


บทน�ำ
น�้ำมีควำมส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิต กำรรักษำทรัพยำกรน�้ำจึงมีควำมส�ำคัญ 

ต่อควำมยั่งยืน สำรเคมีที่มนุษย์สร้ำงข้ึนมำกมำยถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมและ 

แพร่กระจำยอย่ำงเกินกำรคำดเดำต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่จะ

เกิดผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในน�ำ้และสขุภำพมนษุย์ อกีทัง้ปัญหำวกิฤตภัยแล้งท�ำให้

เกิดกำรแย่งชิงทรัพยำกรน�้ำในหลำยภำคส่วน กำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดด้วย

เทคโนโลยใีนกำรบ�ำบดัน�้ำเสียและน�ำกลับมำใช้ใหม่จึงเป็นทำงออกหนึ่งในกำร

บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ และลดมลพิษที่จะลงสู่สิ่งแวดล้อม

ดังน้ันศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้ำนสิง่แวดล้อม กรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม

จงึได้จดัท�ำคูมื่อกำรเดนิระบบและดแูลระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีชุมชน โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลงำนวิจัยเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน 

กำรเดินระบบและกำรดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบต่ำงๆ เพื่อให้มีประสิทธิภำพ

ในกำรบ�ำบัดสูงสุด และสำมำรถน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อสนองตอบ

นโยบำยรัฐบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่เหมำะสมและให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำอย่ำงยั่งยืน 
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4 ระบบ MBR

    ระบบ MBR คืออะไร?
ระบบ MBR (Membrane bioreactor) หรือถังปฏิกรณ์ชีวภำพแบบม ี

เมมเบรนเป็นระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นสูงที่เป็นกำรรวมข้อดีของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

แบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) ร่วมกับกำรใช้เมมเบรน โดยท�ำหน้ำที่ใน 

กำรกรองน�้ำเสีย ท�ำให้น�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดด้วยระบบ MBR  มีคุณภำพดีกว่ำ

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบทั่วไป ไม่มีกลิ่น และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ใหม่ในงำน

บำงประเภทได้ 

ระบบ MBR มีขนำดเล็กกว่ำระบบทั่วไปถึงร้อยละ 50-80 เชียวนะ !
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หลักกำรท�ำงำนของระบบ
ระบบ MBR ท�ำงำนเหมอืน ระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีแบบ

ตะกอนเร่ง โดยใช้กำรย่อยสลำยสิ่งสกปรกต่ำง ๆ 

 จำกกำรท�ำงำนของจุลินทรีย์ แต่ระบบ MBR จะท�ำกำร

แยกน�้ำส่วนใส โดยใช้เมมเบรนเพื่อแยกน�้ำใสออกจำก

ตะกอนจุลินทรีย์

กำรติดตั้งระบบ
1. เตรียมพื้นที่ให้อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งก�ำเนิดน�้ำเสียให้มำกที่สุด

2. ติดตั้งระบบโดยผู้เชี่ยวชำญที่ได้ท�ำกำรออกแบบระบบอย่ำงเหมำะสม

3. ติดตั้งถังเติมอำกำศ เมมเบรน ปั้มสูบน�้ำเสีย ปั้มเติมอำกำศ 

    ปั้มกรองน�้ำเสียและปั้มสูบตะกอน

อำกำศ
นอกจำกนียั้งมกีำรเตมิอำกำศบรเิวณ

ด้ำนหน้ำของเยื่อกรอง เพื่อลดกำรอุดตัน

ภำยในระบบอีกด้วย
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วิธีกำรเดินระบบ
เตมิหวัเชือ้จำกตะกอนจลุนิทรย์ีทีไ่ด้จำกระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ลงในถังเติมอำกำศ 

ประมำณร้อยละ 10 ของปริมำตรระบบ 

ควบคุมปริมำณอำกำศ โดยกำรเติมอำกำศ ให้

มีออกซิเจนละลำยน�้ำ (Dissolved Oxygen ; DO) 

อยู่ในช่วง 2-4 มิลลิกรัม/ลิตร
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สบูน�ำ้ใสทีผ่่ำนกำรกรองของเมมเบรนออกเป็นรอบ 

(cycle)  โดยก�ำหนดให้มีกำรกรองน�้ำเสีย (working 

time) 9 นำที และช่วงหยุดพัก (relaxation time)   

1 นำที  สลับกันไป

น�ำตะกอนจลุนิทรีย์ (สลดัจ์) ส่วนเกนิออก เพ่ือรกัษำ

ปริมำณออกซิเจนในระบบ เช่น ระยะเวลำกำรกักเก็บ

ตะกอนสลัดจ์ ท่ี 50 วัน ในถังเติมอำกำศท่ีมีปริมำตร 

5,000 ลิตร จะท�ำกำรตั้งเวลำสูบตะกอนสลัดจ์ออกทุก

สัปดำห์ ๆ ละ 700 ลิตร 

ระวงักำรอดุตนัของเมมเบรน ! หำกควำมดันมค่ีำมำกกว่ำ 10 Kpa หรอื 

เมือ่ปรมิำณน�ำ้ทีผ่่ำนกำรกรองด้วยเมมเบรนมปีรมิำตรลดลง ต้องไม่ลมืล้ำง

เมมเบรนด้วยนะ และค่ำ DO กค็วรอยูใ่นช่วง 2-4 มลิลกิรมั/ลติร เสมอ
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กำรดูแลรักษำระบบ
• ควรท�ำกำรตรวจสอบปรมิำณกำรสบูน�ำ้ของป๊ัมทัง้หมด ตรวจสอบกำรผกุร่อน

ของใบพดั เตมิน�ำ้มนัหล่อล่ืน และควำมตงึของสำยพำนเป็นประจ�ำทกุเดือน และกำร

ซ่อมบ�ำรงุกนัร่ัว เป็นประจ�ำทุกปี

• ควรท�ำควำมสะอำดตัวกรองอำกำศของปั้มเติมอำกำศทุกสัปดำห์ 

• ควรมีกำรล้ำงเมมเบรนตำมข้อแนะน�ำของบริษัทผู้ผลิต เช่น เมมเบรนแบบ 

Hollow fiber membrane จะท�ำกำรล้ำงเป็นประจ�ำทกุสปัดำห์ หรอืเมมเบรนแบบ 

Flat sheet จะท�ำกำรล้ำงทุก 6 เดือน ด้วย 0.5 % คลอรีน 

• หำกควำมดันที่กรองน�้ำผ่ำนเมมเบรน > 10 Kpa ควรมีกำรล้ำงเมมเบรนโดย

ไม่ต้องถอดออกมำล้ำง หำกมีกำรล้ำงดังกล่ำวแล้วแต่ควำมดันไม่ลดลง จึงท�ำกำร

ถอดเมมเบรนออกมำล้ำงด้วยฟองน�้ำ

• ควำมเข้มข้นของตะกอนสลัดจ์ในถังเตมิอำกำศ ควรมค่ีำอยูใ่นช่วง 3,000 -15,000 

มลิลกิรมั/ลติร

• ควำมเข้มข้นของออกซเิจนทีล่ะลำยในน�ำ้ ควรมค่ีำอยูใ่นช่วง 2-4 มลิลกิรมั/ลติร
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กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบ
1. ควรเก็บตัวอย่ำงน�้ำเสียก่อนเข้ำระบบ และหลังจำกผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว  

เพื่อท�ำกำรตรวจสอบประสิทธิภำพระบบ เป็นประจ�ำทุกเดือน 

2. ระบบ MBR ควรมีประสิทธิภำพในกำรบ�ำบัดสำรอินทรีย์ในรูปของ 

บีโอดี แอมโมเนีย ตะกอนแขวนลอย และดัชนีชี้วัดทำงด้ำนเชื้อโรคมำกกว่ำร้อยละ 

80 โดยค่ำคณุภำพน�ำ้ทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัแล้วควรมค่ีำบโีอด ีแอมโมเนยี ตะกอนแขวนลอย 

และดัชนีชี้วัดทำงด้ำนเช้ือโรคอย่ำงโคลิฟอร์มน้อยกว่ำ 3 มก./ล., 0.1 มก./ล.,  

1 มก./ล. และ 50 หน่วยของโคโลนี (CFU) / 100 มล. ตำมล�ำดับ (Moeslang and 

 Brockmann, 2011)

จุดเด่นและข้อจ�ำกัด

จุดเด่น ข้อจ�ากัด

ขนำดของระบบ MBR เล็กกว่ำระบบ
บ�ำบัดแบบตะกอนเร่ง 2-3 เท่ำ

ควำมถีใ่นกำรทิง้ตะกอนสลดัจ์ส่วนเกิน
น้อยกว่ำ 

คณุภำพน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบดัมีคณุภำพน�ำ้ดี
กว่ำระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีแบบตะกอนเร่ง

ระบบสำมำรถรองรบัภำวะควำมผนัผวน
ทั้งในด้ำนคุณภำพน�้ำเข้ำระบบและ
ปริมำณน�้ำเข้ำระบบได้เป็นอย่ำงดี

 เหมำะส�ำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีจ�ำกัด
และมีรำคำแพง

ระบบ MBR จะมีรำคำแพงกว่ำระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียท่ัวไป (30-40 % ของ
รำคำทั้งระบบ)

ต้องอำศัยผู้ดแูลและเดนิระบบท่ีมีควำม
ช�ำนำญ
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ตัวอย่ำงระบบ

เอกสารอ้างองิ
Moeslang, H. and Brockmann, M. (2011) Membrane bioreactor key technology for  

       water  reuse. Available online at http://www.ewisa.co.za/literature/files/85_39%20Moesling.pdf

น�้ำที่ผ่ำนกำรกรองจำกเมมเบรน กำรเปรียบเทียบน�้ำเสียก่อนและหลังกำรบ�ำบัด

ลักษณะตะกอนสลัดจ์ในระบบ  MBRระบบ MBR ที่บ�ำบัดน�้ำชะขยะจำกสถำนีขนถ่ำย
ขยะเทศบำลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ระบบ MBR ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงน�้ำเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของระบบ
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ระบบบึงประดิษฐ์คืออะไร?
บึงหรือพ้ืนท่ีชุ่มน�้ำ หมำยถึง พื้นที่ซ่ึงมี 

น�้ำท่วมถึงหรือชุ่มไปด้วยน�้ำผิวดินหรือน�้ำใต้ดิน 

ท่ีมีระยะเวลำนำนพอที่จะท�ำให้พื้นที่นั้นคงสภำวะ

กำรอิ่มตัวด้วยน�้ำไว้ได้ (U.S. EPA 1988) ในอดีต

ที่ผ่ำนมำได้มีกำรประยุกต์พื้นที่ชุ ่มน�้ำมำเพ่ือ 

ใช้ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยเป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือ

เลียนแบบธรรมชำติ และใช้ชื่อว่ำ ระบบบ�ำบัด

แบบบึงประดิษฐ์

หลักกำรท�ำงำนของระบบ

กำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีด้วยระบบบงึประดษิฐ์ 

เกิดจำกหลำยกระบวนกำรด้วยกัน เช่น 

(1) กระบวนกำรดดูซบัของตะกอนดินและ

ชั้นกรอง (2) กำรดูดซับของพืช (3) 

กระบวนกำรบ�ำบดัด้วยจุลนิทรีย์ในบรเิวณ

รำกพืช (4) กำรปล่อยสำรเคมีประเภท

เอนไซม์จำกพชืออกมำย่อยสลำยสำรพษิ

ในน�้ำ 
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กำรติดตั้งระบบ
• เก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์คุณสมบัติน�้ำเสียเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรออกแบบ

ระบบ ว่ำต้องกำรจะบ�ำบัดสำรปนเปื้อนชนิดไหน 

• ประเมินพื้นที่ที่จะท�ำกำรก่อสร้ำง คุณภำพน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัด ควำมต้องกำร

ที่จะน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดไปใช้ในกิจกรรมอะไร

• เลอืกชนดิของระบบบงึประดษิฐ์ โดยมชีนดิของระบบบงึประดิษฐ์ตำม U.S.EPA, 

2000 ดังนี้
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ชนิดของระบบบึงประดิษฐ์

• บึงประดิษฐ์แบบน�้าไหลท่วมผิวชั้น

กรองอย่างอิสระ (Free Water Surface 

Systems: FWS)

ระบบนี้เหมำะกับน�้ำเสียที่ภำระสำร

อินทรีย์ปำนกลำง โดยมีควำมเข้มข้นของ 

บีโอดีอยู่ในช่วง 30 – 175 มก./ล.

• บงึประดษิฐ์ท่ีน�า้ไหลใต้ผวิชัน้กรองใน

แนวนอน (SubsurfaceFlow Systems: SF)

เหมำะกบัน�ำ้เสียทีภ่ำระสำรอนิทรีย์ปำน

กลำง โดยมีควำมเข้มข้นของบโีอดีอยูใ่นช่วง 

30 – 175 มก./ล.

• บงึประดษิฐ์แบบน�า้ไหลใต้ผวิชัน้กรอง

ในแนวดิง่ (Vertical Flow Systems: VF)

ส่วนประกอบและหลกักำรท�ำงำนเหมือน

กับแบบ FWS และ SF แตกต่ำงกันที่น�้ำเสีย

จะไหลผ่ำนชัน้กรองในแนวดิง่ มรีะบบระบำย

อำกำศ เพื่อไม่ให้มีสภำวะไร้อำกำศเกิดข้ึน

ในส่วนรำกของพืชและพื้นที่ว่ำงเหนือจำก

บริเวณผิวหน้ำชั้นกรองขึ้นไปจะใช้เป็นที่

สะสมตะกอน
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วิธีกำรเดินระบบ

• หลังจำกกำรลงต้นไม้ในระบบแล้วควรจะใส่น�้ำผิวดินลงในระบบก่อน เพื่อให้

ต้นไม้ปรับตัวประมำณ 2 อำทิตย์

• หลงัจำกนัน้ค่อยน�ำน�ำ้เสยีทีเ่จอืจำงประมำณร้อยละ 50 เข้ำสูร่ะบบ เมือ่ต้นไม้

ไม่ตำยจึงปล่อยน�้ำเสียเข้ำสู่ระบบ

• เมื่อต้นไม้โตเต็มที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกในระบบ ค่อยปล่อยน�้ำเข้ำ

อย่ำงต่อเนื่องด้วยอัตรำกำรไหลคงที่

• Hydraulic retention time (HRT) หรอืระยะเวลำกำรกกัเกบ็น�ำ้เสยีในระบบ

ที่เหมำะสมควรจะอยู่ระหว่ำง 3-5 วัน เนื่องจำกระยะเวลำ 1 วันจะน้อยเกินไป

ส�ำหรับกระบวนกำรบ�ำบัด

• Organic loading rate (OLR) อัตรำภำระบรรทุกสำรอินทรีย์ ขึ้นอยู่กับ 

ประเภทของน�้ำเสียและชนิดพืชที่ใช้ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

เมื่อติดตั้งระบบบึงประดิษฐ์เพื่อใช้บ�ำบัดน�้ำเสียของโรงพยำบำลที ่

ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ยำ โดยกำรปล่อยน�้ำเข้ำสู่ระบบ จนต้นพืชสำมำรถ 

ปรับตัวเข้ำกับสภำพน�้ำเสียได้แล้ว ก็อย่ำลืมปรับอัตรำกำรไหลของน�้ำที่ 

1.2-1.5 ลูกบำศก์เมตรต่อวันด้วยนะ! ซึ่งมีระยะเวลำในกำรกักเก็บน�้ำเสีย

ในระบบ หรือ HRT 5 วัน
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กำรดูแลรักษำระบบ
• ควรรกัษำระดบัน�ำ้ในระบบให้คงที ่เพ่ือให้กำรเดนิระบบเป็นไปตำมทีอ่อกแบบไว้

• ควรมีกำรตกตะกอนของน�้ำเสียก่อนเข้ำระบบ เพื่อป้องกันกำรอุดตัน

• กำรตดัพืชในระบบบึงประดษิฐ์ เพ่ือรกัษำระบบไม่ให้เกดิกำรอดุตนัของรำกพชื

• ตัดพืชในระบบครั้งละครึ่งหรือร้อยละ 50 ของพื้นที่ ระบบก็จะมีประสิทธิภำพ

คงท่ีโดยให้ต้นพืชสูงประมำณ 30 เซนติเมตรจำกพื้นผิว โดยดูตำมควำมเหมำะสม

ของชนิดพืช เช่น ต้นธูปฤำษีควรตัดทุก ๆ  3 เดือน หรือก่อนดอกธูปจะบำนและแพร่

กระจำย เป็นต้น

• ควรถอนต้นพืชที่ต้นแก่ออกบ้ำง เพื่อรักษำควำมหนำแน่นของต้นพืชในระบบ

กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบ
• กำรทดสอบประสิทธิภำพของระบบ จะท�ำหลังจำกระบบคงที่แล้ว 

• เมื่อระบบมีประสิทธิภำพในกำรบ�ำบัดคงที่ ใช้เวลำประมำณ 3 เท่ำ ของระยะ

เวลำกำรกักเก็บของเสียในระบบ

• ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงน�้ำก่อนเข้ำระบบและออกจำกระบบ วิเครำะห์คุณภำพน�้ำ

และสำรปนเปื้อนที่ต้องกำรบ�ำบัด ค�ำนวณประสิทธิภำพในกำรบ�ำบัด

• หำกประสิทธิภำพของระบบไม่เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ควรท�ำกำรปรับปรุง

ระบบท�ำกำรตรวจสอบประสิทธิภำพอีกครั้ง
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จุดเด่นและข้อจ�ำกัด
จุดเด่น ข้อจ�ากัด

ค่ำด�ำเนินงำนและกำรควบคุมดูแล

ระบบค่อนข้ำงต�่ำ 

กำรด�ำเนินงำนและกำรดูแลระบบ

เป็นไปตำมระยะเวลำ ต่ำงจำกระบบ

อื่น ๆ

ระบบมีเสถียรภำพแม้ว่ำสภำวะ

แวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป

ก�ำจัดสำรอินทรีย์และลดควำม 

เข้มข้นของสำรปนเป้ือนในน�ำ้ได้สงู

สภำพแวดล้อมเป็นทีอ่ยูอ่ำศยั และ

แหล่งอำหำรของสัตว์ชนิดต่ำง ๆ 

ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

เป็นระบบที่ต้องกำรพื้นที่มำก อำจ

ไม่เหมำะสมในกรณีที่รำคำที่ดิน

รำคำสูง

ปัจจยัในกำรก�ำจดัสำรมลพษิขึน้กบั

สภำพสิง่แวดล้อมด้วย เช่น อณุหภมูิ 

ควำมชื้น และสภำพภูมิอำกำศ

วิธีการก�าจัดต้นพืชที่ตัดจากระบบบึงประดิษฐ์

ควรตดัต้นพชืเพือ่ศกึษำกำรสะสมของสำรมลพษิในส่วนต่ำง ๆ  ของพชื

ทั้งชนิดและปริมำณเพื่อหำวิธีกำรก�ำจัดพืชอย่ำงเหมำะสม
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ตัวอย่ำงระบบ

เอกสารอ้างองิ
(1) US. EPA (1988) Design criteria and practice for constructed wetlands
(2) US. EPA (2000) Mannual – Constructed wetlands treatment of municipal wastewaters.

ตัวอย่ำงกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดมำใช้รดน�้ำต้นไม้

ระบบบึงประดิษฐ์ที่ใช้บ�ำบัดน�้ำเสียโรงพยำบำลที่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ยำ
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ระบบทรำยกรองคืออะไร?
ระบบทรำยกรอง หรือระบบกำรกรองน�้ำด้วยทรำยนั้นเป็นวิธีกำรบ�ำบัดหรือ

ปรับปรุงคุณภำพน�้ำที่มีมำนำนแล้ว โดยกำรกรองน�้ำท่ีมีควำมสกปรกหรือควำม 

ขุ่นผ่ำนชั้นทรำยร่วมกับวัสดุอื่น ๆ  ที่มีช่องว่ำงเล็ก ๆ  เพื่อดักหรือก�ำจัดตะกอนออก 

ท�ำให้น�้ำท่ีผ่ำนกำรกรองแล้วมีควำมสะอำดมำกขึ้น โดยระบบทรำยกรองสำมำรถ 

แบ่งตำมอัตรำควำมเร็วในกำรกรองได้ 3 แบบ คือ ระบบกรองเร็ว (Rapid Sand 

Filter) ระบบกรองช้ำ (Slow Sand Filter) และระบบกรองโดยใช้ควำมดัน  

(Pressure Filter)

หลักกำรท�ำงำนของระบบ

ระบบทรำยกรองช้ำเป็นเครื่องกรองที่มีระบบไม่ซับซ้อน อัตรำกำรกรองต�่ำอยู่

ในช่วงประมำณ 0.04 - 0.4 ลบ.ม./ชม./ตร.ม. ข้อดีของระบบทรำยกรองช้ำคือเป็น 

เครื่องกรองที่ใช้เครื่องจักรกลน้อย ไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่ต้องมีกระบวนการ

สร้างและรวมตะกอน มีประสิทธิภำพในกำรกรองจุลินทรีย์ได้ประมำณร้อยละ 80 

ถงึ 99 แต่มข้ีอจ�ำกดัทีค่วำมขุน่ของน�ำ้ทีเ่ข้ำเครือ่งกรองต้องต�ำ่ โดยทัว่ไปนิยมใช้กับ

น�้ำที่มีควำมขุ่นไม่เกิน 50 หน่วย และต้องใช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำงมำก

ในกรณีที่เลือกใช้น�้ำดิบจำกแม่น�้ำ ล�ำคลอง ซ่ึงมักมีควำมขุ่นสูงและมีกำร

เปลี่ยนแปลงคุณภำพน�้ำตำมฤดูกำลมำกกว่ำน�้ำจำกทะเลสำบ หรืออ่ำงเก็บน�้ำนั้น

นยิมให้มกีำรตกตะกอนข้ันต้น เพ่ือลดอนภุำคตะกอนดนิและสำรอนิทรย์ีทีต่กตะกอน

ได้ง่ำยลงระดับหนึ่งก่อนเข้ำกระบวนกำรกรองต่อไป
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กำรตดิต้ังระบบ

ระบบทรำยกรองช้ำอำจเรยีกว่ำระบบกรองชวีภำพ (Bio Filtration) เนือ่งจำก

กระบวนกำรในกำรก�ำจัดควำมขุน่และควำมสกปรกในน�ำ้ ต้องอำศัยแบคทีเรยีและ

จลุชพีในกำรดกัจบัควำมสกปรกในน�ำ้ เพือ่กำรเจรญิเติบโตเกดิเป็นชัน้เมอืกบนผิวทรำย 

ชัน้เมอืกดงักล่ำวจะท�ำหน้ำทีเ่สมอืนชัน้กรองทีดั่กจบัควำมสกปรกในน�ำ้ ระยะเวลำของ

รอบกำรใช้งำนของระบบข้ึนอยูก่บัควำมสกปรกของน�ำ้ดิบและอัตรำกำรกรอง 

เม่ือระบบเกิดกำรอุดตัน จะท�ำควำมสะอำดโดยกำรระบำยน�้ำออกจำกถังแล้ว

ท�ำกำรขูดลอกผิวหน้ำทรำยออก โดยค่ำต่ำง ๆ ที่ใช้ส�ำหรับกำรออกแบบ เช่น ควำม

หนำของชั้นทรำย ควำมหนำของชั้นกรวด ระดับน�้ำเหนือชั้นทรำย ของแหล่งต่ำง ๆ 

ดังแสดงในตำรำงที่ 1

ตารางที ่1 องค์ประกอบและค่ำออกแบบส�ำหรับระบบทรำยกรองช้ำท่ีมีกำรแนะน�ำ

องค์ประกอบ เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์1 ทวีศักดิ์ วังไพศาล2 มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์3

ควำมหนำของทรำยด้ำนบน (เมตร)

ควำมหนำของกรวดด้ำนล่ำง (เมตร)

ระดบัน�ำ้เหนอืชัน้ทรำย (เมตร)

รอบกำรท�ำควำมสะอำด (วัน)

ผิวหน้ำทรำยที่ขูดออก (ซม.)

อตัรำกำรกรอง (ลบ.ม./ตร.ม./ซม.)

0.6 – 1.2

0.30

0.9 – 1.6

20 - 180

5 - 10

0.13 – 0.60

1.0 – 1.4

0.3 – 0.5

1.0 – 1.5

20 - 60

5 - 7

0.13 – 0.25

0.6 – 1.2

0.3 – 0.5

1.0 – 1.5

-

-

0.1 – 0.4
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องค์ประกอบ เกณฑ์ที่ทดสอบ

ควำมหนำของทรำยด้ำนบน (เมตร)

ควำมหนำของกรวดด้ำนล่ำง (เมตร)

ระดับน�้ำเหนือชั้นทรำย (เมตร)

อัตรำกำรกรอง (ลบ.ม./ตร.ม./ชม.)

รอบกำรท�ำควำมสะอำด (วัน)

ผิวหน้ำทรำยที่ขูดออก (ซม.)

0.6 – 0.8

0.3 – 0.5

0.2 – 0.8

0.10 – 0.5

30 - 120

5 – 10

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและค่ำกำรออกแบบส�ำหรับระบบทรำยกรองช้ำที่ติดตั้ง

และทดสอบ

วธิกีำรเดินระบบ
องค์ประกอบและค่ำกำรออกแบบของระบบทรำยกรองช้ำที่ท�ำกำรติดตั้งและ

ทดสอบ เช่น ควำมหนำของช้ันทรำย ควำมหนำของชั้นกรวด ระดับน�้ำเหนือ 

ชั้นทรำย ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ซึ่งได้อ้ำงอิงจำกข้อแนะน�ำจำกตำรำงที่ 1 เป็นหลัก

โดยมีลักษณะแบบตำมรูป
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อย่ำลืมขูดหน้ำทรำยออกประมำณ 5–10 เซนติเมตร และเติมทรำย

ใหม่เพื่อให้ประสิทธิภำพกำรกรองเหมือนเดิมด้วยนะ

กำรดูแลรักษำระบบ
กำรดูแลและบ�ำรุงรักษำระบบทรำยกรองช้ำ จึงต้องให้ควำมส�ำคัญท่ีอัตรำไหล

ของน�้ำหรือกำรอุดตันของระบบ เช่น ถ้ำน�้ำเข้ำมีควำมขุ่นมำกก็จะท�ำให้เกิดกำร 

อุดตันได้เร็ว ซึ่งจะต้องท�ำกำรขูดลอกหน้ำทรำยออกแล้วมีกำรน�ำทรำยมำเติมเป็น

ระยะเมื่ออัตรำกำรกรองลดลง โดยระบบที่ท�ำกำรทดสอบในครั้งนี้ พบว่ำ เมื่อท�ำกำร

กรองไปแล้วประมำณ 60 – 120 วัน อัตรำของกำรกรองจะลดต�่ำกว่ำ 0.1 ลบ.ม./

ตร.ม./ซม. จึงจ�าเป็นต้องท�าการขูดหน้าทรายออกประมาณ 5–10 ซม. และเติม

ทรายใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองเหมือนเดิม ซึ่งระยะในกำรอุดตันจะขึ้นอยู่

กับควำมสกปรกของน�้ำในกำรกรองเป็นหลัก แต่หำกว่ำขูดหน้ำทรำยออกแล้ว อัตรำ

กำรไหลยังไม่เพิ่มขึ้น อำจจะต้องมีกำรรื้อวัสดุที่ใช้ในกำรกรองออกแล้วใส่เข้ำใหม่
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กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบ

     หลังจำกกำรติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ก็ได้เดินระบบและทดสอบประสิทธิภำพโดย

กำรเก็บและวิเครำะห์คุณภำพน�้ำเป็นระยะ พบวำ่ ประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดควำม

สกปรกในกลุ่มพำรำมิเตอร์พ้ืนฐำน เช่น ซีโอดี บีโอดี สำรตะกอนแขวนลอย  

และพำรำมิเตอร์กลุ่มธำตุอำหำรพืชประกอบไปด้วย ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไนโตรเจน

ในรูปทีเคเอ็น ไนไตรท์ และไนเตรท ได้ค่อนข้ำงดี โดยผลกำรทดสอบประสิทธิภำพ

ดังแสดงในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภำพของระบบทรำยกรองชำ้

ดัชนี
ก่อนการกรอง หลังการกรอง

มิลลิกรัมต่อลิตร

ซีโอดี

บีโอดี

ฟอสฟอรัสทั้งหมด

ทีเคเอ็น

ตะกอนแขวนลอย

36.71 ± 7.75

22.60 ± 6.77

0.68 ± 0.27

14.43 ± 14.91

1.70 ± 1.01

23.47 ± 7.73

43.93 ±8.96

15.50 ± 8.21

8.35 ± 4.32

0.15 ± 0.06

2.90 ± 1.15

0.86 ± 1.18

6.26 ± 4.39

23.82 ±2.98

57.09 ± 23.17

61.18 ± 18.96

72.75 ± 19.83

64.08 ± 25.52

26.11 ± 82.33

66.32 ± 23.47

47.07 ±7.62

ประสิทธิภาพ (%)

ไนไตรท์ 

ไนเตรท 
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ระบบทรำยกรองก็คอืกำรกรองควำมขุน่หรอืตะกอนทีม่อียูใ่นน�ำ้ออก โดย

ผ่ำนช่องว่ำงของชั้นกรอง เพรำะฉะนั้นน�้ำที่จะผ่ำนกำรกรองก็ไม่ควรจะมี 

ควำมขุน่มำกเกนิไปเพรำะจะท�ำให้ชัน้กรองอุดตนัเรว็ ซึง่หำกช้ันกรองเกดิกำร

อุดตันก็จะท�ำให้อัตรำกำรกรองลดลงและจ�ำเป็นต้องมีกำรขูดหน้ำทรำยออก 

และเติมใหม่เป็นระยะ

จุดเด่นและข้อจ�ำกัด
จุดเด่น ข้อจ�ากัด

ค่ำก่อสร้ำงถูก ต้องใช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำงมำก

ดูแลรักษำง่ำย

ใช้เครื่องจักรน้อย

ประหยัดพลังงำน

ไม่มีกำรใช้สำรเคมี

ไม่ต้องใช้ทักษะในกำรดูแล

คณุภำพน�ำ้ก่อนกรองต้องดใีนระดบัหนึง่

หำกเกิดกำรอุดตัน ต้องมีกำรขูดหน้ำ
ทรำยออกแล้วเติมใหม่

ระยะในช่วงกำรเดินระบบให้นิ่งค่อน
ข้ำงนำน
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ตัวอย่ำงระบบ

เอกสารอ้างองิ
(1)  เกรียงศกัดิ ์อดุมสินโรจน์, 2542, วศิวกรรมประปำ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2, มติรนรำกำรพิมพ์, กรุงเทพฯ
(2) ทวศีกัดิ ์ วังไพศำล, 2554, วศิวกรรมประปำ, พมิพ์ครัง้ที ่ 1, ส�ำนกัพมิพ์แห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั, กรุงเทพฯ
(3) มัน่สนิ ตณัฑลุเวศม์, 2532, วศิกรรมประปำ เล่ม 1 และ 2, ภำควชิำวศิวกรรมสิง่แวดล้อม, 

คณะวศิวกรรมสิง่แวดล้อม, คณะวศิวกรรมศำสตร์, จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

การติดตั้งและเดินระบบทรายกรองช้า

การทดสอบระบบทรายกรองช้า

เกบ็ตัวอย่างจากระบบทรายกรองช้า วิเคราะห์ตวัอย่างเพือ่ประเมินประสทิธิภาพ
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คุณลักษณะของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทั้ง 3 แบบ

ระบบ MBR ระบบบึงประดิษฐ์ ระบบ
ทรายกรองช้า

1. ประเภทของน�้าเสีย

2. คุณภาพน�้าที่ระบบสามารถรับได้

✓ โคลิฟอร์มทั้งหมด 
(หน่วยของโคโลน ี(CFU) /100 มล.)

4. งบประมาณในการลงทนุ 

6. ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง

5. ค่าใช้จ่ายในการเดนิระบบ
(บาท/ลบ.ม.)

7. กจิกรรมทีส่ามารถน�าน�า้ท่ี
ผ่านการบ�าบดักลับมาใช้ใหม่ 

ชกัโครก ล้ำงพืน้ 
ปรบัภูมทิศัน์ 

ล้ำงพ้ืน เกษตรกรรม 
ปรบัภูมทิศัน์

เกษตรกรรม
น�ำ้ดิบเพือ่กำรประปำ 

3. คุณภาพน�้าที่ผ่านการบ�าบัด

✓ ควำมสกปรกในรูปของ
บีโอดี (มก./ล.)

 ✓ ควำมสกปรกในรูปของ
บีโอดี (มก./ล.)

ชุมชน 
อุตสำหกรรม

น้อยกว่ำ 10

น้อยกว่ำ 50 

สูง

น้อย

10-15 

100-500

ชุมชน 
โรงพยำบำล 

น้อยกว่ำ 20

น้อยกว่ำ 1000

กลำง

มำก

1-2 

30-175

น�้ำผิวดิน 

น�ำ้ท่ีออกจำกระบบ�ำบดั 

น้อยกว่ำ 20

น้อยกว่ำ 1000

ต�่ำ

มำก

1-2 

น้อยกว่ำ 100

เกณฑ์เปรียบเทียบ










