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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณความต้องการสารโคแอกกูแลนท์ที่เหมาะสมในสภาวะที่น้ ามีความ
ขุ่นสู งของระบบผลิตน้ าประปา โดยสังเคราะห์น้ าตัวอย่างจากดิ นเกาลินและดินธรรมชาติบริ เวณริ มแม่น้ าเลย อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย พบว่าปริ มาณดิ นทั้งสองชนิ ดที่ ใช้ทาให้น้ ามีความขุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเป็ นสัดส่ วนกันโดยตรงแต่ดิน
ธรรมชาติจะต้องใช้ในปริ มาณที่มากกว่า การทดลองทาจาร์เทสน้ าตัวอย่างที่สงั เคราะห์จากดินเกาลินที่คา่ ความขุ่น 3,000
NTU และ 7,000 NTU และน้ าตัวอย่างที่สังเคราะห์จากดินธรรมชาติที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU พบว่าปริ มาณสารส้มที่
เหมาะสมคือ 50 mg/l, 90 mg/l และ 50 mg/l ตามลาดับ น้ าตัวอย่างที่สังเคราะห์ดว้ ยดินเกาลินที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU
และ 7,000 NTU หลังจากเติมสารส้ม 50 mg/l และ 90 mg/l จะเกิดตะกอนที่มีปริ มาตร 50 ml และ 100 ml และมีความ
เป็ นด่างคงเหลือเท่ากับ 68 mg/l as CaCO3 และ 20 mg/l as CaCO3 ตามลาดับ ส่ วนน้ าตัวอย่างที่สังเคราะห์ดว้ ยดิ น
ธรรมชาติที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU หลังจากเติมสารส้ม 50 mg/l จะเกิดตะกอนที่มีปริ มาตร 50 ml และมีความเป็ นด่าง
คงเหลือเท่ากับ 10 mg/l as CaCO3
ABSTRACT
This work investigated the optimum alum dosage for high turbidity water in water treatment
plant. Synthetic high turbidity water were prepared by Kaolin clay (3,000 NTU, 7,000 NTU) and by natural soil from
the Loei River, Wang Saphung District, Loei Province Thailand (3,000 NTU). Jar tests were used to evaluate the
coagulation efficiencies. The experimental results showed that turbidity increased with increase the concentration of
Koalin clay and soil. The optimum alum dosage for high turbidity water (by Kaolin clay) at 3,000 NTU, 7,000 NTU
were 50 mg/l, 90 mg/l, respectively while that of by soil was 50 mg/l. For Koaline clay, alum sludge volume at the
optimum alum dosage were 50 ml and 100 ml for turbidity of 3,000 NTU and 7,000 NTU respectively. The alkalinity
level after coagulation were with 68 mg/l as CaCO3 and 20 mg/l as CaCO3. For soil, alum sludge volume at the
optimum alum dosage was 50 ml for turbidity of 3,000 NTU. Alkalinity was 10 mg/l as CaCO3.
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บทนา
ปั จจุบนั แหล่งน้ าดิบที่เหมาะสมในการนามาผลิตน้ าประปาเพื่ออุปโภคและบริ โภคมีอยูอ่ ย่างจากัด ปั ญหาด้าน
ปริ มาณและคุณภาพน้ าดิบ ทาให้ตอ้ งมีการพัฒนากระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าให้มีคุณภาพดี สะอาดปลอดภัยตาม
มาตรฐานซึ่งต้องผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าหลายขั้นตอน อย่างไรก็ดีวิธีการและรู ปแบบเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่
กับคุณภาพน้ าดิบแต่ละแห่ง โดยให้ความสาคัญสูงสุดกับความสะอาดและความปลอดภัย การจัดการกับความขุ่นของน้ า
ดิบอันเนื่ องมาจากอนุภาคคอลลอยด์และสารแขวนลอยในน้ า เป็ นกระบวนการส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและใช้เวลานานกว่า
กระบวนการอื่น ความขุ่นของน้ าดิ บจึ งเป็ นตัวแปรสาคัญที่ ส่งผลต่อกาลังการผลิตน้ าประปาและเกี่ ยวพันต่อเนื่ องถึ ง
ปริ มาณน้ าที่จ่ายออกไปยังผูใ้ ช้น้ า
ระบบการผลิตน้ าประปาในปั จจุบนั โดยทัว่ ไปประกอบไปด้วยการเติมสารเคมีในกระบวนการการโคแอกกูเล
ชันฟล็อคคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรค ซึ่ งในสภาวะที่คุณภาพน้ าดิบเป็ นปกติระบบดังกล่าวจะ
สามารถทางานได้ดี อย่างไรก็ตามในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนมาก (Extreme weather
event) เช่น เกิดพายุฝนลมแรง หรื อดิ นโคลนถล่ม จะส่ งผลให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือน้ าดิบจะมีความขุ่น
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ (Annadurai et al., 2004) และทาให้เกิดปั ญหาแก่ระบบผลิตน้ าประปาได้
โดยทัว่ ไปแล้วผูค้ วบคุมระบบผลิตน้ าประปาจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนปริ มาณสารเคมีให้เหมาะสมกับกระบวนการโคแอก
กูเลชัน การที่น้ าดิบมีความขุ่นสูงจึงต้องใช้สารเคมีเพิม่ ขึ้น
โรงผลิตน้ าประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รับน้ าดิบจากแม่น้ าเลยเข้า
สู่ระบบการผลิต ซึ่งพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นภูเขาสูงและมีภูมิประเทศลาดชัน เมื่อมีฝนตกหนักจึงทาให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน
และชะล้างตะกอนต่างๆ ลงสู่ ลาน้ าอย่างรวดเร็ ว ทาให้น้ ามีความขุ่นเพิ่มสู งขึ้นกว่าปกติ โดยพบว่าในฤดูฝนค่าความขุ่น
สู งสุ ดของน้ าดิ บที่ตรวจวัดในปี พ.ศ. 2500 มีค่าสู งถึง 5,000 NTU เป็ นเวลาต่อเนื่ องหลายวัน (การประปาส่ วนภูมิภาค,
2561) และการควบคุมระบบการผลิตน้ าประปาเมื่อน้ าดิบที่นาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ า มีค่าความขุ่นสูงเกิน
ค่าที่ออกแบบไว้ (2,000 NTU; Kawamura, 2000) โดยทัว่ ไปต้องหยุดระบบการผลิตทั้งหมด แต่หากต้องหยุดระบบไว้
เป็ นเวลานานต่อเนื่องหลายวัน จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณน้ าที่จ่ายให้ประชาชนในพื้นที่บริ การ จึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการ
ผลิตโดยปรับการจ่ายสารเคมีเพิ่มมากขึ้นและอาจใช้สารเคมีชนิ ดอื่นร่ วมด้วน เช่น Polymer, Polyaluminium chloride
(Baghvand et al., 2010; Xia et al., 2018) รวมถึงการลดกาลังการผลิตลงครึ่ งหนึ่ งเพื่อลดปริ มาณตะกอนที่เข้าสู่ ถงั
ตกตะกอน ด้วยเหตุดงั กล่าวจึ งยังไม่มีขอ้ มูลที่ ครบถ้วนและแนวทางปฏิ บตั ิที่ชดั เจนเพื่อประยุกต์ใช้งานและควบคุ ม
ระบบผลิตได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบกรณี น้ าดิบที่มีความขุ่นสูง
การวิจยั ในครั้งนี้ จึงได้มุ่งศึกษาระดับของความขุ่นสู ง ต่อปริ มาณของสารโคแอกกูแลนท์ที่ใช้ตกตะกอน โดย
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบตั ิในการผลิตน้ าประปาได้อย่างเหมาะสม
มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณความต้องการสารโคแอกกูแลนท์ในสภาวะที่น้ ามีความขุ่นสู ง
ของระบบผลิตน้ าประปา
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วิธีการวิจยั
แผนการทดลอง
รวบรวมข้อมูลเบื้ องต้นของระบบผลิตน้ าประปาของการประปาส่ วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ซึ่งน้ าดิบที่นามาผลิตเป็ นน้ าประปานั้นมาจากแม่น้ าเลยที่บริ เวณอาเภอวังสะพุงและมีค่าความขุ่นค่อนข้างสู ง
โดยเป็ นการศึกษาข้อมูลค่าความขุ่นของน้ าดิบทางสถิติยอ้ นหลังในระยะเวลา 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2500
และเก็บข้อมูลค่าความเข้มข้นของตะกอนที่กน้ ถังตกตะกอน อัตราการไหลของน้ าเข้าถังตกตะกอน และพื้นที่ผิวของถัง
ตกตะกอน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดสภาวะที่ใช้สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ระบบในขั้นตอนต่อไป
สังเคราะห์น้ าดิบตัวอย่างที่ มีค่าความขุ่นสู งโดยใช้ดินเกาลินผสมน้ า ซึ่ งค่าความขุ่นที่ใช้จะอ้างอิงตามสถิติค่า
ความขุ่นของแม่น้ าเลยในระบบผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง โดยจะสังเคราะห์น้ าที่ความขุ่น
3,000 และ 7,000 NTU แล้วนามาหาปริ มาณการเติมสารส้มที่เหมาะสมโดยการทาจาร์เทสต์ซ่ ึงควบคุมความเป็ นด่างและ
pH จากนั้นวิเคราะห์หาปริ มาตรตะกอนที่เกิดจากการเติมสารส้มในปริ มาณที่เหมาะสม
เตรี ยมดินธรรมชาติที่เก็บมาจากบริ เวณพื้นที่อาเภอวังสะพุง โดยนามาตากให้แห้งและแยกดินละเอียด โดยร่ อน
ผ่านตะแกรงเบอร์ #100 แล้วนาดินที่ได้มาสังเคราะห์ความขุ่นที่ 3,000 NTU เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณดินธรรมชาติและ
ปริ มาณของดินเกาลินที่ ใช้ในการสร้างความขุ่น จากนั้นวิเคราะห์หาปริ มาณการเติมสารส้มที่เหมาะสมโดยการทาจาร์
เทสต์ซ่ ึงควบคุมความเป็ นด่างและ pH แล้วหาปริ มาตรตะกอนที่เกิดจากการเติมสารส้มในปริ มาณที่เหมาะสม
การทาจาร์ เทส
นาน้ าตัวอย่างใส่บีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร เติมสารละลายสารส้มที่มีความเข้มข้น 1 % ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร ลงในบีก
เกอร์แรกและเพิ่มปริ มาณขึ้นทีละ 1 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ต่อๆไป ทาการกวนเร็ วที่ 100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที แล้ว
กวนช้าต่อที่ ความเร็ ว 30 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนอีก 20 นาที นาน้ าใสไปวัดค่าความขุ่น
คงเหลือเทียบกับปริ มาณสารส้มที่เติมลงไป
สถานทีใ่ นการทาการทดลอง
การประปาส่ ว นภูมิภาคสาขาวังสะพุง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, การประปาส่ วนภู มิภาคเขต 7 จังหวัด
อุดรธานี, ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการวิจยั
สถิตคิ ่ าความขุ่นของแม่ นา้ เลย
จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติค่าความขุ่นของแม่น้ าเลย บริ เวณพื้นที่ อาเภอวังสะพุงระหว่างปี พ.ศ. 25592500 พบว่าค่าความขุ่นจะมีค่าสูงเกิน 1,000 NTU ในช่วงฤดูฝน และความขุ่นจะสูงมากในช่วงต้นและปลายฤดูฝนโดยมี
ค่าความขุ่นสูงถึง 5,000 NTU (รู ปที่ 1)โดยระยะเวลาที่เกิดความขุ่นสูงประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทาให้ระบบผลิตประปามี
คุณภาพน้ าประปาที่ลดลงและต้องใช้ปริ มาณสารเคมีที่สูงขึ้นในการกาจัดความขุ่น
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รู ปที่ 1 แสดงค่าความขุ่นสูงสุดรายเดือนในปี พ.ศ. 2559 และ 2500
การสังเคราะห์ ความขุ่นในนา้ ดิบ
ในการทดลองเพื่อหาปริ มาณสารส้มที่ ใ ช้ตกตะกอนที่ เ หมาะสมจ าเป็ นต้อ งสังเคราะห์ น้ าที่ มีค วามขุ่นใน
การศึกษานี้ ใช้ดินเกาลินและดินธรรมชาติบริ เวณริ มแม่น้ าเลย อาเภอวังสะพุง ผลการสังเคราะห์ความขุ่นในน้ าตัวอย่าง
ด้วยการเติม ดิ นเกาลินสามารถแสดงได้ในรู ปที่ 2 และผลของการเติ มดิ นธรรมชาติ เพื่อสังเคราะห์ความขุ่นแสดงใน
รู ปที่ 3 โดยพบว่าปริ มาณดินเกาลินหรื อดินธรรมชาติ ที่เติมลงไปในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นนั้นทาให้น้ ามีความขุ่นเพิ่มขึ้นเป็ น
สัดส่วนกันโดยตรง แต่ที่ค่าความขุ่นที่เท่ากันจะต้องใช้ปริ มาณดินธรรมชาติมากกว่าดินเกาลินในการสังเคราะห์ความขุ่น
ทั้งนี้เป็ นเพราะดินธรรมชาติมีส่วนประกอบของ Sand, Silt และ Clay โดยที่ Sand และ Silt มีขนาด 2.0 - 0.075 mm และ
0.075 - 0.002 mm ตามลาดับ สาหรับ Clay นั้นจะมีขนาดเล็กกว่า 0.002 mm (American Association of State Highway
and Transportation Officials [AASHTO], 2019) ดังนั้นเมื่อผสมน้ าแล้วบางส่ วนอาจจะตกตะกอนไม่ทาให้เกิดความขุ่น
ได้ ในขณะที่ ดินเกาลินซึ่ งมีขนาดเล็กกว่า 0.002 mm (Imerys Kaolin, 2019) จึ งสามารถแขวนลอยในน้ าได้โดยไม่
ตกตะกอนในน้ า ทาให้สร้างความขุ่นได้สูงแม้จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าดิน

ความขุ่น (NTU)

10000

y = 2010.5x - 898.4
R² = 0.9956

8000
6000
4000
2000
0
0

1

2

3

4

ปริ มาณดินเกาลิน (g/l)
รู ปที่ 2 ปริ มาณดินเกาลินที่ทาให้เกิดค่าความขุ่น
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PMO5-5
10000

y = 120.32x - 112.42
R² = 0.9929
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ปริ มาณดินธรรมชาติ (g/l)
รู ปที่ 3 ปริ มาณดินธรรมชาติที่ทาให้เกิดค่าความขุ่น
ปริมาณสารส้ มทีเ่ หมาะสมในการกาจัดความขุ่นสู ง
การทาจาร์เทสเพื่อหาปริ มาณสารส้มที่เหมาะสมสามารถแสดงได้ในรู ปที่ 4 ซึ่ งน้ าตัวอย่างที่สังเคราะห์ดว้ ยดิน
เกาลิน ที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU และ 7,000 NTU จะใช้สารส้มปริ มาณ 50 mg/l และ 90 mg/l ตามลาดับ และน้ าตัวอย่าง
ที่สงั เคราะห์ดว้ ยดินธรรมชาติ ที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU จะใช้สารส้มปริ มาณ 50 mg/l โดยน้ าตัวอย่างทั้งหมดก่อนเติม
สารส้มและหลังเติมสารส้มแล้วสามารถวัดค่า pH ได้เท่ากับ 7
น้ าตัวอย่างที่สงั เคราะห์ดว้ ยดินเกาลิน ที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU และ 7,000 NTU หลังจากเติมสารส้ม 50 mg/l
และ 90 mg/l แล้วจะเกิดตะกอนที่มีปริ มาตร 50 ml และ 100 ml และมีความเป็ นด่างคงเหลือเท่ากับ 68 mg/l as CaCO3
และ 20 mg/l as CaCO3 ส่วนน้ าตัวอย่างที่สงั เคราะห์ดว้ ยดินธรรมชาติที่ค่าความขุ่น 3,000 NTU หลังจากเติมสารส้ม 50
mg/l จะเกิดตะกอนที่มีปริ มาตร 50 ml และมีความเป็ นด่างคงเหลือเท่ากับ 10 mg/l as CaCO3 ซึ่ งความเป็ นด่างในน้ ามี
ส่วนสาคัญในการสะเทินกรดที่เกิดจากการเติมสารส้ม หากไม่มีความเป็ นด่างคงเหลืออยูใ่ นน้ าเลย น้ าจะมี pH ลดลงทา
ให้สารประกอบอะลูมิเนียมจากการเติมสารส้มนั้นไม่ตกตะกอน และน้ าจะมีสภาวะเป็ นกรดที่เกิดจาก H2SO4 (Ye et al.,
2007)
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PMO5-6
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ปริ มาณสารส้ ม (mg/l)
รู ปที่ 4 ปริ มาณสารส้มต่อความขุ่นของน้ าที่สงั เคราะห์ดว้ ยดินเกาลินและดินธรรมชาติ

(a)
(b)
รู ปที่ 5 (a)น้ าสังเคราะห์จากดินธรรมชาติที่ความขุ่น 3000 NTU ก่อนเติมสารส้ม, (b)น้ าสังเคราะห์จากดิน
ธรรมชาติที่ความขุ่น 3000 NTU หลังทาจาร์เทส
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ค่าความขุ่นของแม่น้ าเลย บริ เวณพื้นที่อาเภอวังสะพุงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2500 พบว่ามีค่าได้ต่าสุ ดที่ 35 NTU
และสูงสุดที่ 5,000 NTU ซึ่งในฤดูฝนน้ าจะมีความขุ่นสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
จากการศึกษาการสังเคราะห์ความขุ่นโดยใช้ดินเกาลินและดินธรรมชาติพบว่าที่ความขุ่นเท่ากันจะใช้ปริ มาณ
ของดินเกาลินในการสังเคราะห์นอ้ ยกว่าดินธรรมชาติมาก เนื่ องจากดินเกาลินมีขนาดของอนุภาคเล็กกว่า 0.002 mm จึง
สามารถแขวนลอยในน้ าได้ดีกว่าดิ นธรรมชาติ และผลการทาจาร์ เทสที่ ความขุ่น 3,000 NTU น้ าที่สังเคราะห์ดว้ ยดิ น
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เกาลินและดิ นธรรมชาติ ตอ้ งการปริ มาณสารส้มเท่ากันที่ 50 mg/l จึ งพอสรุ ปได้วา่ ดินเกาลินสามารถนามาใช้เป็ นสาร
สังเคราะห์ความขุ่นในการทดลองแทนน้ าตัวอย่างจากธรรมชาติได้
การบาบัดน้ าที่มีความขุ่นสูงตั้งแต่ 1,000 NTU ขึ้นไปโดยใช้สารส้มเป็ นสารโคแอกกูแลนท์เพียงชนิ ดเดียวนั้น
สามารถทาได้ แต่การใช้สารส้มนั้นต้องควบคุมค่า pH และความเป็ นด่างด้วย ซึ่ งความเป็ นด่างจะเป็ นตัวที่ช่วยสะเทิ น
กรดจากการเติมสารส้ม งานวิจยั ในอดีตที่ผ่านมาหากความขุ่นของน้ าสู งมากกว่า 1,000 NTU ขึ้นไปจะใช้สารโคแอกกู
แลนท์ม ากกว่า หนึ่ ง ชนิ ดในการบ าบัด น้ า ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ เป็ นการลดปริ ม าณกรดที่ เ กิ ด จากการเติ ม สารส้ม และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการบาบัดน้ า จากงานวิจยั นี้ จึงสามารถนาไปเป็ นแนวทางการประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบตั ิ สาหรับการ
ผลิตน้ าประปาได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
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