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บทที ่1 
นิยามศัพท์ 

 

1) การบ ารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษา

สภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่

ตลอดเวลา 

2) น ้าเสีย (Wastewater) หมายถึง น ้ าท่ีมีส่ิงเจือปนต่างๆ จน

กลายเป็นน ้ าท่ีน่ารังเกียจของคนทัว่ไป    ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้

ประโยชน์อีกต่อไป เช่น น ้ าเสียจากโรงซกัฟอก น ้ าเสียจากหน่วยฟอกไต

เทียม เป็นตน้ 

3) การบ าบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment System) หมายถึง 

การปรับปรุงคุณภาพน ้ าเสียให้ดีข้ึน ท าให้หมดอนัตรายหรืออนัตราย

น้อยลง  โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการทางกายภาพ 

กระบวนการทางเคมี หรือกระบวนการทางชีวภาพ 

4) การบ าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) หมายถึง 

กระบวนการท่ีอาศยัจุลินทรียใ์นการก าจดัส่ิงเจือปนในน ้าเสียโดยความ

สกปรกหรือสารอินทรียใ์นน ้ าจะถูกใชเ้ป็นอาหารและเป็นแหล่งพลงังาน
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ของจุลินทรียใ์นถงัเล้ียงจุลินทรียเ์พื่อการเจริญเติบโต ท าใหน้ ้า

เสียมีความสกปรกลดลง 

5) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) หมายถึง 

ปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรียช์นิดท่ีย่อยสลายได ้

ภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน 

6) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) หมายถึง ปริมาณ

ออกซิเจนทั้งหมดท่ีตอ้งการเพื่อใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรียใ์นน ้ า

ทางเคมีใหก้ลายเป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า 

7) SV30 หมายถึง ปริมาณของตะกอนท่ีอ่านไดจ้ากการน าน ้ าจาก

บ่อเติมอากาศมาตกตะกอนในกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff Cone) ขนาด 

1,000 มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 30 นาที 
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บทที ่2 
ระบบเอเอส (Activated sludge system) 

 

 ระบบบ าบดัน ้าเสีย (Waste Water Treatment) ชนิด ระบบ
ตะกอนเร่ง (Activated sludge system) หรือ เรียกสั้นๆ วา่ “ระบบ AS” 

“ระบบ AS” เป็นการบ าบดัน ้ าเสียทางชีวภาพแบบใชอ้ากาศแบบ
จุลินทรียแ์ขวนลอย (Suspended Growth) โดยอาศยัส่ิงมีชีวิตพวก
จุลินทรีย์ทั้ งหลายในการย่อยสลาย ดูดซับ หรือเปล่ียนรูปของมลสาร
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นน ้ าเสียให้มีความสกปรกลดลง สารอินทรียท่ี์อยูใ่นน ้ าเสีย
จะถูกจุลินทรียย์่อยสลายโดยใช้เป็นอาหารและเจริญเติบโตขยายพนัธ์ุ
ต่อไปจุลินทรียจ์ะรวมตวัเป็นตะกอนจุลินทรีย ์มีน ้ าหนกัมากกว่าน ้ าและ
สามารถแยกออกได้ง่ายด้วยการตกตะกอนในถังตกตะกอน ส่วนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะลอยข้ึนไปในอากาศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 

     หลกัการท างานของระบบ 

       กรมควบคุมมลพิษ กล่าววา่ “ระบบ AS”  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 
2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน 
(Sedimentation Tank) โดยน ้ าเสียจะถูกส่งเขา้ถงัเติมอากาศ ซ่ึงมีตะกอน
จุลินทรียอ์ยูเ่ป็นจ านวนมาก ภายในถงัเติมอากาศจะมีสภาพท่ีเอ้ืออ านวย
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ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน เช่น มีออกซิเจน
ละลาย ปริมาณสารอินทรีย์ พีเอช และสารอาหารเสริมท่ีเหมาะสม 
จุลินทรียจ์ะท าการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(Biodegradation) ในน ้ าเสีย ให้
อยูใ่นรูปคาร์บอนไดออกไซด์ และน ้ า น ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้จะไหล
ต่อไปยงัถงัตกตะกอนเพื่อแยกจุลินทรียอ์อกจากน ้ าใส ตะกอนท่ีแยกตวั
อยูท่ี่กน้ถงัตกตะกอนส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัเขา้ไปในถงัเติมอากาศ เพื่อ
ท าหนา้ท่ียอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียท่ีเขา้มาใหม่ และอีกส่วนหน่ึงจะ
เป็นตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ท่ีตอ้งน าไปก าจดัในขั้นต่อไป 
ส าหรับน ้ า ใสส่วนบนจะเป็นน ้ า ท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจะไปผ่าน
กระบวนการขั้ นต่อไป เ ช่น การฆ่า เ ช้ือโรคแล้วจึงระบายออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม  
 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่1 ส่วนประกอบและการท างานของระบบเอเอส (Activated Sludge) 

  ในปัจจุบนัระบบเอเอสมีการพฒันาใช้งานหลายรูปแบบ ท่ีนิยม
ใชโ้รงพยาบาล มีดงัน้ี ระบบเอเอสแบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mixed 
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Activated Sludge) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ระบบเอสบี
อาร์ (Sequencing Batch Reactor) และระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon) ซ่ึงจะขออธิบายบางรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

   

 

ลกัษณะส าคญัของระบบเอเอสแบบน้ี คือ จะตอ้งมีถงัเติมอากาศ
ท่ีสามารถกวนใหน้ ้าและตะกอนท่ีอยูใ่นถงัผสมเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทัว่
ทั้งถงั ระบบแบบน้ีสามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียท่ี์เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว (Shock Load) ไดดี้ เน่ืองจากน ้ าเสียจะกระจายไปทัว่ถึง และ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในถงัเติมอากาศก็มีค่าสม ่าเสมอท าใหจุ้ลินทรียช์นิด
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูมี่ลกัษณะเดียวกนัตลอดทั้งถงั (Uniform Population) 

 

 

 

 

2.1 ระบบเอเอสแบบกวนสมบูรณ์   
      (Completely Mixed Activated Sludge: CMAS) 

หลกัการท างานของ

ระบบ 
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รูปที ่2  ระบบเอเอสแบบกวนสมบูรณ์  
(Completely Mixed Activated Sludge: CMAS)  

 
ข้อดี  
1. ประสิทธิภาพการบ าบดัสารอินทรีย ์(ในรูปบีโอดี) 
    ร้อยละ 80-95  
2. ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 
 
ข้อเสีย 
1. ใชพ้ลงังานสูง 
2. การเดินระบบมีความยุง่ยากซบัซอ้น และตอ้งใชผู้ค้วบคุมท่ี

มีความรู้เร่ืองระบบบ าบดัน ้าเสียในการดูแล 
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รูปที ่3  ระบบคลองวนเวยีน (Oxidation Ditch) 
 

  

การท างานของระบบคลองวนเวียนจะเหมือนกบัระบบเอเอส
ทัว่ไป แต่จะมีลกัษณะส าคญั คือ ถงัเติมอากาศจะมีลกัษณะเป็นวงรี ท าให้
ระบบคลองวนเวียนจึงใชพ้ื้นท่ีมากกวา่ระบบเอเอสแบบอ่ืน โดยรูปแบบ
ของถงัเติมอากาศแบบวงวงรี ท าให้น ้ าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug 
Flow) ของถงัเติมอากาศ และการกวนจะใชเ้คร่ืองกลเติมอากาศ ซ่ึงตีน ้ า
ในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) จากลกัษณะการไหลแบบตาม
แนวยาวท าให้สภาวะในถงัเติมอากาศแตกต่างไปจากระบบเอเอสแบบ
กวนสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge) โดยค่าความเขม้ขน้
ของออกซิเจนละลายน ้ า ในถงัเติมอากาศจะลดลงเร่ือย ๆ ตามความยาว

2.2 ระบบคลองวนเวยีน (Oxidation Ditch) 

หลกัการท างานของ

ระบบ 
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ของถงั จนกระทัง่มีค่าเป็นศูนย ์เรียกวา่เขตแอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซ่ึง
จะมีระยะเวลาไม่ช่วงน้ีไม่เกิน 10 นาที การท่ีถงัเติมอากาศมีสภาวะเช่นน้ี
ท า ให้ เ กิดไนตริ ฟิ เคชั่น  (Nitrification) และดีไนตริ ฟิ เคชั่น 
(Denitrification) ข้ึนในถงัเดียวกนั ท าให้ระบบสามารถบ าบดัไนโตรเจน
ได้ดี ข้ึนด้วย (สุรีย์ บุญญานุพงศ์และณัษญพงศ์ วรรณวิจิตร, 2551: 
ออนไลน์) 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4 หลกัการท างานระบบคลองวนเวยีน (Oxidation Ditch) 

 

ข้อดี 

1. ระบบคลองวนเวยีนเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบดัสูง 
และสามารถบ าบดัไนโตรเจนไดดี้ 
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ข้อเสีย 

1. ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและการด าเนินการสูง  

2. ใชพ้ื้นท่ีมากกวา่ระบบเอเอสประเภทอ่ืน  

3. ผูค้วบคุมระบบจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจระบบเป็นอยา่งดี หาก

ไม่มีการดูแลท่ีดีพอจะท าใหอุ้ปกรณ์เช่น เคร่ืองเติมอากาศช ารุด

ไดง่้าย เป็นตน้ 
 

 

 

  

 

 “ระบบ SBR” มีกระบวนการบ าบดั เหมือน ระบบ AS อ่ืนๆ คือ 
มีการเติมอากาศและตกตะกอนท าน ้าใสในระบบทั้งสอง แต่ขอ้แตกต่างท่ี
ส าคญั คือ ในระบบ AS กระบวนการทั้งสองจะเกิดในถงัปฏิกิริยาสองถงั
ต่อเน่ืองกนั ในขณะท่ีในระบบ SBR กระบวนการทั้งสองจะเกิดเป็น
ต่อเน่ืองเป็นล าดบัในถงัปฏิกิริยาใบเดียวกนั โดยท างานแบบกะ (Batch) 
แผนผงัแสดงระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ SBR แสดงดงัรูปท่ี 5  
 

หลกัการท างานของระบบ SBR   ใน 1 วฏัจกัร มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การเติมน ้าเสีย (Fill)  

2.3 ระบบบ าบัดน า้เสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch  
    Reactor ; SBR)   
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2. การเกิดปฏิกิริยา (React)  
3. การตกตะกอน (Settle) 
4. การระบายน ้าใสออก (Draw หรือ Decant)  
5. ระยะพกั (Idle)  

 

รายละเอียดของขั้นตอนการทาํงานตามลําดับของระบบเอสบีอาร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่5 ขั้นตอนการท างานของระบบเอสบีอาร์ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การเติมน า้เสีย (Fill) 

เติมน ้ าเสีย เขา้มาในถงัปฏิกิริยาซ่ึงมีจุลินทรียอ์ยู่ในถงั ปริมาตร
น ้ าเสียเร่ิมตน้ในถงัอาจจะต ่าประมาณร้อยละ 25 ของปริมาตรถงั ซ่ึงเป็น
ปริมาณน ้ าเสียท่ีเหลืออยู่ในช่วงสุดทา้ยของช่วงพกั (Idle) ให้เติมน ้ าเสีย
จนถึงระดบัท่ีก าหนดไว ้(100 เปอร์เซ็นต์) เวลาท่ีใช้ในการเติมน ้ าเสีย
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โดยทัว่ไปประมาณร้อยละ 25 ของเวลาทั้งหมดใน 1 วฏัจกัร และในช่วง
เติมน ้าเสียอาจมีการเติมอากาศหรือไม่ก็ได ้  
 

ขั้นตอนที ่2 การเกดิปฏิกริิยา (React)  
เป็นช่วงการเติมอากาศซ่ึงน ้ าเสียไหลเขา้มายงัถงัเติมอากาศ หรือ

ถงัปฏิกิริยาพร้อมกบัเคร่ืองเติมอากาศท างานให้ออกซิเจนในน ้ าเสียอยา่ง
เพียงพอ และป่ันป่วนทัว่ทั้งบ่อ เป็นเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นปัจจุบนัประมาณร้อยละ 35 ของเวลา 1 วฏัจกัร 
 

ขั้นตอนที ่3 การตกตะกอน (Settle) 
เคร่ืองเติมอากาศหยุดการเติมอากาศตามเวลาท่ีก าหนดไว้

เพื่อให้เกิดการตกตะกอนให้ของแข็งจมลงและแยกตวัออกจากน ้ า ท าให้
น ้ าส่วนบนใส เป็นการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน ้ าเสียท่ีบ าบัด 
ระยะเวลาของการตกตะกอนไม่ควรยาวนานเกินไปเพราะจะท าให้
ตะกอนลอยตวัระยะเวลาท่ีใชป้ระมาณร้อยละ 20 ของเวลา 1 วฏัจกัร 

 

ขั้นตอนที ่4 การระบายน า้ใสออก (Draw) 
เป็นช่วงเวลาการระบายน ้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้วออกจากถัง

ปฏิกิริยา เพื่อให้ไดส่้วนน ้ าใสท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ออกทิ้งจนถึงระดบัน ้ า
ต ่าสุดตามท่ีก าหนดไว ้จึงควรใช้ระบบถ่ายเทน ้ าแบบทุ่นลอยดูดน ้ าหรือ
ฝายปรับระดบั (Adjustable Weir) โดยท่ีน ้ าใสส่วนบนจะถูกปล่อยผา่น
ออกมา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการระบายน ้ าออกประมาณร้อยละ 15 ของเวลา
1 วฏัจกัร 
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ขั้นตอนที่ 5 ระยะพกั (Idle) 
ช่วงเวลาหลังจากท่ีระบายน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแล้วออกจากถัง

ปฏิกิริยาและก่อนท่ีจะเติมน ้ าเสียเขา้ถงัใหม่อีกคร้ัง เป็นช่วงท่ีระบบอยู่
น่ิงๆ จุดประสงค์ของระยะพกั ในระบบหลายถงัคือ เพื่อเตรียมเวลา
ส าหรับถงัปฏิกิริยาแรก ให้มีช่วงการเติมน ้ าเสีย (Fill) ท่ีสมบูรณ์ก่อนท่ีน ้ า
เสียจะเขา้สู่ถงัอ่ืน ลกัษณะเฉพาะของเอสบีอาร์อีกอย่างหน่ึงคือไม่มีการ
น าตะกอนหมุนเวียนมาใช้ใหม่ (Return Activated Sludge, RAS) 
เน่ืองจากการเติมอากาศและการตกตะกอนเกิดในถังเดียวกัน จึงไม่มี
ตะกอนสูญเสียออกจากระบบในช่วงการท าปฏิกิริยา 
 
ข้อดี  
1. ระบบเอสบีอาร์จะรวมส่วนของถงัพกั ถงัเติมอากาศและถงัตกตะกอน
ในถงัเดียวกนั ท าใหล้ดพื้นท่ีก่อสร้าง 
2. ระบบสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการผสมระหวา่งน ้ าใสและตะกอนได้
ง่าย ท าให้น ้ าทิ้งออกจากระบบอยู่ในมาตรฐานท่ีตอ้งการ และควบคุม
ปริมาณได ้
3. ระบบสามารถรับการเปล่ียนแปลงภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic 
Loading) ไดดี้ โดยน ้ าเสียท่ีเขา้ระบบถูกเจือจางลงโดยน ้ าในถงัปฏิกิริยา
ซ่ึงท่ีท าการบ าบดัแลว้ในรอบการท างานท่ีผา่นมา 
4. ระบบสามารถเปล่ียนแปลงวฏัจกัรการท างานให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
และปริมาณน ้าเสียได ้
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5. ระบบไม่จ  าเป็นตอ้งหมุนเวียนตะกอน เพราะตะกอนจุลินทรียอ์ยูใ่นถงั
ปฏิกิริยาตลอดเวลา 
6. การเจริญเติบโตของจุลินทรียพ์วกเส้นใยสามารถควบคุมไดโ้ดยการ
ควบคุมระบบการท างานในขั้นตอนการเติมน ้าเสีย  
7. ระบบสามารถควบคุมให้เกิดไนตริฟิเคชนั-ดีไนตริฟิเคชนั หรือการ
ก าจดัฟอสฟอรัสไดโ้ดยไม่ตอ้งเติมสารเคมี แต่อาศยัการควบคุมวฏัจกัร
ของการบ าบดั 
8. เสียค่าบ ารุงรักษานอ้ยเพราะใชอุ้ปกรณ์น์อย 

 

   ข้อเสีย 
1. การท างานของระบบต้องอาศยัผูค้วบคุมท่ีมีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ 
2. หัวกระจายอากาศอุดตันง่ายจากการทับถมของตะกอนในช่วง
ตกตะกอน 
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บทที ่3 
ปัญหา/การแก้ไข/การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา 

ระบบบ าบัดน า้เสียแบบ AS 
 

3.1 ตะแกรงดักขยะ (Bar Screen) 

 ตะแกรงดกัขยะท าหน้าท่ีดกัเศษขยะท่ีปะปนมากบัน ้ าเสีย ไดแ้ก่ 
เศษไม ้เศษผา้ ถุงพลาสติก หรือเศษอาหาร ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการอุด
ตนัในระบบท่อ และท าความเสียหายต่อเคร่ืองสูบน ้าได ้ 
 ตะแกรงดกัขยะแบ่งเป็น 2 ชนิดหลกัๆ ไดแ้ก่ ตะแกรงหยาบ (Coarse 
Screen) และตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ตะแกรงหยาบมีช่องวา่งระหวา่ง
ตะแกรงประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร (2 – 4 น้ิว) ตะแกรงละเอียดจะมี
ช่องวา่งระหวา่งตะแกรงประมาณ 0.6 – 5 เซนติเมตร (0.25-2 น้ิว) ตะแกรง
ละเอียดมกัไม่น ามาใชก้บัการบ าบดัน ้ าเสียเน่ืองจากจะเกิดการอุดตนัไดง่้าย 
 
 ต้องมีการเกบ็ขยะทุกวนั ขยะส่วนนีจั้ดเป็นมูลฝอยติดเช้ือ 
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รูปที ่ 7 ตะแกรงดกัขยะ 
 

 

3.2 บ่อสูบน า้เสีย (Pump Sump) 
 บ่อสูบน ้าเสีย (Pump Sump) ท  าหนา้ท่ีรวบรวมน ้าเสียจากอาคาร
ต่างๆ เพื่อสูบน ้าเสียเขา้สู่บ่อเติมอากาศ 

      

รูปที ่ 8 บ่อสูบน ้าเสีย 
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การตรวจสอบ 
1. บ่อสูบตอ้งมีการเก็บขยะในตะแกรงดกัขยะทุกวนั 
2. ตรวจสอบค่า pH น ้าเสียเขา้ระบบใหอ้ยูใ่นเป็นกลาง หรือ 5-9 
(ตรวจสอบทุกวนั) 
3. จดบนัทึกปริมาณน ้าเสียท่ีเขา้ในระบบแต่ละวนั 
4. บ ารุงรักษาเคร่ืองโดยการตรวจสอบ ป๊ัมน ้าและซ่อมแซมส่วน
ท่ีสึกหรออยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
 

 ปัญหาและการแก้ไข 
1. บ่อสูบน ้าเสียไม่มีฝาปิด อาจท าใหเ้กิดการพลดัตกลงไป เป็น

อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน  
-  ควรมีการปิดฝาบ่อสูบดว้ยตะแกรงเหล็กท่ีมีความแขง็แรง 

2. มีขยะหลุดลอดไปในบ่อสูบน ้าเสีย หรือในระบบบ าบดัน ้ าเสีย ถา้
ขยะมีขนาดใหญ่  จะท าให้มอเตอร์สูบน ้ าเสียและเคร่ืองเติม
อากาศช ารุดได ้
-  ตอ้งมีการก าจดัขยะอยา่งสม ่าเสมอ และถา้มีขยะหลุดลงไปใน
บ่อสูบน ้าเสีย ควรตกัขยะออกจากบ่อสูบน ้าเสียทุกวนั  

3. น ้าเสียจากอาคารท่ีพกั ไม่มีบ่อดกัไขมนั ท าใหมี้ฝาไขมนัลอยอยู่

บนผวิน ้าจ  านวนมาก   

- ติดตั้งบ่อดกัไขมนัก่อนปล่อยน ้าเสียเขา้บ่อสูบน ้าเสีย 
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4. เคร่ืองสูบน ้าไม่ท างาน 

 - ใหต้รวจสอบวา่ไฟดบั หรือ ไม่ไดเ้ปิดสวิตซ์ท่ีเมนเบรคเกอร์ 

(Main Breaker) ของตูค้วบคุม 

5. เคร่ืองสูบน ้าอุดตนั ตูค้วบคุมจะตดัการท างาน ไฟจะแสดงท่ี 

“เกินก าลงั” (Overload)  

- ใหต้ดัไฟฟ้าหลกัก่อน (Main Breaker ภายในตูค้วบคุม)  

- ยกป๊ัมข้ึนมาตรวจสอบและท าความสะอาดใบพดัเคร่ืองสูบน ้า 

แลว้น าไปติดตั้งใหเ้ขา้ท่ี  

- จากนั้นกดปุ่ม “รีเซท” (Reset) ในตูค้วบคุม และเร่ิมการท างาน

เคร่ืองสูบน ้าอีกคร้ัง 

6. เคร่ืองสูบน ้าท างานบ่อยเกินไป 
- เกิดจากระดบัน ้ าสูงสุดและต ่าสุดต่างกนัไม่มาก ให้ปรับระดบั
ลูกลอย 

7. ปัญหาเคร่ืองสูบน ้าท างานติดขดั อาจมีสาเหตุมาจาก 
- การติดขดัหรือมีส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปอุดตนัท่ีใบพดั ให้แกไ้ข
โดยการน าเอาส่ิงแปลกปลอมออกจากใบพดัของเคร่ืองสูบน ้า 
- ระดบัน ้ามีระดบัต ่าเกินไป ใหแ้กไ้ขโดยเพิ่มระดบัน ้าใหสู้งข้ึน 
- ตวัตดัอตัโนมติัเสีย ใหแ้กไ้ขโดยเปล่ียนตวัตดัอตัโนมติัใหม่ 
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การบํารุงรักษา 
- ตกัฝ้าและเศษขยะท่ีลอยอยูอ่อกอยา่งสม ่าเสมอ  
- ตรวจสอบระดบัน ้าและการท างานของลูกลอยอยา่งสม ่าเสมอ  
- ตรวจใบพดั และท าความสะอาดเคร่ืองสูบน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
- หยอดน ้ ามนัหล่อล่ืนในจุดท่ีจ าเป็นตามคู่มือการใชง้านในระยะเวลา

ท่ีก าหนด 
- ท าความสะอาดบ่อสูบไม่ให้มีเศษไม ้ก้อนหิน พลาสติก ซ่ึงอาจท า

ให้เกิดความเสียหายและอาจท าให้เกิดการอุดตนัแก่เคร่ืองสูบน ้ าได ้
ควรมีการท าความสะอาดเดือนละคร้ัง 

- ควรตรวจสอบระดบัน ้ าในบ่อสูบ ให้มีระดบัห่างตวัเรือนเคร่ืองสูบ
ตลอดเวลา ทั้ ง น้ีเพื่อป้องกันมิให้อากาศถูกดูดเข้าไปในเคร่ือง          
มิเช่นนั้นเคร่ืองสูบอาจร้อนจนก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้

- ท าความสะอาดลูกลอยและสายปรับระดับ เปล่ียนหรือซ่อมแซม
ช้ินส่วนท่ีช ารุด โดยท าตามค าแนะน าเก่ียวกบัการควบคุมด้วยลูก
ลอย โดยปกติควรท าความสะอาดเดือนละคร้ัง 

- ตรวจการท างานของตู้ควบคุมอัตโนมัติ  โดยช่างไฟฟ้าเพื่อดู
กระแสไฟฟ้าท่ีเขา้มอเตอร์ หากเป็นไปไดค้วรตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกวนั 

- ตรวจสอบน ้ ามนัหล่อล่ืนในห้องน ้ ามนั ท าโดยเปิดปลัก๊อุดแล้วเท
น ้ามนัออก ตรวจสอบ หากพบวา่มีน ้าเขา้น ้ ามนัจะมีสีขาวขุ่น ตอ้งท า
การถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง การถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองตอ้งท าผ่านทางรูระบาย
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น ้ ามนัเคร่ือง (Oil Out) โดยการคลายเกลียวออก แลว้จบัเคร่ืองสูบ
วางในแนวนอนให้รูน ้ ามนัออกอยู่ด้านล่าง จากนั้นคลายเกลียวรู
น ้ ามนัเขา้ (Oil In) น ้ ามนัจะไหลออกมาเอง การเติมน ้ ามนัเคร่ืองท า
ได้โดยขนัเกลียวปิดรู  น ้ ามนัออกก่อน แลว้จึงเติมน ้ ามนัเคร่ืองเขา้
ทางรูน ้ ามนัเข้า จับเคร่ืองสูบเอียงสลับกับนอนเพื่อไล่อากาศจน
แน่ใจวา่ไม่มีฟองอากาศจึงปิดรูน ้ามนัเขา้ใหเ้รียบร้อย 

- ตรวจสอบสภาพการท างานทัว่ไปของเคร่ืองสูบน ้ าว่าอยู่ในสภาวะ
ปกติหรือไม่ เช่น เสียงดงัผดิปกติหรือไม่ เป็นตน้ 

 

3.3 บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)  

  ท าหนา้ท่ีเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) พร้อมทั้ง
กวนผสมน ้าภายในบ่อเติมอากาศใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัสม ่าเสมอตลอดทั้ง
บ่อ เพื่อให้จุลินทรียส์ามารถน าไปใชย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียได ้

       

รูปที ่9 บ่อเติมอากาศชนิดต่างๆ 
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การตรวจสอบ 
1. อุณหภูมิน ้าเสียควรอยูใ่นช่วง 35 – 40 องศาเซลเซียส 
2. pH น ้าเสียเขา้ระบบใหมี้ค่าเป็นกลาง หรือ 5-9 (ตรวจสอบทุกวนั) 
3. ค่า DO ไม่ใหน้อ้ยกวา่ 2 mg/l (ตรวจสอบทุกวนั) 
4. การตรวจวดัค่า DO ควรเก็บหลายต าแหน่งและท่ีระดบัต่างกนั 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองเติมอากาศ 
5. ให้เดินเคร่ืองเติมอากาศตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยุด และ

ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองอยา่งนอ้ยวนัละคร้ัง 
6. ตรวจสอบค่า SV30 (ตรวจสอบทุกวนั) 

 ระบบเอเอส ให้ค่า SV30 อยู่ในช่วง 350 - 450 mL/L หรือ
ค่าท่ีออกแบบ  

 ระบบคลองวนเวียน ให้ค่า SV30 อยูใ่นช่วง 250 - 350 mL/L 
หรือค่าท่ีออกแบบ  

 หากมีค่าน้อยกว่าช่วงท่ีก าหนด ให้ลดการสูบ
ตะกอนทิ้ง  

 หากมีค่ามากกว่าช่วงท่ีก าหนด ให้ท าการสูบ
ตะกอนตาก 
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ปัญหาและการแก้ไข 

1. มีฝ้า (Scum) สีน ้าตาลเกิดข้ึนในบ่อเติมอากาศ 
  ตรวจสอบหาสาเหตุ 
   * มีไขมนัเขา้ในระบบในปริมาณสูง และส่งผลต่อการละลายได้
ของออกซิเจนในน ้า 
   * จุลินทรียท่ี์เก่า/ตาย  
       - ใชห้วัฉีดน ้าแรงดนัสูงฉีดหรือตกัออกทุกวนั 

2. สีของตะกอนจุลินทรียใ์นบ่อเติมอากาศ มีสีด าคล ้ าและมีกล่ิน
เหมน็ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์เน่ืองจากขาดออกซิเจน 
- ตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) ไม่ต ่า

กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงการวดัตอ้งวดัหลายต าแหน่งในบ่อ

เติมอากาศ ตรวจสอบเคร่ืองเติมอากาศว่ามีความเหมาะสมทั้ง

ทางดา้นขนาดแรงมา้ ชนิดเคร่ืองเติมอากาศ การติดตั้งต าแหน่งท่ี

เหมาะสม 

 - ใหสู้บตะกอนทิ้งโดยไม่สูบตะกอนวนกลบัเขา้บ่อเติมอากาศ 

3. ในบ่อเติมอากาศมีแบคทีเรียสายใย เน่ืองจากมีค่าออกซิเจน
ละลายน ้า (Dissolved Oxygen: DO) ต ่า 
- ใหเ้คร่ืองเติมอากาศสามารถถ่ายเทออกซิเจนไดท้ัว่ถึงภายในบ่อ 

และมีปริมาณ ในบ่อเติมอากาศมีแบคทีเรียสายใย ควรมีการเติม
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อากาศ ให้มีปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) 

ไม่ต ่ากวา่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. พบฟองสีน ้ าตาลท่ีผิวน ้ าในบ่อเติมอากาศ แสดงว่าค่าปริมาณ
ตะกอนจุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศมากเกินไป โดยตรวจวดัไดจ้าก
ค่า SV30 (ค่าปริมาณตะกอนจุลินทรีย์ในกระบอกตวงขนาด        
1 ลิตร หลงัจากตั้งทิ้งไวใ้ห้ตกตะกอน 30 นาที) ซ่ึงปกติค่าค่า 
SV30 จะมีค่าอยู่ในช่วง 250 – 450 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมีค่า
ตามท่ีออกแบบไวข้องระบบ ดงันั้น ตอ้งลดการสูบตะกอนกลบั
ใหน้อ้ยลง และเพิ่มการสูบตะกอนส่วนเกินทิ้งใหม้ากข้ึน 

5. พบฟองสีขาวท่ีผิวน ้ าในบ่อเติมอากาศ ถา้พบฟองสีขาวท่ีผิวน ้ า

ในถงัเติมอากาศ แสดงว่าค่าปริมาณตะกอนจุลินทรียใ์นถงัเติม

อากาศนอ้ยเกิน ตอ้งเพิ่มการสูบตะกอนกลบัมากข้ึน และลดการ

สูบตะกอนส่วนเกินใหน้อ้ยลง 

6. มีค่าพีเอชต ่ากวา่ 6.5 จะก่อให้เกิดรา (Fungi) และถา้ค่าพีเอชสูง 
จะท าให้ฟอสฟอรัสตกตะกอน (Precipitate) แยกออกจากน ้ า 
ดงันั้นควรปรับให้มีค่าพีเอชท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5  
โดยการปรับพีเอชให้มีค่าสูงข้ึนอาจใช้โซเดียมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) เป็นสารเคมีในการปรับพีเอช หากตอ้งการปรับพีเอชให้
มีค่าต ่าลงอาจใชก้รดซลัฟิวริก (H2SO4) เป็นสารเคมีในการปรับพี
เอช 
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 การดูแลและบ ารุงรักษา 

1. เคร่ืองเติมอากาศ มีการตรวจสอบสภาพการใชง้าน บ ารุง รักษา

และท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

2. เติมน ้ามนัหล่อล่ืนในจุดท่ีส าคญั ตามคู่มือการใชง้านอยา่ง

สม ่าเสมอ 
 

3.4 บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)  

 ท าหน้าท่ีแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน ้ าเสีย โดยตะกอน

จุลินทรียจ์ะรวมตวักนัแลว้ตกลงกน้ถงั ส่วนน ้ าใสก็จะไหลลน้ออกไปสู่

บ่อสัมผสัคลอรีน 

 

รูปที ่10 บ่อตกตะกอน 
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การตรวจสอบ 
1. อุณหภูมิน ้าเสียควรอยูใ่นช่วง 35 – 40 องศาเซลเซียส 

2. pH น ้าเสียเขา้ระบบใหอ้ยูใ่นเป็นกลาง หรือ 5-9 (ตรวจสอบทุก

วนั) 

 

 ปัญหาและการแก้ไข 

1. น ้าในบ่อตกตะกอนมีตะกอนแขวนลอย ท าใหน้ ้าทิ้งมีความขุ่น  
- ชั้ นของตะกอนในถังตกตะกอนสูงเกินไป ควรเพิ่มการสูบ

ตะกอนกลบัไปยงัถงัเติมอากาศเพิ่มข้ึน หรือสูบตะกอนส่วนเกิน
น าไปก าจดัเพิ่มข้ึน เพื่อลดระดบัตะกอนในถงัตกตะกอนไม่ให้
สูงเกินคร่ึงหน่ึงของถงัตกตะกอน 

- การเกิดดีไนทริฟิเคชนัในถงัตกตะกอนมีฟองก๊าซจบัอยูก่บักลุ่ม
ตะกอนเกิดตะกอนเน่า อาจเกิดจากปริมาณออกซิเจนละลายใน
ถงัเติมอากาศนอ้ยเกินไปหรือปล่อยให้ชั้นของตะกอนสูงเกินไป 
การแกไ้ข โดยการเพิ่มปริมาณการเติมออกซิเจนในถงัเติมอากาศ
ให้พอเพียง และเพิ่มอัตราการสูบตะกอนจากถังตกตะกอน
กลบัไปยงัถงัเติมอากาศเพิ่มข้ึน ท าการตรวจวดัปริมาณออกซิเจน
ละลาย ตามระดบัความลึก 

- ปริมาณน ้าเขา้ถงัตกตะกอนมากเกินไป อตัราน ้ าลน้สูงเกินไป ใน
กรณีมีถงัตกตะกอนหลายถงั ควรปรับปรุงการแบ่งน ้ าเขา้ถงัแต่
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ละถงัให้สม ่าเสมอตรวจสอบระยะเวลาเก็บกกัน ้ าเสีย และอตัรา
น ้าลน้ 

- ปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศมากเกินไป ในกรณีท่ี มี
สารอินทรียซ่ึ์งเป็นอาหารจุลินทรียน์้อยเกินไป ควรเพิ่มการสูบ
ตะกอนส่วนเกินน าไปทิ้งมากข้ึน 

- เกิดการไหลกลบัในถงัตกตะกอน ท าให้เกิดการตกตะกอนไม่ดี
เน่ืองจากความแตกต่างของอุณหภูมิ วดัอุณหภูมิท่ีช่วงความลึก
ต่างๆกนั หากพบวา่อุณหภูมิต่างกนั ควรตรวจสอบหาสาเหตุและ
การแกไ้ข หรืออาจมีการเพิ่มถงัตกตะกอนตามความจ าเป็น 

2. เกิดตะกอนเบาหลุดไปกบัน ้าทิ้ง 

- มีปริมาณสารอินทรียเ์ขา้ในถงัเติมอากาศมาก ลดปริมาณการสูบ
ตะกอนส่วนเกินทิ้ง 

-  มีอายุตะกอนต ่า MLSS ในถงัเติมอากาศน้อยเกินไป ควรลด
ปริมาณตะกอนส่วนเกิน เพิ่มการหมุนเวียนตะกอนเขา้ถังเติม
อากาศมากข้ึน ทั้งน้ีตอ้งตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายให้
ไม่ต ่ากวา่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ตะกอนไม่จมตวั เกิดการอืดตะกอน เป็นสภาวะท่ีฟล็อกหรือจุลินทรีย์
ในระบบเอเอส เกิดตะกอนลอยข้ึนมาเป็นช้ินเป็นช่วง อาจหลุดไปกบัน ้ า
ทิ้ง 
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- อายุตะกอนต ่า เพิ่มการสูบตะกอนกลบัมากข้ึน ท าให้ MLSS ใน
ถงัเติมอากาศมากข้ึน เป็นการเพิ่มอายุตะกอน ลดอตัราการทิ้ง
ตะกอนส่วนเกิน แต่ต้องคอยระวงัไม่ให้ระดับตะกอนในถัง
ตกตะกอนสูง 

- เกิดจากจุลินทรีย์จ  าพวกเส้นใย โดยมีการควบคุมและป้องกัน 
ไดแ้ก่ ควบคุมให้มีการเติมออกซิเจนในถงัเติมอากาศอยา่งทัว่ถึง
ตลอดทั้ งถังให้มีค่าไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ควบคุม
อัตราส่วน BOD : N : P : Fe เท่ากับ 100:5:1:0.5 เช่น เพิ่ม
ไนโตรเจนโดยการเติมยูเรีย เพิ่มฟอสฟอรัสโดยการเติมไตร-
โซเดียมฟอสเฟต และเติมเหล็กโดยการเติมเฟอริกคลอไรด ์      
ในกรณีท่ีมีแบคทีเรียชนิดเส้นใยเกิดข้ึนในถงัตกตะกอน การใช้
คลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าแบคทีเรียชนิดเส้นใย
ดงักล่าว โดยการเติมคลอรีนในระบบท่อการสูบตะกอนกลบัใน
อตัราความเขม้ขน้ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรับพีเอช
ของน ้ าเสียท่ีเขา้ระบบให้มีค่ามากกว่า 6.5 โดยการเติมปูนขาว
หรือโซดาไฟ 

4.  เ กิดตะกอนลอยข้ึนเป็นก้อนใหญ่ จากสภาวะดิไนทริฟิ เคชัน            
เม่ือตะกอนข้ึนถึงผวิน ้าจะเกิดการแตกกระจายออกมาเป็นฝ้าเป็นแผน่ 
- เพิ่มปริมาณการเติมออกซิเจนในถงัเติมอากาศให้มีไม่น้อยกว่า    

2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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- เพิ่มการอตัราการสูบตะกอนจากถงัตกตะกอนไปยงัถงัเติมอากาศ
มากข้ึน 

- ควบคุมดูแลไม่ใหช้ั้นของตะกอนในถงัตกตะกอนมากเกินไป 
 

5. น ้าในบ่อตกตะกอนมีสาหร่ายสีเขียว 
- ควรใชส้ายฉีดน ้าแรงดนัสูงฉีดออกใหส้ะอาด 

    

 การบ ารุงรักษา 

- ควรตรวจสอบเคร่ืองกวาดตะกอน ดูแลและซ่อมแซมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- ตกัเศษขยะ หรือตะกอนลอยออกสม ่าเสมอ 

- ลา้งท าความสะอาดขอบบ่อไม่ใหมี้ตะไคร่น ้าเกาะหนาแน่น 
 

3.5 บ่อสัมผสัคลอรีน (Chlorine Tank)  

 ท าหนา้ท่ีฆ่าเช้ือโรคในน ้าเสียท่ีปล่อยออกมาจากบ่อตกตะกอน 
ก่อนท่ีจะปล่อยน ้าทิ้งออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
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รูปที ่11 บ่อสัมผสัคลอรีน 

1. ตอ้งมีการตรวจวดัปริมาณคลอรีนอิสระ(Free chlorine) ควร
อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 มก./ล. กรณีใช้ระบบอ่ืน เช่น UV โอโซน 
ตอ้งเปิดใชง้านตลอดเวลา 
2. การเตรียมคลอรีน ควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมงหรือ
อนุโลมให้ภายใน 48 ชั่วโมง เพราะถ้าคลอรีนสัมผสัอากาศ 
ความเขม้ขน้จะลดลง ท าให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือลดลง
ดว้ย 
3. ถงัคลอรีน ตอ้งไม่โดนแสงแดด อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
4. ค่า pH ในน ้ าทิ้งก่อนเขา้ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกตอ้ง
มีค่าระหว่าง 5-9 (ตรวจสอบทุกวนั)5. ควรมีการล้างบ่อสัมผสั
คลอรีนเป็นประจ า สม ่าเสมอ เพื่อก าจดัตะกอนและคราบสีด า
บริเวณขอบบ่อ 
6. ตอ้งให้คลอรีนสัมผสักบัน ้ าเสียภายในบ่อ เป็นเวลาอยา่งน้อย 
30 นาที  
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 การบ ารุงรักษา 

- ควรตรวจสอบอตัราการไหลของเคร่ืองจ่ายคลอรีน ให้
สามารถจ่ายคลอรีนไดต้ามท่ีก าหนดไว ้และควรดูแล 
ซ่อมแซม ท าความสะอาดให้ใชง้านไดต้ามปกติ เป็นประจ า
และสม ่าเสมอ 

- ลา้งท าความสะอาดตะกอนท่ีสะสมในบ่อเติมคลอรีน
สม ่าเสมอ 

- ขดัลา้ง หรือใชป้ั้มน ้าแรงดนัสูงฉีด คราบตะไคร่น ้าท่ีข้ึนตาม
ขอบบ่อ 

 
3.6 ลานตากตะกอน  (Sludge drying bed)  
 ลานตากตะกอน  (Sludge drying bed) ท าหนา้ท่ีแยกตะกอนออก
จากน ้ าเสีย โดยผ่านชั้นทรายกรองและการระเหยของน ้ าสู่บรรยากาศ 
โดยทัว่ไปจะใช้เวลาในการตากตะกอน 10 – 15 วนั หลงัจากนั้นจึงขุด
ลอกกากตะกอนและน าไปก าจดัต่อไป  
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รูปที ่12 ลานตากตะกอน 
1. ชั้นทรายในลานตากตะกอนยุบตวัลง 

-  ควรมีการเปล่ียนหรือเติมทรายเป็นประจ าให้ชั้นทรายมีความหนา
ประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร อยูด่า้นบนและมีชั้นกรวดรองรับขนาด 
20-30 เซนติเมตร และท่อเจาะรูส าหรับระบายน ้ าดา้นล่างของราง เพื่อ
รวบรวบน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียต่อไป 

2. ไม่ควรเหยยีบชั้นทรายเพราะท าใหท้รายอดัแน่น 
 

 การบ ารุงรักษา 
1. ควรมีการดูแลระบบระบายน ้ าใตช้ั้นทรายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ

ป้องกนัการอุดตนั เพราะตอ้งมีการน าน ้ าเสียจากลานตากตะกอน
เขา้สู่ระบบบ าบดัเสียอีกรอบ 

2. ตรวจสอบความหนาของชั้นทรายอยา่งสม ่าเสมอฃ 
3. เม่ือตะกอนแหง้ใหรี้บตกัออกไปก าจดั 
4. เกล่ียทรายและ ซุยหนา้ทรายให้ร่วนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้มีการ

ระบายน ้าท่ีดี 
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บทที่ 4 
ระบบบ าบัดน า้เสียแบบส าเร็จรูป 

 ถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นแบบ
ถงัแยกหรือแบบถงัรวม จะประกอบไปดว้ย ส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วน 
คือ 
 ส่วนที่ 1. ถังเกรอะหรือส่วนเกรอะ ( Septic Tank or Solid 
Separation Tank ) จะเป็นส่วนแรกท่ีจะรับน ้ าเสีย ท าหนา้ท่ีแยกของแข็ง
ท่ีปนมากับน ้ าเสียออก และจะมีกระบวนการย่อยสลายของแข็งหรือ
สารอินทรียข์นาดใหญ่ใหมี้ขนาดเล็กลง โดยเช้ือจุลินทรียม่ี์มีอยูภ่ายในถงั
ส่วนน้ี ของแข็งหรือตะกอนท่ีเหลือจากการย่อยสลายจะถูกเก็บกกัไวใ้น
ถงั เพื่อรอการก าจดัโดยวิธีการดูดกากตะกอนไปทิ้งต่อไป ส าหรับน ้ าเสีย
ท่ีผ่านการแยกของแข็งบางส่วนออกแล้ว จะไหลผ่านเข้าไปสู่ส่วนท่ี 2 
ต่อไป 

ส่วนที ่2. จะแบ่งเป็น 2 ชนิด แลว้แต่การเลือกใช ้คือ 

 ส่วนที่ 2.1 ถังกรองชนิดไม่เติมอากาศ (Anaerobic Filter) ในถงั
กรองชนิดไม่เติมอากาศน้ี ส่วนใหญ่จะมีตวักลางพลาสติกส าหรับให้
เช้ือจุลินทรียช์นิดท่ีไม่ตอ้งการใชอ้อกซิเจนอาศยัเกาะตวัอยูเ่พื่อท าหนา้ท่ี
ยอ่ยสลายของแข็งหรือสารอินทรียข์นาดเล็กท่ีแขวนลอยปนอยูใ่นน ้ าเสีย
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ซ่ึงไหลผา่นมาจากส่วนท่ี 1 ถงัเกรอะหรือส่วนเกรอะ ให้กลายเป็นน ้ าใสท่ี
ผา่นการบ าบดัแลว้สามารถปล่อยทิ้งลงสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะได ้
 

   

รูปที ่13 ถงับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป 

 ส่วนที่ 2.2 ถังกรองชนิดเติมอากาศ (AEROBIC FILTER) 
เช่นเดียวกนักบัส่วนท่ี 2.1 เพียงแต่ว่าในถงักรองชนิดเติมอากาศ จะให้
เช้ือจุลินทรียช์นิดท่ีตอ้งการใชอ้อกซิเจนเพื่อท าหน้าท่ียอ่ยสลายของแข็ง
หรือสารอินทรียข์นาดเล็กท่ีแขวนลอยปนอยูใ่นน ้ าเสีย จึงตอ้งมีเคร่ืองเติม
อากาศท าหนา้ท่ีเป่าอากาศเขา้ไปในถงับ าบดัฯ ส่วนน้ีโดยผา่นทางท่อเติม
อากาศ น ้ าใสท่ีผ่านการบ าบัดน้ีแล้วจะมีคุณภาพท่ีดีกว่าน ้ าใสจาก
กระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์บบไม่ใชอ้อกซิเจน 
 

การตรวจสอบ 
1. อุณหภูมิน ้าเสียควรอยูใ่นช่วง 35 – 40 องศาเซลเซียส 
2. pH น ้ าเสียเขา้ระบบให้อยู่ในเป็นกลาง หรือ 5-9 (ตรวจสอบ
ทุกวนั) 
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3. ค่า DO ไม่ใหน้อ้ยกวา่ 2 mg/l (ตรวจสอบทุกวนั) 
4. ให้เดินเคร่ืองเติมอากาศตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยุด และ
ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองอยา่งนอ้ยวนัละคร้ัง 
5. ในส่วนของถงักรองทั้ง 2 แบบ เกิดตะกอนสะสมนอ้ยมาก จึง
ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการดูดกากตะกอนในส่วนกรองเลย 
6. การดูดกากตะกอนะในถงับ าบดัส่วนท่ี 1 (ถงัเกรอะหรือส่วน
เกรอะ) เท่านั้น โดยว่าจา้งรถสูบส้วมท่ีมีใบอนุญาตถูกตอ้งจาก
หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกรถคันท่ีมี
ประสบการณ์ในการดูดกากตะกอนในถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป
มาแลว้ 
7. การดูดเฉพาะตะกอนลอยท่ีส่วนผิวหน้าของถงั และตะกอน
หนัก ท่ีอยู่ ส่วนก้นถังเท่ านั้ น  เ ม่ือดูดตะกอนทั้ ง  2 ส่วนจน
หมดแล้วก็ให้หยุดการดูดทันที เพราะการดูดน ้ าออกจากถัง
ทั้งหมด จะเกิดความเส่ียงท่ีถงับ าบดัฯอาจจะไดรั้บความเสียหาย
จาก แรงดนัดินดา้นขา้ง และแรงยกจากระดบัน ้ าใตดิ้น เน่ืองจาก
ปราศจากน ้าภายในถงัท่ีจะสามารถป้องกนัความเสียหายจากแรง
ดงักล่าวได ้ 
8. หลังจากดูดตะกอนเสร็จแล้ว ให้เพิ่มน ้ าเขา้ไปในถงัจนเต็ม 
และจดบนัทึกรายละเอียดของการดูดกากตะกอนคร้ังน้ีไว ้เช่น 
วนัเดือนปี หมายเลขรถสูบส้วม ช่ือและหมายเลขโทรศพัท์ท่ีใช้
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ติดต่อพนักงานประจ ารถ เพื่อความสะดวกส าหรับการดูดกาก
ตะกอนคร้ังต่อไป โดยปกติจะตอ้งดูด ประมาณ 1- 2 ปีต่อคร้ัง 
9. ในระหว่างการดูดกากตะกอนให้ท าการเติมคลอรีนลงในรถ
ดูดส้วมในปริมาณท่ีมากพอ เพื่อฆ่าเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนออกไป 
 

ข้อควรปฏบัิติในการยืดระยะห่างของการดูดกากตะกอน 
 แมว้่าการบ ารุงรักษาถงับ าบดัฯ ดว้ยการดูดกากตะกอน 
จะเป็นส่ิงท่ีจะต้องท าเป็นประจ าในทุกๆ 1-2 ปี แต่ก็มีข้อควร
ปฏิบติัในการยืดระยะห่างของการดูดกากตะกอนออกไปไดโ้ดย
ยงัคงประสิทธิภาพการบ าบดัไวไ้ด ้เช่น 

 ส่ิง ท่ีควรทิ้งและไม่ควรทิ้งลงในโถส้วม นอกจาก
กระดาษช าระ(Toilet Paper) แลว้ ไม่ควรทิ้งส่ิงอ่ืนใดลง
ในโถส้วมเลย ไม่ว่าจะเป็น ผา้อนามยั ผา้ออ้มแบบใช้
แล้วทิ้ง ก้นบุหร่ี หรือแม้กระทัง่กระดาษทิชชูส าหรับ
เช็ดหนา้ เช็ดปาก เป็นตน้ 

 ไม่ทิ้งเศษอาหารลงในโถส้วม ถังบ าบัดน ้ าเสียไม่ได้
ออกแบบมา เพื่อใหก้ าจดัเศษอาหาร ดงันั้น 

 ควรแยกเศษอาหารทิ้งลงถงัขยะก่อนทุกคร้ัง 
 ระวงัการใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือต่างๆ การใชน้ ้ ายาฆ่าเช้ือจ านวน

มากเกินไปจะท าให้เช้ือจุลินทรียภ์ายในถงับ าบดัฯ ลด
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จ านวนลง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียลดลง
ตามไปดว้ย 

 ลดการใชน้ ้า ปริมาณน ้าท่ีมากข้ึน หมายถึงการเพิ่มภาระ
ให้กบัถงับ าบดัฯ ท าให้ระยะเวลาเก็บกกัในถงับ าบดัฯ
ลดลง ประสิทธิภาพการบ าบดั ก็ลดลง 
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บทที่ 5 
ระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อปรับเสถียร  

(Stabilization Pond) 
 

 บ่อปรับเสถียรเป็นบ่อกกัน ้ าทิ้ง ท่ีมีความลึกของบ่อไม่มากนัก 
โดยรูปร่างและความลึกของบ่อข้ึนอยู่กบัจุดประสงค์ในการบ าบดัน ้ าทิ้ง 
บ่อปรับเสถียรน้ีบางทีก็เรียกวา่ บ่อผึ่ง (Oxidation Ponds) ระบบน้ีเป็นท่ี
นิยม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและด าเนินการต ่า ต้องการ
พลงังานนอ้ย และไม่ตอ้งมีการควบคุมดูแลมากนกั 

   

รูปที ่14 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร   
 

1. การจ าแนกประเภทของบ่อปรับสภาพ 
การจ าแนก ไดด้งัน้ี 
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1) บ่อแอโรบิก (Aerobic Ponds) 
บ่อแอโรบิก เป็นบ่อท่ีมีแบคทีเรียและสารแขวนลอยอยู่ มี

ออกซิเจนทั่วทั้ งบ่อและมีสภาพเป็นแอโรบิกตลอดความลึก ได้รับ
ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย  และการเติมอากาศท่ี
ผิวหนา้ บ่อแอโรบิกน้ีแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามวตัถุประสงคก์ารท างาน 
คือ 

ก. บ่อแอโรบิกแบบผลิตออกซิเจนให้มากท่ีสุด บ่อแบบน้ีมีความ
ลึกไดถึ้งประมาณ 1- 1.5 เมตร อาจมีการกวนเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยใช้เคร่ืองสูบน ้ าหรือเคร่ืองเติมอากาศแบบ
ผวิหนา้ 

ข. บ่อแอโรบิกแบบผลิตสาหร่ายให้ไดม้ากท่ีสุดหรือบ่อท่ีมีอตัรา
การท างานสูง(High Rate Ponds) ใชส้าหร่ายเปล่ียนน ้ าทิ้งให้เป็นสาหร่าย
มากท่ีสุด แล้วเก็บเก่ียวสาหร่ายเพื่อน าโปรตีนไปใช้ บ่อแบบน้ีจะมี
อตัราส่วนระหวา่งพื้นท่ีต่อปริมาตรสูง ความลึกประมาณ 0.2 – 0.6 เมตร 
ส่ิงท่ีอยูใ่นบ่อตอ้งไดรั้บการกวนหน่ึงหรือสองคร้ังต่อวนั เพื่อให้ตะกอนท่ี
ตกอยู่ลอยข้ึนมา และจ าเป็นตอ้งมีการแยกสาหร่ายออกจากน ้ าทิ้งขั้น
สุดทา้ย 
2) บ่อแฟคัลเททฟี (Facultative Ponds) 

บ่อแฟคลัเททีฟ หรือบ่อแอโรบิก-แอนแอโรบิก หรือก่ึงแอโรบิก 
ส่วนบนสุดของบ่อจะอยูใ่นสภาพแอโรบิก จากการเติมอากาศท่ีผิวหน้า 
และจากปฏิกิริยาของสาหร่ายซ่ึงให้ออกซิเจน ส่วนล่างของบ่อจะอยูใ่น



38        คู่มือการใช้และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน า้เสียในโรงพยาบาล 

สภาพแอนแอโรบิก โดยสารอินทรียท่ี์ตกตะกอนแลว้จะถูกย่อยสลาย
แบบแอนแอโรบิก ความลึกประมาณ 1 – 2 เมตร  
3) บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Ponds) 

     บ่อแอนแอโรบิกใช้ก าจดัสารอินทรียท่ี์มีความเขม้ขน้สูงและมี
ปริมาณของแข็งสูง บ่อน้ีจะถูกออกแบบให้มีอตัรารับสารอินทรียสู์งมาก
จนสาหร่ายและการเติมออกซิเจนท่ีผิวหน้าไม่สามารถเติมออกซิเจนได้
ทนัสภาพ น ้าใสท่ีออกจากบ่อจะถูกปล่อยเขา้สู่บ่อแฟคลัเททีฟ อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมของบ่อควรสูงกวา่ 15 องศาเซลเซียส และค่าพีเอชตอ้งสูงกวา่ 6 
ตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากบ่อจึงจะมีนอ้ย 
4) บ่อบ่ม (Maturation Ponds) 

บ่อบ่มจะใช้เป็นบ่อท่ีรับน ้ าต่อจากบ่อแฟคัลเททีฟ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อก าจดัเช้ือโรคก่อนปล่อยน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ 
การก าจดับีโอดีในบ่อบ่มจะเกิดข้ึนนอ้ย โดยสภาพภายในบ่อจะเป็นแอโร
บิกทั้งหมด ปกติความลึกของบ่อบ่มจะมีค่าเท่ากบับ่อแฟคลัเททีฟท่ีผา่น
มาก่อนแลว้ 
 
2. ข้อดีและข้อเสียของบ่อปรับเสถียร 
 ข้อดี 

ก. สามารถบ าบดัน ้าเสียใหส้ะอาดข้ึนถึงระดบัท่ีตอ้งการ โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งในการลงทุนและในการบ ารุงรักษาต ่าท่ีสุด ไม่
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูง 
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ข. สามารถก าจดัจุลินทรีย์ท่ีท  าให้เกิดโรคได้มากกว่าวิธีการ
บ าบดัแบบอ่ืนๆ 

ค. สามารถทนทานต่อการเพิ่มอยา่งกระทนัหนัของอตัราภาระ
อินทรียแ์ละอตัราการไหล เน่ืองจากเวลากกัพกัท่ียาวนาน 

ง. สามารถบ าบดัน ้ าทิ้งต่างๆ ไดห้ลายประเภท สามารถบ าบดัน ้ า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถย่อย
สลายทางชีวภาพได้ดี เช่น โรงงานผลิตภณัฑ์นม และ
โรงงานผลิตอาหาร สามารถบ าบดัร่วมกบัน ้ าเสียชุมชนอย่าง
ไดผ้ลในบ่อแฟคลัเททีฟ 

จ. วิ ธีการสร้างระบบง่ายต่อการน า ท่ี ดินกลับมาใช้ เพื่ อ
จุดประสงคอ่ื์นในอนาคต 

ฉ. สาหร่ายท่ีผลิตจากบ่อสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารทีมี
โปรตีนสูง 

 
 ข้อเสีย 

ก. ตอ้งการพื้นท่ีมาก 
ข. ในกรณีทีใช้บ่อหมักอาจมีกล่ินเหม็นถ้าออกแบบหรือ

ควบคุมไม่ดี บ่อหมกัจะมีกล่ินเป็นท่ีน่ารังเกียจ ถา้ตอ้งรับ
ปริมาณสารอินทรียสู์งเกินไป การควบคุมกล่ินอาจท าได้
โดยการเพิ่มค่าพีเอชของบ่อโดยมีค่าประมาณ 8 ซ่ึงจะท าให้
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ซัลไฟด์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจากการรีดกัชนัของซัลเฟตอยู่ใน
รูปของไบซลัไฟด์ไอออน (HS-) ซ่ึงไม่มีกล่ิน หรือการเวียน
กลับน ้ าทิ้งท่ีออกจากบ่อแฟคัลเททีฟหรือบ่อบ่มไปย ัง
ทางเขา้บ่อหมกั 

ค. น ้าทิ้งจากระบบ โดยเฉพาะบ่อแอโรบิกอาจมีสาหร่ายปะปน
อยู ่

ง. อาจท าใหเ้กิดมลพิษต่อน ้าใตดิ้น 
 
4. การควบคุมระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อ (Lagoon) 
 การควบคุมบ่อบ าบดัน ้ าเสียควรมีการค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น 
ความแตกต่างของระดบัน ้ าระหวา่งบ่อ อตัราการไหล การระบายน ้ าออก
จากบ่อ การควบคุมทิศทางการไหล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าบีโอดีและ
ปริมาณของแขง็แขวนลอยในน ้า  
 บ่อปรับเสถียรประกอบดว้ยบ่อธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
บ่อแอนแอโรบิก บ่อแฟคลัเททีฟ บ่อแอโรบิก และบ่อบ่ม 
 1).  บ่อแอโรบิคและบ่อผึ่ง หากมีสีเขียวแสดงให้เห็นวา่ค่าพีเอช
และออกซิเจนละลายน ้ ามีค่าสูง ในขณะท่ีบ่อด้านท้ายๆควรจะมีค่า
ออกซิเจนละลายสูงเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีน ้ าในบ่อสามารถบ่งช้ีสภาพ
ของบ่อได ้กล่าวคือ 
 - น ้ ามีสีเขียวเขม้ : บ่อมีสภาพดี : พีเอชและค่าออกซิเจนละลาย
น ้ามีค่าสูง 
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 - น ้ าสีเขียวอ่อนถึงสีเหลือง : ปานกลาง : พีเอชและค่าออกซิเจน
ต ่าลง สาหร่ายสีน ้าเงินแกมเขียวเร่ิมเกิดข้ึน 
 - น ้าสีเทาหรือด า : สภาพแย ่: เกิดภาวะไร้ออกซิเจน 
 - น ้ าสีน ้ าตาล : อาจเกิดภาวะ Algae Bloom หรือ เกิดการพงัทลาย
ของคนับ่อ 
 2) บ่อบ าบดัแบบไร้อากาศ น ้ าท่ีออกจากบ่อยงัมีคุณภาพไม่ดีพอ 
โดยทัว่ไปมกัใชบ้่อบ าบดัแบบไร้อากาศวางเรียงต่อกนัเพื่อใหมี้
ความสามารถในการบ าบดัสูงข้ึน 
 ภายในบ่อบ าบดัแบบไร้อากาศจะมีแบคทีเรียสร้างมีเทนซ่ึงหากมี
การเปล่ียนแปลงพีเอช ความเป็นด่าง อุณหภูมิ ดงันั้นผูค้วบคุมควร
ควบคุมใหบ้่อบ าบดัแบบไร้อากาศมีสภาพดงัน้ี 

- อุณหภูมิ   30 - 35  องศาเซลเซียส 
- พีเอช   6.8 - 7.4 
- กรดไขมนัระเหย  50 - 500 มก./ล. ในรูปกรดอะซิติก 
- ความเป็นด่าง 2000-3000  มก./ล. ในรูปแคลเซียม

คาร์บอเนต 
 บ่อบ าบัดแบบไร้อากาศอาจมีกล่ินเหม็นจากการย่อยสลาย
สารอินทรียไ์ด้ ผูค้วบคุมอาจแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยการน าน ้ าท่ีออกจากบ่อ
แอโรบิคหมุนเวียนเขา้มาท่ีบ่อบ าบดัแบบไร้อากาศเพื่อให้บริเวณผิวน ้ า
เกิดสภาวะแอโรบิค และค่าออกซิเจนละลายน ้าสูงข้ึนได ้ 
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 การตรวจวดัและควบคุมประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาจาก
ความสามารถในการก าจดับีโอดีและของแข็งแขวนลอยในน ้ าท่ิงท่ีผ่าน
จากบ่อบ าบดัต่าง ๆ วา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน ้ าทิ้งท่ีก าหนดหรือไม่ หาก
มีค่าเกินมาตรฐานให้ตรวจสอบและแก้ไขพารามิเตอร์ควบคุมตามท่ี
ก าหนดในการออกแบบ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการออกแบบและควบคุมระบบบ่อปรับ
เสถียร 

เกณฑ์ก าหนด 
บ่อแอนแอ

โรบิก 

บ่อแฟคัล

เททฟี 

บ่อแอโร

บิก 
บ่อบ่ม 

ภาระบีโอดี 
(กรัม.บีโอดี/ตร.
ม.-วนั) 
ความลึก (ม.) 
เวลาเก็บกกัน ้า 
(วนั) 
ค่าความเป็นกรด
ด่าง (pH) 
ประสิทธิภาพ
ก าจดั BOD (%) 

20 – 55 
 
 

2 – 5 
20 – 50 

 
6.5 – 7.2 

 
50 - 85 

5– 25 
 
 

1.0 – 2.5 
5 – 30 

 
6.5 – 8.5 

 
80 - 95 

10 – 20 
 
 

0.2 – 0.6 
4 – 6 

 
6.5 – 10.5 

 
80 - 95 

<2 
 
 

1.0 – 1.5 
5 – 20 

 
6.5 – 10.5 

 
60 - 80 
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การสังเกตสี – กลิน่ - ตะกอนของน า้ในบ่อ  
 การเปล่ียนสีของน ้ าในบ่อจะเป็นตวับ่งบอกสภาพการท างานได ้
เช่นน ้ าในบ่อเปล่ียนจากสีเขียวมาเป็นสีเทา สีน ้ าตาล แสดงวา่น ้ าเสียเขา้
บ่อมากเกินไปและเกิดสภาพไร้อากาศข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดกล่ินเหม็นและ
ตะกอนลอยผิวน ้ าตามมา สามารถแก้ไขโดยการปล่อยน ้ าทิ้งลัดทาง
ชัว่คราวจนบ่อท างานปกติแลว้จึงปล่อยน ้ าเสียเขา้-ออกปกติ ในหนา้ร้อน
อาจสังเกตวา่น ้าในบ่อกลายเป็นสีเขียวเขม้สาเหตุอาจเกิดจากสาหร่ายอาจ
เจริญเติบโตมากกวา่ปกติจนเกิดภาวะท่ีเรียกวา่ อลักลับลูม (Algal Bloom) 
ท าใหแ้สงแดดส่องผา่นไดน้อ้ย การผลิตออกซิเจนในน ้ าไดน้อ้ยลง ส่งผล
ใหน้ ้าทิ้งมีค่าบีโอดีและของแขง็ลอยสูง 

 

 การดูแลรักษาส่วนใหญ่เป็นการดูแลบ่อและซ่อมแซมขอบบ่อ 

ตดัหญา้และวชัพืช และเอาตะกอนออกเป็นคร้ังคราว 
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ภาคผนวก 

ตารางที ่2 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ช่ืออุปกรณ์ เวลา วธีิการ 

1. ป๊ัมซพัเมอร์ส ทุก ๆ 12 
เดือน 

ควรบ ารุงรักษาในทุกๆ 1 ปี โดยการ
ตรวจสอบใบพดั ท าความสะอาด และ
ตรวจสอบสีท่ีเคลือบอุปกรณ์ และ
ซ่อมบ ารุง 

2. ป๊ัมหอยโข่ง ทุก ๆ 12 
เดือน 

เช่นเดียวกบั ขอ้ 1 

3. ป๊ัมสูบถ่าย
ตะกอน 

ทุก ๆ 12 
เดือน 

เช่นเดียวกบั ขอ้ 1 

4. เคร่ืองกวนผสม 
ชนิดเกียร์
มอเตอร์ 

ทุก ๆ  3 
เดือน 
ทุก ๆ 12 
เดือน 

ควรตรวจสอบน ้ามนัเกียร์ และเติมให้
ไดร้ะดบั 
ควรท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงสี 
ขั้วต่อสายไฟฟ้า 

5. เคร่ืองกวนเคมี 
บนถงัเคมี 

ทุก ๆ 12 
เดือน 

เช่นเดียวกบั ขอ้ 1 

6. ป๊ัมเคมี ทุก ๆ  3 
เดือน 
ทุก ๆ 12 

ควรตรวจสอบไดอะแฟรม และท า
ความสะอาดลา้งตะกอน 
ควรเปล่ียน ซีลและโอริง พร้อม



 

คู่มือการใช้และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน า้เสียในโรงพยาบาล     45 

เดือน ไดอะแฟรม ซ่อมบ ารุงสี, ขั้วต่อ
สายไฟฟ้า 

7. ถงักรองทราย – 
คาร์บอน 

ทุก ๆ 24 
เดือน 

ควรเปล่ียนสารกรองทราย และ
คาร์บอน ท าความสะอาดภายใน, 
ภายนอกถงั รวมถึง ทาสีภายใน – 
ภายนอก 

8. ชุดถงั
ตกตะกอน 

ทุก ๆ 24 
เดือน 

ควรลา้งท าความสะอาดถงัภายใน-
นอกตรวจสอบ และทาสีภายใน - 
นอกใหม่ 

9. ลานตากตะกอน ทุก ๆ 24 
เดือน 

ควรเปล่ียนสารกรองทรายดา้นบน
ทั้งหมด (เฉพาะทรายกรองชั้นบน 
ควรหนากวา่ชั้นกรอง 20 ซ.ม.) 

10. บ่อพกัน ้าเสีย ทุก ๆ 24 
เดือน 

ควรลา้งบ่อเพื่อก าจดัตะกอน ท่ีตกคา้ง
ในบ่อพกัน ้า 
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1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เป็นค่าท่ีบอกถึงระดบัความเป็นกรดหรือ
ด่างของน ้ า โดยบอกเป็นความเขม้ขน้ของไฮโดนเจนในน ้ า ซ่ึงมีผล
ต่อปฏิกิริยาเคมีและความสมดุลทางเคมีต่างๆในน ้ าและมีผลต่อการ
ด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติในน ้า 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) เป็นปริมาณ
ออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียช์นิดท่ียอ่ยสลาย
ได ้ภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน  ซ่ึงบอกถึงก าลงัความสปกรกของน ้ า
เสีย ดงันั้น จึงมีความส าคญัในการควบคุมความสกปรกของน ้า 

3. ปริมาณของแข็ง คือ ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีอยูใ่นน ้าเสีย 
3.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Soilds) เป็นค่าของแข็งไม่ละลาย
น ้ า มีขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในน ้ าได ้มีความส าคญัในการควบคุม
คุณภาพน ้ า เน่ืองจากสารแขวนลอยจะกั้นแสงแดดท่ีส่องลงในน ้ า 
ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชในน ้ าลดลง และลดปริมาณ
ออกซิเจนในน ้าลงอีกทางหน่ึง  
3.2 ค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) ของแข็งท่ีเป็นตะกอนขนาด
ใหญ่และหนกั สามารถตกตะกอนได ้เป็นขอ้มูลท่ีน ามาออกแบบถงั
ตกตะกอน หรือค านวณปริมาณตะกอนท่ีตอ้งบ าบดั 
3.3 ค่าสารท่ีละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid) ปริมาณ
ของแขง็ละลายน ้า ทั้งสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์  

ดัชนีคุณภาพน า้ 
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4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) เป็นตวัท่ีก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบักล่ินและการ
กดักร่อนในท่อน ้าโสโครก 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในน ้ ามกัพบในรูปของก๊าซไนโตรเจนและ
สารประกอบไนโตรเจน ซ่ึงจดัเป็นธาตุท่ีจ าเป็นในการเจริญเติบโต
ของสาหร่าย ถ้ามีไนโตรเจนในน ้ ามากจะก่อให้เกิดปรากฎการณ์ยู
โทรฟิเคชั่น (Eutrophication) กล่าวคือ สาหร่ายและวชัพืชในน ้ า
เจริญมากกวา่ปกติ ท าใหมี้พืชปกคลุมทัว่บริเวณหนา้น ้ า ท าให้น ้ าเน่า
เสีย ออกซิเจนในน ้ ามีน้อย แสงลงไม่ถึงขา้งล่าง ท าให้พืชบางชนิด
เติบโตไม่ได ้ซ่ึงผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน ้าเป็นอยา่งมาก 

6. น ้ามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) เป็นสารอินทรียท่ี์ยอ่ย
สลายทางชีวภาพไดย้าก อาจลอยหรือจมน ้ าก็ได ้ถา้น ้ ามนัเกาะตาม
เหงือกของปลาก็จะท าให้ปลาตายได ้และเม่ือน ้ ามนัลอยอยูเ่หนือน ้ า
เป็นฝ้าหรือเป็นฟิลม์ ก็ขวางกั้นการถ่ายเทออกซิเจนได ้

7. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) และ ฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทเีรีย(Faecal Colifrom Bacteria) บ่งช้ีถึงความสกปรกท่ี
ปนเป้ือนมาจากส่ิงขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น หากพบ
แบคทีเรียกลุ่มน้ีในแหล่งน ้ ามากๆ อาจจะแสดงไดว้า่ แหล่งน ้ านั้นมี
โอกาสปนเป้ือนหรือแพร่กระจายของเช้ือโรคท่ีท าให้เกิดโรคใน
ระบบทางเดินอาหารได ้
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบาย

น ้าทิ้ง 

ดชันีคุณภาพน ้ า หน่วย 

เกณฑก์ าหนดสูงสุดตามประเภท 
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง 

ก. (สถานพยาบาล
ขนาด 30 เตียง ข้ึน

ไป) 

ข. (สถานพยาบาล
ขนาด 10 ถึง 30 

เตียง ) 
1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 

2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 
3.ปริมาณของแขง็  
 ค่ า ส า ร แ ข ว น ล อ ย 

(Suspended Soilds) 
มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

 ค่ า ต ะ ก อ น ห นั ก 
(Settleable Solids) 

มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 

 ค่ า ส า ร ท่ี ล ะ ล า ย ไ ด้
ทั้ ง ห ม ด  ( Total 
Dissolved Solid) 

มก./ล. ≤ 500* ≤ 500* 

4. ค่าซลัไฟต ์(Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0 
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป 
ที เค เอน็ (TKN) 

มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

6. น ้ ามนัและไขมนั (Fat , Oil 
and Grease) 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 

7. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total mpm ≤ 5,000 ≤ 5,000 
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Coliform Bacteria) /100 ml 
8. ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/ 
100 ml 

≤ 1,000 ≤ 1,000 
 

หมายเหตุ : 1. วิธีการตรวจสอบลกัษณะน ้ าทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์น ้ าและน ้ าเสียใน Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association, AWWA : American 
Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกนั
ก าหนดไว ้*=เป็นค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าตามปกติ  
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทของ
อาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 
4. **ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2539) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
5. ***ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537 ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแห่งน ้าผิวดิน (ประเภทท่ี 2) ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 16ง ลงวนัท่ิ 24 กุมภาพนัธ์ 2537 (ภาคผนวก ณ) 

 




