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บทท่ี 3

การควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงพยาบาล

นำ้าเสียของโรงพยาบาลจัดเป็นนำ้าเสียที่สามารถบำาบัดแบบชีวภาพได้ง่าย เนื่องจากส่วนประกอบ
ของนำ้าเสียมีอาหารครบถ้วนสำาหรับแบคทีเรียที่ใช้ในระบบบำาบัด ระดับพีเอชมักอยู่ในช่วง
เหมาะสม แม้ว่าอาจจะมีนำ้าเสียบางส่วนที่มีสารพิษ แต่ก็มีปริมาณน้อยซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถ
จดัการได้โดยไม่ยาก 

เมื่อพิจารณาโดยรวมถึงวิธีควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงพยาบาลแบบต่างๆ อาจจำาแนก
ระบบตามวิธีควบคุมได้เพียง 2 ประเภทคือ ประเภทที่ต้องควบคุม (หรือควบคุมได)้ และประเภท
ที่ไม่ต้องควบคุม (หรือควบคุมไม่ได)้ ระบบเอเอสจัดเป็นประเภทที่ควบคุมได้เพียงอย่างเดียวที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบอื่นๆล้วนเป็นระบบที่ไม่ต้องควบคุมเนื่องจากไม่มีพารามิเตอร์สำาหรับ
ควบคุมนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นระบบสระเติมอากาศที่ออกแบบและสร้างเสร็จแล้วก็มีหน้าที่
เพียงรับบำาบัดนำ้าเสียที่ปล่อยให้ไหลเข้ามาเท่านั้น เป็นต้น ระบบย่อยไม่ใช้อากาศที่ใช้บำาบัดนำ้า
เสียก็เป็นระบบที่ไม่มีตัวควบคุม แต่ต้องมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ที่เป็น
สัญญาณเตือนเหตุล้มเหลว

ระบบบำาบัดนำ้าเสียที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลมีดังนี้

• ระบบเอเอส (Activated Sludge)

• ระบบคลองวนเวียน ( Oxidation Ditch)

• ระบบจานหมุนชีวภาพ (RBC = Rotating Biological Contactor)

• ระบบบ่อเติมอากาศ( Aerated Pond) 

• ระบบบ่อออกซิเดชัน หรือบ่อเขียว (Oxidation Pond)

• ระบบบ่อเกรอะและบ่อซึม (Septic Tank and Cess pool)

ดร.ม่ันสิน  ตัณฑุลเวศม์ 3-1



บทท่ี 3 โครงการอบรมเร่ืองการดูแลระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงพยาบาล

3.1 การวางแผนควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย
งานควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย เป็นงานในขั้นตอนสุดท้ายที่สำาคัญที่สุด เพราะเป็นงานส่วนที่
กำาหนด ความสำาเร็จของระบบบำาบัดนำ้าเสีย ต่อให้มีการออกแบบและก่อสร้างระบบบำาบัดนำ้า
เสียให้ดีพร้อมเพียงใดก็ตาม การควบคุมที่อ่อนด้อยจะทำาให้ระบบไม่สามารถบำาบัดนำ้าเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ระบบบำาบัดที่ออกแบบไม่ดี วิศวกรควบคุมที่ชำานาญ
อาจช่วยให้การบำาบัดนำ้าเสียได้ผลอย่างเต็มที่

เนื่องจากการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย เป็นงานวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำานาญ
ของวิศวกรควบคุมระบบ สมรรถนะของระบบบำาบัดนำ้าเสียจึงเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายได้ด้วย
หลักการและความรู้ทางวิชาการ การควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียย่อมมิใช่ศิลป จึงไม่ขึ้นอยู่กับ
ทักษะส่วนบุคคลของผู้ควบคุม ผู้ควบคุมต้องมีความรู้ทางวิชาการ จึงจะสามารถทำางานได้ดี
และอย่างมีความเชื่อมั่น การวางแผนควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียเป็นสิ่งจำาเป็น เน่ืองจากอย่าง
น้อยด้วยเหตุผล 2 ข้อ คือ

• วิศวกรออกแบบมักไม่ใช่เป็นวิศวกรควบคุมระบบหรือ วิศวกรออกแบบมิได้คำานึงถึงการ
ควบคุมระบบ ซึ่งต้องทำาให้ได้ง่าย และสดวกสำาหรับพนักงานระดับช่างเทคนิคหรือระดับ
ตำ่ากว่า

• สภาวะในการเดินระบบ อาจไม่เหมือนกับสภาวะที่ใช้ออกแบบ เช่น นำ้าเสียในระยะแรกมี
ปริมาณน้อยกว่าตัวเลขที่ใช้ออกแบบมาก เป็นต้น

ก่อนเริ่มวางแผนควบคุมระบบ วิศวกรควบคุมจะต้องดำาเนินการตรวจสอบระบบบำาบัดนำ้าเสีย
เพื่อให้ทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับระบบ เช่น ส่วนประกอบและขนาดของหน่วยบำาบัด
ต่างๆ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นต้น ผู้ควบคุมจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณและลักษณะของนำ้าเสียให้ครบถ้วน และจะต้องมีข้อมูลความแปรปรวนของนำ้าเสีย ใน
กรณีของโรงพยาบาล วิศวกรควบคุมจะต้องมีข้อมูลแหล่งนำ้าเสียที่อาจเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ที่ใช้
ในการบำาบัดนำ้าเสียเพื่อหาทางจัดการมิให้เกิดปัญหาต่อการบำาบัดนำ้าเสีย

หลังจากที่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนำ้าเสียและตัวระบบบำาบัดฯแล้ว วิศวกรควบคุมจึงจะ
สามารถกำาหนดแผนการควบคุมให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันของระบบ  (ซึ่งอาจไม่เหมือนกับ
สภาวะออกแบบก็ได)้ วิศวกรควบคุมอาจต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขหน่วยบำาบัดบางส่วนเพื่อ
ให้การบำาบัดนำ้าเสียดำาเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 ปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีจำาเป็นสำาหรับการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย
ปัจจัยเบื้องต้นที่จำาเป็นสำาหรับการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียคือ ต้องควบคุมอัตราไหลเข้าระบบ
ของนำ้าเสียให้คงที่ให้ได้ จึงจำาเป็นต้องมีถังหรือบ่อปรับเสมอ  (Equalization) ที่มีขนาดใหญ่พอ
เพียงสำาหรับเฉลี่ย อัตราไหลของนำ้าเสียให้ได้เกือบสมำ่าเสมอเท่ากันตลอด   24 ชั่วโมง

3.3 การควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบต่างๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล

3.3.1 การควบคุมระบบเอเอส
ในปัจจุบัน ระบบเอเอสเป็นระบบเดียวที่สามารถควบคุมและสะสมแบคทีเรียให้มีปริมาณมาก
หรือน้อยในระบบได้ จึงเป็นระบบเดียวที่อยู่ภายใต้อำานาจของผู้ควบคุมหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ระบบที่มีพารามิเตอร์สำาหรับควบคุมระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบได้แก่ อัตราทิ้งสลัด
จ์และอัตราหมุนเวียนสลัดจ์ พารามิเตอร์ตัวแรกจะมีความสำาคัญมากที่สุดในการควบคุมระบบ
เนื่องจากเป็นตัวกำาหนดประสิทธิภาพในการบำาบัดนำ้าเสีย, กำาหนดความต้องการออกซิเจน,
กำาหนดชนิดของแบคทีเรียที่เลี้ยงในระบบ ฯลฯ นอกจากนี้อัตราทิ้งสลัดจ์ยังเป็นตัวกำาหนด  F/M
และ SRT อีกด้วย แม้ว่าอัตราหมุนเวียนสลัดจ์ของระบบเอเอสที่ใช้กำาจัดสารอินทรีย์คาร์บอน
อาจควบคุมให้อยู่ในช่วง 30-100% การปรับตั้งอัตราหมุนเวียนสลัดจ์ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาจะ
ช่วยทำาให้ระบบเอเอสสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นมาก อัตราหมุนเวียนสลัดจ์ไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการกำาจัดบีโอดีหรือความสิ้นเปลืองออกซิเจน ผู้ควบคุมจึงอาจเลือกกำาหนดค่า
ใดก็ได้ในช่วง 30-100%

การควบคุมระบบเอเอสมีหลายวิธี เช่น วิธี  SRT, วิธี F/M หรือ วิธีควบคุม MLSS เป็นต้น การ
ควบคุมด้วย SRT หรือ F/M เป็นวิธีที่มีหลักการมากที่สุด จึงเป็นวิธีที่แนะนำาให้ใช้ การควบคุม
ด้วย SRT หรือ F/M ล้วนขึ้นอยู่กับอัตราทิ้งสลัดจ์ จึงเห็นได้ว่าอัตราทิ้งสลัดจ์เป็นพารามิเตอร์
ควบคุมที่สำาคัญที่สุด

แผนการควบคุมระบบบำาบดันำ้าเสียแบบเอเอส ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

• อัตราสูบหรือป้อนนำ้าเสียเข้าระบบ

• อัตราหมุนเวียนตะกอนสลัดจ์

• อัตราการทิ้งสลัดจ์
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• ปริมาณและชนิดของสารเคมีที่ต้องใช้ เช่น คลอรีน, โซดาแอช เป็นต้น

• โปรแกรมการบำาบัดสลัดจ์

• วธิีการจัดการกับนำ้าเสียเป็นพิษ

3.3.1.1 การเลือกอัตราหมุนเวียนสลัดจ์
จากการตรวจสอบโมเดลทางจลศาสตร์ของระบบเอเอส อัตราหมุนเวียนสลัดจ์ไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบำาบัดนำ้าเสีย ผู้ควบคุมอาจเลือกอัตราหมุนเวียนสลัดจ์ค่าใดก็ได้ที่อยู่ในช่วง
30-100% แต่ควรรักษาระดับอัตราหมุนเวียนสลัดจ์ให้คงที่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมระบบเอเอส

3.3.1.2 การเลือกอัตราท้ิงสลัดจ์
อัตราทิ้งสลัดจ์เป็นตัวกำาหนดระดับ  SRT โดยตรง การระบายสลัดจ์ทิ้งสามารถทำาได้  2 ทางคือ
ระบายสลัดจ์ทิ้งจากก้นถังตกตะกอนและระบายสลัดจ์ทิ้งจากถังเติมอากาศ การทิ้งสลัดจ์จากก้น
ถังตกตะกอนเป็นวิธีที่นิยมมากกว่า ในกรณีที่มีการควบคุมระบบเอเอสด้วย  F/M ผู้ควบคมุจะไม่
สามารถคำานวณอัตราทิ้งสลัดจ์ได้จากค่า  F/M ที่ใช้ ผู้ควบคุมต้องคำานวณหาค่า  MLSS จากค่า
F/M และทดลองทิ้งสลัดจ์ในอัตราต่างๆ  (ต้องเดา) เพื่อให้ได้  MLSS ตามต้องการ

ในกรณีที่มีการทิ้งสลัดจ์จากก้นถังตกตะกอน อัตราการทิ้งสลัดจ์  (Fw) จะขึ้นอยู่กับระดับ SRT
และอัตราหมุนเวียนสลัดจ์  (R) ดงันี้

w = V R/ SRT ( 1 + R) (1)

เมื่อ V = ปริมาตรของถังเติมอากาศ (ลบ.ม.)

 R = อัตราส่วนของการหมุนเวียนสลัดจ์ และมีค่าเท่ากับ  Fr/F

 Fr = อัตราไหลของสลัดจ์ที่หมุนเวียน (ลบ.ม./วัน)

 F = อัตราไหลของนำ้าเสียที่เข้าถังเติมอากาศ (ลบ.ม./วนั)

 SRT = เวลากักตะกอนหรืออายุสลัดจ์ (วนั)

 Fw = อัตราการทิ้งสลัดจ์ (ลบ.ม./วนั)

สมการ (1) จะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อระบบเอเอสทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำ้าทิ้งของถังตก
ตะกอนมีค่าตะกอนแขวนลอยตำ่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่า  MLSS นั่นคือสลัดจ์ที่หลุดออกไปกับนำ้า
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ทิ้งสุดท้ายมีปริมาณน้อยและไม่มีนัยสำาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสลัดจ์ที่ระบายทิ้งทางก้นถังตก
ตะกอน

ตัวอย่าง ถ้าถังเติมอากาศมีความจุเท่ากับ 2400 ลบ.ม.และมีอัตราหมุนเวียนสลัดจ์ 100% (R=1)
อัตราการทิ้งสลัดจ์จากก้นถังตกตะกอนจะมีค่าเท่าใด ที่  SRT 5 และ 20 วนั

เม่ือ   SRT = 5   วัน  

อัตราการทิ้งสลัดจ,์ Fw = 2400 x 1/5x (1 + 1)

 = 240 ลบ.ม./วนั

เม่ือ   SRT = 20   วัน  

อัตราการทิ้งสลัดจ,์ Fw = 2400 x 1 / 20x (1 + 1)

= 60 ลบ.ม./วนั

ในกรณีที่สลัดจ์หลุดออกไปกับนำ้าทิ้งสุดท้ายมีปริมาณมากอย่างมีนัยสำาคัญ สมการที่ 1 จะใช้ไม่
ได้ อัตราทิ้งสลัดจ์ต้องคำานวณจากสมการ (2) ดงันี้

 SRT = V X/( Fw Xr + (F – Fw) Xe ) (2)

เมื่อ X = ความเข้มข้น MLSS, มก./ล.

Xr = ความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยที่หมุนเวียน, มก./ล.

Xe = ความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในนำ้าออกจากถังตกตะกอน, มก./ล.

ในกรณีที่มีการทิ้งสลัดจ์จากถังเติมอากาศ แม้ว่าการทิ้งสลัดจ์จากถังเติมอากาศจะมิใช่วิธีปฏิบัติที่
นิยมในการควบคุมระบบเอเอส แต่ก็มีข้อดีเป็นอย่างมากเนื่องจากอัตราทิ้งสลัดจ์ไม่ขึ้นอยู่กับ
อัตราหมุนเวียนสลัดจ์หรือ  R ดงันี้

อัตราทิ้งสลัดจ์จากถังเติมอากาศ, Fw = V/SRT (3)

สมการที่  3 จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบเอเอสทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำ้าทิ้งของถังตก
ตะกอนมีค่าความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยตำ่า ในกรณีที่ถังตกตะกอนไม่สามารถผลิตนำ้าทิ้ง
ที่มีคุณภาพสูง อัตราทิ้งสลัดจ์ต้องคำานวณจากสมการที่  4  ดงันี้
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SRT = V X/( Fw X + (F – Fw) Xe ) (4)

3.3.2 การควบคุมระบบจานหมุนชีวภาพ
พารามิเตอร์ควบคุมที่เปลี่ยนแปลงได้ของระบบจานหมุนชีวภาพมีเพียง 2 อย่างคือ ความเร็วและ
ระยะจุ่มนำ้าของจานชีวภาพ เมื่อมีการปรับตั้งความเร็วและระยะจุ่มนำ้าแล้วก็ไม่ต้องมีการควบคุม
อะไรอีกเลย การหมุนเวียนสลัดจ์มิใช่เป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับระบบจานหมุนชีวภาพที่ใช้บำาบัด
นำ้าเสียชุมชน การบำารุงรักษาก็เป็นเรื่องง่ายเพราะในแต่ละสัปดาห์มีเพียงเรื่องการหล่อลื่นและ
ตรวจตราความสึกหรอของอุปกรณ์ขับเคลื่อนแผ่นจาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับถังตกตะกอนขั้น
สองมีแต่การระบายสลัดจ์ทุกวันอย่างสมำ่าเสมอ สลัดจ์ที่ เข้าสู่ถังตกตะกอนต้องระบายทิ้งทั้ง
หมดเนื่องจากไม่ต้องหมุนเวียนสลัดจ์

3.3.3 การควบคุมสระเติมอากาศ
สระเติมอากาศเป็นระบบบำาบัดนำ้าเสียที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย ทั้งนี้ เพราะเวลากักนำ้า
เป็นตัวแปรหรือพารามิเตอร์เพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อการทำางานของระบบและการควบคุมเวลา
กักนำ้าไม่อยู่ในวิสัยที่ทำาได้ไม่ว่าจะเป็นระบบใด ระบบสระเติมอากาศจึงไม่อยู่ในอำานาจของผู้
ควบคุมเลย หน้าที่ของผู้ควบคุมได้แก่ การดูแลและซ่อมแซมบำารุงเครื่องเติมอากาศรวมทั้งดูแล
รักษาตัวบ่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและแข็งแรง

3.3.4 การควบคุมถังกรองไม่ใช้อากาศและถังย่อยไม่ใช้อากาศอ่ืนๆ
ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบชีวภาพที่อาศัยปฏิกิริยาย่อยไม่ใช้อากาศ เป็นระบบที่ต้องการการติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าระบบที่ใช้ออกซิเจน ระบบเอเอสอาจจัดเป็นระบบที่ควบคุมยาก แต่
เป็นการควบคุมเพื่อรักษาปริมาณแบคทีเรียให้อยู่ในระดับที่ต้องการ   (โดยใช้ SRT หรือ F/M) แต่
ระบบไม่ใช้อากาศต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ระบบล้มเหลว และมีจุดอ่อนที่ไม่
สามารถควบคุมและสะสมปริมาณแบคทีเรียให้คงอยู่ในระบบได้ตามต้องการของผู้ควบคุม ใน
ปัจจุบันมีระบบยูเอเอสบี (UASB) เพียงแบบเดียวที่สามารถสะสมปริมาณแบคทีเรียให้คงอยู่ใน
ระบบได้

ลักษณะทางจุลชีววิทยาของระบบย่อยไม่ใช้อากาศ ทำาให้เสถีรยรภาพของระบบค่อนข้างตำ่า
ปัจจัยหลายอย่างทำาให้ระบบล้มเหลวด้วยเหตุน้ีการควบคุมถังกรองไม่ใช้อากาศหรือถังย่อย
อื่นๆจึงต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนเหตุล้มเหลว
ต่างๆ สัญญาณต่างๆ เหล่านี้ได้แก่พีเอช, กรดอินทรีย์ระเหยง่าย, สภาพด่าง, โออาร์พ,ี อัตราส่วน
ของมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพเป็นต้น ประโยชน์ที่จะได้จากการติดตาม
พารามิเตอร์ต่างๆ ดังกล่าวคือ ทำาให้รู้ล่วงหน้าว่าระบบกำาลังอยู่ในสภาวะใช้งานที่เหมาะสมหรือ
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ไม่ และยังสามารถทราบด้วยว่าระบบกำาลังจะล้มเหลวหรือล้มเหลวแล้ว

อาจสรุปได้ว่าการควบคุมถังกรองไม่ใช้อากาศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับของระบบจานหมุน
ชีวภาพและระบบบ่อเติมอากาศ กล่าวคือไม่มีพารามิเตอร์สำาหรับใช้ควบคุมระบบ แต่เนื่องจาก
ถังกรองไม่ใช้อากาศ  (หรือระบบย่อยไม่ใช้อากาศอื่น )ๆ มีเสถียรภาพตำ่ากว่าระบบที่ใช้ออกซิเจน
จงึต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ต่างๆ เพือ่รักษาเสถียรภาพของระบบไว้

เมื่อกระบวนการไม่ใช้อากาศเกิดการเสียสมดุลขึ้นจะต้องมีการแก้ไขทันที มิฉะนั้นแล้วการแก้
ไขภายหลังจะทำาได้ยากและกินเวลา เนื่องจากการเสียสมดุลจะเกิดขึ้นโดยมีสัญญาณเตือนเหตุ
หลายอย่าง ผู้ควบคุมจึงจำาเป็นต้องรู้จักสัญญาณเตือนเหตุเหล่านั้นให้ดี

3.3.4.1 ความเข้มข้นของกรดอินทรีย์
โดยปกติความเข้มข้นของกรดอินทรีย์ประมาณ 200-400 มิลลิกรัม/ลิตร (ในเทอมของกรด
อะซิติค) อาจถือเป็นสัญญาณที่แสดงว่ากระบวนการไม่ใช้อากาศทำางานได้ดี อย่างไรก็ดี
ปริมาณของกรดยังไม่สำาคัญเท่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของกรด ถังย่อยอาจทำางาน
ได้ดี แม้จะมีความเข้มข้นของกรดอินทรีย์สูงมากกว่า  1000 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ถ้าความเข้มข้นของ
กรดอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเป็นสัญญาณให้เห็นถึงการเสียสมดุลเกิดขึ้น
กับถังย่อย การเพิ่มอย่างรวดเร็วและทันทีของความเข้มข้นของกรดอินทรีย์ แสดงว่า มีบางอย่าง
เกิดขึ้นทำาให้เกิดการชลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สร้างมีเทนหรือทำาให้การเติบโตของ
แบคทีเรียที่สร้างกรดถูกเร่งให้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้  ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของกรดอินทรีย์ก็มีความสำาคัญ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าความเข้มข้น
ของกรดโพรไพโอนิคสูงกว่า 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ก็จะมีปัญหาเรื่องพิษเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
นอกจากปัญหาเรื่องการมีพีเอชตำ่า เป็นต้น อย่างไรก็ดีตราบเท่าที่พีเอชมีค่าเป็นกลาง ปัญหา
ต่างๆ จะเกิดขึ้นน้อย แม้ว่าระดับความเข้มข้นของกรดอินทรีย์อย่างอื่นจะสูงก็ตาม และโดยทั่ว
ไปแล้วควรตระหนักว่าการที่กรดอินทรีย์มีระดับความเข้มข้นสูง มักเป็นผลมาจากการขาด
สมดุลระหว่างแบคทีเรียทั้งสองชนิด และมิใช่เป็นต้นเหตุของการขาดสมดุล

3.3.4.2 โออาร์พี (ORP)
โออาร์พี   (ORP/Oxidation Reduction Potential)   เป็นพารามิ เตอร์ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox) หรือปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  พารามิเตอร์ตัวน้ีวัดปริมาณความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการถ่ายเท  (ให้/รับ) อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในนำ้าค่าโออาร์พีที่วัดได้อาจ
เป็นบวกหรือลบก็ได้  โดยทั่วไปจะวัดโออาร์พีได้ค่าบวกในนำ้าที่มีออกซิเจนหรือไนเตรตและ
วัดโออาร์พีได้ค่าลบในนำ้าเสียที่ปราศจากออกซิเจน  ในทางทฤษฎีค่าโออาร์พีจะแสดงถึงความ
สามารถในการรับอิเล็กตรอนของสารละลายเช่นถ้าวัดโออาร์พีได้ค่าบวกมากๆ เช่น   +300
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มิลลิโวลท์ แสดงว่าสารละลายน้ีมีสารรับอิเล็กตรอนได้ดี  เช่น มีออกซิเจนละลายนำ้า เป็นต้น
แต่ถ้าวัดโออาร์พีได้ค่าลบ เช่น -300 มิลลิโวลท์ แสดงว่า สารละลายมีความสามารถในการรับ
อิเล็กตรอนได้น้อย หรอืมีความสามารถในให้อิเล็กตรอนได้ดี เปน็ต้น

หน่วยของโออาร์พีคือโวลท์หรือมิลลิโวลท์และมีค่าอยู่ในช่วง  -1,400 ถึง +1,400 มิลลิโวลท์
เครื่องวัดพีเอชชั้นดีทั่วไปสามารถใช้วัดโออาร์พีได้ แต่ต้องเปลี่ยนอีเล็กโทรดให้ถูกต้อง อีเล็ก
โทรดสำาหรับวัดโออาร์พีคืออีเล็กโทรดแบบทองขาว  (Platinum Electrode)  ในขณะที่ใช้ Glass
Electrode สำาหรับวัดพีเอชเนื่องจากปฏิกิริยาชีวเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการบำาบัดนำ้าเสียล้วนเป็น
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาแต่ละประเภทจึงมีค่าโออาร์พีประจำาตัวดังแสดงอยู่ใน  ตารางที่ 3.1 จะ
เห็นได้ว่า  ถังย่อยไม่ใช้อากาศที่ทำางานได้ดีจะต้องมีค่าโออาร์พีอยู่ในช่วง -300 ถึง -500
มิลลิโวลท์ ถ้าโออาร์พีมีค่าเป็นลบน้อยๆ หรือมีค่าเป็นบวก ย่อมแสดงว่า ปฏิกิริยาการย่อยไม่ใช้
อากาศเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้น 

ตารางที่ 3.1  ค่าโออาร์พีของปฏิกิริยาบำาบัดนำ้าเสียประเภทต่างๆ

ประเภทของปฏิกิริยา โออาร์พี (มิลลิโวลท์)*

แอโรบิกออกซิเดชัน +300
ไนตริฟิเคชัน +100

ดีไนตริฟิเคชัน 0
การย่อยไม่ใช้อากาศ

- สร้างกรดอินทรีย์ -300
- สร้างมีเทน -500

* Ag / Ag2Cl2 Reference Electrode

3.3.4.3 ระดับสภาพด่างในรูปไบคาร์บอเนต (Bicarbonate Alkalinity)
ข้อมูลในเรื่องสภาพด่าง  บอกให้ทราบถึงว่ามีกำาลังบัพเฟอร์   (Buffer Capacity) เหลืออยู่เท่าใด
ในระบบไร้อากาศ เรื่องนี้ถือว่าสำาคัญเพราะว่าถ้ากำาลังบัพเฟอร์มีค่าตำ่า ปริมาณกรดที่เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อยก็จะทำาให้พีเอชลดลงได้อย่างมากและเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียที่สร้าง
มีเทน ในทางตรงกันข้าม ถ้าระบบมีสภาพความเป็นด่างสูงพอ ระบบจะสามารถทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกรดโวลาไทล์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบให้กับพีเอชมากนัก ระดับของสภาพ
ความเป็นด่างควรสูงเท่าใดจึงทำาให้ระบบมีกำาลังบัพเฟอร์ที่เหมาะสมน้ัน กำาหนดให้ตายตัวได้
ยากเพราะขึ้นอยู่กับสมบัติและความเข้มข้นของนำ้าเสีย ถ้านำ้าเสียมีความเข้มข้นสูงก็มีโอกาสที่
จะผลิต   CO2 ได้มาก เป็นผลให้ความต้องการสภาพด่างของระบบมีค่าเพิ่มขึ้นได้ โดยทั่วไป
ระบบไม่ใช้อากาศควรมีสภาพด่างประมาณ  1,500-2,000  มิลลิกรัม/ลิตร ปัจจัยที่สำาคัญกว่าระดับ
ของสภาพด่างก็คืออัตราส่วนของความเข้มข้นของกรดระเหยง่าย (มก./ล.ของกรดอะซิติค) ต่อ
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ระดับของสภาพด่างคาร์บอเนต  (มก./ล. ของ CaCO3)  ตราบใดที่อัตราส่วนนี้มีค่าน้อยกว่า  0.4
ระบบไม่ใช้อากาศจัดว่ามีกำาลังบัพเฟอร์สูง  การเพิ่มค่าของอัตราส่วนนี้ เป็นสัญญาณของการ
เสียดุลของระบบและแสดงว่ากำาลังบัพเฟอร์ที่มีอยู่เดิมลดน้อยลงและไม่พอเพียง ถ้าอัตราส่วนนี้
สูงกว่า 0.8 แสดงว่า ระบบไร้อากาศน้ัน กำาลังอยู่ในขั้นที่พีเอชจะลดลงอย่างรวดเร็วถ้ามีการเพิ่ม
ขึ้นเพียงเล็กน้อยของกรดระเหยง่ายด้วยเหตุนี้  ในระหว่างการควบคุมระบบไร้อากาศ จึงต้องเอา
ใจใส่กับค่าของอัตราส่วนดังกล่าวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันด้วย

3.3.4.4 ระดับพีเอช
พีเอชไม่ใช่สัญญาณที่เร็วพอจะบอกถึงการทำางานผิดพลาดของระบบไม่ใช้อากาศได้ทันท่วงที
ทั้งนี้เพราะความเสียหายเกิดขึ้นเสียก่อนที่พีเอชจะลดลง อย่างไรก็ดี ข้อมูลของพีเอชก็ยังมีความ
สำาคัญเพราะว่าแบคทีเรียทั้งสองชนิดโดยเฉพาะชนิดที่สร้างมีเทนสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
ช่วงแคบๆ ของพีเอชเท่านั้น ถ้าไม่มีการควบคุมให้พีเอชมีค่าเป็นกลาง การเติบโตของแบคทีเรีย
ที่สร้างมีเทนก็จะถูกยับยั้งทำาให้ระบบล้มเหลวได้ นอกจากนี้การรักษาระดับพีเอชให้เป็นกลาง
ยังเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากำาลังจะแก้ไขให้ระบบฟื้นตัวจากความเสียสมดุล และถือว่าเป็น
เรื่องแรกที่จะต้องกระทำาก่อนเรื่องใดๆ

3.3.4.5 อตัราการผลิตมีเทน
อัตราการสร้างมีเทนเป็นเครื่องวัดโดยตรงของ   Metabolic Activity ของแบคทีเรียที่สร้างมีเทน
และถือเป็นเครื่องวินิจฉัยสมรรถนะของระบบไม่ใช้อากาศที่มีความสำาคัญมาก การเปลี่ยน
แปลงของอัตราการผลิตมีเทนมีความสำาคัญกว่าค่าปริมาณการผลิต เพราะเป็นสัญญาณที่บอกว่า
มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับแบคทีเรียที่สร้างมีเทน

3.3.4.6 สญัญาณอื่นๆ
สัญญาณที่อาจบอกถึงการเสียสมดุลของระบบไม่ใช้อากาศอีก   2 ชนิด ได้แก่ ส่วนประกอบของ
ก๊าซรวมและอัตราการผลิตก๊าซ เนื่องจากสัญญาณทั้งสองชนิดนี้  เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาร่วมกัน
อย่างซับซ้อนของแบคทีเรียทั้งสองประเภท การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล็กน้อยมักไม่เป็นเครื่อง
ชี้สมรรถนะของระบบที่น่าเชื่อถือได้ การเสียสมดุลของแบคทีเรียประเภทสำาคัญทั้งสองอย่าง
มักทำาให้อัตราการสร้างมีเทนลดลง และการสร้าง   CO2 สูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากส่วนประกอบ
ของก๊าซที่ เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของก๊าซน้ี มักเกิดขึ้นก่อนมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซทั้งหมดที่ผลิตได้

3.3.5 การควบคุมถังย่อยสลัดจ์แบบไม่ใช้อากาศ
การทำางานของถังหมักย่อยสลัดจ์มักเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง สลัดจ์ดิบจะถูกสูบจากก้นถังตก
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ตะกอนมาป้อนให้กับถังย่อยเป็นระยะๆ การเก็บสลัดจ์ไว้ในถังพักและป้อนเข้าถังย่อยให้บ่อยๆ
จะดีกว่าการป้อนสลัดจ์ปริมาณมากๆ แต่น้อยครั้ง ถ้าถังย่อยเป็นแบบฝาปิดตาย นำ้าใสตอนบน
ของถังจะถูกดันออกจากถังเน่ืองจากถูกแทนที่ด้วยสลัดจ์ดิบที่ป้อนเข้าไป ในระหว่างการย่อย
สลัดจ์ถ้าพีเอชตำ่ากว่า 6-6.5 ต้องเติมปูนขาวหรือโซดาไบคาร์บอเนตหรือโซดาแอชจนกระทั่งพี
เอชสูงถึงประมาณ  7 ข้อควรระวังคืออย่าปิดท่อออกของนำ้าใสตอนบนในขณะที่มีการป้อนสลัด
จ์ไปเข้าถังย่อย เนื่องจากอาจทำาให้ถังแตกได้ อัตราป้อนสลัดจ์จะต้องไม่สูงกว่าอัตราการระบาย
นำ้าใสตอนบนออกจากถังย่อย มิฉะนั้นจะทำาให้ถังแตกได้เช่นกัน การป้อนสลัดจ์ดิบเข้าถังย่อย
ในอัตราตำ่าแต่บ่อยๆ ทำาให้นำ้าใสตอนบนไหลออกจากถังย่อยด้วยอัตราตำ่าตะกอนแขวนลอยจะ
หนีออกมากับนำ้าใสตอนบนได้น้อย เมื่อส่งนำ้าใสตอนบนดังกล่าวไปบำาบัดในระบบบำาบัดจะไม่
กระทบกระเทือนต่อการบำาบดันำ้าเสีย

3.4 การติดตามผลการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสีย
เพื่อให้การควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องมีการติดตามผล
การทำางานของระบบอย่างใกล้ชิดและมีรูปแบบ 

เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามผลการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสียได้ตลอดเวลา ผู้ควบคุม
ควรวิเคราะห์หาลักษณะของนำ้าเสียและของระบบเป็นประจำา หากไม่สามารถปฏิบัติเป็นประจำา
วนั ควรทำาการวิเคราะห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2-3 ครั้งเป็นประจำาตลอดไป การวิเคราะห์ที่ควรทำา
ได้แก่ บีโอดีหรือซีโอด,ี พีเอช, และ V30 นอกจากนี้  ถ้ามีอุปกรณ์ ควรวิเคราะห์หา  BOD หรือ
SVI และตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วย

ผู้ควบคุมควรรู้จักสังเกตสีของตะกอน, กลิ่น, ความใสของนำ้าทิ้งสุดท้าย (จากถังตกตะกอน) ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นดรรชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสีย

3.4.1 การสังเกตท่ัวไป
ผู้ควบคุมควรสังเกตสีและกลิ่นของตะกอนในถังบำาบัดหลัก เช่น ถังเติมอากาศและถังตก
ตะกอน จดบันทึกไว้เป็นประจำาทุกวันเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น สังเกตฝ้า
ไข (Scum) ที่ลอยอยู่บนถังตกตะกอนหรือฟองในถังบำาบัดหลักด้วย ในกรณีของระบบใช้อากาศ
เช่น ระบบเอเอสหรือคลองวนเวียน ระบบที่ทำางานได้ดี สลัดจ์จะมีสีนำ้าตาลชอคโคแล็ต และมี
กลิ่นคล้ายกลิ่นดิน (ไม่เหม็น) ถ้าสลัดจ์เปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลอ่อนและรู้สึกว่าปริมาณสลัดจ์น้อยลง
(เช่น V30 ลดลงมาก) อาจแสดงว่ามีการระบายสลัดจ์ออกจากระบบมากเกินไป ประสิทธิภาพจะ
ลดลง และนำ้าในถังตกตะกอนจะขุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้ควบคุมจะต้องลดอัตราระบายสลัดจ์
หรือหยุดระบายสลัดจ์เป็นเวลา 1-2 วัน เพื่อเพิ่มปริมาณตะกอนแบคทีเรียในระบบให้อยู่ใน
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ระดับที่เหมาะสม หากปล่อยให้มีการระบายสลัดจ์มากเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานานๆ โดยไม่มี
การแก้ไข สีของตะกอนจะจางมากและมีแบคทีเรียน้อย จนไม่สามารถทำาลายความสกปรกของ
นำ้าเสียได้ นำ้าในถังตกตะกอนจะขุ่นมาก และมีตะกอนเล็กๆ เต็มไปหมด

ถ้าตะกอนแบคทีเรียมีสีดำาและมีกลิ่นเหม็น แสดงว่าระบบได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจ
เกิดเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น

ก.  แอเรเตอร์ไม่เสีย แต่ระบบได้รับความสกปรกมากเกินไป เช่น นำานำ้าเสียเข้าระบบมากกว่า
ปกติ หรือ ซีโอดีสูงกว่าปกติ

ข. แอเรเตอร์เสีย

ค. ถ้าสะสมตะกอนแบคทีเรียไว้ในถังเติมอากาศมากเกินไป หรอืนานเกินไป ความต้องการ
ออกซิเจนก็จะเพิ่มขึ้น

ง. ปฏิกิริยาไนตริฟิเคชัน (หรือปฏิกิริยาการเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนเตรต) เกิดขึ้น

กลิ่นมักเป็นเครื่องชี้ถึงความล้มเหลวในการควบคุมระบบ แต่กลิ่นเหม็นอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความสกปรกของระบบ เพราะผู้ควบคุมมิได้รักษาความสะอาดมากเท่าที่ควร ดังนั้นถ้ามีกลิ่น
เหม็นเกิดขึ้นควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร และแก้ไขให้ถูกจุด

3.4.2 การทดลองตกตะกอนเพ่ือหา  V30 และ SVI
วิธีการทดสอบอย่างง่ายแต่สำาคัญสำาหรับการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบใช้อากาศ คือ การ
ทดลองตกตะกอนกับนำ้าสลัดจ์ที่ได้จากถังเติมอากาศ เพื่อหา   V30 อุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการ
ทดลองแบบนี้ ได้แก่ กระบอกตวงใส (ที่มีขีดบอกปริมาตร) หรือกรวยอิมฮอฟฟ์ ขนาด 500 มล.
หรือ 1000 มล. การทดลองเริ่มต้นด้วยการเติมตัวอย่างนำ้าจากถังเติมอากาศให้เต็มภาชนะ (ถึงขีด
500 มล. หรือ 1000 มล.) จากนั้นปล่อยให้เกิดการจมตัวอย่างสงบเป็นเวลา 30 นาทีพอดี ผลการ
จากการจมตัวควรทำาให้มีชั้นสลัดจ์แยกจากนำ้าใสอย่างเห็นได้ชัด อ่านปริมาตรของชั้นสลัดจ์เป็น
มิลลิลิตร (ต่อปริมาตรตัวอย่าง 1000 มล.) และจดเป็นค่า V30 (ดรููปที่ 3.1)
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ระบบบำาบัดนำ้าเสียที่ออกแบบและควบคุมได้ถูกต้อง ควรมี  V30 อยู่ในช่วง 300-800 มล. โดย
ปกติถ้า V30 มีค่าตำ่ากว่า 300 มล. แสดงว่ามีสลัดจ์อยู่ในระบบน้อยเกินไป แต่ถ้า  V30 มีค่าสูงกว่า
800 มล. แสดงว่ามีสลัดจ์อยู่ในระบบมากเกินไป โดยปกติ ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบเอเอสนี้  อาจ
ใช้ค่า V30 เป็นพารามิเตอร์อย่างหยาบ สำาหรับกำาหนดปริมาณการระบายสลัดจ์ออกจากระบบ
ตัวอย่างเช่น ถ้าควบคุมปริมาณนำ้าเสียเข้าระบบให้มีคา่ใกล้เคียงกันทุกวัน   V30 ควรมีค่าใกล้เคียง
กันในแต่ละวันด้วย ถ้า  V30 มีค่าเปลี่ยนแปลงไปมากผิดปกติ ก็แสดงว่า นำ้าเสียมีความสกปรก
เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือมีความผิดพลาดในการควบคุม เป็นต้น

ระบบที่ทำางานได้อย่างถูกต้องจะต้องได้สลัดจ์ที่จมตัวง่าย เนื้อสลัดจ์ต้องแน่นและได้นำ้าใสอยู่
เหนือชั้นสลัดจ์ นำ้าใสต้องมีความขุ่นหรือตะกอนแขวนลอยน้อยมาก หรือไม่มีเลย ระบบที่
มี  SRT ตำ่าเกินไป (ระบายสลัดจ์ออกจากระบบมากเกินไป) จะได้นำ้าขุ่น วิธีแก้ไข คือ ลดปริมาณ
สลัดจ์ที่ระบายทิ้งให้น้อยลง แต่ระบบที่มี  SRT สูงเกินไป (ระบายสลัดจ์ทิ้งน้อยเกินไป) จะได้นำ้า
ใส แต่อาจเกิดปัญหาฝ้าไข (Scum) ลอยขึ้นมาปิดผิวนำ้า วิธีแก้ไขคือ เพิ่มปริมาณการระบายสลัด
จท์ิ้งให้มากขึ้น

สำาหรับค่า SVI น้ัน สามารถคำานวนได้จากค่า V30 และ ความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในถัง
เติมอากาศ (MLSS) ดงันี้

SVI = V30 (  มล  .) x 1,000  
   MLSS (มก./ล.)

ยกตัวอย่างเช่น V30 = 400 มล.
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รูปที่ 3.1 การวัดค่า V30

เมื่อใช้กระบอกตวง 1,000 มล. เมื่อใช้กระบอกตวงขนาด 500 มล.

ช้ันสลัดจ์

V30 = 450 มล./ล.

นำ้ำใส

1,000 มล.

  450 มล.

V30 = 200 x 2 = 400 มล./ล.

นำ้ำใส

  500 มล.

  200 มล.
ช้ันสลัดจ์
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MLSS = 2,000 มก./ล.

SVI = 400 x 1, 000
2, 000

= 200 มล./กรัม ถือว่าเป็นสลัดจ์ปกติ 

3.4.3 การสังเกตลักษณะการตกตะกอนของตะกอนสลัดจ์
การวัดประสิทธิภาพของระบบแอ็คติเว้ตเต็ดสลัดจ์หรือระบบเอเอสในการบำาบัดนำ้าเสียมักกระ
ทำาโดยการวัด %กำาจัดบีโอดีหรือซีโอดี อย่างไรก็ตาม การสังเกตลักษณะการตกตะกอนของ
ตะกอนสลัดจ์ ก็อาจบอกถึง สมรรถนะของระบบได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์หาบีโอดีหรือซีโอดี
ระบบแอ็คติเว้ตเต็ดสลัดจ์ที่ทำางานได้ผล จะต้องมีตะกอนสลัดจ์  (แบคทีเรีย) สีนำ้าตาลที่จับตัวกัน
เป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถตกตะกอนได้รวดเร็ว และที่สำาคัญ คือ เมื่อตกตะกอนแล้วต้องให้นำ้าใส ถ้า
ลั ก ษ ณะ ก า ร ต ก ต ะ ก อ น เ ป็ น ดั ง ก ล่ า ว นี้  ก็ เ ชื่ อ ไ ด้ ว่ า นำ้ า ทิ้ ง อ อ ก จ า ก ถั ง ต ก ต ะ ก อ น จ ะ มี
บีโอดีประมาณ 20 – 60 มก./ล. หรือตำ่ากว่า

การสังเกตลักษณะการตกตะกอนของตะกอนสลัดจ์ มักกระทำาโดยนำานำ้าจากบ่อเติมอากาศมา
ตกตะกอนในกระบอกตวงใสขนาด 1,000 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 นาที ปริมาตรของตะกอนสลัด
จ์ที่อ่านได้ที่เวลา 30 นาที เรียกว่า V30 (ดูหัวข้อ 4.2)  สิ่งที่ได้จากการทดลองนี้  อีกอย่างหนึ่ง
คือ SVI (Sludge Volume Index) ลักษณะการตกตะกอนของตะกอนสลัดจ์ในกระบอกตวงรวม
ทั้งค่า V30 และ SVI สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของระบบแอ็คติเว้ตเต็ดสลัดจ์ได้เป็นอย่างดี
และสามารถใช้ประกอบในการพิจารณา เพื่อปรับปรุงระบบให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

การตกตะกอนแบบปรกติของตะกอนสลัดจ์

ในระบบแอ็คติเว้ตเต็ดสลัดจ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตะกอนแขวนลอยในบ่อเติมอากาศควรมีสีนำ้า
ตาลเข้ม เมื่อนำามาตกตะกอนในกระบอกตวง จะเห็นการแบ่งชั้นอย่างชัดเจนระหว่างตะกอน
สลัดจ์และนำ้าใส (ดูรูปที่ 3.2) ชั้นตะกอนสลัดจ์จะตกตะกอนลงด้วยอัตราเดียวกัน (คล้ายกับเป็น
วตัถุชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว) อย่างรวดเร็ว  และทิ้งนำ้าใสไว้ตอนบนของชั้นตะกอนสลัดจ์  SVI และ V30
อยู่ในช่วง 7– 200 และ 200 – 800 มิลลิลิตร ตามลำาดับ เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบโปร
โตซัวชนิดต่างๆเป็นจำานวนมาก และพบว่าแบคทีเรียจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่
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ในกรณีของระบบแอ็คติเว้ตเต็ดสลัดจ์แบบหมักในตัว หรือ ระบบ  EAAS ที่มีเวลากักตะกอน
(SRT) สูงกว่า 20 วัน อาจพบว่ามีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กจำานวนเล็กน้อยปะปนอยู่ในนำ้าหลัง
จากตกตะกอนแล้ว (แต่ก็ยังได้นำ้าใสอยู)่ ลักษณะเช่นนี้อาจถือว่าเป็นเรื่องปรกติและจะไม่ทำาให้
ประสิทธิภาพของระบบเอเอสลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

3.4.3.1 การตกตะกอนของเซลล์ท่ีมีอายุน้อย
แบคทีเรียในบ่อเติมอากาศที่มีอายุน้อยเกินไป จะไม่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ทำาให้แขวนลอยอยู่
ในนำ้าโดยไม่ตกตะกอน เมื่อนำามาทดลองตกตะกอนในกระบอกตวงใส จะเห็นการแขวนลอย
โดยไม่ตกตะกอนอย่างชัดเจน (ดูรูปที่  3.3) ทำาให้ได้นำ้าขุ่น เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
จะไม่พบโปรโตซัวเลย และไม่พบการรวมกลุ่มของแบคทีเรีย (ที่เรียกว่า ฟล้อค) การตกตะกอน
เช่นนี้ ไม่สามารถวัด V30 และ SVI ได้ เนื่องจากมีค่าตำ่ามาก

3.4.3.2 การตกตะกอนของแบคทีเรียไม่สมบูรณ์
แบคทีเรียที่มีอายุแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น ได้รับออกซิเจนไม่พอเพียง หรือได้รับไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสน้อยเกินไป ฯลฯ จะไม่สามารถตกตะกอนได้อย่างหมดจด เป็นผลให้นำ้าที่ผ่านการ
ตกตะกอนแล้ว (ทั้งในกระบอกตวงหรือถังตะกอนจริง )ๆ มีความขุ่นคล้ายนำ้าคลอง (ความขุ่นปะ
ปน เป็นเนื้อเดียวกับนำ้า) แต่ตะกอนสลัดจ์ส่วนใหญ่สามารถตกตะกอนได้ ทำาให้วัด V30 ได้ ใน
กรณีนี้ V30 และ SVI อาจมีค่าอยู่ในช่วงปรกติแต่ไม่ได้นำ้าใส  (ดรููปที่ 3.4)
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รูปที่ 3.2 ลักษณะของการตกตะกอนแบบปรกติในกระบอกตวงขนาด 1,000 มล.

เวลา  = 0

ตะกอนเข้ม
ข้น (สลัดจ์)

ช้ันตะกอนสลัดจ์

เวลา  = 30  นาที

นำ้ำใส
มีตะกอนแขวนลอยน้อยมำก



โครงการอบรมเร่ืองการดูแลระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงพยาบาล บทท่ี 3

ดร.ม่ันสิน  ตัณฑุลเวศม์ 3-15

รูปที่ 3.4 การตกตะกอนของแบคทีเรียที่ไม่สมบูรณ์

รูปที่ 3.3 การตกตะกอนของแบคทีเรียที่มีอายุน้อย

ช้ันตะกอนสลัดจ์

นำ้ำขุ่น

เม่ือผ่านไป 30 นาที
ตะกอนแบคทีเรียมักมีปริมำณน้อย  และไม่จับตัวกันเป็นฟล้อค
จึงตกตะกอนยำก     ทำำให้หลังจำกต้ังท้ิงไว้ 30 นำที นำ้ำจึงยังมี
ควำมขุ่นเหลือมำก
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3.4.3.3 การตกตะกอนในถังตกตะกอนท่ีออกแบบบกพร่อง
ถ้าผลจากการทดลองตกตะกอนในกระบอกแก้วได้นำ้าใสที่มีตะกอนแขวนลอยน้อย แต่นำ้าในถัง
ตกตะกอนมีตะกอนแขวนลอยสูงกว่ามาก แสดงว่า ถังตกตะกอนได้รับการออกแบบไม่ดี เช่น
ความลึกน้อยเกินไป เกิดการฟุ้งของตะกอนสลัดจ์ที่ก้นถัง ทางนำ้าออกไม่ดี ทางนำ้าเข้าไม่ดี ฯลฯ
กรณีเช่นน้ี V30 และ SVI อาจอยู่ในระดับปรกติ และให้นำ้าใสในกระบอกตวง

3.4.3.4 การตกตะกอนแบบมีปัญหาตะกอนสลัดจ์ลอย (Sludge Rising)
ตะกอนสลัดจ์ที่ตกตะกอนเป็นปรกติในตอนแรก ในกระบอกตวงที่ตั้งทิ้งไว้   30 นาที อาจเกิด
การลอยตัวของชั้นตะกอนสลัดจ์ที่นอนก้นได้ในภายหลัง  (ดูรูปที่  3.5) ทำาให้มีชั้นตะกอนสลัด
จ์ปิดผิวนำ้า ลักษณะเช่นนี้แสดงว่ามีก๊าซไนไตรเจนเกิดขึ้น อาการดังกล่าวน้ีเห็นได้ชัดมากในถัง
ตกตะกอน เน่ืองจากตะกอนสลัดจ์จะลอยคลุมผิวนำ้าเต็มไปหมด บางครั้งตะกอนสลัดจ์มีความ
หนาหลายเซนติเมตร การตกตะกอนแบบนี้  V30 และ SVI ของตะกอนสลัดจ์จะอยู่ในระดับ
ปรกติ
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รปูที่ 3.5 การตกตะกอนแบบมีปัญหาตะกอนสลัดจ์ลอย (Sludge Rising)

ชั้นตะกอนสลัดจ์

ตะกอนสลัดจ์นอนก้นที่
ลอยตัวขึ้นมำในภำยหลัง
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3.4.3.5 การตกตะกอนของตะกอนสลัดจ์ท่ีเป็นโรคจมไม่ลง (Sludge Bulking)
เมื่อนำาตะกอนสลัดจ์มาทดลองตกตะกอนในกระบอกตวงแล้ว ปรากฏว่าอัตราการตกตะกอนตำ่า
มาก V30 มีค่าสูงกว่า 900 – 950 (และ SVI มีค่าสูงกว่า 250 แต่ได้นำ้าใสมาก แสดงว่าตะกอนสลัด
จ์เป็นโรคจมไม่ลง  เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  จะพบว่ามีแบคทีเรียแบบเส้นใยยาวๆ
จำานวนมาก (ดูรูปที่  3.6)  ถ้าอาการรุนแรงมาก จะสังเกตเห็นชั้นตะกอนสลัดจ์ลอยสูงในถังตก
ตะกอนและอาจสูงขึ้นจนกระทั่งมีตะกอนสลัดจ์หนีออกไปกับนำ้าใส  ทำาให้นำ้าทิ้งมีบีโอดีสูง

ในบางครั้ง ปรากฏว่าตะกอนสลัดจ์มี  V30 สูงมาก แต่มี SVI ไม่ถึง 200 กรณีเช่นนี้ไม่จำาเป็นต้อง
เป็นโรคจมไม่ลงของตะกอนสลัดจ์  (Bulking) แต่มักเกิดขึ้นเพราะว่ามีตะกอนแขวนลอยในบ่อ
เติมอากาศ (MLSS) สูงมาก เช่น มากกว่า 5,000 มก./ล. เป็นต้น  ในกรณีเช่นนี้  อาจมีผลเสียต่อ
การทำางานของระบบหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าระบบสามารถทำางานในสภาวะที่มี   MLSS สูง
มากได้หรือไม่

รปูที่ 3.6 แบคทีเรียแบบเส้นใยที่เป็นสาเหตุของสลัดจ์ทีเ่ป็นโรคไม่จมตัว

3.4.4 การวัดปริมาณออกซิเจนละลายนำ้า (ดีโอ)
การวัดดีโอ เป็นวิธีทดสอบอย่างง่ายอีกชนิดหน่ึงที่มีประโยชน์ในการควบคุมและบอก
ประสิทธิภาพของระบบบำาบัดนำ้าเสีย การวัดดีโออาจกระทำาโดยใช้ Test kit ขนาดเล็ก หรือใช้วิธี
มาตรฐานที่กำาหนดใน US. Standard Methods หรือคู่มือวิเคราะห์นำ้าเสียของประเทศไทยเราเอง
ถังเติมอากาศควรมีดีโอประมาณ 0.5-2 มก./ล. จงึจะทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าดีโอมีคา่ตำ่า
แสดงว่าแอเรเตอร์ทำางานเต็มที่แล้วและไม่มีกำาลังสำารองอีก ถ้าวัดดีโอในถังเติมอากาศไม่ได้เลย

ดร.ม่ันสิน  ตัณฑุลเวศม์ 3-17



บทท่ี 3 โครงการอบรมเร่ืองการดูแลระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงพยาบาล

แสดงว่าแอเรเตอร์ทำางานเกินกำาลังแล้วจำาเป็นต้องเพิ่มแอเรเตอร์ หรือลดปริมาณ นำ้าเสียที่ เข้า
ระบบ

ถ้าการวัดดีโอเป็นภาระมากเกินไปสำาหรับผู้ควบคุม การสังเกตสีของตะกอนในถังเติมอากาศ
จะช่วยบอกถึงระดับดีโอในนำ้าได้ ถ้ามีดีโอไม่พอเพียงตะกอนจะมีสีคลำ้า ยิ่งคลำ้ามากก็ยิ่งขาดดี
โอมาก ถ้าตะกอนเป็นสีดำาและเหม็น แสดงว่าไม่มีดีโออยู่เลย โดยปกติ ถ้าระบบทำางานเป็นปกติ
เรื่อยมาแต่แล้วเกิดเน่าเหม็นขึ้นมาทันทีโดยที่แอเรเตอร์ยังเป็นปกติอยู่ แสดงว่า ความสกปรกเข้า
สู่ระบบมากผิดปกติ

3.4.5 พีเอช
การวัดพีเอช เป็นสิ่งที่สมควรกระทำาทุกวันเป็นประจำา เพราะสามารถวัดได้ง่าย โดยปกติระดับพี
เอชของระบบที่ทำางานได้ดี ต้องมีค่าประมาณ 7 การระบายสลัดจ์ทิ้งน้อยเกินไปเป็นเวลาติดต่อ
กัน อาจทำาให้เกิด ปฎิกริยาไนตริฟิเคชันขึ้นในถังเติมอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำาให้พีเอชล
ดตำ่ากว่า 7 การจดบันทึกค่าพีเอชทุกวัน ทำาให้สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ของ
พีเอช (ถ้าเกิดผิดปกต)ิ และมีเวลาแก้ไขความผิดปกติได้ก่อนที่จะเกิดปัญหารุนแรงขึ้น โดยปกติ
การปรับพีเอชในถังเติมอากาศด้วยด่างหรือกรด ไม่อาจแก้ปัญหาเรื่องพีเอชตำ่าหรือสูงได้ วิธีแก้
ไขที่ดีคือ การแก้ไขในดา้นวิธีการควบคุมระบบ

3.4.6 การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
เมื่อผู้ควบคุมมีกล้องจุลทรรศน์ไว้ใช้ ควรนำานำ้าสลัดจ์จากถังเติมอากาศไปตรวจสอบภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูประเภทของจุลินทรีย์ที่ประกอบกันเป็นสลัดจ์ ระบบที่มีการกำาจัดความ
สกปรกได้ดีและให้นำ้าใสหลังตกตะกอน จะสามารถตรวจพบกลุ่มแบคทีเรียที่จับตัวกันเป็นก้อน
ใหญ่หรือฟล้อค (Floc) และมีสีนำ้าตาล นอกจากนี้  จะพบโปรโตซัวชนิดต่างๆ เป็นจำานวนมาก
ดว้ย (ดูภาพ 3.7) ระบบที่มีโปรโตซัวน้อยแต่มีฟล้อค เป็นระบบที่กำาจัดความสกปรกได้ แต่นำ้าจะ
ขุ่น วธิีแก้ไขคือ ต้องเพิ่มระดับ  SRT ให้สูงขึ้น (โดยการลดอัตราการระบายสลัดจ์ทิ้งให้น้อยลง)

3-18 ดร.ม่ันสิน  ตัณฑุลเวศม์   



โครงการอบรมเร่ืองการดูแลระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงพยาบาล บทท่ี 3

ก้อนฟล้อคที่มีโปรโตซัวหากินอยู่โดยรอบ

      Stalked Ciliate ทำาให้นำ้าใส

      

   Paramecium แสดงวา่ระบบอยู่ในสภาวะสมบูรณ์

รูปที่ 3.7 จุลินทรีย์ที่พบได้เสมอในระบบเอเอส สลัดจ์ทีท่ำางานได้ดี ถ้ามีโปรโตชัวอยู่เป็นจำานวนมาก 
จะพบว่าการตกตะกอนเกิดขึ้นได้ดีมาก ทำาให้ได้นำ้าใสในถังตกตะกอน 
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