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การตรวจสอบและควบคมุระบบบ าบดัน ้าเสีย

1. การตรวจสอบปริมาณและลกัษณะของน า้เสีย
ปริมาณและลกัษณะของน ้าเสียท่ีเขา้ระบบเป็นขอ้มูลส าคญัในการ

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับน ้าเสียของระบบ ดงัน้ี
1.1) ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนเท่ากบัร้อยละ 80 ของปริมาณน ้า

ใชป้ระปา
1.2) ลกัษณะน ้าเสียเขา้ระบบตอ้งส่งไปวเิคราะห์ท่ีหน่วยงาน

หรือบริษทัรับวเิคราะห์น ้าเสีย 
การเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสียเขา้ระบบ ตอ้งเกบ็น ้าเสียท่ีออกจากบ่อ

เกรอะ พารามิเตอร์ท่ีควรท าการตรวจวดั คือ ค่า pH BOD SS TKN 
และ FOG
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2. การตรวจสอบความสามารถรองรับน า้เสียของระบบ
2.1) การตรวจสอบความสามารถรองรับน ้าเสียของระบบในปัจจุบนั

เป็นการน าเอาขอ้มูลปริมาณลกัษณะน ้าเสีย ขนาดถงั และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล 
จากการตรวจสอบขา้งตน้ มาตรวจสอบรายการค านวณวา่ ระบบมีความสามารถ
รองรับน ้าเสียในปัจจุบนัไดห้รือไม่ โดยแยกตามหน่วยการบ าบดั เช่น บ่อเกรอะ 
ถวัปรับสภาพ ถงัตกตะกอน ถงัสูบตะกอนยอ้นกลบัและถงัสูบน ้าท้ิง เป็นตน้ 

2.2) กรณีท่ีผูป้ระกอบการมีรายการค านวณประกอบแบบ ผูต้รวจสอบ
ควรพิจารณาปริมาณและลกัษณะน ้าเสียขาเขา้ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มูล
การออกแบบ วา่ระบบสามารถรองรับน ้าเสียได ้หรือมีอุปกรณ์ครบตามท่ี
ออกแบบไวห้รือไม่
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3. การตรวจสอบสถานภาพของระบบ

การตรวจสอบสถานภาพของระบบ เป็นการตรวจสอบลกัษณะทาง
กายภาพต่างๆท่ีเป็นส่ิงบ่งบอกถึงการท างานของระบบวา่สมบูรณ์เพียงใด 
ตวัอยา่งการตรวจสอบทางกายภาพ ประกอบดว้ย

3.1) สีของตะกอน 
สีของตะกอนในถงัเติมอากาศท่ีดีควรเป็นสีน ้าตาลเขม้ หากพบวา่

ในถงัเติมอากาศตะกอนมีสีด า แสดงวา่ขาดออกซิเจนจนเกิดการเน่า จ าตอ้งเติม
อากาศเพ่ิมเติม

3.2) กล่ิน 
กล่ินของน ้าในถงัเติมอากาศท่ีมีการควบคุมท่ีดี จะมีกล่ินคลา้ยดิน

หากระบบมีกล่ินเหมน็เน่า แสดงวา่ขาดออกซิเจนและตะกอนมกัมีสีด า
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3.3) ฟอง 
ฟองสามารถบอกถึงลกัษณะการท างานของระบบหลายอยา่ง 
➢ ถา้พบฟองสีขาวในถงัเติมอากาศ แสดงวา่อายตุะกอนจุลินทรีย์

นอ้ยเกินไป ตอ้งลดปริมาณการท้ิงตะกอนออกจากระบบ
➢ ถา้พบฟองสีน ้าตาลในถงัเติมอากาศ แสดงวา่อายตุะกอนจุลินทรีย์

มีอายสูุงเกินไป ตอ้งท้ิงตะกอนออกจากระบบมากข้ึน
➢ ฟอง ยงัมีสาเหตุจากสารเคมีหรือผงซกัฟอกท่ีเขา้มาในระบบได ้
3.4) ลกัษณะการเติมอากาศ
ลกัษณะการเติมอากาศของเคร่ืองเติมอากาศตอ้งสามารถกวนผสมน ้า
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งบ่อ
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3.5) ตะกอนลอย 
ตะกอนลอยในถงัตอกตะกอนเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 
▪ มนี า้มนัหลุดเข้ามาในระบบมาก ท าใหต้ะกอนจุลินทรียต์กตะกอนไม่ดี
▪ การเติมอากาศมากเกนิไป จนท าใหฟ้องอากาศจบัตะกอนจุลินทรัยล์อยข้ึนมา

ท่ีผวิหนา้ ปกติค่าออกซิเจนละลายในถงัเติมอากาศควรอยูร่ะหวา่ง 1-2 มิลลิ
กรรมต่อลิตร

▪ การเกดิตะกอนจุลนิทรีย์ค้างอยู่ในถงัตอกตะกอนนานเกนิไป จนเกิดสภาพ
ขาดออกซิเจนและมีการยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน(Anaerobic) เกิดเป็นก๊าซ
ต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน ไฮโดรเจนซลัไฟด ์หรือฟองก๊าซอาจเกิด
กระบวนดีไนตริฟิเคชัน่ ซ่ึงเป็นกระบวนการเปล่ียนไนเตรตในน ้าแลว้
เปล่ียนเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยข้ึนมาท่ีผวิน ้า พร้อมยกตะกอนจุลินทรียข้ึ์นมา
ดว้ย



ปัญหาตะกอนลอย (RISING SLUDGE)
• ตะกอนลอย (Rising Sludge) เกิดจากสภาวะดิไนตริฟิเคช่ัน

(Denitrification) ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนไนไตรต์ และไนเตรต เป็นก๊าซไนโตรเจน 
โดยก๊าซไนโตรเจนจะสะสมตัวอยู่ใต้ช้ันของตะกอนจุลินทรีย์ในถังตกตะกอน
จนมากพอที่จะดันให้ตะกอนจุลินทรีย์เหล่าน้ันลอยขึน้มาเป็นก้อนใหญ่ ๆ เม่ือ
ลอยขึน้มาจนถึงผิวน า้แล้วจะแตกกระจายออกเป็นแผ่นมองเห็นฟองก๊าซเล็ก ๆ 
ลอยขึน้มากับตะกอน 

• การแก้ปัญหาตะกอนลอย ได้แก่ การเพิ่มอัตราการสูบตะกอนกลับจากถัง
ตกตะกอนเพ่ือลดระยะเวลาเก็บกักตะกอนในถังตกตะกอน หรือลดอายุสลัดจ์
(Sludge Age) โดยการเพิ่มอัตราการระบายตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) 
ทิง้ 



ปัญหาตะกอนไม่จมตัว (BULKING SLUDGE)

• ตะกอนไม่จมตัว (Bulking Sludge)เกิดจากสภาวะที่มี
จุลินทรีย์จ าพวกเส้นใย (Filamentous Organism) มากเกินไป
โดยจุลินทรีย์จ าพวกเส้นใยเหล่านีเ้ป็นสาเหตุท าให้ตะกอน
จุลินทรีย์ในถังเติมอากาศไม่จับตัวกันเป็นฟล็อค (Floc) เม่ือไหล
ไปยังถังตกตะกอนจะพบว่าตะกอนจุลินทรีย์เหล่านี้จะลอยขึน้มา
คล้ายลูกคล่ืนเป็นช้ันตลอดทั่วทั้งถังตกตะกอน 

• การควบคุมจุลินทรีย์จ าพวกเส้นใยสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การเติมคลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในตะกอน
จุลินทรีย์ที่สูบกลับ (Return Sludge),



ปัญหาตะกอนไม่จมตัว (BULKING SLUDGE)(ต่อ)

• การป้องกันการเกิดจุลินทรีย์เส้นใยในระบบนัน้
ต้องควบคุมให้ระบบมีสภาวะการท างานที่
เหมาะสม ได้แก่ การควบคุมค่าออกซิเจนละลาย
น า้ในถังเติมอากาศไม่ให้น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และการเติมสารอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในปริมาณที่พอเหมาะ การควบคุมพี
เอชไม่ให้ต ่ากว่า 6.5 เป็นต้น 
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3.6) ลกัษณะของน า้ทิง้ 

ลกัษณะของน ้าท้ิงเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ หากน ้าขุ่นอาจมีสาเหตุมาจากถงัตกตะกอนท างานไม่ดี อาจ
เกิดจากน ้าลดัวงจร หรืออาจเกิดจากอายตุะกอนจุลินทรียต์  ่า และ
ตะกอนมีความหนาแน่นนอ้ย 
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4. การวเิคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาระบบบ าบดัน ้าเสีย

ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ปัญหาที่เกดิจากข้อบกพร่อง วธีิด าเนินการแก้ไข

1. เกิดตะกอนลอยท่ีผวิหนา้ในถงั
ตกตะกอน

ตะกอนลอยอาจหลุดไปกบัท้ิง ท าใหน้ ้ า
ท้ิงไม่ผา่นตามมาตรฐาน

1. ท าการสูบตะกอนท่ีทบัถมและตะกอนลอยหนา้
ในถงัตกตะกอนท้ิง
2. ตรวจสอบการท างานของบ่อดกัไขมนั ตกั
ไขมนัท้ิงอยา่งสม ่าเสมอ 
3. ตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจนละลายในถงัเติม
อากาศ หากมีปริมาณต ่าใหเ้พิ่มกาเติมอากาศ
4. ปรับปรุงระบบสูบตะกอนยอ้นกลบั
5. เพิ่มปริมาณการท้ิงตะกอน 

2. ท่อระบายตะกอนจากถงั
ตกตะกอนอุดตนั

เกิดการทบัถมของตะกอนในถงั
ตกตะกอน ท าใหเ้กิดก๊าซจากการหมกั 
เป็นผลใหต้ะกอนลอยข้ึนท่ีผวิหนา้

แกไ้ขการอุดตนัของท่อระบายตะกอน หากเดิน
ระบบแลว้ไม่ดีข้ึนหรือตะกอนตนัในท่อระบาย
ตะกอนง่าย ใหท้ าการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองสูบตะกอน
ยอ้นกลบัมาไวใ้นถงัตะกอน

การวิเคราะห์ปัญหาและการแกไ้ข
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5. การวางแผนงานการปรับปรุงระบบ
เม่ือทราบวธีิการแกไ้ข ผูต้รวจสอบตอ้งวางแผนงานการปรับปรุง โดยก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประมาณการค่าใชจ่้าย พร้อมก าหนดระยะเวลาในการ
ปรับปรุงระบบในแต่ละขั้นตอน เพื่อใชเ้ป็นแผนงานเป้าหมายของการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบ

6. สรุปผลการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสีย
เม่ือด าเนินการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียแลว้เสร็จ ผูต้รวจสอบตอ้งท าการ

ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินปรับปรุงโดยการพจิารณาจากผล
การวเิคราะห์น ้าท้ิง พร้อมสรุประยะเวลาด าเนินการ ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบ
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7. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเอเอส
7.1) ท าการเกบ็ตวัอยา่งน ้าเสียก่อนเขา้ถงัเติมอากาศ และออกจากถงั

ตกตะกอนวเิคราะห์ค่า pH, COD, BOD, SS, TKN และ TP เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ

7.2) วเิคราะห์ค่า MLSS หรือ MLVSS ในถงัเติมอากาศเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การปรับค่า F/M ท่ีเหมาะสม

7.3) วเิคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของสลดัจสู์บกลบัเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับ
ค่า MLSS หรือ MLVSS ในถงัเติมอากาศใหเ้หมาะสม
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การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเอเอส(ต่อ)
7.4) สีของสลดัจเ์ป็นสีน ้าตาลเขม้ หากพบวา่สลดัจมี์สีด าคล ้า แสดงวา่ขาด

ออกซิเจน จ าเป็นตอ้งเพิ่มการเติมอากาศ ส่วนโรงบ าบดัน ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงยอ้มผา้ สีของสลดัจก์จ็ะมีสีเปล่ียนแปลงตามสีของชนิดน ้าเสียท่ี
ได ้

7.5) กล่ินของจุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศจะมีกล่ินอบัๆคลา้ยกล่ินดิน ถา้มีกล่ิน
เหมน็ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์แสดงวา่ระบบมีการเติมอากาศไม่เพียงพอ ตอ้งเพิ่ม
การเติมออกซิเจนมากข้ึน

7.6) การเกิดฟองก๊าซในถงัตกตะกอน ซ่ึงเกิดจากชั้นของระดบัสลดัจสู์งเกินไป 
หรือเกิดจากจุลินทรียค์า้งในถงัตกตะกอนนานเกินไป ตอ้งเพิ่มอตัราการสูบสลดัจก์ลบั 
หรือสูบสลดัจส่์วนเกินท้ิง 
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การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเอเอส(ต่อ)

7.7) ถา้พบฟองสีขาวท่ีผวิน ้ าในถงัเติมอากาศ แสดงวา่ MLSS หรือ MLVSS ใน
ถงัเติมอากาศนอ้ยเกินตอ้งเพิ่มการสูบสลดัจก์ลบัมากข้ึน และลดการสูบสลดัจ์
ส่วนเกินลง

7.8) ถา้พบฟองสีขาวท่ีผวิน ้ าในถงัเติมอากาศ แสดงวา่ MLSS หรือ MLVSS ใน
ถงัเติมอากาศมากเกินไป ตอ้งลดการสูบสลดัจก์ลบัใหน้อ้ยลง และเพิ่มการสูบ
สลดัจส่์วนเกินมากข้ึน

7.9) ตรวจวดัดีโอในระบบบ าบดัน ้าเสีย  โดยปกติการควบคุมดีโอในถงัเติม
อากาศใหมี้ค่าอยูไ่ม่ต ่ากวา่ 2 มก./ล. การตรวจวดัควรเกบ็หลายต าแหน่งและท่ี
ระดบัต่างกนั เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองเติมอากาศ 



คุณภาพน า้ก่อนปล่อยทิง้



ตัวชีว้ัด
คุณภาพน า้ก่อนปล่อยทิง้

ค่ามาตรฐาน หมายเหตุ

1. ค่า บีโอดี (ทุก 3 เดือน)
2. ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง (ทุกวนั)
3. DO (ทุกสัปดาห์) 
4. pH
5. ปริมาณของแข็ง (Solids)
5.1 ปริมาณสารแขวนลอย
5.2 ปริมาณตะกอนหนัก
5.3 ปริมาณสารละลายทัง้หมด

6. น า้มันและไขมัน
7. ซีโอดี
8. ซัลไฟด์ (Sulfide)
9. ไนโตรเจน (TKN)
10. โคลิฟอร์มแบคทเีรีย
11. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทเีรีย

ไม่เกิน 20 มก. / ล.
ไม่เกิน 0.5-1.5 มก. / ล.
ไม่เกิน 0.5-1.5 มก. / ล.
ระหว่าง 5 - 9

ไม่เกิน 30 มก. / ล.
ไม่เกิน 0.5 มก. / ล.
ไม่เกิน 500 มก. / ล.
ไม่เกิน 20 มก. / ล.
ไม่เกิน 120 มก./ ล
ไม่เกิน 1.0 มก. / ล.
ไม่เกิน 35 มก. / ล.
ไม่เกิน 5,000 MPN/100 ml
ไม่เกิน 1,000  MPN/100 ml



ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน า้เสีย

ของโรงพยาบาลชุมชน

• ควรมีอัตราก าลังคน ที่รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน า้เสีย
โดยตรง  1 คน 

• มีแผนการปฏิบัติงาน ดูแลบ ารุงรักษาประจ า รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน ทุก 3 , 6 เดือน  และทุกปี 

• ตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการบ ารุงรักษา
ประจ าปีที่ชัดเจน 



แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ 
ในการจัดการน า้เสีย ส าหรับโรงพยาบาล

• ติดตัง้ถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพส าหรับห้องครัวหรือ
ห้องอาหาร

• มีตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน า้ทิง้ลงบ่อดักไขมัน 

• จัดท ารางระบายน า้เสียโดยเฉพาะจากห้องครัวและบริเวณที่ ล้าง
ภาชนะเพื่อระบายลงบ่อดักไขมัน 

• ตักไขมันในถังดักไขมันไปก าจัดอย่างเหมาะสมทุกสัปดาห์ 

• หมุนเวียนน า้ทิง้จากบางกิจกรรมที่ปลอดภัยจากเชือ้โรค ซึ่งผ่าน
การบ าบัดแล้วมาใช้รดน า้ต้นไม้ 



แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ
ในการจัดการน า้เสีย ส าหรับโรงพยาบาล(ต่อ)
• จัดให้มีระบบบ าบัดน า้เสียที่มีประสิทธิภาพและน าน า้ที่บ าบัดแล้ว

กลับมาใช้ประโยชน์ 

• ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น น า้
จุลินทรีย์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ธรรมชาติแทนสารเคมีเป็นอันตราย เป็นต้น 

• ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน า้เสียให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

• ติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนน า้เสียเข้าสู่ระบบบ าบัดและมีการเก็บขยะ
ออกจากตะแกรงดักขยะทุกวัน 



ขอ้มูลจาก อ.สนธิ  คชวัฒน์

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ


