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การทาํปฏิกริิยาของก๊าซโอโซนในนํา้ 

2Fe2+ + O3 + H2O   2Fe3+ + O2 + 2OH- 

2Mn2+ + 5O3 + 3H2O   2MnO4
- + O2 + 6H+

 

2CNO- + 3O3 + H2O   2HCO3
- + N2 + 3O2 



โอโซนทําปฏิกิริยาแยกความสกปรกออกจากน้ํา 

น้ําดิบมีสนิมเหล็ก 

ละลายในน้ํา (Fe2+) 

เติมโอโซน (O3) 

ทําปฏิกิริยาแตก 

(Fe2+                Fe3+) 

เติมโอโซน 20 นาที 

เร่ิมตกตะกอน 

น้ําดิบเติมออกซิเจน 



ระบบโอโซน ชวยกําจัดโลหะหนักที่เปนพิษในน้ํา เชนสารหนู 

- Abstract 

The applicability of ozone as a digesting agent in the trace analysis of 

arsenic in natural water samples has been investigated. Similar 

detection limits of 5 microg/L, lower quantification limits of 

approximately 10 microg/L were estimated for the both DPP and SP 

measurements. Thus, ozone treatment may, in many cases, be 

successfully used for the pretreatment of samples of arsenic in natural 

water samples. 
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ผลทดสอบโอโซนฆ่าเช้ือโรคในนํา้แป้ง 

เวลาเติมโอโซน 

(นาที) 0 10 20 30 

Total Bac. 2.3 x 106 1.3 x 106 7 x 104 45 

Mold 2,500 4,200 4,000 <10 

Yeast <10 200 140 <10 



Water Contaminants 

1. สารแขวนลอย 

         -ฝุนละออง  ซากพืชซากสัตว เสนใย ขน ใบไม เกสร 

2. สารละลายในนํ้า     

         -สารเคมี  โลหะหนัก แรธาตุ กาซ 

3. จุลินทรีย           
            -จากนํ้า  จากอากาศ คน สัตว 

            -เจริญเติบโต   ขยายพันธ 



นํ้าประปา 

และแพรกระจายเช้ือโรคสูคน 
แหลงเพาะทวีจํานวน 



ขณะอาบนํ้า เรารับเช้ือโรคจากละอองนํ้าเขาสูปอด 

เกิดปอดบวมรุนแรงถึงเสียชีวิตได 

ขาวทีวี USA : ผูปวยรับเชื้อ 

จากน้ําประปา ร.พ. St. Mary’s  

ถึงเสียชีวิต 1 ราย 

ขาวทีวี USA : ผูปวยรับเชื้อ 

จากน้ําประปา ร.พ. Aurora St. Luke’s 

เกิดอาการปอดบวม 8 ราย 



1. การบําบัดน้ําเบื้องตน (Pre-Treatment) 

- เรงการตกตะกอน 

- บําบัดสลายอินทรียสารในน้ําดิบ 

- บําบัดสนิมเหล็ก แมงกานีส ในน้ําดิบ 

- เสริมประสิทธิภาพการกรอง 

- บําบัดสลายกลิ่น สลายสารพิษ 



2. การบําบัดน้ําฆาเชื้อโรค (Post-Treatment) 

- น้ําผานการบําบัดเบื้องตนมาแลว 

- บําบัดฆาเชื้อโรคคงเหลือในน้ํา 

- บําบัดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในน้ํา 

- ผลิตน้ําโอโซนเพ่ือใชงานฆาเชื้อโรค CIP 











• นํา้ประปาโอโซน 

• อุทยานแหงชาติ  20 แหง 

• โรงงานผลตินํา้ดืม่ • นํา้ดืม่บริการพนักงาน 





น้ําประปาสะอาดดื่มได 

สนามกอลฟ เซนต แอนดรูวส 

น้ําประปาสะอาดดื่มได 

โรงพยาบาลธนกาญจน 
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