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บทที่ 1
บทนำ
โครงการก่อสร้างสถานี กลางบางซื่ อ เป็ น การก่อสร้างสถานี รถไฟฟ้ าแห่ งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางของระบบคมนาคมระบบรางของประเทศไทย ซึ่ งระบบคมนาคมระบบรางใหม่น้ ี ถูกวางเอาไว้
ตามแผนการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศไทยในปี 2558 ถึ ง 2565 โดยมี เ ป้ าหมายในการเป็ น
ศูนย์กลางของการเดินทางระบบรางของประเทศไทยและเขตเศรษฐกิจของอาเซี ยน โดยจะเป็ นสถานี รถไฟที่
รวมเอาทุกระบบขนส่ งทางรางเชื่อมต่อไว้ดว้ ยกัน นอกจากนั้นยังถูกพัฒนาให้เป็ นศูนย์รวมของการดารงค์ชีวิต
รู ปแบบใหม่ ที่จะมีผคู ้ นมาทากิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งศูนย์การค้าพาณิ ชยกรรม สานักงาน
พื้นที่สาธารณะต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นเรื่ องของผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นถือเป็ นเรื่ องสาคัญเช่นกัน
โดยทางโครงการสถานี กลางบางซื่ อ มีการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยที่สามารถรองรับปริ มาณน้ าใช้และน้ า
ทิ้งภายในสถานี โดยช่วงแรกนั้น ได้คานวนผูม้ าใช้บริ การประมาณ 200,000 คนต่อวัน คานวณเป็ นปริ มาณน้ า
เสี ยได้เท่ากับ 1,800 ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน และออกแบบระบบบาบัดแบบเอสบีอาร์ ซึ่งเป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ย
ขนาดเล็กสามารถสร้างในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดได้ การทางานของระบบเป็ นแบบอัตโนมัติและค่อนข้าง
ซับซ้อน จึงต้องใช้ระบบควบคุมการทางานที่มีประสิ ทธิภาพในการติดตามผลของค่าพารามิเตอร์ ในการบาบัด
น้ าเสี ยสูง พร้อมทั้งต้องอาศัยผูค้ วบคุมที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบอีกด้วย

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การก่อสร้างสถานี กลางบางซื่ อมีความมุ่งหวังที่จะทาให้เป็ นจุดเชื่ อมโยงโครงข่ายทางคมนาคมทาง
ระบบราง จะเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้ าหลากหลายประเภท ทางการรถไฟแห่ งประเทศไทยจึงได้มีความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาให้สถานี กลางบางซื่ อ เป็ นสถานี กลางของระบบรถไฟทางไกลแทนสถานี รถไฟหัวลาโพง (เดิม)
โดยที่สถานีกลางบางซื่อจะมีท้ งั หมด 4 ชั้น โดยจะจัดอาคารดังนี้
ชั้นใต้ ดิน
ชั้น 1
ชั้น 2

ชั้น 3

เป็ นลานจอดรถที่สามารถรองรับได้ 1,700 คัน
เป็ นพื้นที่จาหน่ายตัว๋ พื้นที่พกั คอยผูโ้ ดยสาร เขตพื้นที่ร้านค้า พื้นที่เชื่อมต่อ รถไฟฟ้ า MRT
สายสี น้ าเงิน และจุดเชื่อมต่อรถโดยสาร ขสมก. และ บขส.
เป็ นชานชาลาของรถไฟฟ้ าสายต่างๆ รวมชานชาลาทั้งหมด 24 ชานชาลา เป็ นชั้นชานชาลา
รถไฟชานเมืองสายสี แดงจานวน 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกลทุกเส้นทางจานวน 8 ชาน
ชาลา
เป็ นชั้นชานชาลารถไฟฟ้ าความเร็ วสูงทุกเส้นทางจานวน 10 ชานชาลา และรถไฟฟ้ าแอร์
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พอร์ ต เรล ลิ้งค์ จานวน 2 ชานชาลา และยังมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปของทาเลบริ เวณ
สามย่า นสถานี ก ลางบางซื่ อ คาดว่า จะสร้ า งเป็ นศู น ย์ก ลางเศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศ และมีส่ิ งอานวยความสะดวก จะมีผโู ้ ดยสารมาใช้บริ การ 300,000 คนต่อวัน เพราะ
สามารถรองรับการเดินทางระบบรางทุกประเภท ทั้งรถไฟชานเมือง รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรล
ลิ้งค์ และรถไฟความเร็ วสู ง และยังสามารถเชื่ อมโยงการเดินทางกับสายสี น้ าเงิน สี ชมพู สี
เขียว และยังมีส่วนการบริ หารจัดการพื้นที่เชิงพาณิ ชย์แนวสายสี แดง ส่ วนของงานซ่อมบารุ ง
ตัวรถ งานด้านซ่ อมบารุ งอาคารและสิ่ งอานวยความสะดวก จากที่กล่าวมานั้นการบาบัดน้ า
เสี ยต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
สถานี กลางบางซื่ อจะเป็ นจุดเชื่ อมโยงโครงข่ายทางคมนาคมทางระบบรางที่สาคัญ โดยจะใช้เป็ น
สถานี เชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้ าหลากหลายประเภทสู่ ที่ต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็ นสถานีกลางของระบบรถไฟ
ทางไกลแทนสถานี ร ถไฟหัว ล าโพง การด าเนิ น งานภายในสถานี ก ลางบางซื่ อ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ การ
ควบคุมดูแลระบบน้ าเสี ยปริ มาณ 1,800 ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน และมีระบบการจัดการน้ าเสี ยแต่เดิมเป็ นการใช้
ระบบที่การออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ เป็ นระบบบาบัดที่ตอ้ งมีการบาบัดน้ าเสี ยที่ค่อนข้างมีปัญหาไม่อาจมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีจึงต้องอาศัยระบบควบคุมที่มีประสิ ทธิ ผล จากการติดตามการทางานของระบบควบคุมใน
ระบบบาบัดน้ าเสี ยพบว่า ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ ดว้ ยระบบวงจรรี เรย์น้ นั แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมดูแลระบบที่ถูกกว่าแต่ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมค่อนข้างต่า เนื่ องด้วยอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถ
แสดงหรื อส่ งข้อมูลที่แม่นยาได้ จึงต้องอาศัยตัวบุคคลากรในการเก็บข้อมูลและควบคุมดูแล มีผลทาให้เกิ ด
ความผิดพลาดในระบบได้ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้ าเสี ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่า ทั้งยังส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบอีกด้วย การควบคุมด้วยระบบวงจรรี เลย์จึงอาจไม่
เหมาะสมกับระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์
ส่ วนการทางานของระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแล
ระบบสู ง กว่า แต่ มี ก ารทางานที่ ไ ม่ ซับ ซ้อ น หากต้อ งการจะปรั บ เปลี่ ย นระบบการทางานของเครื่ อ งจัก ร
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่โปรแกรมได้ทนั ทีและยังสามารถส่ งข้อมูลแบบอัตโนมัติได้เพียงแค่เชื่อมสถานะ
ของการทางานของอุปกรณ์เข้าที่ส่วนของข้อมูลป้ อนเข้าและแสดงออกของระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พี
แอลซี ก็สามารถติดตามผลการทางานของระบบได้ทนั ที การศึกษานี้ จะทาการเปรี ยบเทียบการทางานของ
ระบบควบคุมแบบเดิม คือระบบวงจรรี เลย์ กับ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี โดยมีการวิเคราะห์
ความคุม้ ทุนในการใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี
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ดังนั้น การควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ ของโครงการสถานี กลางบางซื่ อ
จึงน่าจะพิจารณาเลือกใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซีในการควบคุมระบบทั้งหมด ซึ่งเป็ นระบบที่มี
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมสู ง ทั้งการติดตามผลการทางานของระบบ การแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยา สามารถ
ควบคุมระบบได้ง่าย ถือว่าเป็ นระบบที่ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการทางานของระบบเอสบีอาร์
แม้ว่าระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี จะมีค่าใช้จ่ายสู ง แต่ก็ถือว่าคุม้ ค่ากว่า เพราะหากเกิดความเสี ยหาย
ในระบบน้ าเสี ย ไม่เพียงแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมสูงขึ้นยังส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆ อีกมาก
การศึกษานี้ จะช่วยให้ทราบถึงการออกแบบระบบควมคุมด้วยโดยใช้พีแอลซี รวมทั้งการเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนการใช้อุปกรณ์ของวงจรรี เลย์และการใช้พีแอลซีในตูค้ อนโทรลไฟฟ้ า

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี้
1. เพื่อ ศึ ก ษาระบบการควบคุ มกระบวนการบาบัด น้ า เสี ย ด้ว ยพีแอลซี เ พิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ควบคุม
2. เพื่อศึกษาต้นทุนการใช้อุปกรณ์ของวงจรรี เลย์และการใช้พีแอลซีในตูค้ อนโทรลไฟฟ้ า

1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในระบบการบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกียวข้อง
3. ศึกษาข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั
 ศึ กษาระบบการบาบัดน้ าเสี ยที่ สามารถปรั บปรุ งสู่ การใช้ระบบการควบคุ มด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
 ศึกษาคุณสมบัติของพีแอลซี
 ศึกษาการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยร่ วมกับผูอ้ อกแบบวงจรเพื่อหาวิธีปรับลดพลังงาน
โดยการสัง่ ให้เครื่ องจักรทางานลดลง
 ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์และการเลือกใช้
4. ศึกษาปรับปรุ งและแก้ไขการสัง่ งานระบบการควบคุมอัตโนมัติ
5. บันทึกผลการทดสอบของเครื่ องจักรและค่าพารามิเตอร์ของน้ าเสี ยที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ย
6. วิเคราะห์เรื่ องต้นทุนในการลงทุนที่จะใช้พีแอลซีมาแทนวงจรรี เลย์
7. สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนการวิจยั สามารถแสดงด้วยแผนภาพดังนี้

เริ่ มต้น
ศึก ษาความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญหา

ศึก ษาทฤษฎี ละงานวิจัย ที่เกี ่ย วข้อง

เก็บรวบรวมข้อ มูลที ่ใช้ในงานวิจัย
เลือกเครื่ อ งมื อ ที่ใช้

วิเคราะห์ผลการวิจยั
-การออกแบบ
-การทางาน
-การสรุ ปผล
-การวิเคราะทางเศรษฐศาสตร์

ผลการดาเนิ นงาน

สรุ ปผลการวิจยั และเสนอแนะ
รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการดาเนินงานศึกษาของงานวิจยั

5

1.4 ขอบเขตของกำรวิจยั
การทาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการทาเชิงทดลอง ซึ่งแบ่งออกได้เป็ นข้อดังนี้
1. การศึกษาประสิ ทธิภาพของน้ าผ่านกระบวนการทางานด้วยการควบคุมการสั่งการพีแอลซี ของระบบ
บาบัดน้ าเสี ย
 ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่จะใช้ศึกษาต้องใช้เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบตะกอนเร่ ง เอสบีอาร์
 น้ าเสี ยที่ทาการทดลองและการตรวจสอบได้มาจากโครงการ รถไฟฟ้ าสายสี แดงที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการ
บาบัดและได้ผา่ นการบาบัดแล้ว
 การเก็บข้อมูลการทางานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาของระบบบาบัดน้ าเสี ย
 เก็บตัวอย่างน้ าที่เข้าและออกผ่านระบบบาบัดน้ าเสี ยมาทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่ บ่อ
สู บน้ าเสี ย บ่อเอสบีอาร์ และบ่อสูบน้ าใส
2. ตัวแปรที่จะทาการเปรี ยบเทียบ
 ตัวแปรต้น : ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบชีวภาพโดยใช้การควบคุมการทางานด้วยพีแอลซี
 ตัวแปรตาม : คุณภาพน้ าจากระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ทาการวัดค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ า ได้แก่
- ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (Positive Potential of the Hydrogen ions : pH)
- ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD)
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil and Grease)
- ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspened Solid: SS)
3. การแก้ไขปั ญหาของการทาการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ย






การแก้ไขปั ญหาการตรวจสอบคุณภาพน้ า
การแก้ไขปั ญหาการติดตั้งอุปกรณ์
การแก้ไขปั ญหาการทดสอบระบบบาบัดน้ าเสี ย
การปรับปรุ งคุณภาพน้ า
การแก้ไขปั ญหาการรวบรวมข้อมูลการทดลอง

4. การเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่หน่วยงานที่สนใจ
 การนาเสนอด้วยข้อมูลที่เป็ นความจริ ง จากการทาการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ย
 การรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่สนใจ ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับการใช้ระบบบาบัด
น้ าเสี ย
 สรุ ปผลการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ย
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั ต่อไปนี้
1. เข้าใจการออกแบบการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และการสัง่ การของ PLC ใน Control Panel
2. ทาให้ทราบการทางานและสถานะของเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย พร้อมทั้งค่าพารามิเตอร์ ที่ส่ง
ได้อย่างรวดเร็ ว
3. ช่วยลดต้นทุนในส่ วนของ Control Panel การซ่อมบารุ ง และพลังงานที่ใช้ในระบบบาบัดน้ าเสี ย\
1.6 คำนิยำมศัพท์
คานิยามศัพท์มีดงั ต่อไปนี้
กำรบำบัด กระบวนการทาหรื อปรั บปรุ งน้ าเสี ยเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้งที่
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
นำ้ เสี ย
พีแอลซี

Programmable Logic Controller เป็ นเครื่ องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถจะ
ใช้โปรแกรมได้ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนวงจรรี เลย์ อันเนื่ องมาจากความต้องการที่
อยากจะได้เครื่ องควบคุมที่มีราคาถูกสามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และสามารถเรี ยนรู ้การ
ใช้งานได้ง่าย

ค่ ำ กรด - การตรวจค่าสภาวะความเป็ นกรดหรื อด่างของสารละลายในน้ ามีค่าอยู่ ระดับของค่า pH ทั้งหมด
จะอยูร่ ะหว่าง 1-14 สารละลายที่มีค่า pH ต่ากว่า 7 จะมีสภาวะเป็ นกรด และสารละลายที่มีค่า pH
ด่ ำง
สู งกว่า7 จะมีสภาวะเป็ นด่าง น้ าบริ สุทธิ์มีค่า pH ใกล้เคียงกับ 7
ค่ ำบีโอดี

Biochemical Oxygen Demand: BOD ปริ มาณออกซิเจนที่จุลินทรี ยใ์ ช้ในการย่อยสลายสารอินทรี ย ์
เป็ นปริ มาณของออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรี ยใ์ นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นน้ า

ค่
ำ Suspened Solid: SS เป็ นอนุภาคสารที่มีขนาดใหญ่ในตัวกลาง แต่อนุภาคสารไม่ละลาย และ
ของแข็ ง แขวนลอยอยูใ่ นตัวกลาง สามารถมองเห็นอนุภาคได้ดว้ ยตาเปล่า และสามารถแยกอนุภาคของสาร
แขวนลอ ได้อย่างชัดเจน
ย
ค่ ำ น้ ำ มั น Oil and Grease กลุ่มของสารอินทรี ยท์ ี่ละลายหรื อแขวนลอยน้ า สามารถสกัดได้โดยเฮกเซน หรื อ
แ ล ะ ฟรี ออน สารที่สามารถละลายได้ในตัวทาละลายนี้
ไขมัน
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ร ะ บ บ ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) เป็ นวิธีบาบัดน้ าเสี ยด้วย
บ ำบั ด น้ ำ วิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรี ยพวกที่ใช้ออกซิ เจน (Aerobic Bacteria) เป็ นตัวหลักในการ
เสี ยแบบ ย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย ระบบ
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย สามารถบาบัดได้ท้ งั น้ าเสี ย
ชุมชนและน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุง่ ยากซับซ้อน
แ อ กทิ เ ว
เต็ดสลัดจ์
ร ะ บ บ เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยประเภทเติมเข้าและถ่ายออกโดยมีข้ นั ตอนการบาบัดน้ าเสี ยที่แตกต่างจาก
ระบบตะกอนเร่ งแบบอื่นๆ คือการเติมอากาศและการตกตะกอนจะดาเนิ นการเป็ นไปตามลาดับ
SBR
ภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องในการทาวิจยั นี้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับการวิเคราะห์การทางานโดยใช้การควบคุม
ระบบอัตโนมัติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมระบบ
บาบัดน้ าเสี ย แบบอัตโนมัติ ใช้ตวั ประมวลผลและสั่งให้อุปกรณ์ รีเลย์คาสั่งให้เ ครื่ องจัก รทางาน ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องของน้ าเสี ยระบบบาบัดน้ าเสี ยและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม มี
ดังนี้

2.1 ทฤษฎีเกีย่ วกับ Programmable Logic Controller
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control: PLC) เป็ นอุปกรณ์ควบคุมการ
ทางานของเครื่ องจักรหรื อกระบวนการทางานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็ นมันสมองสั่งการที่
สาคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็ นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทนั ที ตัวตรวจวัดหรื อสวิทช์
ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่ วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทางานของอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรที่เป็ น
เป้ าหมาย เราสามารถสร้างวงจรหรื อแบบของการควบคุมได้โดยการป้ อนเป็ นโปรแกรมคาสั่งเข้าไปใน PLC
นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่ องอ่านบาร์ โค๊ด (Barcode Reader) เครื่ องพิมพ์
(Printer) ซึ่ งในปั จจุบนั นอกจากเครื่ อง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว (Standalone) แล้วยังสามารถต่อ PLC
หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื่อควบคุมการทางานของระบบให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็น
ได้วา่ การใช้งาน PLC มีความยืดหยุน่ มากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น
การใช้ PLC สาหรับควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีขอ้ ได้เปรี ยบ
กว่าการใช้ระบบของรี เลย์ (Relay) ซึ่ งจาเป็ นจะต้องเดินสายไฟฟ้ า หรื อที่เรี ยกว่า Hard- Wired ฉะนั้นเมื่อมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรื อลาดับการทางานใหม่ ก็ตอ้ งเดินสายไฟฟ้ าใหม่ ซึ่ งเสี ยเวลา
และเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ PLC แล้ว การเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรื อลาดับการทางานใหม่
นั้นทาได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เท่านั้น นอกจากนี้ แล้ว PLC ยังใช้ระบบโซลิด – สเตท ซึ่งน่าเชื่อถือ
กว่าระบบเดิ ม การกิ นกระแสไฟฟ้ าน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่ อต้องการขยายขั้นตอนการทางานของ
เครื่ องจักร (สุ เธียร เกียรติสุนทร, 2558)
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รูปที่ 2.1 โครงสร้าง Programmable Logic Controller (PLC)
จากรู ป 2.1 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
 หน่ วยอินพุต (Input Unit)
ปัจจุบนั พีแอลซี ได้มีการพัฒนาให้มีความสามารถและประสิ ทธิภาพสู งขึ้นมากสามารถรับสัญญาณ
ได้ท้ งั สัญญาณในรู ปแบบ ON/OFF หรื อสัญญาณแบบ Digital และสัญญาณ Analog ที่เป็ นสัญญาณ
มาตรฐานต่าง ๆเช่น 4-20mA 1-5V หรื อ 0-10V ซึ่ งอุปกรณ์อินพุตที่ให้สัญญาณได้แก่ Proximity Switch,
Photo Switch Sensor, และ Temperature Sensor เป็ นต้น
 หน่ วยเอาต์ พตุ (Output Unit)
หน่ วยเอาต์พุต ทาหน้าที่รับข้อมูลจากตัวประมวลผลแล้วส่ งต่อข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
เช่น ควบคุมหลอดไฟ มอเตอร์ และโซลินนอย์ดวาล์ว เป็ นต้น

รูปที่ 2.2 PLC Input and Output Unit

10
 หน่ วยประมวลผล (CPU)
หน่ วยประมวลผล จะทาหน้าที่ควบคุมและจัดการระบบการทางานทั้งหมดภายในระบบพีแอลซี
เช่ น การสั่งให้พีแอลซี ทางานตามคาสั่งที่ถูกโปรแกรมไว้ในหน่ วยความจา CPU หน่ วยความจาและภาค
อินพุตและเอาต์พตุ เป็ นต้น
 หน่ วยความจา (Memory)
หน่วยความจา เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญเพราะใช้เป็ นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลหน่วยความจา
ภายในพีแอลซีแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนสาคัญ
- Program เก็บโปรแกรมจัดระบบงาน
- Data Memory เก็บข้อมูลหรื อโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 อุปกรณ์ ต่อพ่ วง (Peripheral Device)
อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วง เช่น Port USB ซึ่งใช้ต่อร่ วมระหว่าง พีแอลซี กับอุปกรณ์
ภายนอกที่ใช้ดาวน์โหลดลงพีแอลซี หรื อทาการแก้ไขโปรแกรม สามารถจัดการในส่ วนที่เป็ น Program
Memory และ Data Memory ได้
 การทางานของพีแอลซี (PLC Operation)
การทางานครบหนึ่ งลูปของพีแอลซีเรี ยกว่าหนึ่งแสกนไทม์ในการสแกน PLC จะมีลาดับการสแกน
คือ PLC จะทาการตรวจสอบสถานะของอินพุตที่เข้ามาในพีแอลซี เสร็ จแล้วก็จะนาเอาอินพุตไปประมวลผล
โปรแกรมว่าอินพุตที่เข้ามาตรงกับเงื่ อนไขอะไรบ้างเป็ นจริ งเป็ นเท็จอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นก็ปรับปรุ ง
สถานะเอาต์พุต เมื่อทาการสแกนครบหนึ่ งลูปก็จะทาการวนลูปขึ้นไปใหม่ การทางานครบหนึ่ งลูปเรี ยกว่า
การสแกนไทม์ โดยปกติการทางานรวดเร็ วมากเป็ นมิลลิเซค ไมโครเซค อาจถึงนาโนเซค สาหรับพีแอลซี
บางรุ่ น

รูปที่ 2.3 PLC Operation
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ในงานวิจยั นี้ ใช้ Programmable Logic Controller (PLC) รุ่ น Modicon M221 PLC ประสิ ทธิภาพที่ดี
ที่สุดสาหรับความสามารถที่อุปกรณ์สามารถทางานได้ ตัวควบคุมลอจิก Modicon M221 ประสิ ทธิภาพที่ดี
ที่สุดในระดับเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยงั มีในรู ปแบบในการติดตั้งไม่ยุ่งยากที่สุดและมีความสามารถรอบด้าน
อย่างมากมาย ที่สาคัญที่สุดสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ คือ การเชื่อมต่อพาเนลโอเปอเรเตอร์ ระยะไกลเพื่อการ
บารุ งรักษาและแสดงภาพเครื่ องจักร

รูปที่ 2.4 Programmable Logic Controller (PLC) รุ่ น Modicon M221
PLC รุ่ น Modicon M221 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ 2 รู ปแบบ คือ
1. Modicon M221 Brick (Japanese style) ออกแบบมาทดแทน PLC แบบเก่าที่ไม่ติดปัญหาเรื่ อง
พื้นที่ในการติดตั้ง
จานวน I/O ที่เป็ น รุ่ น Standard มีให้เลือกดังนี้
 Digital 16 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
 Digital 24 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
 Digital 40 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
จานวน I/O สู งสุ ดที่สามารถต่อเพิ่มได้ผา่ น (I/O Extension modules)
 7 Modicon TM3 expansion Module
- จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 264 I/O ซึ่งมีให้ใช้อย่างเพียงพอ บนเครื่ องจักรขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง
- จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 58 I/O ซึ่งเพียงพอต่อการทางาน บนเครื่ องจักรขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง
 14 Modicon TM3 expansion Module with BUS expansion modules
- จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 488 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
- จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 114 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
มีให้เลือกทั้งรุ่ นที่ใช้ไฟเลี้ยง AC 100-240V. และรุ่ นใช้ไฟเลี้ยง DC 24V.
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สามารถเพิ่ม Application Cartridges (โมดูลเสริ มด้านหน้า) ได้
- รุ่ น 16, 24 Logic I/O เพิ่มได้ 1 Cartridges
- รุ่ น 40 Logic I/O เพิ่มได้ 2 Cartridges

รูปที่ 2.5 โครงสร้างของ PLC รุ่ น Modicon M221
2. Modicon M221 Book (European Style) ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการ
ติดตั้ง
จานวน I/O ที่เป็ น รุ่ น Standard มีให้เลือกดังนี้
 16 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0.10VDC
 32 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0.10VDC
จานวน I/O สู งสุ ดที่สามารถต่อเพิ่มได้ผา่ น (I/O Extension modules)
 7 Modicon TM3 expansion Module
- จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 256 I/O ซึ่งมีให้ใช้อย่างเพียงพอ บนเครื องจักรขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง
- จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 58 I/O ซึ่งเพียงพอต่อการทางาน บนเครื องจักรขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง
 14 Modicon TM3 expansion Module with BUS expansion modules
- จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 480 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
- จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 114 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
การใช้ไฟเลี้ยง DC 24V. เหมาะสาหรับเครื่ องจักรที่ตอ้ งการแยกระบบไฟฟ้ ากับระบบคอนโทรล
เชื่อมต่อ PLC ได้หลายช่องทางเพื่อโหลดโปรแกรม ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน
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 เชื่อมต่อทาง USB เพียงแค่เสี ยบสายก็เชื่อมต่อกับ So Machine Basic เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
ได้ทนั ที
 เชื่อมต่อทาง Ethernet ไม่วา่ จะเป็ น WiFi (ผ่าน AP) หรื อ Ethernet Port RJ45 แม้ไม่อยูห่ น้างานก็
สามารถแก้ไขโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 เชื่อมต่อทาง SD Card สามารถพกพาได้สะดวก เพียงแค่เสี ยบแล้วโหลดโปรแกรม

รูปที่ 2.6 ช่องเชื่อมต่อ PLC รุ่ น Modicon M221กับอุปกรณ์อื่นๆ
ช่องทางสื่ อสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เป็ นมาตรฐานประกอบด้วย
- Modicon M221 มี Ethernet Link ใช้ทางานหน้าที่เป็ นช่องการสื่ อสารแบบ Modbus TCP
(Client & Server), รองรับการตั้งค่า IP Address แบบอัตโนมัติ (DHCP Client) เพื่อใช้ใน
การโปรแกรม หรื อดาวน์โหลด และการทามอนิเตอริ่ ง (Monitoring) รวมถึงการส่ ง SMS
หรื อ Email ทาให้ง่ายต่อการบารุ งรักษาและเฝ้ าติดตามการทางานของเครื่ องจักร
- Modicon M221 มี Serial Link ใช้ทางานหน้าที่เป็ นช่องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS232
หรื อ RS485 โดยมีแหล่งจ่ายไฟให้ 5 VDC ซึ่งสามารถใช้ติดต่อกับ HMI, Temperature
Controller, Drive, Energy Meter, Process Meter ต่างๆ
 ฟังก์ชั่นพิเศษบน MODICON PLC M221
ฟังก์ชน่ั Process Control สามารถทา PID Loop control ได้ทาให้ไม่ตอ้ งใช้ PID Controller จาก
ภายนอก
- ฟั งก์ชน่ั Counting โดยใช้ High Speed Counting (HSC) จานวน 4 ช่องสามารถรับ
สัญญาณพัลส์ความเร็ วสู งได้ เช่น Encoder, Linear เพื่อใช้ในงานวัดตาแหน่ง ควบคุม
ตาแหน่ง โดยความเร็ วสู งสุ ดที่ 100 kHz ซึ่งสูงที่สุดในคู่แข่งระดับเดียวกัน
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- ฟั งก์ชน่ั Position control สามารถใช้งานควบคุมมอเตอร์ (ปกติจะมีเฉพาะ PLC ขนาด
ใหญ่เท่านั้น) โดยใช้
o PWM (Pulse Width Modulation)
o Pulse generator (PLS)
o 2 Pulse train outputs (PTO) ผ่านรู ปแบบการควบคุมตาแหน่งแบบ Trapezoidal
profile และ S curve, ที่ 100 kHz

2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับนา้ เสี ย
ทฤษฎีเกี่ยวกับน้ าเสี ยจะครอบคลุม ความหมายของน้ าเสี ย ลักษณะน้ าเสี ย ประเภทของน้ าเสี ยและ
ผลกระทบของน้ าเสี ยชุมชนต่อสุ ขภาพอนามัย
 ความหมายของนา้ เสี ย
น้ าเสี ย หมายถึงน้ าที่มีส่ิ งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่ กลายเป็ นน้ าที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการและน่ า
รังเกียจของคนทัว่ ไป ไม่เหมาะสมสาหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไปหรื อถ้าปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติก็จะทา
ให้คุณภาพน้ าของธรรมชาติเสี ยหายได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
น้ าเสี ย หมายถึง น้ าที่มีส่ิ งเจือปนต่างๆ อยู่ในปริ มาณสู งจนกระทัง่ กลายเป็ นน้ าที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ
และน่ารังเกียจของคนทัว่ ไป (มัน่ สิ น ตัณฑุลเวศม์, 2538)
 ลักษณะนา้ เสี ย
น้ าเสี ย เกิ ด จากบ้า นพัก อาศัย ประกอบไปด้ว ยน้ าเสี ย จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ในชี วิ ตประจ าวัน ซึ่ ง มี
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. สารอินทรี ย ์ ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่ น เศษข้าว ก๋ วยเตี๋ยว น้ าแกง เศษใบตอง
พืชผัก ชิ้ นเนื้ อ เป็ นต้น ซึ่ งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุ ลินทรี ยท์ ี่ ใ ช้ออกซิ เจนทาให้ระดับ
ออกซิ เจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริ มาณของสารอินทรี ย ์
ในน้ านิ ยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดี ในน้ าสู ง แสดงว่ามีสารอินทรี ยป์ ะปนอยู่มาก
และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย
2. สารอนินทรี ย ์ ได้แก่ แร่ ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ทาให้เกิดน้ าเน่าเหม็น แต่อาจเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิต
ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็ นต้น
3. โลหะหนักและสารพิษ อาจอยูใ่ นรู ปของสารอินทรี ยห์ รื ออนินทรี ยแ์ ละสามารถสะสมอยูใ่ นวงจร
อาหาร เกิ ดเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิต เช่ น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ าเสี ยจาก
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โรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดศัตรู พืชที่ปนมากับน้ าทิ้งจากการเกษตร
สาหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรื อนบางประเภท เช่น ร้านชุบ
โลหะ อู่ซ่อมรถ และน้ าเสี ยจากโรงพยาบาล เป็ นต้น
4. น้ ามันและสารลอยน้ าต่างๆ เป็ นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการกระจายของ
ออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ า นอกจากนั้นยังทาให้เกิดสภาพไม่น่าดู
5. ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ กน้ ลาน้ า ทาให้เกิดสภาพไร้ออกซิ เจนที่ทอ้ งน้ า ทาให้แหล่งน้ าตื้นเขิน มี
ความขุ่นสู ง มีผลกระทบต่อการดารงชีพของสัตว์น้ า
6. สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนใน
อากาศสู่น้ า และอาจเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ า
7. จุลินทรี ย ์ น้ าเสี ยจากโรงฟอกหนัง โรง่่าสัตว์ หรื อโรงงานอาหารกระป๋ อง จะมีจุลินทรี ยเ์ ป็ น
จานวนมากจุลินทรี ยเ์ หล่านี้ ใช้ออกซิเจนในการดารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจนละลาย
น้ า ทาให้เกิ ดสภาพเน่ าเหม็น นอกจากนี้ จุลินทรี ยบ์ างชนิ ดอาจเป็ นเชื้ อโรคที่เป็ นอันตรายต่อ
ประชาชน เช่น จุลินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยจากโรงพยาบาล
8. ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริ มาณสู งจะทาให้เกิดการเจริ ญเติบโตและ
เพิ่มปริ มาณอย่างรวดเร็ วของสาหร่ าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญทาให้ระดับออกซิเจน
ในน้ าลดลงต่ามากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทาให้เกิดวัชพืชน้ า ซึ่งเป็ นปัญหาแก่การสัญจรทางน้ า
9. กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่ งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรี ยแ์ บบไร้ออกซิ เจน
หรื อกลิ่นอื่นๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานทาปลาป่ น โรง่่าสัตว์ เป็ นต้น
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
 ประเภทของนา้ เสี ย
น้ าเสี ยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. น้ าเสี ยจากชุมชน (Domestic wastewater)
2. น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastewater)
3. น้ าเสี ยจากการเกษตร (Agricultural wastewater)
น้ าเสี ยจากชุมชน (Domestic wastewater) ได้แก่ น้ าเสี ยที่เกิดจากกิจกรรมประจาวันของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมที่เป็ นอาชีพด้วย ได้แก่น้ าเสี ยจากบ้านเรื อน อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล
โรงเรี ยน ร้านค้า และอาคารสานักงาน เป็ นต้น น้ าเสี ยชุมชนส่ วนมากจะมีสิ่งสกปรกในรู ปของสารอินทรี ย ์
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญและเป็ นสาเหตุหลักของการทาให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่ อมโทรมลง ( มัน่ สิ น
ตัณฑุลเวศม์, 2542)
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น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastewater) ได้แก่ น้ าเสี ยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท น้ าเสี ยส่ วนใหญ่มกั เป็ นน้ าล้างจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การล้างถัง
หรื อภาชนะทุกประเภท ทาให้องค์ประกอบของน้ าเสี ยประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีส่ิ งสกปรกที่เจือปนอยูใ่ นรู ป
สารอินทรี ยแ์ ละสารอนินทรี ย ์ เช่น สารเคมี และโลหะหนัก เป็ นต้น (มัน่ สิ น ตัณฑุลเวศม์, 2542)
น้ าเสี ยจากการเกษตร (Agricutural wastewater) ได้แก่ น้ าเสี ยที่เกิดจากกิ จกรรมทางการเกษตร
ครอบคลุมถึงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของน้ าเสี ยประเภทนี้จะมีส่ิ งสกปรกเจือปนอยูท่ ้ งั ในรู ป
ของสารอินทรี ย ์ และสารอนิ นทรี ยข์ ้ ึนอยู่กบั การใช้น้ า ปุ๋ ย และสารเคมีต่างๆ ถ้าหากเป็ นน้ าเสี ยจากพื้นที่
เพาะปลูกจะพบสารอาหารจาพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสารพิษต่างๆ ในปริ มาณสู ง แต่
ถ้าเป็ นน้ าเสี ยจากกิ จกรรมการเลี้ ยงสัตว์จะพบสิ่ งสกปรกในรู ปของสารอินทรี ยเ์ ป็ นส่ วนใหญ่ (องค์การ
จัดการน้ าเสี ย, 2540)
 ผลกระทบของนา้ เสี ยชุ มชนต่ อสุ ขภาพอนามัย
โดยทัว่ ไปเชื้อโรคที่พบในน้ าเสี ยที่ก่อให้เกิดโรคต่อมนุ ษย์ได้ มี 4 ชนิ ดคือแบคทีเรี ย ไวรัสโปรโต
ซัว และพยาธิโดยมีสาเหตุมาจากอุจจาระของมนุษย์ปนมากับน้ าเสี ย โรคติดเชื้อจากสิ่ งขับถ่ายสามารถติดต่อ
สู่ คน มี 2 วิธี คือ เกิดจากเชื้อโรคที่อยูใ่ นสิ่ งขับถ่ายของบุคคลหนึ่ งแพร่ กระจายออกสู่ ส่ิ งแวดล้อมแล้วเข้าสู่
บุคคลอื่น และเกิดจากเชื้อโรคจากสิ่ งขับถ่ายเข้าทางปาก โดยที่สัตว์พาหนะ เช่น หนูหรื อแมลงต่างๆ ที่อาศัย
สิ่ งขับถ่ายในการขยายพันธุ์ จะรับเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกาย โดยเชื้ ออาจอยู่ในตัว ลาไส้ หรื อในเลือดของสัตว์
พาหนะนั้น โดยที่คนจะได้รับเชื้อผ่านสัตว์เหล่านั้นอีกทีหนึ่ง ซึ่ งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จาแนกเชื้อ
โรคตามลักษณะการติดเชื้อออกเป็ น 6 ประเภท
ประเภทที่ 1 การติ ด เชื้ อไวรั สและโปรโตซัว สามารถทาให้เกิ ด โรคได้แม้ว่าจะได้รับเชื้ อเพีย ง
เล็กน้อย และสามารถติดต่อได้ง่าย ซึ่ งการปรับปรุ งระบบสุ ขาภิบาลเพียงอย่างเดียวยัง
ไม่พอ จะต้องให้ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพควบคู่กนั ด้วย
ประเภทที่ 2 การติดเชื้อจากแบคทีเรี ย จะต้องได้รับเชื้อในปริ มาณที่มากพอจึงจะทาให้เกิดโรคได้
แต่ ติ ด ต่ อ จากบุ ค คลหนึ่ งไปยัง อี ก บุ ค คลหนึ่ งได้ย าก เชื้ อ นี้ มี ค วามทนทานต่ อ
สภาพแวดล้อมและสามารถแพร่ พนั ธุ์ได้ดีในที่ ที่เหมาะสม ซึ่ งการปรั บปรุ งระบบ
สุ ขาภิบาลเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องให้ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพควบคู่กนั ด้วย
ประเภทที่ 3 เชื้ อชนิ ดนี้ ทาให้เกิ ดโรคได้ท้ งั ในระยะแฝงและระยะฝั งตัว ได้แก่ ไข่พยาธิ ซึ่ งไม่
สามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ งได้โดยตรง แต่ตอ้ งการสถานที่และ
สภาวะที่ เ หมาะสมเพื่ อ เจริ ญ เติ บ โตเป็ นตัว พยาธิ แ ละเข้า สู่ ร่ า งกายได้ ดัง นั้น การ
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จัดระบบสุ ขาภิบาลที่ดี เช่น การกาจัดสิ่ งขับถ่ายที่ถูกต้องจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ จึงเป็ นการ
ป้ องกันมิให้มีส่ิ งขับถ่ายปนเปื้ อนสิ่ งแวดล้อม
ประเภทที่ 4 พยาธิ ตวั ตืดอาศัยอยู่ในลาไส้คน ไข่พยาธิ จะปนออกมากับอุจจาระ ถ้าการกาจัดสิ่ ง
ขับถ่ายไม่เหมาะสม ก็จะทาให้สตั ว์จาพวกโค กระบือ และสุ กร ได้รับไข่พยาธิจากการ
กินหญ้าที่มีไข่พยาธิ เข้าไป ซึ่ งไข่พยาธิ น้ ี เมื่อเข้าไปในร่ างกายสัตว์แล้วจะกลายเป็ น
ซีสต์ (Cyst) และฝังตัวอยูต่ ามกล้ามเนื้อ คนจะได้รับพยาธิโดยการรับประทานเนื้อสัตว์
ดิบ ๆดังนั้นการจัดระบบสุ ขาภิบาลที่ดี เช่ น การกาจัดสิ่ งขับถ่ายที่ถูกต้องจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญ จึงเป็ นการป้ องกันมิให้มีส่ิ งขับถ่ายปนเปื้ อนสิ่ งแวดล้อม
ประเภทที่ 5 พยาธิที่มีบางระยะของวงชีวิตอยูใ่ นน้ า โดยพยาธิเหล่านี้จะมีระยะติดต่อตอนที่อาศัยอยู่
ในน้ า โดยจะเข้าสู่ ร่างกายคนโดยการไชเข้าทางผิวหนังหรื อรั บประทานสัตว์น้ าที่
ไม่ได้ทาให้สุก ดังนั้นการจัดระบบสุ ขาภิบาลที่ดี จึงเป็ นการป้ องกันมิให้พยาธิ เหล่านี้
ปนเปื้ อนสิ่ งแวดล้อม
ประเภทที่ 6 การติดเชื้อโดยมีแมลงเป็ นพาหะ แมลงที่เป็ นพาหะที่สาคัญ ได้แก่ ยุง แมลงวัน โดยยุง
พวก Culex pipines จะสามารถสื บพันธุ์ได้น้ าเสี ย โดยเชื้อจะติดไปกับตัวแมลง เมื่อ
สัมผัสอาหารเชื้อก็จะปนเปื้ อนกับอาหาร ดังนั้นการจัดระบบสุ ขาภิบาลที่ดี จึงเป็ นการ
ป้ องกันพาหนะเหล่านี้
ดังนั้น แนวทางหนึ่ งในการควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้ อโรค คือ จะต้องจัดระบบสุ ขาภิ บาล
ตั้งแต่ระดับครัวเรื อนไปจนถึงระดับชุมชนให้ถูกต้องเหมาะและควรมีระบบการจัดการและบาบัดน้ าเสี ยรวม
ของชุมชนที่สามารถกาจัดเชื้อโรคในน้ าทิ้งได้ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรื อออกสู่ ส่ิ งแวดล้อม
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545)

2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับการบาบัดนา้ เสี ย
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบาบัดน้ าเสี ยจะครอบคลุมความสาคัญของระบบบาบัดน้ าเสี ย การรวบรวมน้ าเสี ย
การบาบัดน้ าเสี ยระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) หลักการทางานของ
ระบบการบาบัดน้ าเสี ย และระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์รูปแบบต่างๆ
ความสู งสองหมื่นฟุตเหนือพื้นโลก โมเลกุลของน้ าได้เปลี่ยนจากไอน้ ากลายเป็ นหยดน้ าและเป็ นฝน
ตกลงสู่พ้ืนโลก น้ าฝนเหล่านี้จะไหลผ่านพื้นที่รับน้ าและลาน้ าบนภูเขาก่อน ไหลลงสู่ แม่น้ าและแหล่งเก็บกัก
น้ า ซึ่งเราอาศัยใช้ประโยชน์เป็ นน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาสาหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หลังจาก

18
นั้นน้ าที่ผา่ นการใช้แล้วจะเป็ นน้ าเสี ยไหลลงสู่ ท่อรวบรวมน้ าเสี ย และแหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง หรื อส่ งไป
บาบัดยังโรงบาบัดน้ าเสี ยต่อไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
 ความสาคัญของระบบบาบัดนา้ เสี ย
โรงบาบัดน้ าเสี ยเป็ นสถานที่รวบรวมน้ าเสี ยจากบ้านเรื อน แหล่งพาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม และ
สถาบัน เข้าสู่ กระบวนการบาบัดแบบต่าง ๆเพื่อกาจัดมลสารที่ อยู่ในน้ าเสี ย ให้มีคุณภาพดี ข้ ึน และไม่
ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อแม่น้ า ลาคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ โดยน้ าเสี ยที่ผ่านการ
บาบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ หรื อบางส่ วนยังสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและอื่นๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
แม้วา่ น้ าจะเป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีการใช้ซ้ าหลายครั้งวนเวียนเป็ นวัฏจักร และมีกระบวนการทาให้
สะอาดโดยตัวมันเอง (Self Purification) แต่กระบวนการนี้ ก็มีขีดความสามารถจากัดในแต่ละแหล่งน้ า
ดังนั้น การบาบัดน้ าเสี ยจึ งเป็ นกลไกสาคัญอันหนึ่ งที่จะช่ วยลดภาระของแหล่งน้ าในการทาความสะอาด
ตัวเองตาม ธรรมชาติและช่วยป้ องกันมิให้สารมลพิษปนเปื้ อนลงสู่ แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
 การรวบรวมนา้ เสี ย
ระบบท่อระบายน้ าเป็ นระบบท่อที่มีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่ซบั ซ้อนทาหน้าที่รวบรวมน้ าเสี ย
จากที่พกั อาศัย อุตสาหกรรม ธุ รกิจพาณิ ชยกรรม และสถาบัน ให้ไหลไปตามท่อระบายน้ าซึ่ งวางอยู่ใต้ดิน
ไปสู่ ระบบบัดน้ าเสี ยก่อนที่จะปล่อยออกสู่ ส่ิ งแวดล้อม โดยปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับอัตราการ
ใช้น้ าในชุมชนนั้น ๆและการไหลของน้ าเสี ยเข้าระบบบาบัดน้ าเสี ยจะแปรผันตามช่วงการใช้น้ าในแต่ละวัน
และแปรผันตามฤดูกาลในแต่ละปี ทั้งนี้ ระบบท่อระบายน้ าจะต้องมีความสามารถในการรองรับน้ าที่ไหลเข้า
ท่อระบายน้ าได้ท้ งั หมดโดยไม่ก่อให้เกิดการรั่วซึมหรื อทาให้เกิดน้ าท่วมขึ้นภายในชุมชน

รูปที่ 2.7 การไหลของน้ าเสี ยตามท่อระบายน้ าออกสู่ ส่ิ งแวดล้อม
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 การบาบัดนา้ เสี ย
การเลือกระบบบาบัดน้ าเสี ยขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆได้แก่ ลักษณะของน้ าเสี ย ระดับการบาบัดน้ าเสี ยที่
ต้องการ สภาพทัว่ ไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดาเนิ นการดูแลและบารุ งรักษา และขนาดของ
ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่ง
มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบาบัดน้ าเสี ยสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกาจัดสิ่ งเจือปนใน
น้ าเสี ย ได้ดงั นี้
1. การบาบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็ นวิธีการแยกเอาสิ่ งเจือปนออกจากน้ าเสี ย เช่น
ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและน้ ามัน โดยใช้อุปกรณ์
ในการบาบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ ามัน และถัง
ตกตะกอน ซึ่งจะเป็ นการลดปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ าเสี ยเป็ นหลัก
2. การบาบัดทางเคมี (Chemical Treatment) เป็ นวิธีการบาบัดน้ าเสี ยโดยใช้กระบวนการทางเคมี
เพื่อทาปฏิกิริยากับสิ่ งเจือปนในน้ าเสี ย วิธีการนี้ จะใช้สาหรับน้ าเสี ยที่มีส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ค่าพีเอชสูงหรื อต่าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่
ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ ามันที่ละลายน้ า มีไนโตรเจนหรื อฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อ
โรค ทั้ง นี้ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการบ าบัด น้ า เสี ย ด้ว ยวิธี ท างเคมี ได้แ ก่ ถัง กวนเร็ ว ถัง กวนช้า ถัง
ตกตะกอน ถังกรอง และถัง่่าเชื้อโรค
3. การบาบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็ นวิธีการบาบัดน้ าเสี ยโดยใช้กระบวนการทาง
ชี ว ภาพหรื อ ใช้จุ ลิ น ทรี ย ์ ในการก าจัด สิ่ ง เจื อ ปนในน้ า เสี ย โดยเฉพาะสารคาร์ บ อนอิ น ทรี ย ์
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านี้ จะถูกใช้เป็ นอาหารและเป็ นแหล่งพลังงาน
ของจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นถัง เลี้ ย งเชื้ อ เพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ท าให้น้ า เสี ย มี ค่า ความสกปรกลดลง โดย
จุลินทรี ยเ์ หล่านี้ อาจเป็ นแบบใช้ออกซิ เจน (Aerobic Organisms) หรื อไม่ใช้ออกซิ เจน
(Anaerobic Organisms) ก็ได้ ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่อาศัยหลักการทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบ แอกทิ
เวเต็ดสลัดจ์ (Activate Sludge, AS) ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor,
RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation Ditch, OD) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL)
ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter) ระบบบ่อบาบัดน้ าเสี ย (Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี
(Up flow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) และ ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter, AF)
เป็ นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
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การบาบัดน้ าเสี ย สามารถแบ่งได้ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การบาบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment) และการบาบัดเบื้องต้น (Primary Treatment) เป็ นการ
บาบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรื อน้ าเสี ย โดยเครื่ องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดัก
กรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องต้น (Primary Sedimentation Tank) และเครื่ อง
กาจัดไขฝ้ า (Skimming Devices) การบาบัดน้ าเสี ยขั้นนี้ สามารถกาจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อย
ละ 50 - 70 และกาจัดสารอินทรี ยซ์ ่ ึงวัดในรู ปของบีโอดีได้ ร้อยละ 25 - 40
2. การบาบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) เป็ นการบาบัดน้ าเสี ยที่ผ่านกระบวนการบาบัด
ขั้นต้นและการบาบัดเบื้องต้นมาแล้ว แต่ยงั คงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรี ยท์ ้ งั ที่
ละลายและไม่ละลายใน น้ าเสี ยเหลือค้างอยู่ โดยทัว่ ไปการบาบัดขั้นที่สองหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
การบาบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรี ยใ์ นระบบภายใต้
สภาวะที่สามารถควบคุมได้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกินสารอินทรี ยไ์ ด้รวดเร็ วกว่าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ และแยกตะกอนจุ ลิ น ทรี ย ์อ อกจากน้ าทิ้ ง โดยใช้ถ ัง ตกตะกอน (Secondary
Sedimentation Tank) ทาให้น้ าทิ้งมี คุณภาพดี ข้ ึน จากนั้นจึ งผ่านเข้าระบบ่่าเชื้ อโรค
(Disinfection) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคปนเปื้ อน ก่อนจะระบายน้ าทิ้งลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ หรื อนากลับไป ใช้ประโยชน์ (Reuse) การบาบัดน้ าเสี ยในขั้นนี้ สามารถกาจัด
ของแข็งแขวนลอยและสารอินทรี ยซ์ ่ ึงวัดในรู ปของ บีโอดีได้มากกว่าร้อยละ 80
3. การบาบัดขั้นสู ง (Advance Treatment หรื อ Tertiary Treatment) เป็ นกระบวนการกาจัด
สารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่น ๆซึ่งยังไม่ได้
ถูกกาจัดโดยกระบวนการบาบัดขั้นที่สอง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพน้ าให้ดียง่ิ ขึ้นเพียงพอที่จะนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ นอกจากนี้ ยงั ช่วย ป้ องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ ายที่เป็ น
สาเหตุทาให้เกิดน้ าเน่า แก้ไขปั ญหาความน่ารังเกียจของแหล่งน้ าอันเนื่องจากสี และแก้ไขปั ญหา
อื่นๆ ที่ระบบบาบัดขั้นที่สองมิสามารถกาจัดได้ กระบวนการบาบัดขั้นสูง ได้แก่
1. การกาจัดฟอสฟอรัส ซึ่งมีท้ งั แบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทางชีวภาพ
2. การกาจัดไนโตรเจน ซึ่งมีท้ งั แบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทางชีวภาพ
3. การกาจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่ วมกันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
โดยวิธีการทางชี วภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเปลี่ ยนแอมโมเนี ยไนโตรเจนให้เป็ น
ไนเทรต ที่เกิ ดขึ้นในสภาวะแบบใช้ออกซิ เจน หรื อที่เรี ยกว่า "กระบวนการไนทริ ฟิเคชัน่ (Nitrification)"
และขั้นตอนการเปลี่ ยนไนเทรตให้เป็ นก๊าซไนโตรเจน ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในสภาวะไร้ ออกซิ เจน หรื อที่ เรี ยกว่า
“กระบวนการดี ไนทริ ฟิเคชัน่ (Denitrification)" ซึ่ งเป็ นการใช้ท้ งั กระบวนการแบบใช้อากาศและไม่ใช้
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อากาศในการกาจัด ไนโตรเจนโดยกระบวนการไนตริ ฟิ เคชัน และกระบวนการดี ไ นตริ ฟิ เคชัน ร่ ว มกับ
กระบวนการจับใช้ฟอสฟอรัสอย่างฟุ่ มเฟื อย (Phosphours Luxuty Uptake) ซึ่งต้องมีการใช้กระบวนการแบบ
ไม่ใช้อากาศต่อด้วยกระบวนการใช้อากาศด้วยเช่ นกัน ทั้งนี้ จะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยผูม้ ีความรู ้ความ
เข้าใจในกระบวนการดังกล่าวเป็ นอย่างดี การกรอง (Filtration) ซึ่งเป็ นการกาจัดสารที่ไม่ตอ้ งการโดยวิธีการ
ทางกายภาพ อันได้แก่ สารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก เป็ นต้น การดูดติดผิว (Adsorption) ซึ่ งเป็ นการ
กาจัดสารอินทรี ยท์ ี่มีในน้ าเสี ยโดยการดูดติดบนพื้นผิวของของแข็ง รวมถึงการกาจัดกลิ่นหรื อก๊าซที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีการเดียวกัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
 ระบบบาบัดนา้ เสี ยแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
ระบบบาบัด น้ า เสี ยแบบแอกทิ เวเต็ดสลัด จ์ เป็ นวิธีบาบัด น้ าเสี ย ด้วยวิธีการทางชี ว วิทยา โดยใช้
แบคทีเรี ยพวกที่ใช้ออกซิ เจน (Aerobic Bacteria) เป็ นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย ระบบ
เแอกทิเวเต็ดสลัดจ์เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย สามารถบาบัดได้ท้ งั น้ าเสี ยชุมชนและ
น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุง่ ยากซับซ้อน เนื่องจากจาเป็ นจะต้อง
มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การทางานและการเพิ่มจานวน
ของจุลินทรี ย ์ เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิภาพในการบาบัดสูงสุ ด (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
ในปั จจุบนั ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์มีการพัฒนาใช้งานหลายรู ปแบบ เช่น ระบบแบบกวนสมบูรณ์
(Completly Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process) ระบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch) หรื อ ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) เป็ นต้น
 หลักการทางานของระบบการบาบัดนา้ เสี ย
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ ถังเติม
อากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน้ าเสี ยจะถูกส่ งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมี
สลัด จ์อยู่เป็ นจานวนมากตามที่ ออกแบบไว้ สภาวะภายในถังเติ มอากาศจะมี สภาพที่ เอื้ ออานวยต่อการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ บบแอโรบิค จุลินทรี ยเ์ หล่านี้จะทาการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยให้อยูใ่ นรู ป
ของคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าในที่สุด น้ าเสี ยที่ผา่ นการบาบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยก
สลัดจ์ออกจากน้ าใส สลัดจ์ที่แยกตัวอยูท่ ี่กน้ ถังตกตะกอนส่ วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่
เพื่อรักษาความเข้มข้นของสลัดจ์ในถังเติมอากาศให้ได้ตามที่กาหนด และอีกส่ วนหนึ่งจะเป็ นสลัดจ์ส่วนเกิน
(Excess Sludge) ที่ ตอ้ งนาไปกาจัดต่อไป สาหรั บน้ าใสส่ วนบนจะเป็ นน้ าทิ้งที่สามารถระบายออกสู่
สิ่ งแวดล้อมได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
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รูปที่ 2.8 การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ บบแอโรบิคจุลินทรี ย ์
 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ รูปแบบต่ างๆ
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge: CMAS) ลักษณะ
สาคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบนี้ คือ จะต้องมีถงั เติมอากาศที่สามารถกวนให้น้ าและสลัดจ์ที่อยูใ่ น
ถังผสมเป็ นเนื้ อเดี ยวกันตลอดทัว่ ทั้งถัง ระบบแบบนี้ สามารถรั บภาระบรรทุกสารอินทรี ยท์ ี่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว (Shock Load) ได้ดี เนื่องจากน้ าเสี ยจะกระจายไปทัว่ ถึง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆในถังเติมอากาศก็
มีค่าสม่าเสมอทาให้จุลินทรี ยช์ นิดต่างๆ ที่มีอยูม่ ีลกั ษณะเดียวกันตลอดทั้งถัง(Uniform Population)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545)
ถังตกตะกอนชั้นที่ 2

น้ าเสี ย
บ่อเติมอากาศ
ตะกอนเวียนกลับ

สลัดจ์ส่วนเกินนาไปกาจัด
รูปที่ 2.9 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์

น้ าทิ้ง
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ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Activated Sludge; CSAS)
ลักษณะสาคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบนี้ คือ จะแบ่งถังเติมอากาศออกเป็ น 2 ถังอิสระจากกัน ได้แก่
ถังสัมผัส (Contact Tank) และถังย่อยสลาย (Stabilization Tank) โดยตะกอนที่สูบมาจากก้นถังตกตะกอนขั้น
สองจะถูกส่ งมาเติ มอากาศใหม่ในถังย่อยสลาย จากนั้นตะกอนจะถูกส่ งมาสัมผัสกับน้ าเสี ยในถังสัมผัส
(Contact Tank) เพื่อย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย ในถังสัมผัสนี้ ความเข้มข้นของสลัดจ์จะลดลงตาม
ปริ มาณน้ าเสี ยที่ผสมเข้ามาใหม่ น้ าเสี ยที่ถูกบาบัดแล้วจะไหลไปยังถังตกตะกอนขั้นที่สองเพื่อแยกตะกอน
กับส่ วนน้ าใส โดยน้ าใสส่ วนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนที่กน้ ถังส่ วนหนึ่งจะถูกสู บกลับไป
เข้าถังย่อยสลาย และอีกส่ วนหนึ่ งจะนาไปทิ้ง ทาให้บ่อเติมอากาศมีขนาดเล็กกว่าบ่อเติมอากาศของระบบ
แอกติเวเต็ดสลัดจ์ทว่ั ไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)

น้ าเสี ย

ถังตกตะกอนชั้นที่ 2

ถังสัมผัส

ถังย่อยสลาย

น้ าทิ้ง

ตะกอนเวียนกลับ
สลัดจ์ส่วนเกินนาไปกาจัด

รูปที่ 2.10 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบปรับเสถียรสัมผัส
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch; OD)
เป็ นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ ง ที่ใช้แบคทีเรี ยพวกที่ใช้ออกซิ เจน
(Aerobic Bacteria) เป็ นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย และเจริ ญเติบโตเพิ่มจานวน ก่อนที่จะ
ถูกแยกออกจากน้ าทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน
หลักการทางานของระบบ
การทางานของระบบคลองวนเวียนจะเหมื อนกับระบบแอกทิ เวเต็ด สลัดจ์โดยทัว่ ไป คือ อาศัย
จุลินทรี ยม์ ากมายหลายชนิด โดยจุลินทรี ยท์ ี่สาคัญได้แก่ แบคทีเรี ย เชื้อรา และโปรโตซัว เป็ นต้น ซึ่งสภาวะที่
ใช้ในการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยจ์ ะเป็ นสภาวะแอโรบิค โดยจุลินทรี ยจ์ ะใช้สารอินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นน้ าเสี ยเป็ น
แหล่ งอาหารและพลัง งาน เพื่ อ การเจริ ญ เติ บโตและเพิ่ม จ านวนของจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นระบบ จากนั้น จึ ง แยก
จุลินทรี ยอ์ อกจากน้ าเสี ยที่ผ่านบาบัดแล้ว โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)
เพื่อให้ได้น้ าใส (Supernatant) อยูส่ ่ วนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพน้ าดีข้ ึน และสามารถระบายออกสู่
สิ่ งแวดล้อมได้
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ส่ วนประกอบของระบบ
ระบบคลองวนเวียนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น คือ ถังเติมอากาศจะมี
ลักษณะเป็ นวงกลมหรื อวงรี ทาให้ระบบคลองวนเวียนจึงใช้พ้ืนที่มากกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่น
โดยรู ปแบบของถังเติมอากาศแบบวงกลมหรื อวงรี ทาให้น้ าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถัง
เติมอากาศ และการกวนจะใช้เครื่ องกลเติมอากาศ ซึ่งตีน้ าในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) จาก
ลักษณะการไหลแบบตามแนวยาวทาให้สภาวะในถังเติมอากาศแตกต่างไปจากระบบแอคติเวเต็ดจ์สลัดจ์
แบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge) โดยค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ า ในถัง
เติมอากาศจะลดลงเรื่ อย ๆ ตามความยาวของถัง จนกระทัง่ มีค่าเป็ นศูนย์ เรี ยกว่าเขตแอน็อกซิ ก (Anoxic
Zone) ซึ่ งจะมีระยะเวลาไม่ช่วงนี้ ไม่เกิน 10 นาที การที่ถงั เติมอากาศมีสภาวะเช่นนี้ ทาให้เกิดไนตริ ฟิเคชัน่
(Nitrification) และดีไนตริ ฟิเคชัน่ (Denitrification) ขึ้นในถังเดียวกัน ทาให้ระบบสามารถบาบัดไนโตรเจน
ได้ดีข้ ึนด้วย
ระบบคลองวนเวียนส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบาบัด ดังนี้
1. รางดักกรวดทราย (Grit Chamber)
2. บ่อปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank)
3. บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน
4. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)
5. บ่อสู บตะกอนหมุน
ถังเติมอากาศ
น้ าเสี ย

ถังตกตะกอนชั้นที่ 2

น้ าทิ้ง

เครื่ องเติมอากาศ
ตะกอนเวียนกลับ

สลัดจ์ส่วนเกินนาไปกาจัด

รูปที่ 2.11 ระบบคลองเวียนวน
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) ลักษณะสาคัญของระบบแอกติเว
เต็ดสลัดจ์แบบนี้ คือ เป็ นระบบแอกทิเวเต็ดจ์สลัดจ์ประเภทเติมเข้า-ถ่ายออก (Fill-and-Draw Activated
Sludge) โดยมี ข้ นั ตอนในการบาบัด น้ า เสี ย แตกต่ างจากระบบตะกอนเร่ งแบบอื่ น ๆคื อ การเติ มอากาศ
(Aeration) และการตกตะกอน (Sedimentation) จะดาเนิ นการเป็ นไปตามลาดับภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน
โดยการเดินระบบระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ 1 รอบการทางาน (Cycle) จะมี 5 ช่วงตามลาดับ ดังนี้
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1) ช่วงเติมน้ าเสี ย (Fill) นาน้ าเสี ยเข้าระบบ
2) ช่วงทาปฏิกิริยา (React) เป็ นการลดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย (BOD)
3) ช่วงตกตะกอน (Settle) ทาให้ตะกอนจุลินทรี ยต์ กลงก้นถังปฏิกิริยา
4) ช่วงระบายน้ าทิ้ง (Draw) ระบายน้ าที่ผา่ นการบาบัด
5) ช่วงพักระบบ (Idle) เพื่อซ่อมแซมหรื อรอรับน้ าเสี ยใหม่
โดยการเดินระบบสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในแต่ละช่วงได้ง่ายขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการ
บาบัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่ ของระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์
น้ าเสี ย
เติมน้ าเสี ย

ระบายสลัดจ์
ส่ วนเกิน

ทาปฏิกิริยา

พักระบบ

เติมอากาศ

หยุดเติม
อากาศ

ตกกระกอน

ระบายน้ าทิ้ง

หยุดเติม
อากาศ
หยุดเติม
อากาศ
น้ าทิ้ง

รูปที่ 2.12 ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์

2.4 การวิเคราะห์ และประเมินผลทางด้ านเศษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมหมายถึง การนาเอาเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานทางด้าน
วิศวกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพโดยงานวิจยั นี้ ใช้หลักการการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสิ นใจ การเปรี ยบเทียบโครงการต่างๆ และการหาอายุการใช้งานที่คุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ จากค่าซ่ อมบารุ ง การวิเคราะห์ ประเมิ นผลโครงการด้านเศษฐศาสตร์ ต้องอาศัยหลักการ
วิเคราะห์หลักการที่กล่าวมาในขั้นต้น ในปั จจุบนั นี้ การลงทุนของโครงการต่างๆ เป็ นไปอย่างกว้างขวางและ
มีการลงทุนหลายประเภท การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการลงทุน จึงต้องเลือกและมีการพิจารณา อย่าง
รอบคอบถึงผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ที่เกิดจากการลงทุนโครงการต่างๆ เทคนิ คในการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการมาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุ ดจากการลงทุน ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
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2.4.1 การเปรียบเทียบโครงการต่ างๆ โดยวิธีมูลค่ าปัจจุบัน
การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการมูลค่าต้นเทียบเท่าปี ในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการคานวณที่อตั รา
ผลตอบแทนต่าที่สุดเป็ นที่น่าสนใจ วิธีการเปรี ยบเทียบโครงการต่างๆโดยมูลค่าปั จจุบนั สาหรับกรณี ที่
โครงการที่มีอายุการใช้งานเท่ากันเป็ นวิธีที่นิยม เพราะเป็ นวิธีที่ใช้การย้ายต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายในอนาคต
และประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาไว้ที่เวลาปั จจุบนั ซึ่ งจะสามารถเปรี ยบเทียบ
ทางเลือกหลายทางเลือกได้ทนั ทีจากค่า Net Present Value (NPV) ที่สามารถคานวณได้โดยการเปรี ยบเทียบ
โครงการด้วยวิธีน้ ี ตอ้ งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ตอ้ งเป็ นการเลือก ที่ตอ้ งการจะดาเนิ นการเพียงโครงการเดียว
จากหลาย ๆโครงการโดยใช้หลักการทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมที่เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหรื อ
สามารถเลือกที่จะดาเนินการได้มากกว่าหนึ่งโครงการแต่ตน้ รวมของโครงการที่ลงทุนทั้งหมดต้องอยูภ่ ายใต้
งบประมาณที่กาหนดเอาไว้ หรื อเลือกที่จะไม่ลงทุนในโครงการใด ๆเลยถ้าหากพิจารณาแล้วว่าผลตอบแทน
ที่ได้จากการลงทุนจะไม่มีความคุม้ ค่าโดยทัว่ ๆไปแล้วจะแบ่งประเภทของโครงการที่ตอ้ งนามาพิจารณา
ตัดสิ นใจเลือกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
โครงการที่มีรายได้ (Revenue Project) ลักษณะการไหลของกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่เกิดขึ้นจะ
อยูท่ ้ งั ในด้านบวกและด้านลบตลอดอายุของโครงการ โดยปกติจะเป็ นโครงการที่คาดหวังผลตอบแทนจาก
การลงทุน เช่นโครงการลงทุนของภาคเอกชนต่างๆ เพื่อการเพิม่ ยอดขายจากการลงทุนเพิ่มผลผลิตการลงทุน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใดๆ ของธุรกิจ
โครงการของรัฐบาล (Government Project) ลักษณะการไหลของกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่
เกิ ด ขึ้ น จะอยู่ด้า นลบตลอดอายุข องโครงการ โดยที่ มี จุ ด ประสงค์ข องการลงทุ น เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น เช่ นการสร้ างและปรับปรุ งสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานสวนสาธารณะเป็ นต้น สาหรับ
หลักการในการเลือกโครงการประกอบไปด้วยกรณี ที่มีทางเลือกเดียวคานวณค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่อตั รา
ผลตอบแทนต่าที่สุดที่น่าสนใจ (MARR) ถ้าผลจากการคานวณออกมาว่าค่า PW ≥ 0 แสดงว่าโครงการนี้ให้
อัตราผลตอบแทนมากกว่าหรื อเท่ากับค่า MARR ซึ่งหมายความว่าทางเลือกโครงการนี้ มีความคุม้ ค่าในการ
ลงทุน และกรณี ที่มีสองทางเลือกหรื อมากกว่า ให้ทาการคานวณค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่อตั ราผลตอบแทน
ต่าที่สุดที่น่าสนใจ (MARR) ซึ่ งจะทาการเลือกทางเลือกโครงการที่ให้ค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) สู งสุ ดแต่ถา้ ใน
กรณี ที่เป็ นโครงการที่มีรายได้ (Revenue Project) ให้เลือกโครงการที่มีค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่เป็ นลบน้อย
ที่สุด (วันชัย ริ จิรวนิช, 2547)
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2.4.2 การหาอัตราผลตอบแทนเพือ่ การตัดสิ นใจ
การหาอัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสิ นใจ เพื่อทาการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมใด ๆหรื อ
จากทางเลือกต่าง ๆนั้นการหาอัตราผลตอบแทนสาหรับโครงการหรื อทางเลือกเหล่านั้นจะมีประโยชน์ต่อ
การตัดสิ นใจอย่างมากเพราะว่าโครงการหรื อทางเลือกเหล่านั้นมักจะมีแผนดาเนินงานโดยต้องอาศัยเงินทุน
จากการกูย้ มื จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะคืนเงินส่ วนที่กมู้ าได้โดยอาศัยผลประโยชน์
จากโครงการในระยะเวลาที่จะดาเนิ นการ ในอนาคต ดังนั้นการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการหรื อ
ทางเลือกจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างมากเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิ นใจว่าโครงการหรื อทางเลือกนั้น
น่าสนใจที่จะลงทุนหรื อไม่ (วันชัย ริ จิรวนิช, 2547)
2.4.3 การวิเคราะห์ อตั ราผลตอบแทนกรณีโครงการเดี่ยวโดยใช้ วธิ ีมูลค่ าปัจจุบัน (PW)
การคานวณหาอัตราผลตอบแทน ( ROR ) ของกระแสเงินของโครงการเดียวใด ๆสามารถคานวณ
ได้จากการใช้สมการของมูลค่าปี ปั จจุบนั ( PW ) หรื อมูลค่ารายปี ( AW ) อย่างใดอย่างหนึ่งการใช้สมการ
มูลค่าปี ปั จจุบนั สามารถทาได้โดยกาหนดให้มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย ( Present Worth of
Disbursement PWD ) เท่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้หรื อรายรับ ( Present Worth of Receipt, PWR ) ซึ่ง
สามารถเขียนในรู ปสมการดังนี้
PWD

= PWR

(2.1)

จากนั้นย้ายข้างมูลค่าปั จจุบนั ของค่าใช้จ่าย ( PWD ) เพื่อทาให้สมการมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วจึงแก้
สมการเพื่อหาค่าผลตอบแทนต่อไปซึ่งสามารถเขียนในรู ปสมการดังนี้
0

= - PWD + PWR

(2.2)

ค่าอัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate, i ) ที่คานวณได้ท้ งั สมการ (2.2) เป็ นอัตราผลตอบแทนที่ทาให้
สมการเป็ นจริ งคืออัตราตอบแทนภายในของโครงการ (i*) การตัดสิ นใจว่าโครงการทางเลือกใด ๆสมควร
จะถู ก เลื อ กท าโครงการหรื อ ไม่ น้ ัน ท าได้โ ดยการน าเอาอัต ราตอบแทนภายในของโครงการ (i*) มา
เปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่สนใจ โดยสามารถแบ่งออกตามเกณฑ์ได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ถ้า i* ≥ MARR ยอมรับโครงการ
กรณี ที่ 2 ถ้า i* < MARR ยอมรับโครงการ
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2.4.4 การตัดสิ นใจทดแทนทรัพย์ สิน (Replacement Decision)
การตัด สิ น ใจทดแทน เป็ นขั้น ตอนของกระบวนการตัด สิ น ใจที่ ใ ช้ห ลัก การทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเข้ามาใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบการตัดสิ นใจซึ่ งการตัดสิ นใจทดแทนทรัพย์สินหรื อการตัดสิ นใจ
คงไว้ (Retention Decision) ซึ่ งทรัพย์สินเดิมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทรัพย์สินที่มีอยูห่ รื อที่กาลังใช้งานอยูเ่ ริ่ ม
เสื่ อมคุณค่า (Value) แล้วส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในภาพรวมโดยในเบื้องต้นการเสื่ อมคุณค่าของ
ทรัพย์สินนั้นสาเหตุอาจเนื่ องมาจากคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical) ของทรัพย์สินเองเช่นเกิดความ
เสี ยหายแตกหักหรื อชารุ ดเป็ นต้นและอีกสาเหตุของการเสื่ อมคุณค่าอันเนื่องจากลักษณะผลงาน (Output) ที่
ได้มาจากการใช้ทรัพย์สินนั้นเช่นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่าลงปริ มาณของเสี ยมีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญ
หรื อใช้เวลาในการผลิตนานขึ้นทาให้ระยะเวลาในการใช้ทรัพย์สินยาวนานขึ้นแล้วส่ งผลทาให้ค่าใช้จ่ายซ่อม
บารุ งสูงขึ้นเป็ นต้นซึ่งจะประกอบด้วย
ความรู ้ทว่ั ไปที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนทรัพย์สิน
อายุการใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Service Life, ESL)
อายุการใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณี ค่าซ่อมบารุ งเพิม่ ขึ้นเท่ากันทุกปี
ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้ ตอ้ งมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าในการต้องลง จึงใช้หลักการคานวณหา
อายุการใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณี ค่าซ่อมบารุ งเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกปี จะเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับอายุ
การใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ESL) ของทรัพย์สินในกรณี ต่าซ่ อมบารุ งเพิ่มขึ้นอย่างเท่า ๆกัน
เพื่อที่จะวิเคราะห์ดูว่าค่าซ่ อมบารุ งเพิ่มขึ้นเท่า ๆกันทุกช่วงเวลาของการใช้งานทรัพย์สินนั้น ๆมีอิทธิ พล
อย่างไรกับอายุการใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพย์สินโดยจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยในส่ วนที่
จะเกิ ด ในอนาคตประกอบการวิ เ คราะห์ โ ดยพิ จ ารณาวิ เ คราะห์ จ ากผลของการค านวณที่ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์
(วันชัย ริ จิรวนิช, 2547)
ตารางที่ 2.1 การคานวนหาอายุการใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณี ไม่คิดดอกเบี้ย
ปี
ที่
1
2
3
4
5
6

ค่ า ซ่ อมบ ารุ ง ของ
แต่ ละปี ( บาท )
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000

ค่ าซอมบารุ งรวม
n ปี ( บาท )
0
100,00
300,000
600,000
1,000,000
1,500,000

ค่ า ซ่ อมบ ารุ ง โดย
เฉลีย่ n ปี ( บาท )
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000

ค่ าเฉลีย่ ต้ นทุนทรัพย์ สิน
เมื่อใช้ งาน n ปี ( บาท )
800,000
400,000
266,700
200,000
160,000
133,300

ค่ าใช้ จ่าย
รายปี ( บาท )
800,000
450,000
366,700
350,000
360,000
383,300
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2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการบาบัดน้ าเสี ยมีดงั นี้
สุ รพล สายพานิช (2537) ได้ทาการศึกษาว่า ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นั้นโดยทัว่ ไป
มีหลายระบบแต่ระบบเป็ นที่นิยมใช้และมีความเหมาะสมกับการบาบัดน้ าเสี ยชุมชน และในอาคารต่างๆ มี
ดังต่อไปนี้
1) ระบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) ซึ่งมีหลายรู ปแบบด้วยกันตัวอย่างเช่น
-ระบบ High-Rate Activated Sludge
-ระบบ Conventional Activated Sludge
-ระบบ Extended Aeration Process
-ระบบ Two Stage Activated Sludge
2) ระบบ Waste Stabitization Pond
3) ระบบ Aetated Lagcon
การพิจารณาเลือกระบบบัดน้ าเสี ยที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดน้ าเสี ยจากชุมชน เป็ นปัจจัยสาคัญซึ่ง
เป็ นตัวกาหนดให้ ได้แก่ ขนาดและตาแหน่งที่ต้ งั ของที่ดินที่สามารถจัดทาการก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ย
โดยจะต้องพิจารณาควบคุมไปกับความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งทางด้านประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบบาบัดน้ าเสี ย การดาเนิ นการและการบารุ งรักษาระบบบาบัดน้ าเสี ยเป็ นต้น องค์ประกอบต่างๆ ที่ตอ้ ง
นามาพิจารณาในการเลือกระบบบาบัดน้ าเสี ย ได้แก่
1) ขนาดบ่อของระบบบาบัดน้ าเสี ย
2) ประสิ ทธิภาพและความหนาแน่นในการดาเนินการในระบบบาบัดน้ าเสี ย
3) ความสะดวกในการดาเนินการและบารุ งรักษาในระบบบาบัดน้ าเสี ย
4) ความสามารถในการรองรับภาระบรรทุกเฉียบพลันกรณี เกิดเหตุในระบบบาบัดน้ าเสี ย
5) ความยืดหยุน่ ของระบบบาบัดน้ าเสี ย
6) การดัดแปลงระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อใช้งานในอนาคตเพื่อรองรับปริ มาณน้ าเสี ยที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต
7) ราคาค่าก่อสร้าง และการดาเนินการต่างๆ
8) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินการและการบารุ งรักษาของระบบบาบัดน้ าเสี ย
9) ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงบริ เวณบ่อบาบัดน้ าเสี ย
10) เทคโนโลยีที่จาเป็ นสาหรับการก่อสร้างและการดาเนิ นการเพื่อให้สะดวกกับผูด้ ูแลระบบบาบัด
น้ าเสี ย
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โดยสรุ ปแล้ว ในการพิ จ ารณาว่า ระบบบาบัด น้ าเสี ย ใดเป็ นระบบบาบัด น้ าเสี ย ที่ เ หมาะสมที่ สุด
จะต้องคานึ งถึ งขนาดที่ ดินที่ สามารถจัดหาได้รวมถึ งความเหมาะสมทางวิศวกรรมและความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
สุ จินต์ ชาญณรงค์ (2537) ศึกษาการควบคุมดูแลรักษาระบบบาบัดน้ าเสี ย ตัวระบบบาบัดน้ าเสี ยต้อง
ทางานตลอด 24 ชัง่ โมง โดยไม่มีการหยุดโดยมีส่ิ งที่สาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงในการควบคุมดูแลคือ
1. มีหน่วยงานในการที่จะรับผิดชอบดูแลซ่อมบารุ ง ปัจจุบนั งบประมาณเป็ นของกองสาธารณะสุ ข
2. แผนปฏิบตั ิการหรื อแผนงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อบริ หารงานและมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา
3. บุคลกรที่มีคุณภาพระดับวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และช่างมักโยกย้ายก่อปั ญหาขาดความต่อเนื่อง
ของข้อมูลปะสบการณ์
4. การติดตามประเมินผล ประสิ ทธิภาพการบาบัดน้ าเสี ยและอื่นๆ
5. การซ่อมบารุ งตามกาหนดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์เครื่ องจักร
สั นทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์ , อัฏฐารจ ชาวชน, นพรัตน์ ชั ยเรือง (2558) จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบเอสบีอาร์ ในการบาบัดน้ าเสี ยสังเคราะห์ที่มีสิ่งปนเปื้ อนจากสี ยอ้ มไดเร็ กท์ (Direct Red 23 และ
Direct Blue 15) โดยทาการศึกษา 2 การทดลองดังนี้
1) ผลของความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรี ย ์ (Mixed Liquor Suspended Solids; MLSS) ที่ความ
เข้มข้นของจุลินทรี ยเ์ ท่ากับ 1,500 2,500 และ 3,500 มก./ล.
2) ผลของระยะเวลากักเก็บน้ า (Hydraulic Retention Time; HRT) มีระยะเวลากักเก็บน้ าเท่ากับ 2.5,
5 และ 7.5 วัน (หรื อมีอตั ราภาระบรรทุกภาระสารอินทรี ยเ์ ท่ากับ 0.34, 0.17 และ 0.11 กก. บีโอดี/
ลบ.ม.-วัน ตามลาดับ)
การทดลองนี้มีเวลาการเดินระบบบาบัดน้ าเสี ยเท่ากับ 24 ชัว่ โมง ผลการทดลองพบว่า ประสิ ทธิภาพ
ในการบาบัดน้ าเสี ยของสี ยอ้ มและสารอินทรี ยด์ ว้ ยระบบเอสบีอาร์ จะมีแนวโน้มสู งขึ้นเมื่อระบบบาบัดน้ า
เสี ยมีความเข้มข้นของตะกอนจุลิน ทรี ยท์ ี่เหมาะสมและที่ระยะเวลาเก็บกักน้ าที่สูงขึ้น (อัตราภาระบรรทุก
สารอินทรี ยม์ ีค่าลดลง) นอกจากนี้ ระบบบาบัดยังมีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดสี Direct Red 23 สู งกว่าสี
Direct Blue 15 และเมื่อควบคุมระบบบาบัดดังกล่าวที่ความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรี ยเ์ ท่ากับ 2,500 มก./ล.
และระยะเวลากักเก็บน้ าเท่ากับ 7.5 วัน (อัตราภาระบรรทุกสารอินทรี ยเ์ ท่ากับ 0.11 กก. บีโอดี/ลบ.ม.-วัน)
ระบบบาบัดน้ าเสี ยจะมีประสิ ทธิภาพ ในการกาจัดสี ยอ้ มและบาบัดสารอินทรี ยส์ ูงที่สุด คือมากกว่าร้อยละ 90
นอกจากนี้ ระบบบาบัดแบบเอสบีอาร์ยงั สามารถบาบัดสารอินทรี ยไ์ นโตรเจนในรู ปของแอมโมเนียไนไตรท์
และไนเตรทได้ดีอีกด้วย
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วรุทยั เดชตานนท์ (2544) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการบาบัดน้ าเสี ยด้วยแบบจาลอง ระบบ
เอสบี อ าร์ โดยใช้ น้ าเสี ย จากอาคารทับ แก้ว พาเลซ สถาบัน ราชภัฏ นครราชสี ม า ท าการทดลองที่
ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรม สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวตั ถุประสงค์เพื่อหา ประสิ ทธิ ภาพ
ในการบาบัด และสัมประสิ ทธิ์ ทางจลนศาสตร์ ของระบบ เอสบีอาร์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ
อาหารและจุลินทรี ย ์ ในถังปฏิกิริยา โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ชุด ที่มีระยะเวลา เติมอากาศที่แตกต่าง
กันที่ 6, 8, 10 และ 12 ชัว่ โมงตามลาดับ จากการทดลองพบว่ามีการบาบัดค่า Biochemical Oxygen Demand
(BOD) ได้ในปริ มาณที่สูงขึ้นตามระยะเวลาเติมอากาศที่มากขึ้น โดยที่มีประสิ ทธิภาพการบาบัดค่า BOD อยู่
ในช่วงระหว่าง 68-86% จุลินทรี ยม์ ีอตั ราการเปลี่ยนแปลงวัดในรู ปของค่า Volatile Suspended Solids (VSS)
ที่นอ้ ยมาก ปริ มาณไนโตรเจนลดลง 95% โดยเปลี่ยนรู ปไปเป็ น Nitrate (NO3) จากปฏิกิริยา Nitrification
และปริ มาณฟอสฟอรัสลดลง 89.5% จากค่า สัมประสิ ทธิ์ ทางจลนศาสตร์ ของ Monod ที่ได้ การลดลงของ
BOD ในระบบเอสบีอาร์ ได้ถูกเลียนแบบและพบว่า ระยะเวลาเติมอากาศ ที่ได้คือ 27 ชัว่ โมง สามารถลดค่า
BOD ได้ตามมาตรฐานน้ าทิ้ง จากอาคารที่กาหนดไว้
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง PLC มีดงั นี้
Gill, Shuang-Hua, Fang and Xin (2009) ZigBee-Based Home Automation System นาเสนอ
แนวคิดของการควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ภายในบ้านจากระยะไกลผ่านเครื อข่าย Internet โดยมี
การกล่าวถึงระบบ Home Automation แบบเดิมสี่ รูปแบบพร้อมระบุปัญหาของระบบไว้

รูปที่ 2.13 แนวคิด ZigBee-Based Home Automation System
งานวิจยั นี้ เสนอแนวคิดของระบบที่สามารถควบคุม PLC และติดตามสถานะของ Sensor จาก
ระยะไกล ทั้งจากคอมพิวเตอร์ Notebook และ โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยนาเสนอแนวคิดของการแปลงรู ปแบบ
คาสั่งให้ส่งผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ การจัดการระบบแบบ Multi User และแนวคิดด้านการจัดการความมัน่ คง
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ปลอดภัยของระบบ โดยระบบที่ Implement ขึ้นตามแนวคิดนี้สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพและความสะดวกใน
การใช้งาน PLC โดยไม่ตอ้ งจากัดระยะทางของเครื่ องควบคุมด้วยสายเคเบิลอีกต่อไปผลการวิจยั ที่ได้จากการ
ทดลอง Implement ระบบขึ้นจริ งพบว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง เชื่ อถือได้ เนื่ องจากมีการ
ควบคุมด้านความถูกต้องของการส่ งข้อมูลทั้งระบบ โดยการรับส่ งข้อมูลระยะใกล้แบบไร้สายในโรงงานจะ
ถูกควบคุมความถูกต้องด้วย Zigbee Protocol Stack ส่ วนการรับส่ งข้อมูลระยะไกลระหว่างอินเทอร์เน็ต จะ
ควบคุมความถูกต้องด้วย TCP/IP Protocol Suit สาหรับปั จจัยที่มีผลให้ความเร็ วในการตอบสนองของระบบ
ในฝั่ ง Remote Site มีความแตกต่างกันออกไปก็คือ ประสิ ทธิ ภาพและความหนาแน่ นของเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ ตที่ มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ส่ วนประสิ ทธิ ภาพของระบบที่ ทางานอยู่ในฝั่ ง
Factory Site นั้นขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ Implement ในส่ วน GATEWAY
และ BACK OFFICE เป็ นสาคัญประโยชน์ที่สาคัญอีกประการของระบบนี้ คือสามารถนาไปปรับใช้ควบคุม
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้การเชื่ อมต่อแบบ Serial Interface ได้ทนั ทีสาหรับข้อจากัดของระบบที่พฒั นาขึ้นคือ
ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ Serial Interface เท่านั้น
Hui and Jing (2011) Study on remote PLC experiment system based on web เป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับ
แนวคิดของการแสดงสถานะของ PLC ในรู ปแบบ GUI เรี ยกว่า Virtual Control Interface (VCI) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนแบบระยะไกลซึ่ง VCI นี้พฒั นาขึ้นในรู ปแบบเว็บเพจเพื่อทาให้
ผูเ้ รี ยนจากระยะไกลสามารถทดลองควบคุมการทางาน PLC จากระยะไกลโดยตัวอย่างของ VCI
ระบบนี้ ออกแบบเพื่อให้สั่งงาน PLC จากระยะไกล การทางานเริ่ มต้นโดยผูใ้ ช้ทาการใช้ Web
Browser เข้าไป Web Server ซึ่งมีการพัฒนา VCI ไว้ในรู ปแบบของ Java Applet และ Java Script จากนั้นก็
สามารถทดสอบการส่ งงาน PLC ได้ดว้ ยการกดปุ่ มต่าง ๆบน VCI ซึ่ งเมื่อ VCI ได้รับคาสั่งแล้วก็จะส่ ง
สัญญาณควบคุมไปยัง PLC ตัวจริ งที่เชื่อมต่ออยูจ่ ากนั้น VCI ก็จะอ่านผลลัพธ์จากการสั่งงานครั้งนั้นจาก
PLC ตัวจริ งกลับมาอัพเดตสถานะที่แสดงอยูบ่ น VCI ให้ได้เห็นผลลัพธ์การทางานของ PLC

รูปที่ 2.14 โครงสร้าง Study on remote PLC experiment system based on web
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เมื่อจะประยุกต์ระบบนี้ มาใช้งานควบคุมจริ งภายในโรงงานควรเปลี่ยนเครื อข่ายภายในโรงงานเป็ น
แบบไร้สายระยะใกล้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน Topology ของเครื อข่ายภายในโรงงานได้สะดวกตามการ
จัดวางเครื่ องจักรภายในโรงงานตามผังโรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน อนาคตรวมถึงต้องมีการออกแบบ
ระบบการจัดการ Multi User และ Multi Device เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการทางานของโรงงานซึ่งจะมีผู ้
ควบคุมหลายคนและมีอุปกรณ์ PLC หลายหน่วยนอกจากนี้ ยงั ควรออกแบบรู ปแบบการติดต่อสื่ อสาร และ
การรักษาความปลอดภัยของระบบเมื่อส่ งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตให้มี ความถูกต้อง ปลอดภัย และรัดกุม
ไวยพจน์ ศุ ภบวรเสถียร (2556) จากการทดลองเพื่อดูผลการออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส
ด้วยโปรแกรม CX-Programmerร่ วมกับชุดทดลอง PLC รุ่ น CP1L ทั้ง 6วงจร ได้แก่
1. วงจรสตาร์ทตรง (Direct Start)
2. วงจรกลับทางหมุนหลังจากหยุด (Reversing after Stop)
3. วงจรทางานตามลาดับ (Sequence Run)
4. วงจรสตาร์ทตามลาดับ (Sequence Start)
5. วงจรสตาร์ทสตาร์-รันเดลต้า (Start Star-Run Delta) และ
6. วงจรสตาร์ทสตาร์-รันเดลต้า/กลับทางหมุน (Start Star-Run Delta/Reversing)
โดยทั้ง 6 วงจรได้ผ ลการทดลองเป็ นไปตามหลัก การที่ น าเสนอทุ ก ประการจึ ง สรุ ป ว่า วงจรที่
ออกแบบทั้งหมดนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมมอเตอร์ ในงานอุตสาหกรรมได้นอกจากนี้ ยงั
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยพี่แอลซีได้
เจตนิพทั ธ์ ตันสกุล, ฉัตรชัย อินทะวงศ์ , วิทยา เบ้ าสิ งห์ สวย, สิ ทธิไชย สิ งห์ มหาไชย, รุ่ งเรือง เพ็ญ
กุลกิจ, จิระพจน์ ประพิน, กมล มาสุ ข (2561) จากการจัดชุดควบคุมปั๊ มสู บกากน้ าตาลอัตโนมัติน้ นั ต้องมี
การตั้งค่าการไหลของกากน้ าตาลโดยการใช้ Inverter เป็ นตัวควบคุมการไหลของกากน้ าตาลโดยกาหนดการ
ไหลของกากน้ าตาลอยูท่ ี่ 30 M3/hr จากความคลาดเคลื่อนที่มีความคงที่ เนื่องจากมีความหนืดในการไหลของ
กากน้ าตาลที่จะมีการหยุดไหลหลังจากการสั่งปิ ดปั๊ มทาให้มีกากน้ าตาลเกินค่าที่ 100 ลิตร ในการทางานแต่
ละครั้ง ดังนั้นเพื่อให้ได้ปริ มาณกากน้ าตาลที่แม่นยาตามที่มีความต้องการ ผูว้ ิจยั จึงต้องคิดสู ตรในการตั้งค่า
กากน้ าตาลเมื่อเกิดการใช้ชุดควบคุมปั๊มสู บกากน้ าตาลอัตโนมัติ ดังนั้น
ปริ มาณกากน้ าตาลที่ตอ้ งกาหนด = ปริ มาณกากน้ าตาลที่ตอ้ งการ -100 ลิตร ตามกระบวนการหมัก
การน้ าตาลของโรงงาน
ขั้นตอนที่ 1 มี ความต้องการใช้กากน้ าตาล 28,000 ลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 100
ลิตร ดังนั้นค่าที่ตอ้ งป้ อนเข้าสู่ ชุดควบคุมด้วยการสั่งการของพีแอลซี น้ นั ปั๊ มสู บ
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กากน้ าตาลอัตโนมัติ คือ 27,900 ลิตร ดังนั้นค่าความคลาดเคลื่อนจึงเท่ากับร้อย
ละ 0.357
ขั้นตอนที่ 2 ของการหมัก มี ค วามต้อ งการใช้ก ากน้ า ตาล 14,000 ลิ ตร ดัง นั้น ค่ า ที่ ต ้อ งการ
กาหนดให้กบั ชุ ดควบคุมอัตโนมัติของปั๊ มสู บกากน้ าตาลอัตโนมัติ คือ 13,900
ลิตร ค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็ นร้อยละ 0.714
จากผลทดลองสามารถสั ง เกตได้ว่า การใช้ป ริ ม าณกากน้ า ตาลมากเท่ า ใด ร้ อ ยละของค่ า ความ
ผิดพลาดยิ่งน้อยลงเท่านั้นเพราะปริ มาณของกากน้ าตาลที่ตอ้ งการเพิ่ม แต่ค่าความผิดพลาดมีค่าคงที่ ซึ่งเป็ น
ค่าผิดพลาดที่เกิดจากลักษณะทางธรรมชาติของกากน้ าตาลที่สามารถปรับให้ได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ ดังนั้น
เมื่อใช้สูตรที่วิจยั คิดค้นขึ้นเพื่อกาหนดปริ มาณที่ตอ้ งป้ อนชุดควบคุมปั๊ มสู บกากน้ าตาลอัตโนมัติ แม้มีความ
ผิดพลาดเกิ ดขึ้นก็ยงั ทาให้ได้ ปริ มาณกากน้ าตาลตามที่ตอ้ งการอย่างแม่นยา และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ควบคุมด้วยคนที่มีค่าความผิดพลาดสู งสุ ดถึงร้อยละ 10 จึงกล่าวได้ว่าชุดควบคุมปั๊ มสู บกากน้ าอัตโนมัติ ช่วย
ให้การสู บกากน้ าตาลเข้าสู่ ระบบการหมักสามารถทาให้ได้เป็ นไปด้วยตามมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง และช่ วย
ประหยัดต้นทุนการผลิตได้เป็ นมูลค่าสู ง เหมาะแก่การนาไปใช้ กับบริ ษทั ได้ตามความต้องการ การทางาน
ของชุดควบคุมปั๊มสู บกากน้ าตาลอัตโนมัติได้อีก เช่น เพิ่มการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดวาล์ว เป็ นต้นและเนื่องจาก
ระบบการควบคุมมอเตอร์ปั๊มที่มีการใช้ Inverter เป็ นตัวควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ทาให้เกิดสัญญาณ
รบกวนเป็ นจานวนมาก การพัฒนาและต่อยอดของระบบอัตโนมัติที่มีสัญญาณรบกวนจานวนมากควร
เลือกใช้ระบบ PLC ซึ่งใช้งานได้ดีกบั ระบบที่มี Inverter ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

บทที่ 3
การดาเนินการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ นการพิจารณาระบบการควบคุมอัตโนมัติระบบบาบัดน้ าเสี ยให้เกิดเป็ นระบบที่เกิด
เสถียรภาพรวมทั้งการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็ วในการส่ งข้อมูล
สถานะต่างๆ ซึ่งมีการนาเอารู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลดิจิตอลแบบอนุกรมรู ปแบบหนึ่งมาใช้โดยจะมีการส่ ง
ข้อมูลแบบในลักษณะเป็ นการเดิ นสายไฟเชื่ อมต่อเครื อข่าย และการศึกษาเชิ งเศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ความคุม้ ทุนสาหรับระบบบาบัดน้ าเสี ย ขั้นตอนการดาเนินการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในระบบการบาบัดน้ าเสี ย
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาการปรับปรุ งและแก้ไขการสัง่ งานระบบการควบคุมอัตโนมัติ
4. ศึกษาการทดสอบของเครื่ องจักรและค่าพารามิเตอร์ของน้ าเสี ย
5. วิเคราะห์ตน้ ทุนในการลงทุนที่จะใช้พีแอลซี มาแทนวงจรรี เลย์

3.1 การศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในระบบการบาบัดนา้ เสี ย
ในการศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาในระบบการบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั จะ
เป็ นการศึกษาน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากสถานี กลางบางซื่ อ จากอาคารต่างๆ ที่มีแหล่งกาเนิ ดจากห้องปฏิบตั ิการ
ห้องน้ า โรงอาคาร บริ ษทั ในพื้นที่เช่า หอพักพนักงาน เป็ นต้น
ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ออกแบบสาหรับสถานี กลางบางซื่ อเป็ นระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch
Reactor (SBR)) เป็ นระบบที่ออกแบบไว้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและลดการใช้พลังงาน ระบบการ
ทางานของการบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR จะใช้จุลินทรี ยใ์ นการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยและทาการ
ตกตะกอนในบ่อ SBR (แยกชั้นน้ าใสกับชั้นตะกอน) หลังจากนั้นทาการสู บถ่ายน้ าใสด้านบนตะกอนซึ่งผ่าน
การบาบัดแล้วนากลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ปัจจุบนั ระบบบาบัดน้ าเสี ยในโครงการ
สามารถรองรับน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ได้ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การควบคุมการทางาน
เป็ นส่ วนที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากสาหรับการสั่งงาน การตรวจสอบ และการบันทึกผลการทางานของ
เครื่ องสู บน้ าเสี ย เครื่ องเติมอากาศในระบบบาบัดน้ าเสี ย และการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์

36

พร้อมทั้งข้อมูลของน้ าที่จะเข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญเป็ นอย่างมาก ในการวิเคราะห์
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบ ในโครงการสถานี กลางบางซื่ อ ปั จจุบนั การทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยเป็ นการ
ใช้ระบบวงจรรี เลย์ซ่ ึ งเป็ นระบบที่ ไม่เป็ นอัตโนมัติ มีการใช้การทางานของคนเป็ นส่ วนใหญ่ในการดูแล
ระบบบ าบัด น้ า เสี ย เป็ นระบบที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การระบบบ าบัด น้ า เสี ย ไม่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ส่วนของปั ญหาน้ าเสี ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจาเป็ นต้องศึกษาโดยใช้การควบคุมอัตโนมัติเป็ น
เครื่ องในการควบคุมการทางานของ เครื่ องมือต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ยอุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็ น โปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ หรื อพีแอลซี (Programmable logic Control ( PLC)) ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุ มดู แลที่ สูง แต่การทางานไม่ซับซ้อน การเปลี่ ยนแปลงการทางานก็สามารถทาได้รวดเร็ ว และยัง
สามารถส่ งข้อมูลที่จาเป็ นเป็ นแบบอัตโนมัติได้ การศึกษานี้ จะทาการเปรี ยบเทียบการทางานของระบบเดิม
คือระบบที่ใช้วงจรรี เลย์เป็ นเครื่ องมือ กับระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี รวมทั้งการเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนการใช้อุปกรณ์ของระบบเดิมคือวงจรรี เรย์และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยการใช้ พีแอลซี ใน
ตูค้ วบคุม

3.2 การศึกษาข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาที่ประกอบด้วยการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ จะทาการวิจยั อี กทั้งยังต้องสามารถเลื อกหา หรื อสามารถปรั บเปลี่ยน
ความสามารถของอุ ป กรณ์ ไ ด้ต ามความต้อ งการของผูเ้ ดิ น ระบบบ าบัด น้ า เสี ย ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะ
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาระบบการบาบัดน้ าเสี ยที่สามารถปรับปรุ งสู่ การใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
2. ศึกษาคุณสมบัติของพีแอลซี
3. ศึกษาการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยร่ วมกับผูอ้ อกแบบวงจร
4. ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์และการเลือกใช้
3.2.1 การศึกษาระบบการบาบัดนา้ เสี ยทีส่ ามารถปรับปรุงสู่ การใช้ ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
การศึ ก ษาระบบการบ าบัด น้ า เสี ย ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง สู่ ก ารใช้ร ะบบการควบคุ ม อัต โนมัติ เป็ น
การศึกษาหลักการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยในโครงการ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งทางโครงการได้ก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีพ้ืนที่จากัด และเลือกใช้เป็ นระบบตะกอนเร่ ง AS (Activated sludge) แบบ SBR
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(Sequencing Batch Reactor) ระบบตะกอนเร่ ง AS หรื อระบบเลี้ยงเป็ นการศึกษาองค์ประกอบหลักของ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยชนิด SBR ดังนี้
1. บ่อสู บน้ าเสี ย
2. บ่อเติมอากาศ - ตกตะกอน
3. บ่อเก็บตกตะกอน
4. บ่อฆ่าเชื้อโรค หรื อถังสัมผัสคลอรี น
5.บ่อน้ าใส
3.2.2

การศึกษาคุณสมบัติของพีแอลซี

การศึกษาคุณสมบัติของพีแอลซี เพื่อการควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ย ในโครงการ สถานีกลางบางซื่ อ
เป็ นการศึกษาระบบที่ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการควบคุมการทางานของเครื่ องจักรในระบบ
บาบัดน้ าเสี ยโดยจะต้องทางานตามการออกแบบโครงสร้างของระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เป็ นระบบเอสบีอาร์ เป็ น
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบชีวภาพลักษณะตะกอนเร่ ง
ระบบเอสบีอาร์ จะประกอบด้วยการบาบัดคือ การเติมน้ าเสี ยเข้าระบบบาบัดน้ าเสี ย การบาบัด การ
ตกตะกอน การถ่ายน้ าทิ้ง และการพักระบบบาบัดน้ าเสี ย โดยปั จจัยที่มีผลต่อการบาบัดด้วยระบบเอสบีอาร์
จะประกอบด้วย ความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์ ออกซิเจนละลาย ระยะเวลาการบาบัด เป็ นต้น
ระบบSBR Reactor แต่ละถังประกอบด้วย เครื่ องวัดระดับน้ าประจาบ่อ เครื่ องสู บน้ าเสี ยเข้าถัง
(EQP) เครื่ องเติมอากาศ (EJ & AR) เครื่ องสู บระบายตะกอน (SLP) อุปกรณ์ระบายน้ าออก (EFP) - รอบการ
ทางานของถัง SBR Reactor แต่ละรอบจะมีเวลาประมาณ 4 - 12 ชม. โดยมีข้ นั ตอนการทางาน แบ่งช่วงๆ
ระยะเวลาการทางานของถัง SBR Reactor ที่กาหนดนี้ เป็ นเพียงค่าจากการประเมิน ในการ ดาเนินงานติดตั้ง
จะต้องทาการประเมินข้อมูลปริ มาณและลักษณะน้ าเสี ยอีกครั้งและทาการ ปรับระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
ให้เหมาะสมเพื่อให้การบาบัดน้ าเสี ยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR ที่ทางานเป็ นตามเวลาโดยไม่
ผิดพลาดดังนั้นจึงเลือกใช้ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็ น
อุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรหรื อกระบวนการทางานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็ น
มันสมองสัง่ การที่สาคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็ นอินพุตและเอาต์พตุ ที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทนั ที
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PLC ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โปรแกรมและการใช้งาน PLC ทาได้ง่ายไม่ยงุ่ ยากเหมือนคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป PLC มีระบบการตรวจสอบ
ตัวเองตั้งแต่ช่วงติดตั้งจนถึงช่วงการใช้งานทาให้การบารุ งรักษาทาได้ง่าย PLC ถูกพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้การใช้งานสะดวกขณะที่วิธีใช้คอมพิวเตอร์ ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น ใน
การศึกษานี้จะเป็ นการศึกษาส่ วนประกอบของ PLC
3.2.3 การศึกษาการออกแบบระบบบาบัดนา้ เสี ยร่ วมกับผู้ออกแบบวงจร
การศึกษาการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยร่ วมกับผูอ้ อกแบบวงจรเพื่อหาวิธีปรับลดพลังงานโดย
การสั่งให้เครื่ องจักรทางานลดลงเป็ นการศึกษาการออกแบบโครงสร้างของระบบบาบัดน้ าเสี ยระบบบาบัด
น้ าเสี ยที่ได้ออกแบบ เป็ นระบบเอสบีอาร์ โดยปั จจัยที่มีผลต่อการบาบัดด้วยระบบเอสบีอาร์ จะประกอบด้วย
ความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์ ออกซิเจนละลาย ระยะเวลาการบาบัด เป็ นต้น ด้วยข้อมูล
1. น้ าที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ย จะเติมเข้ามา 1,800 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน
2. น้ าเสี ยที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยจะเข้ามาที่บ่อแรก ที่ชื่อว่า EQ จะทาการปรับสภาพน้ าด้วย
การเติมอากาศ และ เมื่อเติมอากาศเสร็ จแล้วจะทาการเติมน้ าเข้าระบบเอสบีอาร์
3. น้ าเสี ยที่เข้าบ่อเอสบีอาร์ 1,2 ซึ่ งแต่ละรอบการทางานจะเติมน้ าเข้าบ่อ เอสบีอาร์ 1,2 รอบละ 225
ลูกบาศ์เมตร ซึ่ งเป็ นขั้นที่ 1 ของระบบเอสบีอาร์ เมื่อมีน้ าเข้าจะทาการเติมอากาศทันที จะเป็ นขั้นที่ 2 ของ
ระบบเอสบีอาร์ ในระบบเอสบีอาร์ 1,2 จะมีการเติมจุลินทรี ย ์ และเมื่อมีการเติมอากาศเสร็ จ จะมีการพัก
ระบบเพื่อให้ตะกอนตกลงสู่ กน้ บ่อบาบัดน้ าเสร็ จ เมื่อพักระบบเสร็ จสิ้ น จะทาการสู ญตะกอนที่อยู่กน้ บ่อ
บาบัดน้ าเสี ยไปทาการรี ดตะกอนและนาตะกอนไปทิ้งหรื อทาการกาจัดและสามารถนาไปเป็ นจุลินทรี ยเ์ พื่อ
ใช้ในการบาบัดน้ าเสี ยได้ น้ าที่ได้จากการรี ดตะกอนนั้นจะนาไปบาบัดที่บ่อ EQ ต่อไป และทาการสู บน้ าใสที่
อยูข่ า้ งบนไปเติมสารฆ่าเชื้อโรคและส่ งออกสู่ สาธารณะ
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รูปที่ 3.1 ลักษณะการทางานของระบบเอสบีอาร์
ข้อมูลการออกแบบของระบบบาบัดน้ าเสี ยที่จะบอกถึงปริ มาณน้ าที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยที่
คานวนตามการใช้สุขภัณฑ์ตลอดวันที่มีการใช้ และค่าพารามิเตอร์ ที่คานวณของผูอ้ อกแบบ ประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
WASTEWATER CONDITION
=

1800 m3 / day

BOD inf

=

180

mg / L

BOD eff

=

20

mg / L

SS inf

=

300

mg / L

SS eff

=

30

mg / L

Waste water from Station Phase 1
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ข้อมูลที่ได้จากผูอ้ อกแบบโครงสร้างของบ่อบาบัดน้ าเสี ย ส่ วนนี้ จะเป็ นหัวใจหลักที่จะใช้เป็ นสิ่ งที่
จะนามาวิเคราะห์ถึงหลักการต่างๆ หากมีการติดตั้งเครื่ องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในบ่อบาบัด
เสร็ จสิ้ นแล้วจะเกิดผลในด้านใดได้บา้ งซึ่ งจะเป็ นการวิเคราะห์เหตุที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจะเป็ นเครื่ องมือ
ที่จะนามาแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในภายหลังหากเกิ ดการขัดข้องในการทางานของอุปกรณ์ หรื อปรั บเปลี่ยน
เครื่ องจักรในบ่อบาบัดน้ าเสี ย
ข้อมูลของเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย เครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ยมีหลักการทางานที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะมีการแบ่งออกเป็ นเครื่ องสู บน้ าและ เครื่ องเติมอากาศ ซึ่งเครื่ องจักรแต่ละชนิดจะ
มีหลักการทางานที่ต่างกันออกไป
ตารางที่ 3.1 จานวนบ่อในระบบบาบัดน้ าเสี ย และเครื่ องจักรพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมในเบื้องต้น
TANK

EQ

SBR

EXCESS
SLUDGE
CL
CLEAR
WATER

Spec
EQ-P01,02 Submersible
Q=225cu/hr-10m,Motor=15kW,380V AC
EJ-01,02,03,04,05,06 Submersible
Q=125cu/hr-3m, motor=5.5kW, 380V AV
AR-01,02,03,04 Submersible
Q=85 cu/hr-4m, Motor=7.5kW ,380V AC
EFP-01,02,03,04 Self priming
Q=225cu/hr-10m,Motor=11kW,380V AC
ESP-01,02,03,04 Submersible
Q=7 cu/hr-10, motor=0.75kW, 380V AC
BPF-01,02 Screw pump
Q=10 cu/hr.
CFP1,2 Metering pump
Q=87l/hr.
EJ-07 Submersible
Q=35cu/hr. motor=2.2kW,380V AC

จานวน

2

ควบคุม
ลูกลอย
2ลูก/1pump_run dry
ระดับต่างกัน50cm

Timer

6

Timer

4

Timer

4
4
2
2

1ลูก/2pump_run dry
ที่1.5m
3ลูก/2pump_run dry
ที่1.5m
Manual + Alarm
ส่ งไปSBR
Timer

1

ข้อมูลการส่ งข้อมูลสถานะเครื่ องจักรและค่าพารามิเตอร์ในระบบบาบัดน้ าเสี ย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแล
ในส่ วนของระบบบาบัดน้ าเสี ยนั้น ได้รับรู ้ถึงการทางานหรื อหยุดทางานของเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย
พร้อมทั้งประสิ ทธิภาพในการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย
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รูปที่ 3.2 ชุดวิเคราะห์ผลของการบาบัดน้ าเสี ย
การตรวจสอบทางออนไลน์เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อการควบคุมคุณภาพของระบบบาบัดน้ า
เสี ยเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังไม่ให้ระบบบาบัดน้ าเสี ยเกิดความเสี ยหายจนไม่อาจแก้ไขได้ทนั
ข้อมูลการทดสอบการทางานของอุปกรณ์เครื่ องจักรต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ย เป็ นการทดสอบ
เพื่อที่จะให้เป็ นตัวยืนยันว่า เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ยมีการทางานเป็ นปกติและมี
ประสิ ทธิภาพพร้อมใช้งาน

รูปที่ 3.3 การทดสอบเครื่ องจักรกับตูค้ อนโทลฟังก์ชนั ต่างๆ
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ข้อมูลการเข้าตรวจเช็ดระบบในแต่ละครั้ง เป็ นการจดบันทึกและวิเคราะห์ถึงสภาพการทางานของ
เครื่ องจักร และผลของการบาบัดในระบบน้ าเสี ยที่ มีการแสดงสถานะค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์
ออนไลน์ที่ใช้ และค่าพารามิเตอร์ของน้ าเสี ยตัวอย่างที่ทาการเก็บมาตรวจวัดค่าในห้องปฏิบตั ิการ
3.2.4 การศึกษาข้ อมูลอุปกรณ์ และการเลือกใช้
การศึกษาการทางานในระบบบาบัดน้ าเสี ยของโครงการ สถานีกลางบางซื่ อ ผูอ้ อกแบบการควบคุม
การทางานของอุปกรณ์ และผูต้ ิดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ยนั้นต้องคานึ งถึงข้อกาหนดของทาง
โครงการนั้นๆ ก่อนที่จะการออกแบบระบบ เพราะในอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ หรื อรุ่ นที่แตกต่างกันออกไปจะ
ส่ งผลให้การทางานที่แตกต่างกัน และส่ งผลให้ไม่เป็ นไปตามความต้องการหรื อมาตราฐานของโครงการ
นั้นๆ ดังนั้นในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติของระบบบาบัดน้ าเสี ย จะมีการออกแบบตามมาตราฐาน
ของโครงการและมีส่ิ งที่จะต้องนามาศึกษาดังต่อไปนี้
การศึกษาข้อมูลข้อบังคับของการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบบาบัดน้ าเสี ย ที่จะต้องมีการออกแบบการ
ควบคุมการทางานให้ตรงตามความต้องการของผูอ้ อกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย

ประกอบด้วยอุปกรณ์

ดังต่อไปนี้
 เครื่ องสู บน้ าเสี ย (Waste Water Submersible Pump) เป็ นเครื่ องสูบใต้น้ าติดตั้งในบ่อน้ า
เสี ย (Sewage Sump and Drainage Sump) ออกแบบเหมาะสาหรับสูบน้ าเสี ยโดยเฉพาะ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ าชนิดแซ่อยูใ่ นน้ าได้ตลอดเวลาขนาดมอเตอร์มีสมรรถนะ
ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการความเป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class F (ฉนวน
ของขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง 120 Co )ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิทร์ ส่ วน
ของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่ องสูบน้ า โดยมีอุปกรณ์ป้องกัน
การรั่วซึมของน้ าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical
Seal ใบพัด(Impeller)และSuction Cover จะต้องออกแบบให้เกิดน้ าวน (Vorex) ภายใน
เรื อนสูบ (Casing) สู บน้ าและตะกอนได้
อัตราการสู บน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อ
ติดตั้งหรื อยกเครื่ องสู บน้ าขึ้นจากบ่อ โดยไม่ตอ้ งถอดหรื อประกอบท่อส่ งน้ า (Guide Rail Fitting & Duck
Foot Bend)
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 เครื่ องพ่นอากาศใต้น้ า (Submersible Ejector) ติดตั้งในบ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)
ของระบบบ าบัด น้ า เสี ย เป็ นชนิ ด ชับ เคลื่ อ นด้ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ าชนิ ด แซ่ อ ยู่ใ นน้ า ได้
ตลอดเวลา ขนาดมอเตอร์มีสมรรถะตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ ความเป็ นฉนวนมี
คุณสมบัติไม่ต่ากว่า Cass F (ฉนวนของขดลวดทนฉุณหภูมิได้ถึง 120 Co) ใช้กบั ระบบ
ไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท ส่ วนของมอตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับ
ส่ วนเติมอากาศ โดยมีอุปกรณ์ ป้ องกันน้ าซึ มเข้ามอเตอร์ 2 ชั้น คือ Oil Chamber พร้อม
ด้วย Slicon Carbide Mechanical Seal และมีอุปกรณ์ ประกอบ เช่น Nozzle, Dffuser, Air
Inlet Casing and Pipes และ Strainer
อัตราการพ่นอากาศใต้น้ า(Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการที่ Standard
Conditios

และความลึกของน้ าสามารถกวนน้ าได้อย่างสมบูรณ์แบบในบ่อน้ า เสี ยตามขนาดที่ปรากฏใน

แบบ ใบพัด (Impeller) และ Suction Cover จะต้องเป็ นชนิด Non-Clog กันการอุดตันของเศษขยะต่างๆ ได้
 เครื่ องจ่ายน้ ายาคลอรี น (Chlorine Dosing Unit) เครื่ องจ่ายน้ าคลอรี นจะต้องเป็ นแบบ
Metering Diaphragm Pump มีขนาดความสามารถในการปรับปริ มาณการจ่ายน้ ายาคลอรี น
ได้ โดยการปรับ Height-of-Stroke มีสเกลแสดงตาแหน่งที่ปรับเห็นได้ชดั เจน ทนความดัน
ใช้งานสู งสุ ด (Maximum Operating Pressure) ได้ไม่ต่ากว่า 300 กิโลปาสคาล (43 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว) โครงสร้างวัสดุต่างๆ จะต้องเป็ นชนิดที่นต่อการกัดกร่ อนโดยน้ ายาคลอรี น มี
อุปกรณ์ เช่น Check Valve และ Fitting สาหรับต่อกับท่อดูด และจ่ายน้ ายาติดประกอบมา
ด้วยพร้อมกันมี Motor-Gear Coupling เป็ นตัวขับใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50
เฮิร์ท
ถังเก็บสารละลายเคมี (Chorine Solution Tank) จะต้องมีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุในแบบ ทา
ด้วยวัสดุ Polyethylene มีขาตั้ง และฝาปิ ดติดประกอบมาพร้อมกัน ฝาปิ ดจะต้องเป็ นแบบที่มีช่องสาหรับการ
ติดตั้ง Mixer และมีส่วนที่ใช้ปิดสาหรับการตรวจสอบและเดิมน้ ายาคลอรี นโดย ไม่ตอ้ งทาการปิ ดฝาทั้งหมด
หรื อถอดถอนท่อหรื ออุปกรณ์อื่นๆ ออกก่อน
 เครื่ องกวนสารละลายเคมี จะต้องเป็ นชนิ ดที่ใช้ใบกวน (Impeller) แบบ Propeller หรื อ
Axal-Flow ใช้วิธีการติดตั้งแบบ Angular Off-Center, Top Entering อัตราส่ วนของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดต่อถังเก็บสารละลายต้องไม่ต่ากว่า 20% โครงสร้างวัสดุจะต้องมี
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เพลาและใบพัดทาด้วย Stainless Steel ต่อด้วย Geared or Direct Flexible Coupling กับ
มอเตอร์ติดตั้ง และยึดอยูก่ บั โครง Mounting Bracket and Shaft Guide ที่ทาด้วยเหล็กหล่อ

3.3 การศึกษาการปรับปรุงและแก้ ไขการสั่ งงานระบบการควบคุมอัตโนมัติ
จากการศึกษารายการคานวณของระบบบาบัดน้ าเสี ย สามารถอธิบายได้ดงั นี้

รูปที่ 3.4 บ่อบาบัดน้ าเสี ย โครงการสถานีกลางบางซื่อ
บ่อ EQALIZATION TANK บ่อปรับเสถียร จะทาหน้าที่ลดความแปรปรวนและปรับคุณสมบัติของ
น้ าเสี ย ให้มีค่าความสกปรกคงที่ และมีตะแกรงเพื่อแยกของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากน้ าเสี ยก่อนเข้าระบบ
บาบัด จะประกอบด้วยปั๊มต่างๆ ดังนี้
 Submersible Pump ชื่อย่อว่า EQP จานวน 2 เครื่ อง ทาหน้าที่สูบน้ าเสี ยที่เข้ามาในระบบ
บาบัดน้ าสี ยไปยังบ่อSBR ต่อไป
 Submersible

Ejector ชื่ อ ย่อ ว่า EJ มี จ านวน 6 เครื่ อ ง มี ห น้า ที่ เ ติ ม อากาศให้กับ บ่ อ

EQALIZATION TANK ซึ่งจากการคานวณแล้ว พบว่าเครื่ องเติมอากาศจะต้องเติมอากาศ
ให้กบั บ่อ EQALIZATION TANK จานวณ 5 เครื่ องต่อ 1 รอบ

รูปที่ 3.5 EQALIZATION TANK
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 SBR TANK 1,2 เป็ นบ่อที่รวมบ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอนอยูด่ ว้ ยกัน บ่อเติมอากาศ
เป็ นส่ วนบาบัดหลักในการกาจัดความสกปรก โดยมีเครื่ องเติมอากาศ เพื่อจ่ายออกซิ เจน
ให้กบั จุลินทรี ย ์ จุลินทรี ยช์ นิ ดใช้ออกซิ เจนจะช่วยในการย่อยสลาย ดูดซับ หรื อเปลี่ยนรู ป
ของมวลสารต่างๆ ให้มีค่าความสกปรกลดน้อยลงจนเป็ นน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐาน สามารถ
ระบายสู่ ท่อสาธารณะได้โดยตรง บ่อตกตะกอนจาทาหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรี ย ์ (Sludge)
ออกจากน้ าที่ผา่ นการบาบัด ดั้งนั้นในบ่อ SBR 1,2 นี้ มีปั๊มต่างๆ ดังนี้
 Submersible Aerator ชื่อย่อว่า AR จะมีจานวน 2 เครื่ องต่อ 1 บ่อ จะทาหน้าที่เติมอากาศ
ให้กบั จุลินทรี ย ์ ซึ่งการทางานก็จะทาพร้อมกันทั้ง 2 เครื่ อง
 Submersible Pump มีชื่อย่อว่า ESP จะมีจานวน 2 เครื่ องต่อ 1 บ่อ จะทาหน้าที่สูบตะกอน
ไปยังบ่อเก็บตะกอนต่อไป
 Self-Priming Pump มีชื่อย่อว่า EFP จะมีจานวน 2 เครื่ องต่อ 1 บ่อจะทาหน้าที่ สู บน้ าใส
ออกจากบ่อ SBR ไปยังบ่อเติมคลอลีนต่อไป
โดยที่ปั๊มในบ่อ SBR นั้นจะต้องทางานตามเวลาที่กาหนด ดังนี้
 AR ทางานเป็ นเวลา 4.5 ชัว่ โมงหลังจากปั๊ ม EQP ทางาน ระบบบาบัดน้ าเสี ยจะพักระบบ
เป็ นจานวน 30 นาที จากนั้น EFP จะทางานสู บน้ าใสไปยังบ่อคลอลีน จานวน 1 ชัว่ โมง
และสุ ดท้ายปั๊ม ESP จะทาการดูดตะกอนส่ วนเกินออกจากระบบSBR ไปยังบ่อเก็บตะกอน

รูปที่ 3.6 SBR TANK 1,2
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 บ่อเติมเคมีหรื อบ่อเติมคลอลีน ถังฆ่าเชื้อโรค ทาหน้าที่รับน้ าใสที่ไหลมาจากถังตกตะกอน
ก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกไป จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อภายในถังฆ่าเชื้อโรคก่อน โดยการสัมผัส
กับคลอรี นภายในถังสัมผัสคลอรี น โดยมีการตรวจวัดให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จึง
ปล่อยทิ้งออกไป จะมีปั๊มดังนี้
 METERING PUMP มีชื่อย่อว่า CL มีจานวน 2 เครื่ องทาหน้าที่สูบสารคลอลีนไปยังบ่อเติม
คลอลีน การทางานจะทางานพร้อมกับปั๊มสูบน้ าใส

รูปที่ 3.7 METERING PUMP
จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น สามารถทาตารางสรุ ปเวลาและจานวนน้ าที่ทาการบาบัด ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.2 สรุ ป เวลา และปริ มาณน้ าที่บาบัดในโครงการ
day1
BATCH

SBR

TANK
tank1

batch1
tank2
tank1
batch2

13.00

225cu

14.00

225cu

13.41

19.00

225cu

20.00

225cu

tank2
tank1
batch3
tank2

CL
158cu

1.00

225cu

2.00

225cu

7.00

225cu

tank1

STORAGE2
565cu

STORAGE1
195cu

158cu
158cu

14.00
15.00

67cu
67+225=292cu

158cu

20.00

292+225=517cu

158cu

21.00

565cu
21.47

177cu

1.05

195cu

158cu

565cu

158cu

565cu

195cu

158cu

565cu

195cu

batch4
tank2

8.00

CLEAR WATER
595cu

2.00

207cu

3.00

207+225=432cu

7.43

595cu

225cu
158cu

565cu

195cu

595cu
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จากการอธิ บายการทางานของปั๊ มต่างๆ ที่อยู่ในระบบบาบัดน้ าเสี ยในโครงการสถานี กลางบางซื่ อ
พบว่า เครื่ องจักรที่ทางานเต็มประสิ ทธิ ภาพแต่ ปริ มาณน้ าที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยในช่วงเดินระบบ
ช่วงแรกนั้น มีปริ มาณที่ น้อยและไม่สม่าเสมอจึงพบว่า การแก้ไขปั ญหาการสิ้ นเปลืองพลังงาน จึงทาการ
แก้ไขการทางานของเครื่ องจักรในระบบบบาบัดน้ าเสี ยให้เหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้นในบ่อบาบัดน้ าเสี ย
การแก้ไขการทางานจึงสรุ ปได้เป็ นดังนี้
 บ่อ EQUALIZATION TANK
EJ-01,02,03,04,05,06
 ปั๊มทางานตามคาสัง่ ลูกลอย
FS1

EJ ทางาน 2 ตัวสลับกัน ตามการควบคุมของ Timer

FS2

EJ ทางาน 4 ตัวสลับกันตามการควบคุมของTimer และ
EQP-01,02 จะไม่ทางานถ้าระดับน้ าไม่ถึงFS2

FS3

EJ ทางาน 6 ตัวสลับกัน

FS4

แจ้งเตือน Alarm
900 Q

FS4
EJ

600 Q

FS3
EJ

300 Q
75 Q

FS2
FS1

EJ 2
Dead Zone

รูปที่ 3.8 ระดับลูกลอยในบ่อ EQUALIZATION TANK
 EQP-01,02
ปั๊มทางานสลับกัน เป็ นเวลา 1 hrs. ก็ต่อเมื่อ
1. ระดับน้ าถึง FS2 ของบ่อ EQ
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2. ระดับน้ าไม่ถึง FS5, FS8 ของบ่อSBR หากตัวใดตัวหนึ่งไม่ทางานให้สง่ั อีกตัวทางาน
 บ่อ SBR1
AR-01,02 ปั๊มทางานพร้อมกัน เมื่อระดับน้ าถึง ลูกลอย FS5 เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมงครึ่ ง
EFP-01,02 ปั๊ ม EFP จะเริ่ มทางาน เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เมื่อปั๊ ม AR หยุดการทางานเป็ นเวลา 30 นาที
โดยทางานรอบละ 1 ตัวสลับกัน ปั๊ม EFP จะหยุดการทางานเมื่อระดับน้ าถึงลูกลอย FS7
ESP-01,02 เมื่อปั๊ ม EFP-01,02 ทางานครบ 4 รอบ ปั๊ ม ESP จะทางานเป็ นเวลา 20 นาทีโดยทางาน
สลับกันรอบละ 1 ตัว ปั๊ม ESP ทางาน ปั๊ ม EQP, AR, EFP จะหยุดการทางาน ระดับน้ าลดลงถึงระดับลูกลอย
FS6 ปั๊ม ESP จะหยุดการทางาน
 บ่อ SBR2
AR-03,04 ปั๊มทางานสลับกัน เมื่อระดับน้ าถึง ลูกลอย FS8 เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมงครึ่ ง
EFP-03,04 ปั๊ ม EFP จะเริ่ มทางานเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เมื่อปั๊ ม AR หยุดการทางานเป็ นเวลา 30 นาที
โดยทางานรอบละ 1 ตัวสลับกัน ปั๊ม EFP จะหยุดการทางานเมื่อระดับน้ าถึงลูกลอย FS10
ESP-03,04 เมื่อปั๊ ม EFP-03,04 ทางานครบ 4 รอบ ปั๊ ม ESP จะทางานเป็ นเวลา 20 นาทีโดยทางาน
สลับกันรอบละ 1 ตัว ปั๊ม ESP ทางาน ปั๊ ม EQP, AR, EFP จะหยุดการทางาน ระดับน้ าลดลงถึงระดับลูกลอย
FS9 ปั๊ม ESP จะหยุดการทางาน

FS

FS
FS

FS
FS

FS

รูปที่ 3.9 ระดับลูกลอยในบ่อ SBR 1,2 TANK
 บ่อเติมคลอรี น
CFP-01,02 จะเริ่ มทางานพร้อมปั๊ม EFP และหยุดทางานพร้อมกัน
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3.4 การศึกษาการทดสอบของเครื่องจักรและค่ าพารามิเตอร์ ของนา้ เสี ย
การศึกษาการทดสอบของเครื่ องจักรและค่าพารามิเตอร์ ของน้ าเสี ย เป็ นการศึกษาผลการทดสอบ
เครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย การตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่ มการทางานของเครื่ องจักรจะต้องมีการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ตอ้ งหยุดทางานเพื่อซ่ อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊ มทุกเครื่ อง
จะต้องมีการบันทึกผลการทดสอบเครื่ องในแต่ละครั้ง และจะทาตามตารางข้อมูลการซ่ อมบารุ งของเครื่ อง
สู บน้ าเสี ย และเครื่ องเติมอากาศที่ใช้ในระบบบาบัดน้ าเสี ย การบันทึกค่าการทดสอบการทางานของเครื่ อง
สูบน้ าเสี ย และเครื่ องเติมอากาศ
การทดสอบการทางานของเครื่ องเติมอากาศใต้น้ าและเครื่ องสู บน้ าเสี ย ตามผลที่ออกมาสามารถ
สรุ ปได้ว่า การทางานของเครื่ องเติมอากาศใต้น้ านั้น มีประสิ ทธิ ภาพการทางานที่พร้อมที่จะใช้งานจริ งใน
การเดินระบบบาบัดน้ าเสี ย เครื่ องสู บน้ าเสี ยในแต่ละตัวนั้นค่าประสิ ทธิ ภาพที่วดั ผลการทดสอบ ก็มีความ
พร้อมที่จะเดินระบบ จากนั้นก็ทาการตรวจสอบ ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าว่ามีความพร้อมที่จะสั่งการเครื่ องจักรทั้ง 2
ชนิด

รูปที่ 3.10 เครื่ องมือใช้ในการทดสอบอุปกรณ์
จากตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ของน้ าเสี ยที่ยงั ไม่ผา่ นในระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อน้ าที่เข้ามาในระบบ
บาบัดน้ าเสี ยที่จะต้องทาการบาบัดก่อนปล่อยน้ าออกสู่ สาธารณะ และน้ าที่ออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อ
น้ าเสี ยที่ผา่ นการบาบัดแล้ว จะประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ค่าน้ ามัน
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และไขมัน และค่าของแข็งแขวนลอย ของโครงการ สถานีกลางบางซื่ อ รถไฟฟ้ าสายสี แดง นั้นจะนาน้ าเสี ย
ไปตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบค่าพารามิเตอร์
ว่าตรงตามมาตราฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. จะประกอบไปด้วยค่าต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 3.3 ค่ามาตราฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.
ชื่อพารามิเตอร์

หน่วย ค่ามาตราฐาน

pH

-

BOD

Mg/l

20

Suspended Solids

Mg/l

30

Oil & Grease

Mg/l

20

5-9

3.5 การวิเคราะห์ ต้นทุนในการลงทุนทีจ่ ะใช้ พแี อลซี มาแทนวงจรรีเลย์
ในการด าเนิ น งานทางวิศวกรรมนั้น คงจะหลี กเลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่ตอ้ งจะเกี่ ย วข้องกับการลงทุ น และ
การเงิ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นโครงการให้สาเร็ จตามที่ ตอ้ งการ การนาเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้กบั โครงการ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจในการเลือกโครงการ หรื อเพื่อใช้วางแผน
แนวทางการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้เกิดผลตอบแทนทางด้านการเงินสูงสุ ด
การคานวณค่า ของเงิ นตามเวลา จะกล่าวถึ งหลักการของแผนภู มิกระแสเงิ น หมุ มเวีย น ใช้เป็ น
พื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์มูลค่าของเงิน โดยจะมีตวั แปรสาคัญได้แก่
P = มูลค่าหรื อผลรวมของเงินในช่วงเวลาที่กาหนดให้เป็ นปั จจุบนั หรื อที่เวลา t = 0 อาจใช้แทนค่า
ของ Present worth (PW) Present value (PV) Net present value (NPV) Discounted cash flow (DC) และ
Capital cost (CC) หน่วยบาท
F = มูลค่าหรื อผลรวมของเงินในอนาคตอาจใช้แทนค่าของ Future worth (FW) และ Future value
(FW) หน่วยบาท
A = มูลค่าของเงินรายเดื อนหรื อรายปี ที่มีค่าสม่าเสมอเท่ากัน อาจใช้แทนค่าของ Annual worth
(AW) และ Equivalent uniform annual worth (EUAW) หน่วยบาทต่อปี หรื อบาทต่อเดือน
n = จานวนช่วงเวลาสาหรับการวิเคราะห์หน่วยปี เดือน หรื อวัน
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i = อัตราดอกเบี้ยหรื ออัตราผลตอบแทนต่อช่วงเวลาหน่วยเปอร์เซ็นต์ต่อปี เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรื อ
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
การคานวณมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth, PW) เป็ นการรู ปแบบของการคิดคานวณมูลค่าที่มีการ
เปลี่ ยนมู ลค่าที่ อยู่ในรู ปแบบของการรั บและการจ่ ายเงิ นรู ปแบบต่างๆ ให้เป็ นผลรวมของมูลค่าปั จจุ บนั
สามารถย้ายมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อัตราดอกเบี้ยในการลงทุนก็คืออัตราผลตอบแทน (Rate of Return)
โดยปกติโครงการลงทุนไม่ได้รับความสนใจถ้าหากอัตราผลตอบแทนที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่ง
เช่นแต่เดิมเคยฝากเงินไว้กบั ธนาคารได้ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ตถ์ า้ หากจะนาเงินนี้ มาลงทุนอย่างอื่นอย่างน้อย
ค่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนจะต้องเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ตจ์ ึงจะน่าลงทุนอัตราผลตอบแทน % จาก
การฝากธนาคารนั้นเรี ยกว่าอัตราผลตอบแทนน้อยที่สุดที่น่าสนใจ (Minimum Attractive Rate of Return ,
MARR) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ (i*)
การคานวณค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่อตั ราผลตอบแทนต่าที่สุดที่น่าสนใจ (MARR) ถ้าผลจากการค้า
นานออกมาว่าค่า PW ≥ 0 แสดงว่าโครงการนี้ ให้อตั ราผลตอบแทนมากกว่าหรื อเท่ากับค่า MARR ซึ่ ง
หมายความว่าทางเลือกโครงการนี้ มีความคุม้ ค่าในการลงทุนและกรณี ที่มีสองทางเลือกหรื อมากกว่าให้การ
คานวณค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่อตั ราผลตอบแทนต่าที่สุดที่น่าสนใจ (MARR) ซึ่งจะทาการเลือกทางเลือก
โครงการที่ให้ค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) สู งสุ ดแต่ถา้ ในกรณี ที่เป็ นโครงการที่มีรายได้ (Revenue Project) ให้
เลือกโครงการที่มีค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่เป็ นลบน้อยที่สุด
ในการตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนนั้นเป็ นหลักสาคัญที่ใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจลงทุนหรื อจะไม่มีการ
ลงทุนในโครงการคิดได้จาก ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ ดังนั้นจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอัตราผล
แทน (Rate of Return, ROR) มีความหมายถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาผ่านไปอัตราตอบแทนของโครงการต่างๆ จะช่วยกาหนดระดับความพึงพอใจในการลงทุน และยัง
สามารถใช้เปรี ยบเที ยบทางเลือกของการลงทุนได้ กล่าวคือทางเลือกใดที่มีอตั ราตอบแทนสู งกว่าภายใต้
เงื่ อ นไขในลัก ษณะเดี ย วกัน ทางเลื อ กนั้น ย่อ มมี ค วามเหมาะสมในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์ โดยทัว่ ๆ ไปไม่ว่าจะวิธีเปรี ยบเทียบมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth, PW) หรื อมูลค่ารายปี
(Annual Worth, AW) ส่ วนมากจะใช้สมมติฐานคืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เป็ นอัตราตอบแทน
มาตรฐานมี ค่ า คงที่ ต ลอดการก าหนดอัต ราดอกเบี้ ย ที่ จ ะใช้ใ นการวิ เ คราะห์ จึ ง ต้อ งพิ จ ารณาตามอัต รา
ผลตอบแทนที่ยอมรับได้ในการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการใดๆ การหาผลตอบแทนในกรณี โครงการ
เดี่ยว จะประกอบด้วย
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 การหาอัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสิ นใจ
 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบนั
 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่ารายปี
ในการคานวณอัตราผลตอบแทนในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี แดงในครั้งนี้ จะมีการคานวนหาอัตรา
ผลตอบแทนต่างๆ โดยจะมีการเริ่ มจาก การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่า
ปั จจุบนั การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่ารายปี และการคานวณหาอายุ
การใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณี ที่ค่าบารุ งรักษาเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกปี
ขั้นตอนการคานวณโดยใช้สมการมูลค่าปัจจุบนั (PW) ประกอบไปด้วย
1. ตั้งสมการเพื่อหาอัตราผลตอบแทน (ROR) ตามสมการ 2. 2
2. เลือกค่าอัตราดอกเบี้ย (i) ต่างๆ จากตารางดอกเบี้ยมาแทนค่าในสมการโดยการลองผิดลองถูก
(Trial and Error) จนกระทัง่ สมการสมดุลขั้นตอนการลองผิดลองถูกควรหาวิธีการหรื อแนวทางเพื่อ
กาหนดค่า 1 ให้มีค่าใกล้เคียงกับคาตอบที่ตอ้ งการให้เร็ วที่สุด
3. ทาการเปลี่ยนค่าใช้จ่าย (Disbursement) ทุกค่าไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปเป็ นค่าเดี่ยวอย่างมูลค่าปั จจุบนั
(PW) มูลค่าในอนาคต (FW) รวมทั้งมูลค่ารายปี (AW) ที่มีค่าเป็ นแบบอนุกรมให้เป็ นค่าเงินเทียบเท่าของ
มูลค่าปัจจุบนั (PW)
4. ทาการเปลี่ยนค่ารายรับ (Receipt) ทุกค่าไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปเป็ นค่าเดียวอย่างมูลค่าปั จจุบนั (PW)
มูลค่าในอนาคต (FW) รวมทั้งมูลค่ารายปี (AW) ที่มีค่าเป็ นแบบอนุ กรมให้เป็ นค่าเงินเทียบเท่าของมูลค่า
ปัจจุบนั (PW)
5. หลังจากได้แปลงค่าของค่าใช้จ่ายและรายรับให้มีค่าแฟกเตอร์เหลือเพียงแฟกเตอร์เดียวคือในรู ป
ของมูลค่าปั จจุบนั (PW)

แล้วให้ใช้ค่าแฟกเตอร์ ในตารางดอกเบี้ยในการหาค่าโดยประมาณของอัตรา

ผลตอบแทนที่ทาให้ค่าสมการนั้นเป็ นจริ งอัตราผลตอบแทนที่ได้น้ นั จะเป็ นค่าโดยประมาณในการเริ่ มการ
ลองผิดลองถูกในการคานวณหาค่าอัตราผลตอบแทน (ROR)
การวิเคราะห์ ความไว ที่ มีผลต่อการพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจในส่ วนของการวิเคราะห์ ทางเลื อกที่
ค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆ ที่ มีความไวต่อการเปลี่ ยนแปลง โดยต้องนาเอาข้อมูลที่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบการตัดดสิ นใจ ให้ได้รายละเอียดใกล้เคียงกับความจริ งมากที่สุด
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โดยการใช้ความรู ้ต่างๆ มาคานวณจะเป็ น วิธีมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth ,PW) วิธีมูลค่ารายปี (Annual
Worth , AW) การหาอัตราผลตอบแทน (Rate of Return , ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อเงิน
ลงทุน (Benefit Cost Ratio) เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ความไวจะเป็ นการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั (PW)

มูลค่ารายปี (AW)

อัตรา

ผลตอบแทน (ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) มีผลต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
เลือกโครงการเมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่แล้วพารามิเตอร์ ที่นามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ความไวจะหมายถึงพารามิ เตอร์ ต่างๆ หรื อปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประมาณค่าเช่ นเงินลงทุน
เริ่ มต้นมูลค่าสุ ดท้ายของทรั พย์สินค่าดาเนิ นงานและค่าซ่ อมบารุ งรายปี อายุการใช้งานอัตราดอกเบี้ยหรื อ
อัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (Minimum Atrive Rate of Return, MARR) เป็ นต้นในการเปลี่ยนแปลง
อายุก ารใช้ง านจะมี ผ ลอย่า งมากต่ อ การตัด สิ น ใจการเปลี่ ย นแปลงพารามิ เ ตอร์ แต่ อ ย่า งไรก็ต ามอัต รา
ผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) อาจจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจถ้าทุกทางเลือกมี
อัตราผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) โดยขั้นตอนคานวณการวิเคราะห์
ความไวนั้นมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
o กาหนดพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
o กาหนดขอบเขตที่เป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์น้ นั
o กาหนดวิธีการที่จะใช้วดั ประเมินเช่นวิธีมูลค่าปั จจุบนั (Pw) วิธีมูลค่ารายปี (AW) วิธีอตั รา
ผลตอบแทน (ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) เป็ นต้น

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาระบบการควบคุมอัตโนมัติ สาหรับระบบบาบัดน้ าเสี ยของสถานี กลางบางซื่ อให้เกิดเป็ น
ระบบที่มีเสถียรภาพ มีประสิ ทธิภาพเกิดความรวดเร็ วในการส่ งข้อมูลสถานะต่างๆ ของระบบการบาบัดน้ า
เสี ย ซึ่ งมีการนาเอารู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลดิจิตอลแบบอนุ กรมรู ปแบบหนึ่ งมาใช้โดยจะมีการส่ งข้อมูล
แบบในลักษณะเป็ นการเดินสายไฟเชื่อมต่อเครื อข่าย และการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารความคุม้ ทุน
สาหรับระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยการควบคุมอัตโนมัติแทนการควบคุมและดาเนิ นการตรวจสอบการทางาน
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR
ในการปฏิบตั ิงานประจาวันของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบาบัดน้ าเสี ยโครงการของสถานี กลางบางซื่ อ
นั้นฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยโดยทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบาบัดน้ า
เสี ย จะทาในการตรวจวัดพารามิเตอร์ ที่จาเป็ นต่อการเดินระบบ อาทิ เช่น ค่าปริ มาณออกซิเยนที่สะสมอยูใ่ น
น้ า (Dissolved Oxygen) ค่า pH ค่าอุณหภูมิและค่าอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งค่าต่างๆ เหล่านี้ จะเป็ นข้อมูลใช้
ประกอบการควบคุมการทางานของระบบในแต่ละวันในการควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย เช่น
การปรับเปลี่ยนเวลาการเติมอากาศ การปรับค่า pH ของน้ าเสี ยที่เข้าระบบบาบัด รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ
น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากสถานี กลางบางซื่ อ จากอาคารต่างๆ ที่มีแหล่งกาเนิ ดจากห้องปฏิบตั ิการ ห้องน้ า
โรงอาคาร บริ ษทั ในพื้นที่เช่า หอพักพนักงาน เป็ นต้น จะไหลเข้าสู่ บ่อสู บน้ าเสี ยตามจุดรวมน้ าเสี ยภายใน
อาคารทั้งสิ้ น 3 บ่อแล้วจึงสู บส่ งน้ าเสี ยเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสี ยรวมของ สถานีกลางบางซื่อ ระบบที่ออกแบบ
ที่ใช้อยูเ่ ดิมเป็ นการเดินระบบด้วยระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor (SBR)) โดยเป็ นระบบที่เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานและลดการใช้พลังงานด้วยการใช้จุลินทรี ยใ์ นการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย
และทาการตกตะกอนในบ่อ SBR (แยกชั้นน้ าใสกับชั้นตะกอน) หลังจากนั้นทาการสู บถ่ายน้ าใสด้านบน
ตะกอนซึ่ ง ผ่า นการบาบัด แล้ว น ากลับมาใช้ประโยชน์ภ ายในพื้ น ที่ บ ริ เวณต่ า งๆ ในสถานี ก ลางบางซื่ อ
ปั จจุ บนั ระบบบาบัด น้ า เสี ย ในโครงการ สามารถรองรั บน้ าเสี ยที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในพื้นที่ ไ ด้ประมาณ 1,800
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
การควบคุ มการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากสาหรั บการ
สัง่ งาน การตรวจสอบ และการบันทึกผลการทางานของเครื่ องสู บน้ าเสี ย เครื่ องเติมอากาศในระบบบาบัดน้ า
เสี ย และการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ พร้อมทั้งข้อมูลของน้ าที่จะเข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ย
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ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญเป็ นอย่างมาก ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ ในโครงการสถานีกลางบางซื่อ
มีความจาเป็ นที่จะใช้การควบคุมอัตโนมัติเป็ น เครื่ องในการควบคุมการทางานของ เครื่ องมือต่างๆ ในระบบ
บ าบัด น้ า เสี ย

โดยมี อุ ป กรณ์ ที่ เ ลื อ กใช้เ ป็ น โปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์ หรื อ พี แ อลซี

(Programmable logic Control ( PLC)) ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลที่สูง แต่การทางานไม่ซบั ซ้อน
การเปลี่ยนแปลงการทางานก็สามารถทาได้รวดเร็ ว และยังสามารถส่ งข้อมูลที่จาเป็ นเป็ นแบบอัตโนมัติได้
การศึกษานี้ จึงจะทาการเปรี ยบเที ยบการทางานของระบบเดิ ม คือระบบที่ใช้วงจรรี เลย์เป็ นเครื่ องมือ กับ
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี การศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยให้ทราบถึงการออกแบบระบบบาบัด
น้ าเสี ยแบบ SBR การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ พีแอลซี รวมทั้งการเปรี ยบเทียบต้นทุนการใช้อุปกรณ์
ของระบบเดิ มคือวงจรรี เรย์และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยการใช้พีแอลซี ในตูค้ วบคุม โดยมีผล
ดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์เพื่อการควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ย
ผลการทดสอบของเครื่ องจักรและค่าพารามิเตอร์ของน้ าเสี ยที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ย
วิเคราะห์การลงทุนที่จะใช้พีแอลซี มาแทนวงจรรี เลย์

4.1 การออกแบบระบบการบาบัดนา้ เสี ยด้ วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้ในงานในสถานีกลางบางซื่อเป็ นการใช้ระบบบาบัดน้ าเสี ยระบบตะกอนเร่ ง
AS (Activated sludge) แบบ SBR (Sequencing Batch Reactor) ระบบตะกอนเร่ ง AS หรื อระบบเลี้ยงตะกอน
เป็ นระบบกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางชีววิทยา ซึ่ งอาศัยสิ่ งมีชีวิตได้แก่ จุลินทรี ยใ์ นการกิน ย่อยสลายดูด
ซับ ทาลายหรื อเปลี่ยนรู ปของมวลสารอินทรี ยต์ ่างๆ ที่มีอยู่ในน้ าเสี ยให้มีค่าความสกปรกน้อยลง โดยอาศัย
ปฏิกิริยาทางเคมีแบบใช้ออกซิ เจน ส่ วนระบบบาบัดน้ าเสี ยระบบตะกอนเร่ ง แบบ SBR นั้นเป็ นวิธีการบาบัด
น้ าเสี ยที่ใช้พ้ืนที่นอ้ ย สะดวก ประหยัดและใช้ตน้ ทุนต่า เพราะบ่อบาบัดน้ าเสี ยเติมอากาศกับบ่อบาบัดน้ า
เสี ยตกตะกอนอยูใ่ นบ่อบาบัดน้ าเสี ยเดียวกัน เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยโดยวิธีทางชีวภาพสารอินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ น
สาเหตุของการเน่าเสี ยของน้ า สารอินทรี ยจ์ ะถูกจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นบ่อบาบัดน้ าเสี ยเติมอากาศย่อยสลาย โดยใน
กระบวนการย่อยสลายดังกล่าวจะต้องใช้ออกซิเจนเป็ นส่ วนประกอบ เราจึงต้องทาการเติมอากาศให้เพียงพอ
เพื่อให้จุลินทรี ยส์ ามารถนาออกซิ เจนไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้ โดยใช้การเติมอากาศ
เป็ นช่วงๆ
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 การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสี ยเบือ้ งต้ น
ในการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยเบื้องต้น ต้องพิจารณา
1. ปริ มาณน้ าเสี ย
2. ความสามารถในการรองรับน้ าเสี ยของระบบบาบัดน้ าเสี ย
3. ความสามารถในการบาบัดน้ าเสี ย
 ปริ มาณน้ าเสี ย วัดได้จาก
o การประเมินจากนาใช้
o การจับเวลาทางานของเครื องสูบน้ าเสี ย
o การวัดความเร็ วของน้ าที่ไหลในรางระบาย
o การใช้ Flow meter
o การจับเวลาและวัดปริ มาตรของน้ าเสี ยที่ไหลเข้าบ่อบาบัดน้ าเสี ย
o การวัดอัตราการไหลของนาด้วยเวียร์

รูปที่ 4.1 FLOW METER
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 ความสามารถในการรองรับน้ าเสี ยของระบบน้ าเสี ย
ค่า BOD loading (อัตราภาระบีโอดี) = BOD x Q / 1,000 เป็ นข้อมูลสาหรับการออกแบบระบบ
บาบัดน้ าเสี ยที่จะบอกถึงปริ มาณน้ าที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยที่คานวนตามการใช้สุขภัณฑ์ตลอดวันที่มี
การใช้ และค่าพารามิเตอร์ที่คานวณของผูอ้ อกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 WASTEWATER CONDITION
1800 m3 / day

Waste water from Station Phase 1 =
BOD inf

=

180

mg / L

BOD eff

=

20

mg / L

โครงการรถไฟฟ้ าสายสี แดงมีน้ าเสี ย 1,800 ลบ.ม./วัน ค่าบีโอดีของน้ าเสี ยเท่ากับ 180 มก./ล. ให้หา
อัตราภาระบีโอดี
อัตราภาระบีโอดี

=

(20 มก./ล. x 1,800 ลบ.ม./วัน)/1,000

=

36 กก./วัน

 ความสามารถในการบาบัดน้ าเสี ย
ประสิ ทธิภาพของระบบ (%) =

(ค่าเข้า – ค่าออก)

ค่าเข้า
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี แดงมีน้ าเสี ย 1,800 ลบ.ม./วัน ระบบบาบัดนาเสี ยนี้มีประสิ ทธิภาพเท่าไร
ประสิ ทธิภาพของระบบ (%) =
= 88.888 %
 องค์ ประกอบหลักของระบบบาบัดนา้ เสี ยชนิด SBR
1. บ่อสู บน้ าเสี ย
2. บ่อบาบัดน้ าเสี ยเติมอากาศ - ตกตะกอน
3. บ่อบาบัดน้ าเสี ยเก็บตกตะกอน
4. บ่อบาบัดน้ าเสี ยฆ่าเชื้อโรค หรื อบ่อบาบัดน้ าเสี ยสัมผัสคลอรี น
5.บ่อบาบัดน้ าเสี ยน้ าใส

58

บ่ อสู บ เป็ นบ่อแรกที่รวบรวมน้ าเสี ยทั้งหมดไว้ แล้วสู บส่ งไปเข้าบ่อเติมอากาศหรื อคลองวนเวียน
ด้วยเครื่ องสู บน้ าเสี ยจานวน 2 เครื่ อง โดยมีการสู บน้ าเป็ นช่วงระดับของน้ า โดยใช้ลูกลอยในการควบคุมการ
ทางานของเครื่ องสู บน้ าด้วยระบบ Automatic Control (อัตโนมัติ)
บ่ อบาบัดน้าเสี ยเติมอากาศ – ตกตะกอน เป็ นกระบวนการแบบเติมน้ าเสี ยเข้า – ถ่ายออก ทาหน้าที่
เป็ นบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา เพื่อบาบัดของเสี ยที่อยู่ในบ่อบาบัดน้ าเสี ย แล้วตกตะกอน โดยการเลี้ยงตะกอน
จุลินทรี ยต์ ามปริ มาณที่ตอ้ งการที่ออกแบบไว้ โดยการทางานเป็ นช่วงๆ โดยวิธีการนาน้ าเสี ยเข้าบ่อบาบัดน้ า
เสี ยเติมอากาศ เครื่ องเติมอากาศก็ทางานเพื่อให้ออกซิ เจนในน้ าอย่างเพียงพอเป็ นเวลาตามที่ได้ออกแบบไว้
เครื่ องจะปิ ดการเติมอากาศเป็ นเวลาประมาณไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง และไม่เกิน 4 ชัว่ โมง เพื่อถ่ายน้ าใสที่ผา่ น
การบาบัดแล้วออกทิ้ง
บ่ อบาบัดน้าเสี ย เก็บตกตะกอน เป็ นลักษณะบ่อบาบัดน้ าเสี ยกรองโดยมีช้ นั หิ นหรื อกรวดและชั้น
ทราย โดยตะกอนส่ วนเกินที่นามากาจัด จะสู บจากบ่อบาบัดน้ าเสี ยตกตะกอนเข้ามาที่ลานตากตะกอน ตะกอน
จะถูกตากให้แห้งอยูบ่ นชั้นทรายโดยแสงอาทิตย์กบั ลมเป็ นตัวทาให้แห้งก่อนน้ าจะไหลจึงลงสู่กน้ ลานตากผ่าน
ท่อเจาะรู แล้วรวบรวมนา ไปยังบ่อสู บ
บ่ อบาบัดน้าเสี ยฆ่ าเชื้อโรค หรื อบ่ อบาบัดน้าเสี ยสั มผัสคลอรี น ทาหน้าที่รับน้ าใสที่ไหลมาจากบ่อ
บาบัดน้ าเสี ยตกตะกอนก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกไป จะต้องผ่านการฆ่าเชื้ อภายในบ่อบาบัดน้ าเสี ยฆ่าเชื้ อโรค
ก่ อน โดยการสัม ผัสกับคลอรี น ภายในบ่ อบ าบัด น้ าเสี ย สัมผัส คลอรี น โดยมี ก ารตรวจวัด ให้อยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด จึงปล่อยทิ้งออกไป
บ่ อบาบัดนา้ เสี ยนา้ ใส ทาหน้าระบายน้ าที่ผา่ นการบาบัดแล้วออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ย


หลักการทางานของระบบเติมอากาศ และตกตะกอนชนิด SBR

การทางานของระบบเติมอากาศแบ่งออกเป็ น 4 ช่วงการทางาน ดังต่อไปนี้
ช่ วงเติมอากาศ น้ าเสี ยไหลเข้ามายังบ่อเติมอากาศ พร้อมกับเครื่ องเติมอากาศทางานให้ออกซิเจนใน
น้ าเสี ยอย่างเพียงพอและปั่ นป่ วนทัว่ ถึงทั้งบ่อ เป็ นเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง เพื่อให้จุลินทรี ยน์ า
ออกซิเจนไปใช้ เพื่อทาการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย หรื อเป็ นการเลี้ยงตะกอนจุลินทรี ยน์ นั่ เอง
ช่ วงเวลาตกตะกอน ซึ่ งเป็ นช่วงที่เครื่ องเติมอากาศหยุดการเติมอากาศตามเวลาที่กาหนดไว้ในการ
ออกแบบ เพื่อให้ตะกอนจุลินทรี ยม์ ีเวลาในการตกตะกอน โดยใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง
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ช่ วงเวลาดึงน้าใสออก ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ตะกอนจุลินทรี ยร์ วมตัวกันตกลงสู่ กน้ บ่อบาบัดน้ าเสี ยแยก
จากน้ า ทาให้น้ าใสอยูด่ า้ นบน เพื่อดึงน้ าใสที่ผา่ นการบาบัดแล้วออกทิ้งจนถึงระดับน้ าต่าสุ ดตามที่กาหนดไว้
โดยผ่านบ่อบาบัดน้ าเสี ยสัมผัสคลอรี น
ช่ วงเวลาน้าเข้ าและเติมอากาศ น้ าเข้าจนถึงระดับน้ าสู งสุ ดตามที่กาหนดไว้ การเติมอากาศเป็ นไป
ตามช่วงเวลาเติมอากาศ (ช่วงที่ 1) ในกรณี ที่น้ าเสี ยไหลเข้าสู่ บ่อบาบัดน้ าเสี ยเติมอากาศยังไม่ถึงระดับสู งสุ ด
แต่ระยะเวลาในการเติมอากาศถึงเวลาหยุดการเติมอากาศเพื่อดึงน้ าใสออกทิ้ง ระบบควบคุมจะไม่ส่ังให้มี
การดึงน้ าทิ้ง แต่ระบบควบคุมจะสั่งให้เครื่ องเติมอากาศทางานต่อไปอีก จนครบช่วงเวลาการเติมอากาศ จะ
เป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อยจนกว่าน้ าจะไหลเข้าถึงระดับสูงสุ ด จึงจะหยุดให้มีการตกตะกอน แล้วดึงน้ าใสออกทิ้ง
 การกาจัดตะกอนส่ วนเกิน
ตะกอนจุลินทรี ยท์ ี่เกิ ดขึ้นในบ่อเติมอากาศหรื อ บ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยานั้น ถ้ามีปริ มาณตะกอน
จุลินทรี ยม์ ากเกิน ตามที่ได้กาหนดไว้ในการออกแบบ ต้องมีการสู บเอาตะกอนจุลินทรี ยส์ ่ วนที่เกินนั้นไป
กาจัด หรื อ ไปสู่ ลานตากตะกอน
ในงานวิจยั เพื่อออกแบบระบบควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ยในโครงการรถไฟฟ้ า สถานี กลางบางซื่ อ
ในครั้ งนี้ มีการศึ กษาคุณสมบัติของพีแอลซี เพื่อการควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งจะต้องใช้อุปกรณ์ ที่มี
ความสามารถในการควบคุ มการทางานของเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ยโดยจะต้องทางานตามการ
ออกแบบโครงสร้างของระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ได้ออกแบบไว้เดิมเป็ นระบบเอสบีอาร์ ที่เป็ นระบบบาบัดน้ า
เสี ยบาบัดแบบชีวภาพแบบตะกอนเร่ ง ระบบเอสบีอาร์จะประกอบด้วยการบาบัดคือ การเติมน้ าเสี ยเข้าระบบ
บาบัดน้ าเสี ย การบาบัด การตกตะกอน การถ่ายน้ าทิ้ง และการพักระบบบาบัดน้ าเสี ย โดยปั จจัยที่มีผลต่อการ
บาบัดด้วยระบบเอสบีอาร์ จะประกอบด้วย ความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์ ออกซิ เจนละลาย ระยะเวลาการ
บาบัด เป็ นต้น
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รูปที่ 4.2 FLOW DIAGRAM ในระบบบาบัดน้ าเสี ยของโครงการ สถานีกลางบางซื่อ
จากรู ปที่ 4.2 เป็ นข้อมูลการออกแบบปริ มาณน้ าเสี ยที่จะเข้ามาในระบบและปริ มาณออกซิ เจนที่
จุลินทรี ยต์ อ้ งการนาไปใช้ในการย่อยสลาย จะถูกส่ งมายังบ่อ ที่ชื่อว่า EQ จากบ่อ EQ จะถูกส่ งน้ าไปยังบ่อ
SBR 1,2 ตามจานวนรอบ จากบ่อ SBR 1,2 ตะกอนที่อยูก่ น้ บ่อบาบัดจะถูกส่ งไปยังบ่อ Sludge Storage และ
จากบ่อ Sludge Storage จะต้องมีการสู บตะกอนหนักไปกาจัดโดนจะสู บเข้าที่เครื่ อง Belt Press ต่อไป และ
น้ าที่ใสจะถูกส่ งไปที่ บ่อ Effluent โดยจะมีน้ าที่ผ่านการบาบัดแล้วออกจานวนเท่าเดิ มและค่าปริ มาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรี ยต์ อ้ งการนาไปใช้ในการย่อยสลาย จะต้องผ่านตามที่กาหนดหรื อไม่เกินค่ามาตราฐาน
ระบบ SBR Reactor แต่ละบ่อบาบัดน้ าเสี ยประกอบด้วย เครื่ องวัดระดับน้ าประจาบ่อ เครื่ องสู บน้ า
เสี ยเข้าบ่อบาบัดน้ าเสี ย (EQP) เครื่ องเติมอากาศ (EJ & AR) เครื่ องสู บระบายตะกอน (SLP) อุปกรณ์ระบาย
น้ าออก (EFP) - รอบการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor แต่ละรอบจะมีเวลาประมาณ 4 - 12 ชม.
โดยมีข้นั ตอนการทางาน แบ่งได้เป็ น 5 ช่วง ดังนี้
- ช่วงเติมน้ าเสี ย (ประมาณ 1.5 ชัว่ โมง)
- ช่วงเติมอากาศ (ประมาณ 4.0 ชัว่ โมง)
- ช่วงตกตะกอน (ประมาณ 1.0 ชัว่ โมง)
- ช่วงระบายน้ าใส (ประมาณ 1.0 ชัว่ โมง)
- ช่วงพักบ่อบาบัดน้ าเสี ย (ประมาณ 0.5 ชัว่ โมง)
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ระยะเวลาการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ที่กาหนดนี้ เป็ นเพียงค่าจากการประเมิน ใน
การ ดาเนิ นงานติ ดตั้ง จะต้องทาการประเมิ น ข้อมูลปริ มาณและลักษณะน้ าเสี ยอี กครั้ งและทาการ ปรั บ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมเพื่อให้การบาบัดน้ าเสี ยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.2 การศึกษาข้ อมูลอุปกรณ์ เพือ่ การควบคุมระบบบาบัดนา้ เสี ย
ด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการศึกษาระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR ที่ทางานเป็ นตามเวลาโดยไม่
ผิดพลาดดังนั้นจึงเลือกใช้ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control: PLC) เป็ น
อุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรหรื อกระบวนการทางานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็ น
มันสมองสัง่ การที่สาคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็ นอินพุตและเอาต์พตุ ที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทนั ที
 โครงสร้ างของ PLC
PLC เป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม PLC ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจา หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่ งข้อมูล และหน่วยป้ อนโปรแกรม PLC ขนาดเล็กส่ วนประกอบ
ทั้งหมดของ PLC จะรวมกันเป็ นเครื่ องเดียว แต่ถา้ เป็ นขนาดใหญ่สามารถแยกออกเป็ นส่ วนประกอบย่อยๆ
ได้
หน่ วยความจาของ PLC ประกอบด้วย หน่วยความจาชนิ ด RAM และ ROM หน่วยความจาชนิ ด
RAM ทาหน้าที่เก็บโปรแกรมของผูใ้ ช้และข้อมูลสาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของ PLC ส่ วน ROM ทาหน้าที่
เก็บโปรแกรมสาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของ PLC ตามโปรแกรมของผูใ้ ช้ ROM ย่อมาจาก Read Only
Memory สามารถโปรแกรมได้แต่ลบไม่ได้ ถ้าชารุ ดแล้วซ่อมไม่ได้
1. RAM (Random Access Memory) หน่วยความจาประเภทนี้ จะมีแบตเตอรี่ เล็กๆต่อไว้ เพื่อใช้
เลี้ยงข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและเขียนโปรแกรมลงใน RAM ทาได้ง่ายมาก จึงเหมาะกับการใช้งานใน
ระยะทดลองเครื่ องที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมบ่อยๆ
2. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจาชนิด EPROM นี้ จะต้อง
ใช้เครื่ องมือพิเศษในการเขียนโปรแกรม การลบโปรแกรมทาได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตหรื อตากแดด
ร้ อ นๆ นานๆ มี ข ้อ ดี ต รงที่ โ ปรแกรมจะไม่ สู ญ หายแม้ไ ฟดับ จึ ง เหมาะกับ การใช้ง านที่ ไ ม่ ต ้อ งเปลี่ ย น
โปรแกรม
3. EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจาชนิดนี้ ไม่
ต้องใช้เครื่ องมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใช้วิธีการทางไฟฟ้ าเหมือนกับ RAM นอกจากนั้นก็
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ไม่จาเป็ นต้องมีแบตเตอรี่ สารองไฟเมื่อไฟดับ ราคาจะแพงกว่า แต่จะรวมคุณสมบัติที่ดีของทั้ง RAM และ
EPROM เอาไว้ดว้ ยกัน

รูปที่ 4.3 PLC ที่ใช้ในการควบคุมการทางานของตูค้ วบคุมในระบบบบาบัดน้ าเสี ย\
ข้อแตกต่างระหว่าง PLC กับ COMPUTER
PLC ถูกออกแบบ และสร้างขึ้นเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
โปรแกรมและการใช้งาน PLC ทาได้ง่ายไม่ยงุ่ ยากเหมือนคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป PLC มีระบบการตรวจสอบ
ตัวเองตั้งแต่ช่วงติดตั้งจนถึงช่วงการใช้งานทาให้การบารุ งรักษาทาได้ง่าย PLC ถูกพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้การใช้งานสะดวกขณะที่วิธีใช้คอมพิวเตอร์ยงุ่ ยากและซับซ้อนขึ้น
ส่ วนประกอบของ PLC
1.ส่ วนที่เป็ นหน่วยประมวลผลกลาง (Control Processing Unit: CPU)
2.ส่ วนของอินพุตและเอาต์พตุ (I/O Unit)
3.เครื่ องป้ อนโปรแกรม (Programming Device)
ส่ วนที่เป็ นหน่วยประมวลผลกลาง (Control Processing Unit: CPU) เป็ นส่ วนสมองของระบบ
ภายใน CPU จะประกอบไปด้วยวงจร Logic Gate ชนิดต่างๆ หลายชนิด และมี Microprocessor-based ใช้
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สาหรับแทนอุปกรณ์จาพวกรี เลย์ (Relay) เคาน์เตอร์ (Counter) ไทเมอร์ (Timer) และซี เควนเซอร์
(Sequencers) เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ออกแบบใช้วงจรรี เลย์แลดเดอร์ ลอจิก (Relay Ladder Logic) ได้
CPU จะยอมรับ (Read) Input Data จากอุปกรณ์ให้สัญญาณต่างๆ จากนั้นจะปฏิบตั ิการและเก็บ
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจากหน่ วยความจา และส่ งข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องไปยังอุปกรณ์ควบคุม (Control
Device) แหล่งของกระแสไฟฟ้ าตรงสารับใช้สร้างโวลต์ต่า (Low Level Voltage) ซึ่งใช้โดย Processor และ
I/O Modules และแหล่งจ่ายไฟนี้ จะเก็บไว้ที่ CPU หรื อแยกออกไปติดตั้งที่จุดอื่นก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ผูผ้ ลิตแต่ละ
รายการประมวลผลของ CPU จากโปรแกรมทาได้โดยรับข้อมูลจากหน่วยอินพุตและเอาต์พุต และส่ งข้อมูล
สุ ดท้ายที่ได้จากการประมวลผลไปยังหน่ วยเอาต์พุต เรี ยกว่า การสแกน (Scan) ซึ่ งใช้เวลาจานวนหนึ่ ง
เรี ยกว่า เวลาสแกน เวลาในการสแกนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 100 msec. (0.001-0.1วินาที) ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลและความยาวของโปรแกรม หรื อจานวนอินพุต/เอาต์พุตหรื อจานวนอุปกรณ์ที่ต่อจาก PLC
เช่น เครื่ องพิมพ์ จอภาพ เป็ นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะทาให้เวลาในการสแกนยาวนานขึ้น การเริ่ มต้นการสแกน
เริ่ มจากรับคาสัง่ ของสภาวะของอุปกรณ์จากหน่วยอินพุตมาเก็บไว้ในหน่วยความจา (Memory) เสร็ จแล้วจะ
ทาการปฏิบตั ิ การตามโปรแกรมที่ เขียนไว้ทีละคาสั่งจากหน่ วยความจานั้นจนสิ้ นสุ ด แล้วส่ งไปที่หน่ วย
เอาต์พตุ ซึ่งการสแกนของ PLC ประกอบด้วย
ส่ วนของอินพุตและเอาต์พุต (I/O Unit) จะต่อร่ วมกับชุดควบคุมเพื่อรับสภาวะและสัญญาณต่างๆ
เช่น หน่วยอินพุตรับสัญญาณหรื อสภาวะแล้วส่ งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลแล้วจะ
ส่ งให้ส่วนของเอาต์พุต เพื่อให้อุปกรณ์ ทางานตามที่โปรแกรมเอาไว สัญญาณอินพุตจากภายนอกที่เป็ น
สวิตช์และตัวตรวจจับชนิ ดต่างๆ จะถูกแปลงให้เป็ นสัญญาณที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ น AC หรื อ DC
เพื่อส่ งให้ CPU ดังนั้น สัญญาณเหล่านี้จึงต้องมีความถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้ว CPU จะเสี ยหายได้
สัญญาณอินพุตที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดงั นี้
1.ทาให้สญ
ั ญาณเข้า ได้ระดับที่เหมากับะสมกับ PLC
2.การส่ ง สั ญญาณระหว่า งอิ น พุ ต CPU
จะติ ด ต่ อ กัน ด้ว ยล าแสง ซึ่ ง อาศัย อุ ป กรณ์ ป ระเภท
โฟโตทรานซิสเตอร์เพื่อต้องการแยกสัญญาณ (Isolate) ทางไฟฟ้ าให้ออกจากกัน เป็ นการป้ องกันไม่ให้ CPU
เสี ยหายเมื่ออินพุตเกิดลัดวงจร
3.หน้าสัมผัสจะต้องไม่ส่นั สะเทือน (Contact Chattering) สัญญาณเอาต์พุตจะทาหน้าที่รับค่าสภาวะ
ที่ได้จากการประมวลผลของ CPU แล้วนาค่าเหล่านี้ ไปควบคุมอุปกรณ์ทางาน เช่น รี เลย์ โซลีนอยด์ หรื อ
หลอดไฟ เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้วยังทาหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ออกจาก
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อุปกรณ์เอาต์พตุ โดยปกติเอาต์พุตนี้ จะมีความสามารถขับโหลดด้วยกระแสไฟฟ้ าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่
ถ้าโหลดต้องการกระแสไฟฟ้ ามากกว่านี้ จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ขบั อื่นเพื่อขยายให้รับกระแสไฟฟ้ ามากขึ้น
เช่น รี เลย์หรื อคอนแทคเตอร์ เป็ นต้น อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นสัญญาณอินพุต ได้แก่ พรอกซิมิต้ ีสวิตช์ (Proximility
Switch) ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) ไทเมอร์ (Timer) โฟโตอิเล็กืริกสวิตช์ (Photoelectric Switch) เอนโค้ด
เดอร์ (Encoder) เคาน์เตอร์ (Counter) เป็ นต้นอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นสัญญาณเอาต์พตุ ได้แก่ รี เลย์ (Relay) มอเตอร์
ไฟฟ้ า (Electric Motor) โซลินอยด์ (Solenoid) ขดลวดความร้อน (Heat Coil) หลอดไฟ (Lamp) เป็ นต้น
เครื่ องป้ อนโปรแกรม (Hand Held) ทาหน้าที่ ควบคุมโปรแกรมของผูใ้ ช้ลงในหน่วยความจาของ
PLC นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่ติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั PLC เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจการปฏิบตั ิงานของ PLC
และผลการควบคุมเครื่ องจักรและกระบวนการตามโปรแกรมควบคุมที่ผใู ้ ช้เขียนขึ้นได้อีกด้วย
เครื่ องป้ อนโปรแกรม (Hand Held) แต่ละยี่หอ้ จะไม่เหมือนกันแต่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่
เหมือนกัน
งานวิจยั ครั้งนี้ใช้ PLC รุ่ น MODICON PLC M221 BY SCHNEIDER
สาหรับ PLC Modicon M221 มีขอ้ ดีอย่างไร
Cartridges Card เป็ นอุปกรณ์เสริ มที่สามารถติดตั้งเข้าไปใน PLC เพื่อเพิ่ม port ให้กบั PLC ซึ่งมี
ข้อดี ดังนี้
1.ลดพื้นที่ดา้ นข้างในการติดตั้ง Expansion IO Module
2.ประหยัดสายเชื่อมต่อ เนื่องจากสามารถติดตั้งในช่องสาหรับ Cartridges Card ที่ PLC

รูปที่ 4.4 ช่องสาหรับติดตั้ง Cartridges Card จะอยูใ่ นตาแหน่งของวงกลมสี เขียว
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ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการตัดสิ นใจในการเลือก PLC M221 ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการทางานใน
การควบคุมการทางานของเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย ในโครงการนี้
New CPU ใช้ Powerful CPU รองรับการทางาน และประมวลผลคาสั่งที่ 0.2 micro second ทาให้
เหนือกว่าคู่แข่ง และรองรับการทางานที่ซบั ซ้อนในปัจจุบนั และอนาคต
Big memor Modicon PLC M221 ให้หน่วยความจา RAM 64 kByte ซึ่งเป็ นหน่วยความจาที่เร็ วที่สุด
เพื่อรองรับการทา Paging จาก CPU และ หน่วยความจาไว้สาหรับเก็บโปรแกรม Flash Memory 2 MByte
เพื่อรองรับโปรแกรมคาสัง่ ขนาดใหญ่ถึง 10 K Boolean
มีหน่วยความจาแบบ Word ถึง 8000 ตัว และ bit 512 ตัว ทาให้ทางานกับข้อมูลขนาดใหญ่ๆ ได้
อย่างสบาย
มี Application Function ที่ออกแบบมาเพื่อลดเวลาการพัฒนาโปรแกรม สามารถหยิบมาใช้งานได้
ง่ายพร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงที่พฒั นามาเพื่อการใช้งานต่างๆ เช่ น เครนชัง่ น้ าหนัก (Hoisting application)
บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging application) สายพานลาเลียง (Conveyor system application) และอื่นๆ
มี Functional Safety Module ที่ได้รับมาตรฐาน CAT 4 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสูงสุ ด
มี Bus Expansion Module ซึ่งทางานที่ความเร็ วเดียวกับ CPU Bus โดยรองรับได้ถึง 5 เมตร เหมาะ
สาหรับ application ที่ตอ้ งการประหยัดสายไฟในการควบคุมจากระยะไกล
รองรับ E-Library ผ่านทาง QR Code เพื่อค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ

รูปที่ 4.5 Modicon PLC M221
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PLC MODICON ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ 2 รู ปแบบ ตามความถนัดของผูใ้ ช้งาน
 Modicon M221 Brick (Japanese style) ออกแบบมาทดแทน PLC แบบเก่าที่ไม่ติดปั ญหาเรื่ อง
พื้นที่ในการติดตั้ง
จานวน I/O ที่เป็ น รุ่ น Standard มีให้เลือกดังนี้
1. Digital 16 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
2. Digital 24 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
3. Digital 40 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
จานวน I/O สู งสุ ดที่สามารถต่อเพิ่มได้ผา่ น (I/O Extension modules)
7 Modicon TM3 expansion Module
o จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 264 I/O ซึ่งมีให้ใช้อย่างเพียงพอบนเครื องจักรขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลาง
o จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 58 I/O ซึ่งเพียงพอต่อการทางาน บนเครื องจักรขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลาง
14 Modicon TM3 expansion Module with BUS expansion modules
o จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 488 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
o จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 114 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
มีให้เลือกทั้งรุ่ นที่ใช้ไฟเลี้ยง AC 100-240V. และรุ่ นใช้ไฟเลี้ยง DC 24V.
สามารถเพิ่ม Application Cartridges (โมดูลเสริ มด้านหน้า) ได้
- รุ่ น 16, 24 Logic I/O เพิม่ ได้ 1 Cartridges
- รุ่ น 40 Logic I/O เพิ่มได้ 2 Cartridges
 Modicon M221 Book (European Style) ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการ
ติดตั้ง
จานวน I/O ที่เป็ น รุ่ น Standard มีให้เลือกดังนี้
1. 16 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
2. 32 Logic I/O, Input Analog 2 ช่อง 0..10VDC
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จานวน I/O สู งสุ ดที่สามารถต่อเพิ่มได้ผา่ น (I/O Extension modules)
7 Modicon TM3 expansion Module
o จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 256 I/O ซึ่งมีให้ใช้อย่างเพียงพอ บนเครื องจักรขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง
o จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 58 I/O ซึ่ งเพียงพอต่อการทางาน บนเครื องจักรขนาดเล็ก
จนถึงขนาดกลาง
14 Modicon TM3 expansion Module with BUS expansion modules
o จานวน Digital I/O ได้สูงสุ ด 480 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
o จานวน Analog I/O ได้สูงสุ ด 114 I/O ซึ่งมีมากที่สุด เมื่อเทียบกับ PLC ในระดับเดียวกัน
ใช้ไฟเลี้ยง DC 24V. เหมาะสาหรับเครื่ องจักรที่ตอ้ งการแยกระบบไฟฟ้ ากับระบบคอนโทรล
การเชื่อมต่อ PLC ได้หลายช่องทางเพื่อโหลดโปรแกรม ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน
เชื่อมต่อทาง USB เพียงแค่เสี ยบสาย ก็เชื่อมต่อกับ SoMachine Basic เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมได้
ทันที
เชื่อมต่อทาง Ethernet ไม่ว่าจะเป็ น WiFi (ผ่าน AP) หรื อ Ethernet Port RJ45 แม้ไม่อยูห่ น้างานก็
สามารถแก้ไขโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้
เชื่อมต่อทาง SD Card สามารถพกพาได้สะดวก เพียงแค่เสี ยบแล้วโหลดโปรแกรม
ช่องทางสื่ อสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เป็ นมาตรฐาน
Modicon M221 มี Ethernet Link ใช้ทางานหน้าที่เป็ นช่องการสื่ อสารแบบ Modbus TCP (Client &
Server) รองรับการตั้งค่า IP Address แบบอัตโนมัติ (DHCP Client) เพื่อใช้ในการโปรแกรม หรื อดาวน์
โหลด และการทามอนิ เตอริ่ ง (Monitoring) รวมถึงการส่ ง SMS หรื อ Email ทาให้ง่ายต่อการบารุ งรักษาและ
เฝ้ าติดตามการทางานของเครื่ องจักร
Modicon M221 มี Serial Link ใช้ทางานหน้าที่เป็ นช่องสัญญาณสื่ อสารแบบ RS232 หรื อ RS485
โดยมีแหล่งจ่ายไฟให้ 5VDC ซึ่ งสามารถใช้ติดต่อกับ HMI, Temperature Controller, Drive, Energy Meter,
Process Meter ต่างๆ
ฟังก์ชน่ั พิเศษบน MODICON PLC M221 ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
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ฟังก์ชน่ั Process Control สามารถทา PID Loop control ได้ ทาให้ไม้ตอ้ งใช้ PID Controller จาก
ภายนอก
ฟังก์ชน่ั Counting โดยใช้ High Speed Counting (HSC) จานวน 4 ช่อง สามารถรับสัญญาณพัลส์
ความเร็ วสู งได้ เช่น Encoder, Linear เพื่อใช้ในงานวัดตาแหน่ ง ควบคุมตาแหน่ ง โดยความเร็ วสู งสุ ดที่
100kHz ซึ่งสูงที่สุดในคู่แข่งระดับเดียวกัน
ฟังก์ชน่ั Position control สามารถใช้งานควบคุมมอเตอร์ (ปกติจะมีเฉพาะ PLC ขนาดใหญ่เท่านั้น)
โดยใช้
o PWM (Pulse Width Modulation)
o Pulse generator (PLS)
o Pulse train outputs (PTO) ผ่านรู ปแบบการควบคุมตาแหน่งแบบ Trapezoidal profile และ
S curve, ที่ 100kHz

รูปที่ 4.6 การเชื่อมต่อ PLC กับอุปกรณ์อื่นๆ
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 การต่ อวงจร INPUT และ OUTPUT ของ PLC Schneider M221
ในการต่อ Digital Input นั้น เราจะแบ่งการต่อได้ 2 รู ปแบบ คือการต่อแบบ Sink Input และการต่อ
แบบ Source Input ดังนี้
1. Sink Input
ในการต่อสายแบบ Sink Input นั้นเราจะต่อไฟเลี้ยงเข้าที่เซนเซอร์ ตามปรกติเช่นไฟเลี้ยงของ
เซนเซอร์ ขั้วบวกสี น้ าตาล ขั้วลบสี น้ าเงิน เราก็จะต่อไฟจากแหล่งจ่ายขั้วบวกเข้าที่สายสี น้ าตาลของเซนเซอร์
และต่อไฟลบเข้าที่สายสี น้ าเงินของเซนเซอร์ และนาขั้วลบมาต่อที่ขา COM โดยจะมีสายสี ดาของเซนเซอร์
เป็ นสาย Output จากเซนเซอร์ ซึ่งเราจะนาสายสี ดานี้มาต่อเข้าที่ขา Io ถึง In
2. Source Input
ในการต่อสายแบบ Source Input นั้น นั้นเราจะต่อไฟเลี้ยงเข้าที่เซนเซอร์ตามปรกติเช่นไฟเลี้ยงของ
เซนเซอร์ ขั้วบวกสี น้ าตาล ขั้วลบสี น้ าเงิน เราก็จะต่อไฟจากแหล่งจ่ายขั้วบวกเข้าที่สายสี น้ าตาลของเซนเซอร์
และต่อไฟลบเข้าที่สายสี น้ าเงินของเซนเซอร์ และนาขั้วบวกมาต่อที่ขา COM โดยจะมีสายสี ดาของเซนเซอร์
เป็ นสาย Output จากเซนเซอร์ ซึ่งเราจะนาสายสี ดานี้มาต่อเข้าที่ขา Io ถึง In

รูปที่ 4.7 การต่อ Sink Input และ Source Input
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การต่อ Source Output
1. Sink Output
ในการต่อสายแบบ Sink Output นั้นเราจะต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกเข้าที่ load และต่อไฟเลี้ยงขั้วลบเข้าที่
ขา COMn

รูปที่ 4.8 การต่อสายแบบ Sink Output
2. Source Output
ในการต่อสายแบบ Source Output นั้นเราจะต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกเข้าที่ COMn และต่อไฟเลี้ยงขั้วลบ
เข้าที่ขา load

รูปที่ 4.9 การต่อสายแบบ Source Output
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 ระบบบาบัดนา้ เสี ย เพือ่ หาวิธีปรับลดพลังงานโดยการสั่ งให้ เครื่องจักรทางานลดลง
โครงสร้างของระบบบาบัดน้ าเสี ยระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เป็ นระบบเอสบีอาร์ เป็ นการบาบัดน้ าเสี ย
แบบชี วภาพแบบตะกอนเร่ ง การบาบัดคือการเติมน้ าเสี ยเข้าระบบบาบัดน้ าเสี ย การบาบัด การตกตะกอน
การถ่ า ยน้ า ทิ้ ง และการพัก ระบบบ าบัด น้ า เสี ย โดยปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การบ าบัด ด้ว ยระบบเอสบี อ าร์ จะ
ประกอบด้วย ความเข้มข้นของสารอินทรี ย ์ ออกซิเจนละลาย ระยะเวลาการบาบัด เป็ นต้น

รูปที่ 4.10 FLOW DIAGRAM ในระบบบาบัดน้ าเสี ยของโครงการ สถานีกลางบางซื่อ
รู ปที่ 4.10 แสดงการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยของโครงการ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมีการทางาน
ดังนี้
1. น้ าที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ย จะเติมเข้ามา 1,800 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน
2. น้ าเสี ยที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยจะเข้ามาที่บ่อแรกที่ชื่อว่า EQ จะทาการปรับสภาพน้ าด้วย
การเติมอากาศ และเมื่อเติมอากาศเสร็ จแล้วจะทาการเติมน้ าเข้าระบบเอสบีอาร์
3. น้ าเสี ยที่เข้าบ่อเอสบีอาร์ 1,2 ซึ่ งแต่ละรอบการทางานจะเติมน้ าเข้าบ่อ เอสบีอาร์ 1,2 รอบละ 225
ลูกบาศ์เมตร ซึ่ งเป็ นขั้นที่ 1 ของระบบเอสบีอาร์ เมื่อมีน้ าเข้าจะทาการเติมอากาศทันที จะเป็ นขั้นที่ 2 ของ
ระบบเอสบีอาร์ ในระบบเอสบีอาร์ 1,2 จะมีการเติมจุลินทรี ย ์ และเมื่อมีการเติมอากาศเสร็ จ จะมีการพัก
ระบบเพื่อให้ตะกอนตกลงสู่ กน้ บ่อบาบัดน้ าเสร็ จ เมื่อพักระบบเสร็ จสิ้ น จะทาการสู ญตะกอนที่อยู่กน้ บ่อ
บาบัดน้ าเสี ยไปทาการรี ดตะกอนและนาตะกอนไปทิ้งหรื อทาการกาจัดและสามารถนาไปเป็ นจุลินทรี ยเ์ พื่อ
ใช้ในการบาบัดน้ าเสี ยได้ น้ าที่ได้จากการรี ดตะกอนนั้นจะนาไปบาบัดที่บ่อ EQ ต่อไป และทาการสู ญน้ าใส
ที่อยูข่ า้ งบนไปเติมสารและส่ งออกสู่ สาธารณะ
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รูปที่ 4.11 ลักษณะการทางานของระบบเอสบีอาร์
จากรู ปที่ 4.11 เป็ นการอธิ บายลักษณะการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ยของระบบเอสบีอาร์โดยจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ลักษณะการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา (บ่อบาบัดน้ าเสี ยเติมอากาศ และตกตะกอน)
แบ่งเป็ น 5 ช่วง คือ
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1.ช่ วงเติมน้ าเสี ย (Fill) เป็ นช่ วงที่มีการเติมน้ าเสี ยเข้าสู่ บ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยาที่มีน้ าตะกอน
จุลินทรี ยจ์ ากวงจรการทางานก่อนหน้านี้ การเติมน้ าเสี ยทาให้ระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยาสูงขึ้น
2.ช่วงทาปฏิกิริยา (React) เป็ นช่วงที่เกิดปฏิกิริยาบาบัดน้ าเสี ย อาจจะมีการกวนหรื อการเติมอากาศ
ในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา ระยะเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาจะขึ้นกับคุณภาพน้ าทิ้ง (Effluent) ที่ตอ้ งการแต่
ต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทาให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์
3.ช่วงตกตะกอน (Settle) เป็ นช่วงที่เกิดการแยกตัวของตะกอนออกจากน้ าใสโดยช่วงนี้ จะไม่มีการ
รบกวนจากการเติมอากาศหรื อการกวนระยะเวลาในการตกตะกอนไม่ควรนานเกินไปเพื่อป้ องกันปั ญหา
ตะกอนลอยตัว
4.ช่วงระบายน้ าทิ้ง (Draw, Decant) เป็ นช่วงระบายน้ าใสที่ผา่ นการบาบัดแล้วออกจากบ่อบาบัดน้ า
เสี ยปฏิกิริยา ระยะเวลาการระบายขึ้นอยู่กบั การออกแบบระบบแต่ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปและไม่ควรมี
ตะกอนหลุดออกจากบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา
5.ช่วงพักระบบ (Idle) เป็ นช่วงการพักระบบเพื่อรองรับน้ าเสี ยที่จะเข้ามาสู่ การบาบัดในบ่อบาบัดน้ า
เสี ยปฏิกิริยา ช่วงนี้ อาจมีการเติมอากาศหรื อการกวนซึ่ งช่วงพักระบบนี้ อาจจะมีหรื อไม่มีก็ได้ข้ ึนอยู่กบั การ
ออกแบบ ระบบ
ข้อมูลการออกแบบของระบบบาบัดน้ าเสี ยที่จะบอกถึงปริ มาณน้ าที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยที่
คานวนตามการใช้สุขภัณฑ์ตลอดวันที่มีการใช้ และค่าพารามิเตอร์ ที่คานวณของผูอ้ อกแบบ ประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
 WASTEWATER CONDITION
Waste water from Station Phase 1

= 800 m3 / day

BOD inf

= 180 mg / L

BOD eff

= 20

SS inf

= 300 mg / L

SS eff

= 30 mg / L

mg / L
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ข้อมูลที่ได้จากผูอ้ อกแบบโครงสร้างของบ่อบาบัดน้ าเสี ย ส่ วนนี้ จะเป็ นหัวใจหลักที่จะใช้เป็ นสิ่ งที่
จะนามาวิเคราะห์ถึงหลักการต่างๆ หากมีการติดตั้งเครื่ องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในบ่อบาบัด
เสร็ จสิ้ นแล้วจะเกิดผลในด้านใดได้บา้ งซึ่ งจะเป็ นการวิเคราะห์เหตุที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจะเป็ นเครื่ องมือ
ที่จะนามาแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในภายหลังหากเกิ ดการขัดข้องในการทางานของอุปกรณ์ หรื อปรั บเปลี่ยน
เครื่ องจักร ในบ่อบาบัดน้ าเสี ย

รูปที่ 4.12 แบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยโครงการสถานีกลางบางซื่อ รถไฟฟ้ าสายสี แดง กรุ งเทพมหานคร
ข้อมูลของเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย เครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ยมีหลักการทางานที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะมีการแบ่งออกเป็ นเครื่ องสู บน้ า และเครื่ องเติมอากาศ ซึ่งเครื่ องจักรแต่ละชนิดจะ
มีหลักการทางานที่ต่างกันออกไป
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ตารางที่ 4.1 จานวนของบ่อในระบบบาบัดน้ าเสี ย และเครื่ องจักรพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมใน
เบื้องต้น
TANK

EQ

SBR

EXCESS
SLUDGE
CL
CLEAR
WATER

Spec
EQ-P01,02 Submersible
Q=225cu/hr-10m,Motor=15kW,380V AC
EJ-01,02,03,04,05,06 Submersible
Q=125cu/hr-3m, motor=5.5kW, 380V AV
AR-01,02,03,04 Submersible
Q=85 cu/hr-4m, Motor=7.5kW ,380V AC
EFP-01,02,03,04 Self priming
Q=225cu/hr-10m,Motor=11kW,380V AC
ESP-01,02,03,04 Submersible
Q=7 cu/hr-10, motor=0.75kW, 380V AC
BPF-01,02 Screw pump
Q=10 cu/hr.
CFP1,2 Metering pump
Q=87l/hr.
EJ-07 Submersible
Q=35cu/hr. motor=2.2kW,380V AC

จานวน

2

ควบคุม
ลูกลอย
2ลูก/1pump_run dry
ระดับต่างกัน50cm

Timer

6

Timer

4

Timer

4
4
2

1ลูก/2pump_run dry
ที่1.5m
3ลูก/2pump_run dry
ที่1.5m
Manual + Alarm
ส่ งไปSBR

2

Timer

1

ข้อมูลการส่ งข้อมูลสถานะเครื่ องจักรและค่าพารามิเตอร์ ในระบบบาบัดน้ าเสี ย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลในส่ วนของระบบบาบัดน้ าเสี ยนั้น ได้รับรู ้ถึงการทางานหรื อหยุดทางานของเครื่ องจักรในระบบบาบัด
น้ าเสี ย พร้อมทั้งประสิ ทธิภาพในการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย

รูปที่ 4.13 ชุดวิเคราะห์ผลของการบาบัดน้ าเสี ย
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การตรวจสอบทางออนไลน์เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อการควบคุมคุณภาพของระบบบาบัดน้ า
เสี ยเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังไม่ให้ระบบบาบัดน้ าเสี ยเกิดความเสี ยหายจนไม่อาจแก้ไขได้ทนั
ข้อมูลการทดสอบการทางานของอุปกรณ์เครื่ องจักรต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ย เป็ นการทดสอบ
เพื่อที่จะให้เป็ นตัวยืนยันว่า เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ยมีการทางานเป็ นปกติและมี
ประสิ ทธิภาพพร้อมใช้งาน
ข้อมูลการเข้าตรวจเช็ดระบบในแต่ละครั้ง เป็ นการจดบันทึกและวิเคราะห์ถึงสภาพการทางานของ
เครื่ องจักร และผลของการบาบัดในระบบน้ าเสี ยที่ มีการแสดงสถานะค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์
ออนไลน์ที่ใช้ และค่าพารามิเตอร์ของน้ าเสี ยตัวอย่างที่ทาการเก็บมาตรวจวัดค่าในห้องปฏิบตั ิการ
 ข้ อมูลอุปกรณ์ และการเลือกใช้ เครื่องจักรในระบบบาบัดนา้ เสี ย
การศึกษาข้อมูลข้อบังคับของการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบบาบัดน้ าเสี ย ที่จะต้องมีการออกแบบการ
ควบคุมการทางานให้ตรงตามความต้องการของผูอ้ อกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย
 เครื่องสู บนา้ เสี ย (Waste Water Submersible Pump)
เครื่องสู บน้าเสี ย เป็ นเครื่ องสู บใต้น้ า ติดตั้งในบ่อน้ าเสี ย (Sewage Sump and Drainage Sump)
ออกแบบเหมาะสาหรั บสู บน้ าเสี ยโดยเฉพาะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดแซ่ อยู่ในน้ าได้ตลอดเวลา
ขนาดมอเตอร์ มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการความเป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class F
(ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง 120 Co )ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิทร์ ส่ วนของมอเตอร์
จะต้องประกอบเป็ นหน่ วยเดี ยวกันกับเครื่ องสู บน้ า โดยมี อุปกรณ์ ป้องกันการรั่ วซึ มของน้ าที่จะผ่านเข้า
มอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical Seal ใบพัด (Impeller) และSuction Cover จะต้อง
ออกแบบให้เกิดน้ าวน (Vorex) ภายในเรื อนสูบ (Casing) สูบน้ าและตะกอนได้
อัตราการสู บน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อ
ติดตั้งหรื อยกเครื่ องสู บน้ าขึ้นจากบ่อ โดยไม่ตอ้ งถอดหรื อประกอบท่อส่ งน้ า(Guide Rail Fitting & Duck
Foot Bend)
 ลักษณะโครงสร้ างของเครื่องสู บนา้ เสี ย (Structure of Pump)
ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Non-Clog Type ทาด้วย Gray Iron Casting ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วง
สมดุลทั้งทางด้านสถิตศาสตร์และจลศาสตร์ (Statically and Dynamically Balance) มาจากโรงงานผูผ้ ลิต
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o
o
o
o

Suction Cover ทาด้วย Gray-Iron Casting
Mechanical Seal ทาด้วย Silicon Cabide หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber
เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอดทาด้วย Stainless Steel
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing

มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องคันความร้อน (Overheat) ด้วย Motor Protection (BuitIn Thermal Protection) ชนิ ดสามารถหยุดการทางานของมอเตอร์ ได้เมื่อมอเตอร์ มีความร้อนสู งและ เมื่อ
มอเตอร์เย็นลงจะสามาร Reset ได้เอง Efficiency Class IE2"
สกูร (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
 อุปกรณ์ ประกอบ (Accessories)
o Duck Foot Bend ทาด้วย Gray-Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี Anchor Bolts,
น็อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel
o Quick Connector ทาด้วย Gray-lron Casing ยึดติดกับ Discharge Bore ของตัวเครื่ องสู บน้ า
ใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend
o Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Ral ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี หรื อวัสดุอื่นที่
ไม่เป็ นสนิ มเมื่อแช่ในน้ า Upper Guide Holder ทาด้วย Gray-Iron Casting สาหรับยึดGuide
Rail
o โซ่ (Lifting Chain) ทาด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร

รูปที่ 4.14 Submersible Pump
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รูปที่ 4.15 การติดตั้ง Submersible Pump แบบแซ่น้ า
 การควบคุมการทางานของเครื่องสู บนา้ เสี ย (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องสู บน้ าเสี ย โดยอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ า เป็ นแบบ Mercury Float
Switch ให้เครื่ องสู บน้ าทางานสลับกันในวลาปกติและจะทางานร่ วมกันในเวลาน้ ามากกว่าปกติโดยเป็ นแบบ
อัตโนมัติ ระดับของลูกลอยประกอบตัวย ระดับเครื่ องสู บ 2 ชุด ทางานพร้อมกัน, ระดับทางาน 1 ชุด, ระดับ
ตัดเครื่ องสูบทั้งหมด โดยที่ระดับดังกล่าวได้กาหนดไว้ในแบบหรื อจะกาหนดให้ในงานภาคสนาม
 เครื่องสู บตะกอนย้ อนกลับ (Submersible Sludge Pump)
เครื่องสู บตะกอนย้ อนกลับ เป็ นเครื่ องสบตะกอน ติดตั้งในบ่อเก็บตะกอน (Sludge Sump) ออกแบบ
ให้สามารถสู บตะกอนขั้นได้ไม่นอ้ ยกว่า 2% (20,000 PPM) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดแช่น้ าได้
ตลอดเวลา ขนาดมอเตอร์มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบและรยการ ความเป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
Cass F (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง 120°C)ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท D.O.L.
Startering ส่ วนของมอเตอร์ จะต้องประกอบเป็ นหน่ วยเดี ยวกันกับเครื่ องสู บน้ าโดยมีอุปกรณ์
ป้ องกันการรั่วซึ มของน้ าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Slicon Carbide Mechanical Seal ใบพัด
เป็ นชนิด Non-Clog
อัตราการสู บน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อ
ติดตั้งหรื อยกเครื่ องสู บน้ าขึ้นจากบ่อโดยไม่ตอ้ งถอดหรื อประกอบท่อส่ งน้ า (Guide Rail Fittings & Duck
Foot Bend) สามารถตั้งเวลาการทางานเครื่ องสูบตะกอนนี้ได้ดว้ ย Timer Switch
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 ลักษณะโครงสร้ าง (Structure of Pump)
ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Non-Clog Type ทาด้วย Gray Iron Casting ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วง
สมดุลทั้งทางด้านสถิตย์ศาสตร์และจลศาสตร์ (Statically and Dynamically Balance) มาจากโรงงานผูผ้ ลิต
o
o
o
o
o

o

o
o
o



Suction Cover ทาด้วย Gray-Iron Casting
Mechanical Seal ทาด้วย Silicon Cabide หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber
เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอดทาด้วย Stainless Steel
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
มอเตอร์(Motor)จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องคันความร้อน(Overheat) ด้วย Motor Protection
(Buit-In Thermal Protection) ชนิ ดสามารถหยุดการทางานของมอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์ มี
ความร้อนสูงและเมื่อมอเตอร์เย็นลงจะสามารถ Reset ได้เอง Efficiency Class IE2
สกูร (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
อุปกรณ์ ประกอบ (Accessories)
Duck Foot Bend ทาด้วย Gray-Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มีAnchor Bolts,
น็อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel
Quick Connector ทาด้วย Gray-lron Casing ยึดติดกับ Discharge Bore ของตัวเครื่ องสู บน้ า
ใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend
Guide Rail Fitings ประกอบด้วย Guide Ral ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี หรื อวัสดุอื่นที่
ไม่เป็ นสนิมเมื่อแช่ในน้ า Upper Guide Holder ทาด้วย Gray-Iron Casting สาหรับยึด Guide
Rail โซ่ (Lifting Chain) ทาด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 6
เมตร
การควบคุมการทางานของเครื่องสู บตะกอนย้ อนกลับ (Controller)

การควบคุมการทางานของเครื่ องสู บตะกอนย้อนกลับให้ใช้ระบบ Timer ชนิด 24 Hours Cycle ปิ ด
และเปิ ดตามเวลาที่จะกาหนดในภายหลังและควบคุมด้วยระบบ Manual
แผงควบคุม ประกอบด้วย Pilot Lamp, Hand-Off-Automation Switch, Running Period Timer,
On-Off Button และ ฯลฯ
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 เครื่องพ่นอากาศใต้ นา้ (Submersible Ejector)
เครื่องพ่ นอากาศใต้ น้า (Submersible Ejector) ติดตั้งในบ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) ของระบบ
บาบัดน้ าเสี ยเป็ นชนิ ดชับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดแซ่ อยูใ่ นน้ าได้ตลอดเวลา ขนาดมอเตอร์ มีสมรรถะ
ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ ความเป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Cass F (ฉนวนของขดลวดทนฉุณห
ภูมิได้ถึง 120 oC) ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท ส่ วนของมอตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วย
เดียวกันกับส่ วนเติมอากาศ โดยมีอุปกรณ์ ป้ องกันน้ าซึ มเข้ามอเตอร์ 2 ชั้น คือ Oil Chamber พร้อมด้วย
Slicon Carbide Mechanical Seal และมีอุปกรณ์ ประกอบ เช่น Nozzle, Dffuser, Air Inlet Casing and Pipes
และ Strainer
อัตราการพ่นอากาศใต้น้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการที่ Standard
Conditios และความลึกของน้ าสามารถกวนน้ าได้อย่างสมบูรณ์แบบในบ่อน้ า เสี ยตามขนาดที่ปรากฏใน
แบบ ใบพัด (Impeller) และ Suction Cover จะต้องเป็ นชนิด Non-Clog กันการอุดตันของเศษขยะต่างๆ ได้
 ลักษณะโครงสร้ าง (Structure of Submersible Ejector)
o ใบพัด (Impeller) ทาด้วย Stainless Casting หรื อ Gray-lron Casting ใบพัดจะต้องได้รับการ
ถ่วงสมดุลย์ท้ งั ทางด้านสถิตย์ศาสตร์และจลศาสตร์ (Statically and Dynamically Balance)
มาจากโรงงานผูผ้ ลิต Suction Cover ทาด้วย Gray- Iron Casting หรื อ Stainless Iron
Casting Mechanical Seal ทาด้วย Slicon Cabride หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil
Chamber
o เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอดทาด้วย Stainless Steel
o ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
o มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องคันความร้อน (Overheat) ด้วย Motor Protection
(Buit-In Thermal Protection) ชนิ ดสามารถหยุดการทางานของมอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์ มี
ความร้อนสูงและเมื่อมอเตอร์เย็นลงจะสามาร Reset ได้เอง Efficiency Class IE2
o สกูร (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
 อุปกรณ์ ประกอบ (Accessories)
o อุปกรณ์กรองเสี ยง (Silencer) ทาด้วยวัสดุพี่วีชี
o วาล์วปรับปริ มาณลม (Valve Set) เป็ นแบบ Gray Valve วาล์วที่มีขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง 50
มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่าทาด้วย Bronze วาล์วที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 50
มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ทาด้วย Cast-Iron แบบ Rising Stem
o Duck Foot Bend ทาด้วย Gray-Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี Anchor Bolts

81

o น็อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel
o Quick Connector ทาด้วย Gray-Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore ของตัวเครื่ อง สู บ
น้ าใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend
o Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rai ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี หรื อวัสดุอื่นที่
ไม่เป็ นสนิมเมื่อแช่อยูใ่ นน้ า
o โซ่ (Lifing Chain) ทาด้วย Structural Steel Hot-Dip Galvanized ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 6
เมตร
 การควบคุมการทางานของเครื่องพ่นอากาศใต้ นา้ (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องพ่นอากาศใต้น้ า ให้ใช้ระบบ Timer ชนิด 24 Hours Cycle
ปิ ด และเปิ ดตามเวลาที่จะกาหนดในภายหลังและควบคุมด้วยระบบ Manual
แผงควบคุมประกอบด้วย Pilot Lamp, Hand-Off-Automatic Switch, Running Period Timer, OnOff Button และ ฯลฯ

รูปที่ 4.16 Submersible Ejector
 เครื่องจ่ ายนา้ ยาคลอรีน (Chlorine Dosing Unit)
เครื่ องจ่ายน้ าคลอรี นจะต้องเป็ นแบบ Metering Diaphragm Pump มีขนาดความสามารถในการปรับ
ปริ มาณการจ่ายน้ ายาคลอรี นได้ โดยการปรับ Height-of-Stroke มีสเกลแสดงตาแหน่งที่ปรับเห็นได้ชดั เจน
ทนความดันใช้งานสู งสุ ด (Maximum Operating Pressure) ได้ไม่ต่ากว่า 300 กิโลปาสคาล (43 ปอนด์ต่อ
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ตารางนิ้ว) โครงสร้างวัสดุต่างๆ จะต้องเป็ นชนิดที่นต่อการกัดกร่ อนโดยน้ ายาคลอรี น มีอุปกรณ์ เช่น Check
Valve และ Fitting สาหรับต่อกับท่อดูด และจ่ายน้ ายาติดประกอบมาด้วยพร้อมกันมี Motor-Gear Coupling
เป็ นตัวขับใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 400 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท
บ่ อบาบัดน้าเสี ยเก็บสารละลายเคมี (Chorine Solution Tank) จะต้องมีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่าที่
ระบุในแบบ ทาด้วยวัสดุ Polyethylene มีขาตั้งและฝาปิ ดติดประกอบมาพร้อมกัน ฝาปิ ดจะต้องเป็ นแบบที่มี
ช่องสาหรับการติดตั้ง Mixer และมีส่วนที่ใช้ปิดสาหรับการตรวจสอบและเดิมน้ ายาคลอรี นโดย ไม่ตอ้ งทา
การปิ ดฝาทั้งหมดหรื อถอดถอนท่อหรื ออุปกรณ์อื่นๆ ออกก่อน
เครื่องกวนสารละลายเคมี จะต้องเป็ นชนิดที่ใช้ใบกวน (Impeller) แบบ Propeller หรื อ Axal-Flow
ใช้วิธีการติดตั้งแบบ Angular Off-Center, Top Entering อัตราส่ วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดต่อบ่อ
บาบัดน้ าเสี ยเก็บสารละลายต้องไม่ต่ ากว่า 20% โครงสร้างวัสดุจะต้องมีเพลาและใบพัดทาด้วย Stainless
Steel ต่อด้วย Geared or Direct Flexible Coupling กับมอเตอร์ติดตั้ง และยึดอยูก่ บั โครง Mounting Bracket
and Shaft Guide ที่ทาด้วยเหล็กหล่อ

รูปที่ 4.17 Chlorine Pump
 เครื่องกวนสารเคมี (Agitator or Mixer)
เครื่ องกวนสารเคมีหรื อเครื่ องผสมสารเคมี ใช้สาหรับกวนสารเคมีในบ่อบาบัดน้ าเสี ยตกตะกอน
(Sudge -Conditioning Tank) เพื่อให้สารเคมีและของเหลวผสมกันอย่างทัว่ ถึงความเร็ วรอบของเครื่ องกวน
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จะต้องพอเหมาะที่ จะทาให้ของเหลวและสารเคมีผสมกันได้ดีมอเตอร์ ขบั เครื่ องกวนจะต้องออกแบบมา
สาหรับใช้งานกลางแจ้งได้

รูปที่ 4.18 Agitator or Mixer Pump
 วัสดุและการออกแบบ
เครื่ องกวนผสมสารเคมีจะต้องออกแบบ และสร้างด้วยวัสดุอย่างดีตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิตและ
ได้ตามความต้องการของข้อกาหนดเครื่ องกวนสารเคมีจะต้องได้รับการปรับสมดุลย์(Statically Balanced)
มาแล้วเป็ นอย่างดี
ชุดเกียร์และมอเตอร์จะต้องเป็ นแบบที่ติดตั้งในแนวตั้ง โดยเพลาของตัวขับและตัวตามจะต้องอยูใ่ น
แนวขนานกัน
ชุด Gear Boxes ที่ใช้ขบั เครื่ องกวนจะต้องออกแบบมาเป็ นพิเศษให้สามารถติดตั้งได้โดยตรงที่
ด้านบนของฝาบ่อบาบัดน้ าเสี ย (Vessels) ด้วยการยึดด้วยหน้าแปลน
รายละเอียดของเครื่ องกวนผสมสารเคมี
- Gear and Assembly Vibration, Noise, Temperature
- Shaft Run-Out at Seal
- Deflection of Vessel Head and Shell
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- Oil / Grease Leak
- Shaft Speed
 แผงสวิทซ์ ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า (Motor Control Center)
ข้อกาหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงความต้องการด้านออกแบบ และสร้างแผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ า (Motor Control Center) แบบตั้งพื้น (Floor Standing) และแบบติดผนัง (Wall Mounted)
พิกดั ของแผงสวิทซ์ ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้แผงสวิทซ์ไฟฟ้ าที่กล่าวถึงรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องมีการออกแบบสร้างและทดสอบตาม NEMA, ANSI, IEC, DIN หรื อ VDE-Standard แต่ตอ้ งไม่ขดั
ต่อระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้ าท้องถิ่นที่กาหนด โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อยดังต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Rate System Voltage: 415V/240V
System Wiring: 3-Phase, 4-Wire, Effectively Grounded
Rated Frequency: 50 Hz.
Rated Current: ตามระบุในแบบ
Rate Short-Time Withstand: ไม่นอ้ ยกว่า Rated Short-Time Circurrent (0.5 Second) Cuit
Current ของ Main Circuit Breaker ที่ระบุในแบบ
Rated Peak Withstand Current: ไม่นอ้ ยกว่า 2.83 เท่าของ Rated Short-Circuit Current ของ
Main Circuit Breaker
Rated Withstand Voltage: 2,200V, 1-Minute (Phase-to-Ground)
Rated Insulation Level: 1,000V
Control Voltage: 200-240V
Temperature Rise: 25°C
Finishing: Enamel Painted
ลักษณะโครงสร้ างของแผงสวิทซ์

ลักษณะของแผงสวิทซ์ ต้องจัดแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ (Vertical Section) มีความสมบูรณ์
สามารถแยกออกจากกันให้เป็ นอิสระได้ง่ายแต่ละส่ วนต้องมีขนาดอยูใ่ นช่วงที่กาหนดดังนี้.
ความสูง

: ไม่เกิน 2,200 มิลลิเมตร

ความกว้าง : ระหว่าง 500-800 มิลลิเมตร
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ความลึก

: ระหว่าง 400-800 มิลลิเมตร

แผงสวิทช์แต่ละส่ วนต้องจัดแบ่งภายในเป็ นช่องๆ (Compartment) อย่างน้อย 4 ช่องดังนี้
ก. Busbars Compartment ให้รวมถึงช่องทั้งของ Horizontal Busbars และ Vertical Busbars
โดย ส่ วนนี้ควรจัดให้อยูด่ า้ นหลังและด้านข้างในแต่ละส่ วนของตู ้
ข. Cable Compartment เป็ นส่ วนสาหรับเดินสายไฟฟ้ าไปยังมอเตอร์
ค. Terminal Compartment เป็ นส่ วนติดตั้งขั้วต่อสายไฟฟ้ ากาลังและสายไฟฟ้ าควบคุมที่ตอ้ ง
ต่อกับตูส้ ่ วนอื่น หรื อต่อออกไปภายนอก ควรจัดให้อยูส่ ่ วนล่างหรื อส่ วนบนของตูแ้ ล้วแต่กรณี
เพื่อให้การเดินสายได้สะดวก
ง. Unit Compartment เป็ นส่ วนสาหรับติดตั้งสวิทช์ตดั วงจร สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ป้องกัน
รวมทั้ง อุปกรณ์เครื่ องวัดต่างๆ ส่ วนนี้ให้แบ่งเป็ น Module โดยแต่ละ Module ให้บรรจุอุปกรณ์
ควบคุม และป้ องกันของมอเตอร์ไฟฟ้ าแต่ละตัวเป็ นชุดๆ
โครงสร้างของแผงสวิทซ์ตอ้ งเป็ นแบบ Self-Standing Metal Structure โดยโครงสร้างที่เป็ น
ส่ วนเสริ มความแข็งแรงต้องเป็ นเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่ วนฝาทุกด้านรวมทั้งแผ่นกั้น
แบ่ง Compart- ment ต้องเป็ นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มิลลิเมตร ทั้งนี้ฝาของแผงสวิทซ์
แต่ละด้านต้องเป็ นไป ตามกาหนดดังนี้
ก. ฝาด้านบน ให้เป็ นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ แบ่งอย่างน้อยเป็ น 2 ชิ้น โดยชิ้นหนึ่งเป็ นฝ่ าปิ ด
เฉพาะส่ วน Cable Compartment ยึดติดกับโครงสร้างแผงสวิทช์ดว้ ยสกรู หรื อน็อตขนาดและ
จานวนเหมาะสมให้มีความแข็งแรง
ข. ฝาด้านล่างให้เป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบ การแบ่งชิ้นฝาและการยึดกับโครงสร้างแผงสวิทซ์ให้มี
ลักษณะ เช่นเดียวกับฝาด้านบน
ค. ฝาด้านข้างทั้ง 2 ด้านให้เป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบหรื อพับขึ้นขอบด้านละ 1ชิ้น ยึดติดกับโครงสร้าง
แผงสวิทช์ดว้ ยสกรู หรื อน็อต ขนาดและจานวนเหมาะสม ให้มีความแข็งแรง แต่ในกรณี ที่ตอ้ งใช้
แผงสวิทซ์หลายส่ วน (Vertical Section) เรี ยงต่อกัน ให้ใช้ฝากั้นระหว่างส่ วนเป็ นแผ่นเหล็กเรี ยบ
แทน โดยมีช่องเจาะทะลุถึงกันเพียงพอตามต้องการ
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ง. ฝาด้านหลังให้เป็ นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ มีคน้ หนึ่งเป็ น Removable Pin Hinges เพื่อสะดวก
ในการเปิ ดและถอดฝา ส่ วนอีกด้านหนึ่งเมื่อปิ ดแล้วให้ใช้ Screw Lock หรื อ Key Lock ก็ได้
จ. ฝาด้านหน้าให้เป็ นแผ่นเหล็กพับขึ้นขอบ เป็ นฝาของแต่ละ Compartment และฝาของแต่ละ
Module ของ Unit Compartment อย่างเป็ นอิสระแต่ละฝาให้มีดา้ นหนึ่งเป็ น Removable PinHinges ส่ วนอีกด้านหนึ่งเป็ น Key Lock
การประกอบแผงตองคานึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายใน โดยวิธี
ไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ ทั้งนี้อาจเจาะเกร็ ดระบายอากาศที่ฝาด้านใดด้านหนึ่ง หรื อ
หลายด้านอย่างไหลเวียนของ เพียงพอ พร้อมติดตั้งตะแกรงกันแมลง (Insect Screen)
การป้ องกันสนิมและการทาสี ให้เหล็กและแผ่นเหล็กทุกชิ้นที่ใช้เป็ นเหล็กชุบ ElectrogalVanized หรื อชุบป้ องกันสนิมด้วยวิธีอื่นที่เทียบเท่า หรื อดีกว่าตามกาหนดในหมวดว่าด้วยการทาสี
ป้ องกันการผุกร่ อน และรหัสสี

รูปที่ 4.19 Motor Control Center
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 ระบบควบคุมการทางานของบ่ อบาบัดนา้ เสี ย SBR Reactor
ระบบควบคุมการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ทั้ง 2 บ่อบาบัดน้ าเสี ยจะต้องเป็ นแบบ
PLC และต้องสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ให้
ทางานสอดคล้องกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะทาให้การบาบัดน้ าเสี ยภายในบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor
มีประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ที่ระบบควบคุมการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor จะต้องควบคุมการ
ทางานได้ มีดงั นี้
- เครื่ องสู บน้ า EQP-01 ถึง EQP -03
- เครื่ องเติมอากาศ AR-SBR1-01 ถึง AR-SBR-04
- เครื่ องสูบระบายตะกอน SLP-01 ถึง SLP-04 และ EJ-SBR2-01 ถึง EJ-SBR-03
- อุปกรณ์ระบายน้ าใส EFP-01 ถึง EFP-02
 ระบบควบคุมการทางานของบ่ อบาบัดนา้ เสี ย SBR Reactor
ระบบควบคุมการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ทั้ง 2 บ่อบาบัดน้ าเสี ยจะต้องเป็ นแบบ
PLC และต้องสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ให้
ทางานสอดคล้องกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะทาให้การบาบัดน้ าเสี ยภายในบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor
มีประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ที่ระบบควบคุมการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor จะต้องควบคุมการ
ทางานได้ มีดงั นี้
- เครื่ องสู บน้ า EQP-01 ถึง EQP -03
- เครื่ องเติมอากาศ AR-SBR1-01 ถึง AR-SBR-04
- เครื่ องสูบระบายตะกอน SLP-01 ถึง SLP-04 และ EJ-SBR2-01 ถึง EJ-SBR-03
- อุปกรณ์ระบายน้ าใส EFP-01 ถึง EFP-02
อุปกรณ์ ทรี่ ะบบ PLC จะรับสั ญญาณเพือ่ มาใช้ ในการควบคุม มีดังนี้
- อุปกรณ์วดั ระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปรับสมดุล Equalizing Tank
– อุปกรณ์วดั ระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor 1 และ 2
- อุปกรณ์ Timer
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ลักษณะการทางานมีดงั ต่อไปนี้
บ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor แต่ละบ่อบาบัดน้ าเสี ยประกอบด้วย เครื่ องวัดระดับน้ าประจา
บ่อบาบัดน้ าเสี ย เครื่ องสู บน้ าเสี ยเข้าบ่อบาบัดน้ าเสี ย (EQP) เครื่ องเติมอากาศ (EJ) เครื่ องสู บระบาย
ตะกอน (SLP) อุปกรณ์ระบายน้ าออก (EFP) รอบการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor แต่
ละรอบจะมีเวลาประมาณ 4 - 12 ชม. โดยมีข้นั ตอนการทางาน แบ่งได้เป็ น 5 ช่วง ดังนี้
- ช่วงเติมน้ าเสี ย (ประมาณ 1.5 ชัว่ โมง)
- ช่วงเติมอากาศ (ประมาณ 4.0 ชัว่ โมง)
- ช่วงตกตะกอน (ประมาณ 1.0 ชัว่ โมง)
- ช่วงระบายน้ าใส (ประมาณ 1.0 ชัว่ โมง)
- ช่วงพักบ่อบาบัดน้ าเสี ย (ประมาณ 0.5 ชัว่ โมง)
ระยะเวลาการทางานของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ที่กาหนดนี้ เป็ นเพียงค่าจากการประเมิน ใน
การ ดาเนิ นการติดตั้ง ผูร้ ับจ้างต้องทาการประเมินข้อมูลปริ มาณและลักษณะน้ าเสี ยอีกครั้งและทาการ ปรับ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมเพื่อให้การบาบัดน้ าเสี ยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- การทางานในแต่ละขั้นตอนของบ่อบาบัดน้ าเสี ย SBR Reactor ระบบควบคุมการทางานจะต้อง
ควบคุมให้มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
ช่วงเติมน้ าเสี ย
- PLC ส่ งสัญญาณให้เครื่ องสู บน้ าเสี ยประจาบ่อบาบัดน้ าเสี ยทางานสู บน้ าเสี ยเข้าบ่อบาบัดน้ าเสี ย
บาบัด โดยสัง่ ให้เครื่ อง
สูบน้ าหมุนเวียนทางานพร้อมกับเครื่ องสูบน้ า
- PLC

สั่งตัดการทางานของเครื่ องสู บน้ า เมื่อระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยาถึงระดับที่

ต้องการ
- หากระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปรับสมดุล (Equalizing Tank) ลดต่าลงจนถึงระดับที่อาจเป็ น
อันตรายต่อ
เครื่ องสู บน้ าได้ PLC จะสัง่ ตัดการทางานของเครื่ องสูบน้ านั้น ช่วงเติมอากาศ
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- เมื่อระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยาที่ระดับที่ตอ้ งการ PLC จะส่ งให้หยุดการทางานของเครื่ อง
สู บน้ าเสี ย และสั่งให้เครื่ องเติ มอากาศทางาน โดยควบคุ มเวลาให้เครื่ องเติ มอากาศทางานต่อเนื่ องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- เมื่อเครื่ องเติมอากาศทางานครบตามระยะเวลา PLC จะสัง่ ให้หยุดการทางาน ช่วงตกตะกอน
-เมื่อเครื่ องเติมอากาศหยุด ทางานลง PLC จะส่ งสัญญาณให้อุปกรณ์ทุกชนิ ดหยุดทางานเตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อแยกตะกอนสลัดจ์ออกจากน้ าใสที่ผา่ นการบาบัด ป้ องกันไม่ให้ตะกอนปะปนไปกับ
น้ าทิ้ง ช่วงระบายน้ าใส
- เมื่อเสร็ จสิ้ นช่วงเวลาตกตะกอน PLC จะสั่งให้อุปกรณ์ระบายน้ าออกเปิ ดออก เพื่อระบายน้ าที่ผา่ น
การบาบัดผ่านอุปกรณ์ระบายน้ าออกจากบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา เมื่อระดับน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา
ถึงระดับที่กาหนด PLC จะสั่งให้อุปกรณ์ระบายน้ าออกปิ ด เพื่อป้ องกันเศษตะกอนปะปนมากับน้ าทิ้ง ช่วง
พักบ่อบาบัดน้ าเสี ยเมื่อระบายน้ าทิ้งออกไปตามปริ มาณที่กาหนดแล้ว PLC จะส่ งสัญญาณให้เครื่ องสู บ
ระบายตะกอนทางาน เพื่อระบายส่ วนเกินออกจากบ่อบาบัดน้ าเสี ยปฏิกิริยา
- PLC จะสั่งให้เครื่ องเติมอากาศทางานเป็ นช่วงๆ โดยทุกๆ ชัว่ โมงจะต้องทางานไม่นอ้ ยกว่า 15
นาที เพื่อป้ องกันเชื้อจุลินทรี ยใ์ นระบบเสี ยสมดุล

รูปที่ 4.20 PLC ควบคุมการทางานในระบบบบาบัดน้ าเสี ย

4.3 ผลการทดสอบของเครื่องจักรและค่ าพารามิเตอร์ ของนา้ เสี ยทีเ่ ข้ าระบบบาบัดนา้ เสี ย
ผลการทดสอบเครื่องจักรในระบบบาบัดน้าเสี ย การตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่ มการทางานของ
เครื่ องจักรจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้
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เพื่อให้ป๊ัมมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ตอ้ งหยุดทางานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มทุกเครื่ อง
ควรมี ส มุ ด ประวัติ ก ารใช้ง านและบ ารุ ง รั ก ษา ตลอดจนมี ต ารางเวลาส าหรั บ ตรวจสอบและ
บารุ งรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบารุ งรักษาอาจแบ่งออกเป็ นการตรวจสอบประจาวัน การตรวจสอบ
ทุก 6 เดือน การตรวจสอบประจาปี
การตรวจสอบและบารุ งรักษาตามกาหนดเวลาต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
- การตรวจสอบและบารุ งรักษาประจาวัน มีดงั นี้
1. อุณหภูมิของรองลื่น
2. ความดันทางท่อดูดและท่อจ่าย
3. การรั่วจากกันรั่ว (Seal)
4. การหล่อลื่นกันรั่วโดยดูจากหลอดแก้ว หรื อตัวชี้อื่นๆ
5. โหลด (Load) ของมอเตอร์ไฟฟ้ า
6. ระดับเสี ยงและการสัน่ สะเทือน
7. ระดับน้ ามันหล่อลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น
- การตรวจสอบและบารุ งรักษาทุก 6 เดือน มีดงั นี้
1. การได้ศูนย์ระหว่างปั๊ม และต้นกาลัง
2. การเติมน้ ามัน หรื อจารบีให้กบั รองลื่น
3. ตรวจรอยรั่วท่อทางดูด
- การตรวจสอบและบารุ งรักษาประจาปี มีดงั นี้
1. การรั่วตามเพลาและการซ่อมบารุ งกันรั่ว
2. การสึ กของปลอกเพลา
3. ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึ ก
4. ทดสอบและปรับแก้เกจ์วดั ต่างๆ ที่ใช้วดั กระแสไฟฟ้ า
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5. เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นและจารบีรองลื่น
ตารางที่ 4.2 การทดสอบปั๊มในบ่อบาบัดน้ าเสี ย
Equipment Model

Power Starting System Motor full Overload
(kW) Method Control load (A) setting
(A)
5.5
D.O.L TIMER 12.4
12
5.5
D.O.L TIMER 12.4
12
5.5
D.O.L TIMER 12.4
12
5.5
D.O.L TIMER 12.4
12

EJ-01
EJ-02
EJ-03
EJ-04

TOS-55BER
TOS-55BER
TOS-55BER
TOS-55BER

EJ-05
EJ-06
EQP-01

TOS-55BER 5.5
TOS-55BER 5.5
TOS-200B415 15

D.O.L
D.O.L
Y/D

TIMER 12.4
TIMER 12.4
FS
32.6

12
12
18

EQP-02

TOS-200B415 15

Y/D

FS

32.6

18

AR-01
AR-02
AR-03
AR-04
EFP-01

80TRN47.5
80TRN47.5
80TRN47.5
80TRN47.5
SELF-6C

7.5
7.5
7.5
7.5
15

D.O.L
D.O.L
D.O.L
D.O.L
Y/D

TIMER
TIMER
TIMER
TIMER
FS

16.3
16.3
16.3
16.3
30.2

16
16
16
16
18

EFP-02

SELF-6C

15

Y/D

FS

30.2

18

EFP-03

SELF-6C

15

Y/D

FS

30.2

18

EFP-04

SELF-6C

15

Y/D

FS

30.2

18

Raning (A)
R

S

T

12
11.7
12.1
12

11.8
11.4
11.9
12.1

12
11.6
11.7
11.9

12
12.2
16.6
17.4
16.6
16.8
9.8
10.3
9.8
10.3
15.4
14.9
15.2
15.25
15.6
15.43
15.38
15.34

12
11.8
16.6
16.2
16.6
16.4
9.4
10.2
9.6
10.2
15.05
15
15.3
15.4
15.3
15.38
15.45
15.37

11.9
11.9
16.8
16.4
16.4
16.2
9.3
10.3
9.5
9.9
15.22
15.2
15.3
15.2
15.5
15.6
15.29
15.5
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รูปที่ 4.21 เครื่ องมือใช้ในการทดสอบอุปกรณ์
ผลการทดสอบการทางานของตู้ ควบคุ มก็เป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นอย่างมากสาหรั บการทางานในการ
ควบคุ มเครื่ องจักร เพราะจะต้องสามารถสั่งงานได้ท้ งั คนและโปรแกรมเป็ นสิ่ งสั่งการ ดังนั้นจึ งทาการ
ทดสอบ ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 การทดสอบตูค้ วบคุมอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้ าเสี ย
TEST REPORT
CLIENT :

JOB NO. :

60-8-63

PROJECT :

TEST BY :

S.Suthep

SWITCHBOARD NAME :

DATE :

1. GENERAL SPECIFICATION
POWER SYSTEM VOLTAGE

3P 4W. 400/230VAC. 50Hz

Others
Standard Features
Industrial (อุตสาหกรรม)
Marine (งานเรื อ)
Waste Water treatment

1.1 Application
ประเภทการใช้งาน

Deviation / Exception / Options
ไฟฟ้ า
ประปา
กรมชล ฯ
N/A
…………….

(งานบาบัดน้ าเสี ย)

Building (งานทีพ่ กั อาศัย)
Hospital ( โรงพยาบาล )
SRT (รถไฟฟ้ า)
Other…...........…….
IEC
JIS

1.2 Structure Standard
มาตรฐานโครงสร้าง
1.3 Ambient Temperature

อุณหภู มิแวดล้อม

Ambient Temp ( C )
35ºC
45ºC

ANSI C37.20.1
UL 1558
Other………
N/A

N/A

40ºC
.....ºC

ELECTRICAL RATINGS ( ข้ อมูล ทางระบบไฟฟ้า )
1 Nominal Voltage
พิกดั แรงดัน

2 Type of Network
ประเภทของระบบไฟฟ้ า

3 Short Circuit Rating
Rms. ( symmetrical)
การป้ องกันการลัดวงจร
BUSBAR RATINGS ( ข้ อมูลของบัสบาร์ )

Standard Features
416 / 240 VAC 3PH 4W
400 / 230 VAC 3PH 4W
380 / 220 VAC 3PH 4W
220 / 110 VAC 3PH 4W
L1 , L2 , L3 PEN :
กราวด์ร่วมกับนิ วตรอล
L1 , L2 , L3 PE , N :
กราวด์แยกกับนิ วตรอล
42 kA
50 kA
75 kA
100 kA

Deviation / Exception / Options
400 VAC 3PH 4W
200 VAC 3PH 4W
Other………
N/A
Other………
ความหมาย
N/A
L = LINE
N = NEUTRAL
PE คือ G (GROUND)
65 kA
Peak Short circuit
N/A
50 kA
N/A

Standard Features

Deviation / Exception / Options

1. Standard of Bus bar

DIN43761

ANSI

มาตรฐานบัสบาร์

IEC 60439 or 61439

Other………

BRISTISH 159

N/A

Bare Rating
(บาร์ เปลือย )
Painted
(บาร์ พ่นสี )

TYPE TEST (xEnergy)

License
Type test
2. Type of Installation

License

High Tensile Bolt & Nut

ประเภทของการติดตั้ง

IEC 60439

With Clamp

IEC Standard

Local
3. Phase Indicator

Other……
Phase (ทัว่ ไป)

Phase (การไฟฟ้ า )

การระบุเฟส

R

Red

R

Black

R

Brown

S

Yellow

S

Red

S

Black

T

Blue

T

Blue

T

Gray

N
G

White
Green

N
G

White
Green

N
G

Blue
Green

Phase

METERING SYSTEM ( เครื่องมือวัด )
Standard Features

Deviation / Exception / Options

1. Standard

IEC

ANSI

มาตรฐาน
2. Type of Metering

JIS
Analog

N/A
With Volt – Amp Selector

ประเภทของมิ เตอร์

Digital

N/A

Local
3. Phase Indicator

Other……
Phase (ทัว่ ไป)

Phase (การไฟฟ้ า )

การระบุเฟส

R

Red

R

Black

R

Brown

S

Yellow

S

Red

S

Black

T

Blue

T

Blue

T

Gray

G

Green

G

Green

G

Blue
Green

Phase

ตารางที่ 4.3 การทดสอบตู
ค้ White
วบคุมอุปกรณ์ในระบบบ
าบัดน้ าเสี ย (ต่อN )
N
N
White
METERING SYSTEM ( เครื่องมือวัด )
Standard Features

Deviation / Exception / Options

1. Standard

IEC

ANSI

มาตรฐาน
2. Type of Metering

JIS
Analog

N/A
With Volt – Amp Selector

ประเภทของมิ เตอร์
3. Type of Installation

Digital
Hot Sequence

N/A
Hot หมายถึงวัดค่าก่อนเข้า

Cold หมายถึงวัดค่า

ประเภทของการติดตั้ง

Cold Sequence

Main breaker

หลังผ่านเข้า

4. Type of communication

N/A
RS 485

Main breaker
For power management

ประเภทของการสื่ อสาร
Digital Power Meter

Device net
Ethernet

(สาหรับการจัดการ
ระบบด้วย Controller

Pro fi bus
Mod bus

และ software )

CIRCUIT BREAKER
Standard Features
IEC
JIS
ANSI
2. Type of Breaker
Main ACB
ประเภทของเมนเบรคเกอร์
Draw out
Fixed
3 Pole
4 Pole
SWITCHBOARD MECHANICAL DATA ( ข้ อมูลโครงสร้ างตู้ )
1. Standard
มาตรฐาน

1. Standard
มาตรฐาน
2. Type of Enclosure
ประเภทของตู ้

Standard Features
IEC 60439-1
IEC 61439-1 & 2
มอก (1436-2540)
Form 1
Form 2a
Form 2b

3. Type of Installation
ประเภทของการติดตั้ง

Circuit breaker
Fixed
Draw out
Plug in

4. Enclosure Sizing
(mm.)/section
ขนาดของตู ้ (มม.)

Depth ( ความลึก )
800
900
1000
1100
1200
1300

Deviation / Exception / Options
BRISTISH
Other
MCCB
Draw out
Fixed
Plug in

Other
With Rotary
handle
…………...

Deviation / Exception / Options
JIS
Other………..
ANSI
BS
Form 3a
Style of Enclosure
Form 3b
By Agreement
Form 4a
Japan
Form 4b
license
Partition Installed (แผ่นกั้น )
Mounting condition(ติดตั้ง)
None require (ไม่มี)
Wall mounting
Main bus and cable
(ติดผนัง)
(เมนบัส กับช่อง เคเบิล )
Floor Standing
Between cable s
(ตั้งพื้น )
(ช่อง เคเบิล – เคเบิล)
In door (ภายใน )
Between main bus
Out door (ภายนอก )
(ช่องเมนบัส กับเมนบัส)
High (ความสู ง )
Width( ความกว้าง )
ช่องเมน
1900
500
2000
600
2100
700
2200
800
รวมฐาน
900
ไม่รวมฐาน
1000

SWITCHBOARD MECHANICAL DATA ( ข้ อมูลโครงสร้ างตู้ )
5. Type of operation
Breaker Door
(ตาแหน่งการ on/of breaker)

Standard Features
Single Front
(ฝาชั้นเดียว )

Deviation / Exception / Options
Double Front
Per sequence of
(ฝา 2 ชั้น )
operation.
( ตามลักษณะการทางาน )
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Plug in

4. Enclosure Sizing
(mm.)/section
ขนาดของตู ้ (มม.)

Depth ( ความลึก )
800
900
1000
1100
1200
1300

(เมนบัส กับช่อง เคเบิล )
Between cable s
(ช่อง เคเบิล – เคเบิล)
Between main bus
(ช่องเมนบัส กับเมนบัส)
High (ความสู ง )
1900
2000
2100
2200
รวมฐาน
ไม่รวมฐาน

Floor Standing
(ตั้งพื้น )
In door (ภายใน )
Out door (ภายนอก )

Width( ความกว้าง )
ช่องเมน
500
600
700
800
900
1000

ตารางที่ 4.3 การทดสอบตูค้ วบคุมอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้ าเสี ย (ต่อ)
SWITCHBOARD MECHANICAL DATA ( ข้ อมูลโครงสร้ างตู้ )
5. Type of operation
Breaker Door
(ตาแหน่งการ on/of breaker)
6. Material Type
วัสดุทที่ าโครงสร้างตู ้

Standard Features
Single Front
(ฝาชั้นเดียว )
Type of Material (ชนิ ดของวัสดุ)
Steel
Alu Zinc (Partition)
Stainless
Electro Galvanize

Galvanize sheet

Ral 7032
Ral 7035
T001
Other ( ระบุ)
………………….
left to right (ซ้ายไปขวา)
Right to Left (ขวาไปซ้าย)

7. Paint color
สี ตู้

8. Open / close direction
การเปิ ด-ปิ ด ฝาตู ้

Deviation / Exception / Options
Double Front
Per sequence of
(ฝา 2 ชั้น )
operation.
( ตามลักษณะการทางาน )
Barriers or Partition
Thickness (ความหนา)
material
( แผ่นกั้น รวมทั้งฉนวน)
Frame
.
3.0
.
................
.
2.0
Thickness
(ความหนา 2 มม)
Cover
.
2.0
.
1.6
Base
.
5.0
.
3.0
Type of color
Type of color ( ระบุ)
.
Power coat Painting .
…..……..…

Both (รวม 2 แบบ)
With screw

Other………
……………

ENVIRONMENTAL CONDITIONS ( ข้ อมูลของสภาพแวดล้ อม )
Standard Features
Deviation / Exception / Options
Normal ( ปกติ )
Humidity
N/A
Corrosion (มี การกัดกร่ อน ) (ความชื้น )………….%
Other………
22
41 .
53
54
N/A
31
42
Other………

1. Type of Atmosphere
สภาพแวดล้อม
2. Degree of Protection
(IP) ระดับการป้ องกันของ
แข็งหรื อของเหลว

.
.

MISCELLANEOUS DETAILS (รายการประกอบอื่นๆ)
Breaker Manufacturer
ผลิตภัณฑ์เบรคเกอร์

Nameplates /Mimic
ป้ ายชื่อ
Control Power
แรงดันไฟฟ้ าในวงจรควบคุม

Surge Type
ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันเสริ จท์

Pilot Device Type
ชนิดของหลอดไฟสัญญาณ

Protection Relay
อุปกรณ์ ป้อง Phase Fault

Current Transformer (CT)
หม้อแปลงกระแส
Other Options
อุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ

Standard Features
Square-D
Merlin Gerlin
ABB
Siemens
white background
/ White Letters อักษรดาพื้นขาว
24VDC
220 VAC
24 VAC
110 VAC
Type
Class B
Class C
Class D
Size
22mm
25mm
………………
Brand
WIP
Omron
Tele
Brand
Gent
Crompton
Certified Test
Reports
Customer
Witness Testing

Deviation / Exception / Options
EATON
By TIC
Mitsubishi
( TIC จัด)
…………..
By Customer
(ผูซ้ ้ือจัด)
Black back White Letters Mimic color
อักษรขาวพื้นดา
BLACK
……………
RED
With Transformer Control Source
..................VA
Separate control
Battery
system required
Type
Brand
Class B+ C
Phoenix
รวม
ABB
แยก
CIRPROTEC
Type

SCHNEIDER

Square Lamp
With Transformer

DIEC
ABB
EATON

Brand

not passed

Per Drawings

Crompton
………………

Brand

Per Drawings

Amp Tron

Class 0.5

Circutor

Class 1.5

Bottom Plates

Buzzer

Wire Markers

N/A

Grounding Lights

SUMMARY RESULT
Please check √ at the box below
passed

Brand

LED Pilot Lights

passed
with comment
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จากตรวจสอบค่ าพารามิเตอร์ ของน้ าเสี ยที่ยงั ไม่ผา่ นในระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อน้ าที่เข้ามาในระบบ
บาบัดน้ าเสี ยที่จะต้องทาการบาบัดก่อนปล่อยน้ าออกสู่ สาธารณะ และน้ าที่ออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ยหรื อ
น้ าเสี ยที่ผา่ นการบาบัดแล้ว จะประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ค่าน้ ามัน
และไขมัน และค่าของแข็งแขวนลอย ของโครงการ สถานีกลางบางซื่ อ รถไฟฟ้ าสายสี แดง นั้นจะนาน้ าเสี ย
ไปตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบค่าพารามิเตอร์
ว่าตรงตามมาตราฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. จะประกอบไปด้วยค่าต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ค่ามาตราฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.
ชื่อพารามิเตอร์

หน่วย ค่ามาตราฐาน

pH

-

BOD

Mg/l

20

Suspended Solids

Mg/l

30

Oil & Grease

Mg/l

20

5-9

จากการส่ งผลค่าพารามิ เตอร์ พบว่า ค่าความเป็ นกรด–ด่าง ค่าบีโอดี ค่าน้ ามันและไขมัน และค่า
ของแข็งแขวนลอย จานวนการเก็บค่าพารามิเตอร์ จานวน 20 ครั้ง เพื่อทาการทดสอบการเดินระบบบาบัดน้ า
เสี ย และทาการปรับการทางานของอุปกรณ์ในระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ผลค่าพารามิเตอร์ ที่ออกมาให้ผ่านค่า
มาตราฐานการควบคุมการระบายน้ าจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทบางขนาด การเก็บ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในระบบบาบัดน้ าเสี ยเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวางแผนหรื อใช้ตดั สิ นใจใน
การแก้ไข การควบคุมเครื่ องจักรที่อยูใ่ นระบบบาบัดน้ าเสี ยจึงนาค่าพารามิเตอร์ ที่ได้บนั ทึกค่าไว้จานวน 20
ครั้ง มาทาการวาดกราฟเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี
ค่าน้ ามันและไขมัน และค่าของแข็งแขวนลอย และเพื่อตั้งการควบคุมอุปกรณ์ให้การทางานที่เหมาะสมกับ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ผลของการเก็บน้ าเสี ยตัวอย่างที่ยงั ไม่ผา่ นระบบบาบัดน้ าเสี ยและน้ าที่ผา่ นระบบบาบัด
น้ าเสี ยได้ผลที่ออกมาเป็ นไปตามค่ามาตราฐานกาหนดไว้ ซึ่งจะประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
ค่ าบีโอดี
ค่ าปริมาณของแข็ง – ค่ าสารแขวนลอย
ค่ านา้ มันและไขมัน
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 ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
ค่าความเป็ นกรด-ด่างหรื อค่าพีเอช (pH) เป็ นค่าที่ตอ้ งการวัดความเข้มข้นของธาตุไฮโดรเจนที่มีอยู่
ในน้ าเสี ย ค่าพีเอชนั้นจะไม่มีหน่วยแต่จะบอกค่ามา คือ 1-14 น้ าเสี ยที่จะบ่งบอกถึงความปกติหรื อมีค่าเป็ น
กลางคือ จะมีค่าพีเอชที่จะเท่ากับ 7 ซึ่ งค่าพีเอชจะมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการใช้ระบบบาบัดแบบ
ชีวภาพที่ตอ้ งใช้ จุลินทรี ยเ์ ป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาต่างๆ ที่มีในระบบบาบัดน้ าเสี ย โดยจุลินทรี ยจ์ ะทางานได้ดีน้ นั
จะต้องมีค่าพีเอชประมาณ 6.8-8 เท่านั้น
ค่าความเป็ นกรด – ด่าง มีวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องวัดความเป็ นกรดและด่างของน้ า (pH Meter)
และมีค่ามาตราฐานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กาหนดค่าอยูร่ ะหว่าง 5-9 จากการเก็บ
ข้อมูลทั้ง 20 ครั้งพบว่า ค่าพารามิเตอร์น้ าเข้า และค่าพารามิเตอร์นาออก พบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยน้ าเข้า
มีค่าเท่ากับ 7.80 และค่าพารามิเตอร์ มีค่าเฉลี่ยน้ าออกมีค่าเท่ากับ 6.250 จากการเก็บข้อมูลพบว่าระบบมีค่าพี
เอชที่เหมาะสมต่อความต้องการของการช่วยเร่ งปฏิกิริยาของจุลินทรี ยซ์ ่ ึงแสดงให้เห็นว่าระบบบาบัดน้ าเสี ย
นั้นมีค่าความเป็ นกรดด่างที่มีสภาวะความเป็ นกลาง ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าเป็ นดังนี้
ตารางที่ 4.5 ค่าความเป็ นกรดด่างที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบบาบัดน้ าเสี ย
ลาดับ

วันที่เก็บตัวอย่างน้ า
เสี ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันที่ 6 สิ งหาคม 62
วันที่ 8 สิ งหาคม 62
วันที่ 10 สิ งหาคม 62
วันที่ 13 สิ งหาคม 62
วันที่ 15 สิ งหาคม 62
วันที่ 17 สิ งหาคม 62
วันที่ 20 สิ งหาคม 62
วันที่ 22 สิ งหาคม 62
วันที่ 24 สิ งหาคม 62
วันที่ 27 สิ งหาคม 62

ห้องปฏิบตั ิการ
ค่าความเป็ น
ค่าความเป็ น
กรดด่าง เข้า กรดด่าง ออก
12
5.6
9
5.5
8
6
4.5
6.2
5
6.4
9
7
8
6.9
8.5
6.4
13
5.5
12
5.8

ชุดอ่านค่าจากSensor
ค่าความเป็ น
ค่าความเป็ น
กรดด่าง เข้า กรดด่าง ออก
12.00
6.00
10.05
6.50
9.00
7.00
7.00
6.00
5.50
6.50
7.00
6.50
9.10
6.50
9.00
7.00
11.00
6.00
12.50
6.00
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ตารางที่ 4.5 ค่าความเป็ นกรดด่างที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบบาบัดน้ าเสี ย (ต่อ)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่ 29 สิ งหาคม 62
วันที่ 31 สิ งหาคม 62
วันที่ 3 กันยายน 62
วันที่ 5 กันยายน 62
วันที่ 7 กันยายน 62
วันที่ 10 กันยายน 62
วันที่ 12 กันยายน 62
วันที่ 14 กันยายน 62
วันที่ 16 กันยายน 62
วันที่ 18 กันยายน 62

6
7.5
8.2
9.4
10
9.2
8.6
12
9
10

6.2
6.4
6.1
6.7
6.8
6.6
6
5.8
6.1
7

6.00
8.00
9.00
8.50
9.50
8.50
8.50
11.00
10.00
11.00

6.00
7.00
7.00
6.50
6.00
6.50
7.00
7.00
7.00
7.00

จากตารางที่ 4.5 สามารถวาดกราฟเพื่อทาการเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้

รูปที่ 4.22 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าพีเอช ตรวจสอบจากห้องปฎิบตั ิการ

99

ชุดอ่านค่าจากSensor
25

Axis Title

20
15
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ชุดอ่านค่าจากSensor

รูปที่ 4.23 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าพีเอช อ่านค่าจากชุด Sensor
 ค่ าบีโอดี
ค่ า บี โ อดี เป็ นปริ ม าณของออกซิ เ จนที่ จุ ลิ น ทรี ย ์มี ค วามต้อ งการที่ จ ะต้อ งใช้ใ นการย่อ ยสลาย
สารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย น้ าที่บาบัดแล้วมีคุณภาพที่ดี ควรมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถา้ ค่าบีโอดี
สู งมากแสดงว่าน้ านั้นเน่ามาก แหล่งน้ าที่มีค่าบีโอดีสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรจะจัดเป็ นน้ าเน่าหรื อน้ าเสี ย
ตามที่พระราชบัญญัติน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กาหนดไว้ว่าน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ
ต้องมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร การหาค่าบีโอดีหาได้โดยใช้แบคทีเรี ยย่อยสลายอินทรี ยสารซึ่งจะ
เป็ นไปช้าๆ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานหลายสิ บวัน ตามหลักสากลใช้เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ค่าบีโอดี มีวิธีวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5
วัน ติดต่อกันหรื อวิธีการอื่น ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษได้ให้ความเห็นชอบ และมีค่ามาตราฐานตาม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้กาหนดค่าจะต้องน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 มิลิกรัมต่อลิตร
จากการเก็ บ ข้อ มู ล ทั้ง 20 ครั้ งจะท าการเก็ บ ที่ จุ ด เก็ บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ น้ า เข้า ในระบบบ าบัด น้ า เสี ย และ
ค่าพารามิเตอร์ น้ าออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ย พบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยน้ าเข้าในระบบบาบัดน้ าเสี ยมีค่า
เท่ากับ 172.55 และค่าพารามิเตอร์ มีค่าเฉลี่ยน้ าออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ยมีค่าเท่ากับ 14.955 จากการเก็บ
ข้อมูลมีค่าตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 ค่าบีโอดีที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบบาบัดน้ าเสี ย
ลาดับ

วันที่เก็บตัวอย่างน้ าเสี ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่ 6 สิ งหาคม 62
วันที่ 8 สิ งหาคม 62
วันที่ 10 สิ งหาคม 62
วันที่ 13 สิ งหาคม 62
วันที่ 15 สิ งหาคม 62
วันที่ 17 สิ งหาคม 62
วันที่ 20 สิ งหาคม 62
วันที่ 22 สิ งหาคม 62
วันที่ 24 สิ งหาคม 62
วันที่ 27 สิ งหาคม 62
วันที่ 29 สิ งหาคม 62
วันที่ 31 สิ งหาคม 62
วันที่ 3 กันยายน 62
วันที่ 5 กันยายน 62
วันที่ 7 กันยายน 62
วันที่ 10 กันยายน 62
วันที่ 12 กันยายน 62
วันที่ 14 กันยายน 62
วันที่ 16 กันยายน 62
วันที่ 18 กันยายน 62

ห้องปฏิบตั ิการ
BOD-เข้า
BOD-ออก
178
15.6
168
14.4
166
16.2
179
13.9
175
11.7
172
13
172
13.5
170
12.6
175
14.7
174
14.5
169
16.5
168
15.8
171
13.9
170
14.2
172
16.7
172
17.2
178
19
173
18.3
174
14.4
175
13

ชุดอ่านค่าจากSensor
BOD-เข้า
BOD-ออก
180
15.00
175
15.00
170
15.50
175
14.20
175
12.20
170
12.80
175
13.50
175
12.50
175
12.85
180
13.00
178
16.00
177
16.00
174
14.30
165
14.00
175
16.50
180
17.03
180
19.00
180
18.00
175
17.50
175
14.50
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จากตารางสามารถวาดกราฟเพื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าบีโอดี ให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้

รูปที่ 4.24 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าบีโอดี ตรวจสอบจากห้องปฎิบตั ิการ

ชุดอ่านค่าจากSensor
25
20
15
10
5
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6
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8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Oil-เข้ า

Oil-ออก

รูปที่ 4.25 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าบีโอดี อ่านค่าจากชุด Sensor
 ค่ าปริมาณของแข็ง – ค่ าสารแขวนลอย
ของแข็งที่เป็ นสารแขวนลอย (Suspended Solids) เป็ นอนุภาคสารที่มีขนาดใหญ่ แต่สารไม่ละลาย
และแขวนลอยอยู่ในตัวกลาง สามารถมองเห็นอนุ ภาคได้ดว้ ยตาเปล่า และสามารถแยกอนุ ภาคของสารได้
อย่างชัดเจน เป็ นสารที่ทาให้เกิดสี ความขุ่น มีขนาดอนุภาคของสารใหญ่มากกว่า 1 ไมโครเมตร ได้แก่ เศษ
อาหารซากสิ่ งมีชีวิต และแพลงตอนบางชนิ ด สารเหล่านี้ มักพบมากในน้ าเสี ยจากแหล่งต่างๆ ทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม และน้ าเสี ยชุมชน ตะกอนของสารที่ละลายน้ าได้ (Dissolved Solids) โดยปกติแล้วน้ าที่ใช้ใน
การอุปโภคบริ โภค จะมีของแข็งในน้ าระหว่าง 20 -1,000 มิลลิกรัม/ ลิตร อาจเป็ นได้ท้ งั สารอินทรี ยแ์ ละ
สารอนินทรี ย ์
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ค่าปริ มาณของแข็ง - ค่าสารแขวนลอย มีวิธีวิเคราะห์โดยกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass
Fibre Filter Disc) และมีค่ามาตราฐานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กาหนดค่า น้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 30 มิลิกรัมต่อลิตร จากการเก็บข้อมูลทั้ง 20 ครั้งพบว่า ค่าพารามิเตอร์น้ า และ ค่าพารามิเตอร์นา
ออก พบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยน้ าเข้ามีค่าเท่ากับ 40.475 และค่าพารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยน้ าออกมีค่าเท่ากับ
22.725 จากการบันทึกจากการทาการวิเคราะห์แล้วผลออกจากห้องปฏิบตั ิการ มีค่าตามตารางต่อไปดังนี้
ตารางที่ 4.7 ค่าปริ มาณของแข็ง – ค่าสารแขวนลอยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบบาบัดน้ าเสี ย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่เก็บตัวอย่างน้ าเสี ย
วันที่ 6 สิ งหาคม 62
วันที่ 8 สิ งหาคม 62
วันที่ 10 สิ งหาคม 62
วันที่ 13 สิ งหาคม 62
วันที่ 15 สิ งหาคม 62
วันที่ 17 สิ งหาคม 62
วันที่ 20 สิ งหาคม 62
วันที่ 22 สิ งหาคม 62
วันที่ 24 สิ งหาคม 62
วันที่ 27 สิ งหาคม 62
วันที่ 29 สิ งหาคม 62
วันที่ 31 สิ งหาคม 62
วันที่ 3 กันยายน 62
วันที่ 5 กันยายน 62
วันที่ 7 กันยายน 62
วันที่ 10 กันยายน 62
วันที่ 12 กันยายน 62
วันที่ 14 กันยายน 62
วันที่ 16 กันยายน 62
วันที่ 18 กันยายน 62

ห้องปฏิบตั ิการ
SS-เข้า
SS-ออก
35
20
43
19
44.5
25.5
45.5
25.6
43
21.5
43
22.2
38
22.7
32
23.6
36
24.5
32
24.9
32
25
37
23
42
18
41
17.5
40.5
25
46
27
46.5
22
46.5
24.5
43
23
43
20

ชุดอ่านค่าจากSensor
SS-เข้า
SS-ออก
30
18
43
18
44
25
45
25
45
25
45
25
40
22
35
23
35
25
35
25
40
25
40
24
45
20
45
17
45
24
50
26
50
25
50
25
45
25
43
20
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จากตารางสามารถวาดกราฟเพื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าบีโอดี ให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้

รูปที่ 4.26 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าปริ มาณของแข็ง – ค่าสารแขวนลอย ตรวจสอบจาก
ห้องปฎิบตั ิการ

ชุดอ่านค่าจากSensor
25
20
15
10
5
0
1
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6

7

8

9
Oil-เข้ า

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Oil-ออก

รูปที่ 4.27 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าปริ มาณของแข็ง – ค่าสารแขวนลอย อ่านค่าจากชุด Sensor
 ค่ านา้ มันและไขมัน
ค่าน้ ามันและไขมันคือ สารอินทรี ยป์ ระเภทลิปิด ซึ่ งไขมันและน้ ามันมีหมู่ฟังก์ชนั เหมือนเอสเทอร์
จัดเป็ นสารประเภทเอสเทอร์ ชนิ ดหนึ่ ง ไขมันเป็ นของแข็งจะพบในสัตว์ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่ มตัว
มากกว่ากรดไขมัน ไม่ อ่ิ ม ตัว เช่ น ไขวัว ไขควาย และอื่ น ๆ น้ า มัน จะเป็ นของเหลวจะพบได้ใ นพืช ซึ่ ง
ประกอบด้วยก0รดไขมันไม่อ่ิมตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัว เช่น น้ ามันมะกอกมีสมบัติ ไขมันมีจุดเดือดสู ง
กว่าน้ ามันไม่ละลายน้ าละลายได้ดีในตัวทาละลายไม่มีน้ า เช่ น เบนซี น ไขมันและน้ ามันเสี ย จะเกิ ดกลิ่น
เหม็นหื น
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ค่าน้ ามันและไขมัน มีการวิเคราะห์โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทาละลาย แล้วแยกเพื่อหาน้ าหนักของ
น้ ามันและไขมัน และมีค่ามาตราฐานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กาหนดค่า น้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 20 มิลิกรัมต่อลิตร จากการเก็บข้อมูลทั้ง 20 ครั้งพบว่า ค่าพารามิเตอร์น้ าเข้าในระบบาบัดน้ าเสี ย
และค่าพารามิเตอร์น้ าออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ย พบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยน้ าเข้าในระบบบาบัดน้ าเสี ย
นั้นมีค่าเท่ากับ 17.045 และค่าพารามิเตอร์มีค่าเฉลี่ยน้ าออกจากระบบบาบัดน้ าเสี ยมีค่าเท่ากับ 11.651 จากการ
เก็บข้อมูลสามารถนามาบันทึกลงในตารางดังนี้
ตารางที่ 4.8 ค่าน้ ามันและไขมันได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบบาบัดน้ าเสี ย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่เก็บตัวอย่างน้ าเสี ย
วันที่ 6 สิ งหาคม 62
วันที่ 8 สิ งหาคม 62
วันที่ 10 สิ งหาคม 62
วันที่ 13 สิ งหาคม 62
วันที่ 15 สิ งหาคม 62
วันที่ 17 สิ งหาคม 62
วันที่ 20 สิ งหาคม 62
วันที่ 22 สิ งหาคม 62
วันที่ 24 สิ งหาคม 62
วันที่ 27 สิ งหาคม 62
วันที่ 29 สิ งหาคม 62
วันที่ 31 สิ งหาคม 62
วันที่ 3 กันยายน 62
วันที่ 5 กันยายน 62
วันที่ 7 กันยายน 62
วันที่ 10 กันยายน 62
วันที่ 12 กันยายน 62
วันที่ 14 กันยายน 62
วันที่ 16 กันยายน 62
วันที่ 18 กันยายน 62

ห้องปฏิบตั ิการ
Oil-เข้า
Oil-ออก
20
15
20
14
20
14.5
19.5
16.3
16
12.5
15
13.5
16
12.3
18
13.4
18.5
13.3
20
12
20.5
11
20
10
15.8
10.5
15.6
12
15
10
15
9
13
8
14
8
15
8
14
9

ชุดอ่านค่าจากSensor
Oil-เข้า
Oil-ออก
20
15
20
15
20
14
20
16
16
12
16
13
16
13
16
14
18
13
19
12
20
11
20
11
16
10
15
12
15
10
15
10
15
10
15
10
16
9
16
9
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จากตารางสามารถวาดกราฟเพื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าน้ ามันและไขมัน ให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้

รูปที่ 4.28 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าน้ ามันและไขมัน ตรวจสอบจากห้องปฎิบตั ิการ

ชุดอ่านค่าจากSensor
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รูปที่ 4.29 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบของค่าน้ ามันและไขมัน อ่านค่าจากชุด Sensor

4.4 การวิเคราะห์ การลงทุนทีจ่ ะใช้ พแี อลซี มาแทนวงจรรีเลย์
ในการด าเนิ น งานทางวิศวกรรมนั้น คงจะหลี กเลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่ตอ้ งจะเกี่ ย วข้องกับการลงทุ น และ
การเงิ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นโครงการให้สาเร็ จตามที่ ตอ้ งการ การนาเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้กบั โครงการ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจในการเลือกโครงการ หรื อเพื่อใช้วางแผน
แนวทางการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้เกิดผลตอบแทนทางด้านการเงินสูงสุ ด
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การคานวณค่า ของเงิ นตามเวลา จะกล่าวถึ งหลักการของแผนภู มิกระแสเงิ น หมุ มเวีย น ใช้เป็ น
พื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์มูลค่าของเงิน โดยจะมีตวั แปรสาคัญได้แก่
P = มูลค่าหรื อผลรวมของเงินในช่วงเวลาที่กาหนดให้เป็ นปั จจุบนั หรื อที่เวลา t = 0 อาจใช้แทนค่า
ของ Present worth (PW) Present value (PV) Net present value (NPV) Discounted cash flow (DC) และ
Capital cost (CC) หน่วยบาท
F = มูลค่าหรื อผลรวมของเงินในอนาคตอาจใช้แทนค่าของ Future worth (FW) และ Future value
(FW) หน่วยบาท
A = มูลค่าของเงินรายเดื อนหรื อรายปี ที่มีค่าสม่าเสมอเท่ากัน อาจใช้แทนค่าของ Annual worth
(AW) และ Equivalent uniform annual worth (EUAW) หน่วยบาทต่อปี หรื อบาทต่อเดือน
n = จานวนช่วงเวลาสาหรับการวิเคราะห์หน่วยปี เดือน หรื อวัน
i = อัตราดอกเบี้ยหรื ออัตราผลตอบแทนต่อช่วงเวลาหน่วยเปอร์เซ็นต์ต่อปี เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรื อ
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
บริ ษทั แซนเทค เซ็นเตอร์ จากัด ต้องการที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรที่ใช้ในระบบ
บาบัดน้ าเสี ย ซึ่งมีการเปรี ยบเทียบในส่ วนการการควบคุมเครื่ องจักร มีดว้ ยกัน2 แบบคือ ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วย
วงจรรี เ รย์ และ ตู ค้ วบคุ มไฟฟ้ าด้ว ยพี แอลซี มี รายละเอี ยดตามตาราง และกาหนดให้อตั ราดอกเบี้ ยที่ 5
เปอร์เซ็นต์ต์ เพื่อเป็ นการพิจารณาในการตัดสิ นใจ
รายละเอียด
ราคาตูค้ วบคุมไฟฟ้ า (บาท)
ค่าบารุ งรักษารายปี (บาท)
ค่ารับประกันสิ นค้า(บาท)
ค่าตรวจพารามิเตอร์ต่อปี (บาท)
มูลค่าสุ ดท้าย(บาท)
อายุการใช้งาน(ปี )
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์

ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์
1,800,000
150,000
120,000
84,000
350,000
10

ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี
2,450,000
100,000
120,000
28,000
500,000
10
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AW

= (-1,800,000-150,000(P/F,5%,10)-150,000(P/F,5%,10))(A/P,5%,10)+350,000(A/F,5%,10)120,000-84,000
= -1,385,205.008
เปลี่ยนค่าจาก AW เป็ น PW
PW = -1,385,205.008(P/A,5%,10)
= -10,696,137.51
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี

AW

= (-2,450,000-100,000(P/F,5%,10)-100,000(P/F,5%,10))(A/P,5%,10)+500,000(A/F,5%,10)120,000-28,000
= -625,517.03
เปลี่ยนค่าจาก AW เป็ น PW
PW = -625,517.03(P/A,5%,10)
= -4,830,054.851
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สรุ ป เลือกใช้ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี เพราะมีค่าใช้จ่าย 4,830,054.851
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์

บาท มีค่าน้อยกว่า

การคานวณมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth, PW) เป็ นการรู ปแบบของการคิดคานวณมูลค่าที่มีการ
เปลี่ ยนมูลค่าที่ อยู่ในรู ปแบบของการรั บและการจ่ ายเงิ นรู ปแบบต่างๆ ให้เป็ นผลรวมของมูลค่าปั จจุ บนั
สามารถย้ายมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อัตราดอกเบี้ยในการลงทุนก็คืออัตราผลตอบแทน (Rate of Return)
โดยปกติโครงการลงทุนไม่ได้รับความสนใจถ้าหากอัตราผลตอบแทนที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่ง
เช่นแต่เดิมเคยฝากเงินไว้กบั ธนาคารได้ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ตถ์ า้ หากจะนาเงินนี้ มาลงทุนอย่างอื่นอย่างน้อย
ค่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนจะต้องเท่ากับ 2 เปอร์ เซ็นต์ต์จึงจะน่ าลงทุนอัตราผลตอบแทน 2
เปอร์ เซ็นต์ตจ์ ากการฝากธนาคารนั้นเรี ยกว่าอัตราผลตอบแทนน้อยที่สุดที่น่าสนใจ (Minimum Attractive
Rate of Return , MARR) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ (i*)
การคานวณค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่อตั ราผลตอบแทนต่าที่สุดที่น่าสนใจ (MARR) ถ้าผลจากการค้า
นานออกมาว่าค่า PW ≥ 0 แสดงว่าโครงการนี้ ให้อตั ราผลตอบแทนมากกว่าหรื อเท่ากับค่า MARR ซึ่ ง
หมายความว่าทางเลือกโครงการนี้ มีความคุม้ ค่าในการลงทุนและกรณี ที่มีสองทางเลือกหรื อมากกว่าให้การ
คานวณค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่อตั ราผลตอบแทนต่าที่สุดที่น่าสนใจ (MARR) ซึ่งจะทาการเลือกทางเลือก
โครงการที่ให้ค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) สู งสุ ดแต่ถา้ ในกรณี ที่เป็ นโครงการที่มีรายได้ (Revenue Project) ให้
เลือกโครงการที่มีค่ามูลค่าปั จจุบนั (PW) ที่เป็ นลบน้อยที่สุด
จากการคานวณพบว่า บริ ษทั แซนเทค เซ็ นเตอร์ จากัด ต้องการที่จะปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องจักรที่ใช้ในระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่งมีการเปรี ยบเทียบในส่ วนการการควบคุมเครื่ องจักร มีดว้ ยกัน2 แบบ
คือ ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์ และ ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี มีรายละเอียดตามตาราง และกาหนดให้
อัตราดอกเบี้ยที่ 5 เปอร์เซ็นต์ต์ เพื่อเป็ นการพิจารณาในการตัดสิ นใจ
รายละเอียด
ราคาตูค้ วบคุมไฟฟ้ า (บาท)
ค่าบารุ งรักษารายปี (บาท)
ค่ารับประกันสิ นค้า(บาท)
ค่าตรวจพารามิเตอร์ต่อปี (บาท)
มูลค่าสุ ดท้าย(บาท)
อายุการใช้งาน(ปี )

ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์
1,800,000
150,000
120000
84,000
350,000
10

ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี
2,450,000
100000
120000
28,000
500,000
10

109

วิธีทา คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ า
พิจารณาที่ตคู ้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์
คานวณหา ∑ ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์
จากโจทย์กาหนดให้ P=1,800,000 บาท ,A=354,000 บาท ,F=350,000 บาท , n=10 ปี , i=5%
ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยน A เป็ น P
จากสมการ
ดังนั้น
จากตารางดอกเบี้ย
แทนค่าลงในสมการ จะได้

P
P
(P/A,5%,10)
P

=
=
=
=
=

A(P/A,i%,n)
A(P/A,5%,10)
7.7217
150,000+120,000+84,000(7.7217)
2,733,481.8

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยน F เป็ น P
จากสมการ
ดังนั้น
จากตารางดอกเบี้ย
แทนค่าลงในสมการ จะได้

P
P
F(P/F,5%,10)
P

=
=
=
=
=

F(P/F,i%,n)
F(P/F,5%,10)
0.6139
350,000(0.6139)
214,865

ขั้นตอนที่ 3 หา ∑
ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วย
วงจรรี เรย์
หา ∑ ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์
=
-1,800,000-2,733,481.8+214,865
=
-4,318,616.8 บาท
พิจารณาที่ตคู ้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพี่แอลซี
คานวณหา ∑ ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพี่แอลซี
จากโจทย์กาหนดให้ P=2,450,000 บาท ,A=348,000 บาท ,F=500,000 บาท , n=10 ปี , i=5%
ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยน A เป็ น P
จากสมการ
P
=
A(P/A,i%,n)
ดังนั้น
P
=
A(P/A,5%,10)
จากตารางดอกเบี้ย
(P/A,5%,10)
=
7.7217
แทนค่าลงในสมการ จะได้
P
=
248,000(7.7217)
=
1,914,981.6
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ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยน F เป็ น P
จากสมการ
ดังนั้น
จากตารางดอกเบี้ย
แทนค่าลงในสมการ จะได้

P
P
F(P/F,5%,10)
P

=
=
=
=
=

F(P/F,i%,n)
F(P/F,5%,10)
0.6139
500,000(0.6139)
306,950

ขั้นตอนที่ 3 หา∑ ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี
หา∑ ของตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี
=
-2,450,000-1,914,981.6+306,950
=
- 4,058,031.6บาท
สรุ ป ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์ มีมูลค่าปัจจุบนั (PW) เท่ากับ -4,318,616.8 บาท
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี มีมูลค่าปัจจุบนั (PW) เท่ากับ -4,058,031.6 บาท
เนื่ องจาก บริ ษทั แซนเทค เซ็นเตอร์ จากัด มีการตัดสิ นใจเลือก ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี มีมูลค่า
ปัจจุบนั (PW) เท่ากับ -4,058,031.6 บาท เพราะมีค่าลบน้อยกว่า ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เรย์
ในการตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนนั้นเป็ นหลักสาคัญที่ใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจลงทุนหรื อจะไม่มีการ
ลงทุนในโครงการคิดได้จาก ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ ดังนั้นจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอัตราผล
แทน (Rate of Return, ROR) มีความหมายถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาผ่านไปอัตราตอบแทนของโครงการต่างๆ จะช่วยกาหนดระดับความพึงพอใจในการลงทุน และยัง
สามารถใช้เปรี ยบเที ยบทางเลือกของการลงทุนได้ กล่าวคือทางเลือกใดที่มีอตั ราตอบแทนสู งกว่าภายใต้
เงื่ อ นไขในลัก ษณะเดี ย วกัน ทางเลื อ กนั้น ย่อ มมี ค วามเหมาะสมในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์ โดยทัว่ ๆ ไปไม่ว่าจะวิธีเปรี ยบเทียบมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth, PW) หรื อมูลค่ารายปี
(Annual Worth, AW) ส่ วนมากจะใช้สมมติฐานคืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เป็ นอัตราตอบแทน
มาตรฐานมี ค่ า คงที่ ต ลอดการก าหนดอัต ราดอกเบี้ ย ที่ จ ะใช้ใ นการวิ เ คราะห์ จึ ง ต้อ งพิ จ ารณาตามอัต รา
ผลตอบแทนที่ยอมรับได้ในการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการใดๆ การหาผลตอบแทนในกรณี โครงการ
เดี่ยวจะประกอบด้วย
การหาอัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสิ นใจ
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบนั
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่ารายปี
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ในการคานวณอัตราผลตอบแทนในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี แดงในครั้งนี้ จะมีการคานวนหาอัตรา
ผลตอบแทนต่างๆ โดยจะมีการเริ่ มจาก การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่า
ปั จจุบนั การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน กรณี โครงการเดียว โดยใช้วิธีมูลค่ารายปี และการคานวณหาอายุ
การใช้งานที่คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ กรณี ที่ค่าบารุ งรักษาเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกปี
ขั้นตอนการคานวณโดยใช้สมการมูลค่าปัจจุบนั (PW) ประกอบไปด้วย
1. ตั้งสมการเพื่อหาอัตราผลตอบแทน (ROR) ตามสมการ 2. 2
2. เลือกค่าอัตราดอกเบี้ย (i) ต่างๆ จากตารางดอกเบี้ยมาแทนค่าในสมการโดยการลองผิดลองถูก
(Trial and Error) จนกระทัง่ สมการสมดุลขั้นตอนการลองผิดลองถูกควรหาวิธีการหรื อแนวทางเพื่อ
กาหนดค่า 1 ให้มีค่าใกล้เคียงกับคาตอบที่ตอ้ งการให้เร็ วที่สุด
3. ทาการเปลี่ยนค่าใช้จ่าย (Disbursement) ทุกค่าไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปเป็ นค่าเดี่ยวอย่างมูลค่าปั จจุบนั
(PW) มูลค่าในอนาคต (FW) รวมทั้งมูลค่ารายปี (AW) ที่มีค่าเป็ นแบบอนุกรมให้เป็ นค่าเงินเทียบเท่าของ
มูลค่าปัจจุบนั (PW)
4. ทาการเปลี่ยนค่ารายรับ (Receipt) ทุกค่าไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปเป็ นค่าเดียวอย่างมูลค่าปั จจุบนั (PW)
มูลค่าในอนาคต (FW) รวมทั้งมูลค่ารายปี (AW) ที่มีค่าเป็ นแบบอนุ กรมให้เป็ นค่าเงินเทียบเท่าของมูลค่า
ปัจจุบนั (PW)
5. หลังจากได้แปลงค่าของค่าใช้จ่ายและรายรับให้มีค่าแฟกเตอร์เหลือเพียงแฟกเตอร์เดียวคือในรู ป
ของมูลค่าปั จจุบนั (PW) แล้วให้ใช้ค่าแฟกเตอร์ ในตารางดอกเบี้ยในการหาค่าโดยประมาณของอัตรา
ผลตอบแทนที่ทาให้ค่าสมการนั้นเป็ นจริ งอัตราผลตอบแทนที่ได้น้ นั จะเป็ นค่าโดยประมาณในการเริ่ มการ
ลองผิดลองถูกในการคานวณหาค่าอัตราผลตอบแทน (ROR)
จากข้อมูลที่กาหนดในการดาเนิ นงานติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ย ของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี แดง
ตามตารางที่ให้มาหาอัตราผลตอบแทน (ROR)โดยใช้วิธีมูลค่าปั จจุบนั (PW) ค่าอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่
น่าสนใจโดยมีการกาหนดให้ Minimum Rete of Return, MARR เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ต์
รายละเอียด
เงินลงทุนซื้อตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี (บาท)
สามารถลดค่าแรงงานต่อปี (บาท)
มูลค่าอุปกรณ์เมื่อครบอายุการใช้งาน
อายุการใช้งาน(ปี )

2,450,000
536,000
500,000
10
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วิธีทา คานวณหาอัตราผลตอบแทน (ROR) โดยใช้วีมูลค่าปัจจุบนั (PW)
จากโจทย์กาหนดให้ P= 2,450,000 บาท ,A=240,000 บาท ,F=500,000 บาท ,n= 10 ปี
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งสมการเพื่อหาอัตราผลตอบแทน (ROR)
จากสมการที่ (2.2)
0
= -PWD + PWR
ดังนั้น
0
= -2,450,000+536,000(P/A,i%,n)
+500,000(P/A,i%,n)
แทนค่าลงในสมการ
0
= -2,450,000+536,000(P/A,i%,10)
+500,000(P/A,i%,10)
2,450,000
= 1,036,000(P/A,i%,10)
(P/A,i%,10)
= 2,450,000/1,036,000
= 2.3648
ขั้นตอนที่ 2 การลองผิดลองถูก (Trial and Error)
จากขั้นตอนที่ 1
(P/A,i%,10)
= 2.3648
จากตารางดอกเบี้ย
(P/A,40%,10)
= 2.4136
ค่าที่ได้จากตารางดอกเบี้ย (P/A,25%,10)เท่ากับ 3.5705 ประมารค่าจะใกล้เคียง เปอร์ เซ็นต์ต์ 40 ดังนั้น
ลองใช้ค่า i=40% แทนค่าลงสมการ
0
= -2,450,000+536,000(P/A,40%,10)
จากตารางดอกเบี้ย
(P/A,40%,10)
= 2.4136
แทนค่าลงในสมการ
0
= -2,450,000 + 536,000(2.4136)
= -2,450,000+1,293850.4
= -1,156,149.6
ค่าที่ได้มีค่ามีค่ามากกว่า 0 ได้ผลลัพธ์มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าค่า i ต้องน้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ดงั นั้นลองใช้ค่า
i=18% แทนค่าลงในสมการ
= -2,450,000+536,000(P/A,18%,10)
จากตารางดอกเบี้ย
(P/A,18%,10)
= 4.494
แทนค่าลงในสมการ
= -2,450,000 + 536,000(4.494)
= -2,450,000+2,408,784
= -41,216
ค่าที่ได้มีค่ามีค่ามากกว่า 0 ได้ผลลัพธ์มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าค่า i ต้องน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ดงั นั้นลองใช้ค่า
i=17% แทนค่าลงในสมการ
= -2,450,000+536,000(P/A,17%,10)
จากตารางดอกเบี้ย
(P/A,17%,10)
= 4.663
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แทนค่าลงในสมการ

= -2,450,000 + 536,000(4.663)
= -2,450,000+2,499,368
= 49,368
ค่าที่ได้มีค่ามีค่ามากกว่า 0 ได้ผลลัพธ์มีค่าเป็ นบวกแสดงว่า ค่า i ต้องมีค่ามากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ต์ ดังนั้น
อัตราผลตอบแทนจึงอยูร่ ะหว่าง 5 -6 เปอร์เซ็นต์ต์
ขั้นตอนที่ 3 หาอัตราผลตอบแทน (ROR) ด้วยวิธี Interpolation ระหว่าง 17-18 เปอร์เซ็นต์ต์
จากสมการ a/b
a/b
= c/d
a
= 17.00+(49,369-500,000) / (49,369(-41,216))(6.00-5.00)
i
= 17-4.9746
อัตราผลตอบแทน(ROR)
= 12.0254 เปอร์เซ็นต์
สรุ ป จากข้อ มู ล ตามที่ ก าหนดให้ อ ัต ราผลตอบแทน โดยใช้วิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน เท่ า กับ 12.0254
เปอร์เซ็นต์ต์ การตัดสิ นใจยอมรับโครงการเพราะ MARR≤ i* เท่ากับ 12.0254 เปอร์เซ็นต์ต์
การวิเคราะห์ ความไว ( Sensitive Analysis )
การวิเคราะห์ ความไว ที่ มีผลต่อการพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจในส่ วนของการวิเคราะห์ ทางเลื อกที่
ค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆ ที่ มีความไวต่อการเปลี่ ยนแปลง โดยต้องนาเอาข้อมูลที่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบการตัดดสิ นใจ ให้ได้รายละเอียดใกล้เคียงกับความจริ งมากที่สุด
โดยการใช้ความรู ้ต่างๆ มาคานวณจะเป็ น วิธีมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth , PW) วิธีมูลค่ารายปี (Annual
Worth , AW) การหาอัตราผลตอบแทน (Rate of Return , ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อเงิน
ลงทุน (Benefit Cost Ratio) เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ความไวจะเป็ นการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั (PW) มูลค่ารายปี (AW) อัตรา
ผลตอบแทน (ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) มีผลต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
เลือกโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่แล้วพารามิเตอร์ ที่นามาใช้ในการ
วิเคราะห์ความไวจะหมายถึงพารามิ เตอร์ ต่างๆ หรื อปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประมาณค่าเช่ นเงินลงทุน
เริ่ มต้นมูลค่าสุ ดท้ายของทรั พย์สินค่าดาเนิ นงานและค่าซ่ อมบารุ งรายปี อายุการใช้งานอัตราดอกเบี้ยหรื อ
อัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (Minimum Atrive Rate of Return, MARR) เป็ นต้นในการเปลี่ยนแปลง
อายุก ารใช้ง านจะมี ผ ลอย่า งมากต่ อ การตัด สิ น ใจการเปลี่ ย นแปลงพารามิ เ ตอร์ แต่ อ ย่า งไรก็ต ามอัต รา
ผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) อาจจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจถ้าทุกทางเลือกมี
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อัตราผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) โดยขั้นตอนคานวณการวิเคราะห์
ความไวนั้นมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
กาหนดพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
กาหนดขอบเขตที่เป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์น้ นั
กาหนดวิธีการที่จะใช้วดั ประเมินเช่ นวิธีมูลค่าปั จจุบนั (Pw) วิธีมูลค่ารายปี (AW) วิธีอตั รา
ผลตอบแทน (ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) เป็ นต้น
ทาการคานวณหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพารามิเตอร์
จากการคานวณพบว่า บริ ษทั แซนเทค เซ็ นเตอร์ จากัด ต้องการที่จะปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องจักรที่ใช้ในระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งมีในส่ วนการการควบคุมเครื่ องจักรในระบบบาบัดน้ าเสี ย ที่ใช้
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี เป็ นอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ มีรายละเอียดตามตาราง
และกาหนดให้อตั ราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR)ที่ 5 เปอร์ เซ็นต์ต์ เพื่อเป็ นการพิจารณาในการ
ตัดสิ นใจ
รายละเอียด
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี
ราคาตูค้ วบคุมไฟฟ้ า (บาท)
2,450,000
ค่าบารุ งรักษารายปี (บาท)
100,000
ค่ารับประกันสิ นค้า(บาท)
120,000
ค่าตรวจพารามิเตอร์ต่อปี (บาท) 28,000
มูลค่าสุ ดท้าย(บาท)
500,000
อายุการใช้งาน(ปี )
10
ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitive Analysis) ของโครงการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนั (PW) โดย
1. กาหนดอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) ให้เป็ นพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ
ต่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
2. กาหนดขอบเขตที่เป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์โดยกาหนดการเปลี่ยนแปลงค่า
MARR ครั้งละ 5 เปอร์เซ็นต์ตใ์ นขอบเขต 5-15 เปอร์เซ็นต์ต์
3. จากโจทย์กาหนดให้ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบนั (PW) ในการวัดประเมิน
4. ขั้นตอนการคานวน จากสมการ
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PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(P/A,%i,n)+500,000(P/F,%i,n)
กาหนดให้ i = 5 % , n= 10 ปี
PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(P/A,5%,10)+500,000(P/F,5%,10)
จากตารางดอกเบี้ย (P/A,5%,10) = 7.7217
(P/F,5%,10) = 0.6139
แทนค่าลงในสมการ
PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(7.7217)+500,000(0.6139)
= -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(7.7217)+500,000(0.6139)
= -2,450,000-(248,000)(7.7217)+500,000(0.6139)
= -2,450,000-(248,000)(7.7217)+500,000(0.6139)
= -2,450,000-1,914,981.6+306,950
= -4,058,031.06
กาหนดให้ i = 10 % , n= 10 ปี
PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(P/A,10%,10)+500,000(P/F,10%,10)
จากตารางดอกเบี้ย (P/A,10%,10) = 6.1446
(P/F,10%,10) = 0.3855
แทนค่าลงในสมการ
PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(6.1446)+500,000(0.3855)
= -3,781,110.8
กาหนดให้ i = 15 % , n= 10 ปี
PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(P/A,15%,10)+500,000(P/F,15%,10)
จากตารางดอกเบี้ย (P/A,15%,10) = 5.0188
(P/F,15%,10) = 0.2472
แทนค่าลงในสมการ
PW = -2,450,000-(100,000+120,000+28,000)(5.0188)+500,000(0.2472)
= -3,571,062.4
สรุปผลจากการคานวณจากข้ อมูล
อัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) %
มูลค่าเงินปัจจุบนั (PW) (บาท)
5
-4,058,031.06
10
-3,781,110.8
15
-3,571,062.4
สรุ ป โดยวิธีมูลค่าเงิ นปั จ จุ บนั (PW) เพื่อการวิเคราะห์ ความไวของโครงการตามข้อมูลที่ โจทย์
กาหนดมาโดยที่อตั ราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) 5 เปอร์ เซ็นต์ มีมลูค่าปั จจุบนั (PW) เท่ากับ
4,058,031.06 บาทที่ 10 เปอร์เซ็นต์ มีมลูค่าปั จจุบนั (PW) เท่ากับ 3,781,110.8 บาท ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ มีมลูค่า
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ปั จจุบนั (PW) เท่ากับ 3,571,062.4 บาท ซึ่ งจะเห็นว่าถ้าหากค่าอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR)
ที่มีค่าสูงขึ้นจะทาให้ผลรวมของมูลค่าเงินในปัจจุบนั (PW) ของโครงการมีมูลค่าน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยโปรแกรมควบคุม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการควบคุมกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยด้วยพีแอลซี ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การควบคุม และศึกษาต้นทุนการใช้อุปกรณ์ของวงจรรี เลย์และการใช้ พีแอลซี ในตูค้ อนโทรลไฟฟ้ า โดยมี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนาเสนอตามรายละเอียด
ดังนี้

5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1. วิเคราะห์การออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยพีแอลซี
2. วิเคราะห์ตน้ ทุนตูค้ อนโทรลไฟฟ้ าระหว่างอุปกรณ์วงจรรี เลย์และการใช้พีแอลซี
5.1.1 การวิเคราะห์ การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสี ยด้ วยพีแอลซี
ในการวิเคราะห์การออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยพีแอลซี ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์จากหลักการ
ทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR เป็ นระบบที่มีประสิ ทธิภาพในการบาบัดน้ า
เสี ยค่อนข้างสู ง แต่มีการควบคุมที่ซับซ้อนจึงจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ระบบควบคุมที่มีความแม่นยาในการในการ
ควบคุม โดยระบบที่ความคุมจะต้องสามารถส่ งข้อมูลและแก้ไขระบบควบคุมได้ โดยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอลโทรลเลอร์ ห รื อ พี แ อลซี เ ป็ นระบบควบคุ ม ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล อ่ า น
ค่าพารามิเตอร์ พร้อมทั้งส่ งข้อมูลออนไลน์ไปยังศูนย์ควบคุมได้
5.1.2 การวิเคราะห์ ต้นทุนตู้คอนโทรลไฟฟ้าระหว่ างอุปกรณ์ วงจรรีเลย์ และการใช้ พแี อลซี
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนตูค้ อนโทรลไฟฟ้ าระหว่างอุปกรณ์วงจรรี เลย์และการใช้พีแอลซี ผูว้ ิจยั ทา
การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการลงทุ นระหว่างระบบวงจรรี เลย์และระบบพีแอลซี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
หลักการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. การคานวณค่าของเงินตามเวลา จะกล่าวถึงหลักการของแผนภูมิกระแสเงินหมุมเวียน ใช้เป็ น
พื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์มูลค่าของเงิน
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2. การคานวณมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth, PW) เป็ นการรู ปแบบของการคิดคานวณมูลค่าที่มี
การเปลี่ยนมูลค่าที่อยู่ในรู ปแบบของการรับและการจ่ายเงินรู ปแบบต่างๆ ให้เป็ นผลรวมของ
มูลค่าปั จจุ บนั สามารถย้ายมูลค่าที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต อัตราดอกเบี้ ยในการลงทุนก็คืออัตรา
ผลตอบแทน (Rate of Return) โดยปกติโครงการลงทุนไม่ได้รับความสนใจถ้าหากอัตรา
ผลตอบแทนที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่ง
3. การวิเคราะห์ความไว ( Sensitive Analysis ) การวิเคราะห์ความไว ที่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อ
ตัด สิ น ใจในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ทางเลื อกที่ ค่าพารามิ เตอร์ ต่ างๆ
ที่ มีค วามไวต่ อการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้องนาเอาข้อ มูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การประกอบการตัดสิ นใจ ให้ได้รายละเอียดใกล้เคียงกับความจริ งมากที่สุด โดยการใช้ความรู ้
ต่าง ๆมาคานวณจะเป็ น วิธีมูลค่าปั จจุบนั (Present Worth ,PW) วิธีมูลค่ารายปี (Annual Worth ,
AW) การหาอัตราผลตอบแทน (Rate of Return , ROR) หรื อการหาอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อ
เงินลงทุน (Benefit Cost Ratio) เป็ นต้น

5.2 การสรุปผลการศึกษา
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยโปรแกรมควบคุม
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ในการศึกษาออกแบบระบบการควบคุมระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยพีแอลซี เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การควบคุม สรุ ปได้ว่าการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR ต้องใช้ระบบควบคุมด้วย
ระบบพีแอลซีจึงจะเหมาะสม เนื่องจากระบบ SBR จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน
การดู แลระบบ ซึ่ งระบบควบคุ มด้ว ยพีแ อลซี ถูกเขี ยนขึ้ นด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ ที่สามารถ
ควบคุ มระบบที่ ศู น ย์ค วบคุ มกลาง อ่ านค่ าพารามิ เ ตอร์ ที่ถูก ต้อ งแม่ น ย า และส่ งข้อมูล แบบ
ออนไลน์ได้
2. ในการศึกษาต้นทุนการใช้อุปกรณ์ของวงจรรี เลย์และการใช้ พีแอลซีในตูค้ อนโทรลไฟฟ้ า โดย
ใช้การวิเคราะห์หลักการทางเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ สรุ ปได้ว่า 1. การคานวณค่าของเงิน
ตามเวลา สรุ ป เลือกใช้ตคู ้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี เพราะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 4,830,054.851 บาท
มีค่าน้อยกว่าตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยวงจรรี เลย์ 2. การคานวณมูลค่าปั จจุบนั สรุ ป ตูค้ วบคุมไฟฟ้ า
ด้วยวงจรรี เลย์ มีมูลค่าปั จจุบนั (PW) เท่ากับ – 4,318,616.8 บาท ตูค้ วบคุมไฟฟ้ าด้วยพีแอลซี มี
มูลค่าปั จจุบนั (PW) เท่ากับ – 4,058,031.6 บาท ดังนั้นเลือกใช้ระบบพีแอลซีเพราะมีค่าลบน้อย
กว่า 3. สรุ ป โดยวิธีมูลค่าเงินปั จจุบนั (PW) เพื่อการวิเคราะห์ความไวของโครงการตามข้อมูลที่
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โจทย์กาหนดมาโดยที่ อตั ราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) 5 เปอร์ เซ็นต์ มีมลูค่า
ปั จจุบนั (PW) เท่ากับ 4,058,031.06 บาท ที่ 10 เปอร์ เซ็นต์ มีมลูค่าปั จจุบนั (PW) เท่ากับ
3,781,110.8 บาท ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ มีมลูค่าปั จจุบนั (PW) เท่ากับ 3,571,062.4 บาท ซึ่งจะเห็นว่า
ถ้าหากค่าอัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่น่าสนใจ (MARR) ที่มีค่าสู งขึ้นจะทาให้ผลรวมของมูลค่า
เงินในปัจจุบนั (PW) ของโครงการมีมูลค่าน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

5.3 การอภิปรายผลการศึกษา
ในการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาระบบควบคุ มอัตโนมัติในระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยโปรแกรมควบคุ ม
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยโปรแกรมควบคุม โดยในการออกแบบ
ระบบบัดน้ าเสี ยแบบ SBR จะเปรี ยบเทียบระบบควบคุม 2 แบบ คือ ระบบวงจรรี เลย์และระบบควบคุมด้วยพี
แอลซี ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของระบบควบคุมกับระบบบาบัดน้ าเสี ยและยังวิเคราะห์ตน้ ทุนของ
อุปกรณ์ท้ งั 2 แบบด้วย เมื่อทาการศึกษาแล้ว สรุ ปได้ว่าระบบควบคุมที่เหมาะสมกับระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ
SBR คือ ระบบควบคุมด้วยพีแอลซี ซึ่งมีเหตุผลประกอบที่ชดั เจนดังนี้
1. ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบ SBR เป็ นระบบบาบัดที่มีประสิ ทธิภาพในการบาบัดน้ าเสี ยค่อนข้างสู ง
มีการทางานของระบบควบคุมที่ซบั ซ้อน โดยระบบ SBR อาศัยค่าพารามิเตอร์ของน้ าเสี ยในการ
ควบคุมดูแลระบบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายจึงต้องอาศัยระบบควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ซึ่ง
ระบบพีแอลซี เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสั่งการให้อ่านค่าพารามิเตอร์ เก็บข้อมูล
และสามารถส่ ง ข้อ มู ล ที่ แ ม่ น ย าไปยัง ระบบควบคุ ม กลางได้ ท ัน ที ซึ่ งจะสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมดูแลระบบ
2. ต้นทุนการใช้อุปกรณ์ของวงจรรี เลย์และการใช้พีแอลซี ในตูค้ อนโทรลไฟฟ้ า ซึ่ งวิเคราะห์โดย
ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นการเปรี ยบเทียบที่ชดั เจนและช่วยในการ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้อุปกรณ์อีกด้วย จากการศึกษาและวิเคราะห์ตน้ ทุนไม่เพียงแต่คานวณ
ค่า ใช้จ่า ยของตัว อุ ปกรณ์ เ ท่า นั้น ต้นทุ นในความหมายนี้ ยังคานวณไปถึ ง ค่าบารุ งรั ก ษา ค่า
รับประกันสิ นค้า ค่าตรวจพารามิเตอร์ ซึ่งการวิเคราะห์ตน้ ทุนโดยใช้ การคานวณค่าของเงินตาม
เวลา การคานวณมูลค่าปั จจุบ และการวิเคราะห์ความไว ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ สรุ ป เลือกใช้ระบบ
ควบคุมแบบพีแอลซี ซึ่ งมีตน้ ทุนในการลงทุนน้อยกว่าระบบวงจรรี เลย์ และยังสอดคล้องกับ
การควบคุมดูแลระบบอีกด้วย
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาหลักการทางานและการดาเนิ นการติดตามข้อมูลต่างๆ ในระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบี
อาร์ ของโครงการสถานี กลางบางซื่ อพบว่า ถ้าหากมีการควบคุมการใช้สารเคมีในระบบบาบัดน้ าเสี ยให้คงที่
แล้ว พร้อมทั้งการควบคุมการทางานของเครื่ องเติมอากาศแล้ว จะพบว่าระบบาบัดน้ าเสี ยแบบเอสบีอาร์ มี
ประสิ ทธิภาพสู ง ดังนั้นจากการศึกษาแหล่งที่มาของน้ าเสี ย และการศึกษาต้นทุน สามารถจัดแผนการควบคุม
ของระบบบาบัดน้ าเสี ยได้ดงั นี้
1. สามารถคาดคะเนถึงปริ มาณน้ าเสี ยที่เข้ามาในระบบบาบัดน้ าเสี ยในแต่ละวัน
2. สามารถตรวจสภาพน้ าได้แบบทันที โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการวัดค่าพารามิเตอร์ โดย
มีการสัง่ การโดยพีแอลซี
3. การควบคุมต้นทุนเพื่อให้มน่ั ใจว่าระบบบาบัดน้ าเสี ยมีประสิ ทธิภาพ ต้องทาแผนการดาเนินงาน
ที่ชดั เจนแล้วการตั้งการทางานของเครื่ องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมทั้งกาชับ
ไม่ให้พนักงานดูแลกระทาการเปลี่ยนการทางานของเครื่ องจักรแต่อย่างใด ก่อนจะมีการตั้งการ
ทางานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. ลดปั ญหาการสื่ อสาร โดยการขอความร่ วมมือไปยังแผนกต่างๆ โดยโครงสร้างขององค์กรแล้ว
การให้ผบู ้ ริ หารสัง่ การจะมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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WASTEWATER TREATMENT CALCULATION SHEET
PROJECT : THE CONSTRUCTION OF MASS TRANSIT SYSTEM IN BANKKOK (RED LINE) (I)
TREATMENT SYSTEM : BIOLOGICAL TREATMENT SYSTEM
1. FLOW DIAGRAM
Wastewater from Station Phase 1
Q = 1,800 cu.m/day , BOD = 180 mg/l

EQ

SBR 1,2

STORAGE2

CL

Excess Sludge

EXCESS
SLUDGEE

STORAGE1

Q = 1,800 cu.m/day
BOD ≤ 20 mg/l
BELT PRESS

Send removal

Overflow pipe

2. WASTEWATER CONDITION
Wastewater from Station Phase 1
BODinf
BODeff
SSinf
SSeff
3. DESIGN EQALIZATION TANK
Wastewater flowrate
Influent BOD (S0)
Hydraulic retention time
Volume of Equalization tank
SELECT

=
=
=
=
=

1,800 m3/day
180 mg/L
20 mg/L
300 mg/L
30 mg/L

=
1,800 m3/day
=
180 mg/L
=
12 hr
=
( 1,800 m3/day x 12 hr ) / 24 hr
=
900.00 m3
W = 12.80 m, L = 17.60 m, H = 4.85 m, free board = 0.45 m
Effective Area
=
12.8 m x 17.60 m

125
=
225.28 m2
Effective Volume
=
225.28 m2 x ( 4.85 m – 0.45 m )
=
991.23 m3 900.00 m3
CHECK
Hydraulic retention time
=
V/Q
=
( 991.23 m3) / ( 180 m3/day )
=
0.55 day
=
13.22 hr 12 hr
BOD outlet from Equalization Tank
=
180 x ( 1-0.15 )
=
153 mg/L
………………………………………………………………………………………………………………..
DESIGN AIR FOR MIXING
ปริ มาณอากาศเพื่อใช้ในการรักษาสภาพ Aerobic =
0.01 m3H2O / m3O2 – min
Air for mixing
=
0.01 x ( Volume of EQ Tank )
=
( 0.01 m3 x 991.23 m3 )
=
9.91 m3/min
=
594.74 m3/hr
USED SUBMERSIBLE PUMP ( EQ-P01,02 )
OUT PUT
:
15 kW
CAPACITY HEAD
:
225 m3/hr – 10 .0 m
DIACHARGE DIA.
:
150 mm
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
2 sets ( spare 1 set )
USED SUBMERSIBLE EJECTOR ( EJ-01,02,03,04,05,06 )
OUT PUT
:
5.5 kW
OXYGEN TRANSFER
:
125 m3/hr – 10 .0 m
MOTOR SPEED
:
1,500 rpm
DIACHARGE DIA.
:
50 mm
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
6 sets ( spare 1 set )
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………………………………………………………………………………………………………………..
4. DESIGN AERATION TANK ( A/T )
4.1 DESIGN VOLUME OF AERATION TANK
Wastewater flowrate
=
450 m3/batch
Used Detention Time for Fill water
=
0.5 hr
Detention Time for Aeration
=
4.5 hr ( start together with fill water )
Detention Time for Sedimentation
=
0.5 hr
Detention Time for Decanter
=
1.0 hr
Total Detention Time
=
4.5 + 0.5 + 1.0
=
6 hr
Used Operating Time
=
24 hr
Detention
=
6 hr/batch
=
( 24 hr ) / ( 6 hr/batch )
=
4.0 batch/day
Volume of Fill water
=
( 1,800 m3/day ) / ( 4.0 batch/day )
=
450 m3/batch
Design
Volume of Reactor
VS/VT
=
X /XS
VS
=
Volume of Sedimentation Zone
VT
=
Volume of Reactor
Then
( VS / VT ) + (VF / VT ) =
1.0
VF / VT
=
1- VS / VT
VF
=
Volume for Fill Water Zone
=
450 m3/batch
MLSS in Tank , X
=
2,000 mg/L
MLSS of Sedimentation Zone , XS
=
SV30 / SVI
Used
SV30
=
670 ml/L
SVI
=
100 ml/g
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SV30 / SVI

Then
Then

Then
Select
From

Then
Select

SELECT

CHECK

=
670 / 100
=
6.7000 g/L
MLSS of Sedimentation Zone , XS
=
6,700 mg/L
VS / VT
=
X / XS
VS / VT
=
2,000 / 6,700
=
0.30
Safety for Liquid Above Sludge
=
20%
VS / VT
=
1.2 x 0.30
=
0.36
VS / VT
=
0.36
VF / VT
=
1 – VS / VT
=
1 – 0.36
=
0.64
VT
=
450 / 0.64
=
703 m3
Volume of Reactor , VT
=
703 m3 ( for 2 Tanks)
=
351 m3 ( for 1 Tanks)
Volume of Sedimen , VS
=
125 m3
W = 6.20 m, L = 13.40 m, H = 4.85 m, free board = 0.50 m
Effective Area
=
6.20 m x 13.40 m
=
83.08 m2
Effective Volume
=
83.08 m2 x ( 4.85 m – 0.50 m )
=
361.40 m3
Select SBR Tank 2 Tank
=
722.80 m3 703.13 m3
Hydraulic Retention Time
=
0.40 day
=
9.64 hr > 4 hr …OK.
F/M ratio

=
=
=

153 / ( 0.40 x 0.8 x 2,000 )
0.24 < 0.05 – 0.30 > …OK.
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USED SELF PRIMING PUMP ( EFP -01,02,03,04 )
POWER
:
15 kW
CAPACITY HEAD
:
225 m3/hr – 10 .0 m
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
4 sets
USED SUBMERSIBLE PUMP ( EXCESS SLUDGE PUMP ) ( ESP – 01,02,03,04 )
OUT PUT
:
0.75 kW
CAPACITY HEAD
:
7.2 m3/hr – 10 .0 m
DIACHARGE DIA.
:
50 mm
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
4 sets
4.2 DESING OXYGEN REQUIREMENTS FOR A / T
a
=
0.5 kgO2/kgBOD
Lr
=
Q ( S0-Se ) / 100
=

(

)

=
29.90 kgBOD/ 4 hr
=
7.48 kgBOD/hr
b
=
0.0175 kgO2/kgMLVSS-hr
Sa
=
1,600 mg/L
O2
=
aLr + bSaV
=
[0.5 x 7.475 + 0.0175 x 1.6 x 361.4]
=
13.85 kgO2/hr
Peak factor
=
1.5
=
20.78 kgO2/hr
Density air
=
1.20 kgO2/m3
ปริ มาณ O2 ในอากาศ
=
0.23 kgO2/kg air
Then Air ที่ตอ้ งการ
=
74.62 m3/hr
USED SUBMERSIBLE PUMP ( EXCESS SLUDGE PUMP ) ( ESP – 01,02,03,04 )
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OUT PUT
:
7.5 kW
CAPACITY HEAD
:
85 m3/hr – 4 .0 m
DIACHARGE DIA.
:
80 mm
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
4 sets
………………………………………………………………………………………………………………..
5. DESIGN EXCESS SLUDGE TANK
Yobs
=
Y / [1+Kd ]
=
0.5 / [1 + 0.05 x 10]
=
0.33
Mass of Sludge (Pmax)
=
Px / 80%
=
98.75 kgVSS/day
Total TSS lost in the Effluent (Pe)
=
[Q x SSe] / 1,000
=
[1,800 x 30] / 1,000
=
54.00 kg/day
Total waste sludge
=
Pmax - Pe
=
44.75 kg/day
Design Sludge Conc.
=
10,000 mg/L
Volume of Excess Sludge
=
[44.75 x 1,000] / 10,000
=
4.48 m3/day
Storage Period
=
2 days
Compaction
=
3 times
Volume of Sludge Storage
=
4.48 x 2/3 m3
=
2.98 m3
USED SCREW PUMP ( EXCESS SLUDGE PUMP ) ( BPF – 01,02,03,04 )
OUT PUT
:
1.23 kW
CAPACITY HEAD
:
10 m3/hr – 20 .0 m
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
4 sets
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SELECT

W = 4.50 m, L = 5.00 m, H = 2.30 m, free board = 0.50 m
Effective Area
=
4.50 m x 5.00 m
=
22.50 m2
Effective Volume
=
22.50 m2 x ( 2.30 m – 0.50 m )
=
40.50 m3 > 2.98 m3
CHECK
Hydraulic retention time
=
V/Q
=
( 40.50 m3) / ( 4.48 m3/day )
=
9.05 day 2
………………………………………………………………………………………………………………..
6. DESIGN CHLORINE CONTACT TANK
Select retention time
=
30 min
Wastewater flowrate
=
1,800 m3/day
Effective Volume
=
37.50 m3
รุ่ น
=
Vario C 10008
ผลิตภัณฑ์
=
PROMINENT
ระบบไฟฟ้ า
=
220V/1PHASE/50Hz
อัตราการสู บจ่าย
=
8 L/hr
แรงดัน
=
10 bar
จานวน
=
2 sets
PE TANK
=
1,000 L
6.1 DESIGN METERING PUMP
Pump clear water from SBR
=
225 m3/hr
Dosage of chlorine residual
=
5 g/m3
Total dosage of chlorine residual
=
225 x 5
=
1,125 g/hr
Concentration of chlorine
=
10 % by weight
Use 10% Chlorine
=
[1,125/1,000] x [100/10]
(Cl 10 kg : Water 100 litres)
=
11.25 L/hr
USED STROAGE TANK
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Feed Cl together with EFP
Volume of tank

=
=
=
=
=

8 Times/day
11.25 x 8
90 L/day
1,000 L
11 day

Use tank
Use for
USED METERING PUMP
POWER
:
0.09 kW
CAPACITY HEAD
:
17 L/hr – 100 m
ELECTRIC SUPPLY
:
380V, 3 PHASE, 50 Hz
QUANITY
:
2 sets (1 duty,1 stand by)
………………………………………………………………………………………………………………..
7. DESIGN EFFLUENT STORAGE TANK 1
Wastewater flowrate (Q)
=
1,800 m3/day
Hydraulic retention time (HRT)
=
1 hr
Volume of tank
=
(1,800 m3/day x 1 hr)/24 hr
=
75 m3
SELECT
W = 3.60 m, L = 12.80 m, H = 4.85 m, free board = 0.60 m
Effective Area
=
3.60 m x 12.80 m
=
46.08 m2
Effective Volume
=
46.80 m2 x ( 4.85 m – 0.60 m )
=
195.84 m3 > 75 m3
CHECK
Hydraulic retention time
=
V/Q
=
( 195.84 m3) / ( 1,800 m3/day )
=
0.11 day
=
2.61 hr > 1.00 hr
………………………………………………………………………………………………………………..
8. DESIGN BELT PRESS
Sludge Volume
=
20 m3
Sludge Flowrate
=
10 m3/hr
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USED BELT PRESS
POWER
CAPACITY HEAD
OPREATING TIME
USED FLOCCULATION TANK
Sludge Flowrate
Mix
Free board
Size
Then
Volume of flocculation tank
Select
Volume
USED POLYMER UNIT
Sludge Volume after collect for 5 days
Sludge Concentration
Polymer consumption rate
Then
Polymer consumption
Select
Volume Tank
USED POLYMER POWDER (CAD ION)
Polymer Concentration
Prepared solution
Prepare solution
USED POLYMER FEED PUMP
TYPE
POWER
CAPACITY
ELECTRIC SUPPLY

:
:
:

3 kW
5-26 m3/hr
2 hr

=
=
=
=
=
:

10 m3/60mins
2 - 3 mins
0.3 m
W1 x 1.2 x 1.2 m
0.86 m3
1 m3

=
=
=
=
=
:

20 m3
1%
50 L/m3
50 x 20 L
1,000 L/5days
2,000 L

=
=
=
=
=

0.1 %
1 kg/m3
[1 kg/1,000 L] x 50 L x 20 m3
1 kg/5days
2 hrs

:
:
:
:

SCREW PUMP
0.75 kW
1 m3/hr
400V, 3 PHASE, 50 Hz
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QUANITY
:
2 sets (1 duty,1 stand by)
………………………………………………………………………………………………………………..
DISCRIPTION

V (m3)

1. EQUALIZATION TANK
2. SBR TANK 1,2
3. EXCESS SLUDGE TANK
4. CHLORINE CONTACT TANK
5. EFFLUENT STORAGE TANK 1
TOTAL.

991.23
722.80
40.50
158.59
195.84
2108.96

DETENTION TIME
DAY
HOUR
0.55
13.22
0.40
9.64
9.05
217.19
0.70
16.92
0.11
2.61
10.82
259.58

L
(m)
17.60
13.40
5.00
12.80
12.80
61.60

W
(m)
12.80
6.20
4.50
5.90
3.60
33.00

D
(m)
4.85
4.85
2.30
2.70
4.85
-
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