
กลุมสิ่งสกปรกในนํ้า-Water Contaminants 

1. สารแขวนลอย 
         -ฝุนละออง  ซากพืชซากสัตว เสนใย ขน ใบไม เกสร 

2. สารละลายในน้ํา     
         -สารเคมี  โลหะหนัก แรธาตุ กาซ 

3. จุลินทรีย           
            -จากนํ้า  จากอากาศ คน สัตว 
            -เจริญเติบโต   ขยายพันธ 
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พารามิเตอรคุณภาพน้ํา 

Parameter     น้ําประปาดื่มได            น้ําดื่มบรรจุขวด      น้ํากอกประปาเมือง 

Turbidity-ความขุน        <5                 <5 ? 
pH – กรด/ดาง 6.5-8.5 6.5-8.5 6.8-7.4 

TDS - สารละลายทั้งหมด <500 <500 300-400 
Hardness - ความกระดาง <300 <100 90-130 
Iron - สนิมเหล็ก <0.5 <0.3 0.04-0.07 
Lead - ตะก่ัว <0.05 <0.05 ไมพบ 
E.Coli - เชื้อโรค ไมมี ไมม ี ? 
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คุณประโยชนของแรธาตุในนํ้าประปา 

1.แคลเซียม ชวยเสริมสรางกระดูกและชวยยับยั้งความดันโลหิตสูง 

 
2.โปแตสเซียม ชวยใหระบบประสาททํางานปกติ  ชวยพาออกซิเจน

ไปยังสมอง 

3. แมกนีเซียม ชวยสงผานกระแสประสาท ชวยควบคุม 

การเผาผลาญอาหาร 

4.เหล็ก     ชวยเสริมสรางเม็ดเลือดแดง 

 



น้ําประปาเมืองปนเปอน 

จากทอเกา ทอแตก ฯลฯ 

คลอรีนระเหยในถังพักน้ํา 

เช้ือโรคขยายพันธุทวีจํานวนไดมากมาย 
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เช้ือโรคยึดเกาะอาศัยในอุปกรณระบบประปา 

ถัง 

กอกนํ้า 

ทอ 

ฝกบัว 
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กาซโอโซนเกิดจากออกซิเจนทํางานแลวคืนสภาพออกซิเจน 

ออกซิเจน 

(O2) 

ไดรับพลังงาน 

Corona, UV 

โอโซน 

(O3) 

ทําลายมลภาวะ 

Disinfectant 

คืนสภาพออกซิเจน 

(O2) 
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 การทําปฏิกิริยาสลายสารพิษเชนไซยาไนดละลายน้ํา  

 การทําปฏิกิริยาแยกโลหะหนักละลายน้ํา เชน สนิมเหล็ก 

 2CNO- + 3O3 + H2O             2HCO-
3 + N2 + 3O2  

 2Fe2+ + O3 + H2O                   2Fe3+ + O2 + 2OH-  
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• ตองมีระบบกรองหรือตกตะกอน หลังทําปฏิกิริยาโอโซน 

โอโซนทําปฏิกิริยาแยกความสกปรกออกจากน้ํา 

น้ําดิบมีสนิมเหล็ก 
ละลายในน้ํา (Fe2+) 

เติมโอโซน (O3) 
ทําปฏิกิริยาเปลียน 

(Fe2+                Fe3+) 

เติมโอโซน 20 
นาที 
เร่ิมตกตะกอน 

น้ําดิบเติมออกซิเจน 
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1. การบําบัดเบื้องตน (Pre-Treatment) 

- เรงการตกตะกอน 

- เสริมประสิทธิภาพการกรอง และการลางสารกรอง 

- บําบัดสนิมเหล็ก แมงกานีส ในน้ําดิบ 

- สลายอินทรียสาร  สลายกลิ่น สลายสารพิษ 

2. การบําบัดฆาเชื้อโรค (Post-Treatment) 

- ทําลายเชื้อโรค ในน้ํา/ ในถังพักน้ํา 

- ทําลายเชื้อโรคในระบบทอสงน้ํา ฝกบัว ภาชนะบรรจุ 
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1. กรองแอนทราไซด/กรองคารบอน 

- กรองตะกอน 

- กรองเก็บความสกปรกออกจากน้ํา หลังทําปฏิกิริยาโอโซน 

2. กรองซีโอไลท 

- กรองสนิมเหล็ก  เเมงกานิส 

- กรองเก็บความสกปรกออกจากน้ํา หลังทําปฏิกิริยาโอโซน 
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3. กรองเชื้อโรค 

- ควรกรองไดละเอียดถึง 0.1 ไมครอน 

- เปนกรองสุดทาย เพ่ือเสริมความมั่นใจ 
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ตัวอยางเคร่ืองกรองน้ํา 

กระบอก20 นิ้ว 

กระบอกกรองขนาด 20 นิ้ว 

- สามารถเลือกไสกรองไดตามตองการ 

- สามารถถอดลาง / เปล่ียนไสได 

   ตามประเภทของไวกรอง 

ถังกรองManual ถังกรอง Auto 

ถังกรอง PE พันทับเสริมแรงดวย FRP 

- หัวกรอง Manual Multi Port Valve 

- บรรจุสารกรองไดตามประเภท / ความจุ 

- ลางสารกรองโดยขยับตําแหนงวาลว 

ถังกรอง PE พันทับเสริมแรงดวย FRP 

- หัวกรองอัตโนมัติ 

- บรรจุสารกรองไดตามประเภท / ความจุ 

- ตั้งเวลาลางสารกรองไดอัตโนมัติ 



ชุดระบบผลิตนํ้าดื่มสะอาดดวยโอโซนผนวกกรอง – S 

F1 F2 F3 F4 F5

ถังพักน้ํา

O2

น้ําดื่ม

O3

น้ําประปา

Check

Valve

Ball 

Valve

Pressure 

Sw.

F0

เครื่องผลิตโอโซน

ปมน้ํา

ชุดกรองน้ําดื่ม



ชุดผลิตน้ําดื่มสะอาดดวยโอโซนผนวกกรอง 
ติดต้ังเพื่อเตรียมรับมือน้ําทวม ป 2555 สําหรับศูนยผูอพยพ 
สนับสนุนงบประมาณโดย : Save the Children and ECHO 

1. มัสยิดกุฏีชอฟา 2.วัดคลองมะเดื่อ 
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ภาพชุดระบบผลิตนํ้าดื่มสะอาดดวยโอโซนผนวกกรอง 

– S 

แบบ Outdoor แบบ Indoor 

อุปกรณโอโซน + ชุดกรอง 

ประกอบอยูภายในตูนํ้าด่ืม 

อุปกรณโอโซน + ชุดกรอง 

ประกอบแยกชุดกัน 





• นํ้าประปาโอโซนอาคาร 

 

• โรงงานผลิตนํ้าดื่ม • นํ้าดื่มบริการพนักงาน 
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ขอเปรียบเทียบระบบผลิตน้ําสะอาด 
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ความสกปรกในน้ํา 

ขอเปรียบเทียบ 

ระบบกรองพื้นฐาน ระบบกรอง RO ระบบโอโซน  

ผนวกระบบกรอง 
สารแขวนลอย กรองไดดี กรองไดดีมาก กรองไดดี 
สารละลาย นอย ดีมาก ดี 
สารพิษ ไมได ดีมาก ดีมาก 
เชื้อโรค นอย ดี ดีมาก 
คุณภาพน้ํา ปานกลาง -นํ้าสะอาดไมมีแรธาตุ 

-นํ้าเปนกรดเล็กนอย 
-น้ําสะอาดมีแรธาตุ 

  
ขอจํากัด -ระบบเสื่อมสภาพเร็ว -ตองมี กรองเบื้องตนที่ดี 

-ลงทุนและบํารุงรักษาสูง 

-ลงทุนคร้ังแรก 
-ความเขาใจประโยชนของแรธาตุ

ในน้ํา 



O
3

Booster Pump

O
2

Reactor Tank

Ozonation Pump

Ozone Generator

Main Feed

Pipe

Water

Supply

Filter scope of work

ระบบโอโซนฆาเช้ือโรคในระบบประปาอาคาร(บอ ถัง ทอ ฝกบัว) 
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ระบบกรอง  เพื่อกรองตะกอนส่ิงปนเปอนจากทอสงน้ํา 

ระบบโอโซน  เพื่อฆาเชื้อโรคในถังพัก และทอสงน้ํา 
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