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Introductions ได้เวลาแนะนําตวั



What is WASH? (WASH คืออะไร)

Water, Sanitation, and Hygiene
นํา้, สุขาภิบาล, สุขอนามยั

อุปสรรคต่างๆในการเข้าถึงนํา้ท่ีปลอดภัย

การป้องกันแหล่งน้ํา การขนส่งน้ําทีป่ลอดภยั การบาํบัดน้ํา การกักเก็บน้ําทีป่ลอดภยั

การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชือ้



Low-Cost Water Filtration 
Options 

ตวัเลือกในการกรองนํา้ที่มีต้นทุนการ

ผลติตํา่



Types of Water Contaminants
ส่ิงเจือปนในนํา้

Soil, silt, manure…
ดิน,โคลนตะกอน,มูลสัตว์

Fertilizers, 
pharmaceuticals, 

pesticides
ปุ๋ย,ยา,ยาปราบศัตรูพืช

E. coli, amoeba, giardia…
แบคทีเรียอโีคไล,อะมีบา,พยาธิ

Physical
กายภาพ

Biological
ชีวภาพ

Chemical
เคมี



Acute
ฉับพลนั

Immediate Risk 
เส่ียงทนัที

Chronic
เร้ือรัง

Long-Term Risk
เส่ียงในระยะยาว

V.S.

Biological
ชีวภาพ

Chemical
เคมี



Household Ceramic Pot Filters
หม้อกรองนํา้เซรามิกในครัวเรือน

ฝาปิด

ถังพลาสตกิ

ก๊อกน้ําพลาสตกิ

ส่วนประกอบเซรามิกตวักรอง

น้ําทีไ่หลเขา้มา

น้ําทีก่รองแล้ว



Household Biosand Water Filters
เคร่ืองกรองนํา้วธีิชีวภาพในระดบัครัวเรือน

ฝาปิด

น้ําน่ิงชัน้ล่าง

จุดกักน้ําสาํหรับกรอง

ชัน้ชีวภาพ

ทอ่น้ําไหลออก

กรวดระบายน้ํา

กรวดคัดแยก

ทรายกรองน้ํา

ทีบ่รรจุตวักรองน้ํา

ถังเก็บน้ําสะอาด

จุดกระจายน้ํา



300-Litre Per Day 
Water Filtration Station

ระบบกรองนํา้ 300 ลติรต่อวนั
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ถังกรวดกรองตะกอน ถังทรายกรองชีวภาพ ถังถ่านดดูสับสารพษิ ถังเก็บน้ําสะอาด

ตอ่ไปยงัจุดทีจ่ะใชง้าน



2000 Liter/Day System
ระบบ 2000 ลติรต่อวนั

ลูกลอย

กรวดกรองตะกอน ทรายกรองชีวภาพ ถ่านกรองชีวภาพ

ถังเก็บน้ําสะอาด

วาลว์ระบายน้ําทิง้

วาลว์ระบายน้ําทิง้ชัน้บน



Part I

Intro to Charcoal Production (classroom)
Hands-On Charcoal Production

Part II

Overview of Filter Design (classroom)
Hands-On Filter Set-Up

ส่วนทีห่นึ่ง
การผลติถ่าน ( เรียนรู้หลกัการในห้องอบรม)

กจิกรรมลงมือปฏิบตักิารผลติถ่าน

ส่วนทีส่อง
การออกแบบถังกรองนํา้ภาพรวม ( ในห้องอบรม)

กจิกรรมลงมือปฏิบตักิารตดิตั้งถงักรองนํา้



Charcoal Production for Water 
Filtration

การผลติถ่านเพ่ือใช้ในการกรองนํา้

Part I
ส่วนที ่1



Final Step of Filtration
ขั้นตอนสุดทา้ยของการกรองนํ้ า



Charcoal is produced by pyrolysis of biomass in an oxygen-
limited environment, resulting in a highly porous carbonized 

material.

ถ่าน ถูกผลิตโดยกระบวนการไพโรไลซิสของชีวมวลในสภาวะท่ีมีออกซิเจนจาํกดั ซ่ึง

ผลคือจะไดว้สัดุท่ีอุดมไปดว้ยคาร์บอนและมีรูพรุนจาํนวนมาก นัน่กคื็อถ่าน



Charcoal Kiln 
Designs

เตาเผาถ่านแบบต่างๆ



Materials

Any biomass is 
suitable:

• Pruned tree 
branches

• Old bamboo 
fencing or trellises

• Corn cobs or stalks

• Rice husks

• Coffee parchment

• Wood chips 

วสัดุ

ชีวมวลต่างๆ เช่น

ก่ิงไม้

เศษไมไ้ผ่

ตน้หรือซงัขา้วโพด

แกลบ

เปลือกชั้นในกาแฟ

เศษช้ินไมต่้างๆ



Physical Structure of 
carbonized material:

Porosity

Carbonized material is 
filled with billions of 
tiny holes. These tiny 

holes increase surface 
area and give it the 
capacity to absorb 

chemicals.

โครงสร้างทางกายภาพ
ของถ่าน (วสัดุคาร์บอน):

ลกัษณะรูพรุน

ลกัษณะของถ่านหรือวสัดุ
คาร์บอนจะมีรูเลก็ๆเป็น

ลา้นลา้นรู ซ่ึงรูเลก็ๆ
เหล่าน้ีสามารถดูดซบั

สารเคมีต่างๆได้



Chemical Structure of Carbonized 
Material—

Electrical Charge

Surface is electrically charged, attracting various 
ions and anions through adsorption.

In the soil, biochar absorbs 
minerals becoming a small 
fertilizer chip.



โครงสร้างทางกายภาพของถ่านชีวภาพ-ประจุไฟฟ้า
ผวิดา้นนอกของถ่านชีวภาพมีประจุไฟฟ้าซ่ึงสามารถดึงดูดธาตุ

ต่างๆใหติ้ดอยูก่บัมนั 

In the soil, biochar absorbs 
minerals becoming a small 
fertilizer chip.



Overview of the 300 Liter/Day Filtration System
ภาพรวมของระบบกรองนํา้ 300 ลติรต่อวนั

Part II
ส่วนที ่2

กรวดกรองตะกอน

ทรายกรองชีวภาพ

ถ่านกรองชีวภาพ

ถังเก็บน้ําสะอาด



www.cawst.org

Reference Materials
แหล่งข้อมูลอ้างองิ



ถังกรวดกรองตะกอน ถังทรายกรองชีวภาพ ถังถ่านดดูสับสารพษิ ถังเก็บน้ําสะอาด
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ตอ่ไปยงัจุดทีจ่ะใชง้าน



Barrel 1: 
Gravel-Roughing 

Filter
• Initial particulate removal
• Backwash ~ once per 

month for maintenance

ถังที ่1: กรวดกรองตะกอน

• กรองตะกอนและส่ิงแปลกปลอมชั้นตน้

• เปิดวาลว์นํ้ าท้ิงเดือนละคร้ัง



Barrel 2: 
Slow-Sand Biofilter

• Removal of fine 
particulates (Trapping)

• The ‘biolayer’ – biologically 
active sand removes 
pathogens through 
biodegradation 
(Predation)

ถังที่ 2: ทรายกรองชีวภาพ

• กรองเศษตะกอนขนาดเลก็

• ช้ันกรองชีวภาพ ทรายทาํหน้าที่ตามระบบ

ชีวภาพในการกรองละอองเลก็ๆและเซลล์

พาหนะนําโรคต่างๆผ่านกระบวนการการสลาย

ทางชีวภาพ



วันที1่

มีจุลินทรียม์ากมายทีเ่ราไม่สามารถมองเห็นอาศัยอยูใ่นน้ํา

เม่ือเราเทน้ําลงในทีก่รอง จุลินทรียเ์หล่านีจ้ะเร่ิมอาศัยอยู่

บริเวณชัน้บนสุดของทราย

วันที1่5

ในขณะทีมี่การกรองน้ําตลอดเวลา ทาํใหมี้จาํนวนจุลินทรีย์

ทีม่าอาศัยอยูใ่นทรายมีจาํนวนมากขึน้ เกิดเป็นชัน้ชีวภาพ 

และจุลินทรียเ์ร่ิมมองหาอาหาร

วันที ่30

หลังจากเวลาผ่านไปสองสามอาทิตย ์ จุลินทรียเ์หล่านี้

จะเร่ิมกินกันเอง และทุกครัง้ทีเ่ราเตมิน้ําลงไป จุลินทรีย์

ทีอ่าศัยอยูใ่นทรายอยูแ่ล้ว จะกินจุลินทรียใ์หม่ รวมทัง้

เซลลเ์ชือ้โรคตา่งๆ ทีม่ากับน้ําทีเ่ตมิลงไปใหม่



The ‘Biolayer’
ช้ันชีวภาพ

ชัน้ชีวภาพทาํงานอยา่งไร

การบาํบัดน้ําจะมีการเปล่ียนแปลงในช่วง 30 วันแรก

เน่ืองจากเกิดการพฒันาชัน้ชีวภาพ

การบาํบัดน้ําจะไม่ด ีหลังจาก 2-3 วัน ของการล้างดว้ยวิธีการคน

และปล่อยน้ําทิง้  แตห่ลังจากน้ันอีกประมาณ 2-3 วัน ชัน้ชีวภาพ

จะกลับมาอยูใ่นระดบัเดมิก่อนหน้าน้ัน และระบบการบาํบัดน้ําจะ

กลับมาทาํงานอีกครัง้

ประสิทธิภาพของการบาํบัดน้ําโดยการกรอง





Barrel 3: 
Biochar Filter

• Removal of chemicals 
through adsorption (not 
absorption)

• Char is electrically 
charged

• Some pathogens will die 
of starvation, through lack 
of food, oxygen, or natural 
death.

ถังที่ 3: ถ่านกรองตะกอน

• กรองสารเคมีผ่านกระบวนการดูดซับ

• มีประจุไฟฟ้า

• เซลล์เช้ือโรคบางชนิดจะตายจากการอดอาหาร 

เน่ืองจาก ไม่มีอาหาร ออกซิเจน หรือซาก

ส่ิงมีชีวติต่างๆ



Barrel 4:
Clean Water Storage

• Flow-Rate can be 
controlled using the final 
inlet pipe (6)

• Great care must be taken 
to keep the final water 
storage barrel clean

• Keep tightly sealed and 
avoid back-contamination. 

ถังท่ี 4: ถังเก็บน้ําสะอาด

• อัตราการไหลเวียนของน้ําสามารถควบคุมโดยการปรับ

องศาท่อน้ําท่ีไหลเข้าถัง (6)

• ต้องมีการดูแลรักษาอย่างดีเพื่อให้ถังท่ีเก็บน้ําน้ีสะอาดอยู่

ตลอดเวลา

• ปิดฝาถังให้สนิท และหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ํากลับไปมีส่ิง

ปนเป้ือนอีก

ระดบัองศาของท่อ

ช่วยควบคมุการไหลของนํา้

ผ่านระบบกรอง

ไม่ตอ้งติดกาวเพราะตอ้งหมนุ

เพื่อปรบัอตัราการไหลของนํา้





Maintenance
การดูแลรักษา

- Monthly Backwashing

- Periodically  ‘Stir-and-Dump’

- Yearly replacement of  charcoal

• ทําการล้างปล่อยนํา้ทิง้ทุกเดือน
• ทําการล้างด้วยการคนและปล่อย

นํา้ทิง้เป็นบางคราว

• เปลีย่ถ่านทุกๆปี



Questions? คําถาม

Thank You for Joining Us Today!
ขอขอบคุณทีม่าร่วมอบรมกบัเราในวนันี้

If you haven’t already:

Please sign up on 
www.echocommunity.org

Membership is free and it is our service to you!

All materials and resources presented today will be 
available on echocommunity:

 Asia Region  Resources from Past Events 
Biosand Water Filter Training

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบยีนเป็นสมาชิกของเรา
สามารถทําการลงทะเบยีนได้ที่

www.echocommunity.org
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเป็นสมาชิก

เอกสารและข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการอบรมในวันนีส้ามารถเข้าดูได้ที่

www.echocommunity.org
 Asia Region  Resources from Past 
Events  Biosand Water Filter Training

http://www.echocommunity.org/
http://www.echocommunity.org/
http://www.echocommunity.org/
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