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                   กระบวนการผลิตนาํประปาสามารถบาํบดัความขุ่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่สามารถบาํบดัสาร 
อินทรียใ์นนาํไดเ้พียงบางส่วนเท่านนั  สารอินทรียที์เหลืออยูท่าํปฏิกิริยากบัคลอรีนทีใชใ้นการฆ่าเชือโรคและ 
ก่อใหเ้กิดสารกลุ่มไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes, THMs) ซึงเป็นสารก่อมะเร็ง  งานวจิยันีจึงมีวตัถุประสงค ์
เพือศึกษาประสิทธิภาพการบาํบดัสารอินทรียธ์รรมชาติในนาํดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน  โดยใชส้าร
สร้างตะกอน 3 ชนิด  คือ  สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) เฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 
และใช ้Anion polymer เป็นสารรวมตะกอน  โดยใชต้วัอยา่งนาํจากจุดสูบนาํเขา้โรงงานประปาจากแม่นาํแม่กลอง
และแม่นาํท่าจีน  ปัจจยัทีทาํการศึกษาไดแ้ก่  ชนิดและความเขม้ขน้ของสารสร้างตะกอน  pH ตงัตน้  รวมถึงชนิด 
และความเขม้ขน้ของโพลิเมอร์  พารามิเตอร์บ่งชีประสิทธิภาพการบาํบดัคือ  ความขุ่น  TOC  DOC   UV-254 และ 
THMFP 
 เมือวิเคราะห์คุณภาพนาํดิบจากแม่นาํท่าจีนพบวา่มีความขุ่นและสารอินทรียสู์งกวา่แม่นาํแม่กลอง  
ผลการทดลองพบวา่เมือเพิมปริมาณสารสร้างตะกอนมีผลต่อประสิทธิภาพการบาํบดัความขุ่นไดดี้กวา่สารอินทรีย ์ 
โดยสารสร้างตะกอนและสภาวะทีเหมาะสมทีจะนาํไปใชจ้ริงในระบบประปาของนาํจากแม่นาํแม่กลองและแม่
นาํท่าจีน คือ Alum 40.0 mg/L Anion polymer 0.2 mg/L ที pH ตงัตน้ 7.0 และ Alum 60.0 mg/L Anion polymer 
0.1 mg/L ที pH ตงัตน้ 6.0 ตามลาํดบั    
 เมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบาํบดัจากการทดลองและนาํจากระบบประปาในปัจจุบนั  พบวา่
ทงัการทดลองและระบบประปามีประสิทธิภาพในการบาํบดัความขุ่นไดดี้ใกลเ้คียงกนั โดยร้อยละของการบาํบดั
ความขุ่นสูงกวา่ 90  ส่วนประสิทธิภาพในการบาํบดั TOC  DOC  UV-254 และ THMFP ของระบบประปาคือ 4.05   
10.81  7.03 และ 0.05 ตามลาํดบั  ในขณะทีการทดลองของแม่นาํแม่กลองสามารถบาํบดัไดร้้อยละ 49.56-56.36  
38.03-49.15  36.61-44.36 และ 46.31-49.05 ตามลาํดบั  ส่วนแม่นาํท่าจีนสามารถบาํบดัไดร้้อยละ 34.46-39.48   
32.15-49.31  35.38-47.26 และ 38.80-59.28 ตามลาํดบั  ซึงเห็นไดว้า่แม่นาํท่าจีนมีประสิทธิภาพการบาํบดัตาํกวา่
แม่นาํแม่กลอง  เนืองจากแม่นาํท่าจีนมีค่าความขุ่นและสารอินทรียใ์นนาํดิบสูงกวา่แม่นาํแม่กลอง  นอกจากนนัยงั
พบวา่ THMFP ของนาํทีบาํบดัดว้ยสภาวะทีทาํการทดลองมีค่าตาํกวา่ความเขม้ขน้ THMs ในมาตรฐาน ของ WHO 
และ US-EPA กาํหนด  จึงสรุปไดว้า่สภาวะการบาํบดัตามการทดลองนีสามารถบาํบดันาํใหป้ลอดภยัต่อการอุปโภค 
บริโภคในแง่ของการเกิดสาร THMs 
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 In the productionof water supply, turbidity was efficiently removed by water treat- 
ment system while removal efficiency of dissolved organic matter was very low. Consequently, 
dissolved organic matter remained in water can react with added chlorine to form trihalome- 
thanes which was a human carcinogenic substance. So the objective of this research was to 
investigate the optimum conditions of natural organic matter  (NOM) removal by chemical  
coagulation and flocculation processes. Water samples were collected from raw water intake 
at water treatment plants located at MaKlong and ThaChin Rivers. The factors including types 
and dosages of coagulants (Alum, PACl and FeCl3), initial pH and flocculant dosages (Anion 
polymer) were assessed. The indicators of treatment efficiency were turbidity as well as NOM 
in terms of TOC, DOC, UV-254 and THMFP. 

      The results showed that turbidity and NOM in the water collected at ThaChin river 
was higher than those in MaKlong river. Coagulation and flocculation process resulted in a 
higher removal efficiency of turbidity in comparison to NOM. As considering the chemical cost 
and applicability in real water treatment system, the optimum conditions for MaKlong and 
ThaChin river water were the integration between alum dosage 40.0 mg/L at initial pH 7.0 and 
anion polymer dosage 0.2 mg/L and alum dosage 60.0 mg/L at initial pH 6.0 and anion polymer 
dosage 0.1 mg/L, respectively. 
 As comparing the treatment efficiencies of the experiments and the water treatment 
system, turbidity was effectively removed by the water treatment system and all of the 
experiments. The percentages of turbidity removal were higher than 90 whereas the removal 
efficiencies of NOM resulted from the experiments were much higher than those of the water 
treatment system. The removal percentages of TOC, DOC and UV-254 and THMFP of the water 
treatment system were 4.05  10.81  7.03 and 0.05, respectively, while those of MaKlong river 
experiments were in the ranges of 49.56-56.36  38.03-49.15  36.61-44.36 and 46.31-49.05, 
respectively, and those of ThaChin river experiments were 34.46-39.48  32.15-49.31  35.38-
47.26 and 38.80-59.28, respectively. Moreover, THMFP in water, treated by these experimental 
conditions, was lower than THMs concentration in WHO and US-EPA standards. 
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