชันและการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนมาเปนกระบวนการบําบัดขัน้ ตน
จะสามารถควบคุมคุณลักษณะของน้ําจากทั้ง 2 แหลง ใหมคี ุณลักษณะของน้ําที่ใกลเคียงกันกอนเขาสู
ระบบกรองอัลตราฟลเตรชันได

รูปที่ 4.3 คาความขุนตอระยะเวลาในการเดินระบบ
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ค า UV254 เป น ตั ว แทนของสารอิ น ทรี ย ธ รรมชาติ (NOM) ซึ่ ง สามารถดู ด ซั บ รั ง สี
อัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จากการทดลองไดทําการหาคาสารอินทรียธรรมชาติ
(NOM) ดังแสดงในรูปที่ 4.4 พบวาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมีคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยู
ในชวง 0.16-0.34 cm-1 และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมีคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง
0.22-0.31 cm-1 เมื่อ นํ าน้ํ า ดิ บมาผ า นกระบวนการโคแอกกู เ ลชั น พบว า กระบวนการดั ง กล า วมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระไดมากกวา
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยสามารถลดคาสารอินทรียธรรม (NOM) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ํา
สุระได 0.03-0.11 cm-1 ในขณะที่ลดคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ได 0.11-0.16 cm-1

รูปที่ 4.4 คาสารอินทรียธ รรมชาติ (NOM) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ
นอกจากนี้ ยั งได ทํา การวิ เ คราะห หาปริม าณสารอิ น ทรี ย ที่ล ะลายอยู ในน้ํ า (Dissolved
Organic Carbon: DOC) โดยสวนใหญ พบวา เป นกรดฟลู วิค ที่ล ะลายอยู ในน้ํา มากกวา กรดฮิ วมิค
(Rasyid et al., 1992) โดยคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ที่วัดไดในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมีคา
อยูในช วง 9.22-19.34 mg/L และน้ําทิ้ง จากระบบบํา บัดน้ํา เสียมี คาอยู ในช วง 12.45-17.52 mg/L
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ดังแสดงในรูปที่ 4.5 จากการศึก ษาที่ผานมาพบวาในแหลงน้ําธรรมชาติสวนใหญจะมีสารอิน ทรีย
ธรรมชาติอยูน้ําคอนขางสูง ความเขนขนสารอินทรียล ะลายน้ํา (DOC) ที่พบมีคาอยูชวง 1-50 mg/L
และคาสีมากกวา 85% เปนสีที่เ กิดขึ้น สารอินทรียที่ละลายอยูในน้ําในรูปของกรดฟลูวิค (Singley,
1969) สํา หรั บการกํา จั ด สารอิน ทรี ย ล ะลายน้ํ า (DOC) ด วยกระบวนการโคแอกกู เ ลชั น ผลที่ ไ ด
สอดคลองกับการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) กลาวคือกระบวนการโคแอกกูเลชันสามารถลด
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระไดมากกวาน้ําทิ้งจากระบบบําบัด น้ําเสีย
โดยสามารถลดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ในน้ํ าผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียไดในชวง 2.00-6.37 mg/L และ 6.54-9.38 mg/L ตามลําดับ นอกจากนี้การกรองผาน
คารทริค 100 ไมครอนสามารถกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
ไดเพียงเล็กนอย เนื่องจากน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะพบสารอินทรียที่เกิดจากการยอยสลายของ
จุลินทรียตลอดจนซากจุลิน ทรียที่หลงเหลือ ปนเปอ นมากับน้ํ าอยู ในรูปของสารอิ นทรี ยล ะลายน้ํ า
มากกวาสารแขวนลอย (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม, 2547) จึงสามารถผานคารทริค 100 ไมครอนออกมาได

รูปที่ 4.5 คาสารอินทรียล ะลายน้ํา (DOC) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ
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การบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันในน้าํ ผิวดินจากอางเก็บน้าํ สุระสามารถลด
สี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดรอยละ 86 88 75
และ 72 ตามลําดับ สําหรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัด น้ําเสีย กระบวนการโคแอกกูเ ลชันสามารถลดสี
ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)ไดรอยละ 83 87 45 และ 44
ตามลําดับ จะเห็นวากระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM)
และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ในน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียไดนอยกวารอยละ 50 น้ําดิบจากทั้ง 2
แหลงหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน จะถูก นํามาผานคารทริค 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบ
กรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาสามารถกําจัดสีและความขุนไดรอยละ 33 และ 45 ตามลําดับ ทั้งน้ําผิว
ดิน จากอางเก็ บน้ําสุ ร ะและน้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ าบัด น้ํ าเสี ย แตประสิ ทธิภ าพการกํา จั ดสารอิ น ทรี ย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) นอยกวา รอยละ 11 และ 10 ตามลําดับ

4.2 ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน
การเดินระบบกรองจะทําการวัดความตานเริ่มตนเพื่อเปนการตรวจสอบความตานทานของระบบกรอง
ดวยเยื่อกรองเมมเบรนกอนเริ่มเดินระบบ ดวยการกรองน้ําสะอาดผานระบบเยื่อกรองเมมเบรน โดยดูความสัมพันธ
ระหว า งเพอมิ เอทฟลั กซแ ละแรงขั บ ดั นเพื่ อ คํ านวณหาคา ความต า นทานของเมมเบรนไว เ พื่ อเปรีย บเที ย บกับ
ความตานทานเมมเบรนที่ผานการใชงานแลว ดังแสดงในรูปที่ 4.6
จากรูป ที่ 4.6 สามารถหาความต านทานเริ่ มตน ได จากสมการของ Darcy (4.1) โดยทดสอบหา
ความสัมพันธระหวางแรงดันกับเพอมิเอทฟลักซดวยน้ําประปา ไดคา RT เทากับ 0.9878×1012 m-1

=
เมื่อ

(4.1)
คือ ฟลักซของสารละลายผานเมมเบรน (L/m2.hr)
คือ ผลตางของความดันที่ใชกับสารละลาย (kPa)
คือ ความหนืดของสารละลาย (Pa.s)
คือ ความตานทานทั้งหมดตอการไหลผาน (Per meter)
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รูปที่ 4.6 กราฟความสัมพันธระหวางแรงขับดันกับเพอมิเอทฟลักซ

4.3 สภาวะที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัด
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานกระบวนการบําบัด
ขั้นตนจะปอนเขาสูร ะบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซและสัดสวนเพอมิเอท
ต อ รี เ ทนเททเพื่ อ หาสภาวะการเดิ น ระบบที่ เ หมาะสมต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการกํ า จั ด สี ความขุ น
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
4.3.1 ศึกษาการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
1. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัด
การแปรผัน สัดส วนเพอมิ เอทต อ รีเ ทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25
ในการกรองจุล สาหราย พบวาสัดสวนเพอมิเอทตอรีเ ทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพในการ
กําจั ดจุ ลสาหร ายไดมากกวา รอ ยละ 80 และใช พลั งงานในการเดิน ระบบน อยกวา การใช สัดสวน
การกรองอื่น ๆ (ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์, 2009) โดยการศึกษาครัง้ นีไ้ ดเลือกเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75 และแปรผันน้ําเขาระบบกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ
60 80 และ 100 L/m2.h ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
น้ําดิบ

เพอมิเอทฟลักซ
(L/m2.h)

เวลาในการเดินระบบ
(ชั่วโมง)

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ

60
80
100

120
120
120

ตารางที่ 4.5 คุณลักษณะของน้ําทีเ่ ขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
60 L/m2.h
พารามิเตอร

80 L/m2.h

100 L/m2.h

เขาระบบ

ออกจากระบบ

เขาระบบ

ออกจากระบบ

เขาระบบ

ออกจากระบบ

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

พีเอช

6.80±0.07

6.92±0.25

6.84±0.13

6.89±0.13

6.90±0.12

6.85±0.09

อุณหภูมิ (°C)

26.24±2.21

27.27±1.73

25.98±1.01

26.60±0.93

23.00±1.20

23.86±0.93

341.72±70.18 366.75±69.95 248.52±10.27

245.56±9.56

271.00±9.86

271.39±8.99

170.81±34.89 183.43±34.95

125.26±6.59

122.56±4.87

135.38±5.22

135.50±4.52

คาสภาพการนําไฟฟา
(µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา
(mg/L)
สี (mg/L.Pt)

14.61±4.44

5.06±3.04

14.06±6.07

5.03±2.08

14.19±7.72

5.84±2.51

ความขุน (NTU)

0.59±0.18

0.21±0.05

0.66±0.23

0.22±0.05

0.71±0.17

0.25±0.06

UV254 (1/cm)

0.05±0.01

0.04±0.01

0.06±0.01

0.04±0.01

0.05±0.01

0.04±0.01

DOC (mg/L)

3.09±0.51

2.64±0.34

3.52±0.46

2.76±0.48

3.20±0.51

2.71±0.38

ก. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสี
สํา หรั บ น้ํ าผิ วดิ น จากอ า งเก็ บ น้ํา สุ ร ะเมื่ อ นํ า มาผ า นระบบกรอง พบว า
เพอมิเอทฟลักซที่ใชในการกรองมีผลตอคาการกําจัดสี ที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h คาของสี
หลังผานการกรองมีคาสีอยูในชวง 1.43-11.91 mg/L.Pt ทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h คาของสี
อยูในชวง 1.43-8.91 mg/L.Pt และที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของสีอยูในชวง 1.43-11.91
mg/L.Pt จะเห็ นวาค าของสี ที่เพอมิเอทฟลักซตาง ๆ มีคาไมแตกต างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 และ
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ประสิทธิภาพการกําจัดสีที่ไดหลังผานการกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h คิดเปน
รอยละ 65 64 และ 59 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.7
ข. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดความขุน
ความขุนในน้ําผิวดินอยูร ูปของสารแขวนลอยและคอลลอยด ซึ่งมีขนาดใหญ
กวารูพรุนของเยื่อกรองเมมเบรน จึงสามารถดักอนุภาคของคอลลอยดไวไม ใหสามารถผานออกมา
ระบบกรอง เมื่อนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาทําการวิเคราะหหาคาความขุน โดยคาที่ไดจึงมีคา
นอยมาก พบวาทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h คาของความขุนหลังผานการกรองมีคาความขุนอยู
ในชวง 0.11-0.38 NTU ที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h คาของความขุนอยูในชวง 0.12-0.53 NTU
และที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของความขุนอยูในชวง 0.16-0.46 NTU ดังแสดงในตารางที่
4.5 ทั้ งนี้ ประสิ ทธิ ภาพการกํ าจั ดขึ้ นอยู กั บค าความขุ นของน้ํ าที่ เข าระบบกรองอั ลตราฟ ลเตรชั น ด วย
ประสิ ท ธิ ภ าพการกํ า จั ด ความขุ น ที่ เ พอมิ เ อทฟลั ก ซ เ ท า กั บ 60 80 และ 100 L/m2.h คิ ด เป น
รอยละ 65 67 และ 64 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.7
ค. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM)
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเมื่อนํามาผานระบบกรอง พบวาเพอมิเอทฟลักซที่
ใชในการกรองมีผ ลตอ คาการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ที่เ พอมิเ อทฟลัก ซเทากับ 60 80
และ 100 L/m2.h คาของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง 0.03-0.06 cm-1 คาของสารอิน ทรีย
ธรรมชาติที่ ออกจากระบบมีคาใกล เคี ยงกั น ดัง แสดงในตารางที่ 4.5 และประสิ ทธิ ภาพการกํ าจัด
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ที่ไดหลังผานการกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h
คิดเปนรอยละ 17 25 และ 18 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ประสิทธิภาพการกําจัดเปนผลมาจาก
คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ เ ข า ระบบ เมื่ อ เพิ่ ม เพอมิ เ อทฟลั ก ซ ให สู ง ขึ้ น จะส ง ผลให ป ระสิ ทธิ ภ าพการกํ า จั ด
สารอินทรียในน้ํ าลดลง เนื่องจากการกรองแบบไหลขวางตองอาศัยกลไกการดู ดซับสารอิน ทรี ย
เมื่อเพิ่มเพอมิเอทฟลักซที่สูงขึ้นจะสามารถผานรูพรุนของเยื่อกรองออกมาได (ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, 2552)
ง. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
แหล งน้ํ าผิ วดิ นจะมี สารอิ นทรีย ที่ล ะลายอยู ในน้ํา คิดเป นร อ ยละ 50 ของ
สารอินทรียธรรมชาติจึงมีความสํ าคั ญอย างยิ่ งตอการวิเคราะหหาสารอิ นทรี ยที่ละลายอยูในน้ํา โดย
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเมื่อ นํามาผานระบบกรองพบวาเพอมิเ อทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h มีคา
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 2.14-3.78 mg/L ที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีคา
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 1.86-4.01 mg/L และเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h มีคา
ของสารอิ น ทรี ยล ะลายน้ํ า (DOC) อยู ในช วง 2.16-3.71 mg/L ดั ง แสดงในตารางที่ 4.5 คิ ด เป น
ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ที่ไดหลังผานการกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ
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80 L/m2.h เทา กับร อยละ 22 และที่เ พอมิเ อทฟลัก ซเ ทากั บ 60 และ100 L/m2.h คิ ดเปน รอยละ 15
เทากัน ดังแสดงในรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 ประสิทธิภาพการกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
จากการทดลองหาเพอมิเอทฟลักซที่เหมาะสมของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้าํ สุ
ระ พบวาเพอมิเ อทฟลักซเ ทากับ 80 L/m2.h มีประสิทธิภ าพในการกํา จัดสี ความขุน สารอิน ทรี ย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดมากกวาเพอมิเอทฟลักซ 60 และ 100 L/m2.h
2. ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจัด
จากการทดลองแปรผัน เพอมิเ อทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h พบวา
เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h ในหัวขอที่ผานมา มีประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาการเดินระบบเปน
ระยะเวลา 120 ชั่วโมงในแต ละเพอมิ เอทฟลั กซแ สดงให เห็น วา ประสิทธิ ภาพการกํ าจั ดค อนขา ง
สม่ําเสมอ ดังนั้นในการแปรผันสัดสวนเพอมิเ อทตอ รีเ ทนเททจะเดินระบบที่สัดสวนละ 30 ชั่วโมง
ดั ง นั้ น ในการทดลองนี้ จ ะเดิ น ระบบที่ เ พอมิ เ อทฟลั ก ซ เ ท า กั บ 80 L/m2.h และแปรผั น สั ด ส ว น
เพอมิเ อทตอ รีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมตอการเดินระบบ
ดังแสดงในตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
น้ําดิบ

สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ

25:75
50:50
75:25

เวลาในการเดินระบบ
(ชั่วโมง)
30
30
30

ตารางที่ 4.7 คุณลักษณะของน้ําทีเ่ ขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
25:75
เขาระบบ
ออกจากระบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

50:50
เขาระบบ
ออกจากระบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

75:25
เขาระบบ
ออกจากระบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

พีเอช

6.80±0.23

6.73±0.10

6.88±0.23

6.88±0.07

6.95±0.10

6.91±0.09

อุณหภูมิ (°C)

29.76±1.62

30.88±1.47

26.86±3.16

28.26±2.46

28.33±0.73

29.24±0.76

279.88±7.12

278.56±6.08

274.50±2.27

275.72±5.86

276.83±3.21

278.26±5.71

140.75±5.91

139.00±3.06

137.25±1.19

137.88±2.88

139.17±2.52

138.96±2.66

สี (mg/L.Pt)

7.98±1.66

2.59±1.49

11.16±3.18

4.81±2.65

10.49±5.36

5.62±2.74

ความขุน (NTU)

0.62±0.04

0.22±0.03

0.71±0.16

0.33±0.05

0.70±0.16

0.37±0.04

UV254 (1/cm)

0.05±0.01

0.04±0.00

0.06±0.00

0.04±0.00

0.05±0.00

0.04±0.00

DOC (mg/L)

3.36±0.51

2.58±0.17

3.54±0.22

2.94±0.10

3.40±0.18

2.93±0.15

พารามิเตอร

คาสภาพการนําไฟฟา
(µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา
(mg/L)

ก. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการกําจัดสี
ความสั มพัน ธ ระหว า งสั ดส วนเพอมิ เ อทต อ รี เ ทนเททของน้ํา ผิวดิ น จาก
อางเก็บน้ํา สุระ เมื่ อแปรผั นสัด สวนเพอมิเ อทตอรี เทนเททเท ากั บ 25:75 พบวาคาของสี หลัง ผา น
การกรองมีคาสีอยูในชวง 1.43-5.92 mg/L.Pt ในขณะที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50
และ 75:25 คาของสีใกลเคียงกันอยูในชวง 1.43-8.91 mg/L.Pt ดังแสดงในตารางที่ 4.7 มีประสิทธิภาพ
การกําจัดสีที่ไดหลังผานการกรองที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25
คิดเปนรอยละ 67 57 และ 46 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.8
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ข. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการกําจัดความขุน
สําหรับน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเมื่อนํามาผานการกรองที่สัดสวนเพอมิ
เอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 พบวาคาความขุนของน้ําที่วัดไดอยูในชวง 0.19-0.31 NTU ที่สัดสวน
เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 คาของความขุนอยูในชวง 0.23-0.43 NTU และที่สัดสวนเพอมิเอทตอ
รีเทนเททเทา กับ 75:25 คาของความขุนอยูในชวง 0.29-0.45 NTU ดั งแสดงในตารางที่ 4.7 และ
ประสิทธิภาพการกําจัดความขุนที่ไดหลังผานการกรองที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 64 54 และ 47 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.8
ค. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM)
น้ํา ผิ ว ดิ น จากอ างเก็ บน้ํ า สุ ร ะเมื่ อ นํ า มาผา นระบบกรอง พบว า สั ดส ว น
เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 หลังผานการกรองมีคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง
0.03-0.04 cm-1 ในขณะที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเ ทนเททเทากับ 50:50 และ 75:25 มีคาสารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) เหลืออยูในชวง 0.04-0.05 cm-1 เทากัน ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และประสิทธิภาพ
การกํ าจั ดสารอิ นทรีย ธ รรมชาติ (NOM) ที่ไ ดหลัง ผ านการกรองที่สั ดส วนเพอมิเ อทต อ รี เทนเทท
เทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 27 19 และ 16 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.8
ง. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ในการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
ในการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
พบวาที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 2.302.90 mg/L ที่สัดสวนเพอมิ เอทตอรีเ ทนเททเท ากับ 50:50 มีคา สารอิ นทรี ยละลายน้ํ า (DOC) อยู
ในชวง 2.74-3.11 mg/L และที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25 มีคาของสารอินทรียละลาย
น้ํา (DOC) อยูในชวง 2.70-3.14 mg/L ดังแสดงในตารางที่ 4.7 มีประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 คิดเปนรอ ยละ 23
17 และ 14 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.8
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รูปที่ 4.8 ประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตาง ๆ
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ดัง นั้น สภาวะที่เ หมาะสมตอ การเดิ น ระบบกรองอั ลตราฟล เตรชัน ที่สั ดส วน
เพอมิเอทฟลักซเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธ รรมชาติ (NOM)
และสารอิน ทรียล ะลายน้ํา (DOC) ไดมากกวา ที่สัดส วนเพอมิเอทตอ รีเทนเททเทากับ 50:50 และ
75:25
4.3.2 ศึกษาการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
1. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัด
ในการทดสอบน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
จะทําการทดลองเช นเดีย วกับการศึ ก ษาน้ํา ผิ วดิ นจากอ างเก็ บน้ําสุระ โดยมีส ภาวะการเดิน ระบบ
ดังแสดงในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 สภาวะการเดินระบบของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
น้ําดิบ

เพอมิเอทฟลักซ (L/m2.h)

เวลาในการเดินระบบ (ชั่วโมง)

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

60
80
100

30
30
30
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ตารางที่ 4.9 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ
60 L/m2.h
พารามิเตอร

80 L/m2.h

100 L/m2.h

เขาระบบ

ออกจากระบบ

เขาระบบ

ออกจากระบบ

เขาระบบ

ออกจากระบบ

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

พีเอช

7.19±0.04

7.13±0.10

7.13±0.17

6.95±0.09

7.32±0.10

7.33±0.11

อุณหภูมิ (°C)

31.18±1.85

33.18±0.83

31.20±0.74

32.21±0.93

31.36±1.42

32.20±1.12

536.00±52.40

577.80±5.35

516.00±27.83

571.16±8.90

539.25±22.66

572.18±6.81

268.00±26.34

289.08±2.81

259.25±15.02

285.84±4.49

271.75±12.31

286.58±3.12

สี (mg/L.Pt)

10.91±4.87

6.49±2.36

12.09±2.47

5.89±2.96

15.46±1.66

9.84±2.79

ความขุน (NTU)

0.81±0.11

0.35±0.04

0.73±0.11

0.29±0.04

0.90±0.07

0.50±0.05

UV254 (1/cm)

0.12±0.01

0.10±0.01

0.12±0.00

0.10±0.00

0.13±0.01

0.11±0.00

DOC (mg/L)

7.01±0.66

6.02±0.38

7.06±0.28

5.79±0.23

7.57±0.53

6.74±0.19

คาสภาพการนําไฟฟา
(µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา
(mg/L)

ก. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสี
การนํ าน้ํา ทิ้งจากระบบบํ าบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองพบวาที่ เ พอมิเอท
ฟลักซเทากับ 60 L/m2.h คาของสีหลังผานการกรองอยูในชวง 2.92-10.41 mg/L.Pt ที่เพอมิเอทฟลัก ซ
เทากับ 80 L/m2.h คาของสีอยูในชวง 1.43-10.41mg/L.Pt และที่เพอมิเ อทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h
คาของสีอยูในชวง 4.42-14.90 mg/L.Pt จะเห็นวาในการเดินระบบกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100
L/m2.h สามารถกําจัดสีไดนอยกวาที่เ พอมิเอทฟลัก ซเทากับ 60 และ 80 L/m2.h ดังแสดงในตารางที่
4.9 และประสิทธิภาพการกําจัดสีที่ไดหลังผานการกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100
L/m2.h คิดเปนรอยละ 41 51 และ 36 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.9
ข. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดความขุน
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเมือ่ ผานการกรองพบวาเพอมิเอทฟลักซเทากับ
2
60 L/m .h มีคาของความขุนอยูในชวง 0.26-0.43 NTU ที่เ พอมิเ อทฟลัก ซเทากับ 80 L/m2.h คาของ
ความขุ นอยูในชวง 0.24-0.37 NTU และที่เพอมิเอทฟลักซ เทากั บ 100 L/m2.h คาของความขุนอยู
ในชวง 0.41-0.60 NTU แสดงดังตารางที่ 4.9 และประสิทธิภาพการกําจัดความขุนที่ไดหลังผานการ
กรองที่เ พอมิเอทฟลั ก ซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h คิดเปนรอยละ 56 60 และ 44 ตามลําดั บ
ดังแสดงในรูปที่ 4.9
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ค. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM)
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อนํามาผานระบบกรอง พบวาที่เพอมิเอท
ฟลักซเท ากับ 60 และ 80 L/m2.h คาของสารอิ นทรียธรรมชาติ (NOM) หลังผานการกรองมีคาอยู
ในชวง 0.09-0.11 cm-1 และที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM)
อยูในชวง 0.11-0.12cm-1 ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และประสิทธิภาพการกําจัด สารอินทรียธรรมชาติ
(NOM) ที่ไดหลังผานการกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h คิดเปนรอยละ 15 19
และ 12 ตามลําดับ ดังรูปที่ 4.9
ง. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเมื่อผานระบบกรองพบวาที่เ พอมิเ อทฟลัก ซ
เทากับ 60 L/m2.h คาของสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) มีคาสารอินทรียล ะลายน้ํา (DOC) อยูในชวง
5.29-6.66 mg/L.Pt ที่ เ พอมิ เ อทฟลั ก ซ เ ท า กั บ 80 L/m2.h มี ค า ของสารอิ น ทรี ย ล ะลายน้ํา (DOC)
อยูในชวง 5.45-6.29 mg/L.Pt และที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h มีคาของสารอินทรียละลายน้ํา
(DOC) อยูในชวง 6.41-7.12 mg/L.Pt ดังแสดงในตารางที่ 4.9 ประสิทธิภาพการกําจัด สารอิน ทรี ย
ละลายน้ํา (DOC) ที่ไดหลังผานการกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h คิดเปนรอย
ละ 14 18 และ 11 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ประสิทธิภาพการกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําทิ้งจากระบบําบัดน้ําเสีย
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ดังนั้ นในการนําน้ํ าทิ้ งจากระบบบํ าบั ดน้ํ าเสียมาเติมระบบที่เพอมิเ อทฟลัก ซ
เท า กั บ 80 L/m2.h มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการกํ า จั ด สี ความขุ น สารอิ น ทรี ย ธ รรมชาติ แ ละ
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) มากกวาที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 และ 80 L/m2.h
2. ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจัด
จากการทดลองหาเพอมิเอทฟลั กซที่เ หมาะสมสํ าหรับน้ําทิ้ง จากระบบบําบัด
น้ําเสีย พบวาเพอมิเอทฟลักซที่ 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพในการกําจัดสูงสุด ดังนั้นจะทําการทดลอง
แปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่
4.10
ตารางที่ 4.10 สภาวะการเดินระบบของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
น้ําดิบ

สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

25:75
50:50
75:25

เวลาในการเดินระบบ
(ชั่วโมง)
30
30
30

ตารางที่ 4.11 คุณลักษณะของน้ําทีเ่ ขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
25:75
เขาระบบ
ออกจากระบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

50:50
เขาระบบ
ออกจากระบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

75:25
เขาระบบ
ออกจากระบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

พีเอช

7.38±0.08

7.38±0.09

7.30±0.07

7.31±0.07

7.22±0.00

7.12±0.08

อุณหภูมิ (°C)

31.07±0.76

32.82±0.66

31.23±0.55

32.34±0.80

31.30±0.36

32.34±0.77

527.17±13.70

565.46±10.45

576.50±33.88

621.08±11.51

571.00±15.56

627.14±5.81

263.67±7.32

283.16±4.02

305.33±43.20

309.08±12.36

285.75±8.13

313.86±2.77

สี (mg/L.Pt)

17.65±1.56

12.00±2.98

14.40±2.16

10.41±2.16

13.03±1.59

10.32±2.43

ความขุน (NTU)

0.99±0.12

0.42±0.04

0.95±0.12

0.45±0.03

0.90±0.05

0.44±0.03

UV254 (1/cm)

0.14±0.00

0.11±0.00

0.14±0.01

0.13±0.01

0.12±0.00

0.11±0.01

DOC (mg/L)

7.99±0.08

6.72±0.17

8.13±0.72

7.45±0.45

7.30±0.26

6.71±0.36

พารามิเตอร

คาสภาพการนําไฟฟา
(µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา
(mg/L)
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ก. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการกําจัดสี
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองพบวาที่สัดสวน เพอมิเอท
ตอรีเทนเททเท ากับ 25:75 พบวาค าของสี หลังผานการกรองมีคา สีอยูในชวง 7.42-17.89 mg/L.Pt
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 พบวาคาของสีหลังผานการกรองมีคาสีอยูในชวง 5.92-16.40
mg/L.Pt และที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเ ทนเททเทากับ 75:25 คาของสีอยูในชวง 5.92-14.90 mg/L.Pt
เทากัน ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และคิด เปนรอยละการกําจัดสี เทากับ 32 28 และ 21 ตามลําดั บ
ดังแสดงในรูปที่ 4.10
ข. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการกําจัดความขุน
น้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย มาผ า นการกรอง สั ด ส ว นเพอมิ เ อทต อ
รีเทนเททเทากับ 25:75 พบวาคาความขุนของน้ําที่วัดไดอยูในชวง 0.37-0.52 NTU ที่สัดสวนเพอมิเอท
ตอรีเทนเททเทากับ 50:50 พบวาคาความขุนของน้ําที่วัดไดอยูในชวง 0.40-0.53 NTU และที่สัดสวน
เพอมิ เ อทต อ รี เ ทนเททเท า กั บ 75:25พบว า ค า ความขุ น ของน้ํา ที่ วัดได อ ยู ในช วง 0.39-0.50 NTU
แสดงดังตารางที่ 4.11 และประสิทธิภาพการกําจัดความขุนที่ไดหลังผานการกรองที่สัดสวนเพอมิเอท
ตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 57 53 และ 52 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.10
ค. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ในการกําจัดสารอินทรียธ รรมชาติ (NOM)
สําหรับน้ํ าทิ้งจากระบบบํา บัดน้ําเสี ย เมื่อ ผา นระบบกรองพบว าที่สัดสวน
เพอมิเ อทตอ รี เ ทนเททเท ากั บ 25:75 และ 75:25 ค าของสารอิ นทรี ยธ รรมชาติ (NOM) หลัง ผ า น
การกรองมีคาสีอ ยูในชวง 0.10-0.12 cm-1 แตที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเ ทนเททเทากับ 50:50 คาของ
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง 0.11-0.14 cm-1 ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และประสิทธิภาพ
การกํ าจั ดสารอิ นทรีย ธ รรมชาติ (NOM) ที่ไ ดหลัง ผ านการกรองที่สั ดส วนเพอมิเ อทต อรี เทนเทท
เทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 17 9 และ 9 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.10 จะเห็น
วาสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทา กับ 25:75 และ 75:25 คากํา จัดสารอิน ทรียธรรมชาติ (NOM)
ไดมีคาอยูในชวงเดียวกันประสิทธิภาพการกําจัดตางกันเปนผลมาจากคุณภาพน้ําที่เขาระบบกรองไม
เทากัน
ง. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ในการกําจัดสารอินทรียล ะลายน้ํา (DOC)
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองพบวา ที่สัดสวนเพอมิเอท
ตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 6.27-7.04 mg/L ที่สัดสวน
เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 6.69-8.24 mg/L และ
ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25 มีคาของสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 6.28-

69

7.23 mg/L ดังแสดงในตารางที่ 4.11 ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25
คิดเปนรอยละ 16 8 และ 8 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.10

รูปที่ 4.10 ประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตาง ๆ
ของน้ําทิ้งจากระบบําบัดน้ําเสีย
ดัง นั้น สภาวะที่เ หมาะสมตอ การเดิ น ระบบกรองอั ลตราฟล เตรชัน ที่สั ดส วน
เพอมิเอทฟลักซเทากับ 25:75 ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดมากกวาที่สัดสวนเพอมิเ อทตอ
รีเทนเททเทากับ 50:50 และ 75:25

4.4 ประสิทธิภาพการกําจัด
จากการศึก ษาประสิ ทธิ ภาพการกําจัดสี ความขุน สารอิน ทรีย ธรรมชาติ (NOM) และ
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียหลัง
ผ านระบบกรองอั ล ตราฟ ล เตรชั น เพื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมในการเดิ น ระบบด ว ยการแปรผั น
เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h และแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
50:50 และ 75:25 สามารถเปรียบเทียบผลที่ไดดังตอไปนี้
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4.4.1 ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัดของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ผลของการแปรผั น เพอมิ เ อทฟลั ก ซ เ พื่อ เปรีย บเที ย บประสิ ทธิภ าพการกํ า จั ด สี
ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ํา
สุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังแสดงในรูปที่ 4.11 ถึงรูปที่ 4.13
เมื่อทดสอบนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุ ระมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชั น
พบวาประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไมแตกตางกันทั้ง 3 สภาวะที่ทําการเดิน
ระบบ เมื่ อ แปรผั น เพอมิ เ อทฟลั ก ซ ที่เ พอมิ เ อท ฟลั ก ซ เ ท ากั บ 80 L/m2.h จะมี ประสิ ทธิ ภ าพใน
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) คิดเปนรอ ยละ 25 และ 22
ตามลําดับ ในขณะที่ประสิทธิภาพการกําจัดสีและความขุน เทากับ รอยละ 64 และ 67 ตามลําดับ แต
ประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
นอยลงเมื่อเดินระบบที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h. ซึ่งอธิบายไดวาเพอมิเอทฟลัก ซที่เพิ่มขึ้น
จะสงผลตอแรงดันที่สูงขึ้น ผลมาจากเกิดการสะสมและอุดตันที่ผิวหนาของเยื่อกรองเมมเบรน ซึง่ การ
อุดตันดังกลาวเกิดขึ้นในขณะที่เดินระบบที่เพอมิเอทฟลักซสูง (Wang et al., 2008) ดังนั้นในการเดิน
ระบบ น้ําดิบที่นํามาศึกษาควรผานการบําบัดขั้นตน มากอนเพื่อลดความเขนขน ของสารอินทรียใน
น้ําดิบและชะลอการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน จากการศึกษาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผาน
การบําบัดขั้นตนกอนสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีคาความขุนประมาณ 2 NTU เมื่อผานการกรอง
พบวาคาความขุนลดลงเหลือนอยกวา 0.22 NTU โดยเพอมิเอทฟลักซที่ใชในการเดินระบบเทากับ 80
L/m2.h ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาของ Glucina et al. (2000) ได นํ า เยื่ อ กรองเมมเบรน
อัลตราฟลเตรชันที่มี MWCO 10,000 ดารตัน ผลิตจาก Cellulose มีพื้นที่การกรอง 64 m2 นํามากรอง
น้ํา ผิวดิน จากแมน้ํา ที่มี ค วามขุ น เฉลี่ ย 10 NTU โดยใชอัตราการซึ มผา นเยื่อ กรองเมมเบรน 15.5
L/m2.hr พบวาน้ําเพอมิเอทมีความขุนเฉลี่ย 0.10 NTU มีการรักษาอัตราการซึมผานของน้ําดวยการลาง
ยอนทุก ๆ 30-40 นาที นอกจากนี้ยังพบวาเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันที่ทําจากโพลีซัลโฟน
ขนาด MWCO 20,000 ดารตัน มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีและสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ํา
ผิวดินไดรอยละ 67 และ 25 เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Korbutowicz et al. (2008) ไดศึกษาน้ําผิวดิน
Odra River โดยใชเยื่อ กรองอัลตราฟลเตรชันที่ทําจากโพลีเ อสเตอรซัลโฟน (PES) ขนาด MWCO
5,000 ดาร ตัน มีประสิทธิภ าพในการกํ าจัดสี ไดรอ ยละ 73 และสารอินทรียธ รรมชาติ (NOM) ได
รอยละ 56 ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาเยื่อกรองเมมเบรนที่มีขนาด MWCO 5,000 ดารตัน มีประสิทธิภาพ
ในการกรองสารในน้ําใหมีประสิทธิภาพมากกวาเยื่อกรองเมมเบรนที่มีขนาด MWCO 20,000 ดารตัน
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รูปที่ 4.11 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่เพอมิเอทฟลักซ 60 L/m2.h

รูปที่ 4.12 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดกําจัดทีเ่ พอมิเอทฟลักซ 80 L/m2.h
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รูปที่ 4.13 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดทีเ่ พอมิเอทฟลักซ 100 L/m2.h
การศึกษาครั้งนี้ไดนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ผลที่ไดสอดคลองกับการนําน้ําผิวดินจาก
อ างเก็บ น้ํ าสุ ร ะมาผา นระบบกรอง กล า วคื อ ประสิท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด สี ความขุ น สารอิ น ทรี ย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอิ น ทรี ย ล ะลายน้ํ า (DOC) ที่ เ พอมิ เ อทฟลัก ซ เ ท า กั บ 80 L/m2.h มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสูงสุดเมื่อเทียบกับเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 และ 100 L/m2.h โดยพบวา
ประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
คิดเปนรอยละ 51 60 19 และ 18 ตามลําดับ อยางไรก็ตามน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผาน
ระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) มีคามากกวา 4 mg/L จะทําใหเกิด
เปนสารไตรฮาโลมีเทนมากกวา 50 g/L (Hans et al., 1993)
4.4.2 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจัดของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
กําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจาก
อางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4.14 ถึงรูปที่ 4.16
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การหาเพอมิ เ อทฟลั ก ซ ที่เหมาะสมพบว าเพอมิ เอทฟลั กซ เทา กับ 80 L/m2.h มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา
(DOC) ดังนั้นจึงนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองอัลตราฟล เตรชันดวยการแปรผัน
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 พบวาสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
เท ากั บ 25:75 มีประสิ ทธิ ภ าพสูงสุ ดในการกํ าจัด สี ความขุน สารอิ นทรียธ รรมชาติ (NOM) และ
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) รอยละ 67 64 27 และ 23 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผาน
มาพบวาเยื่อกรองที่มีขนาด MWCO 10-50 กิโลดารตัน สามารถกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ได
รอยละ 25-32 (Siddiqui et al., 1997) นอกจากนี้ยังพบวาประสิทธิภาพการกําจัดจะลดลงเมื่อสัดสวน
เพอมิเอท ต อรีเทนเททเพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบวาที่สั ดสวนเพอมิเอทตอรี เทนเททเทากับ 75:25 มี
ประสิทธิภาพการกําจัดนอยสุดเมื่อเปรียบเทียบกับที่สัดสวนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันเมื่อนําน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดวยการเดินระบบที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ
80 L/m2.h โดยแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอ รีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 ตามลําดับ
พบวาที่สัดสวนเพอมิเอท ตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) คิดเปนรอยละ 32 57 17 และ 16 ตามลําดับ

รูปที่ 4.14 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สดั สวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75
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รูปที่ 4.15 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สดั สวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 50:50

รูปที่ 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดทีส่ ดั สวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 75:25
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4.5 ผลของความดันในการเดินระบบ
ในการเดิ น ระบบกรองอั ล ตราฟล เตรชั น ของน้ํ า ผิ วดิ น จากอ างเก็ บน้ํา สุ ร ะและน้ํ า ทิ้ ง
จากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยแปรผัน เพอมิเ อทฟลักซและแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท ได
แสดงใหเห็นถึงความดันที่เกิดขึ้นจากการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันเทียบกับระยะเวลาในการ
เดินระบบ
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระจะถูกปอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยสภาวะการ
เดินระบบดังแสดงในตารางที่ 4.12 ที่สัดสวนเพอมิเอทตอ รีเทนเททเทากับ 25:75 และแปรผันเพอมิ
เอทฟลัก ซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h ซึ่งการเดินระบบในแตละเพอมิเอทฟลักซจะใชเวลา 120
ชั่วโมง โดยการเดินระบบอยางตอเนื่องรวมเปนระยะเวลา 360 ชั่วโมง จากการทดลองพบวาแรงดันที่
เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากความเขมขนของน้ําที่เขาระบบกรองเกิดการอุดตันที่ผิวหนาของเยื่อกรองเมม
เบรนและความตา นทานของชั้ น เคก ที่ ส ะสมอยู ในเยื่อ กรองเมมเบรน (McCarthy et al., 2002;
Cristensen et al., 2009) การแปรผันเพอมิเอทฟลักซจะแปรผันตรงกับความดันที่เกิดขึ้น และยังสงผล
ตอประสิทธิภาพการกําจัด โดยแรงดันเพิ่มขึ้นจาก 14.77-41.59 kPa เมื่อ เพอมิเอทฟลักซเพิ่มขึ้นจาก
60-100 L/m2.h ดังแสดงในรูปที่ 4.17
ตารางที่ 4.12 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลักซของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
ทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
ประสิทธิภาพการกําจัด (%)

เพอมิเอทฟลักซ
(L/m2.h)

แรงดัน
(kPa)

สี

ความขุน

สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM)

สารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC)

60

14.77

65

65

17

15

80

25.92

64

67

25

22

100

41.59

59

64

18

15
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รูปที่ 4.17 ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
เนื่ อ งจากในการทดลองหาสภาวะที่เ หมาะสมด วยการแปรผันเพอมิ เอทฟลั กซ พบว า
เพอมิ เอทฟลัก ซ เทากั บ 80 L/m2.h มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในการกํ าจัด เมื่อ ตองการหาสัดสวนที่
เหมาะสมตอ ประสิทธิภาพการกําจัดจึงเดินระบบที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h และแปรผัน
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 ตามลําดับ โดยใชระยะเวลาในการเดิน
ระบบที่สัดสวนละ 30 ชั่วโมง พบวาแรงดันเพิ่มขึ้นจาก 41.38-72.41 kPa จากตารางที่ 4.13 จะเห็นวา
ประสิทธิภาพการกําจัดที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
กําจัด แต 75:25 ประสิทธิภาพนอยสุดเปนผลมาจากความเร็วที่ผานเยื่อกรองมีคาสูงเกิดเปน การไหล
แบบ Dead-end ทําใหอนุภาคในน้ําสามารถกรองผานเยื่อกรองมาได ผลของความดันที่เกิดขึ้นจากรูปที่
4.18 เพิ่ มขึ้นจาก 41.38-72.41 kPa เมื่อเทียบกับความสามารถของเยื่อกรองเมมเบรนที่นํามาทดสอบ
สามารถทนแรงดันได 100-300 kPa ดังนั้นจะตองทําการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเพื่อลด
แรงดันที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 4.13 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําผิวดิน
จากอางเก็บน้ําสุระทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ประสิทธิภาพการกําจัด (%)

เพอมิเอท
ตอรีเทนเทท

แรงดัน
(kPa)

สี

ความขุน

สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM)

สารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC)

25:75

41.38

67

64

27

23

50:50

58.62

57

54

19

17

75:25

72.41

46

47

16

14

รูปที่ 4.18 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบ
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
จากการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระที่ระยะเวลา 120
ชั่วโมงในแตละเพอมิเอทฟลักซและระยะเวลา 30 ชั่วโมงในแตละสัดสวน พบวาคาความแปรปรวนที่
ระยะเวลา 120 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมง มีคาไมแตกตางกัน ดังนั้นการทดสอบเดินระบบกรองอัลตรา
ฟลเตรชันสําหรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียจึงเลือกใชระยะเวลาในการเดินระบบเทากับ 30 ชัว่ โมง
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ในการทดสอบน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียโดยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80
และ 100 L/m2.h พบวาแรงดันเพิ่มขึ้นจาก 31.03-41.38 kPa ดังแสดงในรูปที่ 4.19 และพบวาที่เพอมิ
เอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติและสารอินทรียละลายน้ํา
สูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลักซของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
ประสิทธิภาพการกําจัด (%)

เพอมิเอทฟลักซ
(L/m2.h)

แรงดัน
(kPa)

สี

ความขุน

สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM)

สารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC)

60

31.03

41

56

15

14

80

34.48

51

60

19

18

100

41.38

36

44

12

11

รูปที่ 4.19 ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
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จากสภาวะเพอมิเ อทฟลั ก ซที่เ หมาะสมขา งตน ได นํ ามาแปรผัน สั ดส วนเพอมิ เ อทตอ
รีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 ตามลําดับ พบวาเมื่อสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเพิ่มขึ้น
ทําให ผลตา งแรงดัน เพิ่มขึ้ นจาก 41.38-55.17 kPa ตามลํา ดับ ดัง แสดงในรูปที่ 4.20 นอกจากนี้ ที่
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ
และสารอินทรียละลายน้ํา และเปนไปในทิศทางเดียวกับการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ ดังแสดงในตาราง ที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ประสิทธิภาพการกําจัด (%)

เพอมิเอท
ตอรีเทนเทท

แรงดัน
(kPa)

สี

ความขุน

สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM)

สารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC)

25:75

41.38

32

57

17

16

50:50
75:25

48.27
55.17

28
21

53
52

9
9

8
8

รูปที่ 4.20 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบ
ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h

80

4.6 การลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน
การอุดตัน ของเยื่อ กรองเมมเบรนเปน ป ญหาสําคัญที่ สงผลใหค าเพอมิเ อทฟลั ก ซ และ
แรงดันทีเ่ พิ่มขึ้น โดยการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนนั้นจะประกอบไปดวยวิธีทางกายภาพ
เพื่อกําจัดชั้นเคกที่สะสมบนผิวเยื่อกรองดวยการลางกลับทางหรือลางยอน (Backwash) เพื่อใหสารที่
อยูบนผิวหนาของเยื่อกรองเมมเบรนหลุดออกไป เชน การเพิ่มอัตราการไหล ซึ่งจะเพิ่มแรงเฉือ นที่
ผิวหนาเยื่อกรอง แตจะสามารถลดการสะสมและการอุดตันไดระดับหนึ่งเทานั้น การลางยอนอาจทํา
ระหว า งการกรองหรื อ อาจทํา เมื่อ เสร็จสิ้ น การกรองได แต ไม ส ามารถกํ า จั ดสารที่ ส ะสมอยู ใ น
เยื่อกรองเมมเบรนไดหมด เมื่อเกิดการอุดตันภายในเยื่อกรองเมมเบรนจึงมีความจําเปน ที่จะตองลาง
ดวยสารเคมีเพื่อทําใหสารอุดตันพองตัว หดตัว ละลาย เกิดการหลุดออก (Desorption) หรือสารเคมีที่
ใชอาจทําปฏิกิริยากับสารอุดตัน เชน การเกิดไฮโดรไลซิส การเกิดสารประกอบเชิงซอน เปน ตน อีก
ทั้งวัสดุของเยื่อกรอเมมเบรนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ทําจากโพลิซัลโฟน การเลือกสารเคมีในการลาง
ทําความสะอาดนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับเยื่อกรองและสารที่ทําใหเกิด
การอุ ด ตัน เนื่อ งจากลัก ษณะของน้ํ า ที่นํ ามาศึก ษาจากทั้ง 2 แหล ง มีค วามแตกต า งกั น ดังนั้ นการ
เลือกใชสารเคมีในการลางทําความสะอาดก็จะแตกตางกัน ในแหลงน้ําผิวดินทั่วไปมักมีสารอินทรียท ี่
เปนสาเหตุของการอุดตัน การใชโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) จึงเหมาะสมตอการนํามาลางเยือ่ กรอง
เมมเบรน สําหรับน้ําทิ้งทีผ่ านการบําบัดแลวจะพบอยูในรูปของสาหรายและแบคทีเรีย ดังนั้นการลาง
ทํา ความสะอาดเยื่ อ กรองดวยโซเดีย มไฮโปรคลอไรด (NaOCl) จึง ถู ก เลื อ กนํา มาใช ในการลา ง
ทําความสะอาด โดยการศึกษาครั้งนี้จะนํา NaOH 0.02 N และ NaOCl 100 mg/L ในการทําความ
สะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเมื่อเกิดการอุดตัน (Liang et al., 2008)
เนื่องจากการเดินระบบกรองอัล ตราฟล เตรชันในการศึกษาครั้งนี้ไดทดสอบเดิน ระบบ
ดวยการนํา น้ํ าผิ วดิ นจากอ า งเก็ บน้ํา สุ ระและน้ํ า ทิ้งจากระบบบํา บั ดน้ํา เสีย มาผ า นระบบกรอง ใน
ระยะแรกเปนการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาทดสอบเพื่อหาสภาวะการเดินระบบที่เหมาะสม
และในระยะที่สองเปนการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน กอ น
เดิ น ระบบกรองจะวั ด ความต า นทานเริ่ ม ต น ของเยื่ อ งกรองเมมเบรนไว เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ความตา นทานหลั ง จากเดิ น ระบบ โดยมี ค า ความต านทานเริ่ มต น ของเยื่ อ กรองเมมเบรนเท ากั บ
0.988×1012 m-1 เมื่อเดินระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระพบวาความตานทานของเยื่อกรอง
เมมเบรนเพิ่มขึ้นจึงทําการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนดวย NaOH 0.02 N ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.16 กอนนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาทดสอบเดินระบบกรองตอไป
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ตารางที่ 4.16 ผลของความตานทานทีเ่ กิดขึน้ ในการเดินระบบดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
Temperature
(C)

Rt
(m-1)

กอนเดินระบบกรอง

29.0

0.988×1012

หลังเดินระบบกรอง

30.0

4.841×1012

ลางดวย NaOH 0.02 N

33.0

1.479×1012

รายการ

หลังจากการลางทําความสะอาดดวย NaOH 0.02 N ของการอุดตันที่เกิดขึ้นจากการเดิน
ระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระพบวาความตานทานของเยื่อกรองเมมเบรนลดลง ดังนั้น
จึงนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาทําการทดสอบเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน และทําการวัด
ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเพื่อเปนขอมูลไวอางอิงเพื่อเปรียบเทียบกับความตานทานทีเ่ กิดขึน้
หลังเดินระบบกรองโดยคาความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเมมเบรนเทากับ 1.479×1012 m-1 ความ
ตานทานที่วัดไดหลังจากเดินระบบกรองของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียพบวามีคาความตานทาน
ทั้งหมด (Rt) สูงขึ้น เนื่องจากน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียจะประกอบไปดวย แบคทีเรีย และสาหราย
การลางลางทําความสะอาดเยื่อกรองดวย NaOH 0.02 N และ NaOCl 100 mg/L ลดการอุดตันที่เกิดขึ้น
ได ดังแสดงในตารางที่ 4.17 ดังนั้นการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนดวยสารเคมีจะสามารถ
ลดความตานทานของเยื่อกรองเมมเบรนและลดการอุดตันที่เกิดขึ้นใหสามารถนําเยือ่ กรองกลับมาเดิน
ระบบกรองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4.17 ผลของความตานทานทีเ่ กิดขึน้ ในการเดินระบบดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
Temperature
(C)

Rt
(m-1)

กอนเดินระบบกรอง

33.0

1.479×1012

หลังเดินระบบกรอง

33.0

5.425×1012

ลางดวย NaOH 0.02 N

29.2

2.958×1012

ลางดวย NaOCl 100 mg/L

29.2

1.373×1012

รายการ
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4.7 คุณลักษณะของน้ําหลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
จากการศึ ก ษาหาสภาวะที่ เ หมาะสมต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการกํ า จั ด ด วยการประยุก ต ใ ช
กระบวนการโคแอกกูเลชันรวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดวยการน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ผลจากการศึก ษาพบวาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเมื่อนํามาผาน
กระบวนการโคแอกกูเลชันร วมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชันสามารถลดคาสารอินทรียละลายน้ํ า
(DOC) ให เหลือนอยกวา 4 mg/L และเหมาะสมตอการนํามาผลิตน้ําประปา ในขณะที่การปรับปรุ ง
คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันรวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
พบว าไม สามารถลดสารอิ นทรี ย ละลายน้ํ า (DOC) ใหเ หลือน อ ยกว า 4 mg/L ซึ่ งจะก อให เ กิดสาร
ไตรฮาโลมีเทนไดมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร (Hans et al., 1993) ดังนั้นจึงจําเปนตอ งผานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ที่มีประสิทธิภ าพสูง ขึ้น ตอ ไป โดยคุณ ภาพน้ํา ที่อ อกจากระบบกรองอัล ตรา
ฟล เตรชันของแหลงน้ําทั้ง 2 แหลง แสดงในตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 คุณภาพน้ําที่ออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันและคุณภาพน้ําที่ตองการ
นํากลับมาใชใหม
พารามิเตอร
พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา
(µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา
(mg/L)
สี (mg/L.Pt)

มาตรฐาน
น้ําประปา
(U.S.EPA, 2006)
6.5-8.5

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
6.88
0.16

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
7.20
0.17

-

26.54

2.38

32.51

0.93

-

291.52

60.54

589.14

26.46

<500

145.64

30.36

294.60

13.52

<15

5.12

2.65

9.16

3.42

ความขุน (NTU)

<5

0.24

0.07

0.41

0.08

UV254 (1/cm)

-

0.04

0.01

0.11

0.01

DOC (mg/L)

-

2.73

0.38

6.58

0.62

พารามิเตอรทั้งหมดซึ่งประกอบไปดวย พีเอช อุณหภูมิ คาสภาพการนําไฟฟา คาของแข็ง
ละลายน้ํา คาสี คาความขุน คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
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หลังผานระบบกรองอัลตราฟ ลเตรชัน มีความสํา คัญตอ การนําน้ํากลั บมาใชใหม โดยคุ ณภาพน้ํา ที่
ตองการนํากลับมาใชใหมจะตองมีคุณภาพเทียบเทากับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปได
การนําน้ํากลับมาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา คุณภาพน้ําของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ํา
สุระที่ อ อกจากระบบกรองพบว า เมื่อ เที ยบกั บมาตรฐานน้ํ าประปา พบว า พี เ อชของน้ํ า เป น กลาง
คาของสี 5 mg/L และความขุนของน้ํานอยกวา 5 NTU นอกจากนี้ยังพบวาคาของแข็งละลายน้ํามีคา
นอ ยกวา 500 mg/L (U.S.EPA, 2006) และระบบกรองอัลตราฟล เตรชันสามารถลดคาสารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ใหมีคาลงอีกหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน สําหรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ํา
เสียเมื่อผานระบบกรองพบวาไมสามารถกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L เมื่อ
เติมคลอรีนลงไปในน้ําอาจสงผลตอการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนไดมากกวา 50 ไมโครกรัมตอ ลิตร
(Hans et al., 1993) ดังนั้น ถาตองการนําน้ําทิ้งจากระบบบํา บัดน้ําเสียมาใชเ พื่อการผลิตน้ําประปา
จะตองนําเยื่อ กรองเมมเบรนที่มีขนาด MWCO นอยกวานี้มาใชในการกรองเพื่อกําจัดสารอินทรี ย
ละลายน้ํา (DOC) ตอไป อยางไรก็ตามคุณภาพน้ําที่ออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีคุณภาพที่สูง
กวากระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป ซึ่งสามารนํากลับมาใหมไดทั้งในการอุปโภคและบริโภค
ตลอดจนการนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 การนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน
ประเภท
การเกษตร
(Agricultural Irrigation)
พัฒนาพื้นที่
(Lanscape Irrigaiton)
กระบวนการอุตสาหกรรม
(Industrial Activities)
การเตินน้ําใตดิน
(Groundwater Recharge)
การพักผอนหยอนใจ
(Recreational and Environmental)
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเมือง
(Non-potable Urban)
ผลิตน้ําดื่ม (Potable Reuse)

การนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวไปประยุกตใช
ใชในการเกษตร เชน รดน้ําพืชผลทางการเกษตร
ใชรดน้ํา สนามกอลฟ สนามเด็กเลน บริเวณพื้นที่รอบ ๆ
ยานทีพ่ ักอาศัย หรือ รอบ ๆ ยานศูนยการคา
ใชในกระบวนการอุตสาหกรรม เชน ระบบหลอเย็น หมอตมไอ
หรือใชเปนน้ําลางทําความสะอาด
ใชเพื่อเติมน้ําสงสูใตดินเพื่อปองกันการทรุดตัวของดิน หรือ ควบคุม
ระดับน้ําเค็มในน้ํา
สวนสาธารณะใชตกปลา พายเรือ และอื่น ๆ ที่ไมใชกิจกรรมสันทนาการ
(กรณีแหลงน้ําไมควบคุม) หรือเพื่อสันทนาการ เชน สระวายน้าํ และน้ํา
ในทะเลสาบ (กรณีแหลงน้ําไมควบคุม)
ใชเปนน้ําชักโครก ใชเปนน้ําดับเพลิง ใชในกิจกรรมกอสราง
ใชเปนน้ําดื่ม

84

4.8 ประเมินความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร
กระบวนการเมมเบรนมี ข อ จํ ากั ด ในเรื่ อ งของค า ใช จา ยที่ ตอ งลงทุ น สู ง แต ข อ ดี ข อง
กระบวนการดังกลาวใหคุณภาพน้ําที่สม่ําเสมอ ลดการใชสารเคมีและใชพื้นที่นอยในการติดตั้งระบบ
ดังนั้น ในการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร จะแสดงคา การลงทุ นในการติดตั้งระบบ คา การเดิ น
ระบบและการบํารุงรักษา สําหรับนํากลับมาใชควบคูหรือทดแทนกระบวนการผลิตน้ําประปา
4.8.1 ตนทุนในการติดตั้งระบบ
ในการติ ด ตั้ ง ระบบบเมมเบรนจะประกอบไปด ว ยค า ใช จ า ยของเยื่ อ กรอง
อัลตราฟ ลเตรชัน และอุปกรณ ที่ใช ในการเดิ นระบบ โดยคาติดตั้ ง ระบบทั้ งหมดคิ ดเปน เงิน 42,100
บาท รายละเอียดคาใชจายดังแสดงในตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ประมาณการอุปกรณการติดตั้งระบบ

ทอน

ราคาตอหนวย
(บาท)
6,000

ราคารวม
(บาท)
6,000

1
20

ชุด
ทอน

700
220

700
4,400

ปมสูบน้ําขนาด 0.48 กิโลวัตต

1

เครื่อง

8,000

8,000

ถังน้ําไฟเบอรกลาส

2

ถัง

5,000

10,000

ระบบทอและวาลว

1

ชุด

5,000

5,000

เกจวัดความดัน

1

ชุด

2,000

2,000

คาแรงในการติดตั้งระบบ

2

คน

3,000

6,000

รายการ

จํานวน

หนวย

เยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน

1

ชุดกรองคารทริค 100ไมครอน
ไสกรองคารทริค 100 ไมครอน

รวมคาใชจายทั้งหมด

42,100

คาใชจายในการติดตั้งระบบทั้งหมดของระบบกรองอัล ตราฟล เตรชันเปน การคิด
คาใชจายในระดับตนแบบ แตถานํามาใชในการทํางานภาคสนามจะตองเพิ่มจํานวนโมดูลของอัลตรา
ฟลเตรชันมากกวา 1 โมดูล ถึงจะไดปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอคาใชจายที่สูงขึ้นในดานราคา
ติดตั้งอุปกรณและการควบคุมน้ําที่เขาระบบดวยปม โดยในการคิดคาใชจายจะคํานวณจากสภาวะที่
เหมาะสมตอการเดินระบบกรองคือ เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h หรือเทากับ 11.52 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน และแสดงคาใชจายในการติดตั้งระบบดังแสดงในตารางที่ 4.21
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ตารางที่ 4.21 ประมาณคาใชจายในการติดตั้งระบบและการควบคุมระบบ
รายการ

แฟคเตอร

อุปกรณและการควบคุม
คาติดตั้งระบบ
คาทอและวาลว

รอยละ 25 ของราคาอุปกรณ
รอยละ 35 ของราคาอุปกรณ
อุปกรณ แ ละการควบคุ ม ค าติ ดตั้ ง ระบบ
รวมคากอสรางทั้งหมด
คาทอและวาลว
คาออกแบบ
รอยละ 15 ของคากอสราง
คาอื่น ๆ (เงินสํารองฉุกเฉิน)
รอยละ 15 ของคากอสราง
รวมคาออกแบบและอื่น ๆ
คาออกแบบ+คาอื่น ๆ
รวมคาติดตั้งระบบทั้งหมด
หมายเหตุ : U.S.EPA. (1998)

ราคารวม
(บาท)
42,100
10,525
14,735
67,360
10,104
10,104
20,208
87,568

4.8.2 คาเดินระบบและคาบํารุงรักษา
ในการเดิ นระบบกรองและค า บํา รุงรัก ษารายป จะคิ ดจากคาบํ ารุ งรั ก ษา คาแรง
คาไฟ และคาสารเคมีที่ใชในการตกตะกอนในขั้นตอนกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยปริมาณน้ําที่
ใชในการเดิน ระบบกรองเทากับ 11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและ
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังแสดงในตารางที่ 4.22-4.23
ตารางที่ 4.22 คาไฟฟาที่ใชในการเดินระบบ
รายการ
เวลาเดินระบบ
เพอมิเอทฟลักซ
ปริมาตรน้ําที่ได
กําลังของปม
คาไฟฟาทั้งหมด
คาไฟฟาตอการผลิต

น้ําผิวดิน
น้ําทิ้ง
จากอางเก็บน้ําสุระ จากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชั่วโมง
30
30
ลิตรตอชั่วโมง
480
480
ลูกบาศกเมตร
14.4
14.4
กิโลวัตตชั่วโมง
14.4
14.4
บาท
43.2
43.2
บาทตอลูกบากศเมตร
3
3
หนวย
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ตารางที่ 4.23 คาใชจายในเดินระบบและการบํารุงรักษา
กระบวนการ
กระบวนการ
โคแอกกูเลชัน
ระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชัน

รายการ

สารเคมีที่ใชในการตกตะกอน
คาบํารุงรักษา
คาไฟฟา

0.60 บาทตอลูกบาศกเมตร (น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ)
0.90 บาทตอลูกบาศกเมตร (น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย)
รอยละ 4 ของคาติดตั้งระบบ (U.S.EPA, 1998)
3 บาทตอลูกบาศกเมตร
รวม
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หมายเหตุ : คาแรง 4,500 บาทตอคนตอเดือน
ไมรวมคาใชจายในการลางสารเคมี

แฟคเตอร

ราคา
(บาทตอป)
น้ําผิวดินจาก น้ําทิ้งจากระบบ
อางเก็บน้ําสุระ บําบัดน้ําเสีย
2,523
3,784
3,503
3,503
12,614
12,614
18,640
19,901
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จากการนําน้ําผิวดินจากอางเก็ บน้ําสุร ะและน้ําทิ้งจากระบบบํ าบัดน้ําเสียมาผ านระบบ
กรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาคาใชจายในการบํารุงรักษาของน้ําดิบจากทั้ง 2 แหลง เทากับ 0.83 บาท
ตอลูกบาศกเมตร โดยไมรวมคาใชจายการใชสารเคมีในการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน
เนื่องจากน้ําดิบจากทั้ง 2 แหลงกอนเขาระบบกรองอัลตราฟลเตรชันจะผานกระบวนการบําบัดขั้นตน
ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันและการกรองผานคาร ทริค 100 ไมครอน จึงสามารถดักอนุภาคสาร
แขวนลอยและคอลลอยดที่มีขนาดใหญ 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน เพื่อลด
การอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน ดังนั้นคาใชจายในการเดินระบบและการบํารุงรักษาของการนําน้ํา
ผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองเทากับ 1.43 บาทตอลูก บาศกเมตร และน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียเทากับ 1.73 บาทตอลูกบาศกเมตร เมื่อเปรียบเทียบคาเดินระบบและคาการบํารุงรักษา
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาในการเดินระบบกรองอัลตรา
ฟลเตรชันที่สภาวะการเดินระบบเดียวกัน คาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานการบํารุงรักษาและการเดิน
ระบบไมแ ตกต างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.23 แต มีแ ตกต างกันในขั้ นตอนการบํ าบัดขั้น ตน ดวย
กระบวนการโคแอกกูเ ลชัน ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ํ าเสียที่ตองใช สารเคมีในการตกตะกอนที่
มากกวาเพื่อควบคุมคุณภาพน้ําที่เขาระบบกรองใหมีความใกลเคียงกับน้ําผิวดิน จากอางเก็บน้ําสุระ
โดยแสดงรายการคํานวณไวในภาคผนวก ง
นอกจากนี้ไดทําการสรุปคาใชจายของปริมาณน้ําสะอาดที่ผลิตไดจากสภาวะที่เหมาะสม
ตอการเดินระบบที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
ผลที่ไดดังแสดงในตารางที่ 4.24 จะเห็นวาการผลิตน้ําสะอาดที่ไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมี
คาใชจายในการเดินระบบและคาการบํารุงรักษาไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.24 คาใชจายของการผลิตน้ําสะอาดที่ไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
น้ําผิวดิน
น้ําทิ้ง
รายการ
จากอางเก็บน้ําสุระ
จากระบบบําบัดน้ําเสีย
การบํารุงรักษา
0.83
0.83
คาเดินระบบ
0.60
0.90
รวมคาเดินระบบและคาการบํารุงรักษา
1.43
1.73
หมายเหตุ : หนวยของคาการผลิตน้ําเทากับบาทตอลูกบาศกเมตร
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมา
ผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันในการทดลองระดับตนแบบ น้ํา ดิบจากทั้ง 2 แหลง จะถูกควบคุม
คุณภาพน้ํ าด วยกระบวนการโคแอกกูล ชัน และชุ ด กรองคารทริค 100 ไมครอน ก อนเข าสู ระบบ
กรองอัลตราฟลเตรชันพบวาการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานกระบวนการบําบัดขั้นตนดวย
กระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยพิจารณาจากคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) พบวาการบําบัดขั้นตน
ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันสามารถลดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L ซึง่
มีผ ลตอ การเกิ ด สารไตรฮาโลมี เ ทนน อ ยกวา 50 g/L จึ ง สามารถนํ า มาใช ในกระบวนการผลิต
น้ําประปาไดโดยตรงและเมื่อนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาศึก ษาความเปนไปไดในการนําน้ํา
กลับมาใชใหมพบวาน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเมื่อ ผานกระบวนการบําบัดขั้นตนแลวไมสามารถ
ลดคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเ หลือนอ ยกวา 4 mg/L ได จึงมีค วามจําเปนตองนําน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันเพื่อลดคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ตอไป
ในการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันจะนําน้ําผิวดินจากอางเก็บนําสุระและน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 80 และ 100 L/m2.h
ตามลําดับ และแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 50:50 และ 75:25 ตามลําดับ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. สภาวะที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM)
และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
คือ สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และเพอมิเอทฟลักซที่เหมาะสมเทากับ 80 L/m2.h
2. ประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอิน ทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ คิดเปนรอยละ 67 64 27 และ 23 ตามลําดับ และ
ประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)
ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 32 67 17 และ 16 ตามลําดับ
3. เมื่ อ เปรี ยบเที ยบคา ใช จายด า นการเดิ น ระบบและการบํ ารุ ง รัก ษาของน้ํา ผิวดิ น จาก
อางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งทางดานการบํารุงรักษาและการ
เดินระบบไมแตกตางกัน แตมีความแตกตางกันในขั้นตอนการใชสารเคมีในการตกตะกอนที่มากกวา
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่ผลิตไดเพื่อนํากลับมาใชใหมพบวาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้าํ
สุระเมื่อผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีความเหมาะสมตอการนํามาผลิตน้ําประปา แตน้ําทิ้งจาก
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ระบบบํ าบัดน้ํ า เสี ยที่ผ านระบบกรองอัล ตราฟ ล เตรชั น ไมเ หมาะสมต อ การนํามาผลิ ตน้ํ า ประปา
เนื่องจากไมสามารถกําจัดสารอินทรียละลายน้ําใหเหลือนอยกวา 4 mg/L ได

5.2 ขอเสนอแนะในอนาคต
การนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันจะเปนแนวทางในการแกไขการขาดแคลนน้ําในอนาคต ซึ่งสามารถนํากลับมาใช
ใหม ไ ด แต ข อ จํ า กั ด ของน้ํ า ที่ นํ ากลั บ มาใช ใหม จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ ต อ งการว า มี ค วาม
เหมาะสมตอการนํามาใชประโยชนทางดานใด จากการศึกษาพบวาน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเมื่อ
นํา มาผ า นระบบกรองอั ล ตราฟ ล เตรชัน ที่มี ข นาด MWCO 20,000 ดาร ตั น ไม ส ามารถกํ า จั ด
สารอินทรียละลายน้ําไดหมด เนื่องจากสารอินทรียธรรมชาติที่ละลายอยูในน้ําสามารถกรองผานเยื่อ
กรองเมมเบรนออกมาไดจึงควรนําเยื่อกรองเมมเบรนที่มีขนาด MWCO นอยกวานี้มาใชสําหรับกรอง
สารอินทรียละลายน้ํา
นอกจากนี้ระบบกรองอัล ตราฟล เตรชันสามารถนํามาใชรวมกับกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําหรือทดแทนเพื่อการผลิตน้ําประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งดานชุมชน การเกษตร และ
อุ ต สาหกรรม เป น ต น แต ขอ จํ า กั ด ของเยื่ อ กรองเมมเบรนอั ล ตราฟ ล เตรชั น คื อ การอุ ดตั น จาก
สารอินทรียที่มีอยูในน้ํา ดังนั้นการนํากระบวนการบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันมาใช
รวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน จะสามารถลดการอุดตัน และยืดอายุก ารใชงานของเยื่อกรอง
เมมเบรนอัลตราฟลเตรชันได
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ภาคผนวก ก
คุณลักษณะของน้ําที่นํามาใชในการศึกษา
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ตารางที่ ก.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)

7.25
25.55
239.21
119.64
180.85
11.67
0.23
13.24

6.38
20.65
198.75
100.50
91.25
4.38
0.16
9.22

7.89
33.70
383.75
197.25
297.83
20.23
0.34
19.34

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.33
2.42
37.76
21.31
59.04
3.49
0.03
1.92

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 51 ขอมูล
ตารางที่ ก.2 คุณลักษณะของน้ําทิ้งทีผ่ านการบําบัดแลว
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)

8.23
30.89
505.39
252.95
120.12
10.74
0.26
14.83

8.02
17.75
480.50
240.50
68.04
5.57
0.22
12.45

8.49
33.30
523.50
262.00
184.06
19.05
0.31
17.52

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 19 ขอมูล

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.12
3.31
11.27
5.68
39.19
4.38
0.03
1.67
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ตารางที่ ก.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)

6.78
25.70
275.00
137.46
19.21
1.22
0.06
3.66

6.46
21.85
184.50
88.75
9.66
0.49
0.03
2.00

7.10
32.20
430.50
215.25
32.12
2.22
0.11
6.37

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.13
2.49
44.90
22.53
5.44
0.37
0.02
0.90

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 51 ขอมูล
ตารางที่ ก.4 คุณลักษณะของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)

7.23
31.84
586.37
293.63
21.01
1.36
0.14
8.37

6.91
30.35
561.00
281.00
12.65
1.03
0.11
6.54

7.68
33.45
630.00
315.50
26.88
2.03
0.16
9.38

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 19 ขอมูล

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.21
0.83
23.09
11.86
4.77
0.26
0.01
0.66
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ตารางที่ ก.5 คุณลักษณะของน้าํ ผิวดินจากอางเก็บน้าํ สุระ
หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)

6.86
25.59
278.18
139.44
12.89
0.67
0.05
3.32

6.57
20.50
235.25
114.50
2.92
0.36
0.03
2.25

7.22
31.20
429.50
214.75
24.63
1.09
0.07
4.41

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.14
2.55
43.12
21.47
5.80
0.17
0.01
0.48

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 51 ขอมูล
ตารางที่ ก.6 คุณลักษณะของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)

7.26
31.23
541.16
274.03
13.96
0.87
0.13
7.47

7.02
29.05
481.00
240.50
5.92
0.67
0.11
6.44

7.47
33.35
606.00
353.50
19.39
1.12
0.15
8.76

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 19 ขอมูล

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.13
0.96
34.16
24.68
3.20
0.13
0.01
0.61
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ภาคผนวก ข
คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
หลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
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ตารางที่ ข.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 230 ขอมูล

6.92
27.27
366.75
183.43
5.06
0.21
0.040
2.64

6.50
21.00
256.00
128.00
1.43
0.11
0.031
2.14

7.39
29.80
487.00
244.00
11.91
0.38
0.060
3.78

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.25
1.73
69.95
34.95
3.04
0.05
0.006
0.34

ตารางที่ ข.2 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 230 ขอมูล

6.89
26.60
245.56
122.56
5.03
0.22
0.042
2.76

6.51
24.00
216.00
108.00
1.43
0.12
0.026
1.86

7.15
28.10
263.00
132.00
8.91
0.53
0.064
4.01

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.13
0.93
9.56
4.87
2.08
0.05
0.009
0.48
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ตารางที่ ข.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 230 ขอมูล

6.85
23.86
271.39
135.50
5.84
0.25
0.041
2.71

6.63
21.00
255.00
127.00
1.43
0.16
0.031
2.16

7.12
25.50
288.00
144.00
11.91
0.46
0.059
3.71

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.09
0.93
8.99
4.52
2.51
0.06
0.007
0.38

ตารางที่ ข.4 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

6.73
30.88
278.56
139.00
2.59
0.22
0.038
2.58

6.57
28.10
270.00
135.00
1.43
0.19
0.033
2.30

7.08
32.80
291.00
145.00
5.92
0.31
0.044
2.90

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.10
1.47
6.08
3.06
1.49
0.03
0.003
0.17
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ตารางที่ ข.5 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

6.88
28.26
275.72
137.88
4.81
0.33
0.045
2.94

6.77
22.50
264.00
132.00
1.43
0.23
0.041
2.74

7.00
30.30
282.00
141.00
8.91
0.43
0.048
3.11

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.07
2.46
5.86
2.88
2.65
0.05
0.002
0.10

ตารางที่ ข.6 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

6.91
29.24
278.26
138.96
5.62
0.37
0.045
2.93

6.77
27.50
273.00
136.00
1.43
0.29
0.041
2.70

7.10
30.70
294.00
146.00
8.91
0.45
0.049
3.14

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.09
0.76
5.71
2.66
2.74
0.04
0.003
0.15
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ตารางที่ ข.7 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

7.13
33.18
577.80
289.08
6.49
0.35
0.100
6.02

6.96
31.50
570.00
285.00
2.92
0.26
0.087
5.29

7.30
34.50
588.00
294.00
10.41
0.43
0.112
6.66

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.10
0.83
5.35
2.81
2.36
0.04
0.007
0.38

ตารางที่ ข.8 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

6.95
32.21
571.16
285.84
5.89
0.29
0.096
5.79

6.81
30.20
557.00
279.00
1.43
0.24
0.090
5.45

7.10
33.30
588.00
294.00
10.41
0.37
0.105
6.29

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.09
0.93
8.90
4.49
2.96
0.04
0.004
0.23
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ตารางที่ ข.9 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีเ่ พอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

7.33
32.20
572.18
286.58
9.84
0.50
0.113
6.74

7.17
30.20
556.00
281.00
4.42
0.41
0.107
6.41

7.54
34.30
582.00
291.00
14.90
0.60
0.120
7.12

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.11
1.12
6.81
3.12
2.79
0.05
0.003
0.19

ตารางที่ ข.10 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

7.38
32.82
565.46
283.16
12.00
0.42
0.113
6.72

7.20
31.90
533.00
273.00
7.42
0.37
0.105
6.27

7.52
34.30
580.00
291.00
17.89
0.52
0.119
7.04

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.09
0.66
10.45
4.02
2.98
0.04
0.003
0.17
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ตารางที่ ข.11 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

7.31
32.34
621.08
309.08
10.41
0.45
0.126
7.45

7.20
30.80
566.00
234.00
5.92
0.40
0.112
6.69

7.45
33.80
634.00
318.00
16.40
0.53
0.140
8.24

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.07
0.80
11.51
12.36
2.16
0.03
0.008
0.45

ตารางที่ ข.12 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง
อัลตราฟลเตรชันทีส่ ัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25
พารามิเตอร

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

พีเอช
อุณหภูมิ (°C)
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm)
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L)
สี (mg/L)
ความขุน (NTU)
UV254 (1/cm)
DOC (mg/L)
หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล

7.12
32.34
627.14
313.86
10.32
0.44
0.113
6.71

6.98
30.80
619.00
310.00
5.92
0.39
0.103
6.18

7.22
33.50
634.00
317.00
14.90
0.50
0.122
7.23

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.08
0.77
5.81
2.77
2.43
0.03
0.006
0.36
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ภาคผนวก ค
ความตานทานของเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน
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ตารางที่ ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน
Permeate Flux

Transmembrane Pressure
kPa

kPa

kPa

kPa

L/m2.h

1

2

3

คาเฉลี่ย

60

6.90

10.34

10.34

8.62

80

10.34

13.79

13.79

12.07

100

13.79

17.24

17.24

15.52

120

17.24

20.69

20.69

18.96

140

31.03

24.14

24.14

27.58

ตารางที่ ค.2 ความตานทานเยือ่ กรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
Permeate Flux

Transmembrane Pressure
kPa

kPa

kPa

kPa

L/m2.h

1

2

3

คาเฉลี่ย

60

58.62

55.17

55.17

55.17

80

75.86

74.13

75.86

74.99

100

103.44

96.54

93.10

94.82

120

131.02

124.13

124.13

124.13

140

137.92

137.92

137.92

137.92

ตารางที่ ค.3 ความตานทานเยือ่ กรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรองดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
Permeate Flux

Transmembrane Pressure
kPa

kPa

kPa

kPa

L/m .h

1

2

3

คาเฉลี่ย

60

34.48

31.03

31.03

31.03

80

41.38

34.48

34.48

34.48

100

44.82

41.38

41.38

41.38

120

48.27

48.27

48.27

48.27

140

58.62

55.17

55.17

55.17

2
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ตารางที่ ค.4 ความตานทานเยือ่ กรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
Permeate Flux

Transmembrane Pressure
kPa

kPa

kPa

kPa

L/m2.h

1

2

3

คาเฉลี่ย

60

48.27

41.38

41.38

41.38

80

58.62

55.17

48.27

51.72

100

82.75

75.86

68.96

72.41

120

96.54

103.44

96.54

99.99

140

148.26

124.13

137.92

131.02

ตารางที่ ค.5 ความตานทานเยือ่ กรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH
Permeate Flux

Transmembrane Pressure
kPa

kPa

kPa

kPa

L/m2.h

1

2

3

คาเฉลี่ย

60

48.27

48.27

48.27

48.27

80

78.61

78.61

78.61

78.61

100

115.85

115.85

115.85

115.85

120

136.20

136.20

136.20

136.20

140

162.75

162.75

162.75

162.75

ตารางที่ ค.6 ความตานทานเยือ่ กรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl
Permeate Flux

Transmembrane Pressure
kPa

kPa

kPa

kPa

L/m .h

1

2

3

คาเฉลี่ย

60

31.03

31.03

31.03

31.03

80

34.48

34.48

34.48

34.48

100

41.38

41.38

41.38

41.38

120

48.27

48.27

48.27

48.27

140

55.17

55.17

55.17

55.17

2
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รูปที่ ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเยือ่ กรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน

รูปที่ ค.2 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
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รูปที่ ค.3 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรองดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

รูปที่ ค.4 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
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รูปที่ ค.5 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH

รูปที่ ค.6 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl
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ภาคผนวก ง
รายการคํานวณดานการเดินระบบและการบํารุงรักษา
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รายการคํานวณ

การประมาณคาใชจายในการติดตั้งระบบและการควบคุมระบบ
อุปกรณและการควบคุม
=
42,100
บาท
1. คาติดตั้งระบบ

2.

คาทอและวาลว

รวมคากอสรางทั้งหมด
3.

4.

คาออกแบบ

คาอื่น ๆ

รวมราคาตนทุนทั้งหมด

=

รอยละ 25 ของราคาอุปกรณ

=

0.25×42,100

=

10,525

=

รอยละ 35 ของราคาอุปกรณ

=

0.35×42,100

=

14,735

บาท

=

42,100+10,525+14,735

บาท

=

67,360

=

รอยละ 15 ของคากอสราง

=

0.15×67,360

=

10,104

=

รอยละ 15 ของคากอสราง

=

0.15×67,360

=

10,104

=

คากอสรางทั้งหมด+คาออกแบบ+คาอื่น ๆ

=

67,360+10,104+10,104

=

87,568

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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การเดินระบบและการบํารุงรักษา
จากการคํานวณหาคาการติดตั้งระบบและคาไฟฟาที่ใชในการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
จะคิดจากปริมาณน้ําที่ไดใน 1 วันของการเดินระบบเทากับ 2.88 m3 และในการประมาณราคา
จะอางอิงแฟคเตอรจาก US.EPA
1. คาบํารุงรักษา
=
รอยละ 4 ของคาติดตั้งระบบทั้งหมด
=
0.04×87,568
=

3,503

บาท

ในการสูบน้ําเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ปมที่ใชในการเดินระบบมีกําลัง
ของปมเทากับ 480 วัตต และคิดคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 3 บาท และเวลาในการเดินระบบ 30
ชั่วโมง ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่อัตราการไหลเขา
ระบบกรองเทากับ 480 ลิตรตอชั่วโมง คิดเปนปริมาตรน้ําที่ไดเทากับ 14.4 ลูกบาศเมตร
2.

คาไฟฟา

=

จํานวนวัตต × ชั่วโมง

=

(480 วัตต) × (30 ชั่วโมง)

=

14,400

วัตต.ชั่วโมง

=

14.4

กิโลวัตตชั่วโมง

คิดคาไฟฟาหนวยละ 3 บาท
 คาไฟฟาทั้งหมด

=

(14.4 กิโลวัตตชั่วโมง) × (3 บาทตอหนวย)

=

43.2

บาท

ดังนั้นคาไฟฟาที่ใชตอปริมาตร
=

(43.2 บาท) / (14.4 ลูกบาศเมตร)

=

3

บาทตอลูกบาศเมตร

ในการคํานวณหาคาใชจายดานการเดินระบบและการบํารุงรักษา จะเลือกใชสภาวะที่
เหมาะสมตอการเดินระบบที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และเพอมิเอทฟลัก ซ
เทากับ 80 L/m2.h
 ที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีพื้นที่เมมเบรนเทากับ 6 m2
=

(80 ลิตรตอตารางเมตรตอชั่วโมง) × (6 ตารางเมตร) × (60 ตอนาที)

=

8

ลิตรตอนาที

117

 อัตราการไหลน้ํา

=

(8 ลิตรตอนาที) × (24 ชั่วโมงตอวัน)

=

11.52

ลูกบาศกเมตรตอวัน

สารเคมีที่ใชในกระบวนการโคแอกกูเ ลชัน คือโพลีอ ลูมินัมคลอไรดที่ความเขมขน 10
กรัมตอลิตร
 Optimum Dose ของน้ํ า ผิวดิ นจากอา งเก็ บน้ํา สุ ระหลัง จากทดสอบ Jar test
ปริมาณโพลีอลูมินัมคลอไรดที่ใชในการตกตะกอน 4 มิลลิลิตร
 ปริมาณโพลีอลูมินัมคลอไรดที่ใช
=

(10 กรัม/ลิตร) × (4 มิลลิลิตร) / (1,000 มิลลิลิตร)

=

0.04

กรัมตอลิตร

=

40

กรัมตอลูกบาศกเมตร

 ราคาโพลีอลูมินัมคลอไรด 15 บาทตอกิโลกรัม
=

(40 กรัมตอลูกบาศกเมตร) × (15 บาทตอกิโลกรัม)

=

0.60

บาทตอลูกบาศกเมตร

 Optimum Dose ของน้ําทิ้งจากระบบบัดน้ําเสียหลังจากทดสอบ Jar test ปริมาณ
โพลีอลูมินัมคลอไรดที่ใชในการตกตะกอน 6 มิลลิลิตร
 ปริมาณโพลีอลูมินัมคลอไรดที่ใช
=

(10 กรัม/ลิตร) × (6 มิลลิลิตร) / (1,000 มิลลิลิตร)

=

0.06

กรัมตอลิตร

=

60

กรัมตอลูกบาศกเมตร

 ราคาโพลีอลูมินัมคลอไรด 15 บาทตอกิโลกรัม
=

(60 กรัมตอลูกบาศกเมตร) × (15 บาทตอกิโลกรัม)

=

0.90

บาทตอลูกบาศกเมตร
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3.

คาสารเคมีที่ใชในการตกตะกอนของน้ํา

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
=

อัตราการไหล × ปริมาณสารเคมีที่ใช

=

(11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน) × (0.60 บาทตอลูกบาศกเมตร)

=

2,523

บาทตอป

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย

4.

=

อัตราการไหล × ปริมาณสารเคมีที่ใช

=

(11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน) × (0.90 บาทตอลูกบาศกเมตร)

=

3,784

บาทตอป

คาใชจายในการผลิตน้ําสะอาดที่ไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน

คาบํารุงรักษาของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
=

คาบํารุงรักษา / อัตราการไหล

=

(3,503 บาทตอป) / (11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน)

=

0.83

บาทตอลูกบาศกเมตร

คาใชจายในการผลิตน้ําของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
=

คาบํารุงรักษา + คาเดินระบบ

=

0.83 + 0.6

=

1.43

บาทตอลูกบาศกเมตร

คาบํารุงรักษาของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
=

คาบํารุงรักษา / อัตราการไหล

=

(3,503 บาทตอป) / (11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน)

=

0.83

บาทตอลูกบาศกเมตร

คาใชจายในการผลิตน้ําของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
=

คาบํารุงรักษา + คาเดินระบบ

=

0.83 + 0.9

บาทตอลูกบาศกเมตร

=

1.73

บาทตอลูกบาศกเมตร
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