การติดตามผลการควบคุมการทำ�งานของ
ระบบบำ�บัดน�ำ้ เสียแบบตะกอนเร่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
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ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ หรือระบบเลี้ยง
ตะกอน เป็นกระบวนการบ�ำบัดน�ำ้ เสียทางชีววิทยา ซึง่ อาศัยสิง่ มีชวี ติ
ได้แก่ จุลนิ ทรียใ์ นการกิน ท�ำลาย ย่อยสลายดูดซับ หรือเปลีย่ นรูป
ของมวลสารอินทรียต์ า่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ นน�ำ้ เสียให้มคี า่ ความสกปรกน้อย
ลง โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีแบบใช้ออกซิเจนเรียกว่า Aerobic
Treatment การควบคุมการทํางานของโรงบําบัดน�้ำเสียให้บําบัดน�้ำ
เสียให้ได้มาตรฐานจึงมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ ความ
เข้าใจ และความเชี่ยวชาญของผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการ
ติดตามผลของกระบวนการบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบตะกอนเร่ง ซึง่ มีสองวิธี
ทีจ่ ะต้องท�ำควบคูก่ นั ไป คือการตรวจสอบทีเ่ ห็นได้ทางกายภาพ และ
การวิเคราะห์นำ�้ ตัวอย่างในห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตรวจสอบทีเ่ ห็นได้ (Visual)

ผู้ควบคุมจะต้องท�ำการติดตามผลจากการตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวชีบ้ อกสถานภาพในการท�ำงานของระบบ
ว่าสมบูรณ์ถกู ต้องเพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย สี กลิน่ ฟอง การเจริญ
เติบโตของสาหร่าย ลักษณะการเติมอากาศ ลักษณะของน�ำ้ ออก ฟอง
ก๊าซในถังตกตะกอน ตะกอนลอย การสะสมของตะกอน ลักษณะ
การไหลของน�ำ้ การกวนและการสัมผัส

ทีม่ า:http://www.enviresol.com/ Inocusol/SludgeAway.htm

2. กลิ่น: ระบบที่ได้รับการควบคุมที่ดีจะไม่มีกลิ่นเหม็น ถ้า
ตักตัวอย่างน�ำ้ ตะกอนจุลนิ ทรียใ์ นถังเติมอากาศมาดมจะมีเพียงกลิน่
อับๆ คล้ายกลิน่ ดิน เท่านัน้ แต่ถา้ ระบบมีการเติมอากาศไม่เพียงพอ
ตะกอนจุลนิ ทรียจ์ ะเน่า เปลีย่ นเป็นสีดำ� และมีกลิน่ เหม็นของก๊าซไน
โตรเจนซัลไฟด์

ทีม่ า: http://www.thongthailand.com/ index.php?lite=article&qid=42143718
ทีม่ า:http://www.biologicalwasteexpert.com/blog/category/svi

1. สี: สีของตะกอนเร่งทีด่ คี วรเป็นสีนำ�้ ตาลเข้ม ถ้าพบว่าตะกอน
เร่งมีสดี ำ� คล�ำ้ แสดงว่าขาดออกซิเจนจนเกิดการเน่า จ�ำเป็นต้องเพิม่
การเติมอากาศและหากตะกอนเร่งมีสผี ดิ ปกติ แสดงว่ามีสารแปลก
ปลอมเข้ามาในระบบ ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่น�้ำเสียมีสีปนออก
มามาก เช่น โรงงานย้อมผ้า จะท�ำให้สขี องตะกอนเร่งเปลีย่ นแปลง
ไปตามสีของน�ำ้ เสียได้

3. ฟอง: การสังเกตฟองที่เกิดขึ้นสามารถบอกลักษณะการ
ท�ำงานของระบบได้หลายอย่าง หากพบฟองขาวออกจากถังตกตะกอน
ขัน้ สอง แสดงว่ามีความเข้มข้นของตะกอนจุลนิ ทรียใ์ นถังเติมอากาศ
มากเกินไป ถ้าพบฟองสีขาวในถังเติมอากาศแสดงว่าตะกอนจุลนิ ทรีย์
อายุมากเกินไป ต้องน�ำตะกอนส่วนเกินไปทิง้ ให้มากขึน้ นอกจากนัน้
ฟองยังอาจจะเกิดขึน้ จากสารเคมีหรือผงซักฟอกต่างๆทีเ่ ข้ามาในระบบ

การติดตามผลการควบคุมการทำ�งานของ
ระบบบำ�บัดน�ำ้ เสียแบบตะกอนเร่ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ
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4. การเจริญเติบโตของสาหร่าย: การทีม่ สี าหร่ายเจริญเติบโต
อย่างมากมายเกาะอยูต่ ามผนังของถังและรางส่งน�ำ้ ต่างๆ แสดงว่ามี
อาหารเสริม คือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทีเ่ หลือออกมากับน�ำ้ ออก
เป็นจ�ำนวนมาก หรือถึงแม้วา่ มีเพียงฟอสฟอรัสว่ามีเหลือออกมาเท่าใด
และลดปริมาณการเติมให้พอเหมาะ
5. ลักษณะการเติมอากาศ: ส�ำหรับเครือ่ งกลเติมอากาศจะต้อง
สังเกตุลกั ษณะการตีนำ�้ ของใบพัดว่าน�ำ้ กระจายได้ดหี รือไม่ และจะ
ต้องสามารถกวนน�้ำให้ผสมกันอย่างทั่วถึงทั้งบ่อ หากลักษณะการ
ตีน�้ำไม่ดีอาจจะเนื่องมาจาก ใบพัดจมน�้ำมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งผู้
ควบคุมจะต้องทดลองปรับและสังเกตลักษณะการตีนำ�้ ทีค่ วามลึกของ
ใบพัดต่างๆ กัน
6. ลักษณะของน�ำ้ ออก: หากพบว่ามีตะกอนแขวนลอยออกมา
กับน�ำ้ ออกจากถังตกตะกอนขัน้ สองเป็นปริมาณมากแสดงว่าระบบมี
ปัญหาในการควบคุมการท�ำงานซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ได้จากหลายสาเหตุ
เช่น ถ้าเห็นว่าตะกอนแขวนลอยไหลออกทีร่ างรับน�ำ้ เพียงด้านใดด้าน
ด้านหนึง่ แสดงว่าน�ำ้ ไหลออกทางด้านนัน้ มากกว่าด้านอืน่ ๆ จนกระแส
น�ำ้ พัดพาเอาตะกอน

ทีม่ า: https://www.facebook.com/PCD. go.th/posts/1033431403406913

7. ฟองก๊าซในถังตกตะกอน: หากพบฟองก๊าซในถังตกตะกอน
ขัน้ สองแสดงว่า ตะกอนจุลนิ ทรียค์ า้ งอยูใ่ นถังตกตะกอนนานเกินไป
จ�ำเป็นต้องเพิม่ อัตราการสูบตะกอนกลับ สาเหตอาจจะเกิดจากมีชนั้
ตะกอนจุลินทรีย์ที่ก้นถังตกตะกอนสูงเกินไปจนท�ำให้เกิดสภาพขาด
ออกซิเจน และมีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)
เกิดเป็นก๊าซต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ลอยขึน้ มาทีผ่ วิ น�ำ้ การทีเ่ กิดก๊าซลอยขึน้ มานี้ ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการ
ควบคุมการท�ำงานเพราะฟองก๊าซจะเกาะหรือพยุงเอาตะกอนจุลนิ ทรีย์

ในบริเวณนัน้ ลอยขึน้ มาส่วนบน และไหลออกไปกับน�ำ้ ออกจากถังตก
ตะกอน ท�ำให้นำ�้ ทิง้ ขุน่
8. ตะกอนลอย (Floating Material): การทีม่ วี สั ดุลอยน�ำ้ หรือ
ชัน้ ของตะกอนลอย (Scum layer) ปรากฎให้เห็นทีผ่ วิ น�ำ้ ในถังตก
ตะกอน แสดงว่าในน�ำ้ เข้ามีนำ�้ มันหรือไขมันผสมอยูม่ ากท�ำให้ตะกอน
จุลนิ ทรียไ์ ม่สามารถตกตะกอนได้ดี และมีประสิทธิภาพในการบ�ำบัดบี
โอดีตำ�่ สาเหตอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดตะกอนลอยได้แก่ การเติม
อากาศมากเกินไปจนท�ำให้ฟองอากาศจับกับตะกอนจุลนิ ทรียล์ อยขึน้
มาทีผ่ วิ น�ำ้ ปกติคา่ ออกซิเจนทีล่ ะลายอยูใ่ นน�ำ้ ในถังเติมอากาศควรมี
ค่าระหว่าง 1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. การสะสมของตะกอน (Solids Accumulation): การสะสม
ของตะกอนที่มุมถังหรือช่วงกลางระหว่างเครื่องเติมอากาศแสดงให้
เห็นว่ามีการกวนในถังเติมอากาศไม่ดีพอ ปัญหานี้ตรวจสอบได้โดย
การใช้ไม้หยั่งลงไปดูตามขอบหรือมุมของถังว่ามีตะกอนตกค้างอยู่
หรือไม่ ถ้าพบว่าตะกอนทีต่ กค้างอยูเ่ ป็นทรายทีห่ นักแสดงว่าถังแยก
ทราย (Grit Chamber) หรือถังตกตะกอนขัน้ แรก (Primary Clarifier)
ท�ำงานได้ไม่ดี ตะกอนทีท่ บั ถมอยูใ่ นถังเติมอากาศจะท�ำให้ปริมาตรใช้
งานของถังลดน้อยลงซึง่ เป็นผลท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัด บีโอดี ลดลงด้วย นอกจากนัน้ อาจ
จะเกิดการเน่าท�ำให้ตะกอนจุลนิ ทรียต์ กตะกอนได้
ไม่ดี และมีกลิน่ เหม็นได้
10. ลักษณะการไหลของน�ำ้ : หากน�ำ้ เกิด
การไหลลัดวงจร (Short Circuit) ซึง่ หมายถึง
น�้ำเสียที่เข้ามาในถังเติมอากาศแล้วไหลออกไป
โดยทีไ่ ม่ได้ถกู บ�ำบัดตามระยะเวลาทีไ่ ด้ออกแบบ
ไว้ จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง ผู้
ควบคุมสามารถสังเกตลักษณะการไหลภายใน
ถังเติมอากาศได้จากฟอง ตะกอนลอย หรือ
ตะกอนแขวนลอยที่มีอยู่ในถัง การแก้ไขปัญหา
สามารถท�ำได้โดยการติดตัง้ แผ่นกัน้ น�ำ้ (Baffle)
ทีต่ ำ� แหน่งทีเ่ หมาะสม
11. การกวน: การกวนให้ตะกอนจุลนิ ทรียส์ มั ผัสกับน�ำ้ เสีย เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และยังต้องมีกำ� ลังเพียงพอ ทีจ่ ะไม่
ท�ำให้เกิดการตกตะกอนที่ก้นถังเติมอากาศ ดังนั้นการเลือกใช้และ
การติดตั้งเครื่องเติมอากาศให้เหมาะกับรูปร่างและขนาดของถังเติม
อากาศจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
12. การสัมผัส: ผูค้ วบคุมจะต้องสังเกตและตรวจเครือ่ งจักรต่างๆ
ด้วยการสัมผัส เช่น จับดูมอเตอร์ว่าร้อนผิดปกติหรือไม่และตรวจ
การสัน่ สะเทือนต่างๆ หากพบเหตุผดิ ปกติจะได้แก้ไขได้ทนั ท่วงที ●

