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ระบบน ้าที่ใช้ แรงโน้ มถ่ วง

แผนภูมิระบบการบาบัด

ถังซีเมนต์
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร x ลึก
2.4 เมตร ~ 1,850 ลิตร
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1 ถั งกรวดกรองตะกอน

2 ถั งทรายกรองชีวะภาพ
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3 ถั งถ่ านดูดซับสารพิษ
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4

4 ถั งเก็ บน ้าสะอาด

ต่อไปยังจุดที่จะใช้ งาน

ถั งกรวดกรองตะกอน
กรองตะกอนขนาดใหญ่ เศษใบไม้ และจุลชีพบางชนิด
ในขั ้นตอนนี ้น ้าจะไหลช้ า ๆ ผ่านก้ อนกรวดโดยไหลขึ ้นบนจากก้ นถั ง
กรวดจะทาหน้ าที่กรองตะกอนและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่ ปะปนมา
รวมไว้ ที่ก้นถั ง ในขั ้นตอนนี ้จุลินทรี ย์ที่อันตรายบางส่วนจะถูกดักกรองไว้
ควรเปิ ดวาล์วที่ก้นถั งเพื่อปล่อยตะกอนทิ ้งอย่างน้ อยเดื อนละครั ง้ โดย
เปิ ดวาล์วน ้าเข้ า (ปิ ดวาล์วน ้าออก) แล้ วเปิ ดวาล์วน ้าทิง้ เพื่อให้ ตะกอนที่
ก้ นถั งถูกดันไหลออกมา
โดยทั่วไปแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนกรวดตลอดอายุการใช้ งาน

การตัดไม้ ทาลายป่ า เกษตรกรรม การขยายเมืองมีผลให้ ดินเสื่อมสภาพเป็ นเหตุให้ เกิดตะกอนมากขึ ้นโดยเฉพาะในฤดูฝน

ระบบการทางานของเครื่ องกรองน ้า

การดูแลรั กษา: เปิ ดวาล์ วน้าทิ้งเดือนละครั้ ง

ระบบทรายกรองชีวะภาพ

ระบบการทางานของเครื่ องกรองน ้า

กรองเศษเล็ ก ๆ จากการย่ อยสลายของพืช สัตว์ และจุลชีพต่ าง ๆ
ในขั ้นตอนนี ้น ้าจะไหลลงผ่านชั ้นทราย เศษละอองเล็ก ๆ และเซลล์
พาหะนาโรคต่าง ๆ จะถูกทรายดูดซั บไว้ พอผ่านไประยะหนึ่ งไบโอฟิ ล์ม
ธรรมชาติจะก่ อตัวขึ ้นเป็ น จุลินทรี ย์ที่ มีประโยชน์ หนา 1 – 2 เซนติเ มตร
เหนือชั ้นทราย ไบโอฟิ ล์ม จะทาหน้ า ที่แข่ง ขันและ ทาลายจุลินทรี ย์ที่
เป็ นพาหะนาโรคต่าง ๆ ขั ้นตอนนี ้ยัง ช่วยกรองเศษใบไม้ ซากพืชซาก
สัตว์เล็กๆ รวมถึ งสารเคมีและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่ปนมากั บน ้า

เชื ้อโรคต่าง ๆ (โปโตซัว แบคทีเรีย และไวรัส) สามารถอาศัยอยู่ในน ้าที่ปนเปื อ้ นมูลสัตว์และมูลคนได้

การดูแลรั กษา: กวนน้าตะกอนทิ้ง
เมื่อระยะเวลาผานไป ไบโอฟิ ล์มจะก่ อตัวขึ ้นและละอองเล็ก ๆ จะ
รวมกั นเหนือน ้าทาให้ การไหลเวียนของน ้าช้ าลง เพื่อช่วยให้ น ้า
ไหลเวียนตามปกติ ให้ ใช้ แท่งไม้ กวนน ้าเพื่อให้ ตะกอนต่าง ๆ ที่สะสมอยู่
และไบโอฟิ ล์มบางส่วนหลุดออก จากนั ้นเปิ ดวาล์วน ้าทิ ้งเพื่ อให้ ตะกอน
ไหลออก ไบโอฟิ ล์มที่เหลืออยู่ก็จะก่ อตัวขึ ้นมาใหม่

ถ่ านชีวะภาพดูดซับสารพิษ
กาจัดสารเคมีและสารอินทรี ย์ต่าง ๆ ทีป่ นมากับน้า

การดูแลรั กษา: เปลีย่ นถ่ านชีวะภาพ 3 – 4 ปี ครั้ ง
ควรเปลี่ยนถ่ านใหม่(ถ่ านทุ บ) ทุก ๆ 3 – 4 ปี ครั ง้ โดยตักถ่ านเก่ าทิ ้งและ
ใส่ถ่านใหม่ลงไป
* หมายเหตุ

ไม่ใ ช่ว่าสารที่เป็ น องค์ ประกอบทางเคมีต่าง ๆ จะถูกดูดซั บ
ทาลายหรื อย่อยสลายได้ โดยง่าย ดังนั ้นควรหลีกเลี่ยงแหล่งน ้าที่ มีการ
ปนเปื อ้ น

นาที
้ ไ่ หลผ่านพื ้นที่ทางการเกษตรหรื ออุตสหากรรมอาจปนเปื อ้ นยาฆ่าแมลง ยารั กษาโรคในคน หรื อสัตว์ สารปนเปื อ้ นทางเคมี
เหล่านีอาจก่
้ อให้เกิดมะเร็ ง ความพิการของทารกแรกเกิด ขัดขวางการทางานของต่อมไร้ ท่อและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
อวัยวะภายในได้

ระบบการทางานของเครื่ องกรองน ้า

ในขั ้นตอนนี ้น ้าจะไหลลงผ่านชั ้นถ่ านทุ บ (กรวดถ่ าน) ถ่ านชีวะภาพนี ้ทา
ขึ ้นมาเป็ นพิเศษเพื่ อกรองน ้า (ต่างจากถ่ านที่ใช้ จุดไฟทาอาหาร) ถ่ าน
ชนิดนี ม้ ีรูพรุ นจานวนมากและมี ขนาดรู กว้ างจึงช่วยดูด ซั บสารเคมี ต่าง ๆ
ที่ปนมากั บน ้า ไบโอฟิ ล์มหรื อจุลิน ทรี ย์ที่มี ประโยชน์ก็ อาศัยอยู่ใ นถ่ าน
ชนิดนี ้ กลไกการดูดซั บสารพิษและการย่อยสลายทางชีวภาพจะช่ วย
กาจัดสารเคมีเจือปนต่าง ๆ ในน ้า*
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ถังกรวดกรองตะกอน

1. วาล์วขนาด (¾”)
2. วาล์วขนาด (¾”)
3. วาล์วลูกลอยขนาด (¾”)
4. อิฐบล๊ อกกันทางน ้าไหล
5. ช่องน ้าเข้ า
6. หินก้ อนใหญ่ (เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5-15 ซ.ม.)
7. กรวดหยาบ (เส้ นผ่าศูนย์กลาง 2-5 ซ.ม.)
8. กรวดขนาดเล็ก (เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5-25 ซ.ม.)
9. วาล์วน ้าออกขนาด (¾”)
10. วาล์วระบายน ้าทิ ้งขนาด (2”)
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รายละเอียดวัสดุ
1
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วัสดุต้องล้ างให้สะอาดก่อนใส่ลงไปในถังเพือ่ ช าระฝุ่ นละออง
โคลน เลน และอื่น ๆ ที่ติดมา

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

ท่อพีวีซ ี และข้ อต่อต่างๆ ขนาด ¾”

70 cm
90 cm
ทางนา้ เข้ า
5 cm

ไบโอฟิ ล์ ม
10 cm
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วาล์ วระบายนา้ ทิง้

7.5 cm
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วาล์ วระบายนา้ ทิง้

4
5

3

10 cm
10 cm

4
5

15 cm

ถังกรองทรายและถังถ่านดูดซับสารพิษ

25 cm

อัตราการไหลเวียนของน้าสามารถควบคุมได้ โดยการปรั บองศาท่ อน้า ที่ไหลเข้ าถัง
ความสูงของปากท่อ มี ความสัมพันธ์กั บระดับน ้าในถั งกรอง ให้ ปรั บตามรู ปภาพเพื่อให้ การไหลของน ้าในปริ มาณ 1,000 – 2,000 ลิตร ต่อวัน หรื อ
ประมาณ 45 - 90 วินาทีต่อลิตร
การรั กษาอัตราการไหลเวียนของน้าที่ 1,000-2,000 ลิตรต่ อวันนั้นมีความสาคัญต่ อการรั กษาประสิ ทธิภาพและคุณภาพของน้า

ระดับความสูงช่ วยควบคุมการไหลเวียน
ของนา้ ผ่ า นระบบบาบัด

ถังเก็บน ้าสะอาด

70 cm
45 cm

ท่อพีวีซี และข้ อต่อต่ าง ๆ ขนาด
¾”

ไม่ ต้องติดกาวข้ อต่อ

10 cm

การดูแลรั กษาระบบกรองน้า
หลังจากติดตั ้งแล้ วควรปฏิบตั ิดังนี ้
1. เติมน ้าให้ เต็มถั งแล้ วปล่อยน ้าทิ ้ง 2 – 3 ครั ง้ เพื่อทาความสะอาดกรวด
2. จากนั ้นปล่อยน ้าให้ ไหลไปถั งทรายแล้ วปล่อยน ้าทิ ้ง 2 – 3 ครั ง้ หรื อจนกว่าน ้าที่ปล่อยทิ ้งจะใส
3. ปล่อยน ้าจากถั งทรายมาถั งถ่ านแล้ วปล่อยน ้าทิ ้ง 2 ครั ง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าตะกอนถ่ านหรื อทรายจะไม่อุดท่ อ
4. ปล่อยน ้าไหลมาถั งน ้าสะอาดและปล่อยน ้าทิ ้ง 1 ครั ง้
5. เพื่อให้ ระบบต่าง ๆ เข้ าที่ ให้ ปล่อยน ้าจากถั งสะอาดออกวันละครั ง้ ประ มาณ 1 - 2 อาทิตย์หลังจากติดตั ้ง น ้าที่กรองได้
ในช่วงนี ้สามารถนาไปทาอาหารหรื อต้ มดื่มได้ แต่ยังไม่แนะนาให้ ดื่ มทัน ที

อัตราการไหลเวียนของน้ามากหรื อน้ อยขึ้นอยู่ กับ ถังทราย
ระบบกรองทรายช่วยกรองตะกอนขนาดเล็กในขณะเดียวกั นก็ ส่งผลต่ออั ตราการไหลเวียนของน ้า ระบบจะไหลเวียนได้ ดี
ในช่วง 1 – 2 อาทิตย์หลังติดตั ้ง เมื่ อเวลาผ่านไป ไบโอฟิ ล์ม จะก่ อตัวขึ น้ จนสมบูรณ์ และก็ จะส่งผลให้ อั ตราการไหลเวียนของ
น ้าลดลงด้ วย ระบบการไหลเวียนของน ้าจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบการทางานของทรายกรอง การก่ อตัวของไบโอฟิ ล์มจน
สมบูรณ์ นั ้นขึ ้นอยู่กับอุณหภู มิ (ปานกลางและสูง อุณ หภู มิต่าตามฤดูกาล และอุณหภูมิ ประจาวัน ) รวมถึ งตัวแปรต่าง ๆ จาก
แหล่งน ้าด้ วย (เช่นปริ มาณออกซิเจนในน ้าและสสารอินทรี ย์ต่าง ๆ)
เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพควรเปิ ดใช้ น้าอย่ างต่ อเนื่อง
หากหยุดใช้ น ้า (เช่น 2 – 3 วัน ต่อครั ง้ ) จะส่งผงให้ ออกซิเจนในน ้าลดลงซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพน ้าและคุณลักษณะเฉพาะ
ของน ้า ดังนั ้นควรเปิ ดใช้ น ้าอย่างต่อเนื่อง ในกรณี ที่จาเป็ นต้ องหยุดใช้ งานเป็ นเวลานาน (เช่น หลายสัปดาห์ หรื อหลายเดือน
ควรปล่อยน ้าทิ ้งให้ หมด โดยปฎิบตั ิตามขั ้นตอนในหัวข้ อการดูแลรั กษาระบบกรองน ้า

จานวน

ถังซีเมนต์ปริมาตร
~ 1,850 ลิตร
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วาล์วขนาด ¾”

9

วาล์วขนาด 2”

1

ข้ อต่อ 3 ทางขนาด ¾”

3

ข้ อต่อขนาด ¾”

4

ลูกลอยขนาด ¾”

1

ท่อพีวีซีขนาด ¾”
(4 เมตร)

2

ท่อพีวีซีขนาด 2”
(4 เมตร)

1

กาวติดต่อพีวีซี

1 กระป๋ อง

ใหญ่

เชือกไนล่อน

20 เมตร

ตาข่ายพลาสติกขนาด 1 มม.

1x10 เมตร

ตาข่ายพลาสติกขนาด 10 มม.

1x2 เมตร

ตาข่ายพลาสติกขนาด
5 มม.

1x2 เมตร

ตาข่ายพลาสติกขนาด
2.5 มม.

1x2 เมตร

การเดินท่อน ้าจากแหล่งน ้า

ผู้ติดตั ้ง
พิจารณา

อุปกรณ์ และ การดูแลรักษา

การก่ อตัวของไบโอฟิ ล์ ม
ระบบบาบัดน ้าจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อไบโอฟิ ล์มเหนือชั ้นทรายก่ อตัวขึ น้ การก่ อตัวของไบโอฟิ ล์ มขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อม
ไม่ว่าจะอุณหภูมิ สภาพของแหล่งน ้า น ้าอุ่น ๆ และอากาศถ่ ายเทสะดวกส่งผลให้ เกิ ดไบโอฟิ ล์มได้ ดี ความสมบูรณ์ ของไบโอ
ฟิ ล์มเกิ ดขึ ้นได้ โดยการปล่อยให้ ถังโดนแดด 1 – 2 อาทิตย์ (ควรใช้ ตาข่ายถี่ ขนาด 1 มม.ปิ ดปากถั งไว้ เพื่อกั นฝุ่ น ใบไม้ และ
เศษต่าง ๆ) จะมีสาหร่ ายเล็กๆ เจริ ญเติบโตขึ ้นในน ้าซึ่งดีต่อไบโอฟิ ล์ ม เมื่อไบโอฟิ ล์มสมบูรณ์ เต็ม ที่จนสามารถมองเห็ นได้
เหนือผิวทรายให้ ใช้ ผ้าเต้ นท์ปิดถั งเพื่อไม่ให้ ขยายไปมากขึ ้น ในสภาพอากาศอบอุ่นไบโอฟิ ล์มจะก่ อตัว ขึ ้นประมาณ 1 - 2
อาทิตย์หลังติดตั ้ง

อุปกรณ์

ระบบบำบัดนำ้ ผลิตนำ้ 2,000 ลิตรต่อวัน
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