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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีไดก้ารออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตน้แบบส าหรับ

บ าบดัแก๊สคลอรีนในโรงผลิตน ้ ามหาสวสัด์ิ  (การประปานครหลวง) เพื่อ
เพิ ่มประสิทธิภาพส าหรับงานซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนหัวจ่ายแก๊ส
คลอรีน  ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณของแก๊สคลอรีนท่ีร่ัวไหลจากขั้นตอนการ
เปล่ียนหวัจ่ายแก๊สและบ าบดัแก๊สคลอรีนเพื่อป้องกนัการเกิดอนัตรายต่อ
สุขภาพของพนกังานและบุคคลโดยรอบ รวมทั้งช่วยลดมลพิษทางอากาศ
อนัเกิดจากแก๊สคลอรีน แบบอุปกรณ์ตน้แบบส าหรับบ าบดัแก๊สคลอรีนมี
ขนาดความกวา้ง 30 เซนติเมตร ความยาว 30 เซนติเมตร ความสูง 44 
เซนติเมตร ท าจากแผ่นอะคริลิค ท่อดูดมีความยาว 1.50 เมตร ซ่ึงมีระบบ
การท างานโดยการดูดแก๊สคลอรีนผ่านตวักรองแก๊สคลอรีนและควบคุม
การท างานโดยวงจรไฟฟ้าเปิด -ปิดโบลเวอร์ดูดอากาศ 220 โวลต ์
ก าลังไฟฟ้า 1,200 วตัต์ มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดการท างานของ
อุปกรณ์ตน้แบบส าหรับบ าบดัแก๊สคลอรีนผา่นสมาร์ทโฟน ประสิทธิภาพ
การท างานผ่านท่อดูดโดยไม่เกิดการกระจายต่อของกลุ่มควนัท่ีระยะ 5 
เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 30 วินาที และมีประสิทธิภาพในการบ าบดั
แก๊สคลอรีนภายในระยะเวลา 120 วนิาที ท่ีค่าทดสอบเร่ิมตน้ 1.50 ppm 

 
ค าส าคญั:  แก๊สคลอรีน, โรงผลิตน ้ ามหาสวสัด์ิ  
 

Abstract 
This research designed and built the prototype for chlorine 

gas treatment at Mahasawat Water Treatment Plant (Metropolitan 
Waterworks Authority). The objective of the study was to increase the 
maintenance efficiency by changing the regulator of the chlorinator in 
order to reduce the leak of chlorine gas during the gas supply. In 
addition, chlorine gas was treated in order to prevent staff and 

surrounding people from health hazard and air pollution caused by 
chlorine gas. The prototype for gas chlorine treatment was 30 
centimeter wide, 30 centimeter long and 44 centimeter high. It was 
made of acrylic sheets and the suction line was 1.50 meter long. The 
prototype operated by sucking chlorine gas through the gas filter and 
was controlled by an open-closed electric circuit. The suction blower 
was 220 volts and the electric power was 1,200 watt. The prototype for 
chlorine gas treatment was controlled through smart phones for 
switching on/off the operation. The operation efficiency of suction line 
without smoke distribution was at the distance of 5 centimeter in 30 
seconds. The efficiency of chlorine treatment was at 120 seconds at the 
default test value of 1.50 ppm.  

 
Keywords:  Chlorine Gas, Mahasawat Water Treatment Plant  
 

1. บทน า 
โรงผ ลิตน ้ ามห าสวัส ด์ิ  (ก ารประปานครหลวง) เป็ น

โรงงานผลิตน ้ าประปาให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สามารถผลิตน ้ าได้วนัละประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ใน
ปัจจุบนัท าการผลิตน ้ า โดยการสูบน ้ าดิบจากล าคลองมาผา่นกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน การใช้สารเคมี เช่น สารส้ม สารคลอรีน เป็นต้น 
กระบวนการดงักล่าวจะมีวิศวกรท าหนา้ท่ีควบคุมหวัจ่ายสารเคมีหรือท า
หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ [1], [2] 

โดยส่วนงานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการผลิต
น ้ าประปาคือ แผนกเคร่ืองกลและเคมี เน่ืองจากส่วนงานดังกล่าวมีผล
โดยตรงต่อกระบวนการผลิตน ้ าประปาให้แก่ประชาชน แผนกเคร่ืองกล
และเคมีนั้นจะท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงรักษาหรือท าการเปล่ียนหวัจ่ายสารเคมี
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ภายในโรงงาน เช่น ดูแลตรวจสอบสารเคมีในโรงงาน เป็นตน้ ในการ
เปล่ียนหวัจ่ายถงัแก๊สคลอรีนแต่ละคร้ังจะจะพบวา่มีการร่ัวไหลของแก๊ส
คลอรีนออกมา โดยอุปกรณ์ป้องกนัสารคลอรีนเขา้สู่ร่างกายคือ อุปกรณ์
ป้องกันการหายใจหรือหน้ากากออกซิเจน แต่ยงัขาดการป้องกันสาร
คลอรีนออกสู่บรรยากาศภายนอก ซ่ึงปัจจุบันภายในโรงงานท่ีตั้ งถัง
คลอรีนจะเป็นระบบเปิดท าใหไ้ม่สามารถควบคุมแก๊สคลอรีนบริเวณนั้น
ได้ท าให้เกิดการร่ัวไหลของแก๊สคลอรีน ซ่ึงอาจเป็นอันตรายแก่ผูม้า
ติดต่องาน และวิศวกรท่านอ่ืน ๆ ท่ีผ่านไปมาและท าให้สภาพแวดลอ้ม
บริเวณนั้นเป็นพิษ  

ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ตน้แบบส าหรับบ าบดัแก๊สคลอรีนแบบพกพา ในโรงงานผลิตน ้ า
มหาสวสัด์ิ (การประปานครหลวง) ส าหรับงานซ่อมบ ารุงและเปล่ียนหัว
จ่ายแก๊สคลอรีน โดยตวัอุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต์ และติดตั้งเซ็นเซอร์
ตรวจจบัแก๊สคลอรีนเพื่อตรวจสอบการร่ัวไหลและระบบ IoT เพื่อแจง้
เตือนเม่ือเซ็นเซอร์ตรวจพบวา่มีแก๊สคลอรีนร่ัวไหล 

 2.  สภาพการท างานของโรงงานกรณีศึกษาในปัจจุบัน 
แผนกเค ร่ืองกลและเคมี เป็นแผนกท่ี มีความส าคัญ ต่อ

กระบวนการผลิตน ้าประปาใหแ้ก่ประชาชน โดยปัจจุบนัมีวศิวกร 4-5 คน 
และมีปริมาณงานแจง้ซ่อมรวมงานซ่อมบ ารุงรักษา โดยเฉล่ียอาทิตยล์ะ 
2-3 คร้ัง แผนกเคร่ืองกลและเคมีนั้นจะท าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงรักษาหรือท า
การเปล่ียนหัวจ่ายสารเคมีภายในโรงงาน เช่น ดูแลตรวจสอบสารเคมี 
เปล่ียนหวัจ่ายถงัแก๊สคลอรีน เป็นตน้ ในการเปล่ียนหวัจ่ายถงัแก๊สคลอรีน
แต่ละคร้ังจะใช้เวลาในการท างาน 15-30 นาที และมีวิศวกรท่ีท าหน้าท่ี
ประมาณ 2 คน โดยมีขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงรักษาหรือการเปล่ียนหวั
จ่ายถงัแก๊สคลอรีน ไดแ้ก่  ประแจ  คอ้นปอนด์  คีม  ถุงมือ และหนา้กาก
ออกซิเจน 

- สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันการหายใจหรือหน้ากาก
ออกซิเจน ก่อนท าการตรวจสอบการท างานของระบบว่ามีการท างาน
ผดิปกติหรือไม่  

- ท าการซ่อมบ ารุงรักษาหรือเปล่ียนหวัจ่ายถงัแก๊สคลอรีน 

 

รูปท่ี 2 หอ้งเกบ็ถงัแก๊สคลอรีน 

 

รูปท่ี 3  การกระจายของแก๊สคลอรีนขณะซ่อมบ ารุง 
 
จากรูปท่ี 3 จะเห็นไดช้ดัว่ามีการร่ัวไหลของแก๊สคลอรีน ซ่ึง

ไม่มีการป้องกนัแก๊สคลอรีนออกสู่ภายนอกแต่อยา่งใด ทางผูจ้ดัท าจึงเกิด
ความคิดท่ีจะสร้างอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับบ าบัดแก๊สคลอรีนใน
โรงงานผลิตน ้ ามหาสวสัด์ิ (การประปานครหลวง) ท่ีมีคุณสมบติัการใช้
งานด้วย Internet of Things (IoT) ท่ีสามารถสั่งงานแบบออนไลน์ผ่าน
ทางโทรศพัท์มือถือข้ึนมา เพื่อบ าบดัแก๊สคลอรีนท่ีร่ัวไหลจากการซ่อม
บ ารุงหรือเปล่ียนหวัจ่ายถงัแก๊สคลอรีนเพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ผูม้าติดต่อ
งาน และวศิวกรท่านอ่ืนๆ ท่ีผา่นไปมา รวมถึงยงัท าใหส่ิ้งแวดลอ้มบริเวณ
นั้ นไม่มีการปนเป้ือนของแก๊สคลอรีนและย ังสะดวกต่อการซ่อม
บ ารุงรักษาหรือเปล่ียนหวัจ่ายถงัแก๊สคลอรีน 

 3.  แนวคดิในการออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับบ าบัดแก๊ส
คลอรีน 

จากการศึกษารูปแบบการท างานในปัจจุบนัของโรงงานพบวา่
สภาวะการร่ัวไหลของแก๊สคลอรีนจะมีพื้นท่ีร่ัวไหล โดยประมาณ 3x5 
เซนติเมตร ทางผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างหวัต่อสายดูดแก๊สคลอรีนท่ีมี
ขนาด 10x15 เซนติเมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการควบคุมและป้องกนัแก๊ส
คลอรีนท่ีจะกระจายตวัออกสู่ภายนอกโครงสร้างอุปกรณ์ท ามาจากแผ่น
อะคริลิค (Acrylic Sheet) ท่ีมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมี ใชง้านง่ายทั้งการตดั การเจาะและมีน ้าหนกัเบา 

อุปกรณ์ตน้แบบสาหรับบาบดัแก๊สคลอรีน มีส่วนประกอบ
ส าคญัแสดงดงัรูปท่ี 4   

 หัวต่อสายดูดแก๊สคลอรีน ส าหรับ ควบคุมการกระจาย
ตวัของแก๊สคลอรีน 

   ท่อสายดูดแก๊สคลอรีน ส าหรับใชล้  าเลียงแก๊สคลอรีน   
  เซ็นเซอร์ตรวจจบัแก๊สคลอรีน ส าหรับใช้ตรวจจบัการ

ร่ัวไหลของแก๊สคลอรีน [3] 
  ตวักรองแก๊สคลอรีน ส าหรับใชก้รองแก๊สคลอรีน [4] 
   Blower ใชส้ าหรับดูดแก๊สคลอรีน 
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 พดัลมดูดอากาศ ใช้ส าหรับดูดแก๊สคลอรีนท่ีผ่านการ
กรองแลว้ท้ิง [5] 

  ลอ้รถเขน็ ใชส้ าหรับเคล่ือนอุปกรณ์ไดอ้ยา่งสะดวก  
 

 

รูปท่ี 4 อุปกรณ์ตน้แบบส าหรับบ าบดัแก๊สคลอรีนใน 
โรงงานผลิตน ้ามหาสวสัด์ิ (การประปานครหลวง) 

 
 จากรูปท่ี 4 แสดงภาพอุปกรณ์ตน้แบบส าหรับบ าบดัแก๊สคลอรีน 
เม่ือท าการสร้างตน้แบบแลว้ ผูว้จิยัไดติ้ดตั้งระบบ  IoT เพื่อแจง้เตือนเม่ือ
เซ็นเซอร์ตรวจพบวา่มีแก๊สคลอรีนร่ัวไหล [6] 
 

4.  ผลการด าเนินงาน 
 หลังจากการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสมบูรณ์  ผู ้วิจัยได้
ด าเนินการท าสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 2 ส่วน คือ 1. การทดสอบ
ความสามารถในการดูดแก๊สคลอรีน และ 2. การทดสอบประสิทธิภาพใน
การบ าบดัแก๊สคลอรีน ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 การทดสอบความสามารถในการดูดแก๊สคลอรีน  

คร้ังท่ี ระยะทดสอบ ผลการทดสอบ 
1 5 ซม. ไม่มีการกระจายตวั  

ใชเ้วลาในการท างานเพียง 30 วนิาที  
2 10 ซม. มีการกระจายตวัเลก็นอ้ย  

ใชเ้วลาในการท างานเพียง 50 วนิาที 
3 15 ซม. มีการกระจายตวัเลก็นอ้ย 

ใชเ้วลาในการท างานเพียง 60 วนิาที 
4 20 ซม. มีการกระจายตวัมาก  

ใชเ้วลาในการท างานเพียง 90 วนิาที 
 

จากการทดสอบความสามารถในการดูดแก๊สคลอรีน ท่ีแสดง
ในตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นระยะการทดสอบ 4 ระยะ โดยระยะทดสอบวดั
จากจุดท่ีมีการร่ัวไหลถึงหวัดูดแก๊สคลอรีน พบวา่ อุปกรณ์ยงัสามารถดูด
แก๊สคลอรีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีระยะห่าง 20 เซนติเมตร แต่ตอ้งใช้

ระยะเวลาถึง 90 วินาที ซ่ึงหากหัวดูดแก๊สคลอรีนอยู่ห่างจากจุดท่ีมีการ
ร่ัวไหลเกินกว่า 20 เซนติเมตร อุปกรณ์จะไม่สามารถบ าบดัแก๊สคลอรีน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยระยะทดสอบท่ีแนะน าคือท่ีระยะห่างจากจุด
ท่ีมีการร่ัวไหลท่ี  5  เซนติเมตร 
ตารางท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบดัแก๊สคลอรีน 

 ปริมาณความเขม้ขน้  
คร้ังท่ี (ppm) 

เวลา (วนิาที) 
0 30 60 90 120 

1 1.50 1.30 1.01 0.25 0.03 
2 1.50 1.29 1.00 0.31 0.02 
3 1.50 1.29 1.01 0.29 0.01 
4 1.50 1.31 1.03 0.25 0.01 

ค่าเฉล่ีย 1.50 1.29 1.01 0.27 0.01 
สดัส่วนความเขม้ขน้ท่ีลดลง (%) 0 14 33 82 99 

 
จากการทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบัดแก๊สคลอรีน  

ท่ีแสดงในตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นการทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบดั
แก๊สคลอรีนโดยทดสอบปล่อยแก๊สคลอรีนท่ีมีความเขม้ขน้ 1.5 ppm ใน
ห้องปิด จ านวน 4 คร้ัง พบว่าอุปกรณ์บ าบดัแก๊สคลอรีนสามารถบ าบดั
แก๊สคลอรีนได ้ในระยะเวลา 120 วนิาที แสดงดงัรูปท่ี 5 

 

 

รูปท่ี 5 กราฟผลการทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบดัแก๊สคลอรีน 

จากรูปท่ี 5 กราฟผลการทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบดั
แก๊สคลอรีน โดยเร่ิมจากปล่อยแก๊สคลอรีนท่ีปริมาณความเขม้ขน้ 1.5 
ppm พบว่าอุปกรณ์บ าบดัแก๊สคลอรีนสามารถบ าบดัแก๊สคลอรีนไดร้้อย
ละ 14 จากปริมาณแก๊สคลอรีนท่ีถูกปล่อยออกมาภายในระยะเวลา 30 
วนิาที สามารถบ าบดัแก๊สคลอรีนไดร้้อยละ 33 จากปริมาณแก๊สคลอรีนท่ี
ถูกปล่อยออกมาภายในระยะเวลา 60 วนิาที สามารถบ าบดัแก๊สคลอรีนได้
ร้อยละ 82 จากปริมาณแก๊สคลอรีนท่ีถูกปล่อยออกมากภายในระยะเวลา 
90 วินาที และสามารถบ าบดัแก๊สคลอรีนไดร้้อยละ 99 จากปริมาณแก๊ส
คลอรีนท่ีถูกปล่อยออกมาภายในระยะเวลา 120 วนิาที 
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5. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดสอบความสามารถในการดูดแก๊สคลอรีน พบวา่

อุปกรณ์ต้นแบบส าหรับบ าบัดแก๊สคลอรีนท่ีมีขนาดความกวา้ง 30 
เซนติเมตร ความยาว 30 เซนติเมตร ความสูง 44 เซนติเมตร ท าจากแผ่น
อะคริลิค ท่อดูดมีความยาว 1.50 เมตร ซ่ึงมีระบบการท างานโดยการดูด
แก๊สคลอรีนผ่านตัวกรองแก๊สคลอรีนและควบคุมการท างานโดย
วงจรไฟฟ้าเปิด-ปิดโบลเวอร์ดูดอากาศ 220 โวลต ์ก าลงัไฟฟ้า 1,200 วตัต ์
มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดการท างานของอุปกรณ์ตน้แบบส าหรับบ าบดั
แก๊สคลอรีนผา่นสมาร์ทโฟน ประสิทธิภาพการท างานผ่านท่อดูดโดยไม่
เกิดการกระจายต่อของกลุ่มควนัท่ีระยะ 10 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 
50 วินาที และมีประสิทธิภาพในการบ าบดัแก๊สคลอรีนภายในระยะเวลา 
120 วนิาที ท่ีค่าทดสอบเร่ิมตน้ 1.50 ppm 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ในการสร้างอุปกรณ์บ าบัดแก๊ส
คลอรีนขนาดเล็กท่ีพกพาสะดวก เหมาะส าหรับการใชง้านกรณีการซ่อม
บ ารุงปกติ ซ่ึงสามารถควบคุมการร่ัวไหลของแก๊สคลอรีนได ้แต่ไม่เหมาะ
ส าหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถควบคุมการร่ัวไหลของ
แก๊สคลอรีนได้ เน่ืองจากอุปกรณ์มีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับการ
กระจายของแก๊สคลอรีนเป็นจ านวนมากได ้ซ่ึงหากตอ้งการให้สามารถ
ท างานไดร้ะยะไกลมากข้ึนให้ทดลองเปล่ียน Blower ซ่ึงเป็นตน้ก าลงัใน
การดูดแก๊สคลอรีน 

  

6. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสาขาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และโรงผลิตน ้ ามหาสวสัด์ิ 
(การประปานครหลวง) ท่ี มีส่วนช่วยงานวิจัยน้ีให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคทุ์กประการ 
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