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บทคัดย่ อ
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ปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษากับทางแผนกงานระบบการดูแลการผลิตน้ าประปา ของโรง
ผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ ในพื้นที่ของสานักงานประปามหาสวัสดิ์ เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบการ
ผลิตน้ าประปา ปั๊มสูบน้ าดิบ ระบบการใส่สารเคมี ระบบการตกตะกอน และระบบบ่อกรอง โดยใน
โครงงานนี้อธิบายถึงหลักการทางานของระบบการผลิตน้ าประปา ระบบตรวจสอบ การบารุ งรักษา
และแนวทางแก้ไขปัญหาภายในระบบ
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บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
น้ ำ เป็ นทรัพำยำกรที่สำคัญที่สุดต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์และเพื่อประกอบกิจกรรมต่ำงๆ ใน
ปั จจุบนั ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพิ่มมำกขึ้นตลอดเวลำ ทั้งกำรนำไปใช้เพื่อกำรเกษตร อุตสำหกรรม
อำคำรทุ ก ประเภทที่ พกั อำศัยบ้ำนเรื อนจะต้องมีน้ ำ เพื่อให้ผูอ้ ยู่อำศัยได้ใช้ในกิ จ วัตรประจำวัน
น้ ำประปำเป็ นระบบที่สำคัญกับกำรดำรงชีวิตประจำวันของผูอ้ ำศัย เพื่อนำมำอุปโภคและบริ โภค
เช่น น้ ำดื่ม ชำระล้ำงร่ ำงกำย และใช้ในครัวเรื อน เป็ นต้น เพรำะฉะนั้นวิศวกรจะต้องคำนวณและ
ออกแบบให้เหมำะสมต่ อควำมต้องกำรของผู ้ค น ดังนั้น ในกำรค ำนวณวิศวกรจะต้องค ำนึ งถึง
ปริ มำณควำมต้อ งกำรใช้ข องผู ้บริ โ ภคในแต่ ล ะวัน เพื่ อ น ำมำออกแบบกระบวนกำรกำรผลิต
น้ ำประปำ และกำรออกแบบวิศวกรจะต้องคำนึ งถึงคุณภำพของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ เช่น ปั๊ มสู บน้ ำ
ประตูน้ ำ(วำล์ว) เป็ นต้น ระบบกำรผลิตน้ ำประปำประกอบไปด้วย กำรสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำแม่กลอง
ระบบกำรจ่ำยสำรเคมี ระบบกำรตกตะตอน ระบบกำรกรอง ระบบข้ำงต้น นี้ เป็ นระบบที่จำเป็ น
จะต้องมีอยู่ในกำรผลิตน้ ำประปำ เพรำะเป็ นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ ำประปำสะอำดและมีคุณภำพตำม
เกณฑ์
สำหรับในโครงงำนสหกิจนี้จะทำกำรศึกษำระบบกรองน้ ำของโรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์เพื่อจัดทำ
เป็ นคู่มือแนวทำงกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้แก่ผทู ้ ี่ต ้องกำรศึกษำกระบวนกำรกรองน้ ำประปำ
สำมำรถเข้ำใจหลักกำรกรองน้ ำประปำที่ใช้อุปโภคบริ โภค และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกคู่มือไป
พัฒนำต่อไปได้ในอนำคต
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษำหลักกำรทำงำนของกระบวนกำรกรองน้ ำของโรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์
1.2.2 เพื่อเป็ นคู่มือในกำรศึกษำระบบกรองน้ ำประปำให้แก่ผทู ้ ี่มีควำมสนใจ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ศึกษำหลักกำรทำงำนของระบบกรองน้ ำของโรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เข้ำใจหลักกำรทำงำนของระบบกรองน้ ำประปำของโรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์
1.4.2 ได้คู่มือระบบกระบวนกำรกรองน้ ำของโรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์
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บทที่ 2

การทบทวนเอกสารและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.ประวัติการประปาแห่ งประเทศไทย
นํ้าประปา หรื อ นํ้าก๊อก คือ นํ้าที่ไหลออกมาจากก๊อกนํ้าเริ่ มใช้กนั มาตั้งแต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ
เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จาํ เป็ นในปั จจุบนั นํ้าประปาผลิตมาจากนํ้าดิบ สู บเข้าไปยังถังพักตกตะกอน
และผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคและการกรอง จากนั้นจึงเพิ่มแรงดันและส่ งไปยังท่อนํ้าต่างๆในบ้านของผูใ้ ช้น้ าํ
การก่อกําเนิดประปาในประเทศไทย

รู ปที่ 2.1 การประปาแห่งแรกของประเทศไทย[4]
ครั้นถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชดําริ การหานํ้าบริ โภค
สํา หรั บ ประชาชนในเขตพระนคร เพื่ อ ให้บ รรดาพสกนิ ก รของพระองค์มี ค วามเป็ นอยู่ถู ก สุ ข ลัก ษณะ
ปราศจากโรคภัยร้ายแรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทัว่ ไปยังคงใช้น้ าํ ซึ่งปราศจากความสะอาด
บริ สุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูแล้ง นํ้าในแม่น้ าํ เจ้าพระยาจะมีระดับตํ่าทําให้น้ าํ ทะเลเข้ามาถึง นํ้าจะมี
รสกร่ อยไม่เหมาะสําหรับการบริ โภคและนํ้าก็มีแนวโน้มที่จะทวีความสกปรก
เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่ องจากสภาพการขยายตัวของชุ มชนและบ้านเมืองซึ่ งจะทําให้สภาพการใช้น้ าํ จาก
แม่น้ าํ ลําคลองเป็ นบ่อเกิดของโรคระบาดได้ ประกอบกับได้ทรงพบเห็นความเจริ ญก้าวหน้าในด้านวิทยาการ
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ต่าง ๆ ของการผลิตนํ้าจากต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ.2440 ในการนี้ ได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้กรมสุ ขาภิบาลเป็ นหน่วยงานรับสนองพระราชดําริ
ต่อมาในปี พ.ศ.2446 กรมสุ ขาภิบาลได้จา้ ง นายเดอลามโฮเตียร์ ผูช้ าํ นาญวิชาช่างจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามา
รับราชการเป็ นช่างสุ ขาภิบาล และได้ยนื่ รายงานความเห็นในวิธีการจัดหานํ้าใช้คือ
1. ทําทํานบกั้นขังนํ้าในที่ลุ่ม
2. ทดเอานํ้าแม่น้ าํ ซึ่งมีน้ าํ ดีไม่ตอ้ งกรองมาใช้
3. เอานํ้าในลําแม่น้ าํ เจ้าพระยาในที่ซ่ ึงนํ้าเค็มขึ้นไม่ถึงมากรองใช้
ในระหว่างนี้ ได้ทรงตรวจสอบและปรึ กษากับเสนาบดี กระทรวงต่าง ๆ ถึงผลดี และผลเสี นต่าง ๆ อย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น และในปี พ.ศ.2440 เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์ วิวฒั น์ ผูบ้ ญั ชาการกรมสุ ขาภิบาลในเวลานั้นได้มี
จดหมายบันทึกการหานํ้าบริ โภคไว้วา่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ รัตนโกสิ นทร์ศก 124 มีพระบรมราช
โองการดํารัสเหนื อเกล้าในที่ประชุมเสนาบดี พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทาํ การหานํ้าบริ โภค (วอ
เตอร์เวิก) สําหรับกรุ งเทพ
ครั้นปี พ.ศ. 2452 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ร.ศ.128 ได้ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ให้กรมสุ ขาภิบาลจัดการที่จะนํานํ้ามาใช้ในพระนคร ตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ การที่จะต้อง
ทํานั้นคือ
1. ให้ต้ งั ทําที่ขงั นํ้าที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็ นที่พน้ เขตนํ้าเค็มขึ้นถึงทุกฤดู
2. ให้ขดุ คลองแยกจากที่ขงั นํ้านั้นเป็ นทางลงมาถึงริ มคลองสามเสนฝั่งเหนือแนวทางรถไฟ
3. ตั้งโรงสู บขึ้น ณ ตําบลนั้น สู บนํ้าขึ้นขังยังที่เกรอะ กรอง ตามวิธีให้น้ าํ สะอาดบริ สุทธิ์ ปราศจากสิ่ งซึ่ งจะ
เป็ นเชื้อโรค แล้วจําหน่ายนํ้าไปในที่ต่าง ๆ ตามควรแก่ทอ้ งที่ของเขตพระนคร
กิจกรรมอย่างนี้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เรี ยกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะให้เป็ นคําสั้นว่า “การประปา”
โดยได้กาํ หนดวิธีการเตรี ยมงานและก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ๆ ดังต่อไปนี้
- ทําการซื้ อที่ดินในระยะแรกรวมเนื้ อที่จะต้องใช้ท้ งั สิ้ น 1,122 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา หรื อ 449,072 ตาราง
วา และเริ่ มขุด คลองรั บนํ้าจากแม่ น้ ําเจ้าพระยาที่ เหนื อวัดสามแล แขวงเมื องปทุ มธานี เมื่ อ ปลายเดื อน
กันยายน พ.ศ.2452
- ได้เริ่ มการฝังท่อจ่ายนํ้าตลอดทัว่ พระนคร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ใช้เวลารวมทั้งสิ้ น 2 ปี เต็ม
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- ได้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ องสู บนํ้า เครื่ องกวนสารส้ม และเครื่ องกรองนํ้า
รวมทั้งถังพักนํ้าและถังขังนํ้าบริ สุทธิ์ ขึ้นที่ตาํ บลสามเสน และถังช่วยแรงส่ งนํ้ารู ปหอคอย 2 ถัง ขึ้นที่ตาํ บล
บ้านบาตรตรงสี่ แยกวรจักรและถนนบํารุ งเมืองแล้วเสร็ จสิ้ นในปี พ.ศ. 2457

รู ปที่ 2.2 เครื่ องกวนสารส้ม[4]
“การประปากรุ งเทพ” ได้กระทําพิธีเปิ ดขึ้นเป็ นทางการโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 6 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 อันมีเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล เป็ นผูก้ ล่าวรายงาน
กิจการประปา และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมี พระราชดํารัสตอบดังนี้
เจ้าพระยายมราช
“เราได้ฟังข้อความในรายงานที่มีมาแล้วมีความยินดีแลรู ้สึกว่าการใหญ่ของการประปาอันเป็ นของค้างมาครั้ง
รัชกาลแห่ งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มาทําสําเร็ จไปโดยเร็ วในรั ชสมัยของเราเช่ นนี้ เป็ นเครื่ องเชิ ดชู
เกียรติยศของเราในการที่ได้มีของสําคัญขึ้นสําหรับพระนครแลเป็ นการสมควรอยู่แล้วที่จะต้องแสดงให้
ปรากฏว่าการนี้ สมเด็จพระบรมชนกนารถของเราเป็ นผูท้ รงเริ่ มดําริ ห์กบั สมควรนับว่าเป็ นอนุสาวรี ยข์ อง
พระองค์ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
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การที่เจ้าพระยายมราชและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งได้พร้อมใจกันทําการนี้ สําเร็ จประกอบด้วยอุสาหะ
วิริยภาพอย่างยิ่งดังนี้ ก็เพราะมีกตัญ�ูกตเวทีธรรมเป็ นเครื่ องหนุ นใจเพื่อให้ทาํ การให้สมควรตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงผูท้ รงเริ่ มทรงดําริ ห์และให้สมประสงค์ของเราผูเ้ ป็ นทายาท
รับราชภาระอันนั้นสื บต่อมา ควรได้ความชมเชยแลได้รับความขอบใจของเราเป็ นอย่างยิง่
อนึ่งท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทําการอันนี้ ให้สาํ เร็ จไปได้ควรรู ้สึกปลื้มใจว่าได้ทาํ การอันเป็ นประโยชน์แล
กุศลอย่างยิ่ง เพราะนํ้าซึ่ งใสสะอาดบริ สุทธิ์ ใคร ๆ ย่อมรู ้อยู่แล้วทั้งในโบราณแลบัดนี้ ว่าเป็ นของจําเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ แลเพื่อความสุ ขสําหรับป้องกันโรค อันตรายของมนุษย์ นํ้าใสสะอาดย่อมเป็ นเครื่ องบําบัดโรคได้
ดีกว่าโอสถหรื อเภสัชทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสิ่ งใรที่นบั ว่าเป็ นมลทินโทษ ท่านโบราณาจารย์จึงต้องสอนให้
ใช้น้ าํ เป็ นเครื่ องชําระล้าง ในที่สุดแม้จะกล่าวเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เป็ นของชัว่ ร้าย เพื่อจะบําราบสิ่ งชัว่ ร้ายนั้นก็จะ
บําราบให้พ่า ยแพ้โดยอาศัยอํา นาจนํ้า เป็ นต้น ว่าเมื่ อครั้ งสมเด็จพระมุ นิน ทรชิ นสี ห์ ประทับอยู่ที่ภายใต้
โพธิ บลั ลังก์ พระยามารซึ่งสมมุติวา่ เป็ นผูค้ ิดร้ายต่อพระองค์ได้หวังผจญต่อพระบรมศาสดา โดยเดชะอํานาจ
พระบารมีของพระพุทธองค์บนั ดาลให้นางพระธรณี มาสยายผมบีบนํ้าบําราบมารได้ดว้ ยอิทธิ ฤทธิ์ แห่ งนํ้า
อันไหลมาจากผมของนางด้วยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเป็ นผลสําเร็ จสมความพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระชนกนารถของเรา แลสมความประสงค์ของเรา แลสมความประสงค์ของท่าน
ทั้งหลายบรรดาที่ช่วยทําการอันนี้ สาํ เร็ จ ขอนํ้าใสอันจะหลัง่ ไหลจากประปานี้ จงเป็ นเครื่ องประหารสรรพ
โรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผูเ้ ป็ นผศกนิกรของเรา ขอนํ้าอันนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้
สวดมนต์แลโดยเราได้ต้ งั ใจให้พร “จงบันดาลให้เป็ นนํ้ามนต์ทาํ ให้ประชาชนมีความสุ ขสวัสดิ์ป่องแผ้วแผ้ว
เจริ ญถ้วนทัว่ ทุกตัวคนตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป”[4]
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รู ปที่ 2.3 ถังช่วยแรงส่ งนํ้ารู ปหอคอย 2 ถัง[4]
ประชาชนในกรุ งเทพฯจึงเริ่ มมีน้ าํ ประปาใช้เป็ นครั้งแรกนับแต่น้ ี ไปเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มสู งขึ้นทําให้
เกิดปั ญหาการขาดแคลนนํ้า จึงได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลขึ้นในปี พ.ศ.2496 ในจังหวัดพระนครและจังหวัด
ธนบุรีและต่อมาได้ทาํ การขุดเจาะเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ. 2501 และ
พ.ศ.2503 ตามลําดับ
ในปี พ.ศ.2504 รั ฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ ได้จา้ งบริ ษทั เดอเกรมองค์แห่ งประเทศฝรั่ งเศสมา
ก่อสร้างปรับปรุ งโรงกรองนํ้าสามเสน
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รู ปที่ 2.4 การใช้น้ าํ ประปาในยุคนั้น[4]
และโรงกรองนํ้าธนบุรีให้มีกาํ ลังผลิตนํ้าสู งขึ้นตามปริ มาณความต้องการของประชาชนซึ่ งงาน
ก่อสร้างปรับปรุ งได้แล้วเสร็ จในปี พ.ศ.2506
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2.2 ประเภทของนํ้า
นํ้าฝน เป็ นนํ้าที่สะอาดบริ สุทธิ์ที่สุด เนื่ องจากไม่มีเกลือแร่ ที่เป็ นพิษต่อกล้วยไม้ปนอยู่ และมีคุณสมบัติเป็ น
กรดอ่อนๆ คือมี pH ประมาณ 6.5 ซึ่ งเหมาะสมต่อความต้องการของกล้วยไม้มากที่สุด ข้อเสี ยในการใช้
นํ้าฝนคือการกักเก็บนํ้าฝนให้ได้ปริ มาณมากเพียงพอกับปริ มาณของกล้วยไม้ตอ้ งใช้เนื้อที่และภาชนะมาก
นํ้าประปา เป็ นนํ้าที่ผ่านกรรมวิธีการตกตะกอนและได้รับการปรุ งแต่งในด้านความสะอาดและความเป็ น
กรดเป็ นด่างมาแล้ว เป็ นนํ้าที่ใช้รดกล้วยไม้ได้ดีรองมาจากนํ้าฝน ข้อเสี ยของนํ้าประปาก็คือจะมีคลอรี นซึ่ ง
เป็ นพิษต่อกล้วยไม้ปนอยู่ดว้ ย วิธีแก้โดยใส่ น้ าํ ประปาในตุ่มหรื อภาชนะวางไว้กลางแดดอย่างน้อย 1 วัน
เพื่อให้คลอรี นสลายตัวไปเสี ยก่อนจึงนําไปใช้รดกล้วยไม้ได้
นํ้าบาดาล เป็ นนํ้าที่ได้จากการเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปจากผิวดินจะมีฤทธิ์ เป็ นด่าง และมีสารเกลือแร่ ต่างๆ
เช่น แคลเซี ยมไบคาร์บอเนต เกลือแร่ พวกนี้ทาํ ให้ฟอสเฟตบางชนิดตกตะกอนภายในรากกล้วยไม้และทําให้
รากกล้วยไม้ผุง่าย ดังนั้นก่อนนําไปใช้ควรกําจัดสารที่เป็ นพิษต่อกล้วยไม้เหล่านี้ เสี ย โดยต้องให้ค่า pH อยู่
ระหว่าง 6-7 เสี ยก่อน หากไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ควรนําไปใช้รดกล้วยไม้ เพราะจะทําให้กล้วยไม้ชะงักการ
เจริ ญเติบโตและอาจตายไปในที่สุด วิธีการปรับนํ้าบาดาลโดยการผสมกรดฟอสฟอริ ก 10 ซี ซี ต่อนํ้า 1 ปี บ
ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน จึงใช้รดต้นไม้ได้ และยังเป็ นการเพิ่มปุ๋ ยฟอสเฟตให้กบั พืชอีกด้วย
นํ้าบ่อหรื อนํ้าคลอง เป็ นนํ้าที่มีดินหรื อตะกอนทําให้น้ าํ ขุ่นและมีสารเกลือแร่ ต่างๆ ปนอยู่และมีฤทธิ์ เป็ น
ด่าง ถ้านํ้าไม่เน่าเสี ยมีกลิ่นเหม็น ก่อนนําไปใช้ควรทําการกรองให้น้ าํ ใสและปรับปรุ งคุณภาพให้ปราศจาก
สารเกลือแร่ ที่เป็ นพิษต่อกล้วยไม้ และทําให้มีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 6-7 ก่อนนําไปรดกล้วยไม้ แต่ถา้ นํ้าเน่ าเสี ย
กลิ่นเหม็นมีเชื้ อโรคไม่ควรนําไปรดกล้วยไม้เพราะโรคอาจระบาดต่อไปยังกล้วยไม้ได้ ข้อเสี ยของนํ้าบ่อ
หรื อนํ้าคลอง คือ เมื่อนํามาใช้รดกล้วยไม้มกั จะทําให้เกิดตะไคร่ น้ าํ จับกระถาง เครื่ องปลูก และรากกล้วยไม้
ได้ง่าย ซึ่งตะไคร่ น้ าํ จะเป็ นอุปสรรคต่อการเจริ ญเติบโตของกล้วยไม้ ทําให้กล้วยไม้ไม่เจริ ญเติบโตเท่าที่ควร
และไม่สวยงามตามต้องการ
2.3 ประเภทของการกรองนํ้า
ลักษณะและการใช้งานโดยทัว่ ไปของเครื่ องกรองนํ้าในบ้าน
2.3.1 เครื่ องกรอง นํ้าใช้ โดยการติดตั้งเครื่ องกรองนํ้าใช้น้ ี มักจะติดตั้งอยูร่ ะหว่าง มิเตอร์น้ าํ ประปา (นํ้าเข้า
บ้าน) > เครื่ องกรองนํ้าใช้ > แท้งค์เก็บนํ้าใช้ > ปั้มนํ้า > การใช้งานภายในบ้าน
เป็ นตัวช่วยในการกรองนํ้าขั้นแรกให้มน่ั ใจได้ว่า นํ้าที่จะถูกใช้งานภายในบ้าน เช่น ล้างจาน อาบนํ้า ถูกบ้าน
ซักผ้า จะเป็ นนํ้าที่สะอาดจริ ง ๆ ถึงแม้น้ าํ นั้นจะเป็ นนํ้าประปาก็ตาม
2.3.2 เครื่ องกรอง นํ้าดื่ม โดยการติดตั้งเครื่ องกรองนํ้าดื่มนี้ จะเป็ นการติดตั้งถัดออกมาจากการกรองนํ้าใช้
ขั้นแรก คือ แท้งค์เก็บนํ้าใช้ >ปั้มนํ้า > เครื่ องกรองนํ้าดื่ม > แท้งเก็บนํ้าดื่ม > การนํานํ้าไปใช้
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จากข้างต้นจะทําให้เรามองภาพของเครื่ องกรองนํ้าออกง่ายขึ้น ว่าเราต้องการใช้เครื่ องกรองนํ้าเพื่องานอะไร
กรองนํ้าใช้ หรื อกรองนํ้าดื่มหากเรารับ / ซื้ อนํ้าดื่มจากโรงงานผลิตนํ้าดื่มจากบริ เวณใกล้เคียง หรื อซื้ อจาก
ร้านค้าอยูแ่ ล้ว ก็ติดตั้งเพียงแค่ “เครื่ องกรองนํ้าใช้” เท่านั้นก็พอ
ดังนั้นมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการทํางานของเครื่ องกรองนํ้าลักษณะนี้ทาํ งานยังไง
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อุปกรณ์ของชุด เครื่ องกรองนํ้าใช้

รู ปที่ 2.5 ถังกรองสแตนเลส[5]

1.ถังกรองสแตนเลส อายุการใช้งานยาวนานมากหลายสิ บปี ทนทานสู ง ไม่เป็ นสนิม แต่มีน้ าํ หนักมาก
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1.2 ไฟเบอร์ ปัจจุบนั นิยมใช้งานถังไฟเบอร์ เพราะมีน้ าํ หนักเบา ราคาถูก อายุการใช้งานยาวนาน คุม้ ค่าต่อ
การลงทุน

รู ปที่ 2.6 ถังไฟเบอร์[5]
2.ขนาดของถังกรองขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณนํ้าที่เราต้องการใช้ ว่าปริ มาณมากน้อยขนาดไหน หากเป็ นบ้านพักที่
อยูอ่ าศัยทัว่ ไป ไม่จาํ เป็ นต้องขนาดใหญ่มากก็ได้

รู ปที่ 2.7 ขนาดของถังกรองนํ้า[5]
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วาล์ว (ส่ วนหัวของถังกรอง)
1.แบบมือหมุนเอง Manual ใช้สาํ หรับปรับโหมดการทํางานของการกรอง ว่าจะเป็ นการ กรอง, การล้างสาร
กรอง, การปล่อยนํ้าทิ้ง เป็ นต้น

รู ปที่ 2.8 วาล์วแบบมือหมุนเอง[5]
แบบ Auto Control เป็ นตัวที่ใช้ในการปรับโหมดการทํางานของถังกรองเช่นเดียวกับ Manual แต่จะพิเศษ
กว่าตรงที่สามารถตั้งเวลาโปรแกรม ได้ว่าต้องการเปลี่ยน Mode ไหนเมื่อไหร่ ระยะเวลาเท่าไหร่ เหมาะ
สําหรับติดตั้งในพื้นที่ ๆ ไม่มีคนอยูด่ ูแลตลอดเวลา หรื อมีระยะเวลาการ Service ที่แน่นอน
1.สแตนเนอร์ บน / ล่าง เป็ นอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ทาํ มาจากพลาสติก แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
1.1ส่ วนแรกคือ สแตนเนอร์ “บน” เป็ นตัวกันไม่ให้สารกรองไหลย้อนออกจากถังกรองเมื่อทําการล้าง
ย้อนกลับ เพื่อล้างสารกรอง
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รู ปที่ 2.9 วาล์วแบบ Auto Control[5]
1.2ส่ วนที่ 2 คือ สแตนเนอร์ “ล่าง” ทําหน้าที่เป็ นตะแกรงด้านล่างเพื่อไม่ให้สารกรองหลุดออกไปกับนํ้า
ขณะทําการกรองปกติ
1.สารกรองนํ้า สารกรองนํ้ามีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ ขึ้นอยูก่ บั เป้าหมาย และปั ญหาของนํ้าที่เราต้องการ
จะกําจัดออกไป โดยปกติมาตรฐานมักจะใช้งานเป็ น
1.ทรายกรองนํ้า
2.เรซิน
3.คาร์บอน
4.แก้ว
53แอนทราไซต์
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2.3.3 การกรองนํ้าขนาดใหญ่
การประปานครหลวงก่ อตั้ง ขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 16 สิ ง หาคม พ.ศ. 2510 โดยการรวมกิ จ การของกองประปา
กรุ งเทพฯ การประปาธนบุรี การประปานนทบุรี และการประปาสมุทรปราการเข้าเป็ นหน่ วยงานเดียวกัน
โดยปั จจุบนั มี โรงงานผลิ ตนํ้าหลักที่สําคัญ 4 แห่ ง ได้แก่ โรงงานผลิตนํ้าสามเสน โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี
โรงงานผลิตนํ้าบางเขน และโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์
หลักในการทํางานของระบบผลิตนํ้าประปา ได้แก่ การผลิตนํ้าสะอาดและเหมาะสมสําหรับการบริ โภค
โดยทัว่ ไปแล้วต้องปราศจากจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคและสารพิษ รวมทั้งจะต้องไม่มีรส กลิ่น และสิ่ งที่น่า
รังเกียจ กระบวนการผลิตนํ้าประปา ประกอบด้วยโครงสร้างหลักดังแสดงในรู ป 2.10-2.11

แหล่งนํ้า
ดิบ

ตะแกรง

ปั๊มสู บ

ดักขยะ

นํ้าดิบ

กระบวนการ
กวนเร็ ว

สารฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้น
จ่ายสารเคมีเพือ่ สร้างตะกอน

จ่ายสารเคมีเพือ่ สร้าง
ตะกอน

สารฆ่าเชื้อโรคขั้นสุ ดท้าย
กระบวนการกรอง

ตกตะกอน

กระบวนการ
กวนช้า

ถังเก็บนํ้า

รู ปที่ 2.10 แผนผังกระบวนการผลิตนํ้าประปา
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รู ปที่ 2.11 ระบบการทํางาน[2]
ประเภทของแหล่ งนํา้ ดิบ
แหล่งนํ้าในโลกสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆได้แก่
2.2.1 นํ้าผิวดิน (Surface Water) ได้แก่ นํ้าในแม่น้ าํ ลําคลอง ห้วย บึงต่างๆ เป็ นแหล่งนํ้าที่สําคัญที่ใช้ใน
กิจการประปาทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
2.2.2 นํ้าใต้ดิน (Ground Water) ได้แก่น้ าํ บาดาล ซึ่ งส่ วนใหญ่จะค่อนข้างใสแทบจะไม่มีสารแขวนลอยแต่
จะมีสารละลายสู งกว่านํ้าผิวดินขึ้นอยูก่ บั บริ เวณของแหล่งนํ้า
2.2.3 นํ้ากร่ อย (Brackish Water) เป็ นนํ้าที่อยูใ่ กล้ทะเลตามชายฝั่งและตามเกาะต่างๆ อาจจะเป็ นนํ้าผิวดิน
หรื อนํ้าใต้ดินก็ได้
2.2.4 นํ้า ทะเล (Sea Water) เป็ นแหล่ ง นํ้าที่ ใ หญ่ ที่สุ ด แต่ มีก ารนํา มาผลิ ต เป็ นนํ้าใช้น้อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง
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สถานีสูบจ่ ายนํา้ ดิบ (Raw Water Pumping Station)
ตําแหน่งที่ต้ งั ของโรงสู บนํ้าดิบ
(1) ลอยอยูใ่ นนํ้า ใช้ในกรณี ที่ระดับนํ้าขึ้น นํ้าลงแตกต่างกันสู งมาก
(2) ตั้งอยูบ่ ริ เวณผิวดิน ใช้ในกรณี ระดับนํ้าขึ้น นํ้าลงไม่แตกต่างกันมาก
องค์ประกอบของโรงสู บนํ้าดิบ
(1) ตะแกรงดักขยะ
(1.1) ตะแกรงดักขยะชนิ ดหยาบ (Coarse Screen or Bar Screen) ขนาดช่ องต้องเปิ ดมากกว่า 20-30
มิลลิเมตร แท่งเหล็กหนา 10 มิลลิเมตร ดังแสดงในรู ป 2.3
(1.2) ตะแกรงดักขยะชนิ ดละเอียด (Fine Screen) ขนาดช่องเปิ ดระหว่าง 0.8-6 มิลลิเมตร Head Loss
กําหนดไว้ประมาน 15-80 เซนติเมตร

รู ปที่ 2.12 ตะแกรงแบบหยาบ
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ระบบกรองนํา้ ใช้
(Whole House Water Filter System)

รู ปที่ 2.13 ระบบกรองนํ้าใช้[1]
เป็ นระบบกรองนํ้าที่มีไว้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ้าให้ดีข้ ึน ก่อนเข้าสู ้ระบบประปาภายในบ้าน และยังเป็ น
การเตรี ยมพร้อมของนํ้าก่อนเข้าระบบกรองนํ้าดื่มอีกด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่น้ าํ กร่ อย นํ้าเค็ม นํ้ากระด้าง
(สําหรับพื้นที่ที่ใช้น้ าํ บาดาล) อีกทั้งระบบกรองนํ้านี้ ยังช่วยถนอมระบบประปาในบ้านไม่ให้เกิดปั ญหาใน
ระยะยาวตามมา ซึ่งระบบกรองถูกแจกจ่ายไปยังส่ วนต่าง ๆ ในบ้านรวมถึงจ่ายไปยังระบบกรองนํ้าดื่มด้วย
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ระบบนํา้ ดื่ม Drinking Water Filter Syster

รู ปที่ 2.14 ระบบกรองนํ้าดื่ม[1]
ระบบกรองนํ้าดื่มโดยพื้นฐานจะมีความคล้ายกับระบบกรองนํ้าใช้ แต่เน้นในด้านคุณภาพนํ้าและการกําจัด
สิ่ งปนเปื้ อนออกจากนํ้าก่อนนําไปบริ โภค โดยเฉพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่ งเครื่ องกรองนํ้าดื่มนั้นสามารถติดตั้ง
แยกตามจุดใช้งานได้หลายจุด

ประเภทของไส้ กรอง
แม้ระบบของเครื่ องกรองนํ้านั้นจะมีอยูม่ ากมายหลายประเภท แต่ในส่ วนของไส้กรองนั้นมีบางส่ วนที่ยงั ใช้
ร่ วมกัน แต่แตกต่างกันไปในลําดับและจํานวนขั้นตอนในกรรมวิธีการกรอง โดยแต่ละประเภทของไส้กรอง
นั้นต่างมีหน้าที่และอายุการใช้งานต่างกันไปดังนี้
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รู ปที่ 2.15 ไส้กรองแบบต่างๆ[1]
ไส้ กรอง PolyPropylene หรื อที่มกั เรี ยกว่าไส้กรอง PP ไส้กรอง หยาบ มีความละเอียดตั้งแต่ 1-10 ไมครอน
มักใช้ในการกรองขั้นแรกสุ ด สามารถดักฝุ่ นผงและสารแขวนลอยต่าง ๆได้ดี ทําให้ไส้กรองละเอียดหลังจาก
นี้ไม่อุดตันง่าย อายุการใช้งานโดยประมาณ 3-6 เดือน
ไส้ กรองคาร์ บอน เป็ นการนําคาร์บอนมาอัดเป็ นแท่งแล้วพันด้วยตาข่าย หรื อใช้คาร์บอนเกล็ดอัดใส่ กระบอก
มีความสามารถในการดูดกลิ่น สี คลอรี น และสารเคมีต่าง ๆ มักอยูใ่ นระบบกรองนํ้าแทบทุกระบบ อายุการ
ใช้งานโดยประมาณ 3-6 เดือน
ไส้ กรองเรซิ่น ทําหน้าที่ลดปริ มาณหิ นปูน ช่วยให้น้ าํ ไม่กระด้าง มีหลักการทํางานคือใช้การเปลี่ยนประจุทาํ
หน้าที่ดูดซับ แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยม และเปลี่ยนเป็ นโซเดียมมาแทนที่ มีความจําเป็ นอย่างมากสําหรับ
พื้นที่ที่ใช้น้ าํ บาดาลหรื อเป็ นนํ้ากร่ อย อายุการใช้งานโดยประมาณ 3-6 เดือน
ไส้ กรอง Reverse Osmosis เป็ นไส้กรองที่ละเอียดที่สุดในปั จจุบนั สามารถกรองได้ถึง 0.0001 ไมครอน จึง
สามารถกรองเชื้อไวรัสได้ แต่ดว้ ยความละเอียดที่มากเป็ นพิเศษ การกรองประเภทนี้จึงต้องใช้แรงดันและปั้ ม
นํ้าร่ วมด้วย อายุการใช้งานโดยประมาณ 1-1.5 ปี
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ไส้ กรอง Post Carbon เป็ นไส้กรองที่ไม่เกี่ยวกับความสะอาดของนํ้า แต่มีหน้าที่ในการปรับรสชาติ และค่า
ph ของนํ้าดื่ม อายุการใช้งานโดยประมาณ 1 ปี
เครื่ องกรองนํ้าในท้องตลาดที่เป็ นแบบเต็มระบบคือมีข้ นั ตอนการกรอง 5 ขั้นตอน จะมีไส้กรองทั้ง 5 ชนิ ด
ดังกล่าว แต่นอกจากนั้นยังมีไส้กรองอื่น ๆ ที่ติดตั้งมาเป็ นตัวเลือกเพิ่มในการกรองนํ้า เช่น
ไส้ กรองเซรามิก ทํามาจากเซรามิกอัดเป็ นแท่ง มีความละเอียดประมาณ 1-0.3 ไมครอน จึงกรองเชื้อแบคทีเรี ย
ได้ มีขอ้ ดีคือนํามาทําความสะอาดและใช้ซ้ าํ ได้ อายุการใช้งานโดยประมาณ 1 ปี
ไส้ กรอง Nano Filtration สามารถกรองได้ละเอี ยดถึ ง 001 ไมครอน แต่ไม่ เป็ นที่ นิยมเพราะไม่มีระบบ
ระบายนํ้าทิ้งจึงเกิดการอุดตันได้ง่าย อายุการใช้งานโดยประมาณ 1 ปี
ไส้ กรองนํา้ แร่ เป็ นไส้กรองที่ไม่เกี่ยวกับความสะอาดของนํ้าเช่นกัน แต่มีหน้าที่เติมแร่ ธาตุในนํ้าให้กลายเป็ น
นํ้าแร่ ตามความเหมาะสม อายุการใช้งานโดยประมาณ 1 ปี
รู้จักประเภทของเครื่ องกรองนํา้
ไม่ว่าจะเป็ นระบบกรองนํ้าใช้ หรื อระบบกรองนํ้าดื่ม ล้วนมีพ้ืนฐานมาจากหลักการเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่
ลักษณะและปริ มาณของการใช้งาน โดยในระบบกรองนํ้าใช้มกั เป็ นระบบ Micro Filter และ Ultra Filter ซึ่ง
เพียงพอแล้วต่อการใช้งานในการอุปโภคบริ โภค แต่ในระบบกรองนํ้าดื่ มจะมีข้ นั ตอนที่กรองได้ละเอียด
มากกว่า โดยระบบกรองนํ้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
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เครื่ องกรองนํา้ ใช้ MF (Micro Filtration System)

รู ปที่ 2.16 เครื่ องกรองนํ้าใช้ MF[1]
สามารถกรองนํ้าและปรับคุณภาพนํ้าให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อนําเข้าสู่ ระบบกรองนํ้าดื่มต่อไป 0.30.01 ไมครอน แรงดันประปามาตรฐานไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหานํ้ากร่ อย นํ้าเค็มและนํ้ากระด้าง ก่อน
เข้าสู่ ระบบประปาภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั สามารถกรองสี กลิ่นและเชื้อโรคได้ แต่ยงั ไม่ใช่น้ าํ คุณภาพดีที่จะ
ใช้ด่ืมได้ อาจต้องกรองเพิ่มหรื อต้มอีกครั้ง ตัวเครื่ องที่ทาํ จากไฟเบอร์ มีอายุการใช้งาน 10-15 ปี แต่ตอ้ งอยูใ่ น
ร่ ม หากติดตั้งนอกบ้านให้เลือกตัวเครื่ องแสตนเลส มีอายุการใช้งาน 20-30 ปี ราคาเริ่ มต้นที่ 5,000-30,000
บาท ขึ้นอยูก่ บั ขนาด ส่ วนไส้กรองราคาเริ่ มต้นที่ 1,000-3,000 บาท มีอายุการใช้งาน 1-3 ปี
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เครื่ องกรองนํา้ ดื่ม UF (Ultra Filtration System)

รู ปที่ 2.17 เครื่ องกรองนํ้าดื่ม UF[1]
มีลาํ ดับการกรองและความละเอียดที่มากกว่าระบบ MF (Micro Filtration System) ส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ อง
กรองนํ้าแบบ 3 ขั้นตอน จึงเป็ นการกรองแบบปลอดเชื้อ สามารถกรองเชื้อจุลินทรี ย ์ ไวรัสและโปรโตซัวได้
ทุกชนิ ด อีกทั้งสารที่นาํ มาใช้ในการกรองแต่ละชั้น ยังสามารถกรองคลอรี นและโลหะหนักได้ 0.01 ไม่ตอ้ ง
ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้งานในแรงดันนํ้าประปามาตรฐานได้ ตัวเครื่ อง 3,000-10,000 บาท มีอายุการใช้งาน 1015 ปี ไส้กรอง 3,000-20,000 บาท มีอายุ 9-12 เดือน
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เครื่ องกรองนํา้ ดื่ม UV (Ultra Violet Filtration System)

รู ปที่ 2.18 เครื่ องกรองนํ้าดื่ม UV[1]
เป็ นการพานํ้าผ่านประจุแสงอัลตราไวโอเลตเข้มข้นเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ แต่ผผู ้ ลิตมักจะติดตั้งระบบกรอง
นี้ ควบคู่มากับระบบกรองอื่น ๆ ซึ่งจะมีหรื อไม่มีก็ได้ เป็ นวิธีกรองที่รวดเร็ วและสามารถใช้ร่วมกับการกรอง
ระบบอื่นได้ แต่การอาบประจุแสง UV นั้นไม่ใช่การกรองผ่านชั้นกรอง จึงอาจมีเศษสิ่ งสกปรกต่าง ๆ ตกค้าง
อยู่ในนํ้าจึ งต้องการระบบกรองแบบอื่ นมาช่ วยปรั บคุ ณภาพนํ้าให้ดีข้ ึน ชุ ดหลอดและอุปกรณ์ ต่อท่อนํ้า
1,000-2,000 บาท หลอด UV 500-1,000 บาท มีอายุการใช้งาน 12-18 เดื อน (ราคาเฉพาะชุดหลอดไม่รวม
เครื่ องกรองนํ้า)
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เครื่ องกรองนํา้ ดื่ม RO (Reverse Osmosis System)

รู ปที่ 2.19 เครื่ องกรองนํ้าดื่ม RO[1]
เป็ นระบบกรองที่ ใ ช้แ รงดัน นํ้าผ่านไส้ก รองเมมเบรนความละเอี ย ดสู ง มัก เป็ นเครื่ องกรองนํ้าแบบ 5
ขั้นตอน ช่วยให้สามารถคัดกรองสิ่ งสกปรกรวมถึงแบคทีเรี ยและไวรัสได้อย่างหมดจด เรี ยกได้ว่าเป็ นการ
กรองที่สะอาดที่สุด ทําให้ได้น้ าํ ที่สะอาดกว่าระบบอื่น ๆ เนื่องจากเป็ นวิธีการกรองที่ละเอียดที่สุด ทําให้ช้ นั
กรองอาจเกิ ดการอุดตันได้ อีกทั้งยังต้องใช้แรงดันในการดันนํ้าผ่านชั้นกรอง ต้องอาศัยปั้ มนํ้าช่ วยในการ
กรองจึงต้องติดตั้งไฟฟ้ าด้วย ทําให้ตวั เครื่ องมีราคาสู งกว่าระบบกรองชนิ ดอื่น ๆ ราคาตั้งแต่ 5,000-30,000
บาท มีอายุการใช้งาน 10-15 ปี
สิ่ งสําคัญในการใช้เครื่ องกรองนํ้าคือ การทําความสะอาดด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง ซึ่ งแต่ละชนิ ดมีอายุการ
ใช้งานต่างกัน ถ้าหากสภาพนํ้ากร่ อยหรื อนํ้าเค็มเนื่ องจากสภาพแวดล้อมอย่างนํ้าทะเลหนุ นสู งด้วยแล้ว ควร
เปลี่ยนชุดไส้กรองเพื่อให้น้ าํ ดื่มสะอาด ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ[1]
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บทที3่
รายละเอียดปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : โรงผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์
ตั้งอยูเ่ ลขที่ : ริ มถนนวงแหวนรอบนอก ติดคลองมหาสวัสดิ์ ตําบล ปลายบาง อําเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-831-4400

รู ป 3.1 แผนที่โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ ผลิต จัดส่ ง และจําหน่ายนํ้าประปาในพื้นที่หลักทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าํ เจ้าพระยา ได้แก่ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ตั้งแต่อาํ เภอบางบัวทอง ไทรน้อย บาง
ใหญ่ บางกรวย นนทบุรี เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริ ญ หนองแขม บางขุนเทียนซึ่ งเดิ มประสบปั ญหาขาด
แคลนนํ้า จะมีน้ าํ ประปาใช้อย่างเพียงพอ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ผูจ้ ดั การโครงการ

วิศวกรโครงการ

แผกงานระบบสุ ขาภิบาล

แผนกงานดับเพลิง

แผนกงานระบบปรับอากาศ

วิศวกรฝ่ ายออกแบบ

วิศกรฝ่ ายออกแบบ

วิศวกรฝ่ ายออกแบบ

วิศกรฝ่ ายติดตั้งงาน

วิศวกรฝ่ ายติดตั้งงาน

วิศวกรฝ่ ายติดตั้งงาน

วิศกรฝ่ ายตรวจสอบ

วิศวกรรฝ่ ายตรวจสอบ

วิศวกรฝ่ ายตรวจสอบ

นักศึกษาสหกิจ
รู ป 3.2 แผนผังองค์กร
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่งผูช้ ่วยในการตรวจสอบปั๊ มสู บนํ้าดิบ ผูด้ ูแลและตรวจเช็คการตกตะกอนและดูแลระบบการ
กรองนํ้าของบ่อกรองนํ้า
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
น.ส.ณัฐธิดา กลิ่นขจร วิศวกร 3 สังกัด ส่ วนควบคุมการผลิตนํา 1 กองผลิตและจ่ายนํ้า
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2563
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 ตั้งหัวข้ อของโครงงาน โดยปรึ กษากับพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตั้งหัวข้อของโครงงาน
เรื่ องกระบวนการกรองนํ้าประปา ของโรงผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์
3.7.2 รวบรวมข้ อมูลและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
ข้ อมูลอาคาร โรงงานผลิ ตนํ้ามหาสวัสดิ์ เป็ นโรงงานผลิตนํ้าแห่ งที่ 4 ของการประปานครหลวง
ตั้งอยูร่ ิ มถนนวงแหวนรอบนอก ติดคลองมหาสวัสดิ์ บริ เวณ ต. ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จเป็ นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537
3.7.3 กระบวนการกรองนํา้ ของโรงผลิตมหาสวัสดิ์
สถานีตกตะกอน (Clarifier Station)
หลังเติมสารเคมี นํ้าดิบจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีรวมตัวกันเป็ นตะกอนที่โตขึ้นจนเห็นได้ชดั
ในถังตกตะกอน กระบวนการตกตะกอนเป็ นวิธีการแยกอนุภาคของแข็งหรื อกลุ่มตะกอนออกจากนํ้า
ใส สภาพนํ้านิ่ งโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่ งหลักจากผ่านการตกตะกอนแล้วจะได้ส่วนนํ้าใสและ
ตกตะกอนของแข็งเข้มข้นเพื่อกําจัดต่อไป การใช้กระบวนการตกตะกอนมีวตั ถุประสงค์ 2 อย่างคือ
เพื่อกําจัดของแข็งแขวนลอยออกจากนํ้า (Clarification) ใช้ในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า จะต้อง
ให้ความสําคัญกับคุ ณ ภาพนํ้า อี ก กรณี คือเพื่อเพิ่มความเข้ม ข้น ของตะกอน (Thickening) โดยใช้
กระบวนการกําจัดตะกอนซึ่งจะให้ความสําคัญกับความเข้มข้นของตะกอน
ถัง ตะกอนแบบ Vertical Flow Sludge Blanket หรื อ Pulsator Clarifier เป็ นถัง กลม ภายใน
ติ ด ตั้ง ช่ อ งรั บ ตะกอนส่ ว นเกิ น ท่ อ กระจายนํ้า ดิ บ ทางด้า นข้า งและท่ อ รั บ นํ้า ใสด้า นบน โดยถัง
ตกตะกอนแบบมีช้ นั ตะกอน (Sludge Blanket) นี้ เป็ นแบบไม่ตอ้ งหมุนเวียนตะกอนและต้องรักษาให้
มีช้ นั ตะกอนคงอยูต่ ลอดเวลาเป็ นเนื้อเดียวกัน ไม่แตกกระจายหรื ออัดตัวเกาะกันแน่นบริ เวณก้นถัง
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นํ้าดิบเมื่อจ่ายสารเคมีเพื่อทําลายเสถียรภภาพของอนุภาคคอลลอยด์แล้วจะไหลเข้าบริ เวณตอนกลาง
ถังซึ่งเป็ นบริ เวณที่สร้างสู ญญากาศ “vacuum Chamber” เพื่อสร้างระดับนํ้าขึ้นลงด้านล่างถังผ่านท่อ
กระจายนํ้าดิ บเริ่ มเกิ ดกระบวนการกวนช้า (Slow Mixing) ขึ้นในบริ เวณนี้ โดยผ่านท่อกระจายนํ้า
(Manifold Pipe) กระจายผ่า นท่ อก้า งปลา (Lateral Pipe) นํ้าดิ บจะไหลผ่านชั้น ตะกอนเก่ าขึ้ นไป
ด้านบนและเข้าสู่ ท่อรับนํ้าซึ่งเจาะเป็ นรู รับนํ้าและไหลเข้าสู่ ถงั กรองต่อไป
ถังตกตะกอน (Solid Contact Clarifier)
ถัง ตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier Tank ประเภท Sludge Recirculation เป็ นถัง กลมแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนบริ เวณตรงกลางถังเป็ นส่ วนที่ใช่สมานตะกอน (วงกลมด้านใน) และส่ วน
วงกลมด้านนอก (รัศมีดา้ นนอกถัง) เป็ นส่ วนที่ใช้สาํ หรับตกตะกอน หลักการคือท่อกระจายนํ้าดิบ
เข้าบริ เวณกลางถังมีใบพัดประเภท Turbine Blade อยู่บริ เวณด้านล่างหรื อด้านบนท่อนํ้าดิบเพื่อทํา
หน้าที่ให้เกิดการสมานตะกอนให้รวมตัวกันและเกิดการหมุนเวียนสลัดจ์จากบริ เวณตกตะกอนไป
ยังเขตกวนนํ้าซึ่ งเป็ นทางเข้าของนํ้าและสารเคมี บริ เวณเขตหมุนเวียนสลัดจ์จะช่วยให้ตะกอนใหม่
เกิดขึ้นได้เร็ ว สลัดจ์จะอยู่ในสภาวะแขวนลอยและอยู่เป็ นกลุ่มก้อนมากน้อยตามความถ่วงจําเพาะ
ของมันหรื ออัตราเร็ วของการไหลขึ้นของนํ้า การอัดตัวของสลัดจ์ไม่ควรปล่อยให้มีข้ ึน สลัดจ์ใน
บริ เวณดังกล่าวจะไม่ถูกระบายทิ้งแต่จะใช้สาํ หรับหมุนเวียนนํ้าจะเคลื่อนตัวลงด้านล่างถัง
อัตราการผลิตนํ้า
อัตราการผลิตนํ้าหน่ วยลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กบั การออกแบบ ยังไม่มีเอกสารยืนยันว่า
ค่าสู งสุ ดที่ สามารถรั บได้ต่อ 1 หน่ วยถัง สามารถรั บได้เท่าไร แต่จะพิจารณาจากอัตรานํ้าล้นผิว
(Surface Loading) ประมาณ 2 – 4 เมตร/ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.14 ถังตกตะกอน (Solid Contact Clarifier)[2]
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หลักการทํางานของถัง Solid Contact Clarifier แบบ Sludge Recirculation
1.นํ้าดิบผสมกับสารเคมีในท่อนํ้าดิบก่อนเข้าสู่ บริ เวณกลางถังตกตะกอน (ช่องตรงกลางถัง) บริ เวณ
ด้านบนจะมี อุปกรณ์ สําหรั บสร้ างพลังงาน เรี ยกว่า Drive Unit ประกอบด้วยชุ ดมอเตอร์ (Motor
Drive) และชุดเกียร์ (Gear) เพื่อทดความเร็ วรอบของมอเตอร์ และชุดมอเตอร์จะมีแกนเพลาประกอบ
ติดกับใบพัดกวนประเภท Turbine Blade หรื อแบบ Paddle อยู่บริ เวณด้านล่างท่อนํ้าดิบหรื อสู งกว่า
เพื่อกําหนดทิศทางการไหลของนํ้าในขึ้นข้างบนหรื อมุดลงด้านล่างถังเพื่อสร้างสภาพความปั่ นป่ วน
ให้เกิดพลังงานระดับหนึ่งทําให้เกิดการสมานตะกอนเกิดการรวมตัวกันของตะกอน
2.อนุ ภาคคอยลอยด์ที่ทาํ ปฏิกิริยากับสารสร้างตะกอนจะเคลื่อนตัวโดยการกระจายออกจากบริ เวณ
โซนตรงกลางถังผ่านลงด้านล่างเพื่อเข้าสู่ โซนตกตะกอน (วงกลมรัศมีดา้ นนอก) การกระจายตัวของ
นํ้าจะเป็ นตามแนวรัศมีของถัง ตะกอนจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็ วระดับหนึ่งจากบริ เวณด้านล่างถังจน
ขึ้นมาที่ความสู งของถังระดับหนึ่งของถังความเร็ วของตะกอนจะค่อยๆลดลงเป็ นศูนย์และตกลงไป
บริ เวณด้านล่างถังกลายเป็ นกลุ่มตะกอนที่มีขนาดใหญ่

รู ปที่ 3.15 แปลนถัง Solid Contact Clarifier[2]

31
3.ตะกอนที่ตกลงนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ตอ้ งกําจัดออกจากถัง (Sludge Disposal) และส่ วน
ที่นาํ มาหมุนเวียนใหม่ (Sludge Hopper) หลังจากนั้นจะเกิดกลไกการอัดตัวกันของตะกอนซึ่ งจะใช้
ระยะเวลาหนึ่ งจนได้ความเข้มข้นที่ตอ้ งการแล้วจะถูกระบายออกจากถังต่อไป และยังมีตวั กวาด
ตะกอนบริ เวณ ด้านล่างถังตะกอน (Sludge Scraper) เพื่อกําจัดตะกอนบริ เวณด้านล่างถังออกไป
ตะกอนส่ วนที่นาํ มาหมุนเวียนใหม่ (Slurry circulation) จะเคลื่อนตัวลงมาบริ เวณด้านล่างถังและ
กลับเข้าไปบริ เวณตรงกลางถังทําหน้าที่ในการเร่ งปฏิกริ ยาทําให้ตะกอนใหม่เกิ ดได้เร็ ว โดยมีค่า
Design Criteria ของอัตราหมุนเวียนตะกอนที่นาํ มาหมุนเวียนใหม่เท่ากับ 3 – 5 เท่าอัตราการไหลนํ้า
เข้าถัง นํ้าส่ วนใสเท่านั้นที่สามารถผ่านขึ้นไปบริ เวณด้านบนของถังสู่ ท่อรับนํ้าสะอาด (Trough or
Launder) เพื่อไปสู่ ถงั กรองต่อไป
จากกระบวนการทั้งหมดดังกล่าวทําให้กระบวนการเกิดนํ้าใสทําได้เร็ วขึ้น ทําให้อนุ ภาคชนสัมผัส
กันได้มากขึ้น มีการเกาะกันรวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนตะกอนได้มากขึ้น ถึงแม้วา่ ในนํ้าดิบจะมีอนุภาค
ในปริ มาณน้อยทําให้สามารถรับอัตราการไหลของนํ้าได้สูงกว่าถังตกตะกอนทัว่ ๆไป
ระยะเวลาที่น้ าํ ดิบอยูบ่ ริ เวณตรงกลางถัง (Flocculation Zone) ประมาณ 20 – 40 นาที โดยทัว่ ไปจะ
ใช้ค่า 20 นาที และระยะเวลาของนํ้าที่ อยู่บริ เวณ Sedimentation Zone ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ค่า
Surface loading น้อยกว่า 2.5 เมตร/ชัว่ โมง กรณี ที่ตอ้ งตกตะกอนความกระด้าง (Softening) Surface
loading ระหว่าง 5 – 7 เมตร/ชัว่ โมง ซึ่งทําให้สามารถลดพื้นที่หน้าตัดของถังลงได้
การเริ่ มใช้งานถังตกตะกอน จําเป็ นต้องมีการสร้างชั้นตะกอนขึ้นมาก่อน ซึ่ งสามารถทําได้โดยการ
ใช้ อัตราการผลิตไม่เกิน 50% ของอัตราการผลิตสู งสุ ด ถ้าใช้อตั ราการผลิตสู งกว่านี้จะทําให้ตะกอน
ไม่มีการรวมตัวกันอยู่ในถังจะหลุดลอยออกไปกับนํ้า ระยะเวลาการสร้ างชั้นตะกอนขึ้ นอยู่กับ
คุณภาพนํ้าดิบและปริ มาณสารเคมีที่ใช้ อาจใช้เวลาตั้งแต่ 3 ชัว่ โมงขึ้นไปแต่โดยทัว่ ไปแล้วมักไม่เกิน
24 ชัว่ โมง
ในกรณี ท่ีตอ้ งหยุดเดินระบบการผลิตนานเกิน 3 วัน จําเป็ นต้องระบายตะกอนในถังทิ้งให้หมด เพื่อ
ป้องกันตะกอนเกิดการเน่าเสี ย ตะกอนจะไหลไปบ่อตากตะกอนและเก็บตะกอน
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รู ปที่ 3.16 ตัวกวาดตะกอนบริ เวณด้านล่างถังตะกอน (Sludge Scraper) [2]
ขั้นตอนการควบคุมระบบ
1.ขั้นเตรี ยมก่อนการเดินเครื่ อง
1.1 ประสานงานสถานีสูบนํ้าดิบและสถานีสูบจ่ายสารเคมีเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเดินเครื่ อง
1.2 เตรี ยมความพร้อมของถังตกตะกอนให้เหมาะสมกับปริ มาณนํ้าดิบที่เข้าถังตกตะกอน
-เปิ ดวาล์วนํ้าเข้า (Influent valve) 100 %
-เปิ ดวาล์วจ่ายสารเคมีตกตะกอนเข้าถังตกตะกอนปรับอัตราจ่ายเข้าถังตกตะกอนให้เหมาะสม
กับสภาพนํ้าในเวลานั้นๆ
1.3 เดินและปรับรอบ Turbine Speed และ Sludge Scraper ให้เหมาะกับสภาพนํ้าดิบ
1.4 ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของถังตกตะกอน เช่น เสี ยงของเครื่ องจักร นํ้ามันหล่อลื่น ชุดควบคุมการ
ระบายตะกอน
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รู ปที่ 3.17 ถังตกตะกอน (Solid Contact Clarifier) [2]
การหยุดใช้งานชัว่ คราว กรณี หยุดจ่ายนํ้าดิบเข้าถังตกตะกอน
- ให้รักษาระดับของชั้นตะกอน โดยการปิ ด Drain Valve ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนถูกระบาย
ทิ้ง ระหว่างที่ปิดใช้งานชัว่ คราว
- ชุ ด Drive Unit จํา เป็ นต้อ งทํา งานอยู่เ พี ย งแต่ ล ด Speed ของ Turbine ลงเพื่ อ ยัง คงรั ก ษาค่ า ของ
Concentration of Sludge ภายใน Reaction Zone
- เมื่อมีการใช้งานครั้งต่อไปให้ปรับ Flow Rate ของนํ้าดิบทาง Influent Valve ควรปรับช้าๆ เป็ นช่วงๆ
ประมาณ 5 – 10 นาทีต่อครั้งอย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้ องกันการแตกตัวของตะกอนภายใน Reaction
Zone
การเก็บตัวอย่างนํ้าตะกอน
ควรมีการเก็บและบันทึกผลการวัดค่าตะกอนทุกๆ 3 ชัว่ โมงทั้ง 4 จุด คือ
1.จุด Reaction Zone หรื อ Reaction Well ระดับที่วดั จากพื้นของถังประมาณ 2.2 เมตร
2.จุด Concentration Zone (Bottom) ระดับที่วดั จากพื้นขอบถังประมาณ 0.3 เมตร
3.จุด Intermediate Zone (Middle) ระดับที่วดั จากพื้นขอบถังประมาณ 0.825 เมตร
4.จุด Clear Water Zone (Top) ระดับที่วดั จากพื้นขอบถังประมาณ 3.3 เมตร
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รู ปที่ 3.17 ระดับการวัดตะกอนทั้ง 4 จุด[2]
การเก็บตัวอย่างตะกอน ใช้กระบอกตวงปริ มาตร 100 มิลลิลิตร โดยเปิ ดวาล์ว Sample Sludge โดย
ต้อ งทํา การระบายตะกอนที่ อ ยู่ใ นท่ อ Sample Sludge ทิ้ ง ไปก่ อ นประมาณ 5 วิ น าที แล้ว ค่ อ ยเก็บ
ตัวอย่างตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อวัดเปอร์ เซ็นต์ตะกอนแต่ละชั้นภายในถังตกตะตอนเพื่อเป็ น
แนวทางในการตั้งเวลาของการระบายตะกอน (Drain Sludge) ควรจะรั กษาระดับชั้นของ Sludge
ภายใน Reaction Zone และ Concentration Zone (Bottom) ให้คงมีอยู่
การรักษาเปอร์ เซ็นต์ Sludge ใน Reaction Zone ประมาณ 1 – 20 % (ขึ้นอยู่กบั สภาพนํ้าดิบในเวลา
นั้นๆ) และที่ Concentration Zone (Bottom) ประมาณ 1 – 10 % แต่ตอ้ งควบคุมไม่ให้เกิดที่ Middle
หรื อ Top
ในกรณี ที่ค่าเปอร์ เซ็ นต์ตะกอนที่ Reaction Zone และ Bottom เกิ นค่าที่กาํ หนดไว้หรื อเกิ ดค่าที่จุด
Middle จะต้องทําการเปิ ด Sludge Drain Valve เพื่อระบายตะกอนออกจากถังโดยการเปิ ด Sludge
Drain Valve ทําได้ดงั นี้

35
- เปิ ด Sludge Drain Valve เพื่อระบายตะกอนครั้งละไม่เกิน 10 นาที หรื อทําการ Manual Drain มาก
หรื อน้อยตามค่าความเหมาะสมของปริ มาณตะกอนในถัง
- การเปิ ด Sludge Drain Valve สามารถควบคุ มได้ที่ตวั Valve หรื อจากห้องควบคุ มระยะไกลผ่าน
ระบบ PLC
การควบคุมนํ้าภายในถังตกตะกอน
1.Turbine Speed ควรอยูป่ ระมาน 0.5 – 0.75 ของ Maximun Speed ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาดและนํ้าหนักของ
Floc เปอร์เซ็นต์ของ Sludge และ Concentration ของ Solid ภายใน Reaction Zone
2.Sludge ที่พ้ืนถังด้านล่างสุ ด (Bottom) ควรรักษาให้อยู่ในระดับ 0.3 – 0.6 เมตร โดยสังเกตจากการ
เก็บตัวอย่างตะกอนที่ Bottom และสังเกตตะกอนที่ตกว่ามีขนาดเท่าใด
3.ควรรักษาเปอร์ เซ็นต์ของ Sludge ภายใน Reaction Zone ประมาณ 1 – 20 % และรักษาเปอร์ เซ็นต์
ของ Sludge ที่ Bottom ประมาณ 1 – 10 % แต่ ต ้อ งไม่ ใ ห้เ กิ ด ขึ้ น ที่ Middle ซึ่ ง จะทํา ให้เ กิ ด การฟุ้ง
กระจายของ Sludge ได้
4.การตั้งเวลาของ Sludge Drain ควรตั้งเวลาให้เหมาะสมกับเปอร์ เซ็นต์ของ Sludge ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ชั้น ถ้าตั้ง Drain บ่ อยจะทําให้ Sludge มี น้อยเกิ น ไปแต่ ถา้ ตั้ง Drain นานหลายๆชั่ว โมงอาจทํา ให้
Sludge ก่อตัวสู งขึ้นและลอยสู่ ผวิ นํ้าได้

รู ปที่ 3.18 Reaction Zone and Clear Water Zone[2]
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รู ปที่ 3.19 จุดวัดตะกอน

รู ปที่ 3.20 ตัวอย่างการวัดตะกอน
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สถานีบ่อกรอง (Filter Station)
นํ้าที่ผา่ นการตกตะกอนแล้ว ยังคงมีตะกอนละเอียดแขวนลอยอยูบ่ างส่ วน จะไหลเข้าบ่อกรองนํ้า ซึ่ง
มีทรายและผงถ่านแอนทราไซต์เป็ นสารกรองเพื่อกําจัดเอาตะกอนที่ละเอียดออกอีกครั้ง นํ้าที่ผา่ นการ
กรองจะมีความใสมาก มีความขุ่นไม่เกิน 1 NTU และบ่อกรองที่ใช้เป็ นบ่อกรองเร็ ว เมื่อใช้งานไปได้
ประมาณ 48 ชัว่ โมง จะต้องมีการล้างโดยพ่นลมและนํ้าย้อนขึ้นมาจากใต้บ่อ (Back Wash) เพื่อให้
ทรายเกิดการขยายตัวและให้ตะกอนที่ติดค้างอยูบ่ ริ เวณผิวทรายไหลตามนํ้าออกไป นํ้าล่างนี้ จะกลับสู่
กระบวนการผลิตนํ้าอีกครั้ง (Recycle) เป็ นการลดการสู ญเสี ยนํ้าในระบบการผลิต

รู ปที่ 3.21 ภายในบ่อกรองนํ้า[2]
การควบคุมอัตราการกรอง
ควบคุมอัตราการไหลของนํ้าด้านทางเข้าบ่อกรองและทําการปรับอัตราการกรองนํ้าให้ได้ค่าคงที่ ณ
เวลานั้นๆ ถ้าอัตราการไหลของนํ้าเข้าบ่อกรองเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ระดับนํ้าด้านทางเข้าบ่อกรองสู งขึ้น
Level Senser จะส่ งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมกลาง (Controller) และศูนย์ควบคุมกลางจะส่ งสัญญาณ
เปิ ดวาล์ว (Motorized Butterfly Valve) ด้านหลังกรองให้มากขึ้นจนกระทัง่ ระดับนํ้าด้านเข้าบ่อกรอง
ลดระดับลงจนคงที่ที่ระดับปกติ อัตราการไหลนํ้าหลังกรองและนํ้าเข้าบ่อกรองมีปริ มาณที่เพียงพอ
ระยะการเปิ ด ปิ ดวาล์วขึ้นกับระดับนํ้าที่ข้ ึนๆลงๆ การควบคุมบ่อกรองด้วยวิธีน้ ี จะออกแบบระดับนํ้า
เข้าบ่อกรองมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เกิน 30 เซ็นติเมตร
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รู ปที่ 3.22 บ่อกรองนํ้า
สารกรอง (Granular Media)
1. Anthracite
- Effective Size
- Uniformity coefficient
- Specific gravity
- Thickness of Layer
2. Sand
- Effective Size
- Uniformity coefficient
- Specific gravity
- Thickness of Layer

:
:
:
:

0.85 mm.
not exceed 1.5
about 1.65
80 cm.

:
:
:
:

0.5 mm.
not exceed 1.5
2.6 – 2.7
40 cm.
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3. Gravel
Layer
(From bottom to top)
1
2
3

Gravel Size

Depth of Layer

10.0 – 15.0 mm.
5.0 – 10.0 m.
2.0 – 5.0 mm.
Total

75 mm.
50 mm.
75 mm.
200 mm.

ตารางที่ 3.1 ขนาดของกรวดในแต่ละชั้น
ขั้นตอนการล้างย้อนถังกรองนํ้าแบบ Gravity Type High Rate Filter
1.ล้างย้อนด้วยลม (air cushion) ประมาณ 4 นาที
2.ล้างย้อนด้วยลมและนํ้า (injecting air and water) ประมาณ 1 – 2 นาที
3.ล้างย้อนด้วยนํ้า (water) จนกระทัง่ นํ้าที่ลน้ ออกจากรางรับนํ้าทิ้งใส (clear) โดยทัว่ ไปจะใช้เวลา
ประมาณ 7 – 10 นาที เวลาโดยรวมประมาณ 15 นาที[2][3]

รู ปที่ 3.23 ล้างย้อนด้วยลม
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รู ปที่ 3.24 ล้างย้อนด้วยลมและนํ้า

รู ปที่ 3.25 ล้างย้อนด้วยนํ้า
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รู ปที่ 3.26 ล้างย้อนด้วยนํ้าจนกระทัง่ นํ้าที่ลน้ ออกจากรางรับนํ้าทิ้งใส
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 สรุ ปผลการศึกษากระบวนการกรองน้ าของโรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์
จากผลการศึกษากระบวนการกรองน้ าของโรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์เพื่อจัดทาเป็ นแหล่งความรู ้ให้แก่ผสู ้ นใจ
ระบบกรองน้ าของการประปาสามารถสรุ ปผลดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สรุ ปขั้นตอนระบบกรองน้ าประปาของโรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์
ขั้นตอนกระบวนการกรองน้ าโรงผลิตน้ ามหา
สวัสดิ์
1. สถานีตกตะกอน (Clarifier Station)

สรุ ปผลการดาเนินงาน
ในขั้นตอนการตกตะกอนนี้ จะทาการแยกตะกอน
ออกจากน้ าด้วยการเติ มสารเคมี ทาให้สามารถเกิ ด
ตะกอนจับกันเป็ นกลุ่มชั้นที่แยกออกจากน้ าใสโดย
จะมีถงั ตกตะกอน 2 แบบ คือ
1.ถังตะกอนแบบ Vertical Flow Sludge Blanket
หรื อ Pulsator Clarifier เป็ นถัง กลม ภายในติ ด ตั้ง
ช่องรับตะกอนส่ วนเกิ น ท่อกระจายน้ าดิ บทางด้าน
ข้างและท่อรับน้ าใสด้านบน โดยถังตกตะกอนแบบ
มีช้ ันตะกอน (Sludge Blanket) นี้ เป็ นแบบไม่ตอ้ ง
หมุนเวียนตะกอนและต้องรักษาให้มีช้ นั ตะกอนคง
อยูต่ ลอดเวลาเป็ นเนื้ อเดียวกัน ไม่แตกกระจายหรื อ
อัดตัวเกาะกันแน่นบริ เวณก้นถัง
น้ าดิ บเมื่ อจ่ายสารเคมีเพื่อทาลายเสถี ยรภภาพของ
อนุ ภาคคอลลอยด์แล้วจะไหลเข้าบริ เวณตอนกลาง
ถั ง ซื้ อเป็ นบริ เวณที่ ส ร้ า งสู ญญากาศ “vacuum
Chamber” เพื่อสร้างระดับน้ าขึ้นลงด้านล่างถังผ่าน
ท่อกระจายน้ าดิบเริ่ มเกิดกระบวนการกวนช้า (Slow
Mixing) ขึ้ น ในบริ เ วณนี้ โดยผ่ า นท่ อ กระจายน้ า
(Manifold Pipe) กระจายผ่า นท่อก้างปลา (Lateral
Pipe) น้ าดิ บ จะไหลผ่ า นชั้ นตะกอนเก่ า ขึ้ นไป
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2.สถานี บ่อกรอง (Filter Station)

ด้านบนและเข้าสู่ ท่อรับน้ าซึ่ งเจาะเป็ นรู รับน้ าและ
ไหลเข้าสู่ ถงั กรองต่อไป
2.ถั ง ตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier
Tank ประเภท Sludge Recirculation เป็ นถัง กลม
แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อส่ วนบริ เวณตรงกลางถัง
เป็ นส่ วนที่ ใช่ สมานตะกอน (วงกลมด้านใน) และ
ส่ วนวงกลมด้านนอก (รัศมีดา้ นนอกถัง) เป็ นส่ วนที่
ใช้สาหรับตกตะกอน หลักการคือท่อกระจายน้ าดิบ
เข้าบริ เวณกลางถังมีใบพัดประเภท Turbine Blade
อยู่บ ริ เ วณด้า นล่ า งหรื อ ด้า นบนท่ อ น้ า ดิ บ เพื่ อ ท า
หน้าที่ ใ ห้เกิ ดการสมานตะกอนให้รวมตัวกันและ
เกิดการหมุนเวียนสลัดจ์จากบริ เวณตกตะกอนไปยัง
เขตกวนน้ า ซึ่ งเป็ นทางเข้า ของน้ าแบะสารเคมี
บริ เวณเขตหมุนเวียนสลัดจ์จะช่ วยให้ตะกอนใหม่
เกิดขึ้นได้เร็ ว สลัดจ์จะอยูใ่ นสภาวะแขวนลอยและ
อยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อนมากน้อยตามความถ่วงจาเพาะของ
มันหรื ออัตราเร็ วของการไหลขึ้นของน้ า การอัดตัว
ของสลัดจ์ไ ม่ค วรปล่ อยให้มี ข้ ึ น สลัดจ์ในบริ เวณ
ดั ง กล่ า วจะไม่ ถู ก ระบายทิ้ ง แต่ จ ะใช้ ส าหรั บ
หมุนเวียนน้ าจะเคลื่อนตัวลงด้านล่างถัง
น้ าที่ผา่ นการตกตะกอนแล้ว ยังคงมีตะกอนละเอียด
แขวนลอยอยู่บางส่ วน จะไหลเข้าบ่อกรองน้ า ซึ่ งมี
ทรายและผงถ่ า นแอนทราไซต์เป็ นสารกรองเพื่ อ
กาจัดเอาตะกอนที่ละเอียดออกอีกครั้ง น้ าที่ผา่ นการ
กรองจะมี ความใสมาก มี ความขุ่นไม่เกิ น 1 NTU
และบ่อกรองที่ใช้เป็ นบ่อกรองเร็ ว เมื่อใช้งานไปได้
ประมาณ 48 ชั่วโมง จะต้องมี ก ารล้า งโดยพ่นลม
และน้ าย้อนขึ้ นมาจากใต้บ่อ (Back Wash) เพื่อให้
ทรายเกิ ดการขยายตัวและให้ตะกอนที่ ติดค้า งอยู่
บริ เวณผิวทรายไหลตามน้ าออกไป น้ าล่างนี้จะกลับ
สู่ กระบวนการผลิตน้ าอีกครั้ง (Recycle) เป็ นการลด
การสู ญเสี ยน้ าในระบบการผลิต

44

จากตารางที่ 4.1 สรุ ปผลการศึกษาระบบกรองน้ าโรงผลิตมหาสวัสดิ์ทาให้ทราบระบบการกรองน้ าของโรง
ผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ซ่ ึ งสามารถเขียนเป็ น Flow Chart สรุ ป ขั้นตอนการกรองน้ า ดังรู ปที่ 4.1

แหล่งน้ า
ดิบ

ตะแกรง

ปั๊ มสู บ

ดักขยะ

น้ าดิบ

กระบวนการ
กวนเร็ ว

สารฆ่าเชื้ อโรคเบื้องต้น
จ่ายสารเคมีเพื่อสร้างตะกอน

จ่ายสารเคมีเพื่อสร้าง
ตะกอน

สารฆ่าเชื้ อโรคขั้นสุ ดท้าย
กระบวนการกรอง
น้ า

ตกตะกอน

กระบวนการ
กวนช้า

ถังเก็บน้ า
ใส
รู ปที่ 4.1 สรุ ปผลขั้นตอนการกรองน้ าโรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์

45

บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลของโครงงาน
กระบวนการกรองนํ้าประปา ของโรงผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ ในส่ วนของการทําให้น้ าํ ดิบสะอาด
หลังจากเติมสารเคมี นํ้าดิบจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีรวมตัวกันเป็ นตะกอนที่โตขึ้นจนเห็นได้ชดั
ในถังตกตะกอน กระบวนการตกตะกอนเป็ นวิธีการแยกอนุภาคของแข็งออกจากนํ้าใส สภาพนํ้า
นิ่ ง โดยใช้แ รงโน้ม ถ่ ว งของโลก ซึ่ ง หลัก จากผ่า นการตกตะกอนแล้ว จะได้ส่ ว นนํ้า ใสและ
ตกตะกอนของแข็งเข้มข้นเพื่อกําจัดต่อไป นํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้ว ยังคงมีตะกอนละเอียด
แขวนลอยอยูบ่ างส่ วน จะไหลเข้าบ่อกรองนํ้า ซึ่ งมีทรายและผงถ่านแอนทราไซต์เป็ นสารกรอง
เพื่อกําจัดเอาตะกอนที่ละเอียดออกอีกครั้ง นํ้าที่ผา่ นการกรองจะมีความใสมาก มีความขุ่นไม่เกิน
1 NTU จากการที่ ไ ด้ศึ ก ษาหั ว ข้อ เรื่ อง กระบวนการผลิ ต นํ้าประปา (Conventional Water
Treatment Process) กับทาง โรงผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ ทําให้ทราบขั้นการทํางานของกระบวนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพของนํ้า ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่อนั ตราย และทําให้ทราบถึง
การแก้ไขปั ญหาภายในระบบ เมื่อระบบการทํางานเกิดเหตุขดั ข้อง ซึ่ งสามารถนําเอาความรู ้ที่
กล่าวมานี้ไปใช้ในการทํางานซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
การสู ญเสี ยทรายระหว่างการกรอง ทําให้การกรองไม่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
สาเหตุเกิดจาก หัว Nozzle เสี ยหาย เกิดโพรงระหว่างการล้างหรื อเกิดฟองอากาศมากกว่าปกติใน
การล้าง
5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปั ญหา
ให้ตรวจดูพ้ืนของชั้นกรองและเปลี่ยนหัว Nozzle ที่เสี ยหาย การเปลี่ยนหัว Nozzle เป็ นบาง
จุดต้องทํากรอบกั้นทรายไว้เพื่อป้ องกันทรายหลุดลงไปด้านล่าง ก่อนใส่ หัว Nozzle ลงไป ให้
ตรวจดูวา่ ปากรู น้ นั สะอาดและเปลี่ยน Seal แล้วจึงขันหัว Nozzle ด้วยมือเท่านั้น
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
การที่ขา้ พเจ้าได้ออกไปปฏิบตั ิสหกิจศึกทําให้มีความรู ้ ดา้ นการทํางานในด้านต่าง ๆ เช่ น
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน การดูแผนงาน การตรวจสอบเมื่องานเสร็ จแล้ว และความรู ้ทางด้าน
กระบวนการผลิตนํ้าประปา เป็ นต้น ทั้งนี้ การที่ขา้ พเจ้าได้ออกไปปฏิบตั ิสหกิจได้เรี ยนรู ้ถึงชีวิต
ของการทํางานของวิศวกรในแต่ละวัน ทําให้ขา้ พเจ้าได้นาํ วิธีการดําเนินชีวิตและความคิดในการ
ทํางานมาประยุกต์ใช้กบั การใช้ชีวิตการทํางานของข้าพเจ้าในอนาคต
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
ในช่ ว งแรกที่ ข ้า พเจ้า ไปฝึ กงานมี ปั ญ หาหลายด้า น เช่ น ด้า นทัก ษะความรู ้ และด้า น
ประสบการณ์ในการทํางานที่ไม่มีจึงส่ งผลให้การฝึ กงานช่ วงแรกค่อนข้างเป็ นไปอย่างลําบาก
ในช่วงเวลาแรกพนักงานที่ปรึ กษาจึงต้องคอยให้ความรู ้และคําแนะนําอยู่ตลอดเพื่อให้ขา้ พเจ้า
สามารถมีความรู ้ และทักษะการทํางาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
จากการที่ขา้ พเจ้าไปฝึ กงานและได้ขาดทักษะความรู ้ความสามรถในการทํางาน เพราะฉนั้น
ข้าพเจ้าจะต้องหาความรู ้จากการที่ขา้ พเจ้าได้ออกไปฝึ กงานจากพนักงานที่ปรึ กษา และเรี ยนรู ้นาํ
ทักษาะการทํางานมาประยุกต์ใช้กบั การทํางานของข้าพเจ้า
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กระบวนการกรองนา้ ประปา
The water filter system
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บทคัดย่อ
โครงงานนี้นาเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์
การผลิ ต น้ า ประปาซึ่ งได้ท าการศึ ก ษาในระหว่าง
ปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษากับทางแผนก
งานระบบการดูแลการผลิตน้ าประปา ของโรงผลิต
น้ า มหาสวัสดิ์ ในพื้ น ที่ ข องส านัก งานประปามหา
สวัสดิ์ เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบการผลิ ต
น้ าประปา ปั๊มสู บน้ าดิบ ระบบการใส่ สารเคมี ระบบ
การตกตะกอน และระบบบ่อกรอง โดยในโครงงาน
นี้ อธิ บ ายถึ ง หลัก การท างานของระบบการผลิ ต
น้ า ประปา ระบบตรวจสอบ การบ ารุ งรั ก ษา และ
แนวทางแก้ไขปัญหาภายในระบบ
Abstract
This project presented the experience of
producing water supply, which was studied during
the implementation of the cooperative education
project with the Department of Water Treatment
with the duty of system supervision of the Maha
Sawat water production plant in Maha Sawat
Waterworks Office. The study focused on the
working principle of the water supply system, raw
water pump, chemical dosing system,
sedimentation system, and filter pond system. This
research explained the functions of the water supply
production system, the maintenance inspection

system, and included solutions to some problems
found within the system.

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อศึกษาหลักการทางานของกระบวนการกรอง
น้ าของโรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์
2. เพื่อเป็ นคู่มือในการศึกษาระบบกรองน้ าประปา
ให้แก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ
ขอบเขต
ศึกษาหลักการทางานของระบบกรองน้ าของ
โรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.เข้าใจหลักการทางานของระบบกรองน้ าประปา
ของโรงผลิตน้ ามหาสวัสดิ์
2.ได้คู่มือระบบกระบวนการกรองน้ าของโรงผลิต
น้ ามหาสวัสดิ์
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

รูปที่ 1 ห้องควบคุม

รูปที่ 2 หน้าจอห้องควบคุม

รูปที่ 3 สถานีสบู นา้ ดิบ

รูปที่ 4 จดบันทึกการตรวจสอบ

สรุปผล
กระบวนการกรองน้ าประปา ของโรงผลิต
น้ ามหาสวัสดิ์ ในส่ วนของการทาให้น้ าดิบสะอาด
หลั ง จากเติ ม สารเคมี น้ าดิ บ จะท าปฏิ กิ ริ ยากับ
สารเคมีรวมตัวกันเป็ นตะกอนที่โตขึ้นจนเห็นได้ชดั
ในถังตกตะกอน กระบวนการตกตะกอนเป็ นวิธีการ
แยกอนุภาคของแข็งออกจากน้ าใส สภาพน้ านิ่งโดย
ใช้ แ รงโน้ ม ถ่ ว งของโลก ซึ่ งหลั ก จากผ่ า นการ
ตกตะกอนแล้ว จะได้ส่ ว นน้ าใสและตกตะกอน
ของแข็ ง เข้ ม ข้ น เพื่ อ ก าจั ด ต่ อ ไป น้ าที่ ผ่ า นการ
ตกตะกอนแล้ว ยังคงมีตะกอนละเอียดแขวนลอยอยู่
บางส่ วน จะไหลเข้าบ่อกรองน้ า ซึ่ งมีทรายและผง
ถ่านแอนทราไซต์เป็ นสารกรองเพื่อกาจัดเอาตะกอน
ที่ละเอียดออกอีกครั้ ง น้ าที่ผ่านการกรองจะมีความ
ใสมาก มีความขุ่นไม่เกิน 1 NTU จากการที่ได้ศึกษา
หัวข้อเรื่ อง กระบวนการผลิตน้ าประปากับทาง โรง
ผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ ทาให้ทราบขั้น การทางานของ
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของน้ า ความ
ปลอดภัย ในการใช้ส ารเคมี ที่ อ ัน ตราย และท าให้
ทราบถึ งการแก้ไ ขปั ญหาภายในระบบ เมื่ อ ระบบ
การทางานเกิดเหตุขดั ข้อง ซึ่ งสามารถนาเอาความรู ้
ที่ ก ล่ า วมานี้ ไปใช้ใ นการท างานซึ่ งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การที่ ข ้า พเจ้าได้ออกไปปฏิ บตั ิ สหกิจศึก
ท าให้มีค วามรู ้ ด้า นการท างานในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น
ขั้น ตอนในการปฏิ บ ั ติ ง าน การดู แ ผนงาน การ
ตรวจสอบเมื่ อ งานเสร็ จ แล้ว และความรู ้ ท างด้าน
กระบวนการผลิ ต น้ าประปา เป็ นต้น ทั้ง นี้ การที่
ข้าพเจ้าได้ออกไปปฏิบตั ิสหกิจได้เรี ยนรู ้ถึงชีวิตของ
การทางานของวิศวกรในแต่ละวัน ทาให้ขา้ พเจ้าได้
นาวิธีการดาเนิ นชีวิตและความคิดในการทางานมา
ประยุกต์ใช้กบั การใช้ชีวิตการทางานของข้าพเจ้า ใน
อนาคต
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