
ระบบบ้าบัดน้้าเสียโรงพยาบาลเลย 

 

 

บริบท (Context) 
 ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงพยาบาลเลย  เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; 
OD) จัดเป็นระบบตะกอนเรง่ซึ่งใช้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในถังเติมอากาศ รองรับ
น้้าเสียได้ทั้งหมด  700  ลูกบาศก์เมตร โดยรับน้้าเสียจากทุกอาคารในโรงพยาบาลเลยรวมทั้งบ้านพักเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล  ระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นแบบจ่ายตรงไม่มีบ่อพักหรือบ่อซึม สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ตลอดเวลา   

ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

(Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อย

สลายสารอินทรีย์ในน้้าเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจ้านวน ก่อนที่จะถูกแยกออกจากน้้าทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน การ

เดินระบบบ้าบัดประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก จ้าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและ

ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการท้างานและการเพิ่มจ้านวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมี

ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูงสุด 

 

 



หลักการท้างานของระบบ 

การท้างานของระบบคลองวนเวียนจะเหมือนกับระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์โดยทั่วไป คือ อาศัยจุลินทรีย์

มากมายหลายชนิด โดยจุลินทรีย์ที่ส้าคัญได้แก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และโปรโตซัว เป็นต้น ซึ่งสภาวะที่ใช้ในการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์จะเป็นสภาวะแอโรบิค โดยจุลินทรีย์จะใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้้าเสียเป็นแหล่งอาหารและ

พลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนของจุลินทรีย์ในระบบ จากนั้นจึงแยกจุลินทรีย์ออกจากน้้าเสียที่ผ่าน

บ้าบัดแล้ว โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อให้ได้น้้าใส (Supernatant) อยู่

ส่วนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพน้้าดีข้ึน และสามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบคลองวนเวียนจะมีลักษณะแตกต่างจากระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น คือ ถังเติมอากาศจะมี

ลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี ท้าให้ระบบคลองวนเวียนจึงใช้พื้นที่มากกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น โดย

รูปแบบของถังเติมอากาศแบบวงกลมหรือวงรี ท้าให้น้้าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถังเติมอากาศ 

และการกวนจะใช้เครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งตีน้้าในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) จากลักษณะการไหล

แบบตามแนวยาวท้าให้สภาวะในถังเติมอากาศแตกต่างไปจากระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ 

(Completely Mixed Activated Sludge) โดยค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้้า ในถังเติมอากาศจะลดลง

เรื่อย ๆ ตามความยาวของถัง จนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ เรียกว่าเขตแอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งจะมีระยะเวลาไม่

ช่วงนี้ไม่เกิน 10 นาที การที่ถังเติมอากาศมีสภาวะเช่นน้ีท้าให้เกิดไนตริฟิเคช่ัน (Nitrification) และดีไนตริฟิเคช่ัน 

(Denitrification) ข้ึนในถังเดียวกัน ท้าให้ระบบสามารถบ้าบัดไนโตรเจนได้ดีข้ึนด้วย 

ระบบคลองวนเวียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบ้าบัด ดงันี้  

1. รางดักกรวดทราย (Grit Chamber) 

2. บ่อปรบัสภาพการไหล (Equalizing Tank)  

3. บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน 

4. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) 

5. บ่อสูบตะกอนหมุนเวียน 

6. บ่อเติมคลอรีน 

 

 



การควบคุมระบบ 

การควบคุมระบบคลองวนเวียน จะต้องท้าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  

ได้แก่ ค่าพีเอช (pH) อุณหภูมิ อาหารเสริมแร่ธาตุต่าง ๆ ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้า และการกวนที่เหมาะสม เมื่อ

สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับจุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการแล้ว จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน

น้้าเสีย ท้าให้จุลินทรีย์เพิ่มจ้านวนข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้น หลักในการควบคุมการท้างานของกระบวนการ คือ ต้องจัดให้

ปริมาณสารอินทรีย์และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศเพื่อให้สามารถบ้าบัดน้้าเสีย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแยกสลัดจ์ออกจากน้้าได้ง่าย 

การควบคุมการท้างานของระบบสามารถท้าได้ 2 วิธี คือ การควบคุมอายุสลัดจ์ (Sludge Retention 

Time; SRT (qC) หรือ Sludge Age) และวิธีการควบคุมอัตราส่วนของน้้าหนักมลสารอินทรีย์ต่อน้้าหนักของ

จุลินทรีย์ (F/M Ratio) แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การควบคุมโดยใช้ค่าอายุสลัดจ์ท้าได้ง่ายกว่า โดยเพียงแต่ท้าการ

วิเคราะห์ค่า MLVSS ในระบบ (หรือวิเคราะห์ค่า MLSS แทนก็ได้) เพื่อน้าไปค้านวณหาปริมาณสลัดจ์ส่วนเกินที่

จะต้องก้าจัดออก เพื่อรักษาค่าอายุสลัดจ์ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการควบคุม 

ข้อด ี

ระบบคลองวนเวียนเป็นระบบทีม่ีประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูง และสามารถบ้าบัดไนโตรเจนได้ดี 

ข้อเสีย 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการด้าเนินการสูง ใช้พื้นที่มากกว่าระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์ประเภทอื่น ผู้

ควบคุมระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี หากไม่มีการดูแลที่ดีพอจะท้าให้อุปกรณ์เช่น เครื่องเติม

อากาศช้ารุดได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parameter ต่างๆ ของน้้าเสียและความหมาย 

ในการวิเคราะห์น้้าเสีย ในงานเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพจะมีตัวส้าคัญๆ ดังนี้ 

1.pH  เป็นค่าแสดงความเข้มข้นของอิออนไฮโดรเจน (H+) ในน้้า แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของน้้า 

ซึ่งค่า pH จะมีค่าอยู่ในช่วง 0-14 โดยน้้าที่มีคุณสมบัติเป็นกรด จะมี pH ต่้ากว่า 7 ส่วนน้้าที่มีคุณสมบัติเป็นด่างจะ

มี pH มากกว่า 7 

2.BOD ( Biochemical Oxygen Demand )  ปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่บ่งบอกถึงผลกระทบของน้้าเสียที่มีต่อออกซิเจนที่ละลายอยู่ใน

น้้า โดยทั่วไปจะวัดในรูปของ BOD5 ซึ่งหมายถึงปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถ้าค่า BOD มีค่าสูง แสดงว่า น้้ามีความสกปรกมากตาม

ค่าที่สูงข้ึน 

3.COD ( Chemical Oxygen Demand )  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการเพื่อใช้ในการ ออกซิเดช่ัน

สารอินทรีย์ในน้้าให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้้า และในระบบไม่ใช้อากาศ ก็จะกลายเป้น ก๊าซชีวภาพ ซึ่ง 

ถ้าค่า COD สูง แสดงว่าน้้าเสียมีความสกปรกมาก ในการออกแบบระบบก๊าซชีวภาพ ค่า COD จะบ่งบอกถึง

ปริมาณก๊าซชีวภาพ โดย 

ค่า COD 1 kg จะให้ก๊าซมีเทน = 0.3 ลบ.ม โดยประมาณและค่า COD จะมีค่ามากกว่า BOD เสมอ โดย

อยู่ในอัตราส่วน 4 : 1 

4.TS (Total Solids) ของแข็งทั้งหมดที่อยู่ในน้้าเสีย 

5.TDS (Total Dissolved Solids)  ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้้าเสีย ในรูปของสารละลาย ซึ่งจะเป็นอนุภาค

ขนาดเล็ก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น 

6.SS (Suspended Solids)  ช่ือภาษาไทยคือ ของแข็งแขวนลอย คือของแข็ง ที่ลอยอยู่ในน้้า และ มอง

ด้วยตาเปล่าเห็น เช่น ตะกอนเม็ดใหญ่ๆที่อยุ่ในน้้าเสีย หรือเศษขยะเล็กๆ ก็ถือว่าเป็น SS เช่นกัน 

7.Settable Solids  ของแข็งจมได้ คือของแข็งส่วนที่ จมอยู่ก้นภาชนะ เมื่อตั้วทิ้งไว้ในระยะเวลา 1 ชม. 

ซึ่งตัวนี้ไม่มีนัยในกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพแต่ใช้ออกแบบ บ่อดักทราย และ ระบบดึงกาก รวมถึง ค่า Slope 

ของก้นบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

VS (Volatile Solids) - ช่ือภาษาไทยคือ ของแข็งระเหยง่าย เป้นของแข็งส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งใน

ระบบก๊าซชีวภาพ จะเป็นตัวช้ีวัด การย่อยสลายของของเสียไปเป็นก๊าซชีวภาพ ถ้าค่า VS ในน้้าเสียเยอะ แสดงว่า



การเปลี่ยนของเสียชนิดนี้เป็นก๊าซชีวภาพจะค่อนข้างง่าย และค่า VS นี้ยังเป็นตัววัดประสิทธิภาพของระบบก๊าซ

ชีวภาพอีกด้วย ดังข้อสรุปดังนี้ 

- ตะกอนจากก้นบ่อบริเวณท้ายๆของบ่อ มีค่า VS เยอะ  แสดงว่าตะกอนยังย่อยสลายได้ไม่หมด ยังมีส่วน

ที่ย่อยได้อยู่  

- FS (Fixed Solids)  ช่ือไทยคือ ของแข็งคงตัว  เป็นของแข็งในส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ทราย 

สารอนินทรีย์ต่างๆ ซึ่งถ้าน้้าเสียมี FS มาก แสดงว่าส่วนที่ย่อยไม่ได้ค่อนข้างสูงต้องท้าการจัดการก่อน เช่น ใช้บ่อ

ดักทราย ฯลฯ และคุณภาพตะกอนที่จะทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ต้องมีส่วนประกอบของ FS เยอะ เพราะเป็น

การแสดงว่า บ่อก๊าซชีวภาพ มีการหมักที่เหมาะสม จนสารอินทรีย์ย่อยสลายได้หมด 

8.TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)  เป็นปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในน้้าเสีย ทั้งในรูป

ของแข็งและสารละลาย ซึ่ง เป็นตัวบ่งบอกสภาพของน้้าเสียอีกตัวหนึ่ง ถ้าน้้ามีค่า TKN มาก น้้าจะมีสภาพเป็นด่าง 

และมีกลิ่นค่อนข้างเหม็น (เหม็นเปรี้ยวเหมือนดมแอมโมเนีย) ซึ่งระบบไร้อากาศหรือระบบก๊าซชีวภาพ ไม่สามารถ

จะก้าจัด TKN ได้ (บางที เพิ่มให้อีกด้วย) การก้าจัด TKN ต้องใช้อากาศหรือใช้พืชน้้า เพราะพืชน้้าใช้ไนโตรเจนใน

การเจริญเติบโต 

- ความเป็นด่าง (Alkalinity)  คือความสามารถของน้้านั้นในการสะเทินกรด (รวมตัวกับกรด เพื่อหักล้าง

เป็นกรด) .ซึ่งในระบบก๊าซชีวภาพ ต้องมีค่าความเป็นกรดและความเป็นด่าง เท่าๆกัน เพื่อรักษาสภาพของบ่อ 

9.Grease & Oil  คือ สารประกอบอินทรีย์ในธรรมชาติ มีสะสมอยู่ในพืชและสัตว์ ไขมันและน้้ามัน

แตกต่างกันที่จุดหลอมละลาย ค้าว่าน้้ามันมักใช้หมายถึง น้้ามันที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิ 20 OC นอกเหนือจากนี้

จะเรียกว่าไขมัน  

ปริมาณน้้ามันและไขมันท่ีปนเป้ือนในน้้าเสีย  

• ท้าให้ออกซิเจนจากอากาศไม่สามารถถ่ายเทลงสู่น้้าได้  

• หลักการวิเคราะห์ ปริมานFOG ในน้้าคือการสกัดน้้ามันและไขมันด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ เช่น 

Trichlorotrifluoroethane ท้าได้โดยการสกัด 

 โดยวิธี Partition  gravimetric  method ซึ่งท้าการสกัดโดยการใช้กรวยแยกและวิธีสกัดด้วยเครื่องสกัด

ซอกฮ์เลต (Soxlet  extraction   apparatus) น้้ามันและไขมันจะละลายอยู่ในตัวท้าละลาย น้าไประเหยตัวท้า

ละลายแล้วอบให้แห้ง   ช่ังน้้าหนักส่วนที่เหลือน้าไปค้านวณปริมาณ  FOG มีหน่วยเป็น มก./ล. ต่อไป  

 



ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ดัชนีคณุภาพน้้า   หน่วย  
BioClean 

Cyclo 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด ตามประเภทมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้้าทิ้ง 
วิธีวิเคราะห์ 

ก ข ค ง จ 

1. ค่าความเป็น

กรดด่าง (pH) 

------- 6.6 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 ใช้เครื่องวัดความ

เป็นกรด  

และด่างของน้้า 

(pH Meter) 

2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 2 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 200 ใช้วิธีการ Azide 

Modification  

ที่อุณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 5 วัน 

ติดต่อกัน  

หรือวิธีการอ่ืน ที่

คณะกรรมการ

ควบคุม  

มลพิษให้ความ

เห็นชอบ 

3.ปริมาณ

ของแข็ง 

 ค่าสาร

แขวนลอย  

(Suspend

ed 

Soilds) 

มก./ล. ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 60 กรองผ่าน

กระดาษกรองใย

แก้ว  

(Glass Fibre 

Filter Disc) 

 ค่าตะกอน

หนัก  

(Settleab

le Solids) 

มล./ล. ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 - วิธีการกรวยอิม

ฮอฟ์  

(Imhoff cone) 

ขนาดบรรจุ  

1,000 ลบ.ซม ใน

เวลา 1 ชั่วโมง 

 ค่าสารที่

ละลายได้

ทั้งหมด  

(Total 

มก./ล. 0* ไม่เกิน 500* ไม่เกิน 500* ไม่เกิน 500* ไม่เกิน 500* - ระเหยแห้งที่

อุณหภูมิ  

103-105 องศา

เซลเซียส  



Dissolved 

Solid)* 

ในเวลา 1 ชั่วโมง 

ดัชนีคณุภาพน้้า   หน่วย  
BioClean 

Cyclo 
เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด ตามประเภทมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้้าทิ้ง วิธีวิเคราะห์ 

4. ค่าซัลไฟต์ 

(Sulfide) 

มก./ล. ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 3.0 ไม่เกิน 4.0 - วิธีการไตเตรต  

(Titration) 

5. ไนโตรเจน 

(Nitrogen)  

  ในรูป ที เค 

เอ็น (TKN) 

มก./ล. ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 40 - วิธีการ เจลดาห์ล 

(kjeldahl) 

6. น้้ามันและ

ไขมัน (FOG) 

มก./ล. ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 100 วิธีการสกัดด้วย

ตัวท้าละลาย  

แล้วแยกหา

น้้าหนัก  

ของน้้ามันและ

ไขมัน 

 
หมายเหต ุ

1. วิธีการตรวจสอบลักษณะน้้าทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น้้าและน้้า

เสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public 

Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution 

Control Federation ร่วมกันก้าหนดไว้ 

*= เป็นค่าที่เพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้้าตามปกติ 

แหล่งท่ีมา 

ก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้้า

ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 

ตอนที่ 125ง  วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

ข/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภทของอาคารเป็น

แหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

http://clean-water-thailand.com/assets/files/cwt341water.pdf
http://clean-water-thailand.com/assets/files/cwt341water.pdf
http://clean-water-thailand.com/assets/files/cwt342water.pdf
http://clean-water-thailand.com/assets/files/cwt342water.pdf


 


