ระบบบําบัดนํ้า
ผลิตนํ้า 300 ลิตรต่อวัน

ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร
เลือกใช้ ถงั ใหม่ หรื อถังที่ใช้ บรรจุอาหาร สบู่ หรื อบรรจุของที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

1. ถังกรวด กรองตะกอน

2. ถังทรายกรองชีวะภาพ

2

3. ถังถ่านดูดซับสารพิษ

3

4

4. ถังเก็บนํ ้าสะอาด

ระบบนํ ้าที่ใช้ แรงโน้ มถ่วง

แผนภูมริ ะบบการบําบัด

1

ต่อไปยังจุดที่จะใช้ งาน

ถังกรวดกรองตะกอน

กรองตะกอนขนาดใหญ่ เศษใบไม้และจุลชีพบางชนิ ด
ในขันตอนนี
้
้นํ ้าจะไหลช้ า ๆ ผ่านก้ อนกรวดขึ ้นข้ างบนจากก้ นถังโดย
กรวดจะกรองตะกอนและสิง่ แปลกปลอมต่าง ๆ ที่ปะปนมาไว้ ที่ก้นถัง
เปิ ดวาล์วก้ นถังเพื่อปล่อยตะกอนทิ ้งอย่างน้ อยเดือนละครัง้ เพื่อทําความ
สะอาด โดยการเปิ ดวาล์วนํ ้าเข้ า (ปิ ดวาล์วนํ ้าออก) เปิ ดวาล์วนํ ้าทิ ้ง
เพื่อให้ นํ ้าช่วยดันตะกอนที่ก้นถังออก
โดยทัว่ ไปแล้ วไม่จําเป็ นเปลี่ยนกรวดตลอดอายุการใช้ งาน

การตัดไม้ ทําลายป่ า เกษตรกรรม การขยายเมืองทําให้ เกิดการซะล้ างหน้ าดินและดินเสื่อมสภาพมีผล
ให้ เกิดตะกอนมากขึ ้นโดยเฉพาะในฤดูฝน

ระบบการทํางานของเครื่ องกรองนํา้

การดูแลรั กษา: เปิ ดวาล์ วนํ้าทิง้ เดือนละครั้ ง

ระบบทรายกรองชีวะภาพ

ระบบการทํางานของเครื่ องกรองนํา้

กรองเศษเล็ก ๆ จากการย่อยสลายของพืช สัตว์และจุลชีพต่าง ๆ
ในขันตอนนี
้
้นําจะไหลจากบนลงล่างผ่านชันทราย
้
เศษละอองเล็กๆ และ
เซลล์พาหะนําโรคต่าง ๆ จะถูกทรายดูดซับไว้ พอผ่านไประยะหนึง่ ไบโอ
ฟิ ล์มธรรมชาติจะก่อตัวขึ ้นเป็ นจุลนิ ทรี ย์ที่มีประโยชน์หนา 1 – 2
เซนติเมตรเหนือชันทราย
้
ไบโอฟิ ล์มจะทําหน้ าที่แข่งขันและทําลาย
จุลนิ ทรี ย์ที่เป็ นพาหะนําโรคต่าง ๆ ขันตอนนี
้
้ยังช่วยกรองเศษใบไม้ ซาก
พืช ซากสัตว์ขนาดเล็ก รวมถึงสารเคมีและสารสังเคราะห์ตา่ ง ๆ ที่ปนมา
กับนํ ้า
การดูแลรั กษา:กวนนํ้าตะกอนทิง้
เมื่อระยะเวลาผ่านไป ไบโอฟิ ล์มจะก่อตัวขึ ้นและละอองเล็ก ๆ จะรวมกัน
เหนือนํ ้าทําให้ การไหลเวียนของนํ ้าช้ าลง ให้ ใช้ มือกวนนํ ้าเหนือทรายเบาๆ
เพื่อให้ ตะกอนต่าง ๆ ที่สะลมอยูห่ ลุดออกแล้ วใช้ ขนั ตักนํ ้าขุ่นทิ ้ง จากนัน้
ไบโอฟิ ล์มที่เหลืออยูจ่ ะก่อตัวขึ ้นมาใหม่
เชื ้อโรคต่าง ๆ (โปโตซัว แบคทีเรี ย และไวรัส) สามารถอาศัยอยู่ในนํ ้าที่ปนเปื อ้ นมูลสัตว์และมูลคนได้

ถ่ านชีวะภาพดูดซับสารพิษ

กําจัดสารเคมี และสารอิ นทรี ย์ต่าง ๆ ทีป่ นมากับนํ้า
ในขันตอนนี
้
้นํ ้าจะไหลจากบนลงล่างผ่านชันถ่
้ านทุบ (กรวดถ่าน)

การดูแลรั กษา: เปลี่ยนถ่ านชีวะภาพปี ละครั้ ง
ควรเปลี่ยนถ่านปี ละครัง้ โดยตักถ่านเก่าทิ ้งและใส่ถ่านทุบใหม่ลงไป
*หมายเหตุ: ไม่ใช่วา่ สารที่เป็ นองค์ประกอบทางเคมีตา่ ง ๆ จะถูกดูดซึม
ทําลายหรื อย่อยสลายได้ ง่าย ดังนันควรหลี
้
กเลี่ยงแหล่งนํ ้าที่มีการปนเปื อ้ น

นํ ้าที่ไหลผ่านพื ้นที่ทางการเกษตรหรื อแหล่งอุตสาหกรรมอาจปนเปื อ้ นยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคในคน
หรื อสัตว์ สารปนเปื อ้ นทางเคมีเหล่านี ้อาจก่อให้ เกิดมะเร็ง ก่อให้ เกิดความพิการของทารกแรกเกิด
ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ ทอ่ และก่อให้ เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในได้

การทํางานของเครื่องกรองนํา้

ถ่านชีวะภาพที่เตรี ยมขึ ้นมาเป็ นพิเศษเพื่อกรองนํ ้า
(ซึง่ ต่างจากถ่าน
ทัว่ ไปที่ใช้ ทําอาหาร) ถ่านชนิดที่มีรูพรุนจํานวนมากและมีขนาดรูกว้ าง
จึงช่วยดูดซับสารเคมีตา่ ง ๆ ที่ปนมากับนํ ้า ไบโอฟิ ล์มหรื อจุลินทรี ย์ที่มี
ประโชยน์ก็อาศัยอยูใ่ นถ่านชีวะภาพนี ้ กลไกการดูดซับสารพิษและการ
ย่อยสลายทางชีวภาพจะช่วยกําจัดสารเคมีเจือปนต่าง ๆ ในนํ ้า

ถังกรวดกรองตะกอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วาล์วขนาด (½”)
วาล์วขนาด (½”)
วาล์วลูกลอยขนาด (½”)
อิฐบล๊ อก
เพื่อกันกรวดขัดขวางการทํางานของระบบวาล์วลูกลอย ให้
เจาะรูอิฐบล็อกขนาด 1/1/2”เพื่อเป็ นรูให้ สายลูกลอย
ลูกลอย
ข้ อต่อเกลียวในขนาด (½”)
ข้ อต่อเกลียวนอกขนาด (½”)
วาล์วนํ ้าออกขนาด (½”)
ท่อใส่ลกู ลอยขนาด (1 ½”)
สายผูกลูก5ลอย

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ฐานท่อใส่สายลูกลอยขนาด (2 x 1 ½”)
ข้ อต่อเกลียวนอกขนาด (1 ½”)
ข้ อต่อเกลียวในขนาด (1 ½”)
วาล์วท่อระบายนํ ้าทิ ้งขนาด (1 ½”)
ทางระบายนํ ้า: หินขนาดเท่ากําปั น้
แหวนสกรูน๊อต (เพื่อยึดสายลูกลอยไว้ )
กรวดหยาบ (10-25 mm dia.)
กรวดขนาดเล็ก (5-10 mm dia.)
ลูกลอย (ผูกสายลอย)
54 cm

5
6, 7, 8

7, 8

19

10 cm

19

6

20 cm

18

10

90 cm

9
10

17

13, 14
12

25 cm

3
16

12.5 cm

2

11

4

15
3

1

25 cm

16

12, 13

14
7.5 cm

21
21

22

20

22

20

23
24

25

26

20 ข้ องอ (½”)
21 วาล์วนํ ้าออก (½”)
22 สายยาง
23 ข้ อต่อ 3 ทาง (½”)
24 วาล์วปล่อยนํ ้าทิ ้ง (½”)

28

26

เจาะรูในถังโดยใช้ มีดพับหรื อสว่านและเลื่อยเจาะรูขนาด:
20 มม. สําหรับใส่ทอ่ ขนาด ½” และเจาะรู ขนาด 48 มม.
สําหรับข้ อต่อขนาด ½”

25
26
27
28

ข้ อต่อตรงเกลียวใน (½”)
ปะเก็นกันรั่วแบบยางหรื อซีลีโคน
เทปพันเกลียว
ข้ อต่อตรงเกลียวนอก (½”)

ใช้ ทอ่ ขนาด ½” สัน้ ๆ เพื่อต่อกับสายยาง

20, 21, 22
20, 21, 22

20, 21, 22

1

21
23, 24

23, 24

การเชื่อมต่ อระหว่ างถัง

27

รายละเอียดวัสดุ
อย่างจําเพาะจาะจง

ถังกรองทรายและถังถ่ านดูดซับสารพิษ

1 ทรายละเอียด [เส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.1 - 2.5 มม.]
2 ถ่านทุบ [เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 - 5 มม.]
3 ทรายหยาบ [เส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 5 มม.]
4 กรวดขนาดเล็ก [เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5 - 10 มม.]
5 กรวดหยาบ [เส้ นผ่าศูนย์กลาง 10 - 25 มม.]

วัสดุที่นํามาใช้ ต้องล้ างเอาผง โคลน ฝุ่ น และอื่น ๆ ที่ติดมา
ออกให้ สะอาดก่อนใส่ในถัง

10 cm
25 cm

ไบโอฟิ ล์ ม

1

2

3

3

45 cm

4 cm
7 cm

4
5

4
5

4 cm

6 ท่อนํ ้า (เส้ นผ่าศูนย์กลาง ½” x 20 ซม.)
7 ข้ องอขนาด (½”)
8 ข้ อต่อตรงเกลียวนอก (½”)
9 ข้ อต่อตรงเกลียวใน (½”)
10 วาล์ว

6
9

ระดับองศาของท่ อช่ วยควบคุม
การไหลของนํา้ ผ่ านระบบกรอง
20 cm

การดูแลรั กษาเพื่อคุณภาพนํ้าทีด่ ี อัตราการไหลเวียนของนํ้ามาก น้ อยขึ้นอยู่กับ
ถังทราย

7
8, 9

ระบบกรองทรายช่วยกรองตะกอนขนาดเล็กในขณะเดียวกันตะกอนเหล่านันก็
้ ทําให้ การ
ไหลเวียนของนํ ้าช้ าลง ระบบจะไหลเวียนได้ ดีในช่วง 2 – 3 อาทิตย์แรกที่ติดตัง้ เมื่อเวลาผ่าน
ไป
ไบโอฟิ ล์มจะก่อตัวขึ ้นจนสมบูรณ์และก็จะส่งผลให้ อตั ราการไหลเวียนของนํ ้าลดลงด้ วย
ระบบการไหลเวียนของนํ ้าจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบการทํางานของทรายกรอง การก่อตัว
ของไบโอฟิ ล์มจนสมบูรณ์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ (ปานกลางและสูง อุณหภูมิตํ่าตามฤดูกาล และ
อุณหภูมิประจําวัน) รวมถึงตัวแปรต่าง ๆ จากแหล่งนํ ้าด้ วย (เช่นปริ มาณออกซิเจนในนํ ้าและ
สสารอินทรี ย์ตา่ ง ๆ)

ไม่ ต้องติดกาวเพราะ
ต้ องหมุนเพื่อปรั บ
อัตราการไหลของนํา้

อัตราการไหลเวียนของนํ้าสามารถควบคุมได้ โดยการปรั บองศาท่ อนํ้าที่ไหลเข้ าถัง
ความสูงของปากท่อ (6) มีความสัมพันธ์กบั ระดับนํ ้าในถังกรอง ให้ ปรับตามรูปภาพเพื่อให้ ได้
การไหลของนํ ้าที่ 300 ลิตรต่อวัน (หรื อประมาณ 5 นาทีตอ่ 1 ลิตร)
9, 8, 10
4 cm

สําคัญมากทีเ่ ราต้ องการรั กษาอัตราการไหลเวียนของนํ้าที่ 100 – 300 ลิตร
ต่ อวัน เพื่อให้ เกิดระบบการกรองนํ้าทีเ่ หมาะสมและเพื่อคุณภาพของนํ้า

ถังเก็บนํา้ สะอาด

6

25 cm

7

Platforms & Shade Structures

ติดตังระบบกรองนํ
้
้าบนฐานที่มีความมัน่ คงแข็งแรง
ทําฐานให้ เรี ยบหรื อยกฐานให้ สงู ขึ ้นเล็กน้ อย ปิ ด
ปากถังให้ มิดชิดด้ วยผ้ าเต้ นท์
และมัดไว้ เพื่อ
ป้องกันเศษฝุ่ นและใบไม้ ตกลงไปในถัง และควรให้
ถังอยู่ในที่ร่ม

หลังจากติดตังแล้
้ วควรปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เติมนํ ้าให้ เต็มถังแล้ วปล่อยนํ ้าทิ ้ง 2 – 3 ครัง้ เพื่อทําความสะอาดกรวด
2. หลังจากนันปล่
้ อยนํ ้าไหลไปถังทรายแล้ วปล่อยนํ ้าทิ ้ง 2 – 3 ครัง้ จนกว่านํ ้าที่
ปล่อยทิ ้งจะใส
3. ปล่อยนํ ้าจากถังทรายมาถังถ่านแล้ วปล่อยนํ ้าทิ ้ง 2 ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าตะกอน
ถ่านหรื อทรายจะไม่อดุ ท่อ
4. ปล่อยนํ ้าไหลมาถังนํ ้าสะอาดและปล่อยนํ ้าทิ ้ง 1 ครัง้
5. เพื่อให้ ระบบต่าง ๆ เข้ าที่ ให้ ปล่อยนํ ้าจากถังสะอาดออกวันละครัง้ ประ มาณ 2
อาทิตย์ นํ ้าที่กรองได้ ในช่วงนี ้สามารถนําไปทําอาหารหรื อต้ มดื่มได้ แต่ยงั ไม่แนะนํา
ให้ ดื่มทันที
การก่ อตัวของไบโอฟิ ล์ ม
ระบบบําบัดนํ ้าจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อไบโอฟิ ล์มเหนือชันทรายก่
้
อตัวขึ ้น การก่อ
ตัวของไบโอฟิ ล์มขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมไม่ว่าจะอุณหภูมิ สภาพของแหล่งนํ ้า
นํ ้าอุน่ ๆ และอากาศถ่ายเทสะดวกส่งผลให้ เกิดไบโอฟิ ล์มได้ ดี ความสมบูรณ์
ของไบโอฟิ ล์มเกิดขึ ้นได้ โดยการปล่อยให้ ถงั โดนแดด 2 – 3 อาทิตย์ (ควรใช้ ตา
ข่ายถี่ขนาด 1 มม.ปิ ดปากถังไว้ เพื่อกันฝุ่ น ใบไม้ และเศษต่าง ๆ) จะมีสาหร่าย
เล็กๆ เจริญเติบโตขึ ้นในนํ ้าซึง่ ดีตอ่ ไบโอฟิ ล์ม เมื่อไบโอฟิ ล์มสมบูรณ์เต็มที่จน
สามารถมองเห็นได้ เหนือผิวทรายให้ ใช้ ผ้าเต้ นท์ปิดถังเพื่อไม่ให้ ขยายไปมากขึ ้น ใน
สภาพอากาศอบอุน่ ไบโอฟิ ล์มจะก่อตัวขึ ้นประมาณ 2 อาทิตย์หลังติดตัง้
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพควรเปิ ดใช้ น้ําอย่ างต่ อเนื่อง
หากหยุดใช้ นํ ้า (เป็ นเวลา 2 – 3 วัน ต่อครัง้ ) จะส่งผงให้ ออกซิเจนในนํ ้าลดลงซึง่
จะส่งผลต่อคุณภาพนํ ้าและคุณลักษณะเฉพาะของนํ ้า ดังนันควรเปิ
้
ดใช้ นํ ้าอย่าง
ต่อเนื่อง

อุปกรณ์

•
•
•
•
•
•

เลื่อยขนาดเล็ก หรื อมีดพกเพื่อเปิ ดฝาถังและเจาะรู
หรื อสว่านขนาด 21 หรื อ 48 มม.หรื อเลื่อยลันดา
นํ ้ายาล้ างจานและฟองนํ ้าล้ างจาน
ถุงและถังสําหรับใส่วสั ดุ (กรวด ทราย)
ตลับเมตร คีม
ปากกาเมจิก กรรไกร
อุปกรณ์
ถังขนาด 200 ลิตร
ลูกลอย
ชุดวาล์ ว
ก๊ อกนํา้ ขนาด ½”
ข้ อต่ อ PVC เกลียวในขนาด ½”
ข้ อต่ อ PVC เกลียวนอกขนาด ½”
ข้ อต่ อ PVC 3 ทางขนาด ½”
ข้ อต่ อ PVC ขนาด ½”
วาล์ ว PVC ขนาด ½”
ข้ อต่ อ PVC เกลียวในขนาด 1 ½”
ข้ อต่ อ PVC เกลียวนอกขนาด 1 ½”
วาล์ ว PVC ขนาด 1 ½”
ข้ อต่ อลดขนาด 1 ½”
สายยาง 1 ½”
กาว PVC
เชือกไนล่ อน (20 เมตร)
ปะเก็นกันรั่ว
เทปพันเกลียว
สแลน (ขนาด 2 x 10 เมตร
ตาข่ ายพลาสติก 1 มม. ขนาด (90 ซม. X 10 เมตร)
ตาข่ ายพลาสติก 10 มม. ขนาด (1 เมตร X 2 เมตร)
ตาข่ ายพลาสติก 5 มม. ขนาด (1 เมตร X 2 เมตร)
ตาข่ ายพลาสติก 2.5 มม. ขนาด (1 เมตร X 2 เมตร)
ฐานรองพร้ อมหลังคา
การเดินท่ อ การต่ อนํา้ มาจากแหล่ งนํา้

จํานวน
4
1
1
1
9
7
3
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้ติดตังพิ
้ จารณา
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การดูแลรั กษาระบบกรองนํ้า

ระบบบําบัดนํา้ ผลิตนํา้ 300 ลิตรต่ อวัน
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