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คำนำ
ระบบบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ โดยอาศัยกลุมจุลินทรีย
ที่ไมตองการใชออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทำการยอยสลายสารอินทรียในน้ำเสีย ซึ่งเปน วิธีก ารจัด
น้ำเสียรูปแบบหนึ่ง ที่ชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังไดกาซชีวภาพนำมาใชเปนพลังงานทดแทน
ถือวาเปนสวนเล็กๆ สวนหนึ่ง ชวยทดแทนพลังงานใหกับประเทศ
เพื่อใหการทำงานของระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอเจาของธุรกิจ
ผูลงทุน ผูดูแลระบบและผูที่เกี่ยวของจำเปนตองมีความเขาใจหลักการทำงานของระบบฯ เสียกอน จึงสามารถ
สังเกตเห็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหสามารถปองกันและแกไขไดถูกตอง โดยไมสงผลกระทบ
ตอการทำงานของระบบบำบัดในสวนอื่น ๆ นอกจากนี้แลว ควรคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยจากการใชงาน
ระบบ ซึ่ง หากประมาทหรือละเลย อาจสง ผลใหมีก ารเกิดอุบัติเหตุและนำมาซึ่งการสูญ เสียทั้ งชีวิต และ
ทรัพยสินของผูที่เกี่ยวของ
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชน และเสริมสรางความรูค วามเขาใจให
ผูเดินระบบ สามารถแกไขปญหา และนำไปประยุกตใชการจัดการน้ำเสียในฟารม เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ระบาย
ออกสูสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรวมกับชุม ชนรอบขางไดอยางยังยืนตอไป หากมีขอผิดพลาดประการใด
ทางคณะผูจัดทำขอรับคำแนะนำ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
คณะผูจัดทำ
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บทที่ 1
ที่มาและความสำคัญ
ในปจจุบันการขยายตัวของประชากรและการขยายตัวของชุม ชนเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
มีปริมาณความตองการอาหารเพิ่มสูง ฟารมปศุสัตวถือไดวาเปนภาคการผลิตที่สำคัญตอความมั่นคงทางดาน
อาหารของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความตองการดังกลาว ทำใหปจจุบันมีฟารมปศุสัตวเกิดขึ้นจำนวนมาก
ซึ่งหากไมมีการจัดการของเสียทีถ่ ูกวิธีและเหมาะสม ของเสียดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมกับ
ฟารมโดยตรง และชุมชนโดยรอบ แมวาในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกำหนดใหกิจกรรม
การเลี้ยงสัตวเปนประเภทกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมและขอใบอนุญาต มีระบบบำบัดน้ำเสียและของเสียที่ถูก
สุขลัก ษณะ แตผูป ระกอบการในฟาร ม สวนใหญ โดยเฉพาะขนาดเล็ก และขนาดกลาง หลายพื้นที่ยังขาด
เทคโนโลยี ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีจัดการของเสียที่เหมาะสม จึงทำใหเกิดปญหาน้ำเสียและของเสีย
ในฟารมปศุสัตว ที่ยังคงเปนปญหาอยูใ นปจจุบัน
ประเทศไทยมี ฟ ารม กระจายอยูในชุม ชนตางๆ ในทุ ก จัง หวัดทั่ วประเทศ ซึ่งน้ ำเสียที่เกิดขึ้น จาก
กระบวนการเลี้ยงสัตวเหลานี้ สามารถสรางมลภาวะดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการปนเปอนจากการปลอยน้ำเสีย
ออกสูแหลงน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังสงผลกระทบดานสุขอนามัยและโรคติดตอชนิดตางๆ อีกหลายชนิด ดังนั้น
การหาวิธีเพื่อจัดการน้ำเสียเหลานั้นดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม จะเปนการชวยลดปญหามลภาวะที่
เกิดขึ้นภายในฟารมพรอมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกันกับชุมชนรอบขางและสังคมโดยรวม
ตอไปดวย
ระบบบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีบำบัดแบบไรอากาศ สามารถชวยแกปญหามลภาวะดังกลาวขางตน
ไดค วบคูไปกั บ การควบคุม และลดมลภาวะในเรื่องของกลิ่น เหม็ น แมลงวัน บำบั ดน้ำเสีย และปรับ ปรุง
สภาพแวดลอมภายในฟารม ไดอยางสมบูรณและยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการยอยสลายสารอินทรียหรือน้ำ
เสียในสภาวะไรอากาศ (Anaerobic Digestion) ทำการยอยสลายสารอิ นทรียในน้ ำเสีย เปลี่ยนเป นกาซ
ชีวภาพซึ่งมีสวนประกอบหลัก คือ กาซมีเทน (CH4) ประมาณ 55-60% กาซชีวภาพที่ไดนี้จุดไฟติดได ซึ่ง
สามารถนำไปใชเปนพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ ไดเปนอยางดี สำหรับน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลว
สามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมภายในฟารม หรือทำการบำบัดตอดวยสระเปด จนสามารถปลอยสูแหลงน้ำ
ธรรมชาติภายนอกได สวนกากตะกอนของเสียที่ผานการหมักยอยแลว สามารถนำไปใชเปนสารปรับปรุงดิน
คุณภาพดีที่นำไปใชในการเพาะปลูกไดเปนอยางดี
คุณสมบัติของกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ (Biogas) คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายของสารอินทรียดวยจุลินทรียที่ไมใชอากาศ
โดยผลผลิตหลักที่ไดคือกาซมีเทน (CH4) ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟไดดี จึงสามารถนำไปเปนพลังงานทดแทนตางๆ
ได
องคประกอบหลักของกาซชีวภาพ ไดแก
- กาซมีเทน (CH4)
ประมาณ
55-70 %
- กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
ประมาณ
28-38 %
- กาซอื่นๆ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
ประมาณ
2 %
และไนโตรเจน (N2) เปนตน
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กาซชีวภาพเกิดขึ้นไดอยางไร
การเกิดกาซชีวภาพจะประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ

มูลสัตว, น้ำเสีย
Manure, wastewater

ยอยสลายโดยแบคทีเรีย
กลุม 1 Hydrolysis
กรดอินทรีย
ยอยสลายโดยแบคทีเรีย
กลุม 2 Acid Formation
กรดน้ำสม
ยอยสลายโดยแบคทีเรีย
กลุม 3 Methane Formation

กาซชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การยอยสลายของสารอินทรีย (Hydrolysis)
เปนการยอยสลายสารอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดใหญใหกลายเปนสารอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก โดย
แบคทีเรียกลุมที่ 1 ที่มีเอนไซม เชน เซลลูเลช, โปรตีนเอส, ไลเปส โดยจะยอยสลายสวนผสมของมูลสัตวใน
บอหมัก พวกเซลลูโลส, โปรตีน และไขมันใหเปนสารจำพวก กลูโคส, กรดอะมิโน, กลีเซอรอลและไขมัน
ตามลำดับ นั้นคืออินทรียวัตถุที่เปนของแข็งจะถูกเปลี่ยนเปนสารละลายได ผลที่ไดจะทำใหสารอินทรียโมเลกุล
ใหญถูกยอยสลายกลายเปนสารอินทรียโมเลกุลเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 ระยะเกิดกรด (Acid Formation)
สารที่ ล ะลายไดในขั้นตอนที่ 1 จะถูก ยอยสลายในสภาพที่ ไรอ ากาศโดยแบคทีเรียกลุม ที่ 2 ซึ่ งมี
มากมายแตกต า งกั น ตามชนิ ด ของวัต ถุ ดิ บ แต แ บคที เรี ย กลุ ม ที่ ไม ต อ งการออกซิ เ จนจะมี บ ทบาทมาก
สารที่ละลายไดในขั้นตอนนี้สวนใหญ (ประมาณ 80%) จะเปนกรดน้ำสม นอกจากนั้นจะเปนพวกแอลกอฮอล
คารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจน ซึ่งจะเปนสารที่เปนวัตถุดิบใชในการผลิตกาซมีเทนตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเกิดกาซมีเทน (Methane Formation)
สารละลายที่ไดในขั้นตอนที่ 1 และที่ 2 นั้นจะถูกเปลี่ยนไปเปนกาซมีเทน โดยแบคทีเรียกลุมที่ 3 หรือ
ที่เรียกวาแบคทีเรียกลุมที่สรางกาซมีเทน (Methanogenic bacteria) ปฏิกิริยาของแบคทีเรียกลุมนี้มีลักษณะ
พิ เศษคื อ ตอ งการสภาพที่ ไม มี อ อกซิ เจนในการทำปฏิ กิ ริ ย า กา ซมี เทนที่ ผ ลิ ต ได มี คุณ สมบั ติ ที่ ติ ด ไฟได
จึงสามารถนำไปทดแทนพลังงานความรอนหรือพลังงานไฟฟาไดเปนอยางดี
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รูปแบบและลักษณะของการนำกาซชีวภาพไปใชประโยชน
เนื่องจากกาซชีวภาพมีกาซมีเทนเปนสวนประกอบหลัก จึงทำใหมีคุณสมบัตจิ ุดติดไฟไดดีและสามารถ
นำไปใชเปนพลังงานในรูปตางๆ ได เชน
1. เปนแหลงเชื้อเพลิงผลิตพลังงานความรอน เชน กระบวนการอบแหงการตะกอนในระบบ หรือใช
กับการกกลูกสุกร การอุนน้ำกอนเขาหมอตมหรือหมอตมไอน้ำ (Steam Boiler) โดยตรง เปนตน
2. เปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานกลและไฟฟาโดยใชกับชุดเครื่องยนตสันดาปภายในตอรวมกับ
เครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) เพื่อผลิตทดแทนพลัง งานไฟฟา สำหรับ ใชกับ อุป กรณไฟฟาภายในฟารม
นำไปขับพัดลม หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ตองการตนกำลัง
3. การนำกาซชี วภาพไปใช ในการผลิ ต พลั ง งานร วม (Cogeneration System) จะเป น การผลิ ต
พลังงานกลหรือไฟฟา และความรอนรวมกันซึ่งเปนระบบที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนของการใช
เชื้อเพลิงใหมีคาสูงขึ้นมากกวาการใชผลิตพลังงานไฟฟาอยางเดียว ซึ่งรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟารวมกั บ
ความรอนนี้อาศัยหลักการนำความรอนทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบการผลิตพลังงานกลหรือไฟฟากลับมาผลิตเปน
พลังงานความรอนเพื่อใชประโยชนตอไป เชน การใชเครื่องยนตสันดาปภายในเปนเครื่องตนกำลังสำหรับผลิต
พลังงานไฟฟา จะเกิดความรอนในน้ำหลอเย็นและสวนของไอเสียเครื่องยนต การนำเอาความรอนทิ้งเหลานี้
กลับมาใชใหเกิดประโยชนได จะมีผลทำใหประสิทธิ ภาพโดยรวมของการใชพลังงานจากกาซชีวภาพดังกลาว
เพิ่มขึ้นสูงถึง 70 - 80%
ผลเสียเมื่อปลอยกาซชีวภาพทิ้งสูบรรยากาศ
เนื่องจากกาซชีวภาพมีสวนประกอบหลักเปนกาซมีเทน ซึ่งเปนกาซที่กอภาวะเรือนกระจกสงผลให
รุนแรงกวากาซคารบอนไดออกไซด ประมาณ 25 เทา ดังนั้นหากปลอยกาซชีวภาพทิ้งสูบรรยากาศจะเปนการ
เพิ่มอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือเรงใหโลกมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น
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บทที่ 2
ประโยชนที่ไดจากการใชระบบบำบัดน้ำเสีย
อนุรักษสิ่งแวดลอม
การประยุกตใชระบบบำบัดน้ำเสียในการจัดการน้ำเสียของฟารม จะชวยลดและแกไขปญหาเรื่อง
มลภาวะที่มีผ ลตอสภาพแวดลอมภายในฟารม และชุมชนโดยรวม โดยจะสามารถลดปญ หาตาง ๆ ไดดังนี้








กลิ่น : ระบบบำบัดน้ำเสีย จะชวยลดกลิ่นรบกวนจากของเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงของฟารมลง รวมทั้ง
กากตะกอนและน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลว จะมีกลิ่นลดลงจากเดิม
แมลงวัน : เนื่องจากของเสียและน้ำเสียจากมูลสุกร จะถูกสงลำเลียงเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน จึงทำ
ใหแมลงวันไมสามารถใชของเสียและน้ำเสียเหลานั้นเปนแหลงเพาะพันธุและแพรขยายพันธุได
ซึ่งจะเปนการตัดวงจรชีวิตของแมลงวัน ทำใหปริมาณของแมลงวันที่สามารถเจริญเติบโตเปนตัว
เต็มวัยภายในฟารมลดลง
น้ำเสีย : ระบบบำบัดขั้นหลังที่มีขนาดเหมาะสมจะสามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด ซึ่งน้ำที่ผาน
การบำบัดแลวจะสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใชประโยชนในการทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยง
สัตว หรือใชเพื่อการเพาะปลูกได ในฤดูฝนน้ำที่ผานการบำบัดแลวนี้จะถูกปลอยออกสูแหลงน้ำ
ภายนอกโดยไมมีปญ
 หาตอสภาพแวดลอมอีกตอไป
การแพรกระจายของกาซมีเทน
กาซมีเทนที่ถูกปลอยสูบรรยากาศโลกเปนปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่งที่เปนสาเหตุของปรากฏการณ
เรือนกระจกซึ่งทำใหโลกมีสภาพรอนขึ้น ดังนั้นการใชกาซมีเทนที่ผลิตไดจากระบบบำบัดเปน
พลังงานทดแทนอยางเต็มที่ จะสามารถลดปริมาณกาซมีเทนที่ถูกปลอยทิ้งในบรรยากาศไดอีก
ทางหนึ่งดวย

ผลิตพลังงานทดแทน
การใชพลัง งานจากกาซชีวภาพที่สามารถผลิตขึ้นใชเองไดอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ จะสามารถชดเชยหรือ
ทดแทนการใชเชื้อเพลิงจากแหลงตาง ๆ กับอุปกรณที่ตองการความรอนจากเชื้อเพลิงไดเปน อยางดี เชน
ทดแทนกาซหุงตม (LPG) ในครัวเรือน, การใชกับเครื่องกกลูกสุกร, เครื่องอบแหง หมอตมไอน้ำ ฯลฯ รวมถึง
การใชพลังงานในรูปของแสงสวางกับตะเกียง หรือทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใชกับเครื่องยนตสำหรับสูบน้ำ
หรือผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชกับอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ภายในฟารม
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบมูลคากาซชีวภาพ 1 ลบ.ม. (ที่กาซมีเทน 60% โดยปริมาตร) กับพลังงานดานตางๆ
ทดแทนเชื้อเพลิง
กาซหุงตม (LPG)
ฟนไม
น้ำมันเตาเกรด A
น้ำมันเบนซิน 91
น้ำมันดีเซล
ไฟฟา

มูลคา
0.46 กิโลกรัม
1.50 กิโลกรัม
0.55 ลิตร
0.67 ลิตร
0.60 ลิตร
1-2.4 หนวย

ที่มา : www.eppo.go.th
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รูปที่ 1 การใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ
การหมุนเวียนน้ำที่ผา นการบำบัดกลับมาใช
น้ำที่ผานการบำบัดตามกระบวนการบำบัดขั้นหลังอยางเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมา
ใชใหมได เชน ใชลางโรงเรือน หรือนำไปรดแปลงเพาะปลูก ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณการใชน้ำ และชวย
ประหยัดคาใชจายไดทางหนึ่งดวย

รูปที่ 2 การหมุนเวียนน้ำทีผ่ านการบำบัดกลับมาใช
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ผลิตวัสดุปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร
กากของเสียที่ผานการหมักยอยในระบบบำบัดน้ำเสียแลว จะเปนสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ
เพราะยังคงมีสารอาหารซึ่งมีธาตุหลักสำคัญตาง ๆ อยู ไดแก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปรแตสเซียม ซึ่งสามารถ
นำไปใชเพาะปลูก พืช หรือ นำไปปรับ ปรุงบำรุงดินไดเปนอยางดี หากมีป ริม าณมากสามารถนำมาบรรจุถุง
จำหนายในอนาคต

รูปที่ 3 การนำกากตะกอนที่ออกจากบอหมักมาใชประโยชน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เนื่องจากปญหามลภาวะตาง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวไดถูกจัดการดวยระบบบำบัดน้ำ
เสีย และระบบบำบัดขั้นหลัง จึงทำใหปญหาเรือ่ งน้ำเสีย กลิ่น และแมลงวัน ลดลงเปนอยางมาก สงผลใหสภาพ
ทั่วไปภายในฟารมสะอาด ซึ่งเปนผลประโยชนโดยตรงตอฟารม ทำใหสามารถดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตวได
โดยไมมีผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ ชวยกอใหเกิดความรวมมือและพึ่งพาอาศัยระหวางฟารมกับชุมชนอยาง
ยั่งยืนตอไป
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บทที่ 3
องคประกอบและหลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ จะอาศัยกลุมจุลินทรียที่ไมตองการ
ใชออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทำการยอยสลายสารอินทรียในน้ำเสียจากฟารม ในระบบปด สำหรับ
องคประกอบของกระบวนการทำงานของระบบบำบัดมีดังนี้

รูปที่ 4 กระบวนการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ

รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ
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1. บอรวมน้ำเสีย
2. บอดักทราย
3. บอบำบัดน้ำเสีย
4. บอดึงกาก
5. บอสูบตะกอน
6. ลานตากตะกอน
7. บอบำบัดขั้นหลัง

1

2

3
4
5

7

7

7

7

6

รูปที่ 6 องคประกอบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ
หลักการทำงานของระบบ
1. บอรวมน้ำเสีย (Collecting Tank)
ทำหนาที่รวบรวมน้ำเสียที่สงมาจากโรงเรือน เพื่อสูบเขาสูบอบำบัด ซึ่งในฟารมที่มีพื้นที่กวางมากอาจ
มีบอรวบรวมน้ำเสียมากกวา 1 จุด เพื่อชวยทำหนาที่เปนจุดยกระดับ ของน้ำเสียใหส ามารถไหลมายัง บอ
รวบรวมน้ำเสีย กอนสูบสงเขาระบบบำบัดตอไป

รูปที่ 7 บอรวมน้ำเสีย
2. บอดักทราย (Sand Trap)
ทำหนาที่ ดักทราย หรือเศษขยะไมใหเขาไปในบอบำบัดน้ำเสีย โดยมีการติดตั้งตะแกรงเพื่อดักเศษขน
สุกร เศษขยะ เชน ขวดยา พลาสติก เศษกระสอบ ฯลฯ ปองกันการปนเปอนเขาไปในระบบ

รูปที่ 8 บอดักทราย
10

โครงการจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพแนวทางการปรับปรุงน้ำเสียด้านปศุสัตว์

3. บอบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ (Anaerobic Digester)
ทำหนาที่ยอยสลายสารอินทรีย ซึ่งปนเปอนอยูในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุมจุลินทรียชนิดที่ไมตองการ
ออกซิเจน ( Anaerobic Bacteria ) น้ำเสียภายในบอหมักรางจะถูกบังคับทิศทางการไหลจากดานหัวบอมายัง
ดานทายบอ (Plug Flow) ผลพลอยไดจากกระบวนการนี้คือกาซชีวภาพ ซึ่งกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บกัก
ไวภายใตผืนพลาสติกคลุมบอ กอนที่จะถูกนำไปใชประโยชนตอไป สวนบริเวณกนบอหมักจะติดตั้งทอดึงกาก
ไวเปนจุด ๆ ตามแนวความยาวของบอหมัก เพื่อนำกากตะกอนที่ไมสามารถยอยสลายได ออกจากบอหมัก
กอนเขาสูบอสูบตะกอน และสูบสง ไปตากยังลานตากตะกอนตอไป สวนน้ำที่ผานการบำบัดจะไหลผานชุด
เบนตะกอนทายบอหมัก กอนจะไหลตอไปยังระบบบำบัดขั้นหลังเพื่อบำบัดในลำดับตอไป

รูปที่ 9 บอบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ
4.บอดึงกาก (Sludge Sump)
ทำหนาที่ในการดึงตะกอนที่สะสมอยูกนบอ บำบัดออกไป โดยอาศัยหลักการทำงานดวยความตาง
ระดับของน้ำ เปนตัวดันใหตะกอนไหลออกมา เมื่อดึงทอสำหรับดึงกากออกจะทำใหระดับน้ำในบอดึงกากต่ำ
กวาระดับน้ำในบอบำบัด น้ำจากกนบอจะทะลักออกในสวนนี้ ซึ่งทำใหกากตะกอนที่สะสมอยูกนบอถูกขยับ
เคลื่อนออกมาดวย กากตะกอนจะไหลจากทอไปยังบอสูบตะกอน สำหรับการดึงกากตะกอนสวนเกินเพื่อไป
ผลิตวัสดุปรับปรุงดิน โดยปกติจะเริ่มดำเนินการเมื่อไดเดินระบบจนอยูในสภาพคงตัว (Steady State) และให
สังเกตลักษณะของตะกอนสะสมที่ออกมาดวย ถาตะกอนมีความขนและหนืดมาก ๆ ควรมีการดึงตะกอนใหถี่
ขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะดึงกากตะกอนสวนเกินออกมาไมเกิน 10% ของปริมาณน้ำเสียเขาระบบโดยดึงออกวัน
ละ ประมาณ 1-2 ครั้ง และครั้งละประมาณ 3-5 นาที แตถาสังเกตวาลักษณะของตะกอนสะสมที่ออกมานั้น
ไมหนืด ก็ใหลดความถี่ในการดึงกากตะกอนลง
5. บอสูบตะกอน (Sludge Collecting Tank)
กากตะกอนที่ถูกดึงออกจากบอบำบัดจะไหลมารวมที่บอสูบตะกอนภายในบอสูบตะกอนจะติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำ สำหรับทำหนาที่สูบสงกากตะกอนสวนเกินไปลานตากตะกอน หรือเลือกสงหมุนเวียนกลับเขาไป
ในระบบที่บอรวมน้ำเสีย เพื่อใหตะกอนได สัม ผัส กับ น้ำเสียอยางตอเนื่อง เปนการกระตุ นการทำงานของ
จุลินทรียที่สะสมอยูในบอบำบัดไดเปนอยางดีทำใหการทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ลานตากตะกอน (Sludge Drying beds)
ทำหนาที่เปนตัวรับตะกอนที่ออกจากบอ บำบัด และกรองแยกของแข็งที่มีส ารอาหารออกจากน้ำ
โดยกากตะกอนนี้ถาไมมีฝนตกจะแหงภายใน 4-7 วัน กากตะกอนที่แหงแลวสามารถเก็บใสถุงเพื่อนำไปใชหรือ
จำหนายเปนวัสดุปรับปรุงดินได
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รูปที่ 10 ลานตากตะกอน
7. บอผึ่ง (Facultative Pond)
ทำหนาที่เปนบอบำบัดขั้นหลัง เพื่อบำบัดสารอินทรียที่หลงเหลืออยูโดยอาศัยพืชน้ำ สาหรายผิวน้ำ
รวมกับจุลินทรียทอี่ ยูภายในบอในการบำบัด เปนการบำบัดแบบผสมทั้งแบบใชอากาศ และไรอากาศ โดยทั่วไป
จะขุดลึกประมาณ 2.5-5 เมตร แตประสิทธิภาพการบำบัดตองพิจารณาพื้นผิวน้ำที่ถูกแสงแดดในแตละวันเปน
สำคัญ ความลึกของบอจะเปนประเด็นรอง ผิวน้ำในระดับที่แสงแดดสองถึง จะบำบัดโดยกระบวนการแบบใช
อากาศ มีออกซิเจนในปฏิกิริยา สวนลางที่ลึกกวาระดับแสงสองถึงจะมีกระบวนการบำบัดแบบไมใชอากาศโดย
สารอินทรียจะถูกบำบัดและยอยสลาย สำหรับการกำจัดสารอาหารที่เหลืออยูโดยเฉพาะไนโตรเจน จะถูก
บำบัดทำใหเปลี่ยนเปนกาซแอมโมเนียลอยขึ้นมาจะถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนที่อยูชวงบนของบอ และถูกดูด
ซับโดยพืช สาหราย ไปเปนอาหารเพื่อสรางเซลลใหมตอไป ซึ่งน้ำจากระบบบำบัดขั้นหลังนี้สามารถนำไปใช
เปนปุยน้ำสำหรับการเพาะปลูก พืช หรือทำการบำบัดตอโดยระบบสระเปดจนคาคุณภาพผานมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด เพื่อปลอยออกสูแหลงน้ำสาธารณะภายนอกฟารมได

รูปที่ 11 บอผึ่ง
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บทที่ 4
การเริ่มตนเดินระบบและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
4.1 การเตรียมความพรอมกอนเดินระบบ
ก อ นที่ จ ะเริ่ ม ต น เดิ น ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ควรจะต อ งตรวจสอบความพร อ มของอุ ป กรณ แ ละ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบวาสามารถทำงานไดดี โดยการเติมน้ำสะอาดลงระบบเพื่อใหงายตอการสังเกต
และสามารถแกไขไดหากมีปญหาเกิดขึ้น การตรวจสอบความพรอมของระบบมีรายละเอียดดังนี้
1. รางสงน้ำเสีย
- ตรวจสอบภาพรางสงน้ำเสีย ไมมกี ารรั่วซึมของรางสงน้ำเสีย
- ตรวจสอบสภาพราง สิ่งตกคาง สามารถทำงานไดปกติ
2. บอรวมน้ำเสียและบอสูบตะกอน
- ตรวจสอบทอน้ำเขา/ออกอยูในสภาพดี ไมอุดตัน หรือมีรอยรั่วซึม พรอมใชงาน
- กอนใชงานควรเก็บขยะทีเ่ ปนผิวหนาของน้ำเสียในบอออกกอน
- ตรวจสอบสภาพบอรวมน้ำเสียและอุปกรณ ใหอยูในสภาพที่ทำงานไดปกติ เชน ทำงานของปมและ
ลูกลอย , รอกเสาแขวนปม อุปกรณหรือวัสดุที่เปนเหล็กในระยะยาวจะเกิดสนิมเนื่องจากสัมผัสไอ
ของกาซชีวภาพ
3. บอดักทรายและบอเติม
- ตรวจสอบภาพรางสงน้ำเสีย ไมมีการรั่วซึมของรางสงน้ำเสีย
- ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ พรอมใชงานไมมีขยะ ติดอยู
- ไมมีตะกอนทรายตกอยูในบอ หากมีใหนำออกทัง้ กอนและหลังสูบน้ำเสียเขาระบบ
4. บอบำบัดน้ำเสีย
- ตรวจดูรอยรั่วซึมของบอ รอยแตกและรอยราว
- ตรวจสอบพลาสติก มีรอยรั่ว หรือฉีกขาดหรือไม
- ตรวจสอบมือจับพลาสติกใหอยูในสภาพที่เรียบรอย ตัวจับตองแนน ไมหลุด
5. บอดึงกาก
- ตรวจดูรอยรั่วซึมของบอ รอยแตก รอยราว
- ทอ PVC ที่ใชดึงออกเพื่อใหกากตะกอน สามารถดึงออกไดงาย และควรมีการบากชองไวใหจับไดงาย
เนื่องจากเมื่อมีกากตะกอนไหลผาน อาจเกิดเศษตะกอนตกคางบริเวณขอตอที่ใสที่ดึงกาก ทำใหดึง
ออกยาก
6. ลานตากตะกอน
- ตรวจสอบรางสงตะกอน ไมใหมีน้ำขัง
- วัสดุปูรอง วางตัวเปนระเบียบ ชองวางระหวางวัสดุปูรองไมหางจนทำใหตะกอนตกลงไป
- วัสดุกรองไมแนนจนเกินไปจนน้ำใสผานไมได
7. บอบำบัดขั้นหลัง
- ตรวจสอบระดับน้ำภายในสระตาง ๆ ใหเปนไปตามการออกแบบ
- ทางน้ำเขาและน้ำออกไมอุดตัน ระดับถูกตอง น้ำสามารถไหลไปแตละบอได
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4.2 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบลำเลียงน้ำเสีย
- ควรดูแลรักษาไมใหรางหรือทอเกิดการแตกหักอันเนื่องมาจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารม เพราะ
การซอมแซมรางหรือทอตาง ๆ นั้น จะมีความยุงยากมาก
- ตองมีระบบปองกันน้ำฝน มิใหไหลเขาสูระบบรางหรือทอสงน้ำเสีย เพราะจะเปนการเพิ่มภาระใหกับ
ระบบบำบัดน้ำเสียมากเกินไป
- ตะแกรงดักขยะซึ่งมีหนาที่กรองสิ่งที่ไมพึงประสงคในน้ำเสียกอนเขาสูบอ บำบัดนำเสียจะตองอยูใน
สภาพที่ ดี มีก ารทำความสะอาดสม่ำเสมอ โดยนำขยะ เศษขน รวมทั้งสิ่งตกคา งตา ง ๆ ที่ไม
สามารถยอยสลายได ออกเปนประจำทุกวัน เพื่อปองกันการอุดตันในทอสงน้ำเสีย และปญหาเรื่อง
กลิ่นจากของเสียที่ไปติดตะแกรง
- ทำความสะอาดรอบๆ ราง ไมใหมีหญา หรือตนพืช ฯลฯ ปกคลุม รวมทั้งทำความสะอาดเปนประจำ
- ควรนำทราย หรือมูลสุกรทีค่ าง ตะกอนหนักจากรางลำเลียงน้ำเสีย เปนประจำ โดยการตักออก และ
ลางทำความสะอาดรางรับน้ำเสีย เพื่อใหเกิดการไหลเขาสูระบบไดสะดวก
- ในกรณีทอตัน ไมสามารถระบายออกได ใหลองเอาสายยางสอดเขาไปและฉีดน้ำลาง ที่อุดตันออก
หรือหาไมคอยๆ แซะ กระทุงใหเศษที่อุดตันออก
2. บอรวมน้ำเสีย
- ควรดูตัวแลรักษาตัวบอและอุปกรณใหอยูในสภาพดี พรอมใชงานเสมอ
- ตัดหญา บริเวณรอบๆ บอรวมน้ำเสีย ไมใหมเี ศษกิง่ ไม ใบไม ตกลงไปในบอ
- ตรวจสอบสภาพทอใหอยูในสภาพดี ไมอุดตัน
- ควรตักตะกอนขยะผิวหนาออกสม่ำเสมอ และพยายามสูบน้ำใหถึงระดับ ที่กำหนด จบงานภายใน
1 วัน ใหมีน้ำเสียคางในบอนอยที่สุด เพื่อปองกันปญหาเรื่องกลิ่นสะสม
- ในระยะยาว 1- 2 ป หากมี ตะกอนทรายปนเขาไปในบ อ มาก อาจจะตอ งมีก ารตัก ทยอยออก
ซึ่งถาหากไมนำออกจะทำใหเครื่องสูบน้ำไมสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจทำให
เครื่องไหมได โดยการปฏิบัติติดังนี้
* ขอควรระวังในการนำคนลงไปปฏิบัติงานในบอรวมน้ำเสียหรือบริเวณอับอากาศ
1.) ตองมั่นใจวา ตัดระบบไฟฟาออกหมดแลว ไมนำเครื่องสูบน้ำสภาพไมพรอมใชงานลงไปในบอ
เด็ดขาด
2.) ไมใหผูปฏิบัติงานอยูในบอ ขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงานอยูในบอ
3.) ทำการอุดทางเขาของน้ำ ทุกจุด กอนที่ลงมาในบอ และมีผูดูแลอยูต ลอดเวลา
4.) กอนลงไปปฏิบัติงานควรทำการหยุดจายน้ำเขาบอ ไมนอยกวา 1 วัน
5.) ตองกำหนดใหมีผูควบคุมและปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงาน ทั้งผูลงไปปฏิบัติงานและผูควบคุม
และผูชวยเหลือ พรอมอุปกรณชวยเหลือ
6.) ใสอุปกรณปองกันกลิ่นหรือเครื่องชวยหายใจ
7.) ไมควรทำงานโดยคน ในพื้นที่ที่อับอากาศมาก ๆ และคาดวาคนจะทนไมไหว ควรใชเครื่องจักร
หรือเครื่องทุนแรงแทน
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3. บอดักทรายและบอเติม
- ตรวจสอบระดับน้ำในบอใหอยูในระดับที่กำหนด สามารถดักทรายหรือขยะที่มากับน้ำเสียได
- ตะแกรงดักขยะซึ่งมีหนาที่กรองสิ่งที่ไมพึงประสงคในน้ำเสียกอนเขาสูบอบำบัดนำเสียจะตองอยูใน
สภาพที่ ดี มี ก ารทำความสะอาดสม่ ำ เสมอ โดยนำขยะ เศษขน รวมทั้ ง สิ่ ง ตกค า งต างๆ ที่ ไม
สามารถยอยสลายได ออกเปนประจำทุกวัน เพื่อปองกันการอุดตันในทอสงน้ำเสีย
- ดึงทอระบายทรายออก เพื่อนำทรายออก ไมใหเขาไปในบอหมักราง ทุกๆ วัน อยางสม่ำเสมอ หาก
ละเลย ปลอยใหขยะปนเขาไปในระบบมากเกินไป ในระยะยาวอาจทำใหตองเปดบอหมักเพื่อเอา
ตะกอนสวนนี้ออก หากทำอยางสม่ำเสมอจะทำใหระบบยึดอายุการใชงานไดยาวนานขึ้น
- ควรทำความสะอาดบอ และตะแกรงทุกวัน เพื่อทำใหน้ำเสียไหลลงบอบำบัดไดสะดวก หากทิ้งไวทำ
ใหเกิดปญหาเรื่องกลิ่น
- ทรายที่ดักได นำมากองที่ลานตากเพื่อใหแหงแลวนำไปทำเปนสารปรับปรุงดิน หากเปนเศษขน หรือ
ขยะอื่นๆ ใหคัดแยก หรือนำไปฝงกลบ
4. บอบำบัดน้ำเสีย
- ในขณะที่เริ่มตนเดินระบบ เมื่อพลาสติกโปงแลว แสดงวามีกาซชีวภาพเพียงพอที่จะนำไปใช กอน
นำไปใช ใหปลอยกาซทิ้งออกกอนประมาณ 7 วัน เนื่องจากสัดสวนของกาซชีวภาพยังไมเหมาะสม
อาจมีอากาศผสมอยูกับกาซชีวภาพ ซึ่งอาจเปนอันตราย
- ตรวจสอบเชือกรัดคาดพลาสติก หากรัดแนนมาก ใหรีบระบายกาซชีวภาพออก ในขณะไมมีการนำ
กา ซไปใชงาน ตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ เนื่องจากถังควบคุมแรงดันอาจระบายไดไมทัน
จำเปนตองเปดวาลวชั่วคราว ชวยระบายกาซทิ้ง ปองกันพลาสติกเกิดความเสียหาย
- ตรวจสอบสภาพการรั่วซึม ของพลาสติก คลุ ม บ อ หากพบใหด ำเนิ นการปะซอ มแซม หรือ แจ ง
ผูรับเหมาคลุมบอเขามาดำเนินการทันที
- หากพบวาพลาสติกที่คลุมบอมีการขยายหรือแฟบผิดปกติ ใหตรวจสอบการทำงานของถังควบคุม
แรงดันวาทำงานไดเปนปกติหรือไม โดยสังเกตที่ระดับน้ำภายในถัง
- ตรวจสอบระดับน้ำในรางรอบบอควรเต็ม ตลอด และมีก ารเปลี่ยนน้ำในรางเดือนละ 1 ครั้งเพื่อ
ปองกันแหลงเพาะพันธุยุง หรือการเกิดตะไครน้ำ หากมีใหรีบเปลี่ยน และเอาตะไครน้ำออก
- ในฤดูฝน ตองระมัดระวังเปนพิเศษ อาจจะทำใหมีน้ำขังในพลาสติก ควรสูบออกเปนระยะๆ เพื่อ
ไมใหปองกันไมใหพลาสติกมีความเสียหาย
- ตัดหญา บริเวณรอบๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหสะดวกกับการดูแลรักษาและการตรวจสอบการทำงาน
ของระบบ
5. บอดึงกาก
- เมือ่ นำน้ำเสียเขาบอไดครบ 40 วัน ใหเริ่มดึงกากตะกอน และการเวียนตะกอนเขาบอรวมน้ำเสีย
- ตองมีการดึงกากตะกอนออกจากบอทุกๆ วัน วันละ 1 ชอง หลังจากเดินระบบมาได 40 วัน ถาลาน
ตากตะกอนไมวางเพราะตะกอนไมแหง ใหดึงตะกอนกลับมาที่บอรวมน้ำเสีย ในกรณีที่เปนฟารมสุกร
แมพันธ อนุบาล อาจจะมีการดึง 2-3 วันตอครั้ง เนื่องจากมูลมีความเขมขนนอย
- การดึงตะกอนใหโดยสังเกตจากน้ำเสียที่ออกจากระบบ หากมีตะกอนปนออกมามาก และมีลักษณะ
ขนหนืด อาจจะตองมีการดึงตะกอนเยอะขึ้นกวาปกติ หากยังมีตะกอนปนนอยใหงดการดึงกาก
- กากตะกอนที่ดึงออกมา ตองมีสีดำ หนืด ไมมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
- ในกรณีทอตัน ไมสามารถระบายออกได ใหลองเอาสายยางสอดเขาไปและฉีดน้ำลาง ที่อุดตันออก
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6. ลานตากตะกอน
- ดึงกากตะกอนมาตากหนาประมาณ 10 -15 เซนติเมตร.
- เมื่อกากตะกอนแหงแลว ควรเก็บทันที
- อาจตองมีการพลิกกลับตะกอนที่ตากบาง เพื่อใหแหงเร็วขึ้น
- ทำความสะอาดรางสงตะกอนไมใหมีตะกอนตกคาง
- ทำความสะอาดชองอิฐบล็อกทีใ่ หน้ำใสออก ไมใหมีเศษตะกอนเพราะจะทำใหน้ำไมไหลออกและกาก
ตะกอนจะแหงชา
- ตรวจสอบวัสดุปูกรอง และวัสดุกรอง ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
7. ระบบบำบัดขั้นหลัง
- ตรวจสอบทอระบายน้ำออกของบอโดยทำทุก เดือน เพื่ อใหป ริม าณน้ำที่ไหลออกในแตล ะทอมี
ปริมาณเทา ๆ กัน และใหทออยูในสภาพดี พรอมใชงานอยูเสมอ
- ดูแลตัดหญาบริเวณหลังคันดินอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งสำรวจดูวามีการพังทลายของดินหรือไม หาก
คันดินชำรุดพั งทลาย ให ท ำการซอมแซมอยางเรง ดวนโดยเฉพาะบริเ วณคั นบอที่ มีก ารวางท อ
หลังจากนั้นควรปลูกพืชคลุมดิน บริเวณคันบอเพื่อปองกันฝนชะหนาดิน
- ควรหมั่นตักวัชพืช หรือสาหรายบริเวณผิวหนาของบอออกทุกๆ 1 สัปดาห หรือตามความเหมาะสม
เพื่อใหแสงแดดสองลงไปใตผิวน้ำ และยังเปนการลดการสะสมของตะกอน
- ควรมีการกวาดตะกอนที่ผิวหนาของบอออกอยางสม่ำเสมอ
- ควรหาที่ระบายน้ำ หรือทยอยนำน้ำทิ้งออก ทุกๆ ป เพื่อลดตะกอนสะสมไนโตรเจน โดยนำไปรด
แปลงปลูก, หมุนเวียนลางโรงเรือน, ลางองคประกอบในระบบ เชน ลานตาก, โดมคลุมบอ เปนตน
- ในระยะยาว 3-5 ป หากตะกอนตื่นเขิน ควรทำการขุดลอกบอ
8. ระบบทอสงกาซและอุปกรณการใชกาซชีวภาพ
- ตรวจสอบรอยรั่วของทอสงกาซ โดยสังเกตบริเวณ วาลว รอยตอขอตอของทอกาซ ทอกาซ วามีสวน
ที่แตกหักหรือไม และปลอยน้ำในจุดที่ตองระบายน้ำทิ้ง
- ตรวจเช็คระดับน้ำในจุดดักน้ำทุก ๆ วันกอนใชงาน
4.3 การเก็บน้ำตัวอยางเพื่อสงวิเคราะห
หากตองการตรวจสอบผลน้ำเสีย จะตองทำการเก็บตัวอยางน้ำเสียไปทดสอบวิเคราะห โดยการเก็บ
ตัวอยางน้ำที่ถูกตอง ควรเติมตัวอยางน้ำเสียใหเต็มขวดเก็บตัวอยาง และเก็บตัวอยางน้ำในภาชนะที่รักษาความ
เย็นได หรือนำไปแชในน้ำแข็ง ทั้งนี้เพื่อปองกันปฏิกิริยาการยอยสลายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทำใหคาที่ไดจากการ
วิเคราะหดัชนีของน้ำเสียมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ตารางที่ 2 รายละเอียดการเก็บน้ำตัวอยาง
จุดเก็บตัวอยางน้ำ
น้ำเขาบอดักทราย
น้ำเสียออกจากบอผึ่ง

PH



ดัชนีคุณภาพน้ำ (มก./ล.)
BOD
COD
TKN







TSS



หมายเหตุ : ตารางดานบนเปนเพียงตัวอยางดัชนีเบื้องตนที่แนะนำเทานั้น ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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บทที่ 5
การดูแลระบบไฟฟา
คำแนะนำ
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย องคประกอบบางสวนที่
จำเปนตองใชอุปกรณไฟฟาเขามาเกี่ยวของ เพื่อใหระบบสามารถทำงานไดดีและเกิดประโยชนสูงสุด ผูดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสีย ควรศึก ษาคูมือปฏิบัติใหเขาใจ เพื่อจะไดทราบถึงหลัก การทำงานและวิ ธีการใชระบบ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาตางๆ อยางถูกตองและปลอดภัยกอนการใชงาน
คำเตือน
1. ไมควรใหผูที่ไมมีความรูเกี่ยวของกับดานไฟฟาหรือไมไดศึกษาคูมือเลมนี้อยางละเอียดใชตูควบคุม
อุปกรณไฟฟา หรือดัดแปลงระบบตางๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได
2. ปองกันมิใหน้ำสัมผัสกับตูควบคุมไฟฟา
3. กอนการเดินระบบ ใหใชไขควงเช็คไฟตรวจเช็คดูวาไฟฟามาครบทั้ง 3 เฟส หรือไม ถาไมครบ
ไมควรเดินระบบ เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายตออุปกรณไฟฟาหรือมอเตอรที่เกี่ยวของไดหากมี
ปญหา ควรติดตอชางหรือผูมีความรูดานไฟฟามาตรวจสอบใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานทันที
4. กรณี ที่เครื่อ งหรือระบบทำงานผิดปกติ ให ติดต อชางหรือผูมีห นาที่เ กี่ยวของโดยตรงทำการ
ตรวจเช็คหรือแกไขซอมแซม
5. ไมควรดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแกไขตูควบคุมไฟฟากอนไดรับการแนะนำจากเจาหนาที่
6. การเปลี่ยนอุปกรณที่ชำรุดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหตรงกับอุปกรณเดิม (รุน, ยี่หอ) หรืออุปกรณที่มี
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสามารถใชแทนกันได
ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำสงน้ำเสีย
คุณสมบัติของตูควบคุม
 ใชไดกับ MOTOR 3 เฟส (D.O.L)
 แสดงสภาวะการทำงานโดยหลอดไฟ
 หลอดไฟสีแดง (STANDBY)
แสดงสภาวะเตรียมพรอมทำงาน
 หลอดไฟสีเขียว (RUN)
แสดงสภาวะกำลังทำงาน
 หลอดไฟสีเหลือง (OVER LOAD)
แสดงสภาวะทำงานเกินกำลัง
 มีระบบปองกันเฟสหรือกำลังไฟฟา ตกหรือเกิน (Phase Protective Relay)
 มีระบบตัดการจายกระแสไฟฟาใหกับมอเตอร เมื่อมอเตอรใชกระแสไฟฟาเกินกำลัง
 มีระบบนับจำนวนชั่งโมงการทำงาน เพื่อใชหาปริมาณการสูบน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย
 มีระบบแจงเตือนดวยเสียง เมื่อการทำงานของระบบตูไฟฟาผิดปกติ
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รูปที่ 12 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย
หลักการทำงาน
ตูควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียไดถูกออกแบบใหสามารถเลือกการทำงานได 2 แบบ คือ แบบควบคุม
ดวยผูเ ดินระบบ (MANUAL) และแบบอั ตโนมัติ (AUTO) ซึ่ งไดอ อกแบบให ใชง านแบบ AUTO เปน หลั ก
หลักการทำงาน จะมีอุปกรณตรวจสอบและควบคุมระดับน้ำในบอรวมน้ำเสียเปนอุปกรณสั่ง เปด-ปด เครื่อง
สูบน้ำเสียเมื่อน้ำเสียมีระดับสูงถึงระดับที่ตั้ง เปด เครื่องสูบน้ำเสีย (MAX.) จะทำงาน และสั่งใหหยุดทำงานใน
ตำแหนงที่ระดับน้ำตั้งไวใหสั่ง ปด เครื่องสูบน้ำเสีย (MIN.) และ การทำงานในแบบ MANUAL จะใชในการ
ทดสอบ หรือ เมื่อตองการใหเครื่องสูบน้ำเสียทำงานตามตองการ โดยระหวางการทำงานทั้ง 2 แบบ ระบบ
ตรวจสอบควบคุมตาง ๆ ก็จะทำงานไปดวย โดยมีเบรกเกอร (Circuit Breaker) ตัวเมนเปนอุปกรณตรวจสอบ
และควบคุ ม การลั ด วงจรในระบบควบคุ ม และกำลั ง อุ ป กรณ ต รวจสอบและควบคุ ม ค าไฟฟ า (Phase
Protective Relay ) ควบคุม คาโดยตลอดถามีปญ หาคาทางไฟฟา อุป กรณจ ะทำการตัดการจายไฟในวงจร
ควบคุมทั้งหมดเพื่อปองกันอุปกรณควบคุมทั้งหมด และเครื่องสูบน้ำเสีย หากระหวางทำงานมอเตอรทำงาน
เกินกำลัง อุปกรณตรวจสอบและควบคุมการใชกระแสของมอเตอร (OVERLOAD) จะทำการตัดการจายไฟให
เครื่องสูบน้ำเสียทันที ในระหวางที่เครื่องน้ำเสียทำงานอยูนั้นจะมีการบันทึกเวลาโดยอุปกรณบันทึกเวลาทำงาน
( Hour Counter)
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ปญหาทั่วไปในการใชงานเบื้องตน
ลำดับ
อาการ
สาเหตุที่เปนไปได
แนวทางการแกไข
1 เครื่ อ งสู บ น้ ำเสี ย ไม ท ำงาน - เครื่ อ งสู บ น้ ำเสี ย ไม ห มุ น - ใหลง Main Break ที่ตูควบคุมเครื่อง
โดยมี ไ ฟสี เ หลื อ งแสดงที่ เนื่ อ งจากมี เ ศษวั ส ดุ เ ข าไปติ ด สูบน้ำเสียแลวยกปมขึ้นมาแลวถอดฝา
ตูควบคุม (OVER LOAD) ใบพัดปม
ครอบใบพัดออกแลวนำเอาเศษวัสดุที่
ติดอยูออกแลวประกอบคืนดังเดิม
2

เครื่ อ งสู บ น้ ำเสี ย ไม ท ำงาน - ขั้วสายไฟเขาปม หลวม หรือ
โด ย ที่ ไฟ สี แ ด งแ ส ด ง ที่ ขาด
ตูควบคุม (STANDBAY)
- เครื่ อ งสู บ น้ ำ เสี ย เกิ ด ความ
เสียหาย เชน ปมไหม หรือช็อต

- เช็คสายไฟจากตูควบคุมไปยังกลอง
ขั้วตอที่บอรวมน้ำเสีย
- เช็คขั้วสายจากเครื่องสูบน้ำเสียที่จะ
ตอเชื่อมกับกลองขั้วตอที่บอรวมน้ำเสีย

3

ปมน้ำเสียทำงานโดยที่ระดับ - มี เ ศษวั ส ดุ ติ ด อยู ที่ แท งวั ด - ใชน้ำฉีดไปที่บริเวณแทงวัดระดับน้ำ
น้ำในบอรวมไมถูกตอง
ระดับน้ำในบอรวมน้ำเสีย ทำให ใหเศษวัสดุออกใหหมด
ขั้ ว ช็ อ ตกั น ส ง ผลทำให ก าร
ท ำ งาน ข อ ง Level Control
ทำงานผิดพลาด
- ชุด Level control มีปญหา - แจงชางไฟฟาเขามาตรวจสอบ

4

เป ด Main Breaker (CB)
ให อยูในตำแหน ง ON แล ว
ไมมีการแสดงสภาวะพรอม
ทำงาน
(ไฟสีแดง STANBY ไมติด)

- ขั้ ว สายไฟภายในตู ค วบคุ ม
หลวม หรือขาด
- หลอดไฟแสดงสภาวะพรอ ม
ทำงานขาด (ไฟสีแดง STANBY)
- ฟวสวงจรควบคุมขาด

5

ไมสามารถสั่งงานได

- อุปกรณควบคุมอาจมีปญหา

6

สั่งงานไดแตไมมกี ารแสดง
สภาวะการทำงานโดย
หลอดไฟ

- ขั้ ว สายไฟภายในตู ค วบคุ ม - ตรวจเช็คและสายไฟตางๆภายใน
หลวม หรือ ขาด
ตูค วบคุม
- หลอดไฟแสดงสภาวะทำงาน - เปลี่ยนหลอดไฟใหม
ตาง ๆ ขาด

- ตรวจเช็คขั้วและสายไฟตางๆ ภายใน
ตูควบคุม
- เปลี่ยนหลอดไฟใหม
- เปลี่ยนฟวสวงจรควบคุม

- ตรวจสอบอุ ป กรณ วงจรควบคุ ม
Relay Selector Switch
- ต รวจ ส อ บ อุ ป ก รณ วงจ รก ำลั ง
Magnetics Overload
- ตรวจสอบอุปกรณตรวจสอบควบคุม
Sensor ต า งๆ Timer Relay , Limit
Switch , Float lass SW.
- ขั้วสายไฟเขาเครื่องสูบน้ำเสีย - ตรวจเช็คขั้วสายไฟจากตูควบคุมไป
หลวม หรือขาด
ยัง กล อ งขั้ วต อต างๆก อนเขาป ม และ
สายปมตางๆ
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บทที่ 6
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาระบบ
6.1 ขอควรระวังการดูแลรักษาระบบ
เนื่องจากเทคโนโลยีการบำบัดเปนแบบไรอากาศ ทำใหเกิดกาซชีวภาพ ที่มีกาซมีเทน (CH4 ) เปน
องคประกอบหลัก ดังนั้นการทำงานในที่แคบและอับอากาศ ตองมีผูรวมปฏิบัติงานอยูดวยไมนอยกวา 2 คน
เพราะหากสูดดมกาซเขาไปในปริมาณมาก จะทำใหหมดสติและเสียชีวิตได สำหรับขอควรระวังเบื้องตนมีดังนี้
- การทำงานเกี่ย วกั บ ระบบ ในบริเ วณที่ แคบและมีอ ากาศน อย ควรมี พั ด ลมคอยเปา อากาศให
ผูปฏิบัติงาน
- กาซชีว ภาพ หากสู ดดมเขาไป 15-20 นาที อาจทำให ห มดสติ ไดแ ละเกิด อัน ตราย ดัง นั้ น หาก
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาวแลวรูสึกมึนศีรษะ หรือหายใจไมสะดวก ใหออกจากบริเวณนั้นเพื่อพัก
20 นาที แลวคอยกลับเขาไปใหม
- หามสูบบุหรี่ หรือทำใหเกิดประกายไฟบริเวณบอบำบัดน้ำเสีย
- หากฟารมอยูกลางทุงนา ใหระวังการเผาที่นาดวย เพราะสะเก็ดไฟหรือฟางที่ไหม อาจลอยมาโดน
พลาสติกคลุมบอบำบัดได
- ในชวงที่มีการลางเลาดวยน้ำยาฆาเชื้อโรค ใหหลีกเลี่ยงการนำน้ำลางที่ปนเปอนน้ำยาฆาเชื้อโรคเขา
สูระบบฯ ซึ่งหากปนเปอนในปริมาณมาก ๆ อาจะจะทำใหเชื้อแบคทีเรียตาย
6.2 อันตรายและความปลอดภัยในระบบบำบัดน้ำเสีย
อันตรายสวนใหญ ในระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ จะเกิดจากกาซชีวภาพเปนหลัก ซึ่งมี
อันตรายทั้งความเปนพิษจากการสูดดม สัมผัส ไปจนถึงอันตรายจากการติดไฟแลวทำใหเกิดเพลิงไหม หรือการ
เกิดการระเบิด จากคุณสมบัติของกาซชีวภาพที่ป ระกอบไปดวยกาซมีเทน (CH4) กาซคารบ อนไดออกไซด
(CO2) และกาซไฮโดรเจนซันไฟด (H2S) และกาซอื่นๆ ซึ่งกาซเหลานี้ลวนแตมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ผูที่อยูในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
อันตรายตอสุขภาพอนามัย : กาซมีเทน CH4
สัมผัส ทางหายใจ : การหายใจเขาไป จนกอให เกิดการหายใจติดขัดอยางรุนแรง ปวดศีรษะ, วิงเวียน
และอาจหมดสติได
สัมผัสทางผิวหนัง : ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง
กินหรือกลืนเขาไป : ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อกลืนหรือกินเขาไปและยากที่จะกลืนกินเขาไปเนื่องจาก
เปนกาซ
สัมผัสถูกตา
: อาจจะเกิดการระคายเคืองได เมื่อสัมผัสถูกตา
การกอมะเร็ง
: ความผิดปกติอื่น ๆ : -
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อันตรายตอสุขภาพอนามัย : กาซคารบอนไดออกไซด CO2
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไปทำใหคลื่นไส หัวใจเตน ผิดปกติ ปวดศีร ษะ, มึน งง, รบกวนการ
มองเห็น หายใจไมออก มีอาการชัก อาการโคมา
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะเปนแผลพอง เหมือนน้ำแข็งกัดกินหรือกลืนเขาไป
กินหรือกลืนเขาไป : การกลืนหรือกินเขาไป มีอาการเหมือนน้ำแข็งกัดบริเวณริมฝปาก ปาก และเยื่อเมือก
จะมีผลทำลายตับ
สัมผัสถูกตา
: การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง การมองเห็นไมชัดเจน
การกอมะเร็ง
: สารนีเ้ ปนสารกอมะเร็งตาม OSHA, NTP, IARC
ความผิดปกติอื่น ๆ : หมายเหตุ ประเภทสารกอมะเร็ง
- OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
- NTP (The National Toxicology Program)
- IARC (International Agency for Research on Cancer)

อันตรายตอสุขภาพอนามัย : กาซไฮโดรเจนซันไฟด H2S
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไปทำใหวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ถาได รับ ปริมาณมากจะทำใหหมดสติ
หรือมีอาการโคมา อาจทำใหเสียชีวิตได
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกิดการระคายเคือง โรคเยื่อบุตาอักเสบ และเยื่อตาขาว
ไดรับบาดเจ็บ
กินหรือกลืนเขาไป : สัมผัสถูกตา
: การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง โรคเยื่อบุตาอักเสบ และเยื่อตาขาวไดรับ
บาดเจ็บ
การกอมะเร็ง
: ความผิดปกติอื่น ๆ : สารนี้ท ำลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ การเดิ น อาหาร ไต ท อ ไต กระเพาะ
ปสสาวะและเปนอันตรายตอทารกในครรภ
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการสัมผัส H2S ตอรางกาย
ปริมาณของ H2S
18 - 25 ppm
75 – 150 ppm เปนเวลาหลายชั่วโมง
170 – 300 ppm เปนเวลา 1 ชั่วโมง
400 – 600 ppm เปนเวลา 1/2 - 1 ชั่วโมง
1,000 ppm

ผลกระทบตอรางกาย
รูสึกระคายเคือง แสบตา
หายใจติดขัด ระคายเคืองระบบหายใจ
เกิดอาการระคายเคืองเฉพาะจุด
หมดสติ เสียชีวิต
เสียชีวิตภายในระยะเวลาไมกี่วินาที

** ไฮโดรเจนซัลไฟด NIOSH กำหนดสูงสุดตองไมเกิน 10 ppm/10 วินาที
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6.3 การปฐมพยาบาล (First Aid) ในกรณีไดรับอันตรายจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เมื่อกาซรั่ว ใหรีบ อพยพคนงานออกจากที่นั่นเร็วที่สุด ไปอยูในที่โ ลง เหนือลม และรีบ แจง เหตุให
เกี่ยวของทราบทันที
1.) กรณีหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจให
ชวยผายปอด ถาหายใจลำบากใหออกซิเจนชวย นำสงไปพบแพทยทันที
2.) กรณีสารเคมีสัมผัสถูกผิวหนัง ลางผิวหนังโดยใหน้ำไหลผานอยางนอย 15 นาที พรอมถอดเสื้อผา
และรองเทาที่ปนเปอนสารเคมีออกและไปพบแพทยทันที
3.) กรณีกินหรือกลืนเขาไป ถากลืนหรือกินเขาไป ไมมีอันตรายเนื่องจากเปนกาซ
4.) กรณีกาซพิษหรือสารเคมีเขาตา ใหลางตาโดยใหน้ำไหลผานอยางนอย 15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ
อยาใหน้ำลางตาไหลผานหนา ถายังมีอาการระคายเคืองอยู ใหลางซ้ำอีก 15 นาที
5.) กรณีหมดสติ ถือเปนภาวะรายแรง ถาหากไมไดรับการรักษาอยางทวงทีอาจทำใหเสียชีวิตไดการ
หมดสติ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ การหมดสติแบบหยุดหายใจ และหมดสติพรอมกับมีอาการหายใจลำบาก
วิธีปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติ
ใหจัดทาผูปวยอยูในทานอนหงาย แตหากสงสัยวาผูปวยมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังตองระมัดระวัง
ในการจัดทาดวย ถาผูปวยยังหายใจเปนปกติ พยายามเพิ่มเลือดไปที่สวนบนของรางกายดวยการยกขาขึ้นจาก
พื้นประมาณ 30 เซนติเมตร พยายามคลายเข็มขัด และเสื้อผาที่รัดออก กันคนที่มุงดูออกหางเพือ่ ถายเทอากาศ
ปองกันไมใหเปนลมซ้ำ โดยนอนพักสักระยะหนึ่งแลวคอยๆลุกขึ้นชา ๆ
 หากผูป
 วยไมมีปฏิกริ ิยาตอบสนองหรือไมรูสึกตัวภายในหนึ่งนาที ตามหนวยกูชีพทันที
 ตรวจดูการหายใจวามีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินทางเดินหายใจหรือไม
 ตรวจสัญญาณชีพ เชน การขยับตัว, การหายใจ, การไอและชีพจร ถาไมมีตองตามรถพยาบาลทันที
และเริ่มตนทำ CPR ดวยการผายปอด และปม หัวใจ จนกวารถพยาบาลจะมาถึง
 ถาเป น ผูป วยที่ ไดรั บ บาดเจ็ด หรือ มีบ าดแผลตอ งพยายามห ามเลือ ด และป อ งกัน การเคลื่อ นไหวที่
ไมจำเปน โดยเฉพาะสวนคอและหลัง

22

โครงการจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพแนวทางการปรับปรุงน้ำเสียด้านปศุสัตว์

6.4 อันตรายจากการเกิดประกายไฟ
อันตรายที่เกิดจากประกายไฟจะทำใหเกิดไฟไหมและการระเบิด ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินที่อยูในระบบบำบัด และระบบการนำไปใชประโยชน ตลอดจนบริเวณใกลเคียง
การจุดติดไฟอัตโนมัติ
การที่เชื้อเพลิงจะเกิดการติดไฟหรือเผาไหมไดตองมีองคประกอบสามประการคือ เชื้อเพลิง อากาศ
(ออกซิเจน) และพลังงาน (ความรอนประกายไฟ) ถาเชื้อเพลิงและอากาศมีก ารผสมกันและมีอุณ หภูมิสูง
เพียงพอก็จะเกิดการติดไฟไหมเอง อุณหภูมินี้เรียกวาจุดติดไฟอัตโนมัติ โดยกาซตางๆ มีการจุดติดไฟอัตโนมัติ
ตางกัน ดังแสดงตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การจุดติดไฟอัตโนมัติของกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิง
จุดติดไฟอัตโนมัติ ๐C
537
470
365

ชนิดเชื้อเพลิง
มีเทน
โพรเทน
บิวเทน

จากตาราง เปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงการจุดติดไฟอัตโนมัติของกาซสามชนิด ไดแกกาซมีเทน
กาซโพรเทน และกาซบิวเทน โดยกาซโพรเทน และกาซบิวเทน จะเปนกาซที่อยูในกาซหุงตม LPG ซึ่งเห็นไดวา
กาซทั้งสามชนิดมีคาจุดติดไฟอัตโนมัติอยูระหวาง 350-537 ๐C โดยกาซบิวเทนจะติดไฟงายที่สุด และกาซ
มีเทนจะติดไฟยากสุด ดังนั้นการติดไฟของกาซชีวภาพจำเปนตองอาศัยประกายไฟไมเกิดการจุดติดไฟเอง
ชวงในการลุกไหม
โดยปกติการจุดติดไฟของกาซตองมีสัดสวนระหวางกาซและออกซิเจนที่พอเหมาะ การที่มีออกซิเจน
มากเกินไป ก็ไมสามารถที่จะทำใหเกิดการลุกไหมขึ้นได ในทางตรงกันขามหากปริมาณของออกซิเจนนอย
เกินไปก็ไมอาจทำใหเกิดการลุกไหมไดเชนกัน ซึ่งในการลุกไหมของกาซชีวภาพจะขึ้นกับสัดสวนของกาซมีเทน
ในกาซชีวภาพ กาซมีเทนจะมีชวงในการลุกไหมอยูที่ 5-15% หมายความวาหากในบรรยากาศมีกาซมีเทนนอย
กว า 5% ก็ จ ะไม เ กิ ด การลุ ก ไหม เ รี ย กตำแหน ง ที่ 5% นี้ ว า Lower Explosive หรือ LEL แต ถ าหากใน
บรรยากาศมีกาซมีเทนมากกวา 15% ก็จะไมเกิดการลุกไหมเชนเดียวกันเรียกจุดนี้วา Upper Explosive หรือ
UEL
รูปแบบของการเผาไหมของกาซชีวภาพกับทอสงกาซ
1.) กรณีกาซชีวภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็ว < 25 cm/s + อากาศภายนอกทอ
- เมื่ออัตราสวนเหมาะสมกับการเผาไหม จะทำใหเกิดประกายไฟ พบวา ไฟจะติดแลวดับ
2.) กรณีกาซชีวภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็ว < 25 cm/s + อากาศภายในทอ
- เมื่ออัตราสวนเหมาะสมกับการเผาไหม จะทำใหเกิดประกายไฟ พบวา เปลวไฟจะยอนกลับ
3.) กรณีกาซชีวภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็ว > 25 cm/s + อากาศภายนอกทอ
- เมื่ออัตราสวนเหมาะสมกับการเผาไหม จะทำใหเกิดประกายไฟ พบวา เกิดการเผาไหมที่ปลายทอ
4.) กรณีกาซชีวภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็ว > 25 cm/s + อากาศภายในทอ
- เมื่ออัตราสวนเหมาะสมกับการเผาไหม จะทำใหเกิดประกายไฟ พบวา เกิดการเผาไหมที่ปลายทอ
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6.5 การกำหนดพื้นที่อันตราย
การกำหนดพื้นที่อันตรายสำหรับระบบบำบัด ชนิดไดกาซชีวภาพคือ การระบุพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิด
อุบัติเหตุไดงาย สำหรับพื้นที่อันตรายสามารถเปนสองโซนคือ พื้นที่อันตรายโซน 0 และ 1 รายละเอียดดังนี้
พื้นที่อันตรายโซน 0
พื้นที่อันตรายโซน 0 ไดแกบริเวณที่มีกาซชีวภาพอยูตลอดเวลาและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการ
ระเบิดได ตัวอยางพื้นที่อันตราย โซน 0 ไดแก
- ภายในบอหมักกาซชีวภาพหรือถังบรรจุกาซชีวภาพ
- ภายในทอสงกาซชีวภาพและเครื่องสงกาซชีวภาพ
- ภายในระยะ 1.5 เมตรทุกทิศทางของจุดระบายกาซ เชน ปลายทอระบายกาซของชุดควบคุมแรงดัน
พื้นที่อันตรายโซน 1
พื้นที่อันตรายโซน 1 ไดแกพื้นที่ซึ่งในสภาวะการทำงานปกติหรือสภาวะที่อุปกรณทำงานผิดพลาด
เสียหาย หรือบริเวณที่มีก ารซอมบำรุง ซึ่ง อาจมีกาซที่ มีความเขม ขนพอที่จ ะเกิดระเบิดได ตัวอยางพื้นที ่
อันตรายโซน 1 ไดแก
- ภายในระยะ 7.5 เมตรทุกทิศทางจากบอหมักกาซชีวภาพหรือถังบรรจุกาซ
- ระยะตั้งแต 1.5 เมตร ถึง 4 เมตร ทุกทิศทางจากจุดระบายกาซชีวภาพ
- ระยะ 1.5 เมตร ทุก ทิศทางจากทอสงกาซชีวภาพ เครื่องสูบ อัดกาซชีวภาพ และจุดใชงานกาซ
ชีวภาพ
- ระยะ 5 เมตร จากชองเปดของหองที่มีทอกาซชีวภาพ หรือเครื่องสงกาซชีวภาพ หรืออุปกรณใช
กาซชีวภาพอยูภายใน
6.6 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล : CH4 และ H2S
 แวนตานิรภัย
 หนากากปองกันกาซ
 หนากากกระบังหนา
 หมวกนิรภัย
 ที่ครอบหู
 ชุดปองกันหรือเสือ้ แขนยาวและกางเกงขายาว ที่สามารถปองกันอันตรายจากไฟหรือไมสามารถลุกติด
ไฟไดงาย
 รองเทาหุม สน
 ถุงมือชนิดไมเปดปลายนิ้วมือ
ที่มา : ศูนยควบคุมอันตรายและเคมีภัณฑ กรมควบคุมมลพิษ (http://msds.pcd.go.th/index.asp)
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รูปที่ 13 อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
อุปกรณควบคุมความปลอดภัยในระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดไดกาซชีวภาพ
 ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพ (Pressure Control Unit)
ทำหนาที่ควบคุมแรงดันกาซชีวภาพไมใหเกินกวาแรงดันที่กำหนด (0.5-2 mbar) เมื่อแรงดัน
กาซสูงกวาที่กำหนดก็จะปลอยออกสูบรรยากาศ

รูปที่ 14 ชุดควบแรงดันกาซชีวภาพ
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 ชุดเผากาซชีวภาพสวนเกิน (Biogas Flare)
ใชสำหรับระบายกาซในระบบทิ้งโดยเผาไหมกอนปลอยออกสูบรรยากาศ เมื่อปริมาณกาซ
มากเกินความตองการใชงานโดยมีชุดควบคุมและตรวจจับ แรงดันของกาซ เพื่อสั่งใหปลองเผากาซ
ทำงาน

รูปที่ 15 ชุดเผากาซชีวภาพสวนเกิน (Biogas Flare)
 ชุดปองกันความดันยอนกลับ (Check Valve)
เปนอุป กรณปองกันไมใหความดันกาซไหลยอนกลับ ใหไหลไดไปทิศทางเดียวสวนมากจะ
ติดตั้งหลังเครื่องสงกาซ
 ชุดปองกันเปลวไฟผาน (Flame Arrester)
อุป กรณปองกันไมใหเปลวไฟไหลผานเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติทนอุณหภูมิสูง ทำหนาที่ ดูดซับ
และปองกันเปลวไฟยอนกลับเพื่อปองกันไมใหเปลวไฟผานเขาไปยังระบบบำบัดเมื่อเกิดกาซประกาย
ไฟขึน้ สวนมากจะติดตั้งกอนเขาชุดเผากาซชีวภาพสวนเกิน (Biogas Flare)
 อุปกรณปองกันทางไฟฟา เครื่องสงกาซ (Blower) มอเตอรไฟฟา (motor) และอุปกรณไฟฟาทุก
ชนิดตองเปนแบบกันระเบิด (Explosion Proof Motor)
- สายดิน การตอกราวด คือการเชื่อมตอกันทางไฟฟา ระหวางโครงสรางที่เปนตัวนำไฟฟาลง
สูพื้นดินโดยใชตัวนำไฟฟาการตอกราวดสามารถ แกปญหาการสะสมของประจุไฟฟาสถิตบนวัสดุ
ตัวนำได เพราะการเชื่อมตอกันทางไฟฟา จะชวยถายเทประจุไฟฟาลงสูพื้นดินทำให ศักยไฟฟาบน
โครงสรางนั้นกับพื้นดิน
- ตอฝาก (Bonding) การตอฝาก เปนการเชื่อมตอกันทางไฟฟาระหวางโครงสรางที่เปนตัวนำ
ไฟฟา 2 สวนเขาดวยกันโดยใชตัวนำไฟฟา การตอฝากไมสามารถแกปญหาการสะสมของประจุไฟฟา
สถิตได แตจะชวยกระจายการสะสมของประจุไฟฟาบนโครงสรางหนึ่ง ๆ เมื่อมีการเชื่อมตอกันทาง
ไฟฟาแลวศักยไฟฟาของโครงสรางทั้งสองจะเทากัน เปนการกำจัดความเสี่ยงของการถายเทประจุ
ระหวางวัตถุ
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 ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection)
ระบบปองกันฟาฝาจะประกอบไปดวย ตัวนำลอฟา(Air Terminal) กระแสฟาผาจากตัวนำ
จะตองผานตัวนำลงดิน (Down Conductor) ลงสูรากสายดิน (Earth Electrode) เพื่อปองกันความ
บกพรองหรือขาดประสิทธิภาพของระบบปองกันฟาผาตัวนำลอฟาทั้งหมดควรจะมีการเชื่อมตอกัน
(Bonding) โดยกระแสฟาผาจากแตละตัว นำลอฟาจะตองมีเสนทางผานตัวนำลงดินไดอยางนอยสอง
แนวทาง และคาความตานทานดินจากการวัดทดสอบที่รากสายดิน จะตองไมเกิน 10 โอหม

รูปที่ 16 ระบบปองกันฟาผา
 อุปกรณดบั เพลิง, อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ หรือความรอน
เปนอุปกรณชวยในการดับเพลิง เวลาเกิดเหตุ เพลิงไหม สวนอุป กรณตรวจจับ เปลวไฟชวย
ตรวจจับเปลวไฟ และแจงเตือนทราบลวงหนา

6.7 แนวทางความปลอดภัยในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 การวางระเบียบขอบังคับ
 การฝกฝนใหเกิดเปนนิสัย รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
 การใหความรูและความเขาใจเรือ่ งอันตรายจากสารเคมี
 การจัดเตรียมอุปกรณทจี่ ำเปน
 การวิเคราะหสาเหตุของอุบัตเิ หตุ บันทึกเหตุการณ และขอเสนอแนะ
 การสงเสริมเพือ่ ใหเห็นความสำคัญของการปองกัน
 จัดทำปายสัญลักษณเตือนการทำงานในสถานที่อบั อากาศ โดยไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของเขา
ใกลบริเวณบอบำบัด และระบบนำกาซชีวภาพไปใชประโยชน
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รูปที่ 17 ปายสัญลักษณความปลอดภัย
 หามไมใหคนงานลงไปปฏิบัติการในบอจนกวาจะมีเจาหนาที่ทำการตรวจสอบความปลอดภัย
 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดปริมาณกาซ (Gas Detector) และทำการตรวจวัดทุกครั้งกอนลงไปปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่อับอากาศ โดยเฉพาะภายในบอหมัก
 กำชับใหผูปฏิบัติงานขออนุญ าตกอนทำการปฏิบัติง านในสถานที่อับอากาศทุกครั้ง และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอยางเครงครัด
 จัดเตรียมอุปกรณ เชน เข็มขัดนิรภัย, เชือก และบุคคลอยางนอย 2 คน ซึ่งพรอมใหการชวยเหลืออยู
บริเวณปากบอตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
 ใหมีการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการทำงานในสถานที่อับอากาศแกผูปฏิบัติงาน โดยวิทยากรที่
มีความรู ความชำนาญเฉพาะดาน
 ไมควรใหทำการดูแล หรือซอมแซมระบบเพียงคนเดียว ควรมีอยางนอย 2 คน เนื่องจากหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยจะสามารถใหการชวยเหลือกันได
 มีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ในระบบบำบัด และซอมแซมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยอยูเสมอ
 หามกอใหเกิดประกายไฟ สูบ บุห รี่ หรือทำใหเกิดประกายไฟในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อยาง
เด็ดขาด ซึ่งอาจทำใหเกิดเพลิงไหม เกิดความเสียหายได รวมไปถึง เครื่องเชื่อมไฟฟา อุปกรณไฟฟา
ตางๆ และควรมีอุปกรณดับเพลิง อยูในจุดที่สะดวกใชงานได
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6.8 กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิตและใชกาซชีวภาพโดยตรง
แตโดยลักษณะการทำงานเกี่ยวกับกาซชีวภาพ สามารถอางอิงกฎหมาย ขอกำหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ
ไดดังตัวอยางกฎหมาย ขอกำหนด หรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอไปนี้
1.) กฎกระทรวงแรงงานไดกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภั ย
อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทำงานในที่ อับ อากาศ พ.ศ. 2547 วาดวยการที่ บุคคลเขาไป
ปฏิบัติง านในสถานที่อับ อากาศ นายจางตองจัดใหมีห นังสืออนุญ าตใหลูกจางทำงานในสถานที่อับ อากาศ
ทุกครั้ง มีการฝกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ตรวจสอบองคประกอบของอากาศในบริเวณกอนเขา
ปฏิบัติงาน เตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
2.) พระราชบัญ ญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554
เพื่อปองกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน เปนมาตรการสำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหลูกจาง ไดรับความปลอดภัย
ในการทำงาน
3.) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย มาตรการการปองกัน
และข อ บั ง คั บ ในการทำงานกั บ วัต ถุ อั น ตราย เช น วั ต ถุ ไวไฟ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ได วั ต ถุ มี พิ ษ วั ต ถุ ก อ เกิ ด การ
ระคายเคือง เปนตน ซึ่งถือวากาซชีวภาพเปนวัตถุอันตรายนี้เชนกัน
4.) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติที่ควบคุมการกอสรางและประกอบกิจการ
โรงงานซึ่งกำหนดมาตราตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
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