
__________________________________________________________________________________________ 

คูมอืการใชงานอุปกรณวัดระดับตะกอน เพ่ือจัดทําแผนการระบายตะกอน                                          กันยายน 2559 

 

 

 

คูมือการใชงาน 

อุปกรณวดัระดับตะกอน เพื่อจัดทําแผนการระบายตะกอน 

ตามโครงการขยายผลนวัตกรรมป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิจัยและพัฒนา  

กันยายน 2559 

 



__________________________________________________________________________________________ 

คูมอืการใชงานอุปกรณวัดระดับตะกอน เพ่ือจัดทําแผนการระบายตะกอน                                          กันยายน 2559 

 

 

บทนํา 

  การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีภารกิจในการใหบริการนํ้าประปาและดําเนินธุรกิจอื ่นที่

เกี ่ยวของกับประปา เพื่อใหเกิดประโยชนแกการบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ และ 

สุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ มีพื ้นที ่ร ับผ ิดชอบครอบคลุมพื ้นที ่ท ั ่วประเทศ ยกเว น ในเขต

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 

  ในการผลิตนํ ้าประปาของ กปภ. ใชวิธ ีการตกตะกอนโดยใชสารเคมีเพื ่อชวยใหเกิดการ

ตกตะกอนและกรองนํ้าผานสารกรองเพ่ือใหไดนํ้าสะอาดแจกจายใหผูใชนํ้าตอไป ซึ่งกระบวนการผลิตในปจจุบัน 

กปภ.สาขาหลายๆ แหง พบปญหาการจัดการถังตกตะกอนซึ่งสงผลกระทบไปถึงระบบถังกรอง และการจาย

สารเคมี อันเกิดจากการจัดการตะกอนในถังตกตะกอนไมเปนไปตามสถานการณคุณภาพนํ้าที่เปลี่ยนไปในแตละ

ชวงฤดูกาล 

  การจัดการระบายตะกอนควรมีการจัดทําแผนการระบายตะกอนใหเหมาะสมกับสภาพของถัง

ตกตะกอนและคุณภาพนํ้าในแตละชวงเวลา ซึ่งจะสงผลใหกระบวนการผลิตนํ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและ

สามารถใหบริการประชาชนในอยางมีคุณภาพ 

  

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 
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1. ความเปนมาของผลงานนวัตกรรมอุปกรณวัดระดับตะกอน 

ผลงานนวัตกรรมอุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงายเปนผลงานและนวัตกรรมของ กปภ.สาขาบานฉาง 

ซึ่งไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558 ซึ ่งจัดทําโดย กปภ.สาขาบานฉาง           

มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดอุปกรณสําหรับตรวจวัดระดับตะกอน ถังตกตะกอน ราคาถูก และประหยัดงบประมาณ

ของหนวยงาน 

โดยที่ กปภ.สาขาบานฉาง ไดเล็งเห็นถึงปญหาการระบายตะกอนในระบบผลิต ในชวงฤดูฝนจะมีตะกอน

ดินกับสารแขวนลอยมากกวาฤดูรอน ทําใหมีตะกอนตกในถังตกตะกอนเปนจํานวนมาก  หลังจากทําการระบาย

ตะกอนบางครั้งยังคงมีตะกอนที่ระบายไมหมดหลงเหลืออยูภายในถังตกตะกอน  ซึ่งไมสามารถตรวจวัดได และ

ยังไมทราบวาควรจะทําการลางทําความสะอาดถังตกตะกอนเมื ่อใด ตะกอนที่สะสมภายในถังตกตะกอน           

มีผลกระทบทําใหหมอกรองนํ้าอืดเร็วกวาปกติ ทําใหนํ้าที่ผลิตออกมามีคาความขุนมาก และหนาทรายกรองเสื่อม

ประสิทธิภาพเร็วขึ้น  

จากประเด็นปญหาดังกลาว กปภ.สาขาบานฉาง จึงไดประดิษฐอุปกรณตรวจวัดระดับปริมาณตะกอน 

ขึ้นมาเพื่อแกปญหาขางตน จากอุปกรณทออะคริลิก ใส และเช็ควาลวไรสปริง ดังแสดงในรุปที่ 1. เมื่อใชจุมลงใน

ถังตกตะกอน น้ําและตะกอนจะถูกกักไวโดยเช็ควาลว สามารถตรวจสอบระดับตะกอนได ทําใหสามารถตรวจวัด

ระดับตะกอนอยู ที ่ระดับใด สามารถจัดการใหสอดคลองกับแผนการลางถังตกตะกอน และระบายตะกอน

ประจําปได  

รูปที่ 1. ผลงานนวัตกรรมอุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย กปภ.สาขาบานฉาง  
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2. แบบนวัตกรรมมาตรฐานอุปกรณวัดระดับตะกอน 

กปภ. ไดกําหนดใหมีแผนการขยายผลนวัตกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชงาน  ซึ่งคณะกรรมการวิจัยและ

นวัตกรรม ไดเห็นชอบแผนการขยายผลนวัตกรรมป 2559  โดยในสวนของแบบนวัตกรรมมาตรฐานอุปกรณวัด

ระดับตะกอน ไดมีการจัดทําเปนแบบนวัตกรรมมาตรฐาน เพื่อใหสะดวกในการใชงานและนําไปขยายผลยิ่งขึ้น 

ดังแสดงในรูปที่ 2.  และเพื่อให กปภ.สาขานําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดภายในป 2559  กวพ.จึงได

จัดสรางอุปกรณวัดระดับตะกอนเปนนวัตกรรมมาตรฐานเพื่อแจกจายให กปภ.สาขาจํานวน 70 สาขานํารอง โดย

ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้นประมาณ 100,000 บาท ลักษณะของอุปกรณวัดระดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.  

 

              รูปที่ 2. แบบมาตรฐานอุปกรณวัดระดับตะกอน                    รูปที่ 3. อุปกรณวัดระดับตะกอน   
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3. การจัดทําแผนการระบายตะกอน 

ในการนําอุปกรณวัดระดับตะกอนไปประยุกตใชงานใหเกิดกระบวนการทํางานที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการจัดทําแผนการระบายตะกอน โดยอางอิงจากผลการใชอุปกรณวัดระดับตะกอนและ

นําไปสูการปฏิบัติงานจริง โดยมีหลักและวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.1 หลักการ ระบบผลิตนํ้าประปาในกระบวนการตกตะกอนนั้นตองมีการระบายตะกอนตามแผนการ

ปฏิบัติงานของ กปภ.สาขา แตการดําเนินการที ่ผานมายังไมสามารถระบุชวงเวลาในการระบายตะกอนให

เหมาะสมได ประกอบกับสถานการณและคุณภาพนํ้าในแตละชวงเวลาซึ่งมีความแปรผันตามฤดูกาล แตกตางกัน

ไปในแตละพื้นที่ การจัดทาํอุปกรณวัดระดับตะกอน จึงเปนเคร่ืองมือชวยใหสามารถตรวจสอบหาระยะเวลาหรือ

ชวงเวลาในการระบายตะกอนที่เหมาะสม และสามารถวางแผนการดําเนินการระบายตะกอนได 

3.2 การวัดระดับตะกอน 

3.2.1 การกําหนดจุดวัดระดับตะกอน  โดยหาจุดที่มีระดับตะกอนที่สูงที่สุดในถังตกตะกอน โดย

เริ่มวัดระดับตะกอนประมาณ 3 – 4 จุดตามแนวถังตกตะกอน ดังแสดงในรูปที่ 4. )  และควรวัดในตําแหนงสัน

ขอบหลมุระบายตะกอน ดังแสดงในรูปที่ 5. แลวจดบันทึกระดับตะกอน   

หลังจากนั้นใหตรวจสอบระดับตะกอนที่ได วาจุดใดมีระดับตะกอนสูงสุดควรใชจุดนั้นเปนจุดวัด

หลักเพียงจุดเดียว (ปกติควรจะอยูที่จุดท่ี     )   

 

รูปที่ 4. แปลนแสดงจุดวัดตะกอนเพ่ือตรวจหาจุดที่เหมาะสมในการวัดระดับตะกอน 
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รูปที่ 5. รูปตัดแสดงตําแหนงการวัดระดับตะกอน 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 การวัดระดับตะกอน  โดยกําหนดชวงเวลาใหวัดระดับตะกอนตามความเหมาะสม (เชน ทุก 2-3 

ชั่วโมง เปนเวลาประมาณ 3-5 วัน) แลวจดบันทึกระดับตะกอนในแบบฟอรมท่ีกําหนด ดังแสดงในรูปที่ 6.และ 7.  

ตามลําดับหมายเลขจนครบถวน (รายละเอียดอยูใน ภาคผนวก ก. และ  File Excel  สามารถ download ไดที่ 

http://rdi.pwa.co.th) ในกรณีที่ถังตกตะกอนมีความสูงมากวา 2 เมตร สามารถใชทอ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว มา

ตอดานบนไดซึ่งมีขอตอติดตั้งไวแลว 

3.2.3 การบันทึกชวงเวลาระบายตะกอน ใหบันทึกเวลาที่ทําการระบายตะกอนตามท่ีไดดําเนินการตาม

ปรกติ 

รูปที่ 6.  แสดงแบบฟอรมการจดบันทึกระดับตะกอน (1) 

 

 

ตําแหนงการวัด 
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รูปที่ 7.  แสดงแบบฟอรมการจดบันทึกระดับตะกอน(2) 

 

 

 

 

 

 

  

3.2.4 การประมวลผลขอมูลจากการบันทึกระดับตะกอน จากขอมูลระดับตะกอนในไฟล Excel จะ

คํานวณกราฟและระยะการระบายตะกอนในสภาวะปรกตขิอง กปภ.สาขา หลังจากนัน้ใหกําหนดระดับตะกอน

สูงสุดที่เหมาะสมกับถังตกตะกอนท่ีใชงานอยูปจจุบันของ กปภ.สาขา ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อไดระบดับที่

เหมาะสมแลวใหกรอกลงในชองขอมูลหมายเลข 10 ไฟล Excel จะคาํนวณเวลาการระบายตะกอนที่เหมาะสม

ใทหทราบและนําไปปรับแผนการระบายตะกอนได 

3.3  การจัดทําแผนการระบายตะกอน 

 3.3.1 การพิจารณาจากการเก็บขอมูลระดับตะกอน 3.3.1 จากขอมูลระดับตะกอนที่ทดสอบไดจะ

แสดงใหเห็นวาระดับตะกอนมีการแปรเปลี่ยนตามชวงเวลาอยางไร และมีคาระดับตะกอนที่สูงสุดอยูท่ี 

3.3.2 ระดับตะกอนสูงสุดในถังตกตะกอน ระดับตะกอนที่สูงสุดในถังตกตะกอนขึ้นอยูกับประเภท  ขนาด 

รวมถึงความลึกของถังตกตะกอน โดยมีระดับตะกอนสูงสุดที่เหมาะสมพอสังเขป ดังแสดงในตารางที ่ 1. โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับผลทีต่รวจวัดไดตามขอ 3.3.1 

ตารางท่ี 1. ตารางแสดงระดับตะกอนท่ีเหมาะสมในการระบายตะกอน 

ขนาดถังตกตะกอน (ลบ.ม.) ความสูงถังตกตะกอน (ม.) ความลึกของระดับน้ํา (ม.) ระดับตะกอนท่ีควรระบาย (ซม.) 

100 3.50 2.85 30 
200 3.50 2.93 30 
300 3.50 2.95 30 
500 4.20 3.65 40 
750 4.60 4.05 40 

1,000 4.30 3.85 40 
2,000 4.30 3.85 40 
4,000 4.90 4.35 45 
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3.3.3 การจัดทําแผนการระบายตะกอน  โดยการเลือกระดับสูงสุดของตะกอนที่เหมาะสม และปรับ

ชวงเวลาการระบายตะกอนใหสอดคลองกัน ดังแสดงในรูปที่ 8. 

รูปที่ 8. แสดงแผนการระบายตะกอนท่ีผานการคาํนวณจากขอมูลการวัดระดับตะกอนแลว 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 การดําเนินการตามแผนการระบายตะกอน  และใหมีการตรวจสอบระดับตะกอนเปนระยะ 

เทียบกับแผนการระบายตะกอน ถาเปนไปตามแผนถือวาแผนการนั้นใชได ใหใชในการปฏิบัติงานตอไป 

3.3.5 การปรับแผนการระบายตะกอน  หากผลการตรวจสอบระดับตะกอนไมเปนไปตามแผน ถือวา

แผนการนั้นใชไมไดได  จะตองมกีารปรับแผนใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถใชในการปฏิบัติงานไดตอไป 

3.3.6 ขอสังเกตของความแปรปรวนในถงัตกตะกอน 

ความขุน   - ในชวงเวลาระหวางวันในฤดูฝนจะมีการเปลี่ยนแปลงของความขุนคอนขางบอยครั้ง 

- ความขุนจะมีความสัมพันธกับปริมาณการจายสารเคมีจึงตองหมั่นคอยสังเกตความขุน 

ฤดูกาล  การผลิตนํ้าในรอบป ฤดูกาลจะมีผลตอการปฏิบัติงานและการใชสารเคมีและจะมีผลกับระดับ

ความสูงของตะกอนในถังตกตะกอนอยางมีนัยสําคัญ จึงควรมีการวัดระดับตะกอนและจัดทําแผนการระบาย

ตะกอนใหสอดคลองกับสภาวะอากาศหรือฤดูกาล 

การปรับเปลี่ยนแหลงนํ้า ในกรณีมีการเปลี่ยนแหลงนํ้าไมวาจะดวยสาเหตุวิกฤตภัยแลง อุทกภัย หรือมี

การสรางแหลงกักเก็บนํ้าใหม ควรมีการดาํเนินการจัดทําแผนการระบายตะกอนใหมเพื่อใหเกิดความเหมาะสมใน

สภาพคุณภาพนํ้าที่เปลี่ยนไปตามแหลงน้ํา 
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3.3.7 ตัวอยางกรณีศึกษา การใชงานอุปกรณวัดระดับตะกอน  โดยทดลอบใชงานที่ กปภ.สาขาธัญบุรี 

ในชวงระยะเวลา 1 วัน (เดือนกันยายน) จากการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตจะกําหนดแผนการระบายตะกอน

ไว ทุก 6 ชั่วโมง ในการทดสอบไดทําการเก็บขอมูลระดับความสูงตะกอน ทุก 2 ชั่วโมงเปนเวลา 1 วันไดขอมูล 

ดังแสดงในรูปที่ 9.  

  รูปที่ 9. แสดงการเก็บขอมูลการวัดระดับตะกอน ในกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมแลวจะสามารถแสดงกราฟใหเห็นถึงชวงเวลาระบายตะกอนในการ

ปฏิบัติงานปรกติ ซึ่งระบายตะกอนทุก 6 ชั่วโมง และมีความสูงของระดับตะกอนกอนการระบายที่ 40-80 ซม. 

ในการกําหนดวาความสูงเทาไดเหมาะสมใหอางอิงในตารางที่ 1 ในกรณีนี้ขนาดถังตะตะกอน 500 ลบม./ชม.  

ระดับตะกอนท่ีควรระบายอยูที่ 40 ซม. ใหกรอกระดับที่เหมาะสมในชื่อสีเหลือง จะไดผลการคํานวณระยะเวลา

ที่เหมาะสมในการระบายตะกอนสําหรับถังตกตะกอนนี้ออกมา ดังแสดงในรูปที่ 10. 
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 รูปที่ 10. แสดงการแสดงผลหลังจากกรอกขอมูลแลว ในกรณีศึกษา 

  จากตารางและกราฟหลังจากการคํานวณจะเห็นวาระยะเวลาในการระบายตะกอนในถังตกตะกอนนี้ ใน

สภาวะคุณภาพนํ้าเชนนี้ตองระบายตะกอนทุก 4 ชั่วโมง จึงจะเหมาะสม 
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4. บทสรุป 

 อุปกรณวัดระดับตะกอนสามารถใชสําหรับประเมินระดับตะกอนและจัดทําแผนการระบายตะกอนได

เปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชเพื ่อประเมินประสิทธิภาพการตกตะกอนของถังตกตะกอนใน

สภาวะการผลิตนํ้าที่ผิดไปจากที่มีการออกแบบไวได รวมถึงการวิเคราะหความเหมาะสมในการใชสารเคมีใน

ระบบผลิตไดดวย 

จากการใชงานอุปกรณวัดระดับตะกอนในชวงคุณภาพนํ้าที่มีความขุนแตกตางกันในหลาย ๆ ชวงเวลา 

จะชวยใหสามารถประเมินระดับตะกอนและจัดทําแผนการระบายตะกอนไดดี ทั้งนี้ ในการทดสอบเปนการ

ทดสอบในฤดูกาลเดยีว(ฤดูฝน) เพื่อใหมีขอมูลในการจัดทําแผนที่รดักุมมากขึ้นควรประเมินในทุกชวงฤดูกาล  

 มีขอจํากัดการใชงานเล็กนอยในกรณีที่ถังตกตะกอนไดรับการติดตั้ง Settler tube เพิ่มเพื ่อชวย

ตกตะกอน จะไมสามารถวัดระดับตะกอนไดในชองของถังตกตะกอนในจุดที่ใกลกับทางออกของนํ้าเขาสูถังกรอง

ได แตยังคงสามารถวัดในจุดที่คาดวามีตะกอนสูงสุดได ตามจุดที่ 1 และ 2   
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