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เร่ือง การปรับปรุงการฟื้นฟูสภาพเรซินในการผลิตน้้าอ่อน  
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วิศวกรช านาญการ  
     กลุ่มเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรม  

ส านักเทคโนโลยีน้ าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

หลักการและเหตุผล   
จากการส ารวจโรงงานต่างๆ พบว่า โรงงานส่วนใหญ่มีการใช้น้ าอ่อน (Soft water) ใน

กิจกรรมต่างของโรงงานเป็นจ านวนมาก เช่น ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีการใช้น้ าอ่อนในการผสมสีที่ใช้ย้อม
และน้ าล้างหลังจากการย้อม น้ าที่ใช้ในหม้อน้ าหรือน้ าที่ใช้ในระบบหอหล่อเย็นเป็นต้น และยังพบว่าโรงงาน
จ านวนมากมีการฟื้นฟูสภาพเรซินที่ไม่เหมาะสม ท าให้ต้องสูญเสียเกลือที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพเรซิน น้ า 
พลังงาน และเวลา โดยไม่จ าเป็น อีกทั้งยังส่งผลให้คุณภาพและปริมาณของน้ าอ่อนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของโรงงานที่ก าหนด โดยน้ าอ่อนคือน้ าที่มีความกระด้างเหลืออยู่น้อยหรือไม่เหลืออยู่เลย ซึ่งค่าความกระด้าง
มาตรฐานในน้ าแต่ละโรงงานมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานที่จะก าหนดค่ามาตรฐานที่น าไปใช้ใน
แต่ละกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการผลิตบางประเภทยอมให้มีค่าความกระด้างได้บ้าง เช่นน้ าที่ใช้ใน
กระบวนการย้อมผ้าสามารถมีค่าความกระด้างได้ไม่เกิน 10 mg/l as CaCO3 แต่กระบวนการผลิตบางประเภท
ต้องไม่มีความกระด้างเลย เช่นน้ าที่ใช้ในหม้อน้ า ซึ่งในอุตสาหกรรมฟอกย้อมน้ าที่มีความกระด้างสูงจะส่งผล
ให้ผ้าที่ย้อมมีสีตดิไม่สม่ าเสมอหรือผิดเพี้ยน  การฟื้นฟูสภาพเรซินไม่เหมาะสมอาจมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1.  รูปแบบของถังผลิตน้ าอ่อนไม่ถูกต้อง เช่น ต าแหน่งที่ติดมาตรวัดน้ า การติดตั้งหัว 
กระจายน้ า (Strainer) ขนาดความกว้างและความสูงของถัง  

2. มีการติดกระจก (Side Glass) ไว้ส าหรับมองเรซินภายในถังทั้งด้านบนและด้านล่าง  
3. ท่อปล่อยน้ าทิ้งหรือปล่อยน้ าเกลือออกจากถังไม่สามารถปล่อยน้ าหรือน้ าเกลือออกได้หมดจากถัง  
4.  โรงงานและพนักงานที่ควบคุมการผลิตน้ าอ่อนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม 

(Operate) การผลิตน้ าอ่อนของถังผลิตน้ าอ่อน เพื่อให้ได้น้ าอ่อนตามมาตรฐานของโรงงานที่ก าหนด   
5. ไม่มชีุดทดสอบหน้างาน เพื่อควบคุมคุณภาพของน้ าอ่อนที่ผลิตได้ 
6.  วิธีการควบคุม (Operate) ถังผลิตน้ าอ่อนของโรงงานส่วนใหญ่ไม่ท าให้โรงงานต้อง

สูญเสียเกลือและน้ าเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้อัตราการใช้เกลือต่อความกระด้างสูง น้ าที่ได้มีคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามต้องการ 

7. โรงงานไม่มีการเก็บข้อมูลการผลิตน้ าอ่อน เช่น ปริมาณน้ าอ่อนที่ผลิตได้ อัตราการใช้
เกลือต่อความกระด้าง ท าให้โรงงานไม่สามารถเปรียบเทียบและค้นหาจุด Optimum ได้ 
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บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ  
  จากการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรม พบว่าโรงงานส่วนใหญ่มีค่า Basic 
capacity1 ของการผลิตน้ าอ่อนที่ 35-45 กิโลกรัมความกระด้างต่อลูกบาศก์เมตรของเรซิน และอัตราการใช้เกลือ
มากกว่า 2 กิโลกรัมเกลือต่อกิโลกรัมความกระด้าง ในบางเคยพบว่าโรงงานบางแห่งมีอัตราการใช้เกลืออัตราการ
ใช้เกลือสูงถึง 8 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมความกระด้าง ซึ่งท าให้โรงงานต้องสิ้นเปลืองเกลือเป็นจ านวนมาก และ
ส่งผลกระทบต่อการบ าบัดน้ าเสีย โดยท าให้ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพลดลง  

กลุ่มเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรมได้ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ าอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานที่
สนใจ โดยให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูสภาพเรซินที่ถูกต้อง รวมถึงการปรับปรุงวิธีการตรวจวัด
คุณภาพน้ าอ่อนที่หน้างานเพื่อให้น้ าอ่อนของโรงงานมีคุณภาพได้ตามต้องการ ลดปัญหาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ได้มาตรฐาน และที่ส าคัญที่สุดสามารถท าให้ค่า Basic capacity เพิ่มขึ้นมากกว่า 60 กิโลกรัมความกระด้างต่อ
ลูกบาศก์เมตรของเรซิน และอัตราการใช้เกลือต่อความกระด้างอยู่ระหว่าง 1.8 – 2 กิโลกรัมเกลือต่อกิโลกรัม
ความกระด้าง ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือ คุณภาพน้ าอ่อนได้ตามมาตรฐานของโรงงานก าหนด ลดการใช้เกลือ ลดการ
ใช้น้ าที่ใช้ในการล้างเกลือ และลดภาระของเสียในรูปของแข็งละลายน้ า (TDS) ลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่งผลให้
ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพดีขึ้น และ ซึ่งการจะปรับปรุงวิธีการฟื้นฟูสภาพเรซินที่ถูกต้องควรตรวจสอบ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบของถังผลิตน้ าอ่อน มีการติดต้ังหัวกระจายน้ า (Strainer) อย่างเพียงพอเมื่อเทียบอัตรา
การไหลของน้ าเข้า และอัตราการไหลของน้ าอ่อนที่ผลิตได้ ซึ่งต้องเพียงพอต่อการใช้งานของโรงงาน 
(โดยปกติหัวกระจายน้ า 1 ตัวจะมี Capacity 1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และความสูงของถังต้องเพียงพอ
ส าหรับการขยายตัวของเรซิน) 
 2. ต าแหน่งที่ติดมาตรวัดน้ า ควรติดที่ต าแหน่งน้ าเข้าเพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณน้ าล้างเกลือ  
น้ าล้างย้อน และน้ าอ่อนที่ผลิตได้ 

3. ติดตัง้กระจก (Side Glass) ทั้งด้านบนและด้านล่าง ประโยชน์ของกระจกด้านล่างเพื่อดูความ
สูงของเรซินและดูว่าน้ าเกลือท่วมเรซินหรือไม่ ในขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพเรซิน กระจกด้านบนเพื่อดูการ
ขยายตัวของเรซิน 
 
 
1 ค่า Basic capacity คือความสามารถพ้ืนฐานในการก าจัดความกระด้างของเรซิน หาได้จากความเข้มข้นของความ
กระด้างในน้ าดิบคูณกับปริมาณน้ าอ่อนที่บวกกับปริมาณน้ าล้างเกลือแล้วหารด้วยปริมาตรเรซินที่อยู่ในถังทั้งหมด 
หน่วยคือ กิโลกรัมความกระด้างต่อลูกบาศก์เมตรของเรซิน ซ่ึงค่า Basic capacity ตามข้อมูลของผู้ผลิตเรซินโดยทั่วไป
อยู่ที่ 95- 100 กิโลกรัมความกระด้างต่อลูกบาศก์เมตรของเรซิน 
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 4. ท่อปล่อยน้ าทิ้งบริเวณก้นถังต้องสามารถปล่อยน้ าหรือน้ าเกลือได้หมดถัง ซึ่งถ้าไม่สามารถ
ปล่อยน้ าได้หมดถังจะท าให้การฟื้นฟูสภาพเรซินไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากถูกน้ าที่อยู่บริเวณ
ก้นถังเจือจาง และการปล่อยน้ าเกลือออกไม่หมดจะท าให้ต้องสิ้นเปลื้องน้ าล้างเป็นจ านวนมากขึ้นในการ
ล้างเกลือออกให้หมด 

5. ปริมาณของเรซินที่มีอยู่จริงในถัง เน่ืองจากถังผลิตน้ าอ่อนเมื่อใช้งานระยะหนึ่งเม็ดเรซิน  
ที่แตกหรือเสื่อมสภาพจะหลุดออกจากถัง ดังนั้นการปรับปรุงต้องตรวจวัดปริมาณเรซินที่มีอยู่จริงในถัง
เพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณเกลือที่ใช้อย่างเหมาะสม 

6. ความสูงของเรซินในถังอยู่ระหว่างที่ 70 – 120 เซนติเมตร ถ้าต่ ากว่า 70 เซนติเมตร เรซิน 
จะท าให้ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนอิออน ระหว่าง Ca++ และ Mg++ กับ Na+ จะท าได้ไม่ดี  แต่ถ้าสูงเกิน 
120 เซนติเมตรจะท าให้เกิดช่องทางลัด (By pass) ได้ง่าย เมื่อเกิดช่อง By pass จะท าให้เรซินบางส่วน
จะไม่ถูกใช้งาน 

7. ปริมาณเกลือที่ใช้  (Regeneration level) ที่ 110 -150 g-NaCl/l-resin และความเข้มข้นของ
น้ าเกลือที่ 10% 

8. อัตราการไหลของน้ าเกลือขณะผ่านเรซินที่ 2-5 BV 2/ hr หรือใช้การจับเวลาที่น้ าเกลือเร่ิมไหล
ผ่านเรซิน จนน้ าเกลือที่เตรียมไว้หมด ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ในการวัดอัตราการไหลของน้ าเกลือ
หรือใช้วิธีการจับเวลาต้องให้น้ าเกลือท่วมเรซินก่อนแล้วจึงปล่อยออกจากถัง 

9. วิธีการปล่อยน้ าเกลือเข้าถัง เช่นถ้าปั๊มน้ าเกลือเข้าถังได้โดยตรงก็ต้องเตรียมน้ าเกลือที่มีความ
เข้มข้น 10% แต่ถ้าเป็นแบบ Ejector3 ต้องเตรียมน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่า 10% ซึ่งในบางครั้งอาจ
ต้องเตรียมความเข้มข้นที่ 20% เน่ืองจาก Ejector ที่ดีที่สุดในการดูดน้ าผสมน้ าเกลือคืออัตราส่วนน้ ากับ
น้ าเกลือที่ 1:1 แต่ในความเป็นจริงท าได้ยากมากจึงควรมีการติดก๊อกส าหรับเก็บน้ าผสมน้ าเกลือ 
เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของน้ าเกลือที่ไหลเข้าในถังและปรับให้น้ าเกลือที่ไหลเข้าในถังมีความเข้มข้น
ที่ 10% 

10. ควรมีชุดทดสอบความกระด้างที่ใช้ส าหรับหน้างาน เพื่อใช้ตรวจที่หน้างานจริง ไม่ควรรอ
ผลจากห้องปฏิบัติการ เนื่องจากในการเสื่อมสภาพของเรซินใช้เวลาไม่นานบางคร้ังกว่าห้องปฏิบัติการ
จะได้ผลวิเคราะห์เรซินก็หมดสภาพไปนานแล้วท าให้น้ าที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพตามต้องการ 

11. เปรียบเทียบวิธีการฟื้นฟูสภาพเรซินของโรงงานกับวิธีมาตรฐาน 
2 BV ย่อมาจาก Bed Volume คือปริมาณของเรซินที่มีอยู่ในถัง BV/hr คืออัตราการไหลของน้ าผ่านช้ันเรซินต่อช่ัวโมง  
3 Ejector เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยข้อต่อ 3 ทางที่ใช้ดูดน้ าเกลือ โดยอาศัยการเกิดสุญญากาศใสท่อดูดน้ าเกลือ ซ่ึงการ
เกิดสุญญากาศเกิดจากน้ าสะอาดถูกส่งผ่าน Ejector ที่ท่อหนึ่งด้วยแรงดันคงที่ผ่าน Orifice ท าให้เกิดสุญญากาศในท่อดูด
น้ าเกลือ แรงดันสุญญากาศท าให้มีการดูดน้ าเกลือขั้นมาผสมกับน้ าสะอาด ท าให้น้ าเกลือมีความเข้มข้นลดลง ดังนั้นใน
การเตรียมน้ าเกลือที่ใช้ระบบ Ejector จะต้องเตรียมน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่า 10% 
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 วิธีการฟื้นฟูสภาพเรซินแบบมาตรฐาน 
11.1 หยุดการผลิตน้ าอ่อนเมื่อค่าความกระด้างของน้ าอ่อนในการทดสอบด้วยชุดทดสอบ

หน้าเมื่อเปลี่ยนสี (ท าการตรวจวัดค่าความกระด้างของการผลิตน้ าอ่อนทุก 1 ชม.) 
 11.2 ท าการล้างย้อน (Backwash) เป็นเวลา 10 นาที (ให้เรซินขยายตัว >70%) 

 11.3 หยุดให้เรซินตกตะกอน ประมาณ 5 นาที 
 11.4 ปล่อยน้ าออกจนหมดถัง  
 11.5 ผ่านน้ าเกลือ 10 % เร่ิมปล่อยน้ าเกลือออกจากถังด้วยความเร็ว 2 BV/hr 
         เมื่อน้ าเกลือท่วมเรซิน  
 11.6 ท าการล้างสารละลายเกลือออกอย่างช้า (Slow rinse) โดยการเติมน้ าให้ท่วม 

         เรซินแล้วปล่อยออกด้วยความเร็ว 2 BV/hr 
11.7  ปล่อยน้ าออกจนหมดถัง 
11.8  ท าการล้างย้อน 
11.9  หยุดให้เรซินตกตะกอน 

 11.10 ปล่อยน้ าออกจนหมดถัง 
 11.11 ท าการล้างสารละลายเกลือออกอย่างเร็ว (เติมน้ าจนท่วมเรซินก่อนแล้วปล่อย   
           ออก) และท าการตรวจวัดเพื่อท าการผลิตน้ าอ่อนน าไปใช้งาน  

12. มีการก าจัดคลอรีน (Cl2) ก่อนเข้าถังเรซิน เนื่องจากถ้าคลอรีนสัมผัสเรซินจะท าให้เม็ดเรซิน 
แตกไม่สามารถใช้งานได้และกรณีไม่ได้ใช้งานเรซินเป็นเวลานานต้องเก็บโดยการแช่น้ าทิ้งไว้ไม่ควร
ปล่อยให้เม็ดเรซินแห้งเพราะจะท าให้เม็ดเรซินแตกไม่สามารถใช้งานได้ 

13. การตรวจสอบและดัชนีชี้วัด ในการหาประสิทธิภาพของถังผลิตน้ าอ่อนสามารถใช้ค่าดัชนี
ต่างๆ เพื่อดูประสิทธิภาพของถังผลิตน้ าได้ เช่น ความสามารถพื้นฐานในการก าจัดความกระด้างของ  
เรซิน (Basic capacity) ปริมาณเกลือที่ใช้ในการฟืนฟูสภาพเรซิน เป็นต้น 

ความสามารถพื้นฐานในการก าจัดความกระด้างของเรซิน (Basic capacity) 

=  
 
โดยค่าที่แนะน า ไม่ควรน้อยกว่า 70 กรัมความกระด้างต่อลิตรเรซิน (gT-H/lrasin)                                                        

   ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =   
            

  ความกระด้างต่อรอบ (กก.) =   

 โดยค่าที่แนะน าควรอยู่ระหว่าง 1.8 - 2.0 กก.เกลือต่อ กก.ความกระด้าง 

ความกระด้าง (มก.ต่อลิตร) x (ปริมาณน้ าอ่อนที่ผลิตได้ + ปริมาณน้ าล้างเกลือ) (ลบ.ม.) 
ปริมาตรของเรซิน (ลิตร) 

ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบ (กก.) 
ความกระด้าง (กก.) 

ความกระด้าง (มก.ต่อลิตร) x ปริมาณน้ าอ่อนต่อรอบ (ลบ.ม.) 
1,000 
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รูปที่ รายละเอียดของถังผลิตน้ าอ่อน (Softener) และวาล์ว 

 

 

 

ต าแหน่งติดต้ังStrainer ด้านบน 

ต าแหน่งติดต้ังStrainer ด้านล่าง 

Side Glass ด้านบน 

Side Glass ด้านล่าง 
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ตัวอย่างในการปรับปรุงการผลิตน้ าอ่อนของโรงงานฟอกย้อมและหาประสิทธิภาพของเรซินของโรงงาน
ฟอกย้อมโรงงานแห่งหนึ่ง 

ก่อนการปรับปรุง 
โรงงานใช้น้ าจากบ่อบาดาลของโรงงาน 
ในการเก็บข้อมูลพบว่า 
- โรงงานมีความต้องการน้ าอ่อนวันละ   1,000  ลบ.ม.ต่อวัน 
- น้ าดิบมีค่าความกระด้าง     300  mg/l as CaCO3 
- ถังผลิตน้ าอ่อนมีเรซินอยู่ในถัง    3,000  ลิตร 
- ความสูงของเรซิน     1.20  เมตร 
- ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบการผลิตน้ าอ่อน   1,000  กิโลกรัม  
   (ใช้เกลือ 20 ถุงๆละ 50 กิโลกรัม) และผสมน้ าให้มีความเข้มข้น 15 % w/v โดยการน าไปใช้ในถังผลิต
น้ าอ่อนที่ 3.85 % Baume หรือเท่ากับ 46.21 กรัมต่อลิตร Regeneration level 333.33 g-NaCl/l-Resin 
- น้ าอ่อนที่ผลิตได้ต่อรอบ การผลิต    470  ลบ.ม.ต่อรอบ 
- ปริมาณน้ าล้างต่อรอบการผลิต    30  ลบ.ม.ต่อรอบ 
หาค่าความสามารถพื้นฐานในการก าจัดความกระด้างของเรซิน (Basic capacity) และ ปริมาณเกลือที่ใช้

ฟื้นฟูต่อความกระด้าง 
 ความสามารถพื้นฐานในการก าจัดความกระด้างของเรซิน (Basic capacity) 

=  
  

= 

=  50 g-TH as CaCO3 / l-Resin 

 ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =   
            

 ความกระด้างต่อรอบ (กก.) =   

 
ความกระด้างต่อรอบ (kg) =   
 
ความกระด้างต่อรอบ  =       141        kg 

ความกระด้าง (มก.ต่อลิตร) x (ปริมาณน้ าอ่อนที่ผลิตได้ + ปริมาณน้ าล้างเกลือ) (ลบ.ม.) 
ปริมาตรของเรซิน (ลิตร) 

300 (mg/l as CaCO3) x (470 + 30) (m3) 
3,000 (l) 

300 (mg/l as CaCO3) x 470  (m3) 
1,000 

ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบ (กก.) 
ความกระด้าง (กก.) 

ความกระด้าง (มก.ต่อลิตร) x ปริมาณน้ าอ่อนต่อรอบ (ลบ.ม.) 
1,000 
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ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =   
 

ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =    7.09 kg-NaCl/kg-TH 

สรุปผลก่อนการปรับปรุงถังผลิตน้ าอ่อนของโรงงานฟอกย้อมได้ดังนี้  
1. โรงงานนี้จะต้องท าการผลิตน้ าอ่อนจ านวน 2.13 รอบต่อวันจึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. เรซินของโรงงาน 1 ลิตรสามารถจับค่าความกระด้างได้โดยรวมน้ าล้าง 50 กรัม 

 3. การจับความกระด้าง 1 กรัมจะต้องใช้เกลือในการฟื้นฟูสภาพเรซิน 7.09 กรัม 
 4. ปรมิาณมลภาวะในรูปสารละลายทั้งหมด 1,000 กิโลกรัมต่อรอบ 
 การปรับปรุง 
 1. ใช้เกลือในการฟื้นฟูสภาพเรซินต่อรอบการผลิตน้ าอ่อน 400 กิโลกรัม 
 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการฟื้นฟูสภาพเรซิน 

 ขั้นตอน วัตถุประสงค/์วิธีการ เวลา 
(นาท)ี 

ชนิดน้ า 
จ านวน (ลบ.ม.) 

1. หยุดท าน้ าอ่อน หยุดท าน้ าอ่อน เพื่อเตรียมการล้าง
ย้อน 

- - 

2. ล้างย้อน ล้างสิ่งสกปรกและให้เม็ดเรซิน คลาย
ตัว (Bed expansion 50 – 80 %) 

10 – 20 น้ ากรอง 

3. หยุด (Setting) หยุดให้เรซินจมลงสู่ก้นถังเพื่อให้
เม็ดเรซินเรียงตัว 

5 - 

4. ปล่อยน้ าทิ้ง - ปล่อยน้ าออก เพื่อเตรียมการฟื้นฟู
สภาพเรซิน  

- - 

5. ฟื้นฟูสภาพเรซิน ปั๊มน้ าเกลือเพื่อฟ้ืนสภาพเรซิน  โดย
การปิดวาล์วทุกตัว เมื่อน้ าเกลือท่วม
ช้ันเรซิน จึงเริ่มเปิดวาล์วระบาย
น้ าเกลือออกด้วยความเร็ว 2 BV/h 
(ใชเ้วลา 30 นาที)* จนน้ าเกลือหมด
ตามปริมาตรที่เตรียมไว้ โดยให้
ระบายน้ าเกลือออกจนถึงระดับผิวบน
ของชั้นเรซิน 

30 
 

น้ าเกลือ 10 % 
Regeneration level 100 – 

150 g/l-Resin 

 
 
 

      1,000  kg 

141 kg 
kgkdi

 ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบ (กก.) 
ความกระด้าง (กก.)  
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 ขั้นตอน วัตถุประสงค/์วิธีการ เวลา 
(นาท)ี 

ชนิดน้ า 
จ านวน (ลบ.ม.) 

6. ล้างช้า เพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้เกลือ
สูงสุด โดยการเติมน้ าและระบายทิ้ง 
ด้วยความเร็ว 2 BV/h ต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสภาพเรซิน 

30 น้ ากรอง 

7. ล้างให้สะอาด ล้างน้ าจนสะอาดจนสามารถใช้งาน
ได้โดยตรวจสอบด้วยวิธี Test kit 

สีของน้ าที่ถูก
ตรวจสอบได้
สีน้ าเงิน 

น้ ากรอง 

8. ผลิตน้ าอ่อน เริ่มขั้นตอนการท าน้ าอ่อน - - 

 

หลังปรับปรุง 
- โรงงานมีความต้องการน้ าอ่อนวันละ   1,000  ลบ.ม.ต่อวัน 
- น้ าดิบมีค่าความกระด้าง     300  mg/l as CaCO3 
- ถังผลิตน้ าอ่อนมีเรซินอยู่ในถัง    3,000  ลิตร 
- ความสูงของเรซิน     1.20  เมตร 
- ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบการผลิตน้ าอ่อน   400  กิโลกรัม 
 (ใช้เกลือ 8 ถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม Regeneration Level 133.33 g-NaCl/l-Resin และผสมน้ าให้น้ าเกลือมี 
ความเข้มข้นที่ 10% w/v) 
- น้ าอ่อนที่ผลิตได้ต่อรอบ การผลิต    625  ลบ.ม.ต่อรอบ 
- ปริมาณน้ าล้างต่อรอบการผลิต    25  ลบ.ม.ต่อรอบ 
หาค่าความสามารถพื้นฐานในการก าจัดความกระด้างของเรซิน (Basic capacity) และ ปริมาณเกลือที่ใช้

ฟื้นฟูต่อความกระด้าง 
 ความสามารถพื้นฐานในการก าจัดความกระด้างของเรซิน (Basic capacity) 

=  
  

= 

=  65 g-TH as CaCO3 / l-Resin 

 ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =   
            

ความกระด้าง (มก.ต่อลิตร) x (ปริมาณน้ าอ่อนที่ผลิตได้ + ปริมาณน้ าล้างเกลือ) (ลบ.ม.) 
ปริมาตรของเรซิน (ลิตร) 

300 (mg/l as CaCO3) x (625 + 25) (m3) 
3,000 (l) 

ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบ (กก.) 
ความกระด้าง (กก.) 
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ความกระด้างต่อรอบ (กก.) =   
 

ความกระด้างต่อรอบ (kg) =   
 
ความกระด้างต่อรอบ  =       187.5    kg 

ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =   
 

ปริมาณเกลือที่ใช้ฟื้นฟูต่อความกระด้าง =    2.13 kg-NaCl/kg-TH 

สรุปผลการปรับปรุง 
1. โรงงานนี้ท าการผลิตน้ าอ่อนเหลือเพียง 1.6 รอบต่อวันก็พียงพอต่อการใช้งาน 

 2. เรซินของโรงงาน 1 ลิตรสามารถจับค่าความกระด้างได้โดยรวมน้ าล้าง 65 กรัม 
 3. การจับความกระด้าง 1 กรัมจะต้องใช้เกลือในการฟื้นฟูสภาพเรซิน 2.13 กรัม 
 4. ปริมาณมลภาวะในรูปสารละลายทั้งหมด 400 กิโลกรัมต่อรอบ 
 5. ลดปริมาณการใช้เกลือได้ 447,000 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ 1,341,000 บาทต่อปี 
 6. ลดมลภาวะในรูปสารละลายในน้ าหรือTDS Loading ได้ 600 กิโลกรัมต่อรอบ 

 สรุปผลการปรับปรุงระบบผลิตน้้าอ่อน  
พารามิเตอร์ ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ปริมาณน้ าอ่อนทีได้ต่อรอบ (ลบ.ม.) 470 625 
ปริมาณการใช้เกลือต่อรอบ (กก.) 1,000 400 
ปริมาณการใช้น้ าล้างต่อรอบ (ลบ.ม.) 30 25 
จ านวนรอบการผลิตต่อวัน (รอบ) 2.13 1.6 
ความสามารถในการจับความกระด้างของเรซิน (กรัม/ลิตรเรซิน) 50 65 
ปริมาณการใช้เกลือต่อค่าความกระด้าง 
(กรัมเกลือ/กรัมความกระด้าง) 

7.09 2.13 

ปริมาณมลภาวะในรูปสารละลายทั้งหมด (กิโลกรัม) 1,000 400 

ผลที่ได้รับ 
 -  ประหยัดเกลือ 1,490 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงิน 4,470 บาทต่อวัน หรือ 1,341,000 บาทต่อปี 
 -  ประหยัดน้ าได้  12.7 ลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นเงิน 216 บาทต่อวัน หรือ 64,800 บาทต่อปี 
 

300 (mg/l as CaCO3) x 625  (m3) 
1,000 

ความกระด้าง (มก.ต่อลิตร) x ปริมาณน้ าอ่อนต่อรอบ (ลบ.ม.) 
1,000 

      400  kg 

187.5 kg 
kgkdi

 ปริมาณเกลือที่ใช้ต่อรอบ (กก.) 
ความกระด้าง (กก.)  
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 -  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง รวมถึงสามารถประหยัดเวลาในการฟื้นฟูสภาพเรซิน ค่าไฟฟ้าและ
แรงงานที่ใช้อีกทางหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท าคู่มือเผยแพร่ให้โรงงานเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขการปรับปรุงประสิทธิภาพการฟื้นฟู

สภาพเรซินของโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2. เน่ืองจากเรซินทางโรงงานมีการใช้งานเป็นเวลานานควรมีการเปลี่ยนเรซินบางส่วนที่

เสื่อมสภาพออกไปแล้วใส่เรซินใหม่เติมให้ได้ปริมาตรเท่าเดิม  
3. การใช้ค่า Bench mark ให้เป็นประโยชน์ 
- รู้ว่าโรงงานอื่นมีการพัฒนาไปถึงไหน และค่ามาตรฐานควรเป็นเท่าไร 
- เพือ่ให้โรงงานรู้ว่าโรงงานท าได้ดีหรือไม่เมื่อเทียบกับมาตรฐาน มีช่องว่าในการปรับปรุง  

มากน้อยเพียงใด และสามารถค านวณระยะเวลาคืนทุนได้เมื่อต้องมีการลงทุน 
 4. การใช้ค่ามาตรฐานให้เป็นประโยชน์ โดยการใช้เปรียบเทียบดูความแตกต่างของการท างานในปัจจุบัน 
 เพื่อหาข้อผิดพลาดและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เข้าใกล้ค่ามาตรฐานมากที่สุด 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. โรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูสภาพเรซินที่ถูกต้อง 
2. ลดการใช้เกลือและน้ าในการฟื้นฟูสภาพเรซิน และท าให้ค่า Basic capacity เพิ่มขึ้น

ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ 
3. น้ าอ่อนมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงาน ท าให้ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้

มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
1. คุณภาพน้ าอ่อนเป็นไปตามที่ก าหนด 
2. ลดปริมาณการใช้น้ า 
3. ลดการใช้สารเคมี 
4. ลดค่า TDS ของน้ าเสีย 

 

 

 

 

     


