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บทคัดยอ 
 

ปญหาหลักของการนําน้ําผิวดินมาใชเพ่ือผลิตน้ําประปาเกิดจากการปนเปอนของสารอนิทรยี
ธรรมชาติ (Natural Organic Matter: NOM) ในปริมาณท่ีสูง อีกทั้งสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) เปน
สาเหตุท่ีทําใหเกิด กลิ่น รสชาติ การกัดกรอน และการเจริญเติบโตขึ้นใหมของแบคทีเรียในระบบจาย
น้ํา รวมทั้งสามารถกอใหเกิดสารตกคางจากการฆาเชื้อโรค (Disinfection By Products: DBPs) ดวย
คลอรีน โดยคลอรีนอิสระจะทําปฏิกิริยากับสารอินทรียธรรมชาติในขั้นตอนการผลิตน้ําประปา 
ดังนั้นการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ําจึงมีความสําคัญตอการเกิดสารตกคางจากการฆา
เชื้อโรค เชน ไตรฮาโลมีเทน (THMs) และฮาโลอะซิตริกเอซิต (HAAs) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง อีกท้ังยัง
เปนขอกําหนดสําหรับมาตรฐานน้ําดื่มและน้ําประปา 

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ 
(NOM) และสภาวะการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันในน้ําผิวดินและน้ําท้ิงจากระบบบําบัด 
น้ําเสียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน้ําผิวดินและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียจะถูกนํามา
ผานกระบวนการบําบัดขั้นตน (Pretreatment) ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันและกรองผานคารทริค 
100 ไมครอน กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันขนาด MWCO 20,000 ดารดัน โดยแปรผันเพอมิ
เอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h ตามลําดับ เม่ือไดเพอมิเอทฟลกัซท่ีเหมาะสมจะนํามาแปรผนั
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาเพอมิเอท 
ฟลักซเทากับ 80 L/m2.h และสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 25:75 มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความ
ขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา  (DOC) สูงสุด โดยน้ําผิวดินจะมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา 
(DOC) คิดเปนรอยละ 67  64  27 และ 23 ตามลําดับ ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน 
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  
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 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

หนา 
 

กิตติกรรมประกาศ             ก 
บทคัดยอภาษาไทย             ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ค 
สารบัญ               ง 
สารบัญตาราง              ช 
สารบัญรูป              ฎ 
บทท่ี  1  บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          1 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย            2 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย             3 
1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย           3 

บทท่ี  2  ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1 ลักษณะของแหลงน้ําผิวดิน (Characteristic of Surface Water)        4 
2.2 ลักษณะของน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสีย          5 
2.3 การนําน้ําท้ิงกลับมาใชใหม            9 
2.4 การกรองดวยเย่ือกรองเมมเบรน         12 

2.4.1 ชนิดของเยื่อกรอง (Type of membrane filtration)      13 
2.4.2 โมดูลเมมเบรน          15 
2.4.3 ระบบการกรองของเยื่อกรองเมมเบรน        17 
2.4.4 ประเภทของฟาวลิง          18 
2.4.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการอุดตันของเย่ือกรองเมมเบรน       19 
2.4.6 การตรวจสอบเยื่อกรองเมมเบรน        21 
2.4.7 การทําความสะอาดเย่ือกรองเมมเบรน                         23 

 

 

 

 

 

 



จ 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 

2.5 สารอินทรียธรรมชาติ (Natural organic matter: NOM)       25 
2.5.1 แหลงกําเนิดของสารอินทรียธรรมชาติ        26 
2.5.2 องคประกอบของสารอินทรียธรรมชาติ        27 
2.5.3 การแบงประเภทของสารอินทรียธรรมชาติ       30 
2.5.4 การตรวจวัดสารอินทรียธรรมชาติ        30 
2.5.5 กระบวนการในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ       32 
2.5.6 สารอินทรียธรรมชาติในน้ําท่ีผานการบําบัด       33 

2.6 การประยุกตใชเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน       34 
บทท่ี  3  วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 บทนํา            30 
3.2 การออกแบบการทดลอง          42 
3.3 เยื่อกรองเมมเบรนท่ีใชในการวิจัย         43 
3.4 แนวทางในการดําเนินงาน          46 

3.4.1 ศึกษาความตานทานเร่ิมตนของเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน    46 
3.4.2 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเดินระบบของเยื่อกรองเมมเบรน     47 
3.4.3 ศึกษาการใชสารเคมีในการทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน     48 

3.5 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา          49 
บทท่ี  4  ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

4.1 คุณลักษณะของน้ําท่ีใชในการวิจัย         50 
4.2 ความตานทานเร่ิมตนของเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน       57 
4.3 สภาวะท่ีเหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัด        58 

4.3.1 ศึกษาการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรอง 
  อัลตราฟลเตรชัน          58 
4.3.2 ศึกษาการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรอง 
  อัลตราฟลเตรชัน          64 

 
 

 

 

 

 

 

 



ฉ 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 

4.4 ประสิทธิภาพการกําจัด          69 
4.4.1 ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัดของน้ําผิวดิน 

จากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย      70 
4.4.2 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจัด 

ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย     72 
4.5 ผลของความดันในการเดินระบบ         75 
4.6 การลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน      80 
4.7 คุณลักษณะของน้ําหลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน      82 
4.8 ประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร        84 

บทท่ี  5  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา           88 
5.2 ขอเสนอแนะในอนาคต          89 

บรรณานุกรม             90 
ภาคผนวก 
              ภาคผนวก ก คุณลักษณะของน้ําที่นํามาใชในการศึกษา       97 
              ภาคผนวก ข คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้ง 

จากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน   101 
      ภาคผนวก ค ความตานทานของเย่ือกรองอัลตราฟลเตรชัน     108 

ภาคผนวก ง รายการคํานวณดานการเดินระบบและการบํารุงรักษา    115 
ประวัติผูวิจัย           119 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 
 

           หนา 
 

ตารางท่ี 2.1 ประเภทของสิ่งปนเปอนในน้ําและแหลงกําเนิดมลพิษ        5 
ตารางท่ี 2.2 หนวยบําบัดที่ใชในการกําจัดมลสารตาง ๆ          7 
ตารางท่ี 2.3 คุณสมบัติของน้ําท่ีผานการบําบัดและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา        9 
ตารางท่ี 2.4 คุณภาพน้ําท่ีตองการนํากลับมาใชประโยชนใหม       10 
ตารางท่ี 2.5 การเปรียบเทียบชนิดของเยื่อกรองเมมเบรน        13 
ตารางท่ี 2.6 ความเหมาะสมของโมดูลแตละชนิด         15  
ตารางท่ี 2.7 คุณสมบัติของเยื่อกรองเมมเบรนแตละชนิด        17 
ตารางท่ี 2.8 ตัวอยางสารทําความสะอาดท่ีใชในการกําจัดสารท่ีอุดตัน      25 
ตารางท่ี 2.9 ขนาดของอนุภาคท่ีมีอยูในน้ํา         27 
ตารางท่ี 2.10 องคประกอบของสารอินทรียธรรมชาติในน้ําท่ัวไป       28 
ตารางท่ี 2.11 คุณลักษณะของสารอินทรียธรรมชาติจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ      29 
ตารางท่ี 2.12 เครื่องมือในการตรวจวิเคราะหสารอินทรียธรรมชาติในน้ํา      31 
ตารางท่ี 2.13 มาตรฐานระดับความปนเปอนสูงสุดท่ียอมรับไดในน้ําด่ืม      33 
ตารางท่ี 2.14 การประยุกตใชกระบวนการเมมเบรน        38 
ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของอัลตราฟลเตรชันที่ใชในการทดลอง       43 
ตารางท่ี 3.2 การแปรผันเพอมิเอทฟลักซ          47 
ตารางท่ี 3.3 การแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท        47 
ตารางท่ี 3.4 สารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาด         48 
ตารางท่ี 3.5 พารามิเตอรและวิธีการวิเคราะหคุณลักษณะน้ํา       49 
ตารางท่ี 4.1 คุณลักษณะของน้ําที่นํามาใชในการศึกษา        50 
ตารางท่ี 4.2 คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน      51 
ตารางท่ี 4.3 คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานคารทริค 100 ไมครอน       51 
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           หนา 
 
ตารางท่ี 4.4 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผัน 
 เพอมิเอทฟลักซ           59 
ตารางท่ี 4.5 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
 ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ     69 
ตารางท่ี 4.6 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผัน 
 สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท         62 
ตารางท่ี 4.7 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําผิวดิน 
 จากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท     62 
ตารางท่ี 4.8 สภาวะการเดินระบบของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผัน 
 เพอมิเอทฟลักซ           64 
ตารางท่ี 4.9 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําท้ิง 
 จากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลกัซ      65 
ตารางท่ี 4.10 สภาวะการเดินระบบของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันสัดสวน 
 เพอมิเอทตอรีเทนเทท          67 
ตารางท่ี 4.11 คุณลักษณะของน้ําที่เขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําท้ิง 
 จากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท     67 
ตารางท่ี 4.12 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลักซของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
 ท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75        75 
ตารางท่ี 4.13 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําผิวดิน 
 จากอางเก็บน้ําสุระที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h       77 
ตารางท่ี 4.14 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลักซของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 ท่ีสดัสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75        78 
ตารางท่ี 4.15 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําทิ้ง 
  จากระบบบําบัดน้ําเสียที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h      79 
ตารางท่ี 4.16 ผลของความตานทานที่เกิดขึ้นในการเดินระบบดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ    81 
ตารางท่ี 4.17 ผลของความตานทานที่เกิดขึ้นในการเดินระบบดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบดัน้าํเสยี   81 
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ตารางท่ี 4.18 คุณภาพน้ําท่ีออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันและคุณภาพน้ํา 
 ท่ีตองการนํากลับมาใชใหม          82 
ตารางท่ี 4.19 การนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน       83 
ตารางท่ี 4.20 ประมาณการอุปกรณการติดต้ังระบบ        84 
ตารางท่ี 4.21 ประมาณคาใชจายในการติดต้ังระบบและการควบคุมระบบ      85 
ตารางท่ี 4.22 คาไฟฟาท่ีใชในการเดินระบบ         86 
ตารางท่ี 4.23 คาใชจายในการเดินระบบและการบํารุงรักษา        87 
ตารางท่ี 4.24 คาใชจายของการผลิตน้ําสะอาดท่ีไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน     88 
ตารางท่ี ก.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ        98 
ตารางท่ี ก.2 คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว        98 
ตารางท่ี ก.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 

 หลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน         99 
ตารางท่ี ก.4 คุณลักษณะของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

 หลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน         99 
ตารางท่ี ก.5 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 

 หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน        100 
ตารางท่ี ก.6  คุณลักษณะของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

 หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน      100 
ตารางท่ี ข.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h     102 
ตารางท่ี ข.2 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง  

 อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h     102 
ตารางท่ี ข.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h    103 
ตารางท่ี ข.4 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง  

 อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75   103 
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ตารางท่ี ข.5 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50   104 
ตารางท่ี ข.6 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง  

 อัลตราฟลเตรชันที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25   104 
ตารางท่ี ข.7 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h     105 
ตารางท่ี ข.8 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h     105 
ตารางท่ี ข.9 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h     106 
ตารางท่ี ข.10 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75    106 
ตารางท่ี ข.11 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50    107 
ตารางท่ี ข.12 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานระบบกรอง 

 อัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25    107 
ตารางท่ี ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเย่ือกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน    109 
ตารางท่ี ค.2 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวย 

 น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ        109 
ตารางท่ี ค.3 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรองดวย 

 น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย       109 
ตารางท่ี ค.4 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวย 

 น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย       110 
ตารางท่ี ค.5 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH    110 
ตารางท่ี ค.6 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl    110 
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           หนา 
 

รูปท่ี 2.1 รูปแบบการไหลของสารปอนเขา         18 
รูปท่ี 2.2 ความสัมพันธระหวางความดันตอเพอมิเอทฟลักซ       20 
รูปท่ี 2.3 องคประกอบของสารอินทรียในน้ําผิวดิน        28 
รูปท่ี 2.4 องคประกอบของสารอินทรียท่ัวไปท่ีมี DOC 5 mg/L       29 
รูปท่ี 2.5 เปรียบเทียบกระบวนการปรับคุณภาพน้ําทั่วไป 
  กับกระบวนการกรองผานเยื่อกรอง          34 
รูปท่ี 3.1 กระบวนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี     40 
รูปท่ี 3.2 กระบวนการกรองดวยเย่ือกรองสําหรับกรองน้ําผิวดินจากอางเก็บนําสุระ 

  และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย         41 
รูปท่ี 3.3 การดําเนินงานวิจัย           42 
รูปท่ี 3.4 การออกแบบระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน        44 
รูปท่ี 3.5 จุดเก็บตัวอยางน้ํา           45 
รูปท่ี 4.1 คาพีเอชตอระยะเวลาในการเดินระบบ        52 
รูปท่ี 4.2 คาสีตอระยะเวลาในการเดินระบบ         53 
รูปท่ี 4.3 คาความขุนตอระยะเวลาในการเดินระบบ        54 
รูปท่ี 4.4 คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ     55 
รูปท่ี 4.5 คาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ      56 
รูปท่ี 4.6 กราฟความสัมพันธระหวางแรงขับดันกับเพอมิเอทฟลักซ      58 
รูปท่ี 4.7 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ   61 
รูปท่ี 4.8 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตาง ๆ 

   ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ         64 
รูปท่ี 4.9 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําท้ิงจากระบบําบัดน้ําเสีย    66 
รูปท่ี 4.10 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตาง ๆ 

   ของน้ําท้ิงจากระบบําบัดน้ําเสีย         69 
รูปท่ี 4.11 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซ 60 L/m2.h     71 
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รูปท่ี 4.12 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซ 80 L/m2.h     71 
รูปท่ี 4.13 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซ 100 L/m2.h     72 
รูปท่ี 4.14 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากบั 25:75   73 
รูปท่ี 4.15 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากบั 50:50   74 
รูปท่ี 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากบั 75:25   74 
รูปท่ี 4.17 ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําผิวดิน 

จากอางเก็บน้ําสุระที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75     76 
รูปท่ี 4.18 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบ 

ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h     77 
รูปท่ี 4.19 ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําท้ิง 

จากระบบบําบัดน้ําเสียที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75     78 
รูปท่ี 4.20 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบ 

ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h     79 
รูปท่ี ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเย่ือกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน    111 
รูปท่ี ค.2 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรอง 
  ดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ          111 
รูปท่ี ค.3 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรอง 
  ดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย          112 
รูปท่ี ค.4 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรอง 
  ดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย                      112 
รูปท่ี ค.5 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH         113 
รูปท่ี ค.6 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl         113 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําในประเทศไทยเริ่มมีมาต้ังแตในอดีตและแสดงผลให
เห็นบางแลวในบางพ้ืนท่ีลุมน้ํา สาเหตุดังกลาวเปนผลมาจากการขยายตัวและการพัฒนาที่ดําเนินอยู
อยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองตาง ๆ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองหาวิธกีารในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางถูกตอง นอกจากนี้ปญหาในเชิงคุณภาพของแหลงน้ํายังมีการ
ปนเปอนของสารตาง ๆ ในปริมาณท่ีสูง และสงผลใหแหลงน้ําเสื่อมโทรมลง อีกท้ังการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทําใหเกิดการใชน้ําในปริมาณท่ีสูงขึ้นและ
อัตราการเกิดน้ําเสียก็สูงขึ้นเชนกัน ซึ่งในปจจุบันยังขาดการจัดการการใชน้ําและการปลอยน้ําเสียสู
แหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหาและการทําลายสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหา
วิธีการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นเหลานี้ โดยวิธีการดังกลาวจะตองมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและมีความ
ยั่งยืน  

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาแหลงน้ําผิวดินท่ีนํามาใชในการผลิตน้ําประปามีการ
ปนเปอนของสารอินทรียธรรมชาติ (Natural Organic Matter: NOM) คอนขางสูง ซึ่งกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําในปจจุบันเนนเพียงการกําจัดความขุนเพื่อใหน้ําดูใส สะอาดและปราศจากเชื้อโรค
หลังผานกระบวนการฆาเชื้อดวยสารประกอบคลอรีน แตไมไดคํานึงถึงประมาณสารอินทรียท่ี
หลงเหลืออยู เ ม่ือเติมคลอรีนลงไปในน้ําท่ียังคงมีสารอินทรียธรรมชาติจะสามารถกอใหเกิดสาร
ตกคางจากการฆาเชื้อโรค (Disinfection by Products: DBPs) อันเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง
สารอินทรียธรรมชาติกับคลอรีนอิสระ เกิดเปนสารกลุมไตรฮาโลมีเทน ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษย (Marthaba et al., 2003; Crittenden et al., 2005) 

สารอินทรียธรรมชาติจะประกอบดวยสารอนินทรียและสารอินทรีย โดยสารอนินทรีย 
ไดแก ดิน ตะกอน และแรธาตุ เปนตน และสารอินทรีย ไดแก ไวรัส จุลินทรีย แบคทีเรีย และโปรโตซัว 
เปนตน อีกท้ังสารอินทรียธรรมชาติยังสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) สารอินทรียกลุม
ไฮโดรโฟบิค ไดแก กรดฮิวมิคและกรดฟลูวิค และ (2) สารอินทรียกลุมไฮโดรฟลิคโดยขึ้นอยูกับ
ขนาดและคุณลักษณะของสารประกอบท่ีมีอยูในน้ําจะมี MWCO 300-30,000 ดารตัน นอกจากนี้ใน
แหลงน้ําผิวดินยังพบวามากกวา 50% เปนสารอินทรียท่ีละลายน้ํา (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 ซึ่งอาจไมเพียงพอท่ีจะบําบัดน้ําใหมีคุณภาพดีได อีกท้ังเปน
ระบบท่ีมีขนาดใหญ ตองการพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน และใชสารเคมีในปริมาณท่ีมาก คุณภาพของน้ํา
ที่ออกจากระบบไมคงท่ี (Parameshwaran and Visvanathan, 1998) ดังนั้นการหาวิธีที่เหมาะสมมาใช
ในการผลิตน้ําประปาเพ่ือใชแทนเทคโนโลยีปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึง โดยเทคโนโลยี
ที่นิยมนํามาใชในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ ไดแก (1) การกรองดวยสารกรองหลายชั้น 
(Multimedia Filtration)  (2) การดูดซับดวยคารบอน (Carbon Adsorption)  (3) การเติมโอโซน 
(Ozonation) และ (4) การกรองผานเยื่อกรองเมมเบรน (Membrane Thecnology)  

การกรองผานเย่ือกรอง (Membrane) เปนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชในการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และมีการนํามาใชอยางแพรหลายเพ่ือนําน้ํากลับมาใชใหม ซึ่งในอดีต
นิยมใชกระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis: RO) และกระบวนการนาโนฟลเตรชัน 
(Nanofiltration: NF) ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (Tan and Amy, 1991; Uyak, Koyuncu, 
Oktem, Cakmakci, and Toroz, 2008) แตการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติโดยตรงนั้นจะสงผลตอการ
อุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน เนื่องจากการกาํจัดสารอนิทรียธรรมชาติตองอาศัยกลไกการคดัขนาดของ
น้ําหนักโมเลกุลและขึ้นอยูกับขนาดรูพรุนของเยื่อกรองเมมเบรน โดยกระบวนการไมโครฟลเตรชัน
และกระบวนการอัลตราฟลเตรชันมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดความขุน สี และสารอินทรีย
ธรรมชาติ สามารถกําจัดจุลินทรียและแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคุณภาพน้ําให
สมํ่าเสมอ คุณภาพน้ําท่ีไดคอนขางสูง ลดการใชสารเคมี อีกท้ังยังสามารถลดปริมาณ แตปญหาการ 
อุดตันของเย่ือกรองเมมเบรน (Membrane Fouling) เปนปญหาท่ีสําคัญของกระบวนการกรอง การอุดตัน
จะทําใหอัตราน้ําซึมผานเยื่อกรอง (Permeate Flux) ลดลง ทําใหตองใชพลังงานสูงขึ้นเพ่ือใหไดอัตรา
น้ําซึมผานเย่ือกรองคงท่ี โดยสารอินทรียธรรมชาติ (Natural Organic Matter: NOM) เปนปจจัยหลักท่ี
ทําใหเกิดการอุดตันของเย่ือกรองเมมเบรน สารอินทรียธรรมชาติเหลานี้จะสะสมบนผิวหรือชองวางของ
เย่ือกรอง ทําใหอัตราการซึมผานเยื่อกรองลดลง ซึ่งการนํากระบวนการบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการ
โคแอกูเลชันมาใชรวมกับกระบวนการอัลตราฟลเตรชันจะสามารถลดสารอินทรียธรรมชาติและ 
ลดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติของระบบกรองอัลตรา
ฟลเตรชันในการทดลองระดับตนแบบ 
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1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสภาวะการเดินระบบสําหรับน้ําผิวดินจาก 
อางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบคาใชจายดานการเดินระบบและการบํารุงรักษาของระบบกรอง 
อัลตราฟลเตรชันในสภาวะท่ีเหมาะสม 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 การศึกษางานวิจัยนี้ทําการทดสอบน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เปนกรณีศึกษาดวย
กระบวนการกรองผานเย่ือกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันในระดับตนแบบ 

1.3.2 น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จะถูกปรับสภาพน้ํากอนเขาสูกระบวนการกรองดวยเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน 
ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันและชุดกรองคารทริค 100 ไมครอน 

1.3.3 ในการเดินระบบจะทําการเลือกสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75  50:50 
และ 75:25 ตามลําดับ โดยกําหนดอัตราการไหลสารปอนเขาไมเกิน 100 ลิตรตอตารางเมตรตอชัว่โมง  

1.3.4 ศึกษาคุณลักษณะของน้ําเขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน โดย
พิจารณาพารามิเตอร เชน พีเอช สี ความขุน คาสภาพการนําไฟฟา คาของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 
คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ตามลําดับ  

 
1.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1.4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการทํางานของ
ระบบการกรองผานเย่ือกรอง และปญหาการอุดตันเยื่อกรอง 

1.4.2 เพื่อประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเกิดประโยชนดวยการนําทรัพยากรน้ํา
ที่มีอยูกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด โดยคํานึงถึงคุณภาพน้ําท่ีไดหลังจากการบําบัดแลว 

1.4.3 เพื่อเปนทางเลือกในการผลิตน้ําในสภาวะท่ีเกิดการขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะอยางยิง่
ในฤดูแลงท่ีไมมีแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปา 

1.4.4 สามารถนําไปใชแทนหรือควบคูกับกระบวนการผลิตน้ําประปาในปจจุบันอาจ
ทดแทนในบางขั้นตอนหรือท้ังกระบวนการผลิต 

1.4.5 สามารถนํามาใชเพ่ือการผลิตน้ําประปา เพ่ือการอุปโภคบริโภค ท้ังดานชุมชน 
การเกษตร และอุตสาหกรรม เปนตน  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 2 
ปริทศันวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ลักษณะของแหลงน้ําผิวดิน (Characteristic of Surface Water)  

น้ําผิวดินหมายถึงน้ําจากแมน้ําลําคลอง ทะเลสาบและในพ้ืนที่ชุมน้ําท่ีเปนน้ําจืด ปกติน้ํา 
ผิวดินจะไดรับการเติมจากฝนหรือหิมะ และจะหายไปตามธรรมชาติดวยการระเหย การไหลออกสู
ทะเลและการซึมลงไปใตดิน น้ําผิวดินอาจมีแรธาตุ แกส หรือสารอื่น ๆ ท่ีมีอยูในบรรยากาศเจือปนอยู
ดวย เมื่อน้ําฝนตกลงสูพ้ืนดิน น้ําฝนจะไดรับความสกปรกเนื่องจากแรธาตุของอินทรีย จุลินทรีย 
ตลอดจนสิ่งสกปรกอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นอีก เม่ือไหลผานพ้ืนดินก็จะมีอนุภาคของดินติดไปดวยทําใหเกิด
ความขุนในน้ํา นอกจากนี้ความสกปรกของน้ําเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เชน การปลอยน้ําเสีย
ลงแมน้ําลําคลอง การท้ิงสิ่งของเหลือใชและซากสัตวลงไปเพ่ิมความสกปรก เม่ือน้ําผิวดินซึมผานลง
ไปในดินผานชั้นตาง ๆ อนุภาคท่ีแขวนลอยอยูในน้ําก็จะถูกกรองเอาไวโดยการกรองตามธรรมชาติ
ซึ่งสามารถขจัดแบคทีเรียและอนุภาค อยางไรก็ดีคุณสมบัติทางเคมีอาจจะเปลีย่นแปลงตามชัน้ดินและ
แรธาตุท่ีน้ําซึมลงไป ซึ่งอาจมีสารท่ีเปนพิษหรือยาฆาแมลงปนอยูดวย  

จากการศึกษาการปนเปอนของแหลงน้ําผิวดินถึงปริมาณสารมลพิษ (Pollutants) สามารถ
แบงได 2 ลักษณะ คือ (1) แหลงกําเนิดมลพิษท่ีแนนอน (Point Source) และ (2) แหลงกําเนิดมลพิษท่ี
ไมแนนอน (Non-point Source) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษท่ีแนนอนจะมา
จากน้ําเสียชุมชน (อาคารบานเรือน ท่ีพักอาศัย สํานักงาน อาคารพาณิชย สถานศึกษา) และน้ําเสีย
อุตสาหกรรม ซึ่งจะถูกปลอยออกจากระบบทอระบายน้ําเสีย รางระบายน้ําเสียโดยตรงลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ สวนมลพิษที่ไมมีแหลงกําเนิด (Non-point Source) จะมาจากน้ําท่ีชะลาง (Runoff) จาก
พื้นท่ีการเกษตร และพ้ืนที่ในเขตชุมชน เทศบาล (Davis and Cornwell, 1998) ซึ่งปจจุบันมีการตกคาง
ของสารเคมี สารพิษ ปุย แบคทีเรีย ในหนาดินหรือชั้นดินสูงขึ้นมาก เมื่อเกิดการไหลจะถูกชะลางจาก
หลายพ้ืนท่ีก็จะลงไปยังแหลงน้ําท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง กอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําตามมา 
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีไมแนนอน (Non-point Source) และถือเปนปญหาใหญท่ีสรางมลพิษตอ 
แหลงน้ําผิวดิน ซึ่งโดยท่ัวไปแลวของเสียท่ีอยูในรูปสารอินทรียท่ีถูกปลอยลงสูแหลงน้ําทําให
สาหรายและสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในน้ํานําไปใชประโยชนได กอใหเกิดมลภาวะทางน้ํา ทําใหเกิด
ปรากฏการณการเจริญ เติบโตของสาหรายแ ละพืชอยางรวดเร็วซึ่ ง เรียกวา ยูโทรฟเ คชัน 
(Eutrophication) โดยปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากในน้ําเสียมีปริมาณธาตุไนโตรเจนหรือ
ฟอสฟอรัสมากเกินความสามารถในการฟนฟูสภาพน้ําดวยกลไกทางธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึน้จึง
เปนปญหาสําคัญที่วิศวกรรมสิ่งแวดลอมจะตองใหความสําคัญตอการแกไขปญหาทั้งการเจริญเติบโต

 

 

 

 

 

 



5 

ของสาหราย พืชน้ําท่ีเกิดจากการปลอยสารอินทรียที่มีองคประกอบของคารบอน ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และธาตุประกอบอื่น ๆ (Metcalf and Eddy, 1991)  
 
ตารางท่ี 2.1 ประเภทของสิ่งปนเปอนในน้ําและแหลงกําเนิดมลพิษ 

สิ่งปนเปอนในน้ํา 

แหลงกําเนิดมลพิษที่แนนอน 
(Point Source) 

แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมแนนอน 
(Non-point Source) 

น้ําเสียชุมชน น้ําเสีย
อุตสาหกรรม 

น้ําเสียชุมชน น้ําเสีย
อุตสาหกรรม 

ความตองการออกซิเจน 
(Oxygen Demand Material) 

x x x x 

สารอาหาร 
(Nutrients) 

x x x x 

จุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค 
(Pathogens) 

x x x x 

สารแขวนลอย 
(Suspended Solid/Sediment) 

x x x x 

ความเค็ม 
(Salts)  x x x 

ความเปนพิษของโลหะ 
(Toxic Metals) 

 x  x 

ความเปนพิษจากสารเคมีอินทรีย 
(Toxic Organic Chemicals) 

 x x  

ความรอน 
(Heat)  x   

 
 

ดังนั้นน้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหมีการบําบัดน้ํา
เสียนั้นใหมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําและสามารถปลอยลงสูแหลงน้ําได 
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2.2 ลักษณะของนํ้าที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
ในการบําบัดน้ําเสียใหเปนน้ําท่ีสะอาดกอนปลอยท้ิง เปนวิธีการหนึ่งในการแกไขปญหา

แมน้ําลําคลองเนาเสีย โดยอาศัยกรรมวิธีตาง ๆ เพ่ือลดหรือทําลายความสกปรกท่ีปนเปอนอยูในน้ํา
ไดแก ไขมัน น้ํามัน สารอินทรีย สารอนินทรีย สารพิษ รวมทั้งเชื้อโรคตาง ๆ ใหหมดไปหรือใหเหลือ
นอยท่ีสุดเม่ือปลอยท้ิงลงสูแหลงน้ํา ซึ่งจะทําใหแหลงน้ํานั้นไมเนาเสีย หรือแมกระทั่งใหมีคุณภาพดี
ขึ้นจนสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํากลับไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ  ไดอกี เนือ่งจากน้าํเสยีมีแหลงท่ีมา
แตกตางกันจึงทําใหมีปริมาณและความสกปรกของน้ําเสียแตกตางกันไปดวยในการปรับปรุงคุณภาพ
ของน้ําเสียจําเปนจะตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ําเสียมี
หลายวิธี ซึ่งสามารถแบงขั้นตอนในการบําบัดออกไดดังนี้  (1) หนวยบําบัดขั้นเตรียมการ 
(Pretreatment) เปนการกําจัดของแข็งขนาดใหญท่ีไมละลายน้ําออกดวยตะแกรงเพ่ือไมใหเปน
อุปสรรคในการบําบัดขั้นตอไป  (2) หนวยบําบัดขั้นตน (Primary Treatment) เพ่ือลดมลสารท่ีอยูในรูป
ของสารแขวนลอยและมลสารที่เกิดการลอยอยูท่ีผิวน้ํา ซึ่งสามารถลดปริมาณของสารอินทรียท่ีมีอยู
ในน้ําไปไดเพียงบางสวน แตมลสารท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ มลสารที่อยูในรูปของสาร
แขวนลอยดวยกระบวนการตกตะกอน (Precipitation) หรือกระบวนการสรางตะกอน (Coagulation-
Flocculation) (3) หนวยบําบัดขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) เปนกระบวนการปรับสภาพของน้ําดิบ
หรือน้ําเสีย เพ่ือลดสารแขวนลอยท่ีละลายน้ําและไมละลายน้ําหนวยบําบัดแบบนี้มักเปนหนวยบําบัด
ทางชีวภาพ โดยอาศัยจุลินทรียยอยสลายสารอินทรีย และจะทําใหน้ําท้ิงมีปริมาณของแข็งแขวนลอยตํ่า 
เชน การเติมอากาศเพื่อใหจุลินทรียเกิดการยอยสลายสารอินทรียในน้ําและ (4) หนวยบําบัดขั้นท่ีสาม 
(Tertiary Treatment) หรือเรียกวาการบําบัดขั้นสูง (Advance Treatment) เปนหนวยบําบัดท่ีตองการ
นําเอาน้ํากลับมาใชใหม โดยมีคุณภาพท่ีดีขึ้นอีก เชน น้ําท่ีผานการบําบัดแลวยังคงมีสี และความขุน 
หรือสารอาหารบางอยางตกคางอยู จึงจําเปนท่ีจะตองมีการบําบัดเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดคุณภาพน้ําท่ีดีขึ้น 
(สันทัด ศิริอนันตไพบูลย, 2549) โดยสวนใหญจะเปนการตกตะกอนสารแขวนลอย (Coagulation) หรือ
การตกตะกอนของแข็งท่ีละลายในน้ํา (Precipitation) การดูดซับสารปนเปอน สี กลิ่น ดวยถานกัมมันต 
(Activated Carbon) การแลกเปลี่ยนประจุในน้ําเสีย การกรองสิ่งปนเปอนขนาดเล็กดวยการกรองขั้น
สูง เชน อัลตราฟลเตรชัน ไมโครฟลเตรชัน และการรีเวิรสออสโมซิสแบบผันกลับ การกําจัด
สารอาหาร (Nutrient Removal Process) การฆาเชื้อโรคและการเติมโอโซน (Chlorination and 
Ozonation) โดยวิธีการบําบัดมลสารตาง ๆ ไดดังแสดงในตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 หนวยบําบัดท่ีใชในการกําจัดมลสารตาง ๆ (เกรียงศกัดิ์ อุดมสินโรจน, 2540) 
สารที่ไมตองการ 

ในน้ําเสีย 
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โด
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างชี
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He
avy

 M
eta

ls 

Dis
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ved
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c S
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ds 

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 - - -  - -   
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ตารางท่ี 2.2 หนวยบําบัดท่ีใชในการกําจัดมลสารตาง ๆ (เกรียงศกัดิ์ อุดมสินโรจน, 2540) (ตอ) 

สารที่ไมตองการ 
ในน้ําเสีย 

 
 

หนวยบําบัด Su
spe

nde
d S
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ds 

(ส
ารแ

ขว
นล

อย
) 
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(สา
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ินท
รีย

ที่จุ
ลิน

ทรี
ย
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รถ
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ยส
ลา
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ด) 

Pat
hog

en 
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วก
เชื้อ
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างๆ
) 
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us 
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ry 
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ic 
(ส

ารอิ
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รีย
ที่ย
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กา
ร

บํา
บัด

โด
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างชี
ววิ

ทย
า) 
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avy
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ls 
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d I
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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 - - - - -  - - 

 
คุณภาพของน้ําท่ีผานการบําบัดท่ีตองการจะเปนตัวบงชี้วาควรเลือกขั้นตอนและชนิดของการ

บําบัดดวยวิธีใด (สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2540) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําเสีย
ที่บําบัดแลว (น้ําท้ิง) ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตใหปลอยสูธรรมชาติ ดังนั้นกระบวนการบําบัด
น้ําเสียเพียงกระบวนการเดียวอาจไมเพียงพอท่ีจะทําใหน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวมีคุณภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว โดยคุณลักษณะของน้ําที่ผานการบําบัดแลวเมื่อพิจารณาพารามิเตอร
หลัก สามารถสรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 2.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 คุณสมบัตขิองน้ําทีผ่านการบําบัดและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา (Asano, 1998) 

พารามิเตอร 
ความสําคัญของ 

น้ําทีผ่านการบาํบัดแลว 

คาประมาณ 
ในน้ําที่ผานการ

บําบัดแลว 

คุณภาพน้ําที่
ตองการ 

ตัวชี้วัดดานปริมาณ
สารอินทรีย 

   

 BOD5 จุลินทรียที่ใชในการยอยสลาย
สารอินทรีย  10-30 mg/L < 1-10 mg/L 

 TOC การตรวจวัดปริมาณคารบอนทั้งหมด
ในสารอินทรีย 

1-20 mg/L < 1-10 mg/L 

การวัดอนุภาคของสสาร    
 TSS ของแข็งแขวนลอยจะมีความสัมพันธ

กับการปนเปอนของจุลินทรียและ
ความขุนซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพใน
การฆาเชื้อโรค 

<1 to 30 mg/L < 1-10 NTU 

 ความขุน การตรวจอนุภาคในน้ําเสียจะมี
ความสัมพันธกับปริมาณ TSS 1-30 NTU 0.1-10 NTU 

จุลินทรียที่กอใหเกิดโรค 
การตรวจวัดจุลินทรียที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพมนุษย 

เช้ือโคลิฟอรม: 
< 1-104/100 mL 

< 1-2,000/mL 

สารอาหาร    
 ไนโตรเจน เปนแหลงสารอาหารที่มีผลตอการ

เจริญเตบิโตของจุลินทรีย 10-30 mg/L < 1-30 mg/L 

 ฟอสฟอรสั เปนแหลงสารอาหารที่มีผลตอการ
เจริญเตบิโตของจุลินทรีย 

0.1-30 mg/L < 1-20 mg/L 

 
2.3 การนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหม 

กระบวนการบําบัดทางชีวภาพและกระบวนการบําบัดทางเคมี ไมสามารถบําบัดมลทิน
ออกไดหมด จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกตใชเพ่ือใหน้ําที่ผานการบําบัด
แลวสามารถปลอยสูสิ่งแวดลอมหรือนํากลับมาใชใหมไดดังแสดงในตารางที่ 2.4 โดยกระบวนการทํา
น้ําใหสะอาดหรือการนําน้ําท้ิงกลับมาใชใหม ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา และหลายประเทศเร่ิมใหความสนใจในการท่ีจะหาวิธีและกระบวนการตาง ๆ มาใชในการแกไข
ปญหาดังกลาว เพ่ือใหน้ําท่ีผลิตไดสามารถนํามาใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการนําไปใช
ในภาคอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 2.4 คุณภาพน้ําท่ีตองการนํากลับมาใชประโยชนใหม (Asano, 1998) 

ประเภท กระบวนการบาํบัด 
คุณภาพน้ํา 

ที่ผานกระบวนการบําบัด 
ตัวอยาง 

การนําไปประยุกตใช 
ชุมชนเมือง 
 แหลงน้ําที ่

ไมถูกควบคุม 
(Unrestricted) 

 
 

 
กระบวนการบาํบัด
ข้ันที่สอง การกรอง
และการฆาเช้ือโรค 
 
 

 
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 

 แหลงน้ําที ่
ถูกควบคุม 
(Restricted Access 
Irrigation) 

กระบวนการบาํบัด
ข้ันที่สองและ 
การฆาเช้ือโรค 

BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30 
mg/L; Fecal coliform: ≤ 
200/100 mL; Cl2 residual:  1 
mg/L;  pH 6 to 9 

 ใชเพื่อการชลประทาน 
 สนามกอลฟ 
 ที่อยูอาศัย 

การชลประทาน 
เพื่อเกษตรกรรม 
 พืชอาหาร 

 
 
กระบวนการบาํบัด
ข้ันที่สอง การกรอง 
และการฆาเช้ือโรค 

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

 
 

 ใชเพื่อรถน้ําพืชผล 
ทางการเกษตร 
 

 
 พืชที่ไมใชเปน

อาหารและพืช
อาหารทีผ่าน
กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการบาํบัด
ข้ันที่สองและการฆา
เชื้อโรค       

BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30 
mg/L; Fecal coliform: ≤ 
200/100 mL; Cl2 residual: 1 
mg/L; pH 6 to 9 

 ใชเพือ่รถน้ําพืชผลทาง
การเกษตร เชนพืชที่เปน
อาหารสัตว หญา  

 การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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ตารางท่ี 2.4 คุณภาพน้ําท่ีตองการนํากลับมาใชประโยชนใหม (Asano, 1998) (ตอ) 

ประเภท กระบวนการบาํบัด 
คุณภาพน้ํา 

ที่ผานกระบวนการบําบัด 
ตัวอยาง 

การนําไปประยุกตใช 
เพื่อการพักผอน
หยอนใจ 
 แหลงน้ําที่ไมถูก

ควบคุม 
(Unrestricted) 

 

 
 
การบําบัดขั้นที่สอง 
การกรอง และการฆา
เชื้อโรค 

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

 
 
 การใช เพื่ อ สันทนาการ 

เชน สระวายน้ํา และน้ําใน
ทะเลสาบ 

 
 แหลงน้ําที่ถูก 

ควบคุม 
(Restricted Access 
Irrigation) 

การบําบัดข้ันที่สอง
และการฆาเช้ือโรค       
 

BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30 
mg/L; Fecal coliform: ≤ 200/ 
100 mL; Cl2 residual: 1 mg/L;  
pH 6 to 9 

 น้ําจากแห ลงน้ํ าที่ ใชตก
ปลา พายเรือ และอ่ืน ๆ ที่
ไมใชกิจกรรม 
สันทนาการ 

การสงเสริม
สิ่งแวดลอม 
(Environmental 
Enhancement) 

กระบวนการบําบัด
ข้ันที่สอง การกรอง
และการฆาเช้ือโรค 

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

 การใชประโยชนจากน้ํา
เสียเพื่อสรางพื้นที่ 
ชุมน้ําเทียม 

 เพิ่มพื้นที่ธรรมชาติและ
รักษาทิศทาง 
การไหลของน้ํา 

การเติมน้ําใตดิน 
(Groundwater 
Recharge) 

- Site-specific  การเติมน้ําสงสูใตดิน 
 การควบคุมระดับ 

น้ําเค็มในน้ํา 
 การเติมน้ําเพื่อปองกันการ

ทรุดตัวของดิน 
การใชใน
อุตสาหกรรม 
(Industrial Reuse) 

กระบวนการบาํบัด
ข้ันที่สองและ 
การฆาเช้ือโรค 

BOD5: ≤ 30 mg/L; TSS: ≤ 30 
mg/L; Fecal coliform: ≤ 200/ 
100 mL 

 ใชในระบบหลอเย็น  
 กระบวนการหมอตม 

ไอน้ํา หรือใชเปน 
น้ําลางทาํความสะอาด 

สําหรับนํามาใชใน
การผลิตน้ําด่ืม 
(Potable Reuse) 

- ตองการความปลอดภัย 
สําหรับน้าํด่ืม 

 นํามาใชในการผลิต
น้ําประปา 
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การแยกเปนกระบวนการหนึ่งที่ถูกนํามาประยุกตในการนําน้ํากลับมาใช เพื่อแยก
องคประกอบหรือสารแขวนลอยใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม (Fractionation) และการทําใหบริสุทธิ์ 
(Purification) โดยมีหลายกระบวนการ เชน การระเหย (Evaporation) การตกตะกอน (Sedimentation) 
การหมุนเหว่ียง (Centrifugation) การกรองแบบดั้งเดิม (Conventional Filtration) และกระบวนการ
เมมเบรน (Membrane Process) เปนตน การเลือกใชกรรมวิธีการแยกวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
เชน คุณสมบัติของวัตถุดิบ ความเปนไปไดทางเทคนิค ชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทาย และ
ความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) วิธกีารท่ัวไปในการเอาน้ําท้ิงกลับมาใช
ใหม ไดแก การกรองดวยสารกรองหลายชั้นในขางตน 

 
2.4 การกรองดวยเยื่อกรองเมมเบรน (Membrane Filtration) 

การกรองผานเยื่อกรอง (Membrane Filtration) เปนกระบวนการท่ีใชเยื่อกรองเพ่ือแยก
สาร ทําใหสารบริสุทธิ์ขึ้น กระบวนการนี้ถูกคนพบมานานกวา 30 ป และไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ 
สําหรับประเทศไทยในปจจุบันยังมีการประยุกตใชกระบวนการเย่ือกรองไมมากนัก สวนมากเปน
กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) ในการผลิตน้ําสะอาดจากน้ําบาดาลเพ่ือใชใน
ภาคอุตสาหกรรม เชน สําหรับหมอไอน้ํา และในกระบวนการผลิตบางอยางท่ีตองใชน้ําที่มีความ
บริสุทธิ์สูง และเริ่มมีการใชงานสําหรับกระบวนการบําบัดน้ําท้ิงตลอดจนมีการใชกระบวนการบําบัด
ควบคูกับเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration Membrane) และเยื่อกรองไมโครฟลเตรชัน 
(Microfiltration Membrane) (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) ในอนาคตกระบวนการกรองผานเย่ือกรองจะ
มีบทบาทที่สําคัญในดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถใชบําบัดน้ําเสียเพ่ือลด
มลทินแลว ยังมีศักยภาพสําหรับการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจ 

สําหรับกระบวนกรองที่ใชเย่ือกรองเพ่ือแยกสารหรือเพ่ิมความเขมขนหรือทําสารให
บริสุทธิ์ขึ้น หลักการของกระบวนการนี้จะตองมีแรงดันท่ีทําใหของผสมหรือสารละลายไหลผาน 
เย่ือกรอง (Pressure Fluid) โดยเยื่อกรองจะมีคุณสมบัติในการเลือกผานของสารหนึ่งมากกวาอีก 
สารหนึ่ง (Semi-permeable/Perm Selective) เยื่อกรองมีทั้งท่ีผลิตจากสารอินทรีย โดยสวนใหญเปน
โพลิ เมอรแ ละสารอนินทรียซึ่ งสวนใหญ เปนเซรามิก  กระบวนการเ ย่ือกรองแบงได เปน  
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 ชนิดของเย่ือกรอง (Type of Membrane Filtration) 
ในการประยุกตใชเยื่อกรองสําหรับแยกอนุภาคและโมเลกุลนั้น จะตองเลือกใชให

เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติ ดังแสดงในตารางท่ี 2.5 โดยแสดงขนาดของรูพรุน (Pore Size) ของ
เย่ือกรองประเภทตาง ๆ สามารถแยกไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5 การเปรียบเทียบชนิดของเยื่อกรองเมมเบรน (Ehara, 1998; Korbutowicz, 2008) 

กระบวนการ 
ขนาดรูพรุน 

(nm) 
ขนาดน้ําหนัก
โมเลกุล (Da) 

แรงดัน 
(Unit × 100 kPa) 

ความสามารถ 
ในการกําจัด 

ไมโครฟลเตรชัน 50-5,000 > 300,000 
Suction Pressure > 0.6 

Press Pressure < 2 

- แบคทเีรีย 
- คอลลอยด 
- โปรโตซัว 

อัลตราฟลเตรชัน 5-100 1,000-300,000 Suction Pressure > 0.6 
Press Pressure < 3 

- แบคทเีรีย 
- ไวรัส  
- สารที่ละลายน้าํ 

ขนาด 10-500 kDa 

นาโนฟลเตรชัน ~ 1 100-1,000 Press Pressure 2-15 
- สารที่มีขนาด  

200-300 Da  
- เกลือประจบุวกสอง 

ออสโมซิสผันกลับ < 1 10-100 Press Pressure >15 - ไอออนละลายน้ํา 

 
ไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration: MF) เปนกระบวนการท่ีใชเยื่อกรองท่ีมีแผนรูพรุน

คอนขางใหญขนาด 50-1000 nm สําหรับแยกโมเลกุลใหญ ๆ เชน สารแขวนลอย หรืออนุภาคเล็ก ๆ 
ออกจากของเหลว แรงขับดันที่ใชอยูระหวาง 100-500 kPa หรือ 1-5 atm ใชสําหรับการกําจัด 
สารแขวนลอยท่ีเปนสาเหตุความขุนของน้ํา แบคทีเรียท่ัวไป ชนิดของเย่ือกรองท่ีใชกันโดยทัว่ไป เชน 
Cellulose acetate  Polysulfone และ Polystyrene เปนตน การใชงานเหมาะสําหรับใชในการบําบัดน้ํา
ทิ้ง อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม และเทคโนโลยีชีวภาพอาจรวมกับการะบวนการหมักเพื่อแยกเซลลจาก
ผลิตภัณฑ 

อัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration: UF) เปนกระบวนการท่ีใชเยื่อกรองขนาดรูพรุน
ขนาดเล็ก (Micro Porous) มีขนาดรูพรุนประมาณ 2-20 nm (20-200 A) แรงขับดันท่ีใชอยูระหวาง 
100-800 kPa หรือ 1-8 atm ใชสําหรับแยกอนุภาคคอลลอยด แบคทีเ รีย ไวรัส ออกจากน้ําและ
สารประกอบอินทรียที่มีโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน ชนิดของเยื่อกรองท่ีใชกันโดยท่ัวไป เชน 
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Cellulose acetate  Polyacrylonitrile และ Polyester เปนตน การใชงานเหมาะสําหรับการแยกหรือเพ่ิม
ความเขมขนโปรตีน การกําจัดคอลลอยด การบําบัดน้ําท้ิง ทําน้ําใหบริสุทธิ์ การทําน้ําผลไมใหใส เปนตน 

นาโนฟลเตรชัน (Nanofiltration: NF) เปนกระบวนการท่ีใชเยื่อกรองขนาดรูพรุน 
2-5 nm ซึ่งใกลเคียงกับออสโมซิสผันกลับมาก คือมีผลตางของความดันเปนแรงขับดันในการแยกตัว
ถูกละลายท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล ตํ่ากวา 1,000 ดารตัน ออกจากสารละลายตัวอยาง เชน น้ําตาล 
สารอินทรียน้ําหนักโมเลกุลตํ่า โดยความดันท่ีใชในการปอนสารละลาย อยูระหวาง 1-2 MPa หรือ 
10-20 atm มีความสามารถในการแยกอิออนบางชนิด และสารอินทรียตามธรรมชาติ (Natural 
Organic Matter: NOM) ชนิดของเยื่อกรองท่ีใชกันโดยท่ัวไป เชน Polymer Organic Compounds 
Atomatic Polymide และ Polyvinyl Alcohol เปนตน เยื่อกรองนาโนฟลเตรชันสวนมากเปนเย่ือกรอง
เชิงประกอบ ซึ่งประกอบดวยชั้นผิวท่ีมีโครงสรางแนนอยูบนชั้นรองรับท่ีมีรูพรุนใหญกวา 
ความสามารถในการกักกันเกลือประจุเด่ียว (เชน NaCl) ตํ่ากวาเยื่อแผนออสโมซิสผันกลับ คือ อยู
ระหวาง 40-80% 

ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis: RO) กระบวนการนี้เรียกวา Hyper Filtration เปน
การแยกสารละลายโดยผลตางความดันระหวางเ ย่ือแผนเปนแรงขับดัน เยื่อกรองออสโมซิส 
ผันกลับมีความสามารถในการกักกันโมเลกุลขนาดเล็ก เชน เกลือ น้ําตาล (น้ําหนักโมเลกุล < 500 ดารตัน 
หรือมีขนาดประมาณ 0.1-1 nm) แตยอมใหน้ําผานได และเปนเย่ือแผนที่มีโครงสรางแนนหรือไมมี 
รูพรุน การผานเยื่อแผนของสารเกิดจากความสามารถในการละลายและการแพร (Solution-diffusion) 
ในเย่ือแผน ความดันท่ีใชในการปอนสารละลายอยูระหวาง 1-10 MPa หรือ 10-100 atm การใชงานท่ี
สําคัญของกระบวนการนี้ คือ การแยกเกลือจากน้ํากรอย น้ําทะเล เพื่อผลิตน้ําจืด การเพ่ิมความเขมขน
ของน้ําผลไม การผลิตน้ําที่มีความบริสุทธิ์สูง ตลอดจนการบําบัดน้ําทิ้งท่ีมีโลหะเจือปน เชน 
อุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะ 

คุณสมบัติของเย่ือกรองเมมเบรนแตละประเภทเปนสิ่งสําคัญที่ตองทราบ เนื่องจาก
ตองเลือกเยื่อกรองเมมเบรนใหเหมาะสมกับการประยุกตใชงาน การเลือกเย่ือกรองเมมเบรนให
เหมาะสมกับคุณลักษณะของน้ําและสภาวะในการเดินระบบเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการใช
เทคโนโลยีเมมเบรนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขนาดของรูพรุนและความสามารถในการกักกัน 
เปนคุณสมบัติของเยื่อกรองเมมเบรนอยางแรกที่ตองทราบ ยกตัวอยางเชน ความสามารถในการกกักนั
เกลือใชบอกคุณลักษณะของเยื่อกรองเมมเบรนชนิดออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis: RO) และ
นาโนฟลเตรชัน (Nanofiltration: NF) คุณสมบัติอื่น ๆ  ของเมมเบรนท่ีมีความสําคัญตอการเลือกและการ
ใชงาน โดยท่ัวไปขนาดของรูพรุนใชบอกคุณลักษณะของเมมเบรนชนิดไมโครฟลเตรชัน 
(Microfiltration: MF) แตสําหรับเมมเบรนชนิดอัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration: UF) บอกขนาดรูพรุน
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ในรูปของคา Molecular Weight Cut Off (MWCO) ซึ่งเปนคาท่ีบอกถึงความสามารถในการกักกันสาร
ตามมวลโมเลกุลของสารขนาดรูพรุน และ MWCO ของเย่ืองกรองเมมเบรนท่ีมีชวงกวาง 

 
2.4.2 โมดูลเมมเบรน 

โมดูลแมมเบรน (Membrane Module) คือเยื่อกรองท่ีผลิตขึ้นมาสําหรับใชใน
กระบวนการกรองอาจมีรูปรางตางกัน เชน เปนเย่ือกรองแบบแผนเรียบหรือเปนแบบทอ ในการใช
ตองบรรจุหรือประกอบเย่ือกรองใหมีพ้ืนที่เย่ือกรองตามความตองการ 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) โมดูลแบบทอมวน (Spiral Wound Module)  หลักในการ
ออกแบบตองคํานึงถึงการใชงานคือ ตองมีอัตราการไหลผานสูง ลดการสะสมท่ีผิวหนาเยื่อแผน 
กะทัดรัด มีพ้ืนท่ีตอหนวยปริมาตรของโมดูลสูง โดยทั่วไปความเหมาะสมของการออกแบบโมดูลท่ี
ใชในการแยกสามารถแบงไดดังตารางท่ี 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 ความเหมาะสมของโมดูลแตละชนิด (Scott, 1990) 

โมดูลเมมเบรน ชนิดของโมดูล 
โมดูลแบบแผนและแบบกรอบ RO PV - UF ED - 
โมดูลแบบเสนใยกลวง RO PV GP UF - - 
โมดูลแบบทอมวน RO PV GP UF - - 
โมดูลแบบทอ RO - - UF - MF 

หมายเหตุ : RO: Reverse Osmosis UF: Ultrafiltration  MF: Microfiltration  
 ED: Electro dialysis GP: Gas Permeation PV: Pervaporation 

 
1. โมดูลแบบเสนใยกลวง (Hollow Fiber Module) โมดูลชนิดนี้ประกอบไปดวย

เย่ือเมมเบรนแบบบางที่บรรจุอยูใน Housing สวนนอกของเสนใยมีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูในชวง 
80-200 ไมครอน และมีความหนานอยกวา 20 ไมครอน ความดันท่ีใชสูงถึง 80 บาร สารที่ปอนจะเขา
ทางด านนอ กซึ มผ านเข าไปภายในเส นใย สิ่ ง ท่ี สํ าคัญอีก อย างหนึ่ งของขอ งโมดูลแ บบ 
เสนใยกลวง คือ สารท่ีปอนเขาไปนั้นควรจะสะอาด เพ่ือปองกันการเกิดการอุดตันท่ีเปนสาเหตุทําให
เกิด Fouling คาใชจายในการฟนฟูเยื่อเมมเบรนสูง และสารที่ปอน (ผานการบําบัดขั้นตน) จําเปน
จะตองทําการตกตะกอนของเกลือมากอน มีพ้ืนท่ีเยื่อแผนตอหนวยสูงถึง 30,000 m2/m3 เปนตน  

 

 

 

 

 

 



16 

2. โมดูลแบบทอมวน (Spiral Wound Module) ประกอบดวยเมมเบรนแบบแผน
วางซอนกันมวนรอบแกนท่ีเปนทอเพอมิเอท แผนกั้นของสารปอนท่ีอยูระหวางแผนเมมเบรนจะทํา
หนาท่ีเปนตัวกําหนดความกวางของชองสารปอน ซึ่งจะมีความหนา 1.0 mm และความเร็วท่ีไหลแบบ 
Cross Flow มีพ้ืนท่ีตอปริมาตรท่ัวไป 300-1,000 m2/m3 แผนเมมเบรนสองชั้นหรือหลายชั้นตองมี
ความเหมาะสมและสามารถรองรับความดันท่ีเกิดขึ้นภายใน Housing ท่ีมีการปอนสารเขาไปภายใน
และยอมใหน้ํารีเทนเทท (Retentate) ออกมาได 

3. โมดูลแบบทอ  (Tubular Module) จะมีสวนประกอบของทอที่มีชั้นของ 
เย่ือกรองเมมเบรนหุมอยูรอบทอ สารท่ีปอนเขาจะเขาทางดานในแลวซึ่งผานออกมาทางเยื่อกรอง 
เมมเบรนออกสูดานนอกของชั้นเยื่อกรองเมมเบรน ขนาดเสนผานศูนยกลางของทออยูระหวาง 1.2-2.4 m 
จะบรรจุอยูในตัวบรรจุ (Housing) ซึ่งประกอบดวยเมมเบรนหลาย ๆ ทอ หลักการในการประยุกตใช
เย่ือกรองเมมเบรนแบบทอ คือสารท่ีปอนเขาไปนั้นไมจําเปนตองเปนสารท่ีผานการบําบัดมากอน 
เนื่องจากการทําความสะอาดเย่ือกรองสามารถใชกลไกในการทําความสะอาดได การไหลแบบ Cross 
Flow ท่ัวไปจะถูกนํามาใชกับโมดูลแบบทอ ดังนั้นในการนําน้ํากลับมาใชใหม (Permeate) จึงเปนท่ี
นิยม ความเร็วสูง ๆ จะทําใหเกิดความดันสูญเสีย (Pressure Loss) มากกวา 4 บาร โมดูลแบบทอมวนมี
พื้นท่ีเมมเบรนตอปริมาตรนอยกวา 100 m2/m3  ซึ่งจัดวานอยกวาโมดูแบบทอมวน และมีความสามารถ
ในการผลิตต่ําอยูท่ี 100 m3/dm2 โมดูลชนิดนี้ไดถูกนํามาประยุกตใชในกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน 
(Ultrafiltration) และไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration) วัสดุท่ีใชสวนใหญทําจากวัสดุอนินทรีย แต
วัสดุชนิดนี้มีราคาสูง 

4. โมดูลแบบแผนและแบบกรอบ (Plate and Frame) มีลักษณะเปนแผนมาประกบกนั 
พื้นท่ีตอปริมาตรทั่วไป 100-400 m2/m3 และไดถูกนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรม คือใชใน
กระบวนการอัลตราฟลเตรชัน กับกระบวนการอิเล็กโตรไดอะไลซสิ ดวยผลตางของแรงขบัดันท่ีใชใน
กระบวนการแยกโดยการออกแบบคอนขางจะแตกตางกันและความสามารถในการแยกแตกตางกัน 

5. โมดูลแบบเสน (Capillary Module) จะมีลักษณะคลายโมดูลแบบเสนใยกลวง 
(Hollow Fiber Module) แตจะมีเสนผานศูนยกลางใหญกวา โดยสวนใหญจะนํามาใชกับกระบวนการ 
UF เนื่องจากใชแรงดันท่ีต่ํากวาและมีความเปนไปไดในการรักษาความดันบรรยากาศภายในเสนใย 
ดังนั้นสารท่ีปอนเข าไปจะมีผลตอชั้นเยื่อกรอง แลวชวยใหสามารถควบคุม Concentration 
Polarization ขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีใชครอบโมดูลชนิดนี้มีขนาด 0.8-1.0 m และมีความยาว
ประมาณ 1.0 m และมีพ้ืนท่ีกรองตอปริมาตรตํ่ากวากระบวนการ RO และแรงดันท่ีใชในการสงผาน
เย่ือกรองเมมเบรนอยู ท่ี 2-3 บาร เสนใยท่ีใชในกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน สวนใหญผลิตจาก 
พอลิเมอร เชน Polysulfone Polyacrylonitrile และ Chlorinated Polyolefin ในการออกแบบเสนใย
กลวงแบบคาปลลารีของกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน มีลักษณะคลายกับการออกแบบเสนใยใน
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กระบวนการออสโมซิส ผันกลับ (Reverse Osmosis) ทําหนาท่ีในการแยกอนุภาคท่ีมีขนาดใหญกวา 
50 ไมครอน ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดฟาวลิง (Fouling) อยางไรก็ตาม การเกิดฟาวลิงสามารถทําความ
สะอาดไดดวยกระบวนการทางกายภาพท่ีเรียกวาการลางยอน  
 
ตารางท่ี 2.7 คุณสมบัติของเย่ือกรองเมมเบรนแตละชนิด (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) 

คุณสมบัติ 

วัสดุพอลิเมอร 

Polyvinylidene 
fluoride (PVDF) 

Celulose 
Acetate 

Polysulfone 
(PSU) 

Aromatic 
Polyamide 

Poly 
acrylonitile 

MWCO (kDa) 100 1-50 3-60 1-50 30-10 
pH 1-12 3.5-7.0 0-14 2-12 2-12 
อุณหภูมิ (C) 80 35 100 80 50 
ความทนทาน 
ตอคลอรีน 

ปานกลาง ดี ดี ดอย ปานกลาง 

ความทนทาน 
ตอสารละลาย 

สูง ดอย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

รูปแบบของ 
เมมเบรน 

- แบบทอ  
- แบบทอมวน 
- แบบเสนใย

กลวง 

- แบบแผน 
- แบบทอ 

- แบบแผน 
- แบบทอ  
- แบบทอมวน 
- บบเสนใย

กลวง 

- แบบแผน 
- แบบทอ  
- แบบเสนใย

กลวง 

- แบบแผน 
- แบบทอ  
- แบบเสนใย

กลวง 

 
2.4.3 ระบบการกรองของเย่ือกรองเมมเบรน 

การกรองแบบปดตาย (Dead-end Filtration) เปนการปอนสารเขาในทิศทางท่ี     ต้ัง
ฉากกับแผนกรองหรือเมมเบรน ตัวถูกละลายท่ีไมผานเมมเบรนจะถูกสะสมบนผิวหนาของ    เมม
เบรนท้ังหมดมีเพียงสวนของเพอมิเอท (Permeate) เทานั้นท่ีไหลออกจากระบบ การสะสมของตัวถูก
ละลาย ซึ่งจะเกิดเปนชั้นเจลหรือเคกที่หนาทําใหความตานทานการไหลของเพอมิเอทเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สงผลใหอัตราการไหลของเพอมิเอทลดลงอยางรวดเร็วและอาจทําใหความสามารถในการเกบ็กักสาร
เปลี่ยนแปลงการกรองแบบนี้มักใชในระดับการทดลอง สําหรับการกรองแบบไหลขวาง (Cross Flow 
Filtration) การกรองแบบนี้สารปอนจะไหลในทิศท่ีขนานกับแผนกรอง สารปอนจะถูกแยกออกเปน 2 เฟส 
ไดแก (1) เฟสท่ีผานเมมเบรน คือ เพอมิเอท (Permeate) และ (2) เฟสท่ีไมผานเมมเบรน คือ รีเทนเทท 
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(Retentate) การกรองแบบไหลขวางจะสามารถลดการอุดตัน เนื่องจากอัตราการไหลเปนแบบไหล
เฉือนผิวหนาเยื่อกรองและทําใหอนุภาคท่ีเกาะอยูบางสวนสามารถหลุดออกไปได (Smith et al., 2006) 

 
 
 

รูปท่ี 2.1 รูปแบบการไหลของสารปอนเขา 
 

2.4.4 ประเภทของฟาวลิง 
การอุดตันของเย่ือกรองเมมเบรนมักเกิดกับเ ย่ือกรองเมมเบรนท่ีมีรูพรุนแบบ 

อัลตราฟลเตรชันและไมโครฟลเตรชัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของสารท่ีปอนเขา (Schafer, 2001) ซึ่ง
สามารถแบงได 4 ประเภท คือ  

1. Organic Fouling ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของสารอินทรีย จากงานวิจัยของ DiGiano 
et al. (1994) พบวาโมเลกุลทีมี่ขนาดใหญกวา 30 กิโลดารตัน จะทําใหเกิดการอุดตันของนาโนฟลเตรชัน 
สําหรับโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญกวา 100 กิโลดารตัน จะทําใหเกิดการอุดตันของไมโครฟลเตรชนัสงผล
ใหคาฟลักซลดลง สารอินทรียธรรมชาติยังเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดการอุดตันที่เกิดจากการสะสมท่ี
ผิวหนาและชองวางของเยื่อกรอง (Amy and Cho, 1999) โดยสารอินทรียสวนใหญท่ีทําใหเกิดการอุดตัน
นั้นเกิดจากสารอินทรีย  ซึ่ งประกอบไปดวย Proteins Amino Sugars Polysaccharides และ 
Polyhydroxyaromatics (Wiesner et al., 1992) 

2. Inorganic Fouling การอุดตันท่ีเกิดจากสารอนินทรีย เกิดจากการสะสมของสาร 
อนินทรียท่ีผิวเยื่อกรองเมมเบรน เชน สารประกอบโลหะและทําใหผิวหนาของเมมเบรนหนาขึ้นหรือ
ชองวางภายในรูพรุนลดลง ตะกอนถูกรวมตัวกันเม่ือสารเคมีมีความเขมขนเกินจุดอิ่มตัว สําหรับการ
อุดตันเปนสิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับและนาโนฟลเตรชัน ซึ่งประเภทของสาร 
อนินทรียเหลานั้นจะสรางชั้นท่ีมีความเขมขนบนผิวเยื่อกรองที่เรียกวาการสะสมของชั้นเคก สําหรับ

(ก) การไหลแบบ Dead-end (ข) การไหลแบบ Cross Flow 
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ไมโครฟลเตรชันและอัลตราฟลเตรชันการอุดตันขึ้นอยูกับการสะสมของชั้นเคกแตสามารถคงอยูได
เนื่อ งจากปฏิกิริยาระหวางอิออนและการอุดตันอื่น ๆ ของวัสดุ ( เชน โพลีเมอ รอินทรีย )  
โดยพันธะทางเคมี กระบวนการบําบัดขั้นตนสําหรับการกรองผานเยื่อกรอง ไดแก โคแอกกเูลชนัและ
ออกซิเดชัน อาจเพ่ิมสารประกอบออกไซดของโลหะบนผิวหนาของเย่ือกรองหรือรูพรุนภายใน การ
อุดตันเปนปญหาสําคัญซึ่งสามารถทําใหสะอาดไดดวยสารเคมี สารอนินทรียท่ีทําใหเกดิการอดุตันไดแก 
แคลเซียม (Calcium) แมกนีเซียม (Magnesium) คารบอนเนต (Carbonate) ซัลเฟต (Sulfate) และเหล็ก 
(Iron) เปนตน 

3. Colloid/Particle Fouling ในท่ีนี้หมายถึงอนุภาคท่ีมีขนาด 1 nm ถึง 1 µm (Potts 
et al., 1981) โดยอนุภาคดังกลาวอาจประกอบไปดวยสารประกอบอินทรีย คอลลอยด อนินทรียก็ได 
สําหรับสาหราย แบคทีเรีย และสารอินทรียธรรมชาติถูกจัดอยูในกลุมของคอลลอยด อยางไรก็ตามยังมี
ความแตกตางจากอนุภาคท่ีมีความเฉื่อย เชน โคลนและดินเหนียว เพ่ือเปนการแยกขอแตกตางของ
การอุดตันระหวางอนุภาคและคอลลอยดสามารถอางถึงลักษณะทางชีวภาพของสารอินทรียตาม
ธรรมชาติ ในหลายกรณีอนุภาคและคอลลอยดไมไดเกิดการอุดตันอยางแทจริงเนือ่งจากการลดลงของ
อัตราการไหลซึ่งมีสาเหตุมาจากการสะสมบนผิวหนาของเยื่อกรอง โดยสวนมากสามารถลางยอนได
ดวยการลางยอนและขัดถูดวยอากาศ นอยมากท่ีเกิดกรณีการไมคืนสภาพเดิมดวยอนุภาคและ
คอลลอยดที่มีขนาดเล็กกวาชองวางของเยื่อกรอง ดังนั้นอนุภาคและคอลลอยดสามารถเขาและติดอยู
ในเย่ือกรองและไมงายท่ีจะทําความสะอาดไดดวยพลังน้ํา 

4. Microbial Fouling การอุดตันจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การอุดตันของจุลินทรีย
เปนผลมาจากการรวมตัวกันของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ บนผิวหนาของเยื่อกรอง เม่ือแบคทีเรียสัมผัสกับ 
เย่ือกรองนานขึ้นจะกอใหเกิด EPS หรือ Extracellular Polymetric Substance ซึ่งมีลักษณะขน 
เปนโคลนเหมือนเจล ลักษณะของ EPS ประกอบดวยกลุมคารโบไฮเดรตและความหนาแนนของประจุ ซึง่
ลักษณะของเจลจะชวยปองกันเซลลของแบคทีเรียจากแรงเฉือนของน้ําและสารเคมี เชน คลอรีน 
 

2.4.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการอุดตันของเย่ือกรองเมมเบรน 
การเกิด Concentration Polarization (CP) เกิดจากการสะสมของโมเลกุล/อนุภาค 

ของตัวถูกละลายท่ีไมสามารถผานเย่ือกรองได เปนปรากฎการณท่ีพบอยูท่ัวไปในกระบวนการกรองโดย
ใชเย่ือกรอง ตัวถูกละลายที่ไมสามารถผานเยื่อกรองจะสะสมอยูผิวหนาเยื่อแผน ทําใหความเขมขน
บริเวณนั้นสูงกวาในสารละลาย ทําใหตัวถูกละลายที่มีขนาดใหญไมสามารถผานเยื่อกรองได การเกิด 
CP ซึ่งจะนําไปสูการอุดตันของเย่ือกรอง ทําใหสมรรถภาพของเยื่อแผนลดลง 

การเกิด Fouling เปนการสะสม/อุดตัน ของตัวถูกละลายทั้งบนผิวหนาเยื่อแผนและ
ภายในรูพรุน ซึ่งทําใหฟลักซลดลง และการกักกันโมเลกุลเปลี่ยนไป สิ่งสะสมและอุดตันจะไม
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สามารถลางออกไดดวยน้ําตองทําความสะอาดดวยสารเคมีท่ีเหมาะสม การเกิดการอุดตันมผีลกระทบ
ตอกระบวนการกรอง 

การเกิดฟลักซ (Flux) เปนคาที่แสดงถึงสมรรถนะของกระบวนการซึ่งจะอยูในรูป
ของแรงขับดันและความตานทานตอการไหล จะมีผลตอการบดบังของรูพรุนและทําใหเกิดการเสียด
ทานภายในรูพรุนของเย่ือกรอง ซึ่งมีผลโดยตรงตอตนทุนและคาใชจายในการเดินระบบ 

Transmembrane Pressure สําหรับการเดินระบบดวยการไหลแบบ Cross Flow 
พบวาอัตราการไหลผานเยื่อกรอง (Flux) ท่ีเพิ่มขึ้นจะมีผลตอความดันท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการ
สะสมของอนุภาคท่ีผิวหนาเยื่อกรอง จากรูปท่ี 2.2 เม่ือทําการเดินระบบในชวงท่ีหนึ่ง (เริ่มตน) อัตรา
การไหลผานเยื่อกรอง (Flux) จะเพ่ิมขื้นอยางรวดเร็ว กราฟท่ีเกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสนตรง ในชวง
ที่สองอัตราการไหลผานเย่ือกรองเปนแบบเอกโพเนนเชียลและในชวงที่สามพบวาอัตราการไหลผาน
เย่ือกรองเร่ิมคงท่ีคาความดันสูง ๆ  สําหรับความเขมขนตํ่าและคาความดันการเดินระบบท่ีพอดี อัตราการ
ไหลผานเยื่อกรองและความดันจะมีความสัมพันธกันในลักษณะแปรผันตรง ท่ีความดันในการเดิน
ระบบท่ีสูง ๆ การลดลงของอัตราการไหลผานเยื่อกรองเร่ิมตนจะคงที่และในท่ีสุดก็สมํ่าเสมอ 
(Metcalfe and Eddy, 1991) 
 

 

 
 
 

รูปที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางความดันตอเพอมเิอทฟลกัซ (Herath, 1984) 
 
 

1 3 2 
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2.4.6 การตรวจสอบเย่ือกรองเมมเบรน 
เปนการวิเคราะหการอุดตันเย่ือกรองเมมเบรน เนื่องจากทําใหฟลักซลดลงโดย

พิจารณาจากคาแรงดันท่ีผานเยื่อกรอง เรียกวา Transmembrane Pressure (TMP) ดังนั้นจึงทําใหตอง
ทราบคาตาง ๆ ดังนี้  

1. เปอรเซ็นตกักกัน หมายถึง จํานวนเปอรเซ็นตท่ีเยื่อเมมเบรนสามารถกักกักตัว
ถูกละลายเอาไวไมใหผานเมมเบรน ดังสมการ (2.1) 
 

R  = 
f

p

C
C

1                     (2.1) 

 
เม่ือ R  คือ อัตราการกักกันตัวถูกละลายออกจากน้ํา 
 pC  คือ ความเขมขนของตัวถูกละลายท่ีมีอยูในน้ําเพอมิเอท 
 fC  คือ ความเขมขนของตัวถูกละลายท่ีมีอยูในน้ําปอนเมมเบรน 
 

2. เพอมิเอทฟลักซ หมายถึง อัตราการไหลของน้ําเพอมิเอทผานพ้ืนท่ีผวิเมมเบรน มี
หนวยเปนปริมาตรตอพื้นท่ีผิวเมมเบรนตอเวลา มีความสัมพันธกับแรงขับดัน และสภาพการซึมผาน 
เมมเบรนของตัวทําละลาย คํานวณไดจากสมการ (2.2) 
 

J  = 
R

P


 -                    (2.2) 

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

 

 

 

 

 

 



22 

สําหรับน้ําบริสุทธิ์ และสารละลายของสารโมเลกุลใหญคา  มีคาเทากับศูนย และ
นอยกวา P มาก ๆ ดังนั้นสามารถตัด  ท้ิงได (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) ดังแสดงในสมการท่ี 
(2.3) 
 

J  = 
R
P


                     (2.3) 

 
 

P  = tRJ                      (2.4) 

 
การตานทานของเย่ือกรองท่ีไดผานการใชงานสามารถสังเกตได เม่ือฟลกัซลดลง ซึง่

แสดงวาเกิดความตานทานการไหลที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งความตานทานในการไหล )( tR ของเย่ือกรองท่ีผาน
การใชงานนั้นรวมความตานทานจากหลายสวน คือ ความตานทานเนื่องจากการเกิดฟาวลิง )( fR

ความตานทานจากการเกิดโพลาไรซ )( pR ซึ่งเปนผลรวมของความตานทานเนื่องจากการเกิด 
คอนเซ็นเตรชนัโพลาไรเซ ชัน )( cpR และจากชั้นเคก )( gR และความตานทานเนื่องจากการอุดตัน 
รูพรุนของตัวถูกละลาย )( pbR  
 

3. เปอรเซ็นตแยกกลับ หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาตรน้ําสะอาดท่ีผลิตไดตอ
ปริมาตรของน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําสะอาด คํานวณตามสมการ (2.5) 

 
R%  = 

f

p

Q
Q

100                   (2.5) 

 
เม่ือ R  คือ เปอรเซ็นตแยกกลับ (% Reject) 
 pQ  คือ อัตราการไหลของน้ําเพอมิเอท 
 fQ  คือ อัตราการไหลของน้ําดิบท่ีเขาระบบ 
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2.4.7 การทําความสะอาดเย่ือกรองเมมเบรน 
เม่ือทําการเดินระบบเปนระยะเวลาหนึ่งจะเกิดคาฟลักซท่ีลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

การที่เย่ือกรองเมมเบรนเกิดการอุดตัน (Fouling) ของตัวถูกละลายท้ังบนผิวหนาเย่ือกรองและภายใน 
รูพรุนเยื่อกรอง จึงจําเปนตองทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเพ่ือให เพ่ือใหเยื่อกรองมีสภาพท่ี
ใกลเคียงกับเย่ือกรองใหมมากท่ีสุด และเพ่ือยืดอายุการใชงานดวยวิธีท่ีเหมาะสม โดยการทําความ
สะอาดเยื่อกรองเมมเบรนนั้น แบงออกเปน 2 วิธีหลัก คือ (1) วิธีทางกายภาพ (Physical Method) เปน
การทําความสะอาดท่ีใชการเปลี่ยนแปลงสภาวะการทํางาน เชน การเพ่ิมอัตราการไหล การขูดชั้น
สะสมออกจากหนาผิวดวยฟองน้ํา การลางกลับ (Back Washing) เปนตน  (2) วิธีทางเคมี (Chemical 
Method) เปนการใชสารเคมีทําความสะอาดเย่ือกรองเชน กรด ดาง เอ็มไซม เปนตนวิธีทางกายภาพ 
และวิธีทางเคมี (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) 

1. วิธีทางกายภาพ ใชหลักการในการลางกลับทางหรือลางยอน (Backwash) 
เพ่ือใหสารท่ีอยูบนผิวหนาของเยื่อกรองเมมเบรนหลุดออกไป เชน การเพ่ิมอัตราการไหล ซึ่งจะเพิ่ม
แรงเฉือนท่ีผิวหนาเยื่อแผน แตจะลดการสะสมและการอุดตันไดระดับหนึ่งเทานั้น การลางยอนอาจ
ทําระหวางการกรองหรืออาจทําเมื่อเสร็จสิ้นการกรองได แตไมสามารถกําจัดสารท่ีสะสมอยูใน 
เย่ือกรองเมมเบรนไดหมด จึงจําเปนตองทําความสะอาดดวยวิธีทางเคมีตอไป 

2. วิธีทางเคมี สารเคมีอาจชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยอาจทําให
สารอุดตันพองตัว หดตัว ละลาย เกิดการหลุดออก (Desorption) หรือสารเคมีท่ีใชอาจทําปฏิกิริยา กับ
สารอุดตัน เชน การเกิดไฮโดรไลซิส การเกิดสารประกอบเชิงซอน เปนตน ซึ่งสารเคมีท่ีใช  ไดแก 
กรด ดาง เอ็นไซม สารลดแรงตึงผิว สารฆาเชื้อ เปนตน การจะเลือกสารเคมีใดนั้นขึ้นอยูกับชนิดของ
เย่ือกรองเมมเบรนวามีความสามารถในการคงทนตอสารเคมีนั้นไดมากนอยเพียงใด สารเคมีท่ีใชทํา
ความสะอาดเมมเบรน สามารถจําแนกเปน กรด ดาง สารลดแรงตึงผิว สารจับโลหะ และเอ็นไซม  

สารทําความสะอาดท่ีเปนกรด ใชไดทั้งกรดอินทรียและอนินทรีย สวนใหญมีหนาท่ี
กําจัดตะกรันท่ีเกิดจากเกลือตางๆ เชน เกลือของสารประกอบแคลเซียม และโลหะออกไซด โดยกรด
เขาไปทําการสลายตะกรันใหอยูในรูปของสารละลายเกลือ เชน การเปลี่ยนแคลเซียมคารบอเนตเปน
แคลเซียมคลอไรด และคารบอนไดออกไซด  

 กรดไฮโดรคลอริกและซัลฟูริก เปนกรดท่ีมีราคาถูก แตถาใชในระดับความ
เขมขนสูง อาจทําลายเมมเบรนและองคประกอบอื่น ๆ ของระบบกรองได 

 กรดไนตริก เปนสารเคมีท่ีทําใหเกิดการออกซิไดซอยางรุนแรง และสามารถทํา
ใหเกิดการรวมตัวของไนตริกกับสารอินทรียบางตัวได  จึงสามารถใชกําจัดการอุดตันที่เปน
สารอินทรียหรือสารชีวภาพได แตมีขอเสียที่อาจทําลายเมมเบรนบางชนิดได  
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 กรดฟอสฟอริก มีฤทธิ์ในการทําลายเมมเบรนไดนอยกวากรดเกลอื ซลัฟริูก และ
ไนตริก เปนตัวจับโลหะท่ีดีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การกําจัดเหล็กออกไซดสามารถใชกับสารละลาย
บัพเฟอรเพื่อควบคุมพีเอชในระหวางกระบวนการทําความสะอาดได ขอเสียของกรดฟอสฟอริกคือมี
ราคาแพง  

 กรดซิตริก มีความสามารถในการจับโลหะ จึงเหมาะสมกับการกําจัดตะกอน
แคลเซียม แตจะกอตัวเปนองคประกอบท่ีซับซอนของเฟอรัส (Ferrous Iron) ทําใหมีการละลายท่ีจํากัด 
สามารถแกปญหาไดโดยการเติมแอมโมเนีย ในสารทําความสะอาด เพ่ือใหโลหะเกิดปฏิกิริยารวมตัว
เปน Ferrous Ammonium Salt ซึ่งละลายไดสูง 

สารทําความสะอาดท่ีเปนดาง ใชในการกําจัดฟาวลิงจําพวกสารอินทรีย คอลลอยด 
 ซิลิกา สารอนินทรีย และยังใชเปนสาร Sanitizer ไดดวย สารท่ีนิยมใช เชน โซเดียมไฮดรอกไซด 
โซเดียมไตรฟอสเฟต โซเดียมไฮโปคลอไรด เปนตน 

สารลดแรงตึงผิว เปนสารสังเคราะหท่ีมีขั้วและไมมีขั้ว สวนที่มีขั้วจะจับกับน้ําหรือ
สารละลายท่ีมีขั้ว สวนท่ีไมมีขั้วจับกับไขมันและน้ํามัน สารลดแรงตึงผิวมีผล ในการทําความสะอาด
เมมเบรนโดยกําจัดการอุดตันออกจากผิวหนาเมมเบรน ทําใหไขมันและน้ํามันเปนอิมัลชัน รวมตัวกบั
สารอุดตันที่มีคุณสมบัติ ไมชอบน้ํา ทําใหเกิดเปนไมเซลลโดยสวนท่ีชอบน้ําจะหันทางท่ีมีขั้วใหกับ
น้ํา ทําใหเกิดไมเซลลทรงกลมท่ีมีน้ําลอมรอบสารลดแรงตึงผิว ที่ใชลางเมมเบรนมีโครงสรางทางเคมี
หลากหลาย เชน เปนกลาง ประจุลบ ประจุบวก เปนตน ตัวอยางสารลดแรงตึงผิว เชน คารบอกซเลต 
ซัลโฟเนต ซัลเฟต ฟอสเฟต สารประกอบแอมโมเนีย เปนตน 

เอ็นไซม เปนสารทําความสะอาดท่ีมีราคาแพง ใชสําหรับทําความสะอาดสารอินทรีย 
เชน โปรตีน โดยทําใหเกิดการแตกตัว ประสิทธิภาพของเอ็นไซมจะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น หรือมี
ความเปนกรดดางท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางเอ็นไซมท่ีใชทําความสะอาดเมมเบรน เชน ถาสารอุดตัน
เปนโปรตีน ควรใชเอ็นไซมโปรติเอส (Protease) 

สารจับโลหะ เปนสารจับโลหะประกอบดวยตัวรับ อิเล็กตรอน 2 อะตอมหรือ
มากกวา ซึ่งจะไปรวมสรางพันธะกับอะตอมเด่ียว สารจับโลหะท่ีนิยมใช คือ อีดีทีเอ (Ethylelnedimine 
tetra Acetic Acid: EDTA) และซิเตรท เปนตน 

สารฆาเชื้อ เปนสารสําหรับฆาเชื้อเมมเบรน โดยเฉพาะกับเมมเบรนท่ีไมทนความรอน
ซึ่งไมสามารถฆาเชื้อดวยน้ํารอนหรือไอน้ํา สารที่นิยมใชกันมาก คือ ไฮเปอรคลอไรท แตมีขอจํากัด
คือ ไมสามารถใชไดกับสารที่ผลิตจากพอลิเอไมด และสารพวก Peracetic Acid และ Hydrogen 
Peroxide 
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ตารางท่ี 2.8 ตัวอยางสารทําความสะอาดที่ใชในการกําจัดสารที่อุดตัน (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) 

สารทําความสะอาด 

สารอุดตัน 
ตะกรันเกลือ
ออกไซดของ

โลหะ 

คอลลอยด/
อนุภาค จุลินทรีย 

กรดเกลือเขนขนรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก  - - 
กรดซิตริกเขมขนรอยละ 2 โดยนํ้าหนัก 
ผสมกับแอมโมเนียไฮกรอกไซด (พีเอช 4)  - - 

กรดฟอสฟอริกเขมขนรอยละ 0.5 โดยนํ้าหนัก  - - 
โซเดียมไฮดรอกไซด พีเอช 11-12 -   
ไตรโซเดียมฟอสเฟตเขมขนรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก ผสม
กับเกลือโซเดียมไฮดรอกไซดของอีดีทเีอเขมขนรอยละ 
1 โดยนํ้าหนัก และโซเดียมไฮดรอกไซด 
พีเอช 11-12 

-   

โซเดียมไฮโดรซัลไฟทเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนัก  - - 
กรดซิตริกเขมขนรอยละ 2.5 โดยนํ้าหนักผสม
แอมโมเนียมไบฟลูออไรดเขมขนรอยละ 2.5  
โดยนํ้าหนัก 

  - 

 
2.5 สารอินทรียธรรมชาติ (Natural organic matter: NOM) 

ปญหาใหญของน้ําเสียมักเกิดจากสารอินทรียที่มีอยูในน้ํา ทําใหตองมีการบําบัดน้ําเสีย 
แบบชีวภาพเกิดขึ้น เนื่องจากสารอินทรียมักยอยสลายไดทางชีวภาพ จึงมีความตองการออกซิเจน
เพ่ือใหจุลินทรียสามารถยอยสลายสารอินทรียโดยใชออกซิเจนในการหายใจได ปริมาณสารอนิทรยีท่ี
มีมากเกินไปทําใหออกซิเจนละลายน้ําในธรรมชาติมีไมพอเพียง เกิดสภาวะขาดอากาศซึ่งมีผล 
ทําใหเกิดการเนาเหม็นของแหลงน้ํา และการเสียชีวิตของสัตวน้ําตาง ๆ ท่ีขาดออกซิเจน โดยพบวา 
สิ่งปนเปอนในน้ํา ยังเกิดจากสิ่งสกปรกท่ีแขวนลอยในน้ํา (Suspended Impurities) ไดแก อนุภาคของ
ดินขนาดตาง ๆ แรธาตุ (Mineral Matter) สารอินทรีย (Organic Matter) สาหราย (Algae) 
โปรโตซัว (Protozoa) และแบคทีเรีย (Bacteria) ซึ่งรวมทั้งชนิดท่ีทําใหเกิดโรคและชนิดท่ีไมทาํใหเกดิ
โรค (Pathogenic and Non-pathogenic Bacteria) สารเหลานี้จะทําใหน้ํามีสี กลิ่นและความขุน 
สิ่งสกปรกท่ีละลายน้ํา (Dissolved Impurities) ไดแก แกสตาง ๆ เชน ออกซิเจน (Oxygen) ไนโตรเจน 
(Nitrogen) ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide) แอมโมเนีย (Ammonia) คารบอนไดออกไซด 
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(Carbon Dioxide) มีเทน (Methane) คลอไรด (Chloride) ไนไตรท (Nitrite) ไนเตรท (Nitrate)  
เปนตน สวนสารคอลลอยดในน้ํา (Colloidal Impurities) ไดแก อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของซิลิกาและ 
ดินอินทรียวัตถุท่ีเนาเปอย (Organic Matter) ซึ่งอยูในรูปของคอลลอยดท่ีไมตกตะกอน (Colloidal or 
Pseudo Solution)  

 
2.5.1 แหลงกําเนิดของสารอินทรียธรรมชาติ 

สารอินทรียในน้ํามีบทบาทสําคัญในงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ม่ันสิน ตัณฑุล
เวศม, 2547) โดยทั่วไปสารอินทรียท่ีเกิดขึ้นแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้  

1. สารอินทรียท่ีเกิดจากการยอยสลายของอินทรียสาร ซากพืชซากสัตวในน้ํา
ธรรมชาติท่ีเรียกวา Natural Organic Matter (NOM) เกิดเปนสารอินทรียที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจน
สามารถละลายน้ําได เชน สารกลุมฮิวมิก (Humic Acid) และฟลูวิก (Fulvic Acid) ซึ่งสารท้ังสองนี้ยัง
มีสวนทําใหเกิดสีในน้ํา (สีน้ําตาลออนหรือสีชา)  

2. สารอินทรียท่ีจุลินทรียสรางขึ้นดวยจุลินทรีย ประกอบดวยโปรโตซัว แบคทีเรีย 
เชื้อรา และสาหรายเซลลเดียว สารอินทรียท่ีจุลินทรียสรางขึ้นนี้อาจละลายปนเปอนมากับน้ําโดยตรง 
หรือเกิดจากซากจุลินทรียท่ีถูกยอยสลายทําใหสารอินทรียท่ีอยูภายในเซลลละลายปนมา กับน้ํา
ตัวอยาง เชน สารกลุมไมโครซีสติน (Microcytin) ท่ีเกิดจากสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว Microcytin 
Aeruginose ซึ่งสารกลุมนี้บางตัวเปนสารพิษ สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวชื่อโอเซียลาโตเรียลิโม 
สา (Oseillatoria Limosa) จะผลิตสารกลุมท่ีเกิดจากการเผาผลาญในเซลลของสาร Methylisorneol ซึง่
เปนสารท่ีทําใหน้ํามีกลิ่นไมพึงประสงคเปนตน 

3. สารอินทรียท่ีเกิดจากน้ําเสียชุมชน กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตลอดจนการขับถาย ชําระลางรางกายของมนุษยมีสวนทําใหมีสารอินทรียปนเปอนไปกันน้ําได 
รวมท้ังสารเคมี ยาฆาแมลงและปุย เปนตน 

4. สารอินทรียท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียและระบบปรับสภาพน้ํา เชน สารเรง
การตกตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสีย นอกจากนี้ในระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ซึ่งมักจะมี
สารอินทรียท่ีจุลินทรียไมอาจยอยสลายได ตลอดจนซากจุลินทรียหลงเหลือปนเปอนในน้ําที่ผาน
ระบบบําบัด เมื่อผานระบบการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนอาจทําใหสารเหลานี้กลายเปนสารอินทรียที่มี
ความเปนพิษเพ่ิมมากขึ้นได เชน ทําใหเกิดสารในกลุมไตรฮาโรมีเทน (Trihalomethanes: THMs) 
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งชนิดหนึ่ง 

นอกจากนี้ยังตองทราบถึงชนิดและขนาดของอนุภาคท่ีมีอยูในน้ําเพ่ือเปนแนวทาง
ในการเลือกใชวัสดุในการกรองใหเหมาะสม ดังแสดงในตารางท่ี 2.9  
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ตารางท่ี 2.9 ขนาดของอนุภาคท่ีมีอยูในน้ํา (Mulder et al., 1996) 
อนุภาค/โมเลกุล ขนาด (นาโนเมตร) 

ยีสต  รา 1,000-10,000 
แบคทเีรีย 300-10,000 
อิมัลชัน  น้ํามัน 100-10,000 
คอลลอยด 100-1,000 
ไวรัส 30-300 
โปรตีน/โพลีแซคคาไรด (MWCO 10,000-1,000,000 ดารตัน) 2-10 
เอ็มไซม (MWCO 10,000-100,000 ดารตัน) 2-5 
สารปฏิชีวนะ (MWCO 300-1,000 ดารตัน) 0.6-1.2 
สารอินทรีย (MWCO 30-500 ดารตัน) 0.3-0.8 
อิออนอนินทรีย (MWCO 10-100 ดารตัน) 0.2-0.4 
ไฮโดรเจน 0.289 
ออกซิเจน 0.346 
ไนโตรเจน 0.346 
น้ํา 0.2 

 
2.5.2 องคประกอบของสารอินทรียธรรมชาติ 

สารอินทรียธรรมชาติในแหลงน้ําท่ัวไปจะประกอบไปดวยไฮโดรโพบิคและ
ไฮโดรฟลิค ขึ้นอยูกับขนาดและคุณลักษณะของสารประกอบที่มีอยูในน้ํา (Marthaba et al., 2003) 
โดยกลุมไฮโดรโพบิคซึ่งเปนสารประกอบฮิวมิค ไดแก กรดฮิวมิคและกรดฟลูวิค ซึ่งจากการศึกษาท่ี
ผานมาพบวาในแหลงน้ําธรรมชาติสารกลุมไฮโดรโพบิคมากกวา 50% เปนสารอินทรียท่ีละลายน้ํา 
(Dissolve Organic Carbon: DOC) ซึ่งเกิดจากการยอยสลายของซากพืชหรือสัตว ถาในน้ํามีปริมาณ
ความเขมขนของ DOC สูงกวา 5 mg/L น้ําในแหลงน้ํานั้นจะมีสี โดยองคประกอบของสารอินทรีย
ธรรมชาติสามารถแบงออกมาไดเปน 6 กลุม ดังแสดงในตารางท่ี 2.10 
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ตารางท่ี 2.10 องคประกอบของสารอนิทรียธรรมชาติในแหลงน้ําท่ัวไป (Swietlik et al., 2005) 

ตัวอยาง 
พารามิเตอร 

UV254 (cm-1) DOC (mg/L) 
Humic Acids (HA) 0.231 5.81 
Hydrophobic Acids (HOA) 0.162 4.81 
Hydrophobic Neutrals (HON) 0.170 5.54 
Hydrophilic Acids (HIA) 0.154 4.98 
Hydrophilic Bases (HIB) 0.166 5.02 
Hydrophilic Neutrals (HIN) 0.114 4.84 

 
สําหรับสารอินทรียละลายน้ําในแหลงน้ําผิวดินจะสวนประกอบของสารอินทรีย 

ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 ในขณะที่กลุมไฮโดรฟลิคจะมีขนาด MWCO 300 ถึง 3,000 ดารตัน ประกอบไป
ดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน และกรดอะมิโน เปนตน  

 

 
 

 
รูปท่ี 2.3 องคประกอบของสารอินทรียในน้ําผิวดิน 

 
สวนประกอ บขอ งส ารอินทรียละลายน้ํ าใน ท่ัวไป พบวากรดไฮโดรฟลิค 

(Hydrophilic acid) ประมาณ 30% จะถูกเรียกวา “Hydrophilic Humic Substance” ซึ่งสารประกอบ 
ฮิวมิค (Humic Substance) สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) กรดฮิวมิก (Humic Acid) ไม
ละลายน้ําท่ีพีเอช เทากับ 1 มี MWCO อยูระหวาง 10-300 กิโลดารตัน  (2) กรดฟูลวิก (Fulvic Acid) 

 

 

 

 

 

 



29 

ละลายน้ําทุก ๆ พีเอชมี MWCO อยูระหวาง 3-100 กิโลดารตัน และ (3) ฮิวมิน (Humin) ไมละลายน้ํา 
(Swift, 1985) ซึ่งกรดฮิวมิกและฟลูวิกสามารถกําจัดไดดวยกระบวนการแยก ซึ่งโดยท่ัว ๆ ไป 
สารอินทรียธรรมชาติ ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 (Thurman, 1985)  

 
 

 

 
รูปท่ี 2.4 องคประกอบของสารอินทรียท่ัวไปที่มี DOC 5 mg/L 

 
  จากการศึกษาท่ีผานพบวาในแหลงน้ําดิบท่ัวไปในแตละแหลงมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของน้ําท่ีมาศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2.11 

 
ตารางท่ี 2.11 คุณลักษณะของสารอินทรียธรรมชาติจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แหลงน้ําดิบ 
พารามิเตอร 

อางอิง 
UV254 (cm-1) DOC (mg/L) 

Aung-Keaw Reservoir, Thailand 0.110-0.274 0.36-1.67 
Wattabachai, S., et al. (2004) 

Mae-Hia Reservoir, Thailand 0.110-0.206 0.18-0.65 
Nakdong River, Korea 0.049 1.93 

Jung, C.W., et al. (2008) 
Hoedong Reservoir, Korea 0.028 1.79 

Bangkhen WTP, Thailand 0.131 - วรพจน กนกกันฑพงษ บุณยฤทธิ ์ปญญาภิญโญ
ผล และ สุรพงษ วัฒนะจีระ (2550) 

Samsen Canal, Thailand 0.3-0.6 - ศักด์ิสิทธิ์ อิ่มแมน และ ชวลิต รัตนธรรมสกลุ 
(2552) 
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2.5.3 การแบงประเภทของสารอินทรียธรรมชาติ 
ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ เปนสิ่งสําคัญท่ีเราตองทราบถงึคณุสมบัติของสาร

ที่มีอยูในน้ํา เพ่ือแยกสารท่ีเปนเนื้อเดียวกันออกไดอยางถูกตอง 
 อนุภาคและอินทรียที่ละลายอยูในน้ํา (Particulate/Dissolve Organic Carbon 

Separation) ในการแยกอนุภาคออกจากสารอินทรียท่ีละลายน้ํา สามารถแยกไดดวยกระดาษกรองที่มี
ขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน แตการกรองดวยกระดาษกรองท่ีมีขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน ไมสามารถ
กําจัดอนุภาคของคอลลอยดขนาดเล็กท่ีละลายอยูหรือสารอินทรียท่ีมีอนุภาคเล็กกวา 450 นาโนเมตร 

 กรดฟลูวิกและกรดฮิวมิค (FA/HA Separation) กรดฮิวมิคสามารถตกตะกอนไดท่ี
พีเอชต่ํากวา 1.0 ในขณะท่ีกรดฟลูวิคยังคงเหลืออยูในน้ําไดทุกพีเอช (Bourboniere and Halderen, 
1989) กรดฟลูวิคที่ละลายอยูในน้ําจะพบไดมากกวากรดฮิวมิค (Rasyid et al., 1992) 

 ขนาดและน้ําหนักโมเลกุล (Size/MW Fractional) ขนาดและน้ําหนักของอนุภาค 
มีความสําคัญตอลักษณ ะของน้ํ าที่ผานการบําบัด กลาวคือมีผ ลตอสัมปร ะสิทธิการแพร 
และการเคลื่อนท่ีของอนุภาค จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา 50-60% ของฟลูวิคจะมีขนาดใหญกวา 10 
kDa (Legube et al., 1990) และน้ําหนักโมเลกุลของฟลูวิคอยูระหวาง 650-950 ดารตัน สวนน้ําหนัก
โมเลกุลของฮิวมิคอยูระหวาง 2,000-3,000 ดารตัน  

 ความชอบน้ําและไมชอบน้ํา (Hydrophilic/Hydrophobic Fractionation) สําหรับ
ไฮโดรฟลิคเปนสารที่ละลายอยูในน้ํา (Cotsaris et al., 1988) พบวาสารอินทรียประมาณ 58-74% เปน
สารท่ีละลายอยูในน้ําในขณะท่ีสารกลุมไฮโดรโพบิคหรือกรดฮิวมิคเปนสารท่ีไมละลายน้ํา 
 

2.5.4 การตรวจวัดสารอินทรียธรรมชาติ 
ลักษณะของสารอินทรียในน้ํามีความสําคัญตอการเลือกระบบบําบัดหรือทราบถึง

แหลงท่ีมาของน้ํานั้นได นอกจากนี้ยังสามารถดูไดจากน้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight) และ
ประจุ (Charge) เปนตน ในการวัดหาปริมาณของสารอินทรียวาละลายอยูในน้ํามากหรือนอยเพียงใด
จะเปนจํานวนคารบอนท่ีมีท้ังหมดในน้ําหรือเรียกวา Total Organic Carbon (TOC) ในหนวยมิลลิกรัม
ตอลิตร หรือสารอินทรียที่ละลายน้ํา (Dissolve Organic Carbon: DOC)โดยไมนับรวมคารบอนของ
สารประกอบอนินทรียหรือในรูปคารบอเนตและไบคารบอเนต แตถาสารอินทรียท่ีมีองคประกอบ
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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 การตรวจวัดสารอินทรียธรรมชาติในน้ํามีผลตอประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คุณภาพน้ําและคุณภาพน้ําที่ไดหลังผานกระบวนการบําบัด เชน มีความสําคัญตอสารท่ีใชใน
กระบวนการโคแอกกูเลชัน และเปนปญหาท่ีทําใหเกิดการอุดตันในระบบเมมเบรน และยังพบวาน้าํท่ี
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีมี NOM หลงเหลืออยูนั้น เมื่อทําการเติมคลอรีนลงไปจะทํา
ปฏิกิริยากันเกิดเปนสารกอมะเร็งที่เ รียกวา Disinfection by Product ซึ่งจะเปลี่ยนรูปไปเปน 
ไตรฮาโลมีเทน (THMs) โดยสารอินทรียธรรมชาติไมสามารถวัดไดโดยตรง ซึ่งสามารถวิเคราะห
สารอินทรียธรรมชาติไดหลายวิธีดังตารางท่ี 2.12 แตวิธีที่สะดวกและนิยมใชในการวิเคราะห คือการ
วัดในรูปของสารอินทรียทั้งหมด (TOC) สารอินทรียละลายน้ํา  (DOC) และการดูดซับท่ี 
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร สําหรับการวัดท่ีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรเปนตัววัดดัชนีของสาร
ที่มีอยูในน้ําจะมีความสัมพันธตอการวัดสารอินทรียละลายน้ําและเปนตัวแทนสําหรับการหาคา
สารอินทรียธรรมชาติในแหลงน้ํา นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธตอการเกิดสารตั้งตน DBPs ซึ่ง
กอใหเกิดสารกลุมไตรฮาโลมีเทน แมวาแนวโนมสวนใหญในน้ําจะมีสารประกอบมากมายท่ี
เกี่ยวของกับคุณลักษณะของสารอินทรียธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธระหวาง UV254 และ DOC จะ
สามารถบอกถึงคุณภาพของน้ําได โดยน้ําที่มี UV254 สูงก็จะมีคา DOC สูงดวย (Haffman et  al., 1985; 
Edzwald and Benschoten 1990; Chow et al., 2004) 
 
ตารางท่ี 2.12 เคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะหสารอินทรียธรรมชาติในน้ํา 

พารามิเตอร เคร่ืองมือในการวิเคราห 

Color 
Visible Spectrophotometer 
Visual Comparators 

Aromaticity (UV absorbance) UV Spectrophotometer 
Total Organic Carbon 

DOC Analysis Dissolved Organic Carbon (DOC) 
Biodegradable Dissolved Organic Carbon (BDOC) 
Assimilable Organic Carbon (AOC) 

Bacterial Regrowth Potential (BRP) 
Bacterial Regrowth  

Molecular Weight Distribution High Performance Size Exclusion Chromatography 
(HPSEC) 

Hydrophobicity/Hydrophilicity Rapid Fractionation (RF) 
Trihalomethane Formation Potential (THMFP) Gas Chromatography (GC) 

Functional Groups 
(Aliphatic, Aromatic, Nitrogen Containing) 

Gas Chromatography-mass Spectroscopy (GC-MS) 
Infrared Spectroscopy (FTIR) 
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 
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2.5.5 กระบวนการในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ 
 ในการกําจัดสารอนิทรียธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําจัดสี กลิ่น และสารอินทรีย
ออกจากน้ํา โดยกระบวนการท่ัว ๆ ไป ท่ีนิยมใชการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ ไดแก การดูดซับดวย
ถานกัมมันต (Activated Carbon) นาโนฟลเตรชัน (Nanofiltration) และการโคแอกกูเลชัน (Coagulation) 
ซึ่งในปจจุบันยังไดนําวิธีการการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange Resin) มาเปนวิธีการลดปริมาณ
สารอินทรียธรรมชาติลงกอนที่จะผานเขาระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Morran et al., 1996) หรือใช
กระบวนการกําจัดดวยกระบวนการไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration) หรืออัลตราฟลเตชัน 
(Ultrafiltration) แทนการฆาเชื้อดวยสารเคมี 

Qin et al. (2006) ไดศึกษาการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติจากอางเก็บน้ําในประเทศ
สิงคโปรดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยเลือกใชสารสม (Alum) ในการสรางตะกอน พบวา 
ปริมาณความเขมขนของสารสม 5 mg/L ท่ี pH เทากับ 5.2 สามารถกําจัดสารอินทรียธรรมชาติในรูป
ของ DOC ได 45%  และกําจัดความขุนได 97% ในขณะที่ pH เทากับ 7.2 สามารถกําจัดสารอินทรีย
ธรรมชาติในรูปของ DOC ได 35% สําหรับ Leiknes et al. (2004) ไดประยุกตใชกระบวนการ 
ไมโครฟลเตรชันรวมกับกระบวนการโคแอกกูเลชันในการผลิตน้ําดื่มเพื่อกําจัดสารอินทรียธรรมชาต ิ
พบวาสามารถลดความขุนใหเหลือนอยกวา 0.2 NTU กําจัดสีไดมากกวา 95% กําจัด UV254 ได 85% 
และ กําจัดลดสารอินทรียธรรมชาติในรูปของ TOC ไดประมาณ 65-75% เม่ือใชโพลีอลูมินัมคลอไรดท่ี
ความเขมขน 5 mg/L เปนสารโคแอกกูแลนทและอัลตราการไหลผานเย่ือกรองเมมเบรน เทากับ 180 
ลิตรตอชั่วโมง นอกจากนี้การใชโพลีอลูมินัมคลอไรดสามารถลดสารอินทรียธรรมชาติ (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) ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมี DOC อยูในชวง 2.8-7.0 นํามา
กรองผานเยื่อกรอง 0.45 ไมครอน พบวา DOC ลดลง 40-50% ในขณะท่ี Aldehyde ลดลง 90-100% 
และไตรฮาโลมีเทนลดลง 40-60% ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวาการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยการ
แลกเปลี่ยนไอออน โดยใช Cyclodextrin polyurethanes เปนตัวแลกเปลี่ยนประจุมีประสิทธิภาพใน
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติท่ีละลายน้ําได 6-33% (Nkambule et al., 2009) และเมื่อใช
กระบวนการ แลกเ ปลี่ยนไอออนรวมกับโอโ ซน จะสามารถกํา จัดสารอินทรียธรรมชาติ 
ที่ละลายน้ําไดมากกวา 88%  
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2.5.6 สารอินทรียธรรมชาติในน้ําท่ีผานการบําบัด 
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติในน้ํามีจุดประสงคเพ่ือกําจัดผลพลอยไดที่เกิดสาร

ตกคางจากการฆาเชื้อโรค(Disinfection by Product ) และสารอินทรียท่ียอยสลายได ซึ่งในปจจุบัน
กระบวนการผลิตน้ําประปาโดยท่ัวไปท่ีเรียกวา Conventional Process ซึ่งประกอบไปดวย
กระบวนการโคแอกกูเลชัน ฟลอคคูเลชัน การตกตะกอนและการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนนั้นไม
สามารถกําจัดสารอินทรียละลายน้ําออกจากน้ําไดอยางเพียงพอ ในทางกลับกันอาจยิ่งเพ่ิมปญหา
ใหกับน้ําประปาท่ีผลิตได ยกตัวอยางเชน ในกระบวนการเติมคลอรีนใหกับน้ําท่ีผานกระบวนการ
บําบัดท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติตํ่า จะทําใหปริมาณสารอินทรียธรรมชาติ
หลงเหลืออยูในน้ํามาก อีกทั้งยังเปนปญหาสําคัญท่ีทําใหเกิดสีและกลิ่น (Uyak et al., 2008) หากเติม
คลอรีนโดยคํานึงถึงแตปริมาณคลอรีนท่ีตองการใหตกคางอยูในน้ํา (Chlorine Residual) อาจทําให
เกิดส ารDPBs เ ชน ส ารไตรฮาโลมีเ ทน (Trihalomethanes: THMs) ซึ่ ง เปนสารที่อ ยู ในกลุ ม 
สารกอมะเร็งในน้ําดื่ม (Jimiez et al., 1993) สารอินทรียธรรมชาติเปนสารท่ีมีคารบอนและไฮโดรเจน
เปนองคประกอบหลัก เรียกวาสารประกอบไฮโดรคารบอน โดยสารต้ังตน (Disinfection by products: 
DBPs) ประกอบดวย ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes) และสารประกอบคลอรีนอื่น ๆ (Tan and Amy, 
1991) สารที่ใชฆาเชื้อในการผลิตน้ําด่ืมนั้น เกิดจากการทําปฏิกิริยากันระหวางคลอรีนกับสารอินทรีย
ธรรมชาติท่ีมาจากสารประกอบฮาโลเจนท่ีเกิดเปน Disinfection by Products (DBPs) โดยสารสองตัว
หลัก ไดแก (1) Trihalomethanes (THMs) และ (2) Haloacetic Acids (HAAs) จะสงผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษย ซึ่งในการกําหนดคามาตรฐานของน้ําประปา หรือท่ีเรียกวา คาระดับความ
ปนเปอนสูงสุดท่ียอมรับได (Maximum Contaminate Levels: MCLs) ของสารปนเปอนตาง ๆ ใน
น้ําประปา ถูกกําหนดโดยมาตรฐานของ U.S. EPA ในน้ําดื่ม ดังแสดงในตารางที่ 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13 มาตรฐานระดับความปนเปอนสูงสุดท่ียอมรับไดในน้ําดื่ม (Walsh, 2008) 

Country Method 
Concentration 

µg/L of 
TTHMs 

µg/L of HAAs 

USA 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 - 
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2.6 การประยุกตใชเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน 
การใชกระบวนการกรองผานเยื่อกรองในทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การบําบัดหรือปรับคุณภาพน้ําที่ออกจากระบบใหมีคุณภาพดีสม่ําเสมอและเปนท่ียอมรับ อีกท้ังยัง
ชวยใหการทํางานรวดเร็วขึ้น ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 แสดงใหเห็นวาการประยุกตใชกระบวนการกรอง
ผานเยื่อกรองสามารถทดแทนหนวยบําบัดไดถึง 4 หนวยบําบัด คือ (1) ประกอบดวย กระบวนการกวน
เร็ว (Rapid Mixing)  (2) กระบวนการสรางตะกอน (Flocculation)  (3) กระบวนการตกตะกอน 
(Sedimentation) และ (4) กระบวนการกรอง (Filtration) (Mallevialle et al., 1996) 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.5 เปรียบเทียบกระบวนการปรับคุณภาพน้ําท่ัวไปกบักระบวนการกรองผานเย่ือกรอง 
 

ไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration: MF) เปนกระบวนการที่ใชเย่ือกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 
500-1,000 nm ใชสําหรับแยกสารโมเลกุลใหญ สารแขวนลอยหรือนุภาคเล็ก ๆ ออกจากของเหลว 
โดยชวงความดันท่ีใชอยูในชวง 0.5-5.0 atm ซึ่งมีการนําไปใชงานอยางแพรหลาย เชน การบําบัดน้ําเสีย 
การบําบัดน้ําท้ิง การปรับปรุงคุณภาพน้ํา สําหรับอัลตราฟลเตรชั่น (Ultrafiltration: UF) เปนกระบวน
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แยกสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน เอ็นไซม และแปงออกจากน้ําและสารโมเลกุลเล็กอื่น ๆ  โดยใชเย่ือ
กรองท่ีมีขนาดรูพรุน 5-20 nm โดยชวงความดันท่ีใชอยูในชวง 1.0-10.0 atm  

กระบวนการกรองผานเยื่อกรองโดยท่ัวไปจะใชลักษณะการกรองแบบไหลขวาง (Cross 
Flow) เปนการผานสารละลายขนานกับเยื่อแผนหรือตั้งฉากกับทิศทางการไหล ทําใหสารละลายพัด
พาอนุภาคจากผิวหนาเย่ือกรอง ซึ่งเรียกวาเคก (Cake) การสะสมของสารบนเยื่อกรองจะเกิดเพียงบาง 
ๆ เทานั้น ดังนั้นการประยุกตใชในปจจุบันจึงเปนแบบไหลขวางเปนสวนใหญ เม่ือเทียบกับ การกรอง
แบบ Dead-end ซึ่งจะเกิดการอุดตันเยื่อกรองไดงายกวา โดย Owen et al. (1995) ไดศึกษาระบบไม
โครฟลเตรชัน (MF) แบบ Dead-end ของสารละลายเบ็นโตไนทกับสารละลาย Bovine Serum 
Albumin (BSA) โดยใชแผนโพลิคารโบเนตท่ีมีรูพรุนแบบแคลปลาลี พบวากลไกการเกิดการอุดตัน
เย่ือกรองมีดังนี้ (1) เกิดการอุดตันที่รูพรุนท่ีเล็กที่สุดกอน (2) เกิดการสะสมภายในรพูรนุท่ีมขีนาดใหญ 
(3) อนุภาคใหญเร่ิมปกคลุมหรือสะสมทับอนุภาคที่สะสมหรืออุดตันอยูกอน (4) เกิดชั้นเคก (Cake) 
เนื่องจากอนุภาคขนาดใหญ อยางไรก็ตามการถายเทมวลในกระบวนการกรองแบบไหลขวางก็ยังมี
ปญหาการอุดตันเยื่อกรองซึ่งเปนการสะสม และ/หรืออุดตันภายในรูพรุนและเกิดเปนชั้นเคก (Cake) 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดการอุดตันในการกรองผานเยื่อกรองเกิดจากการดูดซับตัวถูกละลาย (โปรตีน 
ไขมัน) บนผิวหนาเยื่อแผนและบนผนังรูพรุน เนื่องจากการเกิด Concentration Polarization (CP) และ
เกิดการอุดตัน/การบดบังรูพรุน ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการอุดตันเยื่อกรองคือ การไมสามารถใช
วิธีเปลี่ยนสภาวะการทํางาน เชน เพ่ิมอัตราการไหล การปรับเปลี่ยนความดัน หรือการลางทําความ
สะอาดดวยน้ํา เพ่ือแกไขปญหานี้ใหหมดไป จึงจําเปนตองใชสารเคมีเพ่ือลางทําความสะอาด (รัตนา  
จิระรัตนานนท, 2543) พบวาการเพิ่มอัตราการไหลหรือเพ่ิมความเร็วในการผานสารละลายจะชวยลด
การเกิด CP ที่เปนสาเหตุของการอุดตันเยื่อกรองได นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความเขนขนของ
สารละลาย 

ในการนําเอาระบบกรองผานเย่ือกรองมาประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสีย ไดมีผูทําการวิจัย
มากมายโดยมีการศึกษาระบบกรองผานเย่ือกรองรวมกับระบบบําบัดทางชีวภาพแบบไมใชอากาศ 
และระบบบําบัดทางชีวภาพแบบใชอากาศ ในการศึกษาการใชเยื่อกรองไมโครฟลเตรชันรวมกับ
ระบบการยอยสลายแบบไมใชอากาศ (Anaerobic Digester) พบวาสามารถลดความสกปรกในรูป 
COD ไดสูงกวา 80% (Puetpaiboon et al., 1989) ในการศึกษาระบบกรองผานเยื่อกรองท่ีมีรูพรุน
ขนาด 0.1 ไมครอน รวมกับระบบบําบัดทางชีวภาพแบบใชอากาศ พบวาประสิทธิภาพในการบําบัด
ขึ้นอยูกับปริมาณสารอินทรีย (Organic Loading) และเวลาเก็บกัก ระบบนี้สามารถลดความสกปรกใน
รูป COD ไดรอยละ 90-95 (Yamonato et al., 1989) จากรายงานเปรียบเทียบการใชเยื่อกรอง 
ไมโครฟลเตรชันแบบไหลขวางและเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชันเพื่อผลิตน้ําจากแหลงน้ําดิบซึ่งมีความ
สกปรกไมสูงมากในระดับโรงงานตนแบบ ขนาดกําลังการผลิต 30 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยโรงงานท่ี
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ใชเย่ือกรองไมโครฟลเตรชัน (Microfiltration Membrane) มีจํานวน 14 โรงงาน และโรงงานท่ีใชเย่ือ
กรองอัลตราฟลเตรชัน (Ultrafiltration Membrane) จํานวน 10 โรงงาน พบวาประสิทธิภาพการบําบัด
ดวยเยื่อกรองไมโครฟลเตรชัน และเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชันไมมีความแตกตางกัน (Kumikane  
et al., 1995) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดและลดปญหาการอุดตันเย่ือกรองดวยการบําบัดน้ํา
ขั้นตนกอนเขากระบวนการกรองผานเยื่อกรอง (Drewes et al., 2003) พบวาการกรองดวยไมโคร
ฟลเตรชันสามารถลดสารอินทรียท้ังหมดไดถึง 93% ซึ่งในกระบวนการกรองน้ําลางจากการชุบ
นิกเกิลดวยเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน ท่ีมี MWCO 13,000  50,000 และ 100,000 ดารตัน ท่ีผลิต
จาก Polyacrylonitrile มีพ้ืนที่การกรอง 64 ตารางเมตร มีผลตอสภาพการซึมผานของน้ํา พบวาท่ี 
MWCO 50,000 ดารตัน เหมาะสมตอการนํามาใชในการกรองน้ําลางรวมจากกระบวนการชุบนิกเกิล
มากท่ีสุด (Qin et al., 2003)  

การใชกระบวนการอัลตราฟลเตรชัน (UF) และกระบวนการไมโครฟลเตรชัน (MF) เพื่อ
ผลิตน้ําจากแหลงน้ําดิบซึ่งมีความสกปรกไมสูงมาก พบวาความความแตกตางของกระบวนการ 
ทั้งสองไมแตกตางกันมากนัก แตในกรณีท่ีน้ําท้ิงมีอิมัลชันจากโรงงานอุตสาหกรรม พบวา
กระบวนการอัลตราฟลเตรชัน (UF) สามารถแยกน้ํามันอิมัลชันไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
นําน้ํากลับมาใชใหมได (ขวัญจิตร วงษชารี, 2539) สําหรับน้ําเสียชุมชนมีการใชกระบวนการ 
อัลตราฟลเตรชัน (UF) รวมกับกระบวนการบําบัดอื่น เพ่ือเพ่ิมความเขมขนตะกอน (Sludge Concentration) 
และจากการศึกษาของ Alonso et al. (2001) พบวาการใชกระบวนการอัลตราฟลเตรชันในการบําบัดน้ํา
เสียชุมชนสามารถลดปริมาณสารอาหาร (ฟอสฟอรัส  ไนโตรเจน) และสีไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการไมโครฟลเตรชัน  

การนําเยื่อกรองเมมเบรนมาประยุกตใชกับน้ําผิวดิน นลินี เหลืองรังรอง ปฏิรูป ผลจันทร 
และ ชวลิต รัตนธรรมสกุล (2545) ไดศึกษากระบวนการกรองไมโครฟลเตรชัน สําหรับการผลิต
น้ําประปาจากแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ พบวาสามารถกําจัดสารปนเปอนในน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถกําจัดโคลิฟอรมแบคทีเรียได 100% กําจัดความขุนไดมากกวา 99% และ
กําจัดสีไดมากกวา 97% สวน Wang et al. (2008) ไดทําการศึกษาการใชเยื่อกรองเมมเบรนอัลตรา
ฟลเตรชันท่ีมี MWCO 150,000 ดารตัน ท่ีผลิตจาก Cellulose Acetate พบวาความเร็วท่ีเหมาะสมตอกับ
การกรอง คือ 1.6 m/s โดยจะสามารถกรองน้ําท่ีออกจากระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษา
ของ Glucina et al. (2000) ไดนําน้ําผิวดินท่ีมีความขุนเฉลี่ย 10 NTU มาผานเย่ือกรอง 
อัลตราฟลเตรชันท่ีมี MWCO 10,000 ดารตัน ท่ีผลิตจาก Cellulose Acetate มีพ้ืนท่ีการกรอง 64 ตารางเมตร 
สามารถลดความขุนใหเหลือ 0.10 NTU โดยทําการลางยอนทุก ๆ 30-40 นาที ในขณะท่ี Kim et al. 
(2002) ไดนํากระบวนการอัลตราฟลเตรชันในการกรองน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ที่มี
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ความขุน 9-11 NTU พบวาน้ําท่ีผานเย่ือกรองเมมเบรนสามารถลดความขุนไดเหลือ 0.6-1.2 NTU โดยทํา
การลางยอนทุก ๆ 4 ชั่วโมง เปนเวลานาน 5 นาที 

สําหรับการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน Korbutowicz et al. 
(2006) นํากระบวนการโคแอกกูเลชันมาใชรวมกับกระบวนการกรอง โดยเลือกใชสารเคมีในการ 
โคแอกกูเลชัน 3 ชนิด ไดแก (1) Alum  (2) PACl และ (3) NaAlO2 ท่ีความเขมขนของ Al = 3.59 g/m3 
แลวนํามาผานเย่ือกรองท่ีทําจาก PES และ Cellulose ท่ีมี  MWCO 30 กิโลดารตัน พบวา 
เย่ือกรองที่ทําจาก PES มีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติประมาณ 80% และในป 
2008ไดศึกษาน้ําจาก Odra River โดยใชเย่ือกรองอัลตราฟลเตรชันท่ีทําจาก Cellulose และ PES ที่มี 
MWCO 5-100 กิโลดารตัน พบวาท่ี MWCO 5 กิโลดารตัน PES มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีได 73% 
และสารอินทรียธรรมชาติดวย UV254 ได 56% สําหรับ ศักด์ิสิทธ อิ่มแมน และชวลิต รัตนธรรมสกุล 
(2552) ไดทดลองดวยการแปรผันความดันจาก 110  120  130  140 และ 150 kPa พบวาเม่ือความดัน
เพ่ิมขึ้นมีผลตออัตราการไหลของน้ําสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียสูงขึน้ดวยกลไกการ
ดูดซับสารอินทรีย แตการเพ่ิมความดันไมมีผลตอการกําจัดไอออน นอกจากนี้ทําใหทราบวาความดัน
ที่เพ่ิมขึ้นไมแตกตางกันมากในการกําจัดความขุนซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารแขวนลอยเฉลี่ย
รอยละ 99 จากการศึกษาของ จริยา สุขผล และสุพัฒนพงษ มัตราช (2552) พบวา เ ย่ือกรองนาโน
ฟลเตรชันมีประสิทธิภาพในการกําจัดฟลูออไรดในน้ําใตดิน อีกท้ังยังมีความสามารถในการแยก
สารอินทรียและอนินทรียท่ีมีขนาดอนุภาค 0.001-0.01 ไมครอน โดยแรงดันท่ีใชในการเดินระบบอยู
ในชวง 70-220 psi มีการนํามาประยุกตใชในการกรองน้ํา การบําบัดน้ําเสีย ซึ่งมีประสิทธิภาพใน 
การแยกสียอม (Synthetic Dyes) การแยกเกลือ (Aqueous Salt) การกําจัดประจุเดี่ยว (Monovalent)  
และหลายประจุ (Divalent) ในน้ํากระดางไดรอยละ 80-90 เปนตน นอกจากนี้ ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์ (2552) 
ไดศึกษาการแยกคลอโรฟลลโดยใชเย่ือกรองขนาด 5 ไมครอน ดวยการกรองแบบไหลขวาง (Cross 
Flow) จากนอกเขาใน (Out Site In) โดยทําการแปรผันอัตราการไหลผานเยื่อกรองและอัตราการไหล
ไมผานเย่ือกรอง (Permeate:Retentate) ที่อัตราสวน 25:75  50:50 และ 75:25 พบวาอัตราสวน 25:75  
มีประสิทธิภาพในการแยกคลอโรฟลลไดดีท่ีสุด ในขณะท่ีอัตราสวน 75:25 ทําใหคลอโรฟลลหลุด
ออกไปหมด 

อยางไรก็ตามการนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหมในประเทศ
ไทยยังมีการศึกษาวิจัยไมมากนัก เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษายังสูงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตน้ําจากแหลงน้ําดิบธรรมชาติดวยกระบวนการปรับคุณภาพน้ําท่ัวไป ดังนั้น
การประยุกตใชกระบวนการกรองผานเยื่อกรอง (MF/UF) สําหรับการนําน้ําท้ิงชุมชนกลับมาใช
ประโยชนใหม เ พ่ือท่ีจะศึกษาผลกระทบในการท่ีจะทําใหเกิดการอุดตันเ ย่ือกรอง (Membrane 
Fouling) และการทดลองเดินระบบในระยะยาว (Long-term Experiment) เพ่ือใหไดคาท่ีนาเชื่อถือ 
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และทําการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรโดยเลือกเอาปจจัยท่ีมีความสําคัญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
นําไปใชงานจริงในอนาคตตอไป โดยกระบวนการเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันนิยมมาประยุกตใชกัน
อยางแพรหลาย ดังตารางท่ี 2.14 

 
ตารางท่ี 2.14 การประยุกตใชกระบวนการเมมเบรน 

อางอิง การประยุกตใช 

จริยา สุข
ผล  
และ 
สุพฒัน
พงษ มัต
ราช
(2552)  

กระบวนการนาโนฟลเตรชันมีประสิทธิภาพในการกําจัดฟลูออไรดในน้ําใตดิน สามารถแยก
สารอินทรียและอนินทรียที่มีขนาดอนุภาค 0.001-0.01 ไมครอน และมีประสทิธิภาพในการกาํจัด
ความกระดางในน้ําไดรอยละ 80-90 

ศักดิ์สิทธิ์ 
อิ่มแมน 
และ 
ชวลิต 
รัตน
ธรรม
สกุล
(2552)  
 

ในการกรองดวยเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาการแปรผันความดัน 
จาก110-150 kPa พบวาความดันที่สูงขึ้นสงผลตอประสทิธิภาพในการกําจัดสารอินทรียแตไมมีผลตอ
การกําจัดไอออน ความดันที่เพิ่มข้ึนไมแตกตางกัน 
ในการกําจัดความขุนซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารแขวนลอยได 99%  

Puetpaibo
on et al. 
(1988)  
 

การใชกระบวนการไมโครฟลเตรชันรวมกับกระบวนการยอยสลายแบบ 
ไมใชอากาศ พบวาสามารถลด COD ไดมากกวา 80%  

Glucina 
et al. 
(2000) 

เมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน ที่มี MWCO 10,000 ดารตัน นํามากรองน้ําผิวดินจากแมน้ําที่มีความขุน
เฉลี่ย 10 NTU โดยใชอัตราการซึมผานเมมเบรน 15.5 L/m2.hr  พบวาน้ําเพอมิเอทมีความขุนเฉล่ีย 
0.10 NTU มีการรักษาอัตราการซึมผาน 
ของน้ําดวยการลางยอนทุก ๆ 30-40 นาท ี

Siddiqui 
et al. 
(2000) 

เปรียบเทียบการนําน้ําผิวมาผาน MF ขนาด 0.1 ไมครอน UF ขนาด MWCO 60,000 ดารตัน และ NF 
ขนาด MWCO 500 ดารตัน พบวาประสทิธิภาพในการกําจัด NOM ของ MF นอยกวา10%  UF นอย
กวา 30% และ NF มากกวา 80% 

Alonso et กระบวนการอัลตราฟลเตรชันถูกนํามาใชในการบาํบัดน้าํเสียชุมชน พบวาสามารถลดฟอสฟอรสั 
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al. (2001)  
 

ไนโตรเจนและสีไดอยางมีประสทิธิภาพเม่ือเทียบกับกระบวนการไมโครฟลเตรชัน  

Kim et al. 
(2002)  
 

การประยุกตใชกระบวนการอัลตราฟลเตรชันในการกรองน้ําทิ้งจากระบบบาํบัดน้าํเสียทางชีวภาพที่มี
ความขุน 9-11 NTU พบวาสามารถลดความขุนไดเหลือ 0.6-1.2 NTU โดยทําการลางยอนทุก ๆ 4 
ชั่วโมง เปนเวลานาน 5 นาที  

Zularisa
m et al. 
(2007) 

ศึกษาการนําน้ําผิวดินที่มีความเขมขน DOC เทากับ 6.8 mg/L มาผานเมมบรนอัลตราฟลเตรชัน ที่มี 
MWCO 50,000 ดารตัน สามารถกําจัด DOC  
ได 25% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจยั 

 
3.1 บทนํา 

เนื่องจากความตองการการใชน้ําในปจจุบันมีมากขึ้น ทั้งน้ําประปา น้ําใชในกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมและน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม พบวาปริมาณน้ําท่ีมีอยูนั้นเริ่มมีนอยลง การนําน้ําท้ิง
กลับมาใชใหมจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ดังนั้นน้ําท้ิงท่ีจะนํามาใชซ้ําควรทําการบําบัดเพ่ือใหได
คุณภาพท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมที่ตองการใชน้ํา เชน น้ําท่ีตองการใชในการเกษตรกรรม น้ําท่ีตองการ
ใชในกิจกรรมการผลิตของกระบวนการอุตสาหกรรม น้ําท่ีตองการใชในการประปา น้ําท่ีตองการใช
ในการลางถนนและรดน้ําตนไม เปนตน ในน้ําผิวดินท่ัวไปจะประกอบดวยสารอินทรียและสารอนิ
นทรีย โดยสารอนินทรียสวนใหญอยูในรูปของดิน  ตะกอน และแรธาตุ ในขณะท่ีสารอินทรียสวนใหญ
ประกอบดวย ไวรัส จุลินทรีย แบคทีเรียและโปรโตซัว เปนตน (Crittenden et al., 2005) นอกจากนี้ยัง
พบวาแหลงน้ําผิวดินจะมีสารอินทรียธรรมชาติปนเปอนอยูในปริมาณท่ีสูง ซึ่งกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําอาจไมเพียงพอตอการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติท่ีมีอยูในน้ําใหหมดไป เม่ือเติมคลอรีน
ลงไปในน้ําท่ียังคงมีสารอินทรียธรรมชาติอยูจะสามารถกอใหเกิดสารตกคางจากการฆาเชื้อโรค 
(Disinfection By Products: DBPs) อันเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางสารอินทรียธรรมชาติกับ
คลอรีนอิสระ เกิดเปนสารกลุมไตรฮาโลมีเทน ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย โดยปจจุบัน
กระบวนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนิยมใชกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําดวยวิธี Conventional Process ซึ่งจะประกอบไปดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน ฟลอคคูเลชัน การ
ตกตะกอน การกรองทราย และการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 ซึ่งไมสามารถกําจัด
สารอินทรียธรรมชาติออกไปไดหมด จึงมีความจําเปนท่ีจะตองหาวิธีท่ีเหมาะสมมาใชในการกําจัด
สารอินทรียธรรมชาติตอไป  

การกรองผานเย่ือกรองเมมเบรน (Membrane) เปนอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการนําน้ํากลับมาใชใหม (Aim and Vigneswaran, 1998) อีก
ทั้งยังพบวาเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันสามารถการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติท่ีมีอยูในน้ําดวย
กลไกการคัดขนาด เพ่ือลดสารอินทรียธรรมชาติซึ่งจะกอใหเกิดสารตกคางจากการฆาเชื้อโรคดวย
คลอรีนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Scott, K., 1990; Uyak et al., 2008) 
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รูปท่ี 3.1 กระบวนการผลติน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ

และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาผานกระบวนการบําบัดขัน้ตน 
(Pretreatment) ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน (Coagulation) และชุดกรองคารทริค 100 ไมครอน 
กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน สําหรับสารเคมีท่ีใชในการตกตะกอนคือโพลอีลูมินัมคลอไรดท่ี
มีความเขมขน 10 g/L โดยนํามาทดสอบหาปริมาณสารโคแอกกูแลนทท่ีเหมาะสม ขอมูลท่ีไดจากการ
หาปริมาณสารโคแอกกูแลนทท่ีเหมาะสม จะนํามาอางอิงสําหรับใชในการตกตะกอนสารแขวนลอย
และคอลลอยดของน้ําดิบจากท้ัง 2 แหลง ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยกําหนดปริมาณความ
เขนขนของสารเคมี ระยะเวลาในกวน และระยะเวลาในการตกกอน ดังนี้ คือ (1) เลือกใชโพลีอลูมินมั
คลอไรดท่ีมีความเขมขน 10 g/L  (2) ระยะเวลาในการกวนเร็ว 1 นาที และ (3) ปลอยใหตกตะกอน
เปนระยะเวลา 45 นาที (Hanson et al., 1990) น้ําสวนใสจะถูกนํามาผานชุดกรองคารทริค 100 
ไมครอน เพ่ือดักอนุภาคท่ีมีขนาดใหญกวา 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะคํานึงถึงประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
เปนหลัก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 กระบวนการกรองดวยเย่ือกรองสําหรับกรองน้ําผวิดินจากอางเก็บน้ําสุระหรือน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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3.2 การออกแบบการทดลอง 
การศึกษาวิจัยนี้จะทําการทดสอบน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัด  

น้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเปนกรณีศึกษา โดยทดสอบดวย
กระบวนการกรองผานเยื่อกรองในระดับตนแบบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของการกําจัด  และศึกษาปจจัยที่มีผลตอสภาวะการดําเนินการ (Operating Condition) 
ตลอดจนสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดเยื่อกรองโดยมีแผนผังการวิจัย ดังแสดงในรูปท่ี 3.3  

 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.3 การดําเนินงานวิจัย 
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3.3 เยื่อกรองเมมเบรนที่ใชในการวิจัย 
เยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน มีขนาดรูพรุนประมาณ 2-20 nm มีความสามารถในการ

กําจัดสารแขวนลอย คอลลอยด แบคทีเรีย และไวรัส เปนตน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดจัดเตรียมชุด
การทดลองสําหรับการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดังแสดงในรูปท่ี 3.4 

โมดูลท่ีเลือกใชในการศึกษาเปนโมดูลแบบเสนใยกลวง (Hollow Fiber Membrane) โดยมี
รายละเอียดของเยื่อกรองเมมเบรนท่ีใช ดังแสดงในตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของอัลตราฟลเตรชันท่ีใชในการทดลอง 

ลักษณะของอัลตราฟลเตรชัน คุณสมบัติ 
โมเดล VF (SP) -0912 
ความเร็วสารปอนเขา (ลิตรตอนาท)ี 6-12 
ลักษณะการกรอง จากขางในออกขางนอก 
ชนิดของเมมเบรน โพลีซัลโฟน 
พื้นที่เมมเบรน (ตารางเมตร) 6 
ชวงน้ําหนักโมเลกุลที่กักกันสาร (MWCO) (ดารตัน) 20,000  
ชวงคาพีเอชที่ใชงาน 2-13 
ชวงอุณหภูมิที่ใชงาน (องศาเซลเซียส) 3-60  
ชวงแรงดันในการเดินระบบ 2 -3 บาร (30-45 ปอนดตอตารางนิ้ว) 
แรงดันลางยอน 2 บาร (30 ปอนดตอตารางนิ้ว) 
รูปแบบการเดินระบบ แบบไหลขวาง (Cross Flow) 
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รูปที่ 3.4 การออกแบบระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
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เนื่องจากในการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน เปนการเดินระบบอยางตอเนื่องโดยจะ
ทําการควบคุมเพอมิเอทฟลักซและสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการเดินระบบกรองของน้าํผวิดนิ
จากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย เ ม่ือเปลี่ยนสภาวะการเดินระบบจะทําการ
ตรวจสอบความดันและความตานทานท่ีเกิดขึ้นของเย่ือกรองเมมเบรนกอนเดินระบบท่ีสภาวะอื่น ๆ 
ตอไป โดยการเดินระบบไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําและบันทึกขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนดมา
วิเคราะหหาคาพีเอช คาอุณหภูมิ คาสภาพการนําไฟฟา คาของแข็งละลายน้ํา คาสี คาความขุน 
คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ดังแสดงในรูปท่ี 3.5 จุดเก็บ
ตัวอยางท่ี 1-3 จะเก็บตัวอยางและบันทึกขอมูลทุกวัน สําหรับจุดเก็บตัวอยางท่ี 4 จะเก็บตัวอยางและ
บันทึกขอมูลทุก ๆ 30 นาที 

 
 

 
 

 
รูปที่ 3.5 จุดเก็บตัวอยางน้ํา 
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3.4 แนวทางในการดําเนินงาน 
สําหรับการเดินระบบในคร้ังนี้จะแบงการทดลองออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่งจะทํา

การทดสอบน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและระยะท่ีสองจะทําการทดสอบน้าํท้ิงจากระบบบําบัดน้าํเสยี
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติดวยระบบกรอง 
อัลตราฟลเตรชนั  

3.4.1 ศึกษาความตานทานเริ่มตนของเย่ือกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน 
เปนการตรวจสอบความตานทานของระบบกรองกอนเริ่มเดินระบบดวยการกรอง

น้ําสะอาดผานระบบเยื่อกรองเมมเบรน โดยดูความสัมพันธระหวางเพอมิเอทฟลักซกับแรงดัน 
เพ่ือคํานวณหาคาความตานทานเริ่มตนไวเปรียบเทียบกับความตานทานของเย่ือกรองท่ีผานการใชงาน
ดังแสดงในสมการท่ี 3.1 

 
J  = 

R
P


 -                    (3.1) 

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

 
สําหรับน้ําบริสุทธิ์ และสารละลายของสารโมเลกุลใหญคา  มีคาเทากับศูนย และ

นอยกวา P มาก ๆ ดังนั้นสามารถตัด  ท้ิงได (รัตนา จิระรัตนานนท, 2543) 
 

tR  = dmo RR                     (3.2) 
 
เมื่อ moR  คือ ความตานทานเร่ิมตน (Per Meter) 
 dR  คือ ความตานเนื่องจากจากชั้นเจล (Per Meter) 

 
สําหรับการกรองน้ําสะอาด  dR = 0  ดังนั้น 

 
P  = tRJ                     (3.3) 
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3.4.2 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเดินระบบของเย่ือกรองเมมเบรน 
ในการเดินระบบกรองจะแปรผนัเพอมิเอทฟลกัซและสดัสวนเพอมิเอทตอรเีทนเททท่ี

เหมาะสมตอประสิทธิภาพการบําบัด 
1. ผลของการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ 

ในการศึกษาไดเลอืกใชสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มาทําการเดิน
ระบบ (ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์, 2552) โดยแปรผันเพอมิเอทฟลักซ เทากบั 60  80 และ 100 ลิตรตอตารางเมตร
ตอชั่วโมง เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัด ดังแสดงในตารางท่ี 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 การแปรผันเพอมิเอทฟลักซ 

ระยะ 
การทํางาน 

สารปอนเขา 
ระยะเวลา 
เดินระบบ 
(ชั่วโมง) 

สัดสวน 
เพอมิเอทตอ 

รีเทนเทท 

เพอมิเอทฟลักซ 
(ลิตรตอตารางเมตรตอช่ัวโมง) 

หนึ่ง 
น้ําผิวดิน 

จากอางเก็บน้ําสุระ 
120 

25:75 60 80 100 
สอง 

น้ําทิ้ง 
จากระบบบําบัดน้ําเสีย 

30 

 
2. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 

จากหัวขอท่ีผานมาเมื่อทราบถึงเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมตอประสิทธภิาพการ
กําจัดจะนําเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมมาแปรผันสัดสวนน้ําเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75  
50:50 และ 75:25 ดังแสดงในตารางท่ี 3.3  

 
ตารางท่ี 3.3 การแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 

ระยะ 
การทํางาน 

สารปอนเขา 
ระยะเวลาเดินระบบ 

(ชั่วโมง) 
สัดสวน 

เพอมิเอทตอรีเทนเทท 

หนึ่ง น้ําผิวดินจากอางเกบ็น้ําสุระ 30 
25:75 

50:50 

สอง น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 30 
75:25 
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3.4.3 ศึกษาการใชสารเคมีในการทําความสะอาดเย่ือกรองเมมเบรน 
การเกิดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน เปนปญหาสําคัญท่ีสงผลใหคาฟลักซ และ

ผลตางความดัน (Transmembrane Pressure) เพ่ิมขึ้น โดยการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเปน
สิ่งสําคัญและอาจตองใชเวลาในการลางทําความสะอาดท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของสารที่ทําใหเกิดการ
อุดตัน ถาสารอุดตันมีท้ังสารอินทรียและสารอนินทรียจะตองทําการลางเยื่อกรองเมมเบรนดวยกรดและ
ดาง สําหรับวิธีทําความสะอาดเย่ือกรองเมมเบรนในการศึกษาคร้ังนี้ คือ (1) วิธีทางกายภาพดวยการ
ลางยอน (Back Wash) เพ่ือกําจัดชั้นเคกที่สะสมบนผิวเย่ือกรองทําไดโดยการปอนน้ําสะอาดเขา
ทางดานตรงขามกับน้ําเพอมิเอทซึ่งจะทําใหน้ําสามารถดันสิ่งอุดตันออกมาจากเย่ือกรองได และ (2) 
การลางดวยสารเคมีเม่ือเกิดการอุดตันภายในเย่ือกรองจะเลือกใชสารเคมีในการลางทาํความสะอาดให
เหมาะสมกับชนิดของสารอุดตันและชนิดของเยื่อกรองเมมเบรน โดยวัสดุของเยื่อกรองเมมเบรนทีใ่ช
ในการศึกษาครั้งนี้ทําจากโพลิซัลโฟน การเลือกสารเคมีในการลางทําความสะอาดนั้นจึง มี
ความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะเลือกใชใหเหมาะสมกับเยื่อกรองและสารท่ีทําใหเกิดการอุดตัน ดังแสดง
ในตารางที่ 3.4 โดยการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใช NaOH 0.02 N และ NaOCl 100 mg/L (Liang et al., 
2008) สําหรับการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน  
 
ตารางท่ี 3.4 สารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาด  

สารปนเปอน สารเคมทีี่ใช ความเขมขนของสารเคม ี
Bacteria Organic NaOCl Up to 5,000 ppm 
Organic Colloidal Silica NaOH Up to 4% 

Inorganic Colloid 

Nitric Acid 5 to 10% 
Hydrochloric Acid 5 to 10% 
Oxalic Avid Up to 2% 
Citric Acid Up to 10% 
EDTA Up to 0.4% 

Sterilization NaOCl 
Hydrogen Peroxide 

10 to 100 ppm 
Up to1% 
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3.5 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหคุณลักษณะน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบ

บําบัดน้ําเสียที่ผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยวิธีตาม Standard Methods for The Examination of 
Water and Wastewater (APHA et al., 2005) โดยพารามิเตอร ความถี่ในการเก็บตัวอยางและวิธีการ
วิเคราะหคุณลักษณะน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 3.5 

 
ตารางท่ี 3.5 พารามิเตอรและวิธีการวิเคราะหคุณลักษณะน้ํา 

พารามิเตอร 
เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ 

สิ่งรบกวนการ
วิเคราะห วิธีการวิเคราะห 

ความถี่ 
ในการเกบ็

ตัวอยาง 

พีเอช pH Meter - 
Standard Method 

4500-H+ B 
ทุก ๆ 30 นาท ี

ของแข็งละลายน้ํา 
(TDS) 

Conductivity/TDS 
Meter 

- สารอินทรีย
ละลายน้ํา 

- อิออนตาง ๆ 
- ทุก ๆ 30 นาท ี

สภาพการนําไฟฟา 
(Conductivity) 

Conductivity/TDS 
Meter 

- อนุภาคคอลลอยด
ในน้ํา 

Standard Method 
2510B 

ทุก ๆ 30 นาท ี

สี Spectrophotometer - สารแขวนลอย 
Standard Method 

2120 B. 
ทุก ๆ 30 นาท ี

ความขุน Turbidity Meter - ตัวอยางน้ําที่มีสี 
Standard Method 

2130 B 
ทุก ๆ 30 นาท ี

UV254 
Ultra violet-Visible 
Spectrophotometer 

- สารอินทรีย
ธรรมชาติ 

Standard Method 
5910 B 

ทุก ๆ 30 นาท ี

DOC 
Ultra violet-Visible 
Spectrophotometer 

- สารอินทรีย
ละลายน้ํา 

Standard Method 
5310 C 

ทุก ๆ 30 นาท ี
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภปิรายผลการทดลอง 

 
4.1 คุณลักษณะของน้ําที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาจะนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาทดสอบกรองผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันในระดับตนแบบ
เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัด โดยมีระยะเวลาในการเดินระบบตั้งแตเดือน
กันยายน 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 คุณลักษณะของน้ําท่ีนํามาใชในการศึกษา 

พารามิเตอร 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช 7.25 0.33 8.23 0.12 
อุณหภูมิ (°C) 25.55 2.42 30.89 3.31 
คาสภาพการนาํไฟฟา (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 แตปญหาสําคญัของ

กระบวนการเมมเบรนคือสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดการอุดตันของ
เย่ือกรองเมมเบรนและทําใหคาฟลักซลดลง การนํากระบวนการโคแอกกูเลชันมาใชรวมกับ
กระบวนการอัลตราฟลเตรชันจะสามารถลดความขุน สารแขวนลอย จุลินทรีย สารอินทรียละลายน้ํา 
(DOC) และสารอนินทรีย ซึ่งเปนปญหาท่ีทําใหเกิดการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรนได (Park et al., 
2002; Tomaszewska et al., 2002; Laine et al., 2003; Gimbel et al., 2004; Schlichter et al., 2004) 
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โดยปริมาณโคแอกกูแลนทท่ีเหมาะสมหลังจากการทดสอบ Jar test พบวาน้ําผิวดินจาก 
อางเก็บน้ําสุระตองใชปริมาณโพลีอลูมินัมเทากับ 0.04 กรัมตอลิตร และน้ําท้ิงจากระบบบําบัด 
น้ําเสียตองใชปริมาณโพลีอลูมินัมเทากับ 0.06 กรัมตอลิตร อีกท้ังคุณลักษณะของน้ําดิบจาก 2 แหลงมี
ความแตกตางกันท้ังทางกายภาพและทางเคมีจึงมีตองควบคุมคุณภาพของน้ําใหมีคุณลักษณะท่ี
ใกลเคียงกันกอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 และ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.2 คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน 

พารามิเตอร 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช 6.78 0.13 7.23 0.21 
อุณหภูม ิ(°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 

 
ตารางท่ี 4.3 คุณลักษณะของน้ําดิบหลังผานคารทริค 100 ไมครอน 

Parameter 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช 6.86 0.14 7.26 0.13 
อุณหภูม ิ(°C) 25.59 2.55 31.23 0.96 
คาสภาพการนาํไฟฟา (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 
คาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชันมีคาสูงขึ้นเปนผลมาจากการใช 
โพลีอลูมินัมคลอไรดเปนสารตกตะกอน เมื่ออลูมินัมแตกตัวในน้ําจะเกิดเปนสารประกอบเชิงซอน
แตกตัวอยูในน้ําและมีประจุของอลูมินัมท่ีเหลืออยูไดหลายรูป เชน Al+3 สงผลใหคาสภาพการนํา
ไฟฟาและคาของแข็งละลายน้ําท้ังหมดสูงขึ้น 
 ในการทดลองไดทําการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 70 วัน พบวาพีเอชของน้ําผิวดินจาก 
อางเก็บน้ําสุระอยูในชวง 6.92-7.58 และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมีพีเอชอยูในชวง 8.11-8.35  
ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 เมื่อทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันคาพีเอชของน้ําจะ
ยังคงมีคาเปนกลาง โดยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมีคาพีเอชอยูในชวง 6.46-7.10 น้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสียมีคาพีเอชอยูในชวง 6.91-7.68 สําหรับการกรองผานคารทริค 100 ไมครอน พบวาพีเอช
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเขาและออกจากการกรองผานคาร
ทริค 100 ไมครอน มีคาไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนไมมีผลตอ
คาพีเอช 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.1 คาพีเอชตอระยะเวลาในการเดินระบบ 
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สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) เปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดสีและกลิ่น (Thurman et al., 1985) 
ในแหลงน้ําผิวดินท่ัวไปท่ีมีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) สูงกวา 5 mg/L จะทําเกิดสี คาสีของน้ําดิบ
จาก 2 แหลงมีคาสีที่สูงและเปนสีเหลืองท่ีเกิดจากการยอยสลายของซากพืชซากสัตวและสิ่งมีชีวิตท่ีมี
อยูในน้ํา อีกทั้งในการวัดคาสีของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียพบวา
คาของสีท่ีวัดไดมีคาสีอยูในชวง 91.25-297.83 mg/L.Pt และ 68.04-184.06 mg/L.Pt ตามลําดับ ดัง
แสดงในรูปท่ี 4.2 และคาความขุนของน้ําจากท้ัง 2 แหลง มีคาอยูในชวง 4.38-20.23 NTU และ  
5.57-19.05 NTU ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.3 คุณภาพน้ําดิบท่ีนํามาศึกษามีคาของสีและความขุน
ไมคงที่เปนผลมาจากคุณลักษณะของน้ําในแตละวันท่ีนํามาทดลอง โดยกระบวนการโคแอกกูเลชัน
สามารถลดคาสีในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระอยูในชวง 9.66-32.12 mg/L.Pt  และลดความขุนอยู
ในชวง 0.49-2.22 NTU อีกท้ังยังสามารถลดคาสีในน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวใหอยูในชวง  
12.65-26.88 mg/L.Pt และลดความขุนอยูในชวง 1.03-2.03 NTU 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.2 คาสตีอระยะเวลาในการเดินระบบ 
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 ความขุนในน้ํามักเกิดจากสารแขวนลอยท่ีมีอนุภาคขนาดใหญและเปนปจจัยหลักท่ีสงผล
ตอการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน อนุภาคท่ีมีอยูในน้ําอาจเกิดจากเแรธาตุหรือสารอินทรีย (ไวรัส 
แบคทีเรีย โปรโตซัว และสาหราย) อนุภาคเหลานี้จะตกตะกอนไดชา ดังนั้นการตกตะกอนดวยสารเคมี
จะชวยดักจับอนุภาคท่ีแขวนลอยและสามารถลดความขุนท่ีมีอยูในน้ําลงได (Edawald et al., 1999; 
Uyak et al., 2008) คาความขุนจึงเปนดัชนีในการวัดคุณภาพน้ําหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน 
ในขณะท่ีการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนจะชวยดักจับอนุภาคท่ีมีขนาดใหญกวา 100 ไมครอน 
กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน โดยพบวาการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนจะสามารถลด
คาสีใหเหลือนอยกวา 15 mg/L.Pt และคาของความขุนใหเหลือนอยกวา 2 NTU ดังนั้นการนํา
กระบวนการโคแอกกูเลชันและการกรองผานคารทริค 100 ไมครอนมาเปนกระบวนการบําบัดขัน้ตน
จะสามารถควบคุมคุณลักษณะของน้ําจากท้ัง 2 แหลง ใหมคีุณลักษณะของน้ําท่ีใกลเคียงกันกอนเขาสู
ระบบกรองอัลตราฟลเตรชันได 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.3 คาความขุนตอระยะเวลาในการเดินระบบ 
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 คา UV254 เปนตัวแทนของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ซึ่งสามารถดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลตท่ีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จากการทดลองไดทําการหาคาสารอินทรียธรรมชาติ 
(NOM) ดังแสดงในรูปที่ 4.4 พบวาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมีคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยู
ในชวง 0.16-0.34 cm-1 และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมีคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง 
0.22-0.31 cm-1 เมื่อนําน้ําดิบมาผานกระบวนการโคแอกกูเลชันพบวากระบวนการดังกลาวมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระไดมากกวา
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยสามารถลดคาสารอินทรียธรรม (NOM) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ํา
สุระได 0.03-0.11 cm-1 ในขณะท่ีลดคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ได 0.11-0.16 cm-1 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.4 คาสารอนิทรียธรรมชาติ (NOM) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ 
  

นอกจากนี้ยังไดทําการวิเคราะหหาปริมาณสารอินทรียท่ีละลายอยูในน้ํา (Dissolved 
Organic Carbon: DOC) โดยสวนใหญพบวาเปนกรดฟลูวิคที่ละลายอยูในน้ํามากกวากรดฮิวมิค 
(Rasyid et al., 1992) โดยคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ท่ีวัดไดในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมีคา
อยูในชวง 9.22-19.34 mg/L และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมีคาอยูในชวง 12.45-17.52 mg/L  
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ดังแสดงในรูปที่ 4.5 จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาในแหลงน้ําธรรมชาติสวนใหญจะมีสารอินทรีย
ธรรมชาติอยูน้ําคอนขางสูง ความเขนขนสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ท่ีพบมีคาอยูชวง 1-50 mg/L 
และคาสีมากกวา 85% เปนสีท่ีเกิดขึ้นสารอินทรียท่ีละลายอยูในน้ําในรูปของกรดฟลูวิค (Singley, 
1969) สําหรับการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชัน ผลท่ีได
สอดคลองกับการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) กลาวคือกระบวนการโคแอกกูเลชนัสามารถลด
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระไดมากกวาน้ําท้ิงจากระบบบําบัด น้ําเสีย 
โดยสามารถลดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ในน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสียไดในชวง 2.00-6.37 mg/L และ 6.54-9.38 mg/L ตามลําดับ นอกจากนี้การกรองผาน 
คารทริค 100 ไมครอนสามารถกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
ไดเพียงเล็กนอย เนื่องจากน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวจะพบสารอินทรียท่ีเกิดจากการยอยสลายของ 
จุลินทรียตลอดจนซากจุลินทรียท่ีหลงเหลือปนเปอนมากับน้ําอยูในรูปของสารอินทรียละลายน้ํา
มากกวาสารแขวนลอย (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม, 2547) จึงสามารถผานคารทริค 100 ไมครอนออกมาได 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.5 คาสารอนิทรียละลายน้ํา (DOC) ตอระยะเวลาในการเดินระบบ 
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การบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการโคแอกกูเลชนัในน้าํผวิดินจากอางเกบ็น้าํสรุะสามารถลด
สี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดรอยละ 86  88  75 
และ 72 ตามลําดับ สําหรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัด น้ําเสีย กระบวนการโคแอกกูเลชันสามารถลดสี 
ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)ไดรอยละ 83  87  45 และ 44 
ตามลําดับ จะเห็นวากระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ในน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียไดนอยกวารอยละ 50 น้ําดิบจากท้ัง 2 
แหลงหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน จะถูกนํามาผานคารทริค 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบ
กรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาสามารถกําจัดสีและความขุนไดรอยละ 33 และ 45 ตามลําดับ ท้ังน้ําผิว
ดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย แตประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) นอยกวา รอยละ 11 และ 10 ตามลําดับ 
 

4.2 ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน 
การเดินระบบกรองจะทําการวัดความตานเริ่มตนเพื่อเปนการตรวจสอบความตานทานของระบบกรอง

ดวยเยื่อกรองเมมเบรนกอนเริ่มเดินระบบ ดวยการกรองน้ําสะอาดผานระบบเยื่อกรองเมมเบรน โดยดูความสัมพันธ
ระหวางเพอมิเอทฟลักซและแรงขับดันเพื่อคํานวณหาคาความตานทานของเมมเบรนไวเพื่อเปรียบเทียบกับ 
ความตานทานเมมเบรนที่ผานการใชงานแลว ดังแสดงในรูปที่ 4.6 

จากรูปที่ 4.6 สามารถหาความตานทานเริ่มตนไดจากสมการของ Darcy (4.1) โดยทดสอบหา
ความสัมพันธระหวางแรงดันกับเพอมิเอทฟลักซดวยน้ําประปา ไดคา RT เทากับ 0.9878×1012 m-1 
 

 =                    (4.1) 

 
เมื่อ  คือ ฟลักซของสารละลายผานเมมเบรน (L/m2.hr) 
  คือ ผลตางของความดันที่ใชกับสารละลาย (kPa) 
  คือ ความหนืดของสารละลาย (Pa.s) 
   คือ ความตานทานท้ังหมดตอการไหลผาน (Per meter) 
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รูปท่ี 4.6 กราฟความสัมพันธระหวางแรงขับดันกับเพอมิเอทฟลักซ 
 

4.3 สภาวะที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัด 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานกระบวนการบําบัด

ขั้นตนจะปอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยการแปรผนัเพอมิเอทฟลักซและสัดสวนเพอมิเอท 
ตอรีเทนเททเ พ่ือหาสภาวะการเดินระบบที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน 
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)  

4.3.1 ศึกษาการนําน้ําผิวดนิจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
1. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัด 

การแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 
ในการกรองจุลสาหราย พบวาสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดจุลสาหรายไดมากกวารอยละ 80 และใชพลังงานในการเดินระบบนอยกวาการใชสัดสวน 
การกรองอื่น ๆ  (ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์, 2009) โดยการศึกษาคร้ังนีไ้ดเลอืกเดนิระบบกรองอลัตราฟลเตรชนั
ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75 และแปรผันน้ําเขาระบบกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากบั 
60  80 และ 100 L/m2.h ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.4  
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ตารางท่ี 4.4 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
ดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ 

น้ําดิบ 
เพอมิเอทฟลักซ 

(L/m2.h) 
เวลาในการเดินระบบ 

(ชั่วโมง) 

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
60 120 
80 120 
100 120 

 
ตารางท่ี 4.5 คุณลักษณะของน้ําท่ีเขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 

ของน้ําผิวดนิจากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ 

พารามิเตอร 
60 L/m2.h 80 L/m2.h 100 L/m2.h 

เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 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 

คาสภาพการนําไฟฟา 
(µS/cm) 341.72±70.18 366.75±69.95 248.52±10.27 245.56±9.56 271.00±9.86 271.39±8.99 

คาของแข็งละลายน้ํา 
(mg/L) 

170.81±34.89 183.43±34.95 125.26±6.59 122.56±4.87 135.38±5.22 135.50±4.52 

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 

สําหรับน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเม่ือนํามาผานระบบกรอง พบวา 
เพอมิเอทฟลักซที่ใชในการกรองมีผลตอคาการกําจัดสี ที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h คาของสี
หลังผานการกรองมีคาสีอยูในชวง 1.43-11.91 mg/L.Pt ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h คาของสี
อยูในชวง 1.43-8.91 mg/L.Pt และท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของสีอยูในชวง 1.43-11.91 
mg/L.Pt จะเห็นวาคาของสีท่ีเพอมิเอทฟลักซตาง ๆ มีคาไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 และ
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ประสิทธิภาพการกําจัดสีท่ีไดหลังผานการกรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h คิดเปน
รอยละ 65  64 และ 59 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.7  

ข. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดความขุน 
ความขุนในน้ําผิวดินอยูรูปของสารแขวนลอยและคอลลอยด ซึ่งมีขนาดใหญ

กวารูพรุนของเย่ือกรองเมมเบรน จึงสามารถดักอนุภาคของคอลลอยดไวไมใหสามารถผานออกมา
ระบบกรอง เม่ือนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาทําการวิเคราะหหาคาความขุน โดยคาท่ีไดจึงมีคา
นอยมาก พบวาทีเ่พอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h คาของความขุนหลังผานการกรองมีคาความขุนอยู
ในชวง 0.11-0.38 NTU ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h คาของความขุนอยูในชวง 0.12-0.53 NTU 
และท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของความขุนอยูในชวง 0.16-0.46 NTU ดังแสดงในตารางท่ี 
4.5 ทั้งนี้ประสิทธิภาพการกําจัดขึ้นอยูกับคาความขุนของน้ําท่ีเขาระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวย 
ประสิทธิภาพการกําจัดความขุนท่ีเพอมิเอทฟลักซ เทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h คิดเปน 
รอยละ 65  67 และ 64 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.7  

ค. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเม่ือนํามาผานระบบกรอง พบวาเพอมิเอทฟลกัซท่ี

ใชในการกรองมีผลตอคาการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 
และ 100 L/m2.h คาของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง 0.03-0.06 cm-1 คาของสารอินทรีย
ธรรมชาติที่ออกจากระบบมีคาใกลเคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 และประสิทธิภาพการกําจัด
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ที่ไดหลังผานการกรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h 
คิดเปนรอยละ 17  25 และ 18 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 ประสิทธิภาพการกําจัดเปนผลมาจาก
คุณภาพน้ําท่ีเขาระบบ เม่ือเพิ่มเพอมิเอทฟลักซใหสูงขึ้นจะสงผลใหประสิทธิภาพการกําจัด
สารอินทรียในน้ําลดลง เนื่องจากการกรองแบบไหลขวางตองอาศัยกลไกการดูดซับสารอินทรีย  
เม่ือเพ่ิมเพอมิเอทฟลักซท่ีสูงขึ้นจะสามารถผานรูพรุนของเย่ือกรองออกมาได (ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, 2552) 

ง. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
แหลงน้ําผิวดินจะมีสารอินทรียท่ีละลายอยูในน้ําคิดเปนรอยละ 50 ของ

สารอินทรียธรรมชาติจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิเคราะหหาสารอินทรียที่ละลายอยูในน้ํา โดย 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเม่ือนํามาผานระบบกรองพบวาเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 L/m2.h มีคา
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 2.14-3.78 mg/L ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีคา
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 1.86-4.01 mg/L และเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h มีคา
ของสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 2.16-3.71 mg/L ดังแสดงในตารางที่ 4.5 คิดเปน
ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ท่ีไดหลังผานการกรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 
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80 L/m2.h เทากับรอยละ 22 และท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 และ100 L/m2.h คิดเปนรอยละ 15 
เทากัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.7 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมเิอทฟลกัซตาง ๆ ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
 

จากการทดลองหาเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมของน้ําผิวดินจากอางเกบ็น้าํสุ
ระ พบวาเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดมากกวาเพอมิเอทฟลักซ 60 และ 100 L/m2.h  
 

2. ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจัด 
จากการทดลองแปรผันเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h พบวา

เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h ในหัวขอท่ีผานมา มีประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดดีท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวาการเดินระบบเปน
ระยะเวลา 120 ชั่วโมงในแตละเพอมิเอทฟลักซแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการกําจัดคอนขาง
สมํ่าเสมอ ดังนั้นในการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททจะเดินระบบที่สัดสวนละ 30 ชั่วโมง
ดังนั้นในการทดลองนี้จะเดินระบบที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h และแปรผันสัดสวน                   
เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเดินระบบ 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.6 สภาวะการเดินระบบของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
ดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเทท 

น้ําดิบ สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 
เวลาในการเดินระบบ 

(ชั่วโมง) 

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
25:75 30 
50:50 30 
75:25 30 

 
ตารางท่ี 4.7 คุณลักษณะของน้ําท่ีเขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชนัของน้ําผิวดิน 
 จากอางเก็บน้ําสุระดวยการแปรผนัสดัสวนเพอมิเอทตอรเีทนเทท 

พารามิเตอร 
25:75 50:50 75:25 

เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย 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 
คาสภาพการนําไฟฟา 
(µS/cm) 

279.88±7.12 278.56±6.08 274.50±2.27 275.72±5.86 276.83±3.21 278.26±5.71 

คาของแข็งละลายน้ํา 
(mg/L) 

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 

 
ก. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการกําจัดสี 

ความสัมพันธระหวางสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททของน้ําผิวดินจาก 
อางเก็บน้ําสุระ เมื่อแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 พบวาคาของสีหลังผาน 
การกรองมีคาสีอยูในชวง 1.43-5.92 mg/L.Pt ในขณะท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 
และ 75:25 คาของสีใกลเคียงกันอยูในชวง 1.43-8.91 mg/L.Pt ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 มีประสิทธิภาพ
การกําจัดสีท่ีไดหลังผานการกรองท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25  
คิดเปนรอยละ 67  57 และ 46 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.8 
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ข. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททในการกําจัดความขุน 
สําหรับน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเมื่อนํามาผานการกรองท่ีสัดสวนเพอมิ

เอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 พบวาคาความขุนของน้ําท่ีวัดไดอยูในชวง 0.19-0.31 NTU ที่สัดสวน
เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 คาของความขุนอยูในชวง 0.23-0.43 NTU และที่สัดสวนเพอมเิอทตอ
รีเทนเททเทากับ 75:25 คาของความขุนอยูในชวง 0.29-0.45 NTU ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 และ
ประสิทธิภาพการกําจัดความขุนท่ีไดหลังผานการกรองท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  
50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 64  54 และ 47 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.8 

ค. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 
ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเม่ือนํามาผานระบบกรอง พบวาสัดสวน 

เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 หลังผานการกรองมีคาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง 
0.03-0.04 cm-1 ในขณะท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 และ 75:25 มีคาสารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) เหลืออยูในชวง 0.04-0.05 cm-1 เทากัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 และประสิทธิภาพ
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ท่ีไดหลังผานการกรองที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
เทากับ 25:75  50:50 และ 75:25  คิดเปนรอยละ 27  19 และ 16 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.8 

ง. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 
ในการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
ในการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ

พบวาท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 2.30-
2.90 mg/L ท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC)   อยู
ในชวง 2.74-3.11 mg/L และท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 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 คิดเปนรอยละ 23  
17 และ 14 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.8  
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รูปท่ี 4.8  ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมเิอทตอรเีทนเททตาง ๆ 
ของน้ําผิวดนิจากอางเก็บน้ําสุระ 

 
ดังนั้นสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวน

เพอมิเอทฟลักซเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดมากกวาท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 และ 
75:25 

 
4.3.2 ศึกษาการนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 

1. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัด 
ในการทดสอบน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 

จะทําการทดลองเชนเดียวกับการศึกษาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ โดยมีสภาวะการเดินระบบ     
ดังแสดงในตารางท่ี 4.8  
 
ตารางท่ี 4.8 สภาวะการเดินระบบของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ 

น้ําดิบ เพอมิเอทฟลักซ (L/m2.h) เวลาในการเดินระบบ (ชั่วโมง) 

น้ําทิ้งจากระบบบําบดัน้ําเสีย 
60 30 
80 30 
100 30 
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ตารางท่ี 4.9 คุณลักษณะของน้ําท่ีเขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
  ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซ 

พารามิเตอร 
60 L/m2.h 80 L/m2.h 100 L/m2.h 

เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 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 

คาสภาพการนําไฟฟา 
(µS/cm) 

536.00±52.40 577.80±5.35 516.00±27.83 571.16±8.90 539.25±22.66 572.18±6.81 

คาของแข็งละลายน้ํา 
(mg/L) 

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 

 
ก. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสี 

การนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองพบวาท่ีเพอมิเอท 
ฟลักซเทากับ 60 L/m2.h คาของสีหลังผานการกรองอยูในชวง 2.92-10.41 mg/L.Pt ท่ีเพอมิเอทฟลักซ
เทากับ 80 L/m2.h คาของสีอยูในชวง 1.43-10.41mg/L.Pt และที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h  
คาของสีอยูในชวง 4.42-14.90 mg/L.Pt จะเห็นวาในการเดินระบบกรองที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 
L/m2.h สามารถกําจัดสีไดนอยกวาท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 และ 80 L/m2.h ดังแสดงในตารางท่ี 
4.9 และประสิทธิภาพการกําจัดสีท่ีไดหลังผานการกรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 
L/m2.h คิดเปนรอยละ 41  51 และ 36 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 

ข. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดความขุน 
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเม่ือผานการกรองพบวาเพอมิเอทฟลักซเทากบั 

60 L/m2.h มีคาของความขุนอยูในชวง 0.26-0.43 NTU ที่เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h คาของ
ความขุนอยูในชวง 0.24-0.37 NTU และท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของความขุนอยู
ในชวง 0.41-0.60 NTU แสดงดังตารางท่ี 4.9 และประสิทธิภาพการกําจัดความขุนท่ีไดหลังผานการ
กรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h คิดเปนรอยละ 56  60 และ 44 ตามลําดับ  
ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 
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ค. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียเมื่อนํามาผานระบบกรอง พบวาท่ีเพอมิเอท 

ฟลักซเทากับ 60 และ 80 L/m2.h คาของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) หลังผานการกรองมีคาอยู
ในชวง 0.09-0.11 cm-1 และท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h คาของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
อยูในชวง 0.11-0.12cm-1 ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ 
(NOM) ท่ีไดหลังผานการกรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h คิดเปนรอยละ 15  19 
และ 12 ตามลําดับ ดังรูปท่ี 4.9  

ง. ผลของเพอมิเอทฟลักซตอการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเม่ือผานระบบกรองพบวาท่ีเพอมิเอทฟลักซ

เทากับ 60 L/m2.h คาของสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) มีคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) อยูในชวง 
5.29-6.66 mg/L.Pt ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีคาของสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
อยูในชวง 5.45-6.29 mg/L.Pt และท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h มีคาของสารอินทรียละลายน้ํา 
(DOC) อยูในชวง 6.41-7.12 mg/L.Pt ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ท่ีไดหลังผานการกรองท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h คิดเปนรอย
ละ 14  18 และ 11 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 

 

 
 

รูปท่ี 4.9 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซตาง ๆ ของน้ําท้ิงจากระบบําบัดน้ําเสีย 
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ดังนั้นในการนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาเติมระบบท่ีเพอมิเอทฟลักซ
เทากับ 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติและ
สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) มากกวาท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60 และ 80 L/m2.h 

2. ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจัด 
จากการทดลองหาเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมสําหรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัด 

น้ําเสีย พบวาเพอมิเอทฟลักซท่ี 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพในการกําจัดสูงสุด ดังนั้นจะทําการทดลอง
แปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 
4.10  

 
ตารางท่ี 4.10 สภาวะการเดินระบบของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสยี 
  ดวยการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท 

น้ําดิบ สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เวลาในการเดินระบบ 
(ชั่วโมง) 

น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
25:75 30 
50:50 30 
75:25 30 

 
ตารางท่ี 4.11 คุณลักษณะของน้ําท่ีเขาและออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชนัของน้ําท้ิง 

จากระบบบําบัดน้ําเสียดวยการแปรผนัสดัสวนเพอมิเอทตอรเีทนเทท 

พารามิเตอร 
25:75 50:50 75:25 

เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ เขาระบบ ออกจากระบบ 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย 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 
คาสภาพการนําไฟฟา 
(µS/cm) 

527.17±13.70 565.46±10.45 576.50±33.88 621.08±11.51 571.00±15.56 627.14±5.81 

คาของแข็งละลายน้ํา 
(mg/L) 

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 
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ก. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเททในการกําจัดส ี
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองพบวาท่ีสัดสวน เพอมิเอท 

ตอรีเทนเททเทากับ 25:75 พบวาคาของสีหลังผานการกรองมีคาสีอยูในชวง 7.42-17.89 mg/L.Pt 
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 พบวาคาของสีหลังผานการกรองมีคาสีอยูในชวง 5.92-16.40 
mg/L.Pt และที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25 คาของสีอยูในชวง 5.92-14.90 mg/L.Pt 
เทากัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 และคิดเปนรอยละการกําจัดสีเทากับ 32  28 และ 21 ตามลําดับ  
ดังแสดงในรูปท่ี 4.10 

ข. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเททในการกําจัดความขุน 
น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานการกรอง สัดสวนเพอมิเอทตอ 

รีเทนเททเทากับ 25:75 พบวาคาความขุนของน้ําท่ีวัดไดอยูในชวง 0.37-0.52 NTU ท่ีสัดสวนเพอมิเอท 
ตอรีเทนเททเทากับ 50:50 พบวาคาความขุนของน้ําท่ีวัดไดอยูในชวง 0.40-0.53 NTU และที่สัดสวน
เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25พบวาคาความขุนของน้ําท่ีวัดไดอยูในชวง 0.39-0.50 NTU  
แสดงดังตารางท่ี 4.11 และประสิทธิภาพการกําจัดความขุนท่ีไดหลังผานการกรองท่ีสัดสวนเพอมเิอท 
ตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 57  53 และ 52 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.10 

ค. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเทท 
ในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
สําหรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียเม่ือผานระบบกรองพบวาที่สัดสวน

เพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และ 75:25 คาของสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) หลังผาน 
การกรองมีคาสีอยูในชวง 0.10-0.12 cm-1 แตท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 คาของ
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) อยูในชวง 0.11-0.14 cm-1 ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และประสิทธิภาพ
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ท่ีไดหลังผานการกรองที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
เทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 คิดเปนรอยละ 17  9 และ 9 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.10 จะเห็น
วาสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และ 75:25 คากําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
ไดมีคาอยูในชวงเดียวกันประสิทธิภาพการกําจัดตางกันเปนผลมาจากคุณภาพน้ําท่ีเขาระบบกรองไม
เทากัน 

ง. ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเทท 
ในการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองพบวาท่ีสัดสวนเพอมิเอท 

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-
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7.23 mg/L ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 ท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 
คิดเปนรอยละ 16  8 และ 8 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4.10 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมเิอทตอรเีทนเททตาง ๆ 
ของน้ําท้ิงจากระบบําบัดน้ําเสีย 

 
ดังนั้นสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวน 

เพอมิเอทฟลักซเทากับ 25:75 ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน 
สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไดมากกวาท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอ 
 รีเทนเททเทากับ 50:50 และ 75:25 
 

4.4 ประสิทธิภาพการกําจัด 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และ

สารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียหลัง
ผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเดินระบบดวยการ แปรผัน 
เพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h และแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  
50:50 และ 75:25 สามารถเปรียบเทียบผลท่ีไดดังตอไปนี้  
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4.4.1 ผลของเพอมิเอทฟลักซตอประสิทธิภาพการกําจัดของน้ําผวิดิน 
จากอางเกบ็น้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
ผลของการแปรผันเพอมิเอทฟลักซเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดสี 

ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอนิทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ํา 
สุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังแสดงในรูปที่ 4.11 ถึงรูปท่ี 4.13 

เมื่อทดสอบนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
พบวาประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ไมแตกตางกันท้ัง 3 สภาวะที่ทําการเดิน
ระบบ เม่ือแปรผันเพอมิเอทฟลักซที่เพอมิเอท ฟลักซเทากับ 80 L/m2.h จะมีประสิทธิภาพใน 
การกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) คิดเปนรอยละ 25 และ 22 
ตามลําดับ ในขณะท่ีประสิทธิภาพการกําจัดสีและความขุนเทากับ รอยละ 64 และ 67 ตามลําดับ แต
ประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
นอยลงเม่ือเดินระบบท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 100 L/m2.h. ซึ่งอธิบายไดวาเพอมิเอทฟลักซท่ีเพ่ิมขึ้น
จะสงผลตอแรงดันที่สูงขึ้น ผลมาจากเกิดการสะสมและอุดตันท่ีผิวหนาของเยื่อกรองเมมเบรน ซึง่การ
อุดตันดังกลาวเกิดขึ้นในขณะที่เดินระบบท่ีเพอมิเอทฟลักซสูง (Wang et al., 2008) ดังนั้นในการเดิน
ระบบ น้ําดิบท่ีนํามาศึกษาควรผานการบําบัดขั้นตนมากอนเพ่ือลดความเขนขนของสารอินทรียใน 
น้ําดิบและชะลอการอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน จากการศึกษาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผาน
การบําบัดขั้นตนกอนสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีคาความขุนประมาณ 2 NTU เมื่อผานการกรอง
พบวาคาความขุนลดลงเหลือนอยกวา 0.22 NTU โดยเพอมิเอทฟลักซท่ีใชในการเดินระบบเทากับ 80 
L/m2.h ซึ่งใกล เคียงกับการศึกษาของ Glucina et al. (2000) ไดนําเ ย่ือกรองเมมเบรน 
อัลตราฟลเตรชันท่ีมี MWCO 10,000 ดารตัน ผลิตจาก Cellulose มีพ้ืนท่ีการกรอง 64 m2 นํามากรอง
น้ําผิวดินจากแมน้ําท่ีมีความขุนเฉลี่ย 10 NTU โดยใชอัตราการซึมผานเยื่อกรองเมมเบรน 15.5 
L/m2.hr พบวาน้ําเพอมิเอทมีความขุนเฉลี่ย 0.10 NTU มีการรักษาอัตราการซึมผานของน้ําดวยการลาง
ยอนทุก ๆ 30-40 นาที นอกจากนี้ยังพบวาเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันท่ีทําจากโพลีซัลโฟน 
ขนาด MWCO 20,000 ดารตัน มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีและสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ในน้ํา 
ผิวดินไดรอยละ 67 และ 25 เม่ือเทียบกับการศึกษาของ Korbutowicz et al. (2008) ไดศึกษาน้ําผิวดิน 
Odra River โดยใชเย่ือกรองอัลตราฟลเตรชันท่ีทําจากโพลีเอสเตอรซัลโฟน (PES) ขนาด MWCO 
5,000 ดารตัน มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีไดรอยละ 73 และสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) ได 
รอยละ 56 ผลท่ีไดแสดงใหเห็นวาเยื่อกรองเมมเบรนท่ีมีขนาด MWCO 5,000 ดารตัน มีประสิทธิภาพ
ในการกรองสารในน้ําใหมีประสิทธิภาพมากกวาเยื่อกรองเมมเบรนท่ีมีขนาด MWCO 20,000 ดารตัน
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รูปท่ี 4.11 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมิเอทฟลักซ 60 L/m2.h 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.12 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบดักําจัดทีเ่พอมิเอทฟลกัซ 80 L/m2.h
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รูปท่ี 4.13 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดท่ีเพอมเิอทฟลักซ 100 L/m2.h 
 

การศึกษาครั้งนี้ไดนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ผลท่ีไดสอดคลองกับการนําน้ําผิวดินจาก
อางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรอง กลาวคือประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน  สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสูงสุดเม่ือเทียบกับเพอมิเอทฟลักซเทากับ 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 ผลของสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททตอประสิทธิภาพการกําจดัของน้ําผิวดนิ 
จากอางเกบ็น้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
ผลของการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธภิาพการ

กําจัดสี  ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจาก
อางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4.14 ถึงรูปท่ี 4.16 
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การหาเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมพบวาเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา 
(DOC) ดังนั้นจึงนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยการแปรผัน
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 พบวาสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
เทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (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) นอกจากนี้ยังพบวาประสิทธิภาพการกําจัดจะลดลงเม่ือสัดสวน
เพอมิเอท ตอรีเทนเททเพ่ิมขึ้น จากการศึกษาพบวาท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25 มี
ประสิทธิภาพการกําจัดนอยสุดเม่ือเปรียบเทียบกับท่ีสัดสวนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันเมื่อนําน้ําท้ิงจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยการเดินระบบท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ  
80 L/m2.h โดยแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 ตามลําดับ 
พบวาท่ีสัดสวนเพอมิเอท ตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรีย
ธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) คิดเปนรอยละ 32  57  17 และ 16 ตามลําดับ  

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.14 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สดัสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 25:75 
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รูปท่ี 4.15 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดที่สดัสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 50:50 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดทีส่ดัสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท เทากับ 75:25 
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4.5 ผลของความดันในการเดินระบบ 
ในการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิง 

จากระบบบําบัดน้ําเสียโดยแปรผันเพอมิเอทฟลักซและแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท ได
แสดงใหเห็นถึงความดันท่ีเกิดขึ้นจากการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันเทียบกับระยะเวลาในการ
เดินระบบ  

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระจะถูกปอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยสภาวะการ
เดินระบบดังแสดงในตารางท่ี 4.12 ที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และแปรผันเพอมิ
เอทฟลักซเทากับ 60  80 และ 100 L/m2.h ซึ่งการเดินระบบในแตละเพอมิเอทฟลักซจะใชเวลา 120 
ชั่วโมง โดยการเดินระบบอยางตอเนื่องรวมเปนระยะเวลา 360 ชั่วโมง จากการทดลองพบวาแรงดันท่ี
เพ่ิมขึ้นเปนผลมาจากความเขมขนของน้ําที่เขาระบบกรองเกิดการอุดตันท่ีผิวหนาของเยื่อกรองเมม
เบรนและความตานทานของชั้นเคกท่ีสะสมอยูในเยื่อกรองเมมเบรน (McCarthy et al., 2002; 
Cristensen et al., 2009) การแปรผันเพอมิเอทฟลักซจะแปรผันตรงกับความดันท่ีเกิดขึ้น และยังสงผล
ตอประสิทธิภาพการกําจัด โดยแรงดันเพ่ิมขึ้นจาก 14.77-41.59 kPa เม่ือเพอมิเอทฟลักซเพ่ิมขึ้นจาก 
60-100 L/m2.h ดังแสดงในรูปท่ี 4.17  

 
ตารางท่ี 4.12 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลกัซของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสรุะ             

ท่ีสัดสวนเพอมเิอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 

เพอมิเอทฟลักซ 
(L/m2.h) 

แรงดัน 
(kPa) 

ประสทิธิภาพการกาํจัด (%) 

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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รูปท่ี 4.17 ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําผิวดิน 
จากอางเก็บน้ําสุระท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 

 
เนื่องจากในการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมดวยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซพบวา 

เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัด  เมื่อตองการหาสัดสวนท่ี
เหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัดจึงเดินระบบท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ  80 L/m2.h และแปรผัน
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 ตามลําดับ โดยใชระยะเวลาในการเดิน
ระบบท่ีสัดสวนละ 30 ชั่วโมง พบวาแรงดันเพ่ิมขึ้นจาก 41.38-72.41 kPa จากตารางท่ี 4.13 จะเห็นวา
ประสิทธิภาพการกําจัดท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
กําจัด แต 75:25 ประสิทธิภาพนอยสุดเปนผลมาจากความเร็วท่ีผานเย่ือกรองมีคาสูงเกิดเปนการไหล
แบบ Dead-end ทําใหอนภุาคในน้ําสามารถกรองผานเย่ือกรองมาได ผลของความดันที่เกิดขึ้นจากรูปท่ี 
4.18 เพ่ิมขึ้นจาก 41.38-72.41 kPa เม่ือเทียบกับความสามารถของเยื่อกรองเมมเบรนท่ีนํามาทดสอบ
สามารถทนแรงดันได 100-300 kPa ดังนั้นจะตองทําการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเพ่ือลด
แรงดันท่ีเกิดขึ้น 
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ตารางท่ี 4.13 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมเิอทตอรีเทนเททของน้ําผิวดนิ 
จากอางเก็บน้ําสุระท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 80 L/m2.h 

เพอมิเอท 
ตอรีเทนเทท 

แรงดัน 
(kPa) 

ประสทิธิภาพการกาํจัด (%) 

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  ผลของสดัสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดนิระบบ 
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h 

 
จากการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระที่ระยะเวลา 120 

ชั่วโมงในแตละเพอมิเอทฟลักซและระยะเวลา 30 ชั่วโมงในแตละสัดสวน พบวาคาความแปรปรวนท่ี
ระยะเวลา 120 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมง มีคาไมแตกตางกัน ดังนั้นการทดสอบเดินระบบกรองอัลตรา
ฟลเตรชันสําหรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียจึงเลือกใชระยะเวลาในการเดินระบบเทากับ 30 ชัว่โมง  
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ในการทดสอบน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียโดยการแปรผันเพอมิเอทฟลักซเทากับ 60  80 
และ 100 L/m2.h พบวาแรงดันเพ่ิมขึ้นจาก 31.03-41.38 kPa ดังแสดงในรูปที่ 4.19 และพบวาท่ีเพอมิ
เอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติและสารอินทรียละลายน้ํา
สูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลของความดันตอการแปรผันเพอมิเอทฟลกัซของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย                     

ท่ีสัดสวนเพอมเิอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 

เพอมิเอทฟลักซ 
(L/m2.h) 

แรงดัน 
(kPa) 

ประสทิธิภาพการกาํจัด (%) 

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 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.19 ผลของเพอมิเอทฟลักซเทียบกับระยะเวลาในการเดินระบบของน้ําท้ิง 
จากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 
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จากสภาวะเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมขางตน ไดนํามาแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอ 
รีเทนเททเทากับ 25:75  50:50 และ 75:25 ตามลําดับ พบวาเมื่อสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเพ่ิมขึ้น 
ทําใหผลตางแรงดันเพิ่มขึ้นจาก 41.38-55.17 kPa ตามลําดับดังแสดงในรูปที่ 4.20 นอกจากนี้ท่ี
สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดสารอินทรียธรรมชาติ
และสารอินทรียละลายน้ํา และเปนไปในทิศทางเดียวกับการแปรผันสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเทท
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ ดังแสดงในตาราง ที่ 4.15  
 
ตารางท่ี 4.15 ผลของความดันตอการแปรผันสัดสวนเพอมเิอทตอรีเทนเททของน้ําท้ิง 

จากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h 

เพอมิเอท 
ตอรีเทนเทท 

แรงดัน 
(kPa) 

ประสทิธิภาพการกาํจัด (%) 

สี ความขุน 
สารอินทรีย

ธรรมชาติ (NOM) 
สารอินทรีย 

ละลายน้ํา (DOC) 
25:75 41.38 32 57 17 16 
50:50 48.27 28 53 9 8 
75:25 55.17 21 52 9 8 

 
 

 
 
 

รูปที่ 4.20  ผลของสดัสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทียบกับระยะเวลาในการเดนิระบบ 
ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h 
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4.6 การลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน 
 การอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรนเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลใหคาเพอมิเอทฟลักซและ
แรงดันท่ีเพ่ิมขึ้น โดยการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนนั้นจะประกอบไปดวยวิธีทางกายภาพ 
เพ่ือกําจัดชั้นเคกท่ีสะสมบนผิวเยื่อกรองดวยการลางกลับทางหรือลางยอน (Backwash) เพ่ือใหสารท่ี
อยูบนผิวหนาของเย่ือกรองเมมเบรนหลุดออกไป เชน การเพ่ิมอัตราการไหล ซึ่งจะเพ่ิมแรงเฉือนท่ี
ผิวหนาเย่ือกรอง แตจะสามารถลดการสะสมและการอุดตันไดระดับหนึ่งเทานั้น การลางยอนอาจทํา
ระหวางการกรองหรืออาจทําเมื่อ เสร็จสิ้นการกรองได แตไมสามารถกําจัดสารท่ีสะสมอยูใน 
เย่ือกรองเมมเบรนไดหมด เมื่อเกิดการอุดตันภายในเยื่อกรองเมมเบรนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองลาง
ดวยสารเคมีเพ่ือทําใหสารอุดตันพองตัว หดตัว ละลาย เกิดการหลุดออก (Desorption) หรือสารเคมีท่ี
ใชอาจทําปฏิกิริยากับสารอุดตัน เชน การเกิดไฮโดรไลซิส การเกิดสารประกอบเชิงซอน เปนตน อีก
ทั้งวัสดุของเยื่อกรอเมมเบรนท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ทําจากโพลิซัลโฟน การเลือกสารเคมีในการลาง
ทําความสะอาดนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับเย่ือกรองและสารท่ีทําใหเกิด
การอุดตัน เนื่องจากลักษณะของน้ําท่ีนํามาศึกษาจากท้ัง 2 แหลงมีความแตกตางกัน ดังนั้นการ
เลือกใชสารเคมีในการลางทําความสะอาดก็จะแตกตางกัน ในแหลงน้ําผิวดินท่ัวไปมักมีสารอนิทรยีท่ี
เปนสาเหตุของการอุดตัน การใชโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) จึงเหมาะสมตอการนาํมาลางเยือ่กรอง
เมมเบรน สําหรับน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวจะพบอยูในรูปของสาหรายและแบคทีเรีย ดังนั้นการลาง
ทําความสะอาดเย่ือกรองดวยโซเดียมไฮโปรคลอไรด (NaOCl) จึงถูกเลือกนํามาใชในการลาง 
ทําความสะอาด โดยการศึกษาคร้ังนี้จะนํา NaOH 0.02 N และ NaOCl 100 mg/L ในการทําความ
สะอาดเยื่อกรองเมมเบรนเม่ือเกิดการอุดตัน (Liang et al., 2008)  
 เนื่องจากการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชันในการศึกษาคร้ังนี้ไดทดสอบเดินระบบ
ดวยการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรอง ใน
ระยะแรกเปนการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาทดสอบเพ่ือหาสภาวะการเดินระบบที่เหมาะสม
และในระยะท่ีสองเปนการนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน กอน
เดินระบบกรองจะวัดความตานทานเริ่มตนของเย่ืองกรองเมมเบรนไวเ พ่ือเปรียบเทียบกับ 
ความตานทานหลังจากเดินระบบ โดยมีคาความตานทานเริ่มตนของเย่ือกรองเมมเบรนเทากับ 
0.988×1012 m-1 เม่ือเดินระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระพบวาความตานทานของเย่ือกรอง
เมมเบรนเพ่ิมขึ้นจึงทําการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนดวย NaOH 0.02 N ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.16 กอนนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาทดสอบเดินระบบกรองตอไป 
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ตารางท่ี 4.16 ผลของความตานทานทีเ่กิดขึน้ในการเดินระบบดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสรุะ 

รายการ 
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 

 
หลังจากการลางทําความสะอาดดวย NaOH 0.02 N ของการอุดตันที่เกิดขึ้นจากการเดิน

ระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระพบวาความตานทานของเย่ือกรองเมมเบรนลดลง ดังนั้น
จึงนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาทําการทดสอบเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน และทําการวัด
ความตานทานเริ่มตนของเย่ือกรองเพ่ือเปนขอมูลไวอางอิงเพ่ือเปรียบเทียบกับความตานทานท่ีเกดิขึน้
หลังเดินระบบกรองโดยคาความตานทานเร่ิมตนของเย่ือกรองเมมเบรนเทากับ 1.479×1012 m-1 ความ
ตานทานท่ีวัดไดหลังจากเดินระบบกรองของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียพบวามีคาความตานทาน
ทั้งหมด (Rt) สูงขึ้น เนื่องจากน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียจะประกอบไปดวย แบคทีเรีย และสาหราย 
การลางลางทําความสะอาดเยื่อกรองดวย NaOH 0.02 N และ NaOCl 100 mg/L ลดการอุดตันท่ีเกิดขึ้น
ได ดังแสดงในตารางท่ี 4.17  ดังนั้นการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรนดวยสารเคมีจะสามารถ
ลดความตานทานของเย่ือกรองเมมเบรนและลดการอุดตันท่ีเกิดขึ้นใหสามารถนาํเยือ่กรองกลบัมาเดนิ
ระบบกรองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ตารางท่ี 4.17 ผลของความตานทานทีเ่กิดขึน้ในการเดินระบบดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

รายการ 
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 
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4.7 คุณลักษณะของน้ําหลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
 จากการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัดดวยการประยุกตใช
กระบวนการโคแอกกูเลชันรวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ดวยการน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ
และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย ผลจากการศึกษาพบวาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระเม่ือนํามาผาน
กระบวนการโคแอกกูเลชันรวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชันสามารถลดคาสารอินทรียละลายน้ํา 
(DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L และเหมาะสมตอการนํามาผลิตน้ําประปา ในขณะท่ีการปรับปรุง
คุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันรวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน
พบวาไมสามารถลดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L ซึ่งจะกอใหเกิดสาร 
ไตรฮาโลมีเทนไดมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร (Hans et al., 1993) ดังนั้นจึงจําเปนตองผานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป โดยคุณภาพน้ําที่ออกจากระบบกรองอัลตรา
ฟลเตรชันของแหลงน้ําท้ัง 2 แหลง แสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 คุณภาพน้ําท่ีออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันและคุณภาพน้ําท่ีตองการ 

นํากลับมาใชใหม 

พารามิเตอร 
มาตรฐาน
น้ําประปา 

(U.S.EPA, 2006) 

น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พีเอช 6.5-8.5 6.88 0.16 7.20 0.17 
อุณหภูมิ (°C) - 26.54 2.38 32.51 0.93 
คาสภาพการนาํไฟฟา 
(µS/cm) 

- 291.52 60.54 589.14 26.46 

คาของแข็งละลายน้ํา 
(mg/L) 

<500 145.64 30.36 294.60 13.52 

สี (mg/L.Pt) <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 

 
พารามิเตอรท้ังหมดซึ่งประกอบไปดวย พีเอช อุณหภูมิ คาสภาพการนําไฟฟา คาของแข็ง

ละลายน้ํา คาสี คาความขุน คาสารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
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หลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีความสําคัญตอการนําน้ํากลับมาใชใหม โดยคุณภาพน้ําท่ี
ตองการนํากลับมาใชใหมจะตองมีคุณภาพเทียบเทากับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปได  

การนําน้ํากลับมาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา คุณภาพน้ําของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ํา 
สุระที่ออกจากระบบกรองพบวาเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ําประปา พบวาพีเอชของน้ําเปนกลาง 
คาของสี 5 mg/L และความขุนของน้ํานอยกวา 5 NTU นอกจากนี้ยังพบวาคาของแข็งละลายน้ํามีคา
นอยกวา 500 mg/L (U.S.EPA, 2006) และระบบกรองอัลตราฟลเตรชันสามารถลดคาสารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ใหมีคาลงอีกหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชัน สําหรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ํา
เสียเม่ือผานระบบกรองพบวาไมสามารถกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L เมื่อ
เติมคลอรีนลงไปในน้ําอาจสงผลตอการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนไดมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลิตร 
(Hans et al., 1993) ดังนั้นถาตองการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาใชเพ่ือการผลิตน้ําประปา
จะตองนําเยื่อกรองเมมเบรนที่มีขนาด MWCO นอยกวานี้มาใชในการกรองเพ่ือกําจัดสารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ตอไป อยางไรก็ตามคุณภาพน้ําที่ออกจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีคุณภาพท่ีสูง
กวากระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไป ซึ่งสามารนํากลับมาใหมไดท้ังในการอุปโภคและบริโภค 
ตลอดจนการนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางท่ี 4.19 

 
ตารางท่ี 4.19 การนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน 

ประเภท การนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวไปประยุกตใช 
การเกษตร 
(Agricultural Irrigation) 

ใชในการเกษตร เชน รดน้ําพืชผลทางการเกษตร 

พฒันาพื้นที่  
(Lanscape Irrigaiton) 

ใชรดน้ํา  สนามกอลฟ  สนามเด็กเลน  บริเวณพื้นที่รอบ ๆ  
ยานทีพ่ักอาศัย หรือ รอบ ๆ ยานศูนยการคา 

กระบวนการอุตสาหกรรม 
(Industrial Activities) 

ใชในกระบวนการอุตสาหกรรม เชน ระบบหลอเย็น หมอตมไอ  
หรือใชเปนน้ําลางทําความสะอาด 

การเตินน้ําใตดิน  
(Groundwater Recharge) 

ใชเพื่อเติมน้ําสงสูใตดินเพื่อปองกันการทรุดตัวของดิน หรือ ควบคุม
ระดับน้ําเค็มในน้ํา 

การพักผอนหยอนใจ  
(Recreational and Environmental) 

สวนสาธารณะใชตกปลา พายเรือ และอ่ืน ๆ ที่ไมใชกิจกรรมสันทนาการ 
(กรณีแหลงน้ําไมควบคุม) หรือเพื่อสันทนาการ เชน สระวายน้าํ และน้ํา
ในทะเลสาบ (กรณีแหลงน้ําไมควบคุม) 

กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเมือง 
(Non-potable Urban) 

ใชเปนน้ําชักโครก ใชเปนน้ําดับเพลิง ใชในกิจกรรมกอสราง 

ผลิตน้ําดื่ม (Potable Reuse) ใชเปนน้ําดื่ม 
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4.8 ประเมินความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร 
กระบวนการเมมเบรนมีขอจํากัดในเ ร่ืองของคาใชจายที่ตองลงทุนสูง แตขอดีของ

กระบวนการดังกลาวใหคุณภาพน้ําท่ีสมํ่าเสมอ ลดการใชสารเคมีและใชพ้ืนที่นอยในการติดตั้งระบบ 
ดังนั้นในการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร จะแสดงคาการลงทุนในการติดต้ังระบบ คาการเดิน
ระบบและการบํารุงรักษา สําหรับนํากลับมาใชควบคูหรือทดแทนกระบวนการผลิตน้ําประปา 

4.8.1 ตนทุนในการติดต้ังระบบ 
 ในการติดตั้งระบบบเ มมเบรนจะประกอบไปดวยคาใชจ ายของเ ย่ือกรอง 

อัลตราฟลเตรชันและอุปกรณท่ีใชในการเดินระบบ โดยคาติดต้ังระบบท้ังหมดคิดเปนเงิน 42,100  
บาท รายละเอียดคาใชจายดังแสดงในตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี 4.20 ประมาณการอุปกรณการติดตั้งระบบ 

รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

เยื่อกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชัน 1 ทอน 6,000 6,000 
ชุดกรองคารทริค 100ไมครอน 1 ชุด 700 700 
ไสกรองคารทริค 100 ไมครอน 20 ทอน 220 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 

รวมคาใชจายทั้งหมด 42,100 
 

คาใชจายในการติดตั้งระบบท้ังหมดของระบบกรองอัลตราฟลเตรชันเปนการคิด
คาใชจายในระดับตนแบบ แตถานํามาใชในการทํางานภาคสนามจะตองเพิ่มจํานวนโมดูลของอัลตรา
ฟลเตรชันมากกวา 1 โมดูล ถึงจะไดปริมาณน้ําท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอคาใชจายท่ีสูงขึ้นในดานราคา
ติดตั้งอุปกรณและการควบคุมน้ําท่ีเขาระบบดวยปม โดยในการคิดคาใชจายจะคํานวณจากสภาวะท่ี
เหมาะสมตอการเดินระบบกรองคือ เพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h หรือเทากับ 11.52 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน และแสดงคาใชจายในการติดต้ังระบบดังแสดงในตารางท่ี 4.21  
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ตารางท่ี 4.21 ประมาณคาใชจายในการติดต้ังระบบและการควบคุมระบบ 

รายการ แฟคเตอร ราคารวม 
(บาท) 

อุปกรณและการควบคุม  42,100 
คาติดต้ังระบบ รอยละ 25 ของราคาอุปกรณ 10,525 
คาทอและวาลว รอยละ 35 ของราคาอุปกรณ 14,735 

รวมคากอสรางท้ังหมด อุปกรณและการควบคุม คาติดต้ังระบบ  
คาทอและวาลว 67,360 

คาออกแบบ รอยละ 15 ของคากอสราง 10,104 
คาอื่น ๆ (เงินสํารองฉุกเฉิน) รอยละ 15 ของคากอสราง 10,104 
รวมคาออกแบบและอื่น ๆ คาออกแบบ+คาอื่น ๆ 20,208 

รวมคาติดต้ังระบบท้ังหมด 87,568 
หมายเหตุ : U.S.EPA. (1998) 

 
4.8.2 คาเดินระบบและคาบํารุงรักษา 

 ในการเดินระบบกรองและคาบํารุงรักษารายป จะคิดจากคาบํารุงรักษา คาแรง 
คาไฟ และคาสารเคมีท่ีใชในการตกตะกอนในขั้นตอนกระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยปริมาณน้ําท่ี
ใชในการเดินระบบกรองเทากับ 11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและ 
 น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังแสดงในตารางท่ี 4.22-4.23 

 
ตารางท่ี 4.22 คาไฟฟาท่ีใชในการเดินระบบ 

รายการ หนวย น้ําผิวดิน 
จากอางเก็บน้ําสุระ 

น้ําทิ้ง 
จากระบบบําบัดน้ําเสีย 

เวลาเดินระบบ ชั่วโมง 30 30 
เพอมิเอทฟลักซ ลิตรตอชั่วโมง 480 480 
ปริมาตรน้ําท่ีได ลูกบาศกเมตร 14.4 14.4 
กําลังของปม กิโลวัตตชั่วโมง 14.4 14.4 
คาไฟฟาท้ังหมด บาท 43.2 43.2 
คาไฟฟาตอการผลิต บาทตอลูกบากศเมตร 3 3 
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ตารางท่ี 4.23 คาใชจายในเดินระบบและการบํารุงรักษา 

กระบวนการ รายการ แฟคเตอร 

ราคา 
(บาทตอป) 

น้ําผิวดินจาก 
อางเก็บน้ําสุระ 

น้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

กระบวนการ 
โคแอกกเูลชัน 

สารเคมีท่ีใชในการตกตะกอน 
0.60 บาทตอลูกบาศกเมตร (น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ) 2,523 - 
0.90 บาทตอลูกบาศกเมตร (น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย) - 3,784 

ระบบกรอง 
อัลตราฟลเตรชัน 

คาบํารุงรักษา รอยละ 4 ของคาติดต้ังระบบ (U.S.EPA, 1998) 3,503 3,503 
คาไฟฟา 3 บาทตอลูกบาศกเมตร 12,614 12,614 

รวม 18,640 19,901 
หมายเหตุ : คาแรง 4,500 บาทตอคนตอเดือน 
     ไมรวมคาใชจายในการลางสารเคมี 
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 จากการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบ
กรองอัลตราฟลเตรชัน พบวาคาใชจายในการบํารุงรักษาของน้ําดิบจากท้ัง 2 แหลง เทากับ 0.83 บาท
ตอลูกบาศกเมตร โดยไมรวมคาใชจายการใชสารเคมีในการลางทําความสะอาดเยื่อกรองเมมเบรน 
เนื่องจากน้ําดิบจากท้ัง 2 แหลงกอนเขาระบบกรองอัลตราฟลเตรชันจะผานกระบวนการบําบัดขั้นตน
ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันและการกรองผานคารทริค 100 ไมครอน จึงสามารถดักอนุภาคสาร
แขวนลอยและคอลลอยดท่ีมีขนาดใหญ 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน เพ่ือลด
การอุดตันของเยื่อกรองเมมเบรน ดังนั้นคาใชจายในการเดินระบบและการบํารุงรักษาของการนําน้ํา
ผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานระบบกรองเทากับ 1.43 บาทตอลูกบาศกเมตร และน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสียเทากับ 1.73 บาทตอลูกบาศกเมตร เมื่อเปรียบเทียบคาเดินระบบและคาการบํารุงรักษา
ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาในการเดินระบบกรองอลัตรา
ฟลเตรชันท่ีสภาวะการเดินระบบเดียวกัน คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ท้ังทางดานการบํารุงรักษาและการเดิน
ระบบไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.23 แตมีแตกตางกันในขั้นตอนการบําบัดขั้นตนดวย
กระบวนการโคแอกกูเลชันของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียที่ตองใชสารเคมีในการตกตะกอนท่ี
มากกวาเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ําท่ีเขาระบบกรองใหมีความใกลเคียงกับน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 
โดยแสดงรายการคํานวณไวในภาคผนวก ง   
 นอกจากนี้ไดทําการสรุปคาใชจายของปริมาณน้ําสะอาดท่ีผลิตไดจากสภาวะที่เหมาะสม
ตอการเดินระบบที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h  
ผลท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 4.24 จะเห็นวาการผลิตน้ําสะอาดที่ไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมี
คาใชจายในการเดินระบบและคาการบํารุงรักษาไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.24 คาใชจายของการผลิตน้ําสะอาดที่ไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 

รายการ น้ําผิวดิน 
จากอางเก็บน้ําสุระ 

น้ําทิ้ง 
จากระบบบําบัดน้ําเสีย 

การบํารุงรกัษา 0.83 0.83 
คาเดินระบบ 0.60 0.90 
รวมคาเดนิระบบและคาการบํารุงรกัษา 1.43 1.73 

หมายเหตุ : หนวยของคาการผลิตน้ําเทากับบาทตอลูกบาศกเมตร 
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บทที่ 5 
สรปุผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมา
ผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันในการทดลองระดับตนแบบ น้ําดิบจากท้ัง 2 แหลง จะถูกควบคุม
คุณภาพน้ําดวยกระบวนการโคแอกกูลชันและชุดกรองคารทริค 100 ไมครอน กอนเขาสูระบบ
กรองอัลตราฟลเตรชันพบวาการนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระมาผานกระบวนการบําบัดขั้นตนดวย
กระบวนการโคแอกกูเลชัน โดยพิจารณาจากคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) พบวาการบําบัดขั้นตน
ดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันสามารถลดสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L ซึง่
มีผลตอการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนนอยกวา 50 g/L จึงสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิต
น้ําประปาไดโดยตรงและเม่ือนําน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมาศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ํา
กลับมาใชใหมพบวาน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียเม่ือผานกระบวนการบําบัดขั้นตนแลวไมสามารถ
ลดคาสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ใหเหลือนอยกวา 4 mg/L ได จึงมีความจําเปนตองนําน้ําท้ิงจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันเพ่ือลดคาสารอินทรียละลายน้ํา (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. สภาวะท่ีเหมาะสมตอประสิทธิภาพการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) 
และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
คือ สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และเพอมิเอทฟลักซท่ีเหมาะสมเทากับ 80 L/m2.h  

2. ประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรีย
ละลายน้ํา (DOC) ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ คิดเปนรอยละ 67  64  27 และ 23 ตามลําดับ และ
ประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความขุน สารอินทรียธรรมชาติ (NOM) และสารอินทรียละลายน้ํา (DOC) 
ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 32  67  17 และ 16 ตามลําดับ  

3. เม่ือเปรียบเทียบคาใชจายดานการเดินระบบและการบํารุงรักษาของน้ําผิวดินจาก 
อางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย คาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังทางดานการบํารุงรักษาและการ
เดินระบบไมแตกตางกัน แตมีความแตกตางกันในขั้นตอนการใชสารเคมีในการตกตะกอนท่ีมากกวา 
นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําท่ีผลิตไดเพ่ือนํากลับมาใชใหมพบวาน้ําผิวดินจากอางเก็บน้าํ
สุระเม่ือผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันมีความเหมาะสมตอการนํามาผลิตน้ําประปา แตน้ําทิ้งจาก
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ระบบบําบัดน้ําเสียที่ผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันไมเหมาะสมตอการนํามาผลิตน้ําประปา
เนื่องจากไมสามารถกําจัดสารอินทรียละลายน้ําใหเหลือนอยกวา 4 mg/L ได 

 
5.2 ขอเสนอแนะในอนาคต 

การนําน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผานระบบกรอง 
อัลตราฟลเตรชันจะเปนแนวทางในการแกไขการขาดแคลนน้ําในอนาคต ซึ่งสามารถนํากลับมาใช
ใหมได แตขอจํากัดของน้ําท่ีนํากลับมาใชใหมจะตองคํานึงถึงคุณภาพน้ําท่ีตองการวามีความ
เหมาะสมตอการนํามาใชประโยชนทางดานใด จากการศึกษาพบวาน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียเม่ือ
นํามาผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชันที่มีขนาด MWCO 20,000 ดารตัน ไมสามารถกําจัด
สารอินทรียละลายน้ําไดหมด เนื่องจากสารอินทรียธรรมชาติท่ีละลายอยูในน้ําสามารถกรองผานเยื่อ
กรองเมมเบรนออกมาไดจึงควรนําเยื่อกรองเมมเบรนท่ีมีขนาด MWCO นอยกวานี้มาใชสําหรับกรอง
สารอินทรียละลายน้ํา 

นอกจากนี้ระบบกรองอัลตราฟลเตรชันสามารถนํามาใชรวมกับกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําหรือทดแทนเพ่ือการผลิตน้ําประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งดานชุมชน การเกษตร และ
อุตสาหกรรม เปนตน แตขอ จํากัดของเย่ือกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชันคือการอุดตันจาก
สารอินทรียท่ีมีอยูในน้ํา ดังนั้นการนํากระบวนการบําบัดขั้นตนดวยกระบวนการโคแอกกูเลชันมาใช
รวมกับระบบกรองอัลตราฟลเตรชันจะสามารถลดการอุดตันและยืดอายุการใชงานของเยื่อกรอง 
เมมเบรนอัลตราฟลเตรชันได  
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ภาคผนวก ก 
 

คุณลักษณะของนํ้าที่นํามาใชในการศึกษา 
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ตารางที่ ก.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.25 6.38 7.89 0.33 
อุณหภูม ิ(°C) 25.55 20.65 33.70 2.42 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 239.21 198.75 383.75 37.76 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 119.64 100.50 197.25 21.31 
สี (mg/L) 180.85 91.25 297.83 59.04 
ความขุน (NTU) 11.67 4.38 20.23 3.49 
UV254 (1/cm) 0.23 0.16 0.34 0.03 
DOC (mg/L) 13.24 9.22 19.34 1.92 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 51 ขอมูล 
 
ตารางที่ ก.2 คุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 8.23 8.02 8.49 0.12 
อุณหภูม ิ(°C) 30.89 17.75 33.30 3.31 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 505.39 480.50 523.50 11.27 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 252.95 240.50 262.00 5.68 
สี (mg/L) 120.12 68.04 184.06 39.19 
ความขุน (NTU) 10.74 5.57 19.05 4.38 
UV254 (1/cm) 0.26 0.22 0.31 0.03 
DOC (mg/L) 14.83 12.45 17.52 1.67 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 19 ขอมูล 
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ตารางที่ ก.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานกระบวนการโคแอกกเูลชนั  

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.78 6.46 7.10 0.13 
อุณหภูม ิ(°C) 25.70 21.85 32.20 2.49 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 275.00 184.50 430.50 44.90 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 137.46 88.75 215.25 22.53 
สี (mg/L) 19.21 9.66 32.12 5.44 
ความขุน (NTU) 1.22 0.49 2.22 0.37 
UV254 (1/cm) 0.06 0.03 0.11 0.02 
DOC (mg/L) 3.66 2.00 6.37 0.90 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 51 ขอมูล 
 
ตารางที่ ก.4 คุณลักษณะของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียหลังผานกระบวนการโคแอกกูเลชนั 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.23 6.91 7.68 0.21 
อุณหภูม ิ(°C) 31.84 30.35 33.45 0.83 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 586.37 561.00 630.00 23.09 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 293.63 281.00 315.50 11.86 
สี (mg/L) 21.01 12.65 26.88 4.77 
ความขุน (NTU) 1.36 1.03 2.03 0.26 
UV254 (1/cm) 0.14 0.11 0.16 0.01 
DOC (mg/L) 8.37 6.54 9.38 0.66 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 19 ขอมูล 
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ตารางท่ี ก.5 คุณลกัษณะของน้าํผวิดินจากอางเกบ็น้าํสรุะ 
หลังผานกระบวนการคารทรคิ 100 ไมครอน 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.86 6.57 7.22 0.14 
อุณหภูม ิ(°C) 25.59 20.50 31.20 2.55 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 278.18 235.25 429.50 43.12 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 139.44 114.50 214.75 21.47 
สี (mg/L) 12.89 2.92 24.63 5.80 
ความขุน (NTU) 0.67 0.36 1.09 0.17 
UV254 (1/cm) 0.05 0.03 0.07 0.01 
DOC (mg/L) 3.32 2.25 4.41 0.48 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 51 ขอมูล 
 
ตารางที่ ก.6 คุณลักษณะของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

หลังผานกระบวนการคารทริค 100 ไมครอน 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.26 7.02 7.47 0.13 
อุณหภูม ิ(°C) 31.23 29.05 33.35 0.96 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 541.16 481.00 606.00 34.16 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 274.03 240.50 353.50 24.68 
สี (mg/L) 13.96 5.92 19.39 3.20 
ความขุน (NTU) 0.87 0.67 1.12 0.13 
UV254 (1/cm) 0.13 0.11 0.15 0.01 
DOC (mg/L) 7.47 6.44 8.76 0.61 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 19 ขอมูล 
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ภาคผนวก ข 
 

คุณลักษณะของนํ้าผิวดินจากอางเก็บนํ้าสุระและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
หลังผานระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
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ตารางท่ี ข.1 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 60 L/m2.h 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.92 6.50 7.39 0.25 
อุณหภูม ิ(°C) 27.27 21.00 29.80 1.73 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 366.75 256.00 487.00 69.95 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 183.43 128.00 244.00 34.95 
สี (mg/L) 5.06 1.43 11.91 3.04 
ความขุน (NTU) 0.21 0.11 0.38 0.05 
UV254 (1/cm) 0.040 0.031 0.060 0.006 
DOC (mg/L) 2.64 2.14 3.78 0.34 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 230 ขอมูล 
 
ตารางท่ี ข.2 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 80 L/m2.h 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.89 6.51 7.15 0.13 
อุณหภูม ิ(°C) 26.60 24.00 28.10 0.93 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 245.56 216.00 263.00 9.56 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 122.56 108.00 132.00 4.87 
สี (mg/L) 5.03 1.43 8.91 2.08 
ความขุน (NTU) 0.22 0.12 0.53 0.05 
UV254 (1/cm) 0.042 0.026 0.064 0.009 
DOC (mg/L) 2.76 1.86 4.01 0.48 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 230 ขอมูล 
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ตารางท่ี ข.3 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 100 L/m2.h 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.85 6.63 7.12 0.09 
อุณหภูม ิ(°C) 23.86 21.00 25.50 0.93 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 271.39 255.00 288.00 8.99 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 135.50 127.00 144.00 4.52 
สี (mg/L) 5.84 1.43 11.91 2.51 
ความขุน (NTU) 0.25 0.16 0.46 0.06 
UV254 (1/cm) 0.041 0.031 0.059 0.007 
DOC (mg/L) 2.71 2.16 3.71 0.38 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 230 ขอมูล 
 
ตารางท่ี ข.4 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.73 6.57 7.08 0.10 
อุณหภูม ิ(°C) 30.88 28.10 32.80 1.47 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 278.56 270.00 291.00 6.08 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 139.00 135.00 145.00 3.06 
สี (mg/L) 2.59 1.43 5.92 1.49 
ความขุน (NTU) 0.22 0.19 0.31 0.03 
UV254 (1/cm) 0.038 0.033 0.044 0.003 
DOC (mg/L) 2.58 2.30 2.90 0.17 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
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ตารางท่ี ข.5 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 50:50 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.88 6.77 7.00 0.07 
อุณหภูม ิ(°C) 28.26 22.50 30.30 2.46 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 275.72 264.00 282.00 5.86 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 137.88 132.00 141.00 2.88 
สี (mg/L) 4.81 1.43 8.91 2.65 
ความขุน (NTU) 0.33 0.23 0.43 0.05 
UV254 (1/cm) 0.045 0.041 0.048 0.002 
DOC (mg/L) 2.94 2.74 3.11 0.10 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
 
ตารางท่ี ข.6 คุณลักษณะของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีสัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 75:25 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.91 6.77 7.10 0.09 
อุณหภูม ิ(°C) 29.24 27.50 30.70 0.76 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 278.26 273.00 294.00 5.71 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 138.96 136.00 146.00 2.66 
สี (mg/L) 5.62 1.43 8.91 2.74 
ความขุน (NTU) 0.37 0.29 0.45 0.04 
UV254 (1/cm) 0.045 0.041 0.049 0.003 
DOC (mg/L) 2.93 2.70 3.14 0.15 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
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ตารางที่ ข.7 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสยีหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 60 L/m2.h 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.13 6.96 7.30 0.10 
อุณหภูม ิ(°C) 33.18 31.50 34.50 0.83 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 577.80 570.00 588.00 5.35 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 289.08 285.00 294.00 2.81 
สี (mg/L) 6.49 2.92 10.41 2.36 
ความขุน (NTU) 0.35 0.26 0.43 0.04 
UV254 (1/cm) 0.100 0.087 0.112 0.007 
DOC (mg/L) 6.02 5.29 6.66 0.38 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
 
ตารางที่ ข.8 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสยีหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 80 L/m2.h 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 6.95 6.81 7.10 0.09 
อุณหภูม ิ(°C) 32.21 30.20 33.30 0.93 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 571.16 557.00 588.00 8.90 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 285.84 279.00 294.00 4.49 
สี (mg/L) 5.89 1.43 10.41 2.96 
ความขุน (NTU) 0.29 0.24 0.37 0.04 
UV254 (1/cm) 0.096 0.090 0.105 0.004 
DOC (mg/L) 5.79 5.45 6.29 0.23 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
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ตารางที่ ข.9 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสยีหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันท่ีเพอมิเอทฟลกัซเทากับ 100 L/m2.h 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.33 7.17 7.54 0.11 
อุณหภูม ิ(°C) 32.20 30.20 34.30 1.12 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 572.18 556.00 582.00 6.81 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 286.58 281.00 291.00 3.12 
สี (mg/L) 9.84 4.42 14.90 2.79 
ความขุน (NTU) 0.50 0.41 0.60 0.05 
UV254 (1/cm) 0.113 0.107 0.120 0.003 
DOC (mg/L) 6.74 6.41 7.12 0.19 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
 
ตารางที่ ข.10 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยีหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันทีส่ัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเททเทากับ 25:75 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.38 7.20 7.52 0.09 
อุณหภูม ิ(°C) 32.82 31.90 34.30 0.66 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 565.46 533.00 580.00 10.45 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 283.16 273.00 291.00 4.02 
สี (mg/L) 12.00 7.42 17.89 2.98 
ความขุน (NTU) 0.42 0.37 0.52 0.04 
UV254 (1/cm) 0.113 0.105 0.119 0.003 
DOC (mg/L) 6.72 6.27 7.04 0.17 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
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ตารางที่ ข.11 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยีหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันทีส่ัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเททเทากับ 50:50 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.31 7.20 7.45 0.07 
อุณหภูม ิ(°C) 32.34 30.80 33.80 0.80 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 621.08 566.00 634.00 11.51 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 309.08 234.00 318.00 12.36 
สี (mg/L) 10.41 5.92 16.40 2.16 
ความขุน (NTU) 0.45 0.40 0.53 0.03 
UV254 (1/cm) 0.126 0.112 0.140 0.008 
DOC (mg/L) 7.45 6.69 8.24 0.45 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
 
ตารางที่ ข.12 คุณลักษณะของน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยีหลังผานระบบกรอง 
 อัลตราฟลเตรชันทีส่ัดสวนเพอมิเอทตอรเีทนเททเทากับ 75:25 

พารามิเตอร คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

พีเอช 7.12 6.98 7.22 0.08 
อุณหภูม ิ(°C) 32.34 30.80 33.50 0.77 
คาสภาพการนําไฟฟา (µS/cm) 627.14 619.00 634.00 5.81 
คาของแข็งละลายน้ํา (mg/L) 313.86 310.00 317.00 2.77 
สี (mg/L) 10.32 5.92 14.90 2.43 
ความขุน (NTU) 0.44 0.39 0.50 0.03 
UV254 (1/cm) 0.113 0.103 0.122 0.006 
DOC (mg/L) 6.71 6.18 7.23 0.36 

หมายเหตุ : จํานวนขอมูล 50 ขอมูล 
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ภาคผนวก ค 
 

ความตานทานของเยื่อกรองอัลตราฟลเตรชัน 
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ตารางที่ ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเยื่อกรองเมมเบรนอลัตราฟลเตรชนั 

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 ความตานทานเยือ่กรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ 

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 ความตานทานเยือ่กรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรองดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

Permeate Flux 
Transmembrane Pressure 

kPa kPa kPa kPa 
L/m2.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 
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ตารางที่ ค.4 ความตานทานเยือ่กรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

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 ความตานทานเยือ่กรองเมมเบรนหลังจากลางดวย 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 ความตานทานเยือ่กรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl 

Permeate Flux 
Transmembrane Pressure 

kPa kPa kPa kPa 
L/m2.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 
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รูปท่ี ค.1 ความตานทานเริ่มตนของเย่ือกรองเมมเบรนอัลตราฟลเตรชนั 

 

 
 

รูปท่ี ค.2 ความตานทานเย่ือกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสรุะ 
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รูปท่ี ค.3 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนกอนเดินระบบกรองดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 
 

 
 

รูปท่ี ค.4 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังเดินระบบกรองดวยน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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รูปที่ ค.5 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOH 
 
 

 
 

รูปท่ี ค.6 ความตานทานเยื่อกรองเมมเบรนหลังจากลางดวย NaOCl 
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ภาคผนวก ง 
 

รายการคํานวณดานการเดินระบบและการบํารุงรักษา 
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รายการคํานวณ 
 

 
การประมาณคาใชจายในการติดต้ังระบบและการควบคุมระบบ 

อุปกรณและการควบคุม  = 42,100   บาท 
1. คาติดต้ังระบบ   = รอยละ 25 ของราคาอุปกรณ 

      = 0.25×42,100  
      = 10,525    บาท 

2. คาทอและวาลว  = รอยละ 35 ของราคาอุปกรณ 
      = 0.35×42,100 
      = 14,735    บาท 

 รวมคากอสรางท้ังหมด = 42,100+10,525+14,735  บาท 
     = 67,360   บาท 

3. คาออกแบบ  = รอยละ 15 ของคากอสราง 
      = 0.15×67,360   
      = 10,104    บาท 

4. คาอื่น ๆ   = รอยละ 15 ของคากอสราง 
     = 0.15×67,360  

    = 10,104    บาท 
 รวมราคาตนทุนท้ังหมด = คากอสรางทั้งหมด+คาออกแบบ+คาอื่น ๆ 
     = 67,360+10,104+10,104 
     = 87,568    บาท 
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การเดินระบบและการบํารุงรักษา 

จากการคํานวณหาคาการติดต้ังระบบและคาไฟฟาท่ีใชในการเดินระบบกรองอัลตราฟลเตรชนั 
จะคิดจากปริมาณน้ําที่ไดใน 1 วันของการเดินระบบเทากับ 2.88 m3 และในการประมาณราคา
จะอางอิงแฟคเตอรจาก US.EPA 

1. คาบํารุงรักษา  = รอยละ 4 ของคาติดตั้งระบบท้ังหมด 
     = 0.04×87,568  
     = 3,503    บาท 

 ในการสูบน้ําเขาสูระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน ปมท่ีใชในการเดินระบบมีกําลัง
ของปมเทากับ 480 วัตต และคิดคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 3 บาท และเวลาในการเดินระบบ 30 
ชั่วโมง ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระและน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีอัตราการไหลเขา
ระบบกรองเทากับ 480 ลิตรตอชั่วโมง คิดเปนปริมาตรน้ําท่ีไดเทากับ 14.4 ลูกบาศเมตร 

2. คาไฟฟา  = จํานวนวัตต × ชั่วโมง 
   = (480 วัตต) × (30 ชั่วโมง) 
   = 14,400    วัตต.ชั่วโมง 
   = 14.4   กิโลวัตตชั่วโมง 

 คิดคาไฟฟาหนวยละ 3 บาท 
  คาไฟฟาท้ังหมด = (14.4 กิโลวัตตชั่วโมง) × (3 บาทตอหนวย) 
    = 43.2   บาท 
 ดังนั้นคาไฟฟาที่ใชตอปริมาตร 
    = (43.2 บาท) / (14.4 ลูกบาศเมตร) 
    = 3   บาทตอลูกบาศเมตร 

 ในการคํานวณหาคาใชจายดานการเดินระบบและการบํารุงรักษา จะเลือกใชสภาวะท่ี
เหมาะสมตอการเดินระบบที่สัดสวนเพอมิเอทตอรีเทนเททเทากับ 25:75 และเพอมิเอทฟลักซ
เทากับ 80 L/m2.h 
 ท่ีเพอมิเอทฟลักซเทากับ 80 L/m2.h มีพ้ืนท่ีเมมเบรนเทากับ 6 m2 

 = (80 ลิตรตอตารางเมตรตอชั่วโมง) × (6 ตารางเมตร) × (60 ตอนาที)  
 = 8  ลิตรตอนาที 
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  อัตราการไหลน้ํา  = (8 ลิตรตอนาที) × (24 ชั่วโมงตอวัน) 
    = 11.52  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
 
สารเคมีท่ีใชในกระบวนการโคแอกกูเลชัน คือโพลีอลูมินัมคลอไรดท่ีความเขมขน 10 

กรัมตอลิตร  
 Optimum Dose ของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระหลังจากทดสอบ Jar test 

ปริมาณโพลีอลูมินัมคลอไรดท่ีใชในการตกตะกอน 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 ของน้ําท้ิงจากระบบบัดน้ําเสียหลังจากทดสอบ Jar test ปริมาณ

โพลีอลูมินัมคลอไรดท่ีใชในการตกตะกอน 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. คาสารเคมีท่ีใชในการตกตะกอนของน้ํา 
น้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ  
  = อัตราการไหล × ปริมาณสารเคมีท่ีใช 
  = (11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน) × (0.60 บาทตอลูกบาศกเมตร) 
  = 2,523  บาทตอป 
น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  
  = อัตราการไหล × ปริมาณสารเคมีท่ีใช 
  = (11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน) × (0.90 บาทตอลูกบาศกเมตร) 
  = 3,784  บาทตอป 

4. คาใชจายในการผลิตน้ําสะอาดท่ีไดจากระบบกรองอัลตราฟลเตรชัน 
คาบํารุงรักษาของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ  
  = คาบํารุงรักษา / อัตราการไหล 
  = (3,503 บาทตอป) / (11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน) 
  = 0.83  บาทตอลูกบาศกเมตร 
คาใชจายในการผลิตน้ําของน้ําผิวดินจากอางเก็บน้ําสุระ  
  = คาบํารุงรักษา + คาเดินระบบ 
  = 0.83 + 0.6  
  = 1.43  บาทตอลูกบาศกเมตร 
คาบํารุงรักษาของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย  
  = คาบํารุงรักษา / อัตราการไหล 
  = (3,503 บาทตอป) / (11.52 ลูกบาศกเมตรตอวัน) 
  = 0.83  บาทตอลูกบาศกเมตร 
คาใชจายในการผลิตน้ําของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย   
  = คาบํารุงรักษา + คาเดินระบบ 
  = 0.83 + 0.9 บาทตอลูกบาศกเมตร 
  = 1.73  บาทตอลูกบาศกเมตร 
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