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บทนํา 

ที่มาและความสําคัญ 

ปญหามลพิษทางน้ําในปจจุบันมักเกิดจากการระบายนํ้าเสียจาก

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกิจกรรมตางๆ ของชุมชนลงสูแหลงนํ้า

ธรรมชาติ ซึ่งนับวันปญหาเหลานี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดย

แหลงที่มาของมลพิษทางน้ําสวนใหญมาจาก น้ําเสียของแหลงชุมชน 

(Domestic Wastewater) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนท่ี

อาศัยอยูในชุมชนและกิจกรรมที่เปนอาชีพ ไดแก น้ําเสียที่เกิดจากการ

ประกอบอาหารและชําระลางสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคาร

ประเภทตางๆ เชน อาคารบานเรือน หมูบานจัดสรร โรงแรมคอนโดมิเนียม 

ตลาดสด โรงพยาบาล เปนตน 

แมวาแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนบางสวนจะมีการบําบัดน้ําเสียจาก

สวมดวยบอเกรอะ-บอซึม หรือเลือกใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาดเล็ก

มาใชงานก็ตาม น้ําท้ิงท่ีออกจากบอหรือถังบําบัดเหลาน้ีจะถูกระบายลงสู

คลองหรือทอระบายน้ําสาธารณะและไหลลงสูแมน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติ

ในที่สุด นอกจากนี้ชุมชนเมืองอีกหลายแหงของประเทศยังไมมีระบบการ

จัดการน้ําเสียที่ดี ทําใหน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นถูกระบายลงสูทางระบายน้ํา

สาธารณะ กอใหเกิดสารประกอบไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนา กาซ

มีเทน และสารประกอบแอมโมเนีย ทําใหแหลงน้ํามีสภาพเสื่อมโทรม น้ําเนา

เสียมีสีดําและสงกล่ินเหม็น จนไมสามารถใชประโยชนไดในท่ีสุด 

ดังนั้น เพื่อชวยกันลดปญหามลพิษทางนํ้าของแหลงนํ้าในอนาคตและ

ปองกันไมใหมีการระบายนํ้าเสียลงสูแหลงน้ําโดยตรง จึงควรมีการจัดการ 

นํ้าเสียอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนประชาชนที่อยูอาศัยตามอาคาร

บานเรือน รวมท้ังเจาของสถานประกอบการ รานอาหาร และตลาด 
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จะตองรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ณ บริเวณแหลงกําเนิดกอนระบายท้ิงหรือ

รวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นสงไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม (Central 

Treatment Plant) ของทองถิ่น สวนในกรณีที่อาคารบานเรือนตั้งอยูใน

บริเวณเดียวกันและมีขอจํากัดเร่ืองพื้นท่ีที่ไมสามารถกอสรางระบบบําบัดนํ้า

เสียรวมขนาดใหญได จะตองมีระบบรวบรวมนํ้าเสียที่สามารถนําน้ําเสียท่ี

เกิดขึ้นทั้งหมดเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียของกลุม (Cluster Treatment 

Plant) ซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมขนาดเล็กกอนระบายลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาติ แตหากเปนชุมชนขนาดเล็กมีบานเรือน รานคาตั้งกระจายแตละ

หลังไมรวมเปนกลุม การบําบัดนํ้าเสียโดยใชระบบบําบัดน้ําเสียแตละหลัง 

(Onsite Treatment) กอนระบายนํ้าเสียออกสูสิ่งแวดลอมจะเปนวิธีท่ี

เหมาะสมและเปนที่นิยมใช 
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บทที่ 1  

น้ําเสียชุมชน (Domestic Wastewater) 
  

1.1 น้ําเสีย (Wastewater) 

หมายถึง น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนตางๆ มากมาย จนกระท่ังกลายมีลักษณะ 

กลิ่น สี รส นารังเกียจของคนท่ัวไป ไมเหมาะสมสําหรับใชประโยชนอีกตอไป 

ถาปลอยลงสูลํานํ้าธรรมชาติจะทําใหคุณภาพนํ้าของธรรมชาตเิสื่อมโทรมได 

1.2 น้ําเสียชุมชน (Domestic Wastewater) 

 หมายถึง นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมที่เปนอาชีพ 

ของประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไดแก น้ําเสียท่ีเกิดจากการประกอบ

อาหารและชําระลางสิ่งสกปรกท้ังหลายภายในครัวเรือน และอาคาร

ประเภทตางๆ  

ปริมาณน้ําเสียท่ีปลอยท้ิงจากอาคาร บานเรือน มีประมาณรอยละ 80 

ของปริมาณนํ้าใชหรืออาจประเมินไดจากจํานวนประชากร หรือพื้นที่ใชสอย

ของอาคารแตละประเภท ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 1 - 1 อัตราการเกิดนํ้าเสียตอคนตอวัน 

ภาค 
อัตราการเกิดนํ้าเสีย (ลิตร/คน-วัน) 

2536 2540 2545 2550 2555 2560 

กลาง 160-214 165-242 170-288 176-342 183-406 189-482 

เหนือ 183 200 225 252 282 316 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 200-253 216-263 239-277 264-291 291-306 318-322 

ใต 171 195 204 226 249 275 

ที่มา : โครงการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลอัตราการเกิดน้ําเสียและปริมาณความสกปรกของ

แหลงกําเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 2553 

ตารางที่ 1 - 2 ปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทตางๆ 
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ประเภทอาคาร หนวย ลิตร/วัน-หนวย 

อาคารชุด/บานพัก ยูนิต 500 

โรงแรม หอง 1,000 

หอพัก หอง 80 

สถานบริการ หอง 400 

หมูบานจัดสรร คน 180 

โรงพยาบาล เตียง 800 

ภัตตาคาร ตารางเมตร 25 

ตลาด ตารางเมตร 70 

หางสรรพสินคา ตารางเมตร 5.0 

สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 

ที่มา : ขอพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําทิ้งชุมชนในประเทศไทย  

       เอกสารประกอบการประชุม สวสท 36, สมาคมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 2536  

1.3 ลักษณะน้ําเสยี 

 เกิดจากบานพักอาศัยประกอบไปดวยน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

 สารอินทรียในน้ําเสีย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชน เศษขาว 

กวยเตี๋ยว พืชผัก นํ้าแกง เศษใบตอง ชิ้นเนื้อ เปนตน ซึ่งสามารถถูก

ยอยสลายไดโดยจุลินทรียท่ีใชออกซิเจน ทําใหระดับออกซิเจนละลาย

นํ้า (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเนาเหม็นได ปริมาณของ

สารอินทรียในนํ้านิยมวัดดวยคาบีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand: BOD) เมื่อคาบีโอดีในนํ้าสูง แสดงวามีสารอินทรียปะปน

อยูมากและสภาพเนาเหม็นจะเกิดขึ้นไดงาย 

 สารอนินทรียในน้ําเสีย ไดแก แรธาตุตางๆ ที่อาจไมทําใหเกิดน้ําเนา

เหม็นแตอาจเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต ไดแก คลอไรด, ซัลเฟอร 
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 โลหะหนักและสารพิษ อาจอยูในรูปของสารอินทรียหรืออนินทรีย

และสามารถสะสมอยูในหวงโซอาหารของสัตวหรือพืชก็ได และเกิด

เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เชน ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู

ในน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใชในการกําจัด

ศัตรูพืชท่ีปนมากับนํ้าทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมีสาร

มลพิษน้ีมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เชน อูซอมรถ 

รานชุบโลหะ และน้ําเสียจากโรงพยาบาล เปนตน 

 น้ํามันและเศษวัตถุลอยน้ําตางๆ เปนอุปสรรคตอการสังเคราะหแสง 

และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสูนํ้า นอกจากนั้น

ยังทําใหเกิดสภาพไมนาด ู

 ของแข็ง เมื่อจมตัวสูกนลําน้ําจะเกิดสภาพไรออกซิเจนที่ทองนํ้า ทําให

แหลงนํ้าตื้นเขิน มีความขุนสูง มีผลกระทบตอการดํารงชีพของสัตวนํ้า 

โดยเฉพาะสตัวน้ําที่อาศัยและหากินใตทองนํ้า 

 สารกอใหเกิดฟอง/สารซักฟอก ผงซักฟอก สบู ฟองจะกีดกันการ

กระจายของออกซิเจนในอากาศสูนํ้าและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

 จุลินทรีย ปกติในนํ้าเสียจะมีจุลินทรียอยูโดยธรรมชาติ โดยน้ําเสีย

จากโรงฟอกหนัง โรงฆาสัตวหรือโรงงานผลิตอาหารทุกประเภทจะมี

จุลินทรียเปนจํานวนมาก จุลินทรียเหลาน้ีใชออกซิเจนในการดํารงชีวิต 

ทําใหระดับออกซิเจนท่ีละลายอยูในนํ้าลดลง แหลงนํ้าเนาเหม็น 

นอกจากนี้ จุลินทรียบางชนิดอาจเปนเชื้อโรคที่ เปนอันตรายตอ

ประชาชน เชน จุลินทรียในนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 

 ธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให

เกิดการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วของสาหราย (Algae 

Bloom) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหระดับออกซิเจนในน้ําลดต่ําลงมาก
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ในชวงกลางคืนและทําใหเกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเปนปญหาแกการระบายนํ้า 

และการสัญจรทางนํ้า 

 กลิ่น เกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ซึ่งเกิดจากการยอยสลาย

ของสารอินทรียแบบไรออกซิ เจนหรือกลิ่ นอื่ นๆ จากโรงงาน

อุตสาหกรรม เชน โรงงานทําปลาปน โรงฆาสัตว เปนตน 

1.4 ผลกระทบของน้ําเสียชุมชนตอสุขภาพอนามัย 

โดยท่ัวไปเชื้อโรคท่ีพบในน้ําเสียท่ีกอใหเกิดโรคตอมนุษยได มี 4 ชนิด 

คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และพยาธิ แหลงที่มาของเชื้อโรคเหลาน้ี 

มาจากอุจจาระของมนุษยและสัตวปนมากับนํ้าเสีย โรคติดเชื้อจากสิ่ง

ขับถายสามารถติดตอสูคนมี 2 วิธี คือ เกิดจากเชื้อโรคท่ีอยูในสิ่งขับถาย

ของมนุษยและสัตวแพรกระจายออกสูสิ่งแวดลอมแลวเขาสูคนโดยตรง เชน 

การรับเชื้อโรคจากสิ่งขับถายเขาทางปาก ตา ผิวหนัง เปนตน หรือการรับ

เชื้อโรคผานทางสัตวพาหนะ เชน หนูหรือแมลงตาง ๆ ที่อาศัยสิ่งขับถายใน

การขยายพันธุ จะรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย โดยเชื้ออาจอยูในตัว ลําไส หรือ

ในเลือดของสัตวพาหนะน้ัน โดยที่คนจะไดรับเชื้อผานสัตวเหลานั้นอีกทีหน่ึง 

ซึ่งองคการอนามัยโลก (WHO) ไดจําแนกเชื้อโรคตามลักษณะการติดเชื้อ

ออกเปน 6 ประเภท 

 ประเภทที่ 1 การติดเชื้อไวรัสและโปรโตซัว สามารถทําใหเกิดโรคได

แมวาจะไดรับเชื้อเพียงเล็กนอย และสามารถติดตอไดงาย ซึ่งการปรับปรุง

ระบบสุขาภิบาลเพียงอยางเดียวยังไมพอ จะตองใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ

ควบคูกันดวย 

  ประเภทที่ 2 การติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะตองไดรับเชื้อในปริมาณท่ี

มากพอจึงจะทําใหเกิดโรคไดแตติดตอกันไดยาก เชื้อน้ีมีความทนทานตอ

สภาพแวดลอมและสามารถแพรพันธุไดดีในที่ที่เหมาะสม  
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  ประเภทที่ 3 การติดเชื้อจากไขพยาธิ การติดเชื้อประเภทนี้ทําใหเกิด

โรคไดทั้งในระยะแฝงและระยะฝงตัว แตจะไมติดตอจากบุคคลหน่ึงไปยัง

อีกบุคคลหนึ่งไดโดยตรง การแพรกระจายของเชื้อตองการสถานท่ีและ

สภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อเจริญเติบโตเปนตัวพยาธิและเขาสูรางกายได ดังนั้น

การจัดระบบสุขาภิบาลท่ีดี เชน การกําจัดสิ่งขับถายที่ถูกตองจึงเปนสิ่ง

สําคัญ ซึ่งจะปองกันมิใหมีสิ่งขับถายปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

 ประเภทที่ 4 พยาธิตัวตืดอาศัยอยูในลําไสคน ไขพยาธิจะปนออกมา

กับอุจจาระ ถาการกําจัดสิ่งขับถายไมเหมาะสม ก็จะทําใหสัตวจําพวกโค 

กระบือ และสุกร ไดรับไขพยาธิจากการกินหญาที่มีไขพยาธิเขาไป ซึ่งไข

พยาธินี้เมื่อเขาไปในรางกายสัตวแลวจะกลายเปนซีสต (Cyst) และฝงตัว

อยูตามกลามเนื้อ คนจะไดรับพยาธิเมื่อรับประทานเน้ือสัตวดิบๆ ดังน้ันการ

จัดระบบสุขาภิบาลที่ดี เชน การกําจัดสิ่งขับถายท่ีถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญ 

ท่ีจะปองกันมิใหมีสิ่งขับถายปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

 ประเภทที่ 5 พยาธิที่มีบางระยะของวงชีวิตอยูในน้ํา พยาธิเหลานี้

จะมีระยะติดตอตอนที่อาศัยอยูในนํ้า โดยจะเขาสูรางกายคนโดยการไชเขา

ทางผิวหนังหรือรับประทานสัตวน้ําท่ีไมไดทําใหสุก ดังนั้นการจัดระบบ

สุขาภิบาลที่ดี จึงเปนการปองกันมิใหพยาธิเหลาน้ีปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

 ประเภทที่ 6 การติดเชื้อโดยมีแมลงเปนพาหะ ไดแก ยุง แมลงวัน 

โดยยุงพวก Culex pipines จะสามารถสืบพันธุไดในน้ําเสีย โดยเชื้อจะติด

ไปกับตัวแมลง เมื่อสัมผัสอาหารเชื้อก็จะปนเปอนกับอาหาร การจัดระบบ

สุขาภิบาลที่ดีจึงเปนการปองกันพาหนะเหลาน้ี 

 ดังน้ัน แนวทางหนึ่งในการควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค คือ 

จะตองจัดระบบสุขาภิบาลตั้งแตระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนให

ถูกตองเหมาะสมและควรมีระบบการจัดการบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและ
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การระบายนํ้าที่ดีเพื่อกําจัดเชื้อโรคและปองกันการแพรพันธุของสัตวพาหะ

ในน้ําทิ้งไดกอนที่จะระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม 

1.5 การควบคุมการเกิดมลพิษทางนํ้า 

 การควบคุมการเกิดมลภาวะทางนํ้า ก็คือการไมปลอยสารมลพิษลง

แหลงนํ้าหรือปลอยใหนอยลงเทาที่จะทําได หากเกิดมลพิษทางนํ้าขึ้นแลว

จะตองมีการกําจัดมลพิษในน้ําใหเหลือนอยท่ีสุด ซึ่งการกําจัดน้ําเสียทําได

หลายวิธี ดังนี้ 
 

 การกําจัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ (self purification) แหลงน้ําใน

ธรรมชาติจะมีจุลินทรียหลายชนิดปะปนอยูทั่วไป ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย

เหลานี้มีมากบางนอยบางขึ้นอยูกับแหลงน้ําไดรับการปนเปอนจากนํ้าเสีย

หรือสิ่งสกปรกมากนอยเพียงใด จุลินทรียในแหลงธรรมชาติท่ีมีการปนเปอน

จากสิ่งสกปรกนอยโดยท่ัวไปจะเปนจุลินทรียชนิดแบคทีเรียท่ีใชออกซิเจน 

ทําหนาที่กําจัดสารมลพิษในน้ําเสียโดยธรรมชาติ การยอยสลายสารมลพิษ

ท่ีเปนสารอินทรียโดยแบคทีเรียทําใหลดการเนาเสียของแหลงน้ํา หากมี

การควบคุมจํานวนแบคทีเรียใหอยูในชวงท่ีเหมาะสมไมมากจนเกินไปจนทํา

ใหออกซิเจนในนํ้าขาดแคลน หรือมีนอยจนเกินไปจนทําใหแบคทีเรียใน

นํ้ายอยสลายสารอินทรียไมทัน นอกจากน้ันยังตองควบคุมปริมาณ

ออกซิเจนในน้ําใหมีมากพอ โดยจัดการใหอากาศในน้ํามีการหมุนเวียน

ตลอดเวลา เชน จัดตั้งเครื่องตีนํ้าหรือเครื่องเติมอากาศเพื่อเติมอากาศลง

ในน้ํา หรือการพนอากาศลงในน้ํา เปนตน 

    การทําใหเจือจาง (Dilution) เปนการเติมน้ําจํานวนมากพอที่ทําให

สารมลพิษเจือจางลง เชน การระบายนํ้าเสียลงแมนํ้า การเจือจางจะขึ้นกับ

ปริมาตรของน้ําทีเ่ติม ซึ่งจะตองคํานึงถึงปริมาณของเสียท่ีแหลงน้ําสามารถ

รับไวดวย นั่นคือปริมาตรนํ้ามากจะทําใหเกิดการเจือจางขึ้น (ประเทศไทย 
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การเจือจางปริมาณความสกปรกหรือปริมาณของเสียถือวาผิดกฎหมาย 

เนื่องจากทําใหแหลงน้ํามีการปนเปอนของของเสีย ถึงแมปริมาณของเสียถูก

เจือจางไปแลวก็ตาม) อยางไรก็ตามของเสียเหลานั้นก็ถูกระบายลงแหลงน้ํา

ทําใหสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําไดรับผลกระทบดวย 

 การนําน้ํากลับมาใชใหม (Reclamation) วิธีนี้เปนการทํานํ้าเสียให

กลับมาเปนน้ําดีเพื่อนํามาใชตอ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใชนํ้าในปริมาณ

มากในกระบวนการผลิตสวนใหญนิยมนําน้ํากลับมาใชใหม (Reclamation) 

จะเกิดผลดคีือ ลดปริมาณของเสียท่ีปลอยออกจากโรงงาน ลดตนทุนการผลิต 

ลดปญหาการหาแหลงน้ําใหมสําหรับใชในกระบวนการผลิต เนื่องจากนําน้ําที่

ใชแลวกลับมาใชใหมไดอีก น้ําที่นํากลับมาใชใหม (Reclaimed Water) นี้

อาจมีคุณสมบัติดีกวาหรือดอยกวาน้ําท่ีใชคร้ังแรกขึ้นอยูกับกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียที่นํามาปรับปรุงและนํากลับมาใชใหม สวนใหญจะมี

คุณภาพดอยกวาน้ําที่ใชในคร้ังแรก ดังนั้นจึงนําไปใชเปนน้ําในกระบวนตั้งตน

การผลิต ทําความสะอาด และรดตนไม เปนตน 

 การควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา เปนการปองกันและ 

ลดการนําสารมลพิษลงสูแหลงนํ้า วิธีการควบคุมมีหลายวิธี เชน การติดตั้ง

ระบบเตือนภัยเมื่อนํ้าทิ้ง ท่ีระบายลงสูแหลงนํ้ามีคาความสกปรกเกิน

มาตรฐานท่ีกําหนด (นิยมใชในการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งกอนระบายลง

แหลงน้ําในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) และการกอสรางและติดตั้งอุปกรณ

สูบสงนํ้าเสียในระบบรวบรวมนํ้าเสียที่ออกแบบใหทอรวบรวมน้ําเสียและ 

ทอน้ําฝนเปนทอเดียวกัน (Combined System) โดยในชวงเวลาที่ฝนไมตก

ปริมาณนํ้าเสียในระบบรวบรวมมีนอย อุปกรณจะถูกออกแบบใหสูบนํ้าเสีย

ไปบําบัด แตในชวงมีฝนตกปริมาณนํ้าเสียรวมปะปนอยูกับน้ําฝนมีปริมาณ

มาก ระบบรวบรวมถูกออกแบบยอมใหนํ้าเสียที่เจือจางอยูกับนํ้าฝนระบาย
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ลงแหลงน้ํา สําหรับแหลงน้ําท่ีเกิดภาวะนํ้าเนาเสียแลวอาจจะตองใช

มาตรการทางกฎหมายบังคับไมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลของเสียลงในแหลงนํ้านั้น  

 การบําบัดน้ําเสีย เปนการใชวิธีทางธรรมชาติแลทางวิทยาศาสตร

บําบัด/ปรับปรุงนํ้าเสียเพื่อลดความสกปรกกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม 

โดยท่ัวไปจะใชวิธีการเรงเวลาการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเร็วขึ้นกวาท่ีจะใช

ธรรมชาติบําบัด เชน การเพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยการเติมอากาศเพื่อให

แบคทีเรียยอยสลายของเสียในนํ้าเสีย การใชสารเคมีตกตะกอนสีและสาร

แขวนลอยในนํ้าเสีย การใชแรงเหวี่ยงเพื่อเรงการตกตะกอนของแข็ง และ

ของแข็งลอยนํ้าในน้ําเสีย เปนตน 

 การกักเก็บของเสียไวระยะหนึ่งกอนปลอยออกจากแหลงผลิต 

(Detention) วิธีน้ีอาศัยขบวนการทางธรรมชาติ โดยการปลอยใหของเสีย

สลายตัวเองตามธรรมชาติในชวงเวลาที่กักเก็บไวและตองใชเวลานาน  

ซึ่งระยะเวลาเก็บกักตองเพียงพอใหจุลินทรียในนํ้าเสียยอยสลายสิ่งสกปรก 

สารอินทรียหรือของเสียในน้ําเสียจนเหลือความสกปรกนอยกอนระบายออก

สูสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กระบวน

(Wastewater Treatment
 

มลพิษทางน้ํา เปนน้ําที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไมพึงปรารถนาปนอยู

การปนเปอนของสิ่งสกปรกเหลาน้ีทําให

อยูในสภาพท่ีไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได

ไดแก นํ้ามัน ไขมัน ผงซักฟอก

เนาเหม็นและเชื้อโรคตางๆ

จากน้ําเสียของแหลงชุมชน

เชน อาคารบานเรือน หมูบานจัดสรร

โรงพยาบาล เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาของน้ําเสียเกิดขึ้นพรอมๆกับการเจริญเติบโตของชุมชนและการ

เพิ่มขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

นํ้าเสียเกิดขึ้นจากการใชน้ําเพื่อใชประโยชนตางๆในการอุปโภคบริโภคและ

จากกระบวนการผลิต นํ้าเสียกอใหเกิดปญหาแกแหลงรองรับนํ้า

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

บทที่ 2 

กระบวนการบําบัดน้ําเสีย  

Wastewater Treatment Process

เปนน้ําที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไมพึงปรารถนาปนอยู

การปนเปอนของสิ่งสกปรกเหลาน้ีทําใหคุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจน

อยูในสภาพท่ีไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได สิ่งปนเปอนที่อยูในนํ้าเสีย

ผงซักฟอก สบู ยาฆาแมลง สารอินทรียที่ทําใหเกิดการ

เนาเหม็นและเชื้อโรคตางๆ สําหรับแหลงที่มาของมลพิษทางนํ้าสวนใหญมา

งชุมชน จากกิจกรรมสําหรับในการดํารงชีวิต

หมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม

ปญหาของน้ําเสียเกิดขึ้นพรอมๆกับการเจริญเติบโตของชุมชนและการ

เพิ่มขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม

นํ้าเสียเกิดขึ้นจากการใชน้ําเพื่อใชประโยชนตางๆในการอุปโภคบริโภคและ

นํ้าเสียกอใหเกิดปญหาแกแหลงรองรับนํ้า

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 11    
 

 

Process) 

เปนน้ําที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไมพึงปรารถนาปนอยู 

คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจน

สิ่งปนเปอนที่อยูในนํ้าเสีย 

สารอินทรียที่ทําใหเกิดการ

สําหรับแหลงที่มาของมลพิษทางนํ้าสวนใหญมา

การดํารงชีวิตของคน 

โรงแรม ตลาดสด 

ปญหาของน้ําเสียเกิดขึ้นพรอมๆกับการเจริญเติบโตของชุมชนและการ

การเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม 

นํ้าเสียเกิดขึ้นจากการใชน้ําเพื่อใชประโยชนตางๆในการอุปโภคบริโภคและ

นํ้าเสียกอใหเกิดปญหาแกแหลงรองรับนํ้า ทําใหเกิด
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การเนาเหม็นหรือเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ําซึ่งเปนหวงโซอาหารของคน

และสัตว สิ่งเจือปนท่ีมีอยูในน้ําเสีย ไดแก สารอินทรีย กรด ดาง ของแข็ง

สารแขวนลอย น้ํามัน ไขมัน เกลือและแรธาตุที่เปนพิษ สารกัมมันตภาพรังส ี

สารที่ทําใหเกิดความรอน สี และกล่ิน เปนตน ในอดีตปริมาณนํ้าเสียท่ี

เกิดขึ้นมีปริมาณไมมากนัก เมื่อระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะธรรมชาติจะ

สามารถทําความสะอาดนํ้าเสียไดอยางทันทวงที อยางไรก็ตามเมื่อมีการ

ขยายตัวของชุมชนและมีการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เพิ่มขึ้น นํ้าเสียมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจนถึงจุดท่ีธรรมชาติไมสามารถบําบัดได แหลงน้ําจึงเกิดการ

เนาเสียและเสื่อมคุณภาพลง ดังน้ัน ภาครัฐจึงออกกฎหมายในการควบคุม

มาตรฐานนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดตางๆ เพื่อใหแหลงกําเนิดตองบําบัดนํ้าเสีย 

ใหไดตามมาตรฐานน้ําท้ิงกําหนดกอนระบายออกสูแหลงนํ้าสาธารณะตอไป 

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียสามารถแบงเปนขั้นตอน ไดดังน้ี 

2.1 การบําบัดขั้นเตรียมการและขั้นตน (Preliminary Treatment / 

Primary Treatment) 

สวนใหญเปนการบําบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งหรือเศษวัตถุ

ท่ีไมละลายน้ําออกจากน้ําเสีย เปนการลดปริมาณของแข็งและน้ํามันหรือ

ไขมันท่ีปะปนอยูในนํ้าเสีย การบําบัดนํ้าเสียขั้นนี้สามารถกําจัดของแข็ง

แขวนลอยไดรอยละ 50-70 และกําจัดสารอินทรียซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได 

รอยละ 25-40 ประกอบดวย 

การกําจัดดวยตะแกรงหยาบ (Screening) เปนการกําจัดเศษวัตถุ

ของแข็งขนาดใหญโดยใชตะแกรง โดยทั่วไปตะแกรงท่ีใชมี 2 ประเภท คือ 

ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด การใชตะแกรงชนิดใดขึ้นกับขนาดวัตถุ

ท่ีตองการกรองออกจากน้ําเสีย แตตองพิจารณาการทําความสะอาด

ตะแกรงบอยคร้ัง หากมีการอุดตันของตะแกรงเนื่องจากเลือกตะแกรงท่ีมี
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รองละเอียดเกินไป โดยตองคํานึงถึงวัสดุที่ใชทําตะแกรง ถาน้ําเสียมีความ

เปนกรด-ดางคอนขางสูง ควรเลือกใชวัสดุท่ีทนตอการกัดกรอน เชน โลหะ

แสตนเลส เปนตน 

บอดักกรวดทราย (Grit Chamber) เปนการกําจัดพวกกรวดทราย

โดยการแยกใหตกตะกอนในรางดักกรวดทราย ในระบบบําบัดน้ําเสียบาง

แหงอาจเพิ่มการหมุนเวียนของน้ําเสียในบอนี้เพื่อใหเศษวัสดุท่ีเปนของแข็ง

ตกตะกอนแยกจากเศษวัสดุท่ีมีขนาดเบากวา 

ถังตกตะกอนเบื้องตน (Primary Sedimentation tank) คือถัง

ตกตะกอนท่ีทําหนาท่ีแยกตะกอนตางๆ ออกจากนํ้าเสียกอนที่จะไหลไปลง

ถังบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีชีววิทยา กระบวนการนี้จะเปนการเพิ่มเวลาใหเศษ

วัสดุขนาดเล็กตกตะกอนลงกนบอมากขึ้น แตมีขอเสีย คือ ตองใชพื้นที่เพิ่ม

มากขึ้นสําหรับกอสรางบอตกตะกอนเบื้องตน 

บอดักไขมันและน้ํามัน (Oil and Grease Removal) น้ํามันและ

ไขมันจะพบมากในนํ้าท้ิงจากบานเรือน รานอาหาร สถานีจําหนายนํ้ามัน และ

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มีไขมัน การกําจัดน้ํามันและไขมันมีอยูดวยกัน

หลายวิธี เชน การเติมคลอรีนรวมกับการเปาอากาศ การทําใหลอย 

(Flotation) แลวเก็บกวาดออกจากผิวน้ํา การเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อชวยลดคา

ความถวงจําเพาะของนํ้ามันหรือไขมันทําใหลอยขึ้นมาไดมาก เปนตน 

ขั้นตอนนี้จะชวยลดปริมาณความสกปรกที่เกิดจากนํ้ามันและไขมันลงไดมาก 

ท้ังยังชวยเพิ่มการละลายของออกซิเจนลงในน้ําเสียในขั้นตอนการเติม

อากาศซึ่งเปนขั้นตอนตอไปดวย 

2.2 การบําบัดขั้นทีส่อง (Secondary Treatment)  

เปนการบําบัดนํ้าเสียโดยการกําจัดสารอินทรียและสารแขวนลอยออก

จากนํ้าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพและ/หรือกระบวนการทางเคมี ซึ่ง
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การบําบัดนํ้าเสียในขั้นนี้ เปนกระบวนการทางชีวภาพสามารถกําจัด 

สารแขวนลอยและสารอินทรียซึ่งวัดในรูปของบีโอดีลงไดประมาณรอยละ 

75 - 95 ขึ้นอยูกับระบบท่ีใช หากเปนระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดใหญ

นิยมใชระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชกระบวนการทางชีวภาพที่ใชจุลินทรียแบบใช

ออกซิเจนในการบําบัด เน่ืองจากใชเวลาและคาใชจายบําบัดนอยกวา

กระบวนการบําบัดโดยใชสารเคมี น้ําท้ิงที่บําบัดแลวมีความสกปรกนอย 

และประสิทธิภาพการบําบัดสูงกวาระบบที่ไมใชออกซิเจน แตมีขอเสีย คือ 

มีคาใชจายในการเติมออกซิเจนลงในน้ําเสีย และเกิดตะกอนจุลินทรียมากใน

ระบบบําบัดท่ีตองเพิ่มขั้นตอนการกําจัด อยางไรก็ตาม ในบางชนิดของ

ระบบบําบัดแบบใชจุลินทรียประเภทใชออกซิเจน เชน ระบบบอผึ่ง 

(Stabilization Pond หรือ SP) ซึ่งใชพื้นที่กอสรางมาก บอจะปลอยให

ออกซิเจนในอากาศละลายในน้ําเสียไดโดยธรรมชาติจึงไมจําเปนที่ตองติดตั้ง

เครื่องจักรกลในการเติมอากาศใหแกนํ้าเสีย แตสําหรับการบําบัดน้ําเสียที่

ใชกับบานเรือนที่อยูอาศัยเฉพาะแตละหลังนิยมใชกระบวนการบําบัดโดยใช

จุลินทรียทั้งแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Microorganism) และแบบกึ่ง

ใชออกซิเจน (Facultative Microorganism) ซึ่งมีอยูในนํ้าเสียอยูแลว 

ดังน้ัน ระบบบําบัดนํ้าเสียของบานเรือนทั่วไปจึงมีคาใชจายไมสูงมากนัก 

2.3 การบําบัดขั้นที่สาม (Tertiary Treatment)  

 เปนการบําบัดเพื่อนําสารเคมี สาหราย ไขพยาธิ ตัวออนสัตวพาหะ

นําโรคออกจากนํ้าเสียกอนระบายสูสิ่งแวดลอม การบําบัดขั้นที่ 3 นี้มีหลาย

กระบวนการใหเลือกซึ่งขึ้นอยูวาตองการกําจัดสิ่งสกปรกชนิดใดออกจากนํ้า

กอนระบายทิ้ง ซึ่งกระบวนการที่นิยมใชเหลาน้ี เชน การฆาเชื้อโรค 

(Disinfection) ดวยการเติมคลอรีนหรือใชแสงอัลตราไวโอเล็ท หรือ การ

ใชโอโซนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย ไขพยาธิ ตัวออนของสัตวพาหะ และการใช
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สารเคมีตกตะกอนเพื่อกําจัดฟอสฟอรัสที่จะทําใหเกิดยูโทรฟเคชั่น หรือ

ภาวะสาหรายบานสะพรั่งในแหลงนํ้า เปนตน  

2.4 การบําบัดขั้นสูง (Advance Treatment)  

 ระบบบําบัดนํ้าเสียสวนใหญมักไมพบกระบวนการบําบัดน้ี เน่ืองจากการ

บําบัดขั้นสูงเปนกระบวนการกําจัดสารอาหาร ท่ียังคงเหลือคางอยูในน้ําทิ้ง 

เชน ไนโตรท ไนไตรท ฟอสเฟต สี สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนยากและอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังชวยปองกันการเติบโตผิดปกติของสาหรายที่เปนสาเหตุทําให

เกิดน้ําเนา แกไขปญหาความนารังเกียจของแหลงน้ําอันเน่ืองจากสี และ

แกไขปญหาอื่นๆ ซึ่งยังไมไดถูกกําจัดโดยกระบวนการบําบัดขั้นท่ีสอง ท้ังน้ี

กระบวนการนี้จะใชเมื่อตองการน้ําทิ้งท่ีมีคุณภาพสูง โดยสวนใหญจะใชเมื่อ

ตองระบายน้ําทิ้งลงแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญ หรือตองการนําน้ําท้ิงกลับมา

ใชประโยชนซ้ําอีก (reuse and reclamation) ในปจจุบันขั้นตอนนี้ไดมีการ

พัฒนานํามาใชอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ํา ซึ่ง

กระบวนการเหลานี้ ไม เพียงเฉพาะใชบําบัด นํ้าเสียเทา น้ัน แต เปน

กระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบเพื่อนําไปอุปโภค

บริโภคกอน แลวจึงถูกนํามาประยุกตใชในการจัดการน้ําเสียขั้นสูงในที่สุด  

กระบวนการท่ีนิยมใชในการบําบัดขั้นน้ี เชน การกรองดวยวิธีการตางๆ 

(ระบบกรองยอนกลับ หรือ reverse osmosis การใชเยื่อกรอง หรือ 

membrane filtration) และการกรองสารละลายน้ํา (Demineralization) 

เปนตน โดยกระบวนการเหลานี้จัดใหมีเพิ่มเติมเพื่อ 

- การกําจัดสารประกอบพื้นฐานของฟอสฟอรัส เชน ออโธฟอสเฟต 

ซึ่งมีท้ังแบบใชกระบวนการทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ 

 - การกําจัดสารประกอบพื้นฐานของไนโตรเจน เชน ไนเตรท ไนไตรท 

ซึ่งมีท้ังแบบใชกระบวนการทางเคมีและแบบใชกระบวนการทางชีวภาพ โดย
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วิธีการทางชีวภาพม ี2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจน

ให เปนไนเตรทที่ เกิดขึ้น ในสภาวะแบบใชออกซิ เจน หรือที่ เรียกว า 

"กระบวนการไนทริฟเคชั่น (Nitrification)" และขั้นตอนการเปลี่ยนไนเทรต

ใหเปนกาซไนโตรเจนซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะไรออกซิเจน หรือที่ เรียกวา 

"กระบวนการดีไนทริฟเคชั่น (Denitrification)"  

 - การกรอง (Filtration) เปนการกําจัดสารที่ไมตองการโดยวิธีการ

ทางกายภาพ ไดแก สารแขวนลอยที่ตกตะกอนไดยาก เปนตน  

 - การดูดติดผิว (Adsorption) เปนการกําจัดสารอินทรียที่มีในน้ําเสีย

โดยการดูดติดบนพื้นผิวของของแข็ง รวมถึงการกําจัดกลิ่นหรือกาซท่ีเกิดขึ้นดวย 

 - การฆาเชื้อโรค น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดนํ้าเสียตองไดรับการบําบัด

ขั้นสุดทายโดยการฆาเชื้อโรคกอนปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ํา เพื่อฆาเชื้อโรค

บางตัวที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคกับสิ่งมีชีวิตในน้ําและตอมนุษยโดยใชสารเคมี 

เชน ปูนคลอรีน กาซโอโซน และสาร H2O2 เปนตน กระบวนการฆาเชื้อท่ี

นิยมใชคือ บอบมและถังสัมผัสคลอรีน 

2.5 การบําบัดกากตะกอนหรือสลัดจ (Sludge Treatment)  

 ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใชหลักการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย

หรือสลัดจเปนผลผลิตตามมาดวยเสมอ ซึ่งเปนผลจากการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียในการกินหรือยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย จึงจําเปนตองกําจัด

สลัดจเพื่อไมใหเกิดปญหาการเนาเหม็น การเพิ่มภาวะมลพิษและเปนการ

ทําลายเชื้อโรคดวย นอกจากนี้การลดปริมาตรของสลัดจโดยการกําจัดน้ํา

ออกจากสลัดจ ชวยใหเกิดความสะดวกในการเก็บขนไปกําจัดทิ้งหรือนําไปใช

ประโยชนอื่นๆ การกําจดัสลัดประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ดังนี ้
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การทําขน (Thickener) โดยใชถังทําขนซึ่งมีทั้งที่ใชกลไกการตกตะกอน 

(Sedimentation) และใชกลไกการลอยตัว (Flotation) ทําหนาท่ีในการลด

ปริมาณสลัดจกอนสงไปบําบัดโดยวิธีการอื่นตอไป 

การทําใหสลัดจคงตัวหรือการลดปริมาณเนื้อสลัดจ (Stabilization 

หรือ Digestion) โดยการยอยสลัดจดวยกระบวนการใชอากาศ หรือใช

กระบวนการไรอากาศเพื่อใหจุลินทรียในสลัดจยอยสลายกันเอง ทําให

ปริมาณสลัดจคงตัวไมเพิ่มปริมาณมากขึ้นและสามารถนําไปท้ิงไดโดยไมเกิด

การเนาเหม็นรุนแรง  

การปรับสภาพสลัดจ (Conditioning) ทําใหสลัดจมีความเหมาะสม

กับการนําไปใชประโยชนตอไป เชน ทําปุย การใชปรับสภาพดินสําหรับใช

ทางการเกษตร เปนตน 

การรีดน้ํา (Dewatering) เพื่อลดปริมาณสลัดจท่ีจะนําไปท้ิงโดยการ 

ฝงกลบ การเผา หรือนําไปใชประโยชนอื่น โดยสลัดจที่ไดจากกระบวนการนี้

จะมีลักษณะเปนกอน (Cake) คลายกอนตะกอนดินท่ัวไป ทําใหเกิดความ

สะดวกในการขนสง โดยอุปกรณท่ีใชในการรีดนํ้า ไดแก เคร่ืองกรอง

สูญญากาศ (Vacuum filter) เครื่องอัดกรอง (Filter press) หรือเครื่อง

กรองหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) และงลานตากสลัดจ (Sludge drying bed) 

2.6 การกําจัดตะกอน  

สลัดจท่ีไดจากการบําบัดนํ้าเสียจะไดรับการบําบัดใหมีความคงตัว 

ไมมีกลิ่นเหม็น และมีปริมาตรลดลง เพื่อความสะดวกในการขนสง ในขั้น

ตอมาก็คือ การนําสลัดจเหลาน้ันไปกําจัดท้ิงโดยวิธีการที่เหมาะสม ดังนี ้

การฝงกลบ (Landfill) เปนการนําสลัดจมาฝงในท่ีที่เตรียมไว

และกลบดวยชั้นดินทับหนาอีกชั้นหนึ่ง 
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การหมักทําปุย (Composting) เปนการนําสลัดจมาหมักตอ

เพื่อนําไปใชเปนปุย ซึ่งเปนการนําสลัดจกลับมาใชประโยชนในการเปนปุย

สําหรับปลูกพืช เน่ืองจากในสลัดจประกอบดวยธาตุอาหารท่ีจําเปนในการ

เจริญเติบโตของพืช ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแรธาตุตางๆ 

การเผา (Incineration) เปนการนําสลัดจที่จวนแหง (ความชื้น

ประมาณรอยละ 40) มาเผา เพราะไมสามารถนําไปใชทําปุยหรือฝงกลบได 

การเผาน้ีเหมาะท่ีจะใชกับสลัดจที่มาจากตะกอนจุลินทรียของระบบบําบัด

นํ้าเสียจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีตองการทําลายเชื้อจุลินทรียที่

ยังคงเหลืออยู 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 -1 แสดงกระบวนการบําบดันํ้าเสียจากกิจกรรมประเภทตางๆ 



 

 

 

หนวยบําบัดน้ําเสีย

 การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะของนํ้าเสีย 

ระดับการบําบัดน้ําเสียท่ีตองการ สภาพทั่วไปของทองถิ่น คาลงทุนกอสราง

และคาดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา และขนาดของ

เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหระบบบําบัดนํ้าเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแตละทองถิ่น

ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

การกําจัดสิ่งเจือปนในนํ้าเสียได

3.1 การบําบัดทางกายภาพ 

 เปนวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากนํ้าเสีย เชน ของแข็งขนาดใหญ 

พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและนํ้ามัน โดยใชอุปกรณบําบัด

ทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและนํ้ามัน 

และถังตกตะกอน ซึ่งจะเปนการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีมีในน้ําเสี

หลัก อุปกรณที่ใชในการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ ไดแกตะแกรงหยาบและ

ตะแกรงละเอียด ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมัน ถังตกตะกอน เปนตน 

ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด 

(Bar Screen) ตะแกรงหยาบใชสําหรับดัก

สิ่ ง ข อ ง ที่ ล อ ย นํ้ า  เ ช น

ถุงพลาสติก ฯลฯ ตะแกรงละเอีย

ตาเล็กกวาตะแกรงหยาบและใชดักสิ่งของท่ีมี

ขนาดเล็ก ตะแกรงท้ังสองน้ีชวยปองกันมิให

เครื่องสูบนํ้าอุดตัน 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

บทที่ 3 

บําบัดน้ําเสีย (Unit Operation)
 

การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะของนํ้าเสีย 

ระดับการบําบัดน้ําเสียท่ีตองการ สภาพทั่วไปของทองถิ่น คาลงทุนกอสราง

และคาดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา และขนาดของท่ีดินที่ใชในการกอสราง 

เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหระบบบําบัดนํ้าเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแตละทองถิ่น

ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน การบําบัดนํ้าเสียสามารถแบงไดตามกลไก

กําจัดสิ่งเจือปนในนํ้าเสียได 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

การบําบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)  

เปนวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากนํ้าเสีย เชน ของแข็งขนาดใหญ 

พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและนํ้ามัน โดยใชอุปกรณบําบัด

ทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและนํ้ามัน 

และถังตกตะกอน ซึ่งจะเปนการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีมีในน้ําเสี

อุปกรณที่ใชในการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ ไดแกตะแกรงหยาบและ

ตะแกรงละเอียด ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมัน ถังตกตะกอน เปนตน 

ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด 

ตะแกรงหยาบใชสําหรับดัก

เ ช น  เ ศ ษผ า  ใ บ ไ ม 

ถุงพลาสติก ฯลฯ ตะแกรงละเอียดจะมีขนาด

ตาเล็กกวาตะแกรงหยาบและใชดักสิ่งของท่ีมี

ขนาดเล็ก ตะแกรงท้ังสองน้ีชวยปองกันมิให

รูปที่ 3 – 1 
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(Unit Operation) 

การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะของนํ้าเสีย 

ระดับการบําบัดน้ําเสียท่ีตองการ สภาพทั่วไปของทองถิ่น คาลงทุนกอสราง

ท่ีดินที่ใชในการกอสราง 

เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหระบบบําบัดนํ้าเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแตละทองถิ่น

การบําบัดนํ้าเสียสามารถแบงไดตามกลไก

 

เปนวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากนํ้าเสีย เชน ของแข็งขนาดใหญ 

พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและนํ้ามัน โดยใชอุปกรณบําบัด

ทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและนํ้ามัน 

และถังตกตะกอน ซึ่งจะเปนการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีมีในน้ําเสียเปน

อุปกรณที่ใชในการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ ไดแกตะแกรงหยาบและ

ตะแกรงละเอียด ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมัน ถังตกตะกอน เปนตน  

1 ตะแกรงกรองเศษวัสด ุ
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ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) รูปแบบการสรางเปนถังหรือ

บอคอนกรีตท่ีมีขนาดขึ้นกับปริมาณน้ําเสียท่ีจะบําบัด การออกแบบให

สามารถดักจับกรวดทรายในน้ําเสียที่ไหลผานและตกลงสูกนถังที่ถูก

ออกแบบเฉพาะใหมีลักษณะเปนกรวยหรือชองสอบเขาเพื่อดักกรวดทราย

ออกจากน้ําเสีย โดยอาศัยหลักการแรงโนมถวงใหเศษกรวยทรายท่ีหนักตก

ลงกนถังหรือบอ ในระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญจะมีอุปกรณประกอบเปน

รอกและกะบะเหล็กตักกรวดทรายท่ีตกอยูกนถังไปแยกกําจัดท้ิง หรือถาถัง

หรือบอดกักรวยทรายมีขนาดไมลึกมากนักสามารถตักขนยายดวยแรงคนได 

มีขอพึงระวังอันตราย คือ กรวยทรายที่สะสมอยูกนถังรวมกับเศษสิ่ง

สกปรกอาจมีการหมักหมมใหเกิดแก็สพิษ เชน กาซมีเทน (CH4) กาซไขเนา 

(H2S) ได ดังน้ันการตักกรวยทรายโดยใชแรงคนจึงตองเพิ่มความระวังดวย

การถายเทหมุนเวียนไลอากาศภายในบอใหผสมเจือจางกับอากาศภายนอก 

จนกาซที่เหลืออยูในถังถูกเจือจางไปจนหมดจึงเขาดําเนินการ  

ถักดักไขมันและน้ํามัน (Oil and Grease Trap) น้ําเสียหลาย

ประเภทมีนํ้ามันหรือไขมันปนอยูดวย เน่ืองจากไขมันหรือนํ้ามันมีความ

ถวงจําเพาะนอยกวานํ้าจึงลอยตัวอยูเหนือนํ้า จึงแยกผิวหนานํ้าที่ไขมันและ

นํ้ามันลอยอยูบนผิวนํ้าออก สวนน้ําเสียท่ีอยูตอนลางจะมีทางออกอยูตรง

สวนลางของถังหรือบอดักไขมัน น้ําเสียสวนใหญมีอุณหภูมิสูงประมาณ 50 

– 80 องศาเซลเซียส ทําใหไขมันและน้ํามันท่ีปะปนมากับนํ้าเสียผสมกับ 

นํ้าเสียเปนเนื้อเดียวกัน การแยกไขมันและน้ํามันออกจากนํ้าเสียประเภทนี้

ตองใชเวลานานกวาปกติใหนํ้าเสียเย็นลงสูอุณหภูมิปกติ นํ้ามันหรือไขมันจะ

ลอยแยกออกจากชั้นน้ําเสีย ซึ่งสามารถแยกไปกําจัดได  



 

 

 

ดังน้ันในการออกแบบขนาดของถังหรือบอดั

คํานึงถึงปริมาณไขมันและน้ํามันและอุณหภูมิของนํ้าเสียที่เขาระบบบําบัดดวย
 

รูปที่ 3 – 2 

ถังตกตะกอน ของแข็งหรือสารแขวนลอยที่ลอยผานตะแกรงมาได 

จะถูกบําบัดออกจากนํ้าเสียดวยถังตกตะกอนซึ่งเปนถังขนาดใหญท่ีเป

นํ้าเสีย เมื่อนํ้าเสียไหลเขามาในถังตกตะ

ทําใหของแข็งที่ยังแขวนลอย

ออกไปจึงมีสารแขวนลอยเหลือนอย ถังตกตะกอนมีบทบาทอยูในการบําบั

นํ้าเสียแบบตางๆ เกือบทุกประเภท

ของแข็งแขวนลอยในน้ํา

ใหญ  จะปรับ ใหถั งตกตะกอนเบื้ องตน น้ี เปนถั งผสมน้ํ า เสีย  ห รือ 

Equalization Tank เพื่อเปนถังสําหรับปรับนํ้าที่มีความสกปรกแตกตางกัน

ใหมีลักษณะที่มีคุณสมบัติเดียวกัน และยังชวยในการ

ระบบบําบัดในปริมาณสม่ําเสมอตลอดชวงการทํางานของระบบบําบัด

 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ดังน้ันในการออกแบบขนาดของถังหรือบอดักไขมันและน้ํามันจึงตอง

คํานึงถึงปริมาณไขมันและน้ํามันและอุณหภูมิของนํ้าเสียที่เขาระบบบําบัดดวย

 

 ลักษณะภายในของถังดักไขมันและนํ้ามัน

ของแข็งหรือสารแขวนลอยที่ลอยผานตะแกรงมาได 

จะถูกบําบัดออกจากนํ้าเสียดวยถังตกตะกอนซึ่งเปนถังขนาดใหญท่ีเป

นํ้าเสีย เมื่อนํ้าเสียไหลเขามาในถังตกตะกอน นํ้าเสียจะอยูในถังน้ี 

แขวนลอยอยูมีเวลาตกตะกอนลงสูกนถัง น้ําเสียที่ไหล

ออกไปจึงมีสารแขวนลอยเหลือนอย ถังตกตะกอนมีบทบาทอยูในการบําบั

นํ้าเสียแบบตางๆ เกือบทุกประเภทและถือเปนหนวยสํา

แขวนลอยในน้ํา ในหนวยการบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดสวน

ใหญ จะปรับ ใหถั งตกตะกอนเบื้ องตน น้ี เปนถั งผสมน้ํ า เสีย  ห รือ 

เพื่อเปนถังสําหรับปรับนํ้าที่มีความสกปรกแตกตางกัน

ใหมีลักษณะที่มีคุณสมบัติเดียวกัน และยังชวยในการสูบสงนํ้า

ระบบบําบัดในปริมาณสม่ําเสมอตลอดชวงการทํางานของระบบบําบัด

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 21    
 

 

กไขมันและน้ํามันจึงตอง

คํานึงถึงปริมาณไขมันและน้ํามันและอุณหภูมิของนํ้าเสียที่เขาระบบบําบัดดวย 

ลักษณะภายในของถังดักไขมันและนํ้ามัน 

ของแข็งหรือสารแขวนลอยที่ลอยผานตะแกรงมาได 

จะถูกบําบัดออกจากนํ้าเสียดวยถังตกตะกอนซึ่งเปนถังขนาดใหญท่ีเปนที่พัก

นํ้าเสียจะอยูในถังน้ี 2 - 4 ชม. 

มีเวลาตกตะกอนลงสูกนถัง น้ําเสียที่ไหล

ออกไปจึงมีสารแขวนลอยเหลือนอย ถังตกตะกอนมีบทบาทอยูในการบําบัด

และถือเปนหนวยสําคัญในการกําจัด

ในหนวยการบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดสวน

ใหญ จะปรับ ใหถั งตกตะกอนเบื้ องตน น้ี เปนถั งผสมน้ํ า เสีย  ห รือ 

เพื่อเปนถังสําหรับปรับนํ้าที่มีความสกปรกแตกตางกัน

สูบสงนํ้าเสียเขาสู

ระบบบําบัดในปริมาณสม่ําเสมอตลอดชวงการทํางานของระบบบําบัด 
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3.2 การบําบัดทางเคมี (Chemical Treatment) 

 เปนวิธีการบําบัดนํ้าเสียโดยใชกระบวนการทางเคมี เปนการใชสารเคมี

หรือการทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อบําบัดนํ้าเสีย โดยมีวัตถุประสงค 

 เพื่อรวมตะกอนหรือของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กในน้ําเสียใหโต

พอที่จะตกตะกอนไดงาย เรียกตะกอนนี้วา Floc และกระบวนการน้ีวา 

การสรางตะกอน (coagulation) และการรวมตะกอน (flocculation) 

 เพื่อใหของแข็งท่ีละลายในนํ้าเสียใหกลายเปนตะกอน หรือทําใหไม

สามารถละลายน้ําไดเรียกกระบวนน้ีวา การตกตะกอนผลึก (precipitation) 

 เพื่อทําการปรับสภาพนํ้าเสียใหมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปบําบัด

ดวยกระบวนการอื่นตอไป เชน การทําใหนํ้าเสียมีความเปนกลางกอนแลว

นําไปบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ เปนตน 

 เพื่อทําลายเชื้อโรคในน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

หรือกอนที่จะบําบัดดวยวิธีการอื่นๆ ตอไป 

โดยท่ัวไปแลวการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีน้ีมักจะทํารวมกันกับ

หนวยบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ ตัวอยางเชน กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

ทางเคมีโดยการใชสารเคม ีเพื่อทําใหตกตะกอน เปนตน ในปจจุบันมีการใช

หนวยบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีหลายอยางดวยกัน แตจะขอกลาว

เฉพาะที่ถูกนํามาใชในการบําบัดนํ้าเสียเปนสวนใหญ คือ การตกตะกอนโดย

ใชสารเคมี การทําใหเปนกลาง และการทําลายเชื้อโรค 

การตกตะกอนโดยใชสารเคมี (Chemical coagulation/Precipitation) 

เปนการใชสารเคมีชวยตกตะกอนโดยใหเติมสารเคมี (coagulant) ลงไป เพื่อ

เปลี่ยนสถานะทางกายภาพของของแข็งแขวนลอยที่มีขนาดเล็กใหรวมกันมี

ขนาดใหญขึ้นรียกกระบวนดังกลาววา (flocculation) 



 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 

การทําใหเปนกลาง

ปรับสภาพความเปนกรด 

สภาพท่ีเปนกลาง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมท่ีจะ

นํา ไปบําบัด นํ้า เสี ย ในขั้ นอื่ น  ต อไป โดยเฉพะ

กระบวนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพซึ่ง

ตองการนํ้าเสียท่ีมีคา pH 

ผานกระบวนการบําบัดดีแลวลงสูธรรมชาติ ตองปรับสภาพ

5-9 ถา pH ต่ําจะตองปรับสภาพดวยดาง 

ปูนขาว (CaO) หรือ แอมโมเนีย 

ทําการปรับสภาพ pH 

(H2SO4) กรดเกลือ (HCL) 

การทําลายเชื้อโรค

การทําลายจุลินทรียที่ทํา

คือ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคมสูคนและเพื่อทําลายหวงโซ

ของเชื้อโรคและการติดเชื้อกอนที่จะถูกปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่

สารเคมีที่ใชในการกําจัดเชื้อโรค ไดแก คลอรีน และสารประกอบคลอรีน 

โบรมีน ไอโอดีน โอโซน ฟนอลและสารประกอบของฟนอล แอลกอฮอล 

เปนตน ซึ่งคลอรีนเปนสารเคมีท่ีนิยมใชมาก

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

 3 แสดงลักษณะการจับตวัของตะกอน
 

การทําใหเปนกลาง (Neutralization) เปนการ

ปรับสภาพความเปนกรด - ดาง หรือ pH ใหอยูใน

าพท่ีเปนกลาง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมท่ีจะ

นํา ไปบําบัด นํ้า เสี ย ในขั้ นอื่ น  ต อไป โดยเฉพะ

กระบวนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพซึ่ง

pH อยูในชวง 6.5-8.5 แตกอนที่จะปลอยน้ําเสียท่ี

ผานกระบวนการบําบัดดีแลวลงสูธรรมชาติ ตองปรับสภาพ

ต่ําจะตองปรับสภาพดวยดาง [นิยมใชคือ โซดาไฟ 

หรือ แอมโมเนีย (NH3) ] แตถาน้ําเสียมีคา

pH ใหเปนกลางโดยใชกรด [นิยมใชคือ

HCL) หรือกาซคารบอนไดออกไซด (

ายเชื้อโรค (Disinfection) การทําลายเชื้อโรคในน้ําเสียเปน

การทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคโดยใชเคมีหรือสารอื่นๆ มีวัตถุประสงค

แพรกระจายของเชื้อโรคมสูคนและเพื่อทําลายหวงโซ

ของเชื้อโรคและการติดเชื้อกอนที่จะถูกปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่

สารเคมีที่ใชในการกําจัดเชื้อโรค ไดแก คลอรีน และสารประกอบคลอรีน 

โบรมีน ไอโอดีน โอโซน ฟนอลและสารประกอบของฟนอล แอลกอฮอล 

เปนตน ซึ่งคลอรีนเปนสารเคมีท่ีนิยมใชมาก 

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 23    
 

 

แสดงลักษณะการจับตวัของตะกอน 

แตกอนที่จะปลอยน้ําเสียท่ี

ผานกระบวนการบําบัดดีแลวลงสูธรรมชาติ ตองปรับสภาพ pH อยูในชวง 

ใชคือ โซดาไฟ (NaOH) 

ถาน้ําเสียมีคา pH สูง ตอง

นิยมใชคือ กรดกํามะถัน 

(CO2)] 

การทําลายเชื้อโรคในน้ําเสียเปน

ๆ มีวัตถุประสงค 

แพรกระจายของเชื้อโรคมสูคนและเพื่อทําลายหวงโซ

ของเชื้อโรคและการติดเชื้อกอนที่จะถูกปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่ง

สารเคมีที่ใชในการกําจัดเชื้อโรค ไดแก คลอรีน และสารประกอบคลอรีน 

โบรมีน ไอโอดีน โอโซน ฟนอลและสารประกอบของฟนอล แอลกอฮอล 



 

 
คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 24    

 

  

3.3 การบําบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) 

เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยใชกระบวนการทาง ชีวภาพหรือใช

จุลินทรีย ในการกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเสียโดยเฉพาะสารคารบอนอินทรีย 

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหลานี้จะถูกใชเปนอาหารและ

เปนแหลงพลังงานของจุลินทรียในถังเลี้ยงเชื้อเพื่อการเจริญเติบโต ทําใหนํ้า

เสียมีคาความสกปรกลดลง สามารถแบงยอยตามชนิดแบคทีเรียไดดังน้ี 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบใชอากาศ (Aerobic process) จะทําการยอย

สลายสารอินทรียโดยแบคทีเรียที่ใชอากาศ ดังนั้นตองมีการเติมอากาศ

ตลอดเวลา ระบบที่นิยมใชไดแก ระบบแอคติดเวเต็ดสลัดจ (Activated 

Sludge) ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) และระบบบึงประดิษฐ 

(Wetland) เปนตน 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไมใชอากาศ (Anaerobic process) เปน

ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ใชแบคทีเรียแบบไมใชอากาศในการยอยสลาย

สารอินทรีย ระบบท่ีนิยมใช ไดแก ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter, AF) 

ระบบคัฟเวอรลากูน (Covered Lagoon) ระบบฟกซโดม (Fixed Dome) 

ระบบยูเอเอสบี (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) เปนตน 

3.4 ขอแตกตางระหวางกระบวนการใชอากาศ และไมใชอากาศ 

 ขอแตกตางโดยรวมระหวางกระบวนการบําบัดแบบใชอากาศและไมใช

อากาศสามารถแสดงไดดังรูปที่ 3 – 4 กลาวคือ การยอยสลายแบบใช

อากาศจะไดนํ้าทิ้ง (effluent) ที่มีคุณภาพดีกวา คือ มีสารที่ตองการ

ออกซิเจนเหลอือยูในน้ําทิ้งปริมาณเล็กนอย (ประมาณ 10%ของสารอินทรีย

ตั้งตน) โดยสารอินทรียตั้งตนสวนใหญจะถูกเปลี่ยนรูปไปเปนตะกอน

สวนเกิน (excess sludge) ในรูปของมวลชีวภาพของจุลินทรีย (bacterial 



 

 

 

biomass) คิดเปนปริมาณ 

ซึ่งจําเปนตองนําไปบําบัดเพิ่มเติม สวนการบําบัดแบบไมใชอากาศ จะมี

ปริมาณของแข็ง (residual solid) 

นํ้าท้ิงปริมาณมากกวากระบวนการใชอากาศโดยท่ัวไป 

ของสารอินทรียตั้งตน) แตจะใหตะกอนสวนเกินในปริมาณนอยกวาและมี

ความเสถียร (more stable) 

COD ประมาณ 5 % 

อากาศยังใหผลผลิตสุดทายเปนกาซมีเทน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง และแหลง

พลังงานได 

รูปที่ 3 – 4 แสดง

        กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

คิดเปนปริมาณ COD ประมาณ 60 % ของ COD 

ซึ่งจําเปนตองนําไปบําบัดเพิ่มเติม สวนการบําบัดแบบไมใชอากาศ จะมี

residual solid) และสารที่ตองการออกซิเจนเหลืออยูใน

วากระบวนการใชอากาศโดยท่ัวไป (ประมาณ 

แตจะใหตะกอนสวนเกินในปริมาณนอยกวาและมี

more stable) กวากระบวนการใชอากาศ 

5 % ของ COD ท่ีเขาระบบ) นอกจากนั้น ระบบไมใช

อากาศยังใหผลผลิตสุดทายเปนกาซมีเทน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง และแหลง

 

 

 

 

 

 

 

แสดงการเปรียบเทียบสมดุล COD และ พลังงานของ

กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ
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COD ท่ีเขาระบบ 

ซึ่งจําเปนตองนําไปบําบัดเพิ่มเติม สวนการบําบัดแบบไมใชอากาศ จะมี

และสารที่ตองการออกซิเจนเหลืออยูใน

ประมาณ 30 % 

แตจะใหตะกอนสวนเกินในปริมาณนอยกวาและมี

กวากระบวนการใชอากาศ (คิดเปนปริมาณ 

นอกจากนั้น ระบบไมใช

อากาศยังใหผลผลิตสุดทายเปนกาซมีเทน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง และแหลง

และ พลังงานของ 

กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ 
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บทที่ 4 

รูปแบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 

(Types of Treatment) 
 

 การจัดการและการแกไขปญหานํ้าเสียชุมชนควรพิจารณาจากลักษณะ

หรือประเภทของนํ้าเสีย วัตถุประสงคในการบําบัดน้ําเสีย และคุณภาพนํ้าที่

ตองการ อาทเิชน การนําน้ํากลับมาใชใหม การกําจัดความเปนพิษ ปริมาณ

สิ่งเจือปนท่ีตองกําจัด ขอกําหนดทางกฎหมาย ตนทุนในการกอสราง 

ขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เปนตน  

4.1 การรวบรวมน้ําเสีย 

ระบบรวบรวมนํ้าเสีย หรือระบบระบายนํ้า หมายถึง ระบบทอที่มีการ

เชื่อมโยงเปนเครือขายที่ซับซอนทําหนาท่ีรวบรวมนํ้าเสียจากแหลงกําเนิด

หลายๆ แหงไปรวมกันยังสถานที่ที่จะบําบัดโดยผานทอระบายนํ้า ทั้งน้ีระบบ

ทอระบายน้ําจะตองมีความสามารถในการรองรับนํ้าที่ไหลเขาทอระบายน้ําได

ท้ังหมดโดยไมกอใหเกิดการร่ัวซึมหรือทําใหเกิดน้ําทวมขึ้นภายในชุมชน โดย

แบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 4.1.1 ระบบทอรวม (Combined System) เปนระบบท่ีใชทอระบาย

นํ้าฝนและน้ําเสียรวมกัน โดยจะตองสรางทอดักนํ้าเสีย (Interceptor) เปน

ระยะๆ เพื่อรวบรวมนํ้าเสียใหไหลตามทอรวมไปยังบอบําบัดนํ้าเสีย สวน

นํ้าฝนจะถูกปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ  

 ขอด ี: ตนทุนคากอสรางต่ํา เพราะไมตองขุดฝงทอเปนพื้นที่กวาง       

 ขอเสีย : น้ําฝนจะถูกสงไปบําบัดพรอมกับนํ้าเสียทําใหสิ้นเปลือง

คาไฟฟาในการสูบสงและระบบบําบัดจะถูกออกแบบใหมีขนาดใหญเกินกวา

ปรมิาณน้ําเสียท่ีตองบําบัด 



 

 

 

4.1.2 ระบบทอแยก 

ระบายนํ้าเสียออกจากทอระบายน้ําฝน

     ขอด ี: มีเฉพาะนํ้าเสียถูกสูบสงไปบําบัด ทําใหตนทุนคาไฟฟาเดิน

ระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียเกิดจากการบําบัดปริมาณนํ้าเสียที่

เกิดขึ้นจริง และยังมีผลใหการออกแบบขนาดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา

เสียมีขนาดไมใหญโตและมีตนทุนกอสรางต่ํา 

     ขอเสีย : ตองเปดหนาดินกวางเพื่อฝงทอรวบรวมน้ําเสียและทอ

ระบายนํ้าฝน ทําใหมีตนทุนในการกอสรางระบบทอคอนขางสูง

รูปที่ 4 – 1 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ระบบทอแยก (Separated System) เปนระบบที่แยกทอ

ระบายนํ้าเสียออกจากทอระบายน้ําฝน 

มีเฉพาะนํ้าเสียถูกสูบสงไปบําบัด ทําใหตนทุนคาไฟฟาเดิน

ระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียเกิดจากการบําบัดปริมาณนํ้าเสียที่

งมีผลใหการออกแบบขนาดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา

เสียมีขนาดไมใหญโตและมีตนทุนกอสรางต่ํา  

ตองเปดหนาดินกวางเพื่อฝงทอรวบรวมน้ําเสียและทอ

ระบายนํ้าฝน ทําใหมีตนทุนในการกอสรางระบบทอคอนขางสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 เปรียบเทียบวิธีการการรวบรวมนํ้าเสีย

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 27    
 

 

เปนระบบที่แยกทอ

มีเฉพาะนํ้าเสียถูกสูบสงไปบําบัด ทําใหตนทุนคาไฟฟาเดิน

ระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียเกิดจากการบําบัดปริมาณนํ้าเสียที่

งมีผลใหการออกแบบขนาดของระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา

ตองเปดหนาดินกวางเพื่อฝงทอรวบรวมน้ําเสียและทอ

ระบายนํ้าฝน ทําใหมีตนทุนในการกอสรางระบบทอคอนขางสูง 

รรวบรวมนํ้าเสีย 
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4.2 ประเภทระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียมีหลายรูปแบบใหเลือกพิจารณา 

สามารถจําแนกระบบบําบัดนํ้าเสียในประเทศไทยออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี  

4.2.1 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ (On-site Wastewater System) 

หมายถึง ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการกอสรางหรือติดตั้งเพื่อบําบัดน้ําเสีย

จากอาคารเดี่ยวๆ เชน บานพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน อาคารสถานที่ 

ซึ่งเปนการจัดการนํ้าเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความ

สกปรกของนํ้าเสียกอนระบายออกสูส่ิงแวดลอม ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติด

กับท่ีสําหรับบานพักอาศัยที่นิยมใชกัน ไดแก บอดักไขมัน (Grease Trap) 

ระบบบอเกรอะ (Septic Tank) ระบบบอกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) 

เปนตน เนื่องจากเปนระบบท่ีกอสรางไดงายและในปจจุบันมีเปนการทําเปน

ถังสําเร็จรูปจําหนายทําใหสะดวกในการติดตั้ง สําหรับอาคารพาณิชยหรือ

อาคารสํานักงานขนาดใหญ อาจมีการกอสรางเปนระบบขนาดใหญ เชน 

ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ เปนตน เพื่อใหสามารถบําบัดนํ้าเสียไดตามมาตรฐาน

นํ้าทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอมในคูมือเลมนี้จะกลาวถึงเฉพาะระบบบอ

เกรอะ และระบบบอกรองไรอากาศ เน่ืองจากเปนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติด

กับที่ขนาดเล็กท่ีใชในการบําบัดนํ้าเสียจากหองน้ํา หองสวม ในบานเรือน

และอาคารตางๆ อยางแพรหลาย 

(1) ระบบบอเกรอะ (Septic Tank) มีลักษณะเปนบอปด ซึ่งนํ้าซึม

ไมไดและไมมีการเติมอากาศ ดังนั้นสภาวะในบอจึงเปนแบบไรอากาศ 

(Anaerobic) โดยทั่วไปมักใชสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากสวม แตจะใชบําบัด

นํ้าเสียจากครัวหรือนํ้าเสียอื่นๆ ดวย ถาหากสิ่งที่ไหลเขามาในบอเกรอะมีแต

อุจจาระหรือสารอินทรียที่ยอยงาย หลังการยอยแลวก็จะกลายเปนกาซกับ

นํ้าและกากตะกอน (Septage) ปริมาณนอยจึงทําใหบอไมเต็มไดงาย (อัตรา
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การเกิดกากตะกอนประมาณ 1 ลิตร/คน/วัน) แตอาจตองมีการสูบกาก

ตะกอนในบอเกรอะ (Septage) ออกเปนครั้งคราว (ประมาณปละหนึ่งคร้ัง 

สําหรับบอเกรอะมาตรฐาน) แตถาหากมีการท้ิงสิ่งที่ยอยหรือสลายยาก เชน 

พลาสติก ผาอนามัย กระดาษชําระ สิ่งเหลาน้ีจะยังคงคางอยูในบอและทํา

ใหบอเต็มกอนเวลาอันสมควร เพื่อใหบอเกรอะสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ลักษณะบอเกรอะ บอเกรอะมีใชอยูตามอาคารสถานที่ทั่วไปจะสรางเปนบอ

คอนกรีต หรือถาเปนอาคารขนาดเล็กหรือบานพักอาศัยก็มักนิยมสรางโดยใช

วงขอบซีเมนต แตปจจุบันมีการสรางถังเกรอะสําเร็จรูป ซึ่งมีจําหนายตาม

รานคาวัสดุกอสรางทั่วไป ลักษณะที่สําคัญของบอเกรอะ คือ ตองปองกัน

ตะกอนลอย (ฝาไข:Scum) และตะกอนจมไมใหไหลไปยังบอเกรอะขั้นสอง เชน 

ใชแผนกั้นขวาง หรือทอรูปตัวที (สามทาง) แตปจจุบันมีการสรางถังเกรอะ

สําเร็จรูปจําหนายโดยใชหลักการเดียวกัน  

เกณฑการออกแบบ บอเกรอะที่ รับนํ้าเสียจากสวมของบานพักอาศัย  

หาขนาดไดจากสูตร 

 กรณีจํานวนนอยกวา 5 คน  

ใชปริมาตรบอขนาดตั้งแต 1.5 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 

 กรณีจํานวนตั้งแต 5 คนขึ้นไป  

ปริมาตรบอ (ลูกบาศกเมตร) = 1.5 + 0.1 คูณดวย (จํานวน -5) 

ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของบอเกรอะไมสูงนักประมาณรอยละ 

40 - 60 ทําใหนํ้าทิ้งจากบอเกรอะยังคงมีคาบีโอดีสูงเกินคามาตรฐานที่

กฎหมายกําหนดไว จึงไมสามารถปลอยทิ้งลงแหลงนํ้าธรรมชาติได จําเปน

จะตองผานระบบบําบัดขั้นสองเพื่อลดคาบีโอดกีอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 

 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

รูปที่ 4 – 2 แบบบอเกรอะขนาดเล็ก 

 

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 30    
 

 



 

 
คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 31    

 

  

ตารางที่ 4 – 1 ลักษณะของตะกอนในบอเกรอะ (Septage) 

พารามิเตอร 
ความเขมขน (มก./ล.) 

คาโดยทั่วไป(1) คาโดยทั่วไป(2) 

1. คาบโีอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 6,000 5,000 

2.คาของแข็งท้ังหมด (Total Solids: TS) 40,000 40,000 

3.คาของแข็งแขวนลอย (Supended Solids: SS) 15,000 20,000 

4.คาไนโตรเจนในรูปที เค เอ็น (TKN) 700 1,200 

5.คาไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH 3) 400 350 

6.คาฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) 250 250 

7. คาไขมัน (Grease) 8,000 - 
ที่มา :  (1) Wastewater Engineering, Metcalf & Eddy 1991 (2) โครงการศึกษาเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

การจัดการน้ําเสียชุมชน,สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2538 

ตารางที่ 4 – 2 ขนาดบอเกรอะรับเฉพาะน้ําสวมจากบานพักอาศัย 

จํานวน 

ผูพัก 

ปริมาณน้ําสวม 

(ลบ.ม/วัน) 
ขนาดบอ (วัดจากรยะขอบบอดานใน) 

ราด ซักโครก 
ปริมาตร 

(ลบ.ม) 

ความลึก 

(เมตร) 

ความกวาง 

(เมตร) 

ความยาว

(เมตร) 

5 0.1 0.3 1.5 1.00 0.90 1.70 

5-10 0.2 0.6 2.0 1.00 1.00 2.00 

10-15 0.3 0.9 2.5 1.25 1.00 2.00 

15-20 0.4 1.2 3.0 1.25 1.10 2.20 

20-25 0.5 1.5 3.5 1.25 1.20 2.40 

25-30 0.6 1.8 4.0 1.40 1.20 2.40 

30-35 0.7 2.1 4.5 1.50 1.20 2.50 

35-40 0.8 2.4 5.0 1.60 1.20 2.60 

40-45 0.9 2.7 5.5 1.60 1.30 2.60 

45-50 1.0 3.0 6.3 1.60 1.40 2.80 

ที่มา : คูมือเลมท่ี 2 สําหรับผูออกแบบและผูผลิตระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับท่ี,  

กรมควบคุมมลพิษ 2537 



 

 
คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 32    

 

  

การใชงานและการดูแลรักษา 

 ตักหรือดูดตะกอนออกจากบอเกรอะ ท้ังน้ีความสูงของชั้นตะกอนควร
ต่ํากวาทางน้ําออกเพราะตะกอนอาจหลุดไปกับนํ้าท้ิง ทําใหระบบซึมอุดตัน 

ควรตรวจสอบความหนาชั้นตะกอนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 หามเทสารที่เปนพิษตอจลุินทรียลงในบอเกรอะ เชน น้ํากรดหรือดาง

เขมขน น้ํายาลางหองนํ้าเขมขน คลอรีนเขมขน ฯลฯ เพราะจะทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานของบอเกรอะลดลง นํ้าทิ้งไมไดคุณภาพ  

 หามทิ้งสารอนินทรียหรือสารยอยยาก เชน พลาสติก ผาอนามัย ฯลฯ 

ซึ่งมีผลทําใหสวมเต็มกอนกําหนดและอาจเกิดการอุดตันในทอระบายได 

 กรณีนํ้าในบอเกรอะสูงและราดสวมไมลง ใหตรวจดูการระบายของ

บอซึมวามีการซึมออกดีหรือไม ถาไมมีบอซึมปญหาอาจมาจากนํ้าภายนอก

ไหลทวมเขามาในถังตองแกไขโดยการยกถังขึ้นสูง ในกรณีใชบอเกรอะ

สําเร็จรูปใหติดตอผูแทนจําหนายเพื่อตรวจสอบและแกไข 

 (2) ระบบบอกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) บอกรองไรอากาศ

เปนระบบบําบัดแบบไมใชอากาศเชนเดียวกับบอเกรอะ แตมีประสิทธิภาพใน

การบําบัดของเสียมากกวา โดยภายในถังชวงกลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) 

บรรจุอยู ตัวกลางท่ีใชกันมีหลายชนิด เชน หิน ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก 

และวัสดุโปรงอื่นๆ ตัวกลางเหลาน้ีจะมีพื้นที่ผิวมากเพื่อใหจุลินทรียยึดเกาะ

ไดมากขึ้น น้ําเสียจะไหลเขาทางดานลางของถังแลวไหลขึ้นผานชั้นตัวกลาง 

จากน้ันจึงไหลออกทางทอดานบน ขณะที่ไหลผานชั้นตัวกลาง จุลินทรียชนิด

ไมใชอากาศจะยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสีย เปลี่ยนสภาพใหกลายเปนกาซ

กับน้ํา นํ้าท้ิงที่ไหลลนออกไปจะมีคาบีโอดีลดลง 

 



 

 

 

การที่จุลินทรียกระจายอยูในถังสม่ําเสมอ น้ําเสียจะถูกบําบัด

เปนลําดับจากดานลางจนถึงดานบน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีของ

ระบบน้ีจึงสูงกวาระบบบอเกรอะ แตอาจเกิดปญหาจากการอุดตันของ

ตัวกลางภายในถังและทําให นํ้าไมไหล ดังน้ันจึงตองมีก

แขวนลอยออกกอน เชน มีตะแกรงดักขยะและบอดักไขมันไวหนาระบบ 

หรือถาใชบําบัดนํ้าสวมก็ควรผานเขาบอเกรอะกอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 – 3 

รูปที ่4 - 4  

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

การที่จุลินทรียกระจายอยูในถังสม่ําเสมอ น้ําเสียจะถูกบําบัด

เปนลําดับจากดานลางจนถึงดานบน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีของ

ระบบน้ีจึงสูงกวาระบบบอเกรอะ แตอาจเกิดปญหาจากการอุดตันของ

ตัวกลางภายในถังและทําให นํ้าไมไหล ดังน้ันจึงตองมีก

แขวนลอยออกกอน เชน มีตะแกรงดักขยะและบอดักไขมันไวหนาระบบ 

หรือถาใชบําบัดนํ้าสวมก็ควรผานเขาบอเกรอะกอน 

3 แสดงลักษณะภายในของบอกรองไรอากาศ

 

 

 

 

 
  การติดตั้งชั้นตัวกลางภายในบอกรองไรอากาศ

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 33    
 

 

การที่จุลินทรียกระจายอยูในถังสม่ําเสมอ น้ําเสียจะถูกบําบัด

เปนลําดับจากดานลางจนถึงดานบน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีของ

ระบบน้ีจึงสูงกวาระบบบอเกรอะ แตอาจเกิดปญหาจากการอุดตันของ

ตัวกลางภายในถังและทําให นํ้าไมไหล ดังน้ันจึงตองมีการกําจัดสาร

แขวนลอยออกกอน เชน มีตะแกรงดักขยะและบอดักไขมันไวหนาระบบ 

แสดงลักษณะภายในของบอกรองไรอากาศ 

การติดตั้งชั้นตัวกลางภายในบอกรองไรอากาศ 



 

 
คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 34    

 

  

 

ถังกรองไรอากาศอาจสรางดวยวงขอบซีเมนตหรือคอนกรีตในที่ 

หรือใชถังสําเร็จรูปท่ีมีการผลิตออกจําหนายในปจจุบัน อยางไรก็ตามหาก

ออกแบบบอกรองไรอากาศหรือดูแลรักษาไมดี นอกจากจะไมสามารถกําจัด

ของเสียไดแลวยังเกิดปญหากลิ่นเหม็นรบกวนได 

การใชงานและการดูแลรักษา 

  ในระยะแรกที่ปลอยน้ําเสียเขาถังกรองจะยังไมมีการบําบัด

เกิดขึ้น เนื่องจากยังไมมีจุลินทรีย การเกิดขึ้นของจุลินทรียอาจเรงไดโดย

การตักเอาสลัดจหรือขี้เลนจากบอเกรอะหรือทองรองหรือกนทอระบายของ

เทศบาลมาใสถังกรอง 15-30 ลิตร 

  นํ้าที่เขาถังกรองจะเปนน้ําท่ีไมมีขยะหรือกอนไขมันปะปน เพราะ

จะทําใหตัวกลางอุดตันเร็ว สวนวิธีแกไขการอุดตัน คือ ฉีดน้ําสะอาดชะลาง

ทางดานบนและระบายนํ้าสวนลางออกไปพรอมๆ กัน 

  ถาพบวาน้ําที่ไหลออกมีอัตราเร็วกวาปกติและมีตะกอนติดออกมา

ดวย อาจเกิดจากกาซภายในถังสะสมและดันทะลุตัวกลางขึ้นมาเปนชอง 

ตองแกไขดวยการฉีดน้ําลางตัวกลาง 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 35    

 

  

 

ตารางที่ 4 – 3 ขนาดมาตรฐานถังกรองไรอากาศสําหรับบานพักอาศัย 

จํานวนผู

พัก 

ปริมาตรตัวกลาง 

(ลบ.ม) 

(สูง 1.20 ม.) 

ถังทรงกระบอก 

จํานวนถัง x 

สผก. 

(สูง 1.50 ม.) 

แบบถังสี่เหลี่ยม 

กวาง x ยาว 

(ม
2
) 

(สูง 1.50 ม.) 

จํานวน

ถัง 

5 0.5 1 x 1.00 - - 

5-10 1.0 2 x 1.00 - - 

10-15 1.5 3 x 1.00 - - 

15-20 2.0 3 x 1.20 - - 

20-25 2.5 4 x 1.20 - - 

25-30 3.0 - 1.6 x 1.6 - 

30-35 3.5 - 1.7 x 1.7 2 

35-40 4.0 - 1.8 x 1.8 2 

40-45 4.5 - 1.9 x 1.9 2 

45-50 5.0 - 20 x 2.0 2 

หมายเหตุ : * สผก. = เสนผานศูนยกลาง (เมตร) 

ที่มา  : คูมือเลมที่ 2 สําหรับผูออกแบบและผูผลิตระบบบาํบัดน้ําเสียแบบตดิกับที,่ กรมควบคุม

มลพิษ 2537 

 



 

 

 

รูปที่ 4 – 5 การติดตั้งบอกรองไรอากาศแบบบอสี่เหลี่ยม

คู่มือระบบบําบดันาํเสียชมุชน ‘ 36    
 

 

ากาศแบบบอสี่เหลี่ยม รูปที่ 4 – 6 การติดตั้งบอกรองไรอากาศแบบวงขอบซีเมนตการติดตั้งบอกรองไรอากาศแบบวงขอบซีเมนต 
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การเลือกพ้ืนที่กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับท่ี 

 พื้นที่ท่ีไมมีนํ้าทวมขัง 

 ชนิดของดินในบริเวณกอสรางระบบมีการซึมน้ําไดดี 

 บริเวณกอสรางตั้งอยูหางจากแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน หนอง คลอง บึง 

ไมนอยกวา 30 เมตร 

 เปนพื้นท่ีที่ระดับน้ําใตดินไมสูงจนเกิดปญหาในการซึม โดยกนบอซึม

ควรมีความลึกของดินถึงระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา 0.6 เมตร 

 ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเขาถึงอาคารจากพื้นที่โดยรอบ 

รวมทั้งความสะดวกในการเขาไปดูแลบํารุงรักษาระบบสุขาภิบาลดวย ใน

ปจจุบันการใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับท่ี (On-Site Treatment) มีการ

ใชทั้งแบบกอสรางเองและแบบถังสําเร็จรูป (Package On-Site) ซึ่งแหลง

ชุมชนที่ควรเลือกใชระบบบําบัดแบบติดกับท่ีนี้ ไดแก 

- ชุมชนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนประชากรนอยกวา 1,000 คน 
- ชุมชนที่ยังไมมีปญหาคุณภาพแหลงน้ํา อาจไมจําเปนตองใชระบบ

บําบัดน้ําเสียที่ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดมากนัก แตควรมี

การวางแผนในระยะยาว เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตดวย 

- ชุมชนท่ีมีบานเรือนอยูกระจัดกระจาย ไมคุมคาทางเศรษฐศาสตรใน

การลงทุนกอสรางและดําเนินการดูแลรักษาระบบรวมรวมและบําบัดน้ําเสีย 

ซึง่ทําใหคาลงทุนและดูแลรักษาตอคนสูงกวาชุมชนขนาดใหญ 
 

 

 

 



 

 

 

4.2.2 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

System) หมายถึง ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

อาคารตั้งแตสองหลังขึ้นไปและตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกัน

ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ตั้งอยูตํา

น้ันดังแสดงในรูปที่ 4 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 - 7 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคาร

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันที่มีพื้นที่วิกฤตหรือแหลง

ชุมชนใหญเพียงบางจุดหรือแหลงทองเท่ียวบางแหงที่ตองรองรับนักทองเที่ยว

เปนจํานวนมาก การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีขนา

การกอสรางต่ํากวาระบบบําบัดรวมของชุมชน

ศูนย (Central Wastewater System

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุมอาคาร (Cluster

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียท่ีรับจากบานเรือนหรือ

อาคารตั้งแตสองหลังขึ้นไปและตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกัน

ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ตั้งอยูตําแหนงท่ีเหมาะสมใกลบานเรือนของกลุมอาคาร

 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคาร (Cluster Wastew

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคารมีการพัฒนาขึ้นมา

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันที่มีพื้นที่วิกฤตหรือแหลง

ชุมชนใหญเพียงบางจุดหรือแหลงทองเท่ียวบางแหงที่ตองรองรับนักทองเที่ยว

การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีขนาดเล็กและมีตนทุนใน

การกอสรางต่ํากวาระบบบําบัดรวมของชุมชน หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวม

(Central Wastewater System) จึงเปนทางเลือกในการแกปญหา

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 38    
 

 

Cluster Wastewater 

ท่ีรับจากบานเรือนหรือ

อาคารตั้งแตสองหลังขึ้นไปและตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกันมาบําบัดยัง

แหนงท่ีเหมาะสมใกลบานเรือนของกลุมอาคาร

(Cluster Wastewater Treatment) 

กลุมอาคารมีการพัฒนาขึ้นมา

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันที่มีพื้นที่วิกฤตหรือแหลง

ชุมชนใหญเพียงบางจุดหรือแหลงทองเท่ียวบางแหงที่ตองรองรับนักทองเที่ยว

ดเล็กและมีตนทุนใน

หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวม

ทางเลือกในการแกปญหา
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มลพิษทางน้ําไดเปนอยางดี โดยรูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

รวมกลุมอาคารจะเปนการรวบรวมนํ้าเสียชุมชนจากแหลงกําเนิดในพื้นท่ี

วิกฤตหรือแหลงชุมชนใหญเขาไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียที่มีขนาดและ

องคประกอบของระบบท่ีเหมาะสมกับปริมาณและความสกปรกของน้ําเสีย 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบรวมกลุมอาคารจึงเหมาะกับพื้นที่ท่ีมีประชากรอยู

อาศัยหนาแนนเปนกลุมๆ พื้นที่แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ลักษณะ

พื้นท่ีเชนนี้มักไมกอใหเกิดนํ้าเสียกระจายท้ังพื้นที่ โครงขายของระบบทอ

รวบรวมนํ้าเสียเขาสูระบบฯ จึงไมจําเปนตองมีขนาดใหญเพื่อใหครอบคลุม

พื้นที่ท้ังหมด ซึ่งทําใหคาใชจายในการกอสรางและบํารุงรักษาสูง 

หลักเกณฑการเลือกใชการจัดการน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคาร 

การพิจารณาเลือกใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคารสามารถใช

หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

- เปนพื้นที่ท่ีมีระบบทอรวบรวมน้ําเสียแลว ไมตองกอสรางระบบทอ

รวบรวมน้ําเสียหลักเพิ่มเติมและอาจมีสถานีสูบน้ําเสียเพียง 1 สถานี 

เพื่อสูบยกนํ้าเสียเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- มีท่ีตั้งระบบฯ อยูใกลบานเรือนหรือกลุมอาคารเพื่อใหการรวบรวมนํ้า

เสียสะดวก และอยูใกลแหลงนํ้าที่เปนแหลงรองรับนํ้าเสีย 

- ปริมาณน้ําเสียชุมชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการของโครงการประมาณ 50 

ลูกบาศกเมตรตอวัน 

- ประชาชน และผูนําชุมชน ในพื้นที่โครงการมีความสนใจและใหความ

รวมมือกับการดําเนินงานของโครงการ 

- ตองยึดหลักของการสรางการมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็น

ของชาวบานในพื้นที่เสมอ เพื่อลดปญหาในการตอตานและไมเขาใจใน

โครงการ 
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- ในชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นท่ีของหนวยงานสวนทองถิ่นหรือ

พื้นที่ของเอกชน ซึ่งพรอมใหความอนุเคราะหพื้นที่สําหรับการกอสราง

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- ชุมชนหรือหนวยงานสวนทองถิ่นมีความพรอมในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของระบบ เชน อุปกรณและเคร่ืองจักรในการดําเนินการ

กอสราง หรือคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา

เครื่องเติมอากาศ เปนตน 

- ชุมชนหรือหนวยงานสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

มีสวนรวมของประชาชนไดอยางตอเนื่อง แมเมื่อเสร็จสิ้นในการ

ดําเนินงานของโครงการฯ แลว รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่

รวมชวยกันดูแลรักษาระบบฯ 

- การพิจารณาออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก ใหคํานึงถึง

ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่ 

- ยึดหลักการใชธรรมชาติบําบัด หรือใชเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียอยาง

งาย เชน ระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง ระบบบอผึ่งผสม ถังเซบ

ติคแบบมีผนังกั้น ระบบกรองชีวภาพไรอากาศ ระบบทรายกรอง และ

ระบบหอชีวภาพ เปนตน 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการออกเทศบัญญัติหรือประกาศ

อื่นใดเกี่ยวกับการติดตั้งบอดักไขมันในระดับครัวเรือนไวดวยแลวระบบ

บําบัดนํ้าเสียแบบรวมกลุมหรือแบบกลุมอาคารน้ีสามารถกอสรางได

หลายรูปแบบขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่และงบประมาณในการกอสราง 

รวมถึงงบประมาณในการเดิน บํารุงรักษาระบบท่ีจะตองจัดหา 

ในอนาคตโดยกรมควบคุมมลพิษไดมีการศึกษารูปแบบและราคา

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคารในเบื้องตน ดังแสดงในตารางที่ 4 - 4 
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ขอดีของการจัดการนํ้าเสียแบบรวมกลุมอาคาร 

- เหมาะกับชุมชนขนาดเล็ก หรือชุมชนที่ประชากรอยูอาศัยหนาแนนใน

บางพื้นที่ของชุมชน หรือพื้นที่บางสวนของชุมชนที่เปนพื้นที่วิกฤต จึง

ไมตองเสียคาใชจายในการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสียมาก ทําให

คาใชจายในการกอสรางต่ํากวาการจัดการน้ําเสียแบบรวมศูนย 

(Centralized Wastewater Treatment System) 

- สามารถดําเนินการกอสรางเฉพาะในพื้นที่ท่ีมีปญหาน้ําเสียรุนแรงกอน 

- ปริมาณน้ําเสียท่ีนํามาบําบัดจะนอยลง ทําใหระบบมีขนาดเล็กซึ่งทํา

ใหความซับซอนในการดําเนินงานระบบลดลง สงผลใหงายตอการเดิน

ระบบและดูแลรักษาระบบ และลดคาใชจายในการเดินระบบฯ ดวย 

- เน่ืองจากเปนระบบขนาดเล็กและไมมีระบบรวบรวมนํ้าเสียท่ีซับซอน 

จึงใชบุคลากรในการควบคุมดูแลระบบท้ังหมดไมมาก 

- มีรูปแบบการบําบัดนํ้าเสียหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกอสรางหลายๆ 

บอ หรือแบบ compact system ท่ีใชพื้นที่นอย สามารถเลือกใชให

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชุมชน 

- สามารถนํานํ้าท้ิงที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชใหมไดหากไดรับการ

จัดการท่ีด ี

ขอจํากัดของการจัดการน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคาร 

- อาจจําเปนตองกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมน้ํา

เสียเขามาบําบัด 

- ยังคงตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจในการดูแลระบบเพื่อ

ควบคุมคุณภาพของนํ้าทิ้ง 

- พื้นที่ในการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียอาจตองอยูในเขตชุมชน ซึ่งจะ

ทําใหหาพื้นที่ไดยาก 



 

 

 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคาร

การบําบัดน้ําเสียจากชุมชน

รวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่บางสวนของชุมชนที่เปนพื้นที่ท่ีมีปญหามลพิษทางน้ํา

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบน้ีเปนระบบที่มีขนาดใหญกวาระบบบําบัดน้ําเสีย

แบบติดกับที ่แตมีขนาดเล็กกวาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

4.2.3 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

System) หมายถึง ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

เสียแบบรวมศูนย (Central Wastewater

นํ้าเสียชนิดท่ีมีการกอสรางเพื่อรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมทุกประเภทใน

ชุมชนมาบําบัด ณ จุดใดจุดหน่ึง 

อยู 2 รูปแบบหลัก คอื ระบบทอรวบรวมรวม และระบบทอรวบรวมแยก 

แสดงในรูปท่ี 4-8 สําหรับระบบบําบัดนํ้า

สามารถแบงออกเปนระบบที่ใชวิธีการบําบัดทางกายภาพ ทางชีวภาพ และ

การใชสารเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 - 8 รูปแบบระบบบาํบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคาร เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ

การบําบัดน้ําเสียจากชุมชน เนื่องจากระบบนี้สามารถรับนํ้าเสียจากการ

รวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่บางสวนของชุมชนที่เปนพื้นที่ท่ีมีปญหามลพิษทางน้ํา

ยแบบน้ีเปนระบบที่มีขนาดใหญกวาระบบบําบัดน้ําเสีย

แตมีขนาดเล็กกวาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมศูนย (Central

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน หรือ

(Central Wastewater System) หมายถึง

นํ้าเสียชนิดท่ีมีการกอสรางเพื่อรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมทุกประเภทใน

ชุมชนมาบําบัด ณ จุดใดจุดหน่ึง ซึ่งระบบทอรวบรวมนํ้าเสีย

รูปแบบหลัก คอื ระบบทอรวบรวมรวม และระบบทอรวบรวมแยก 

สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียนั้นมีไดหลากหลายรูปแบบ โดย

สามารถแบงออกเปนระบบที่ใชวิธีการบําบัดทางกายภาพ ทางชีวภาพ และ

 

รูปแบบระบบบาํบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน (Central Wastewater System)
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เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ

เนื่องจากระบบนี้สามารถรับนํ้าเสียจากการ

รวบรวมนํ้าเสียในพื้นที่บางสวนของชุมชนที่เปนพื้นที่ท่ีมีปญหามลพิษทางน้ํา 

ยแบบน้ีเปนระบบที่มีขนาดใหญกวาระบบบําบัดน้ําเสีย

แตมีขนาดเล็กกวาระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 

Central Wastewater 

หรือระบบบําบัดนํ้า

หมายถึง ระบบบําบัด

นํ้าเสียชนิดท่ีมีการกอสรางเพื่อรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมทุกประเภทใน

รวบรวมนํ้าเสียของชุมชนน้ันมี

รูปแบบหลัก คอื ระบบทอรวบรวมรวม และระบบทอรวบรวมแยก ดัง

เสียนั้นมีไดหลากหลายรูปแบบ โดย

สามารถแบงออกเปนระบบที่ใชวิธีการบําบัดทางกายภาพ ทางชีวภาพ และ

(Central Wastewater System) 



 

 

 

ตารางที ่4 - 4 รูปแบบและราคาระบบบาํบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคาร

  

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : 1/ โครงการนํารองระบบการจัดการน้ําเสียจากแลงกําเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก

  2/ โครงการฟนฟูคุณภาพน้ําเพื่อการอนุรักษคลองภาษีเจริญ

  3/ โครงการอนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ําในพื้นที่วิกฤตคลองลําปาและคล

หมายเหตุ * การประมาณราคาน้ีไมไดรวมภาษี

ราคาจากสวนกลาง ในกรณีที่จะนําไปใชยังพ้ืนที่จริงควรตรวจสอบราคาวัสดุและคาขนสงอีกคร้ัง
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รูปแบบและราคาระบบบาํบัดนํ้าเสียแบบกลุมอาคาร (Cluster) 

โครงการนํารองระบบการจัดการน้ําเสียจากแลงกําเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก, กรมควบคุมมลพิษ

โครงการฟนฟูคุณภาพน้ําเพื่อการอนุรักษคลองภาษีเจริญ, กรมควบคุมมลพิษ 2548 

โครงการอนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ําในพื้นที่วิกฤตคลองลําปาและคลองอูตะเภา, กรมควบคุมมลพิษ

การประมาณราคาน้ีไมไดรวมภาษี คาดําเนินการ และกําไรของผูกอสราง ซึ่งราคาที่ใชในการประมาณราคาน้ีเปน

ในกรณีที่จะนําไปใชยังพ้ืนที่จริงควรตรวจสอบราคาวัสดุและคาขนสงอีกคร้ัง

 

กรมควบคุมมลพิษ 2548 

กรมควบคุมมลพิษ 2549 

ซึ่งราคาที่ใชในการประมาณราคาน้ีเปน

ในกรณีที่จะนําไปใชยังพ้ืนที่จริงควรตรวจสอบราคาวัสดุและคาขนสงอีกคร้ัง 



 

 

 

ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีววิ

แบบไมใชออกซิเจน เชน ระบบน้ําเสียแบบบอหมักไรอากาศ ถังไรอากาศ

แบบชั้นตะกอนจุลินทรีย ถังไรอากาศแบบแผนกั้น เปนตน สวนระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบใชออกซิเจน เชน ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร 

บําบัดนํ้าเสียแบบสระเติมอากาศ 

ซึ่งจะกลาวโดยรายละเอยีดในบทตอไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 - 9 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมศูนยแบบใชออกซิเจน

 

 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีววิทยายังแบงออกเปนระบบบําบัดน้ําเสีย

ใชออกซิเจน เชน ระบบน้ําเสียแบบบอหมักไรอากาศ ถังไรอากาศ

แบบชั้นตะกอนจุลินทรีย ถังไรอากาศแบบแผนกั้น เปนตน สวนระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบใชออกซิเจน เชน ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร 

สระเติมอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง 

ซึ่งจะกลาวโดยรายละเอยีดในบทตอไป 

 

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมศูนยแบบใชออกซิเจน

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 44    
 

 

แบงออกเปนระบบบําบัดน้ําเสีย

ใชออกซิเจน เชน ระบบน้ําเสียแบบบอหมักไรอากาศ ถังไรอากาศ

แบบชั้นตะกอนจุลินทรีย ถังไรอากาศแบบแผนกั้น เปนตน สวนระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบใชออกซิเจน เชน ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร ระบบ

แบบตะกอนเรง เปนตน 

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมศูนยแบบใชออกซิเจน 
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บทที่ 5 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมศูนย  

(Central Wastewater System) 
 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุนชนในประเทศไทยใชวิธีทางชีววิทยา

แบบใชออกซิเจนเปนหลัก เน่ืองจากน้ําเสียชุมชนมีปริมาณสารอินทรีย

ปนเปอนหลากหลายประเภท จากกิจกรรมของมนุษย จําพวกการซักลาง 

ชําระรางกาย แตความเขมขนเฉลี่ยของสารอินทรียในนํ้าเสียไมสูงพอแก

การบําบัดแบบไรอากาศ ดังเชนน้ําเสียจากแหลงเกษตรกรรมหรือ

อุตสาหกรรม หากแตสามารถใชระบบบําบัดแบบใชออกซิเจนไดทันที โดย

ไมตองเติมสารอาหารที่จําเปนตอการทํางานของจุลินทรียเพิ่มลงไปในระบบ

บําบัด ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุนชนในประเทศไทย สามารถแบง

ออกเปน 5 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 

5.1 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond:SP) 

บอปรับเสถียรเปนการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสียโดยกระบวนการ

ทางธรรมชาติ สามารถจําแนกตามลักษณะการทํางานไดดังนี้ บอแอนแอโร

บิค (Anaerobic Pond) บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) และบอ

ออกซิเจน (Oxidation Pond) ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับคาความสกปรกของนํ้าเสีย 

ปริมาณนํ้าเสีย และระยะเวลากักเก็บ ซึ่งหากมีหลายบอตอเน่ืองกัน บอ

สุดทายจะทําหนาที่เปนบอบม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ยังมีคากอสรางและคาดูแล

รักษาต่ํา วิธีการเดินระบบไมยุงยาก ซับซอน แตตองใชพื้นท่ีกอสรางมาก 
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จึงเปนระบบที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นท่ีเพียงพอและราคาไมแพง ซึ่งโดย

ปกติระบบบอปรับเสถียรจะมีการตอกันแบบอนุกรมอยางนอย 3 บอ  

เมื่อน้ําเสียไหลเขามาในบอ จะมีการตกตะกอนเกิดขึ้น ทําใหมีตะกอน

ท่ีกนบอ พรอมๆ กันนั้น สวนท่ีไมตกตะกอนจะถูกยอยสลายกลายเปน

คารบอนไดออกไซด (CO2) ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) โดยปกติ

ตะกอนท่ีกนบอจะมีการยอยสลายดวยกระบวนการหมักแบบไรออกซิเจน 

ทําใหสารอินทรียกลายเปนกาซตางๆ เชน มีเทน (CH4) ไฮโดรเจนซัลไฟด 

(H2S) คารบอนไดออกไซด (CO2) และมีเซลลใหมเกิดขึ้น เมื่อมีแสงแดด

และสารอาหารประกอบกับเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม สาหรายสีเขียวจะ

เจริญเติบโตไดด ีสาหรายเหลานี้จะใชคารบอนไดออกไซด (CO2) ไนโตรเจน 

(N) และฟอสฟอรัส (P) ซึ่งเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสีย 

เพื่อขยายพันธุและสรางออกซิเจนใหกับนํ้า โดยแบคทีเรียจะตองใช

ออกซิเจนท่ีสาหรายผลิตขึ้นในการหายใจและยอยสลายสารอินทรียท่ี

ละลายอยูในน้ําเสีย 

สวนประกอบของระบบ 

(1) บอแอนแอโรบิค (Anaerobic pond) 

บอแอนแอโรบิค หรือ บอไรออกซิเจน หรือ บอเหม็น เปนระบบท่ีใช

กําจัดสารอินทรียท่ีมีความเขมขนสูงโดยไมตองการออกซิเจน บอน้ีจะถูก

ออกแบบใหมีอตัรารับสารอินทรียสูงมาก จนสาหรายและการเติมออกซิเจน

ท่ีผิวหนาไมสามารถผลิตและปอนออกซิเจนไดทัน ทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจน

ละลายน้ําภายในบอ จึงเหมาะกบัน้ําเสียที่มีสารอนิทรียและปริมาณของแข็ง

สูง เน่ืองจากของแข็งจะตกลงสูกนบอและถูกยอยสลายแบบแอนแอโรบิค 
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นํ้าเสียสวนที่ผานการบําบัดจากบอน้ีจะระบายตอไปยงับอแฟคคัลเททีฟ 

(Facultative Pond) เพื่อบําบัดตอไป 

(2) บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

 บอแฟคคัลเททีฟเปนบอที่นิยมใชกันมากที่สุด ภายในบอมีลักษณะ

การทํางานแบงเปน 2 สวน คือ สวนบนของบอเปนแบบแอโรบิค ไดรับ

ออกซิเจนจากการถายเทอากาศที่บริเวณผิวน้ําและจากการสังเคราะหแสง

ของสาหรายและสวนลางของบออยูในสภาพแอนแอโรบิค บอแฟคัลเททีฟนี้

โดยปกติแลวจะรับนํ้าเสียจากท่ีผานการบําบัดขั้นตนมากอน 

 กระบวนการบําบัดท่ีเกิดขึ้นในบอแฟคคัลเททีฟ เรียกวา การทํา

ความสะอาดตัวเอง (Self-Purification) สารอินทรียท่ีอยูในน้ําจะถูกยอย

สลายโดยจุลินทรียประเภทที่ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพื่อเปน

อาหารและสําหรับการสรางเซลลใหมและเปนพลังงาน โดยใชออกซิเจนท่ี

ไดจากการสังเคราะหแสงของสาหรายท่ีอยูในบอสวนบน สําหรับบอ

สวนลางจนถึงกนบอซึ่งแสงแดดสองไมถึง จะมีปริมาณออกซิเจนต่ํา จนเกิด

สภาวะไรออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมีจุลินทรียประเภทไมใช

ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียและแปร

สภาพเปนกาซเชนเดียวกับบอแอนแอโรบิค แตกาซท่ีลอยขึ้นมาจะถูก

ออกซิไดซโดยออกซิเจนที่อยูชวงบนของบอทําใหไมเกิดกลิ่นเหม็น อยางไรก็

ตาม ถาหากปริมาณสารอินทรียท่ีเขาระบบสูงเกินไปจนออกซิเจนในนํ้าไม

เพียงพอ เมื่อถึงเวลากลางคืนสาหรายจะหายใจเอาออกซิเจนและปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดออกมา ทําใหคาความเปนกรด - ดาง (pH) ลด

ต่ําลง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ําลงจนอาจเกิดสภาวะขาด

ออกซิเจน และเกิดปญหากลิ่นเหม็นขึ้นได 



 

 

 

(3) บอแอโรบิค (Aerobic Pond)

 เปนบอที่มีแบคทีเรียและสาหรายแขวนลอยอยู เปนบอที่มีความลึก

ไมมากนักเพื่อใหออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบอและมีสภาพเปนแอโรบิคตลอด

ความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และการ

เติมอากาศที่ผิวหนา และยังสามารถฆาเชื้อโรคไดสวนหน่ึงโดยอาศัย

แสงแดดอีกดวย 
 

(4) บอบม (Maturation Pond)

 บอบมมีสภาพเปนแอโรบิคตลอดท้ังบอ จึงมีความลึกไมมากและ

แสงแดดสองถึงกนบอใชรองรับนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว เพื่อฟอกนํ้าท้ิง

ใหมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทําลายเชื้อโรคหรือจุลินทรียท่ี

ปนเปอนมากับนํ้าทิ้งกอนระบาย

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 - 1 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมศูนยแบบใชออกซิเจนแบบบอปรับเสถียร 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

Aerobic Pond) 

บอที่มีแบคทีเรียและสาหรายแขวนลอยอยู เปนบอที่มีความลึก

ไมมากนักเพื่อใหออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบอและมีสภาพเปนแอโรบิคตลอด

ความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และการ

เติมอากาศที่ผิวหนา และยังสามารถฆาเชื้อโรคไดสวนหน่ึงโดยอาศัย

Maturation Pond) 

บอบมมีสภาพเปนแอโรบิคตลอดท้ังบอ จึงมีความลึกไมมากและ

แสงแดดสองถึงกนบอใชรองรับนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว เพื่อฟอกนํ้าท้ิง

ใหมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทําลายเชื้อโรคหรือจุลินทรียท่ี

ปนเปอนมากับนํ้าทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม 

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมศูนยแบบใชออกซิเจนแบบบอปรับเสถียร 

(Stabilization Pond) 
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บอที่มีแบคทีเรียและสาหรายแขวนลอยอยู เปนบอที่มีความลึก

ไมมากนักเพื่อใหออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบอและมีสภาพเปนแอโรบิคตลอด

ความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และการ

เติมอากาศที่ผิวหนา และยังสามารถฆาเชื้อโรคไดสวนหน่ึงโดยอาศัย

บอบมมีสภาพเปนแอโรบิคตลอดท้ังบอ จึงมีความลึกไมมากและ

แสงแดดสองถึงกนบอใชรองรับนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว เพื่อฟอกนํ้าท้ิง

ใหมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทําลายเชื้อโรคหรือจุลินทรียท่ี

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมศูนยแบบใชออกซิเจนแบบบอปรับเสถียร 
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ตารางที่ 5-1 ตัวอยางเกณฑการออกแบบระบบบาํบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (SP) 

หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

1. บอแอนแอโรบิค 

(Anaerobic Pond) 
 ระยะเวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

4.5 วัน 

 ความลึกของนํ้าในบอ 2-4 เมตร 

 อัตราภาระบีโอด ี 224-672 กรัมบีโอด5ี /ตรม.-วัน* 

 ประสิทธิภาพการกําจัด BOD รอยละ 50 

2. บอแฟคคัลเททีฟ 

(Facultative Pond) 
 ระยะเวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

7-30 วัน 

 ความลึกของนํ้าในบอ 1-1.5 เมตร 

 อัตราภาระบีโอด ี 34 กรัมบีโอด5ี /ตรม.-วัน* 

 ประสทิธิภาพการกําจดั BOD รอยละ 70-90 

3. บอแอโรบิค 

(Aerobic Pond) 
 ระยะเวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

4 -6 วัน 

 ความลึกของนํ้าในบอ 0.2-0.6 เมตร 

 อัตราภาระบีโอด ี 45 กรัมบีโอด ี5/ตรม.-วัน* 

 ประสิทธิภาพการกําจัด BOD รอยละ 80-95 

4. บอบม (Maturation 

Pond) 
 ระยะเวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

5-20 วัน 

 ความลึกของนํ้าในบอ 1-1.5 เมตร 

 อัตราภาระบีโอด ี 2 กรัม/ตร.ม.-วัน 

 ประสิทธิภาพการกําจัด BOD รอยละ 60-80 
 

ที่มา : รวบรวมจากหนังสือ "คากําหนดการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย", สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหง

ประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf & Eddy 1991 
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ขอดี : ระบบบอปรับเสถียรสามารถบําบัดนํ้าเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมวาจะเปนนํ้าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เชน 

โรงงานผลิตอาหาร หรือนํ้าเสียจากเกษตรกรรม เชน น้ําเสียจากการเลี้ยง

สุกร เปนตน การเดินระบบก็ไมยุงยากซับซอน ดูแลรักษางาย ทนทานตอการ

เพิ่มอยางกะทันหัน (Shock Load) ของอัตรารับสารอินทรีย และอัตราการ

ไหลไดดี เนื่องจากมีระยะเวลาเก็บกักนาน และยังสามารถกําจัดจุลินทรียที่

ทําใหเกิดโรคไดมากกวาวิธีการบําบัดแบบอื่น ๆ โดยไมจําเปนตองมีระบบ

ฆาเชื้อโรค 

ขอเสีย : ระบบบอปรับเสถียรตองการพื้นที่ในการกอสรางมาก ในกรณีที่ใช

บอแอนแอโรบิคอาจเกิดกลิ่นเหม็นได ถาการออกแบบหรือควบคุมไมดีพอ 

และน้ําทิ้งอาจมีปญหาสาหรายปะปนอยูมาก โดยเฉพาะจากบอแอโรบิค 

ตัวอยางระบบบอปรับเสถียรที่ใชในประเทศไทย 

 เทศบาลนครหาดใหญ  

ขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้าเสียได 138,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ใชพื้นท่ีในการกอสรางประมาณ 2,040 ไร (รวมพื้นที่บอปรับเสถียร

และบึงประดิษฐ) 

 เทศบาลเมืองพิจิตร  

ขนาดของระบบสามารถรองรับน้ําเสียได 60,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ใชพื้นที่ในการกอสราง 285 ไร - เทศบาลเมืองอางทอง ขนาดของ

ระบบสามารถรองรับน้ําเสียได 1,650 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชพื้นที่ ใน

การกอสราง 40 ไร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาและแนวทางแกไข

 ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปญหาที่ทําใหคุณภาพน้ําทิ้งไมผาน

เกณฑมาตรฐาน โดยสามารถสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข

สําหรับระบบบอปรับเสถียรได ดังน้ี

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 5 –2 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ปญหาและแนวทางแกไข 

ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปญหาที่ทําใหคุณภาพน้ําทิ้งไมผาน

โดยสามารถสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข

สําหรับระบบบอปรับเสถียรได ดังน้ี 

 ผังระบบบาํบัดนํ้าเสียรวมแบบบอปรับเสถียร
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ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปญหาที่ทําใหคุณภาพน้ําทิ้งไมผาน

โดยสามารถสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข

ผังระบบบาํบัดนํ้าเสียรวมแบบบอปรับเสถียร 
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ตารางที่ 5 – 2 สรุปสาเหตุและแนวทางการแกไขระบบบอปรับเสถียร 

ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

สภาพความ

เปนกรด

และดางไม

เหมาะสม 

ประสิทธิภาพ

ของการบําบัดจะ

ลดลงอาจเกิด

กลิ่นเหม็นเปรี้ยว

ขึ้นในบอ อาจ

เกิดการตายของ

สัตวน้ํา เชน 

ปลา เปนตน 

เมื่อระบบไดรับสารอินทรียเพิ่ม

มากขึ้นกวาปกติ ทําใหจุลินทรีย

ที่สรางกรดเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ก ว า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง

จุลินทรียที่สร างมี เทน กรด

อินทรียจะลดพีเอชของระบบ 

ทํ า ให ช ะลอการ เติบ โตของ

จุลินทรียท่ีสรางมีเทน ทําใหเกิด

ความดอยเสถียรภาพ ทําให

ระบบบําบัดมีประสิท ธิภาพ

ลดลง 

ปรับพี เอชใหสูงขึ้น

โดยการเติมปูนขาว

หรือโซดาไฟหรือสาร

ดางไบคารบอเนตให

เหมาะสม 

เมื่ อ ร ะบบ ไ ด รั บ น้ํ า เ สี ยที่ มี

สวนประกอบของไนโตรเจนสูง 

เชน นํ้าเสียจากโรงงานผลิต

อาหารประเภทโปรตีน ซึ่งผล

จากการยอยสลายของจุลินทรีย 

ทําใหพีเอชของน้ําในบอสูง จะ

ทํ า ใ ห แ อ ม โ ม เ นี ย  (NH+
4) 

เ ป ลี่ ย น ไ ป อ ยู ใ น รู ป ก า ซ

แอมโมเนีย 

ลดความรุนแรงของ

กลิ่นแอมโมเนีย โดย

การเติมกรดทําใหพีเอ

ชลดลง 

น้ําทิ้งขุน

เนื่องจาก

สาหราย 

มีสาหรายจาก

บอบมหลุดติด

ออกไปกับ 

น้ําทิ้ง 

น้ําเสียอาจมีไนโตรเจนและ/

หรือฟอสฟอรัสสูง ทําใหเกิด

สาหรายมากในบอบม 

ปรับวิธีการไหลของนํ้า

โดยใชประตูปรับระดับ

น้ํากอนเขาบอบม 
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5.2 ระบบบําบดัน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) 

 เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ 

(Aerator) ท่ีติดตั้งแบบทุนลอยหรือยึดติดกับแทนก็ได เพื่อเพิ่มออกซิเจนใน

นํ้าใหมีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใชยอยสลาย

สารอินทรียในน้ําเสียไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ ทํา

ใหระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในรูปของคาบีโอดี 

(Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดรอยละ 80 - 95 โดยอาศัย

หลักการทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) โดยมี

เครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทําหนาเพิ่มออกซิเจนในนํ้าแลวยังทําใหเกิด

การกวนผสมของน้ําในบอดวย ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยาง

ท่ัวถึงภายในบอ 

หลักการทํางานของระบบ 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอเติมอากาศ สามารถบําบัดนํ้าเสียไดทั้ง 

นํ้าเสียจากแหลงชุมชนที่มีความสกปรกคอนขางมาก และนํ้าเสียจาก

อุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบใหบอมีความลึกประมาณ 2 - 6 เมตร 

ระยะเวลาเก็บกักน้ํา (Detention Time) ภายในบอเติมอากาศประมาณ 3 

- 10 วัน และเคร่ืองเติมอากาศจะตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพสามารถ

ทําใหเกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย ออกซิเจนละลายในนํ้า และน้ํา

เสีย นอกจากนี้จะตองมีบอบม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) 

รับนํ้าเสียจากบอเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ําทิ้งกอนระบาย

ออกสูสิ่งแวดลอม ท้ังนี้จะตองควบคุมอัตราการไหลของนํ้าภายในบอบม

และระยะเวลาเก็บกักใหเหมาะสมไมนานเกินไป เพื่อไมใหเกิดปญหาการ

เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหราย (Algae) ในบอบมมากเกินไป 
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สวนประกอบของระบบ 

- บอเติมอากาศ (จํานวนบอขึ้นอยูกับการออกแบบ) 

- บอบมเพื่อปรับสภาพนํ้าท้ิง (จํานวนบอขึ้นอยูกับการออกแบบ) 

- บอเติมคลอรีนสําหรับฆาเชื้อโรค จํานวน 1 บอ 

 อุปกรณท่ีสําคัญของระบบบอเติมอากาศ ไดแก เคร่ืองเติมอากาศ ซึ่ง

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหออกซิเจนแกน้ําเสีย เคร่ืองเติมอากาศแบงออกได 

4 แบบใหญๆ คือ เคร่ืองเติมอากาศที่ผิวหนา (Surface Aerator) เครื่อง

เติมอากาศเทอรไบน (Turbine Aerator) เคร่ืองเติมอากาศใตนํ้า 

(Submersible Aerator) และเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด (Jet Aerator) 

1) เคร่ืองเติมอากาศท่ีผิวหนา (Surface Aerator) จะทําหนาที่ตีนํ้าที่

ระดับผิวบนใหกระจายเปนเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับอากาศเพื่อรับ

ออกซิเจน ในขณะเดียวกันก็จะเปนการกวนน้ําใหผสมกันเพื่อกระจาย

ออกซิเจน และมลสารในน้ําเสียใหทั่วบอ 

2) เครื่องเติมอากาศเทอรไบนใตนํ้า (Submerged Turbine Aerator)  

มีลักษณะการทํางานผสมกันระหวางระบบเปาอากาศ และระบบเคร่ืองกล

เติมอากาศ กลาวคือ อากาศหรือออกซิเจนจะเปามาตามทอมาท่ีใตใบพัดตี

นํ้า จากน้ันอากาศจะถูกใบพัดเทอรไบน (Turbine) ตีฟองอากาศขนาดเล็ก

กระจายไปท่ัวถังเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศชนิดน้ีมีความสามารถในการ

ใหออกซิเจนสูง แตมีราคาแพงและตองการการบํารุงรักษามากกวาแบบอื่น 

3) เครื่องเติมอากาศใตนํ้า (Submersible Aerator) มีลักษณะผสมกัน

ระหวางเครื่องสูบน้ํา (Pump) เคร่ืองดูดอากาศ (Air Blower) และเครื่อง

ตีอากาศใหผสมกับนํ้า (Disperser) อยูในเครื่องเดียวกัน แตมีขอจํากัดดาน

การกวนน้ํา (Mixing) 



 

 

 

4) เคร่ืองเติมอากาศแบบหัวฉีดน้ํา 

แรกใชหลักการทํางานของ 

ฉีดน้ําลงบนผิวนํ้า การทํางานของแตละแบบมีดังนี้

 แบบ Venturi Ejector

ผานทอท่ีมีรูปรางเปน Venturi 

ดูดอากาศจากผวินํ้าลงมาผสมกับน้ําก็จะถายเทออกซิเจนลงไปในน้ํา ก

เคร่ืองเติมอากาศแบบนี้เหมาะสําหรับน้ําเสียท่ีไมมีเศษขยะหรือของแข็ง

ขนาดใหญเพื่ออาจเขาไปอุดตันในทอ 

 แบบสูบฉีดน้ําลงบนผิวน้ํา 

สูบนํ้าจากถังเติมอากาศมาฉีดดวยความเร็วสูงสงที่ผิวน้ํา ซึ่งจะเกิดการ

กระจายของอากาศลงไปตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 – 3 ผังระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเตมิอากาศ เทศบาลเมืองอางทอง

 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

เคร่ืองเติมอากาศแบบหัวฉีดน้ํา (Jet Aerator) มี 2 

แรกใชหลักการทํางานของ Venturi Ejector และแบบท่ีสองจะเปนการสูบ

ฉีดน้ําลงบนผิวนํ้า การทํางานของแตละแบบมีดังนี้ 

Venturi Ejector อาศัยเคร่ืองสูบน้ําแบบใตนํ้าฉีดน้ํา

Venturi เพื่อเพิ่มความเร็วของนํ้าจนกระทั่งเกิดแรง

ดูดอากาศจากผวินํ้าลงมาผสมกับน้ําก็จะถายเทออกซิเจนลงไปในน้ํา ก

เคร่ืองเติมอากาศแบบนี้เหมาะสําหรับน้ําเสียท่ีไมมีเศษขยะหรือของแข็ง

ขนาดใหญเพื่ออาจเขาไปอุดตันในทอ Venturi ไดงาย 

แบบสูบฉีดน้ําลงบนผิวน้ํา (Water Jet Aerator)

สูบนํ้าจากถังเติมอากาศมาฉีดดวยความเร็วสูงสงที่ผิวน้ํา ซึ่งจะเกิดการ

กระจายของอากาศลงไปตามแรงฉีดเขาไปในน้ํา 

ผังระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเตมิอากาศ เทศบาลเมืองอางทอง
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2 แบบ คือ แบบ

และแบบท่ีสองจะเปนการสูบ

อาศัยเคร่ืองสูบน้ําแบบใตนํ้าฉีดน้ํา

เพื่อเพิ่มความเร็วของนํ้าจนกระทั่งเกิดแรง

ดูดอากาศจากผวินํ้าลงมาผสมกับน้ําก็จะถายเทออกซิเจนลงไปในน้ํา การใช

เคร่ืองเติมอากาศแบบนี้เหมาะสําหรับน้ําเสียท่ีไมมีเศษขยะหรือของแข็ง

Water Jet Aerator) เปนการ

สูบนํ้าจากถังเติมอากาศมาฉีดดวยความเร็วสูงสงที่ผิวน้ํา ซึ่งจะเกิดการ

ผังระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเตมิอากาศ เทศบาลเมืองอางทอง 
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ตารางที่ 5 – 3 ตัวอยางเกณฑการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติม

อากาศ (Aerated Lagoon) 
 

หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

1.บอเติมอากาศ 

(Aerated Lagoon) 

 ระยะเวลาเก็บกักนํ้า 

(Hydraulic Retention 

Time: HRT) 

 ความลึกของน้ําในบอ 

 ความตองการออกซิเจน 

 Mixing Power 

 3-10 วัน 

 2-6 เมตร 

 07-1.4 กรัมออกซิเจน/

กรัมบโีอดีที่ถูกกําจัด 

 มากกวาหรือเทากับ 

0.525 กิโลวัตต/100 

เมตร
3
 

2. บอบม  

(Polishing Pond) 
 ระยะเวลาเก็บกักนํ้า 

(Hydraulic Retention 

Time; HRT) 

 มากกวาหรือเทากับ 1 วัน 

3. บอเติมคลอรีน  เวลาสัมผัส 

 อัตราไหลเฉลี่ย 

 อัตราไหลสูงสุด 

 ความเขมขนของคลอรีนที่

ตองการ 

 คลอรีนคงเหลือทั้งหมด 

(Total Residual 

Chlorine) 

 15- 30นาที 

 30 นาที 

 15 นาที 

 6 มก./ล. 

 0.3-2 มก./ล.(0.5-1 

มก./ล.)* 

 

ที่มา : รวบรวมจากหนังสือ "คากําหนดการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย", สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

แหงประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf & Eddy 1991 
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ขอดีของบอเติมอากาศ 

- คาลงทุนกอสรางต่ําประสิทธิภาพของระบบสูง  

- สามารถรับการเพิ่มภาระมลพิษอยางกะทันหัน (Shock Load) ไดดี  

- มีกากตะกอนและกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นนอย  

- การดําเนินการและบํารุงรักษางาย สามารถบําบดัไดท้ังนํ้าเสียชุมชน

และน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอเสียของบอเติมอากาศ 

- มีคาใชจายในสวนของคากระแสไฟฟาสําหรับเคร่ืองเติมอากาศ และ

คาซอมบํารุงและดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศ 

ตัวอยางระบบบอเติมอากาศที่ใชในประเทศไทย 

 เทศบาลนครเชียงใหม สามารถรับน้ําเสียได 55,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ใชพื้นที่ในการกอสราง 100 ไร 

 เทศบาลเมืองพิจิตร สามารถรับน้ําเสียได 12,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ใชพื้นที่ในการกอสราง 43 ไร 

 เทศบาลเมืองอางทอง สามารถรับน้ําเสียได 8,200 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ใชพื้นที่ในการกอสราง 17 ไร 
 

ปญหาและแนวทางแกไข 
 ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปญหาท่ีทําใหคุณภาพนํ้าทิ้งไมผาน

เกณฑมาตรฐาน โดยสามารถสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข

สําหรับระบบสระเติมอากาศได ดังน้ี 
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ตารางที่ 5 – 4 สาเหตุ และแนวทางการแกไขสําหรับระบบสระเติมอากาศ 

ปญหา ลักษณะ สาเหตุ แนวทางการแกไข 

ของแข็ง

แขวนลอย 

เกินคามาตรฐาน

คุณภาพน้ําทิ้ง 

น้ําทิงขุนอาจ

เนื่องมาจากมีตะกอน

ออกไปกับน้ําทิ้ง 

- ปริ มาณตะกอน

สะสมอยูในบอเติม

อากาศมากเกินไป 

- มีการสะสมของ

ตะกอนในบอบมมาก

เกินไป 

- ทําการขุดลอกเพื่อ

ควบคมุปริมาณ MLSS 

ในบอเติมอากาศและบอ

บมใหเหมาะสม 

- บอเติมอากาศมี

ขนาดเล็กเกินไป ทํา

ใหอัตราน้ําลนสูง

เกินไปไมสามารถ

เก็บกักตะกอนไวใน

ระบบได 

-เพิ่มปริมาณออกซิเจนใน

บอเติมอากาศใหเพียงพอ 

-เพิ่มบอตกตะกอน 

ขั้นที่ 2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ในการตกตะกอน 

การเกิดปฏิกิริยา 

ดีไนทรฟิเคชัน  

ในบอตกตะกอน 

เกิดตะกอนลอยขนาดใหญ 

เมื่อขึ้นถึงผิวน้ําจะเกิดการ

แตกกระจาย เมื่อวัดคา 

SV30 (ดวยการใช

กรวยอิมฮอฟฟ)ของนํ้า

ตะกอน (MLSS) จากถงั

เติมอากาศ พบวาไมมี

ตะกอนลอยขึ้นมา แตหาก

ทิ้งตอไปอีก 30-60 นาที 

จะพบวา ชั้นตะกอนที่จม

ตัวจะยกชั้นลอยขึ้นมาและ

มีฟองอากาศหลดุออกมา

จากชั้นตะกอนที่ลอย 

- ปริมาณออกซิเจน

ละลายในบอ

ตกตะกอนนอย

เกินไป 

- ตรวจสอบคาออกซิเจน

ละลายในบอเติมอากาศ

ไมใหนอยกวา 2 mg/L 

 

- เ พิ่ ม อั ต ร า ก า ร สู บ

ต ะ ก อ น จ า ก บ อ

ตกตะกอนไปยังบอเติม

อากาศมากขึ้ น  เพื่ อ

ปองกันการสะสมของ

ตะกอน 
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5.3 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจหรือระบบตะกอนเรง 

(Activated Sludge: AS) 

 เปนวิธีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีววิทยา โดยใชแบคทีเรียพวกท่ี

ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เปนตัวหลักในการยอยสลายสารอินทรีย

ในน้ําเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจเปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลาย สามารถบําบัดไดทั้ง นํ้าเสียชุมชนและนํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม แตการเดินระบบประเภทน้ีจะมีความยุงยากซับซอน 

เ น่ืองจากจําเปนจะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอมและลักษณะ 

ทางกายภาพตางๆ ใหเหมาะสมแกการทํางานและการเพิ่มจํานวนของ

จุลินทรีย เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด ในปจจุบันระบบ

แอกทิเวเต็ดสลัดจมีการพัฒนาใชงานหลายรูปแบบ เชน ระบบแบบกวน

สมบูรณ (Completly Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส (Contact 

Stabilization Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) หรือ

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor) เปนตน 

หลักการทํางานของระบบ 

 ระบบบํ าบัดน้ํ า เสี ยแบบแอกติ เ ว เต็ ดสลั ดจ โดยทั่ ว ไปจะ

ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และ

ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยนํ้าเสียจะถูกสงเขาถังเติมอากาศ 

ซึ่งมีสลัดจอยูเปนจํานวนมากตามที่ออกแบบไว สภาวะภายในถังเติมอากาศ

จะมีสภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียแบบแอโรบิค 

จุลินทรียเหลาน้ีจะทําการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียใหอยูในรูปของ

คารบอนไดออกไซดและนํ้าในที่สุด น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะไหลตอไป

ยังถังตกตะกอนเพื่อแยกสลัดจออกจากน้ําใส สลัดจที่แยกตัวอยูท่ีกนถัง

ตกตะกอนสวนหนึ่ง จะถูกสูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศใหมเพื่อรักษา



 

 

 

ความเขมขนของสลัดจในถังเติมอากาศใหไดตามที่กําหนด และอีกสวนหนึ่ง

จะเปนสลัดจสวนเกิน (Excess Sludge) 

นํ้าใสสวนบนจะเปนน้ําทิ้งท่ีสามารถระบายออกสูสิ่งแวดลอมได

ระบบแอกทิเวเตด็สลัดจรูปแบบตางๆ

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบกวนสมบูรณ

Activated Sludge: CMAS)

สามารถกวนใหนํ้าและสลัดจที่อยูในถังผสมเปนเนื้อเดียวกันตลอดท่ัวท้ังถัง 

ระบบแบบนี้สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

(Shock Load) ไดดี เนื่องจากน้ําเสียจะกระจายไปทั่ว

ตางๆ ในถังเติมอากาศก็มีคา

ลักษณะเดียวกันตลอดท้ังถัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 – 4 ผังกระบวนการบาํบัดนํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลัดจ

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ความเขมขนของสลัดจในถังเติมอากาศใหไดตามที่กําหนด และอีกสวนหนึ่ง

Excess Sludge) ท่ีตองนําไปกําจัดตอไป สําหรับ

นํ้าใสสวนบนจะเปนน้ําทิ้งท่ีสามารถระบายออกสูสิ่งแวดลอมได

ระบบแอกทิเวเตด็สลัดจรูปแบบตางๆ 

เวเต็ดสลัดจแบบกวนสมบูรณ (Completely Mixed 

CMAS) ลักษณะสําคัญ คือ จะตองมีถังเติมอากาศท่ี

สามารถกวนใหนํ้าและสลัดจที่อยูในถังผสมเปนเนื้อเดียวกันตลอดท่ัวท้ังถัง 

ระบบแบบนี้สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ไดดี เนื่องจากน้ําเสียจะกระจายไปทั่วถึง 

ๆ ในถังเติมอากาศก็มีคาสม่ําเสมอทําใหจุลินทรียชนิดตาง

ลักษณะเดียวกันตลอดท้ังถัง (Uniform Population) 

ผังกระบวนการบาํบัดนํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลัดจแบบกวนสมบรูณ
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ความเขมขนของสลัดจในถังเติมอากาศใหไดตามที่กําหนด และอีกสวนหนึ่ง

ท่ีตองนําไปกําจัดตอไป สําหรับ

นํ้าใสสวนบนจะเปนน้ําทิ้งท่ีสามารถระบายออกสูสิ่งแวดลอมได 

Completely Mixed 

ลักษณะสําคัญ คือ จะตองมีถังเติมอากาศท่ี

สามารถกวนใหนํ้าและสลัดจที่อยูในถังผสมเปนเนื้อเดียวกันตลอดท่ัวท้ังถัง 

ระบบแบบนี้สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ถึง สภาพแวดลอม

สม่ําเสมอทําใหจุลินทรียชนิดตางๆ ที่มีอยูมี

แบบกวนสมบรูณ 



 

 

 

 ระบบแอกทิ เว เต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสัมผัส

Stabilization Activated Sludge; CSAS)

แอกทิเวเต็ดสลัดจแบบน้ี คือ จะแบงถังเติมอากาศออกเปน 

กัน ไดแก ถังสัมผัส (Contact Tank) 

Tank) โดยตะกอนที่สู

อากาศใหมในถังยอยสลาย จากน้ันตะกอนจะถูกสงมาสัมผสักับน้ําเสียในถัง

สัมผัส (Contact Tank) 

ความเขมขนของสลัดจจะลดลงตามปริมาณน้ําเสียที่ผสมเขามาใหม นํ้าเสีย

ท่ีถูกบําบัดแลวจะไหลไปยังถังตกตะกอนขั้นท่ีสองเพื่อแยกตะกอนกับสวนน้ํา

ใส โดยนํ้าใสสวนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนที่กนถังสวน

หนึ่งจะถูกสูบกลับไปเขาถังยอยสลาย และอีกสวนหนึ่งจะนําไปท้ิง ทําใหบอ

เติมอากาศมีขนาดเล็กกวาบอเติมอากาศของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจท่ัวไป

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 – 5 ผังกระบวนการบําบดันํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลดัจแบบปรับเสถียรสัมผัส

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

บบแอกทิ เว เต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสัมผัส

Stabilization Activated Sludge; CSAS) ลักษณะสําคัญของระบบ

แอกทิเวเต็ดสลัดจแบบน้ี คือ จะแบงถังเติมอากาศออกเปน 

Contact Tank) และถังยอยสลาย 

โดยตะกอนที่สูบมาจากกนถังตกตะกอนขั้นสองจะถูกสงมาเติม

อากาศใหมในถังยอยสลาย จากน้ันตะกอนจะถูกสงมาสัมผสักับน้ําเสียในถัง

Contact Tank) เพื่อยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ในถังสัมผัสน้ี

ความเขมขนของสลัดจจะลดลงตามปริมาณน้ําเสียที่ผสมเขามาใหม นํ้าเสีย

วจะไหลไปยังถังตกตะกอนขั้นท่ีสองเพื่อแยกตะกอนกับสวนน้ํา

ใส โดยนํ้าใสสวนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนที่กนถังสวน

หนึ่งจะถูกสูบกลับไปเขาถังยอยสลาย และอีกสวนหนึ่งจะนําไปท้ิง ทําใหบอ

เติมอากาศมีขนาดเล็กกวาบอเติมอากาศของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจท่ัวไป

ผังกระบวนการบําบดันํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลดัจแบบปรับเสถียรสัมผัส
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บบแอกทิ เว เต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสัมผัส  (Contact 

ลักษณะสําคัญของระบบ

แอกทิเวเต็ดสลัดจแบบน้ี คือ จะแบงถังเติมอากาศออกเปน 2 ถังอิสระจาก

และถังยอยสลาย (Stabilization 

บมาจากกนถังตกตะกอนขั้นสองจะถูกสงมาเติม

อากาศใหมในถังยอยสลาย จากน้ันตะกอนจะถูกสงมาสัมผสักับน้ําเสียในถัง

เพื่อยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ในถังสัมผัสน้ี

ความเขมขนของสลัดจจะลดลงตามปริมาณน้ําเสียที่ผสมเขามาใหม นํ้าเสีย

วจะไหลไปยังถังตกตะกอนขั้นท่ีสองเพื่อแยกตะกอนกับสวนน้ํา

ใส โดยนํ้าใสสวนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนที่กนถังสวน

หนึ่งจะถูกสูบกลับไปเขาถังยอยสลาย และอีกสวนหนึ่งจะนําไปท้ิง ทําใหบอ

เติมอากาศมีขนาดเล็กกวาบอเติมอากาศของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจท่ัวไป 

ผังกระบวนการบําบดันํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลดัจแบบปรับเสถียรสัมผัส 



 

 

 

 ระบบคลองเวียนวน

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ รูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะ

เปนวงรีหรือวงกลม ทําใหนํ้าไหลวนเวียนตามแนวยาว 

ถังเติมอากาศ และรูปแบบการกวนท่ีใชเครื่องกลเติมอากาศตีน้ําในแนวนอน 

(Horizontal Surface Aerator) 

ใหเกิดสภาวะที่เรียกวา แอน็อกซิก 

ออกซิเจนละลายในนํ้าทําใหไนเตรทไนโตรเจน 

ไนโตรเจน (N2) 

(Nitrosomonas Spp. 

บําบัดไนโตรเจนได 

 

 

รูปที่ 5 – 6 ผังกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบเอกติเวกเตด็สลดัจแบบคลองวนเวียน

  

 

 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ระบบคลองเวียนวน (Oxidation Ditch; OD) ลักษณะสําคัญของ

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ รูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะ

เปนวงรีหรือวงกลม ทําใหนํ้าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) 

งเติมอากาศ และรูปแบบการกวนท่ีใชเครื่องกลเติมอากาศตีน้ําในแนวนอน 

Horizontal Surface Aerator) รูปแบบของถังเติมอากาศลักษณะนี้จะทํา

ใหเกิดสภาวะที่เรียกวา แอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งเปนสภาวะท่ีไมมี

ออกซิเจนละลายในนํ้าทําใหไนเตรทไนโตรเจน (NO3
2-
) ถูกเปลี่ยนเป

) โดยแบคทีเรียจําพวกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย 

 และ Nitrobactor Spp.) ทําใหระบบสามารถ

 

 

 

 

 

ผังกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบเอกติเวกเตด็สลดัจแบบคลองวนเวียน
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ลักษณะสําคัญของ

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ รูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะ

Plug Flow) ของ

งเติมอากาศ และรูปแบบการกวนท่ีใชเครื่องกลเติมอากาศตีน้ําในแนวนอน 

รูปแบบของถังเติมอากาศลักษณะนี้จะทํา

ซึ่งเปนสภาวะท่ีไมมี

ถูกเปลี่ยนเปนกาซ

โดยแบคทีเรียจําพวกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย 

ทําใหระบบสามารถ

ผังกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบเอกติเวกเตด็สลดัจแบบคลองวนเวียน 



 

 

 

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร

ลักษณะสําคัญของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ เปนระบบแอกทิเว

เต็ดจสลัดจประเภทเติมเขา

โดยมีขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสียแตกตางจากระบบตะกอนเรงแบบอื่นๆ คือ 

การเติมอากาศ (Aeration) 

ดําเนินการเปนไปตามลําดับภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการเดินระบบ

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอสบีอาร 

 ชวงเติมนํ้าเสีย (Fill) 

 ชวงทําปฏิกิริยา (React) 

 ชวงตกตะกอน (Sett

 ชวงระบายนํ้าทิ้ง 

 ชวงพักระบบ (Idle) 

 การเดินระบบสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในแตละชวงไดงายขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคในการบําบัด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยื

นํ้าเสียแบบเอสบีอาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 – 7 ผังกระบวนการบาํบัดนํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลัดจแบบเอสบีอาร

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor)

ลักษณะสําคัญของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ เปนระบบแอกทิเว

เต็ดจสลัดจประเภทเติมเขา-ถายออก (Fill-and-Draw Activated Sludge) 

โดยมีขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสียแตกตางจากระบบตะกอนเรงแบบอื่นๆ คือ 

Aeration) และการตกตะกอน (Sedimen

ดําเนินการเปนไปตามลําดับภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการเดินระบบ

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอสบีอาร 1 รอบการทํางาน 5 ชวงตามลําดับ ดังน้ี

Fill) นําน้ําเสียเขาระบบ 

React) เปนการลดสารอินทรียในน้ําเสีย 

Settle) ทําใหตะกอนจุลินทรียตกลงกนถังปฏิกิริยา

ชวงระบายนํ้าทิ้ง (Draw) ระบายนํ้าที่ผานการบําบัด

Idle) เพื่อซอมแซมหรือรอรับนํ้าเสียใหม

การเดินระบบสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในแตละชวงไดงายขึ้นอยู

บําบัด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนของระบบบําบัด

ผังกระบวนการบาํบัดนํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลัดจแบบเอสบีอาร
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Batch Reactor) 

ลักษณะสําคัญของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจแบบนี้ คือ เปนระบบแอกทิเว

Draw Activated Sludge) 

โดยมีขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสียแตกตางจากระบบตะกอนเรงแบบอื่นๆ คือ 

Sedimentation) จะ

ดําเนินการเปนไปตามลําดับภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการเดินระบบ

ชวงตามลําดับ ดังน้ี 

เปนการลดสารอินทรียในน้ําเสีย (BOD) 

ทําใหตะกอนจุลินทรียตกลงกนถังปฏิกิริยา 

ระบายนํ้าที่ผานการบําบัด 

เพื่อซอมแซมหรือรอรับนํ้าเสียใหม 

การเดินระบบสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในแตละชวงไดงายขึ้นอยู

ดหยุนของระบบบําบัด

ผังกระบวนการบาํบัดนํ้าเสียแบบเอกติเวกเตด็สลัดจแบบเอสบีอาร 
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ตารางที่ 5 – 5 ตัวอยางเกณฑการออกแบบระบบบาํบัดน้าํเสียแบบ 

แอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) 

หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

1. แบบกวนสมบูรณ 

(Completely Mix) 
 F/M Ratio 0.2-0.6 กก.บีโอดี / กก. 

MLSS-วัน 

 อายุสลัดจ (Sludge Age) 5-15 วัน 

 อัตราภาระอินทรีย (Organic 

Loading) 

0.8-1.9 กก.บีโอดี / ลบ.

ม.-วัน 

 MLSS 2,500-4,000 มก./ล. 

 เวลาเก็บกกัน้ํา (HRT) 3-5 ชั่วโมง 

 อัตราสวนการสูบสลดัจกลับ 0.25-1 

 ความตองการออกซิเจน 0.8-1.1 กก. O2 / กก. 

BOD ที่ถูกกําจัด 

 ประสิทธิภาพในการกําจัดบโีอด ี รอยละ 85-95 

2. แบบปรับเสถียรสัมผัส 

(Contact Stabilization) 
 F/M Ratio 0.2-0.6 กก.บีโอดี / กก. 

MLSS-วัน 

 อายุสลัดจ (Sludge Age) 5-15 วัน 

 อัตราภาระอินทรีย  
(Organic Loading) 

0.9-1.2 กก.บีโอดี / ลบ.

ม.-วัน 

 MLSS ในถังสัมผัส  

 MLSS ในถังปรับเสถยีร 

1,000-3,000 มก./ล.  

 4,000-10,000 มก./ล. 

 เวลาเก็บกกัน้ํา (HRT) ในถัง

สัมผัส  

 เวลาเก็บกกัน้ํา (HRT) ในถัง

0.5-1 ชั่วโมง  

 

3-8 ชั่วโมง 



 

 
คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 65    

 

  

หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

ปรับเสถียร 

 อัตราสวนการสูบสลดัจกลับ 0.25-1.5 

 ความตองการออกซิเจนในถัง
สัมผัส  

 ความตองการออกซิเจนในถัง
ปรับเสถียร 

0.4-0.6 กก.O2 / กก. 

BOD ที่ถูกกําจัด 

0.3-0.5 กก.O2 / กก. 

BOD ที่ถูกกําจัด 

 ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอ

ด ี

รอยละ 80-90 

3.แบบคลองวนเวียน 

(Oxidation Ditch) 
 F/M Ratio 0.05-0.3 กก.บีโอดี / 

กก. MLSS-วัน 

 อายุสลัดจ (Sludge Age) 10-30 วัน 

 อัตราภาระอินทรีย (Organic 

Loading) 

0.1-0.5 กก.บีโอดี / 

ลบ.ม.-วัน 

 MLSS 3,000-6,000 มก./ล. 

 เวลาเก็บกกัน้ํา (HRT) 8-36 ชั่วโมง 

 อัตราสวนการสูบสลดัจกลับ 0.75-1.5 

 ประสิทธิภาพในการกําจัดบโีอด ี รอยละ 75-95 

4. แบบเอสบีอาร 

(Sequencing Batch 

Reactor) 

 F/M Ratio 0.05-0.3 กก.บีโอดี / 

กก. MLSS-วัน 

 อายุสลัดจ (Sludge Age) 8-20 วัน 

 อัตราภาระอินทรีย (Organic 

Loading) 

0.1-0.3กก.บีโอดี / ลบ.

ม.-วัน 

 MLSS 1,500-6,000 มก./ล. 
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หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

 ความจุถังตออัตราไหลเขาของนํ้า
เขาระบบ 

8-50 ชั่วโมง 

 ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอด ี รอยละ 85-95 

ที่มา : รวบรวมจากหนังสือ "คากําหนดการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย", สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแหงประเทศ

ไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf & Eddy 1991 
 

ปญหาและแนวทางแกไข 

 การควบคุมดูแลระบบมักประสบปญหาท่ีทําใหคุณภาพนํ้าท้ิงไมผาน

เกณฑมาตรฐานโดยสามารถสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขสําหรับ

ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ ไดดังน้ี 

ตารางที่ 5 – 6 สาเหตุ และแนวทางการแกไขสําหรับระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ 

ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

ตะกอนหลุด

จากระบบ

ออกมากับ 

น้ําทิ้งมาก 

- น้ําทิ้งขุนอาจมี

ตะกอนลอย

เกิดขึ้น แตไมมาก

นัก ตะกอน

รวมตัวกันเปน 

floc ไดดี เมื่อ

ทดสอบดวยการ

วัด SV30 (ดวย

การใชกรวยอิม

ฮอฟฟ) ของนํ้า

-  ชั้นของตะกอนใน

บอตกตะกอนสูง

เกินไป 

 

 เพิ่มการหมุนเวียนตะกอนจาก

บอตกตะกอนกลับไปยงับอเติม

อากาศ หรือเพิ่มการสบู

ตะกอนสวนเกนิ นําไปใสในบอ

บําบดัตะกอน (ทั้งน้ี ตองระวัง

การควบคุมคาอายุตะกอน

ดวย) เพื่อลดระดับตะกอนใน

บอตกตะกอนใหมีระดบัความ

สูงไมเกินครึ่งหนึ่งของบอ

ตกตะกอน 
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

ตะกอน (MLSS) 

จากบอเติมอากาศ 

พบวา การ

ตกตะกอนเกดิข้ึน

ไดดี น้ําบริเวณ

ดานบนใส 

-  เครื่องกวาด

ตะกอนชํารุด ทํา

ใหเกิดการสะสม

ของตะกอนที ่

กนบอตกตะกอน 

- จัดใหมีการซอมแซมอุปกรณ

เครื่องกวาดตะกอน และมีการ

บํารุงรักษาเพื่อใหเครื่องกวาด

ตะกอน ทําหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยควรเนน

การซอมบํารุงลวงหนา 

(Preventive maintenance) 

- ควรตรวจสอบการทํางานของ

เครื่องกวาดตะกอนทุกวัน และ

ควรตรวจสอบความเขมขนของ

ตะกอนที่หมนุเวียนกลับ วามี

ความเขมขนสูงหรือไม 

  - ปริมาณนํ้าเสีย

ตกตะกอนเขาบอ

มากเกินไป (หรือ

ปริมาณนํ้าเสียเขา

สูระบบสงูเกินไป) 

- ควรใชบอปรับสภาพ 

(Equalization tank) ชวย

ปรับอัตราการไหลเขาระบบให

สม่ําเสมอ 

- ในกรณีมีบอตกตะกอนหลาย

บอ ควรปรับปรุงการแบงน้ํา

เขาบอแตละบอใหสม่ําเสมอ 

ตรวจสอบระยะเวลาเก็บกักนํ้า

เสีย และอัตราน้ําลนผวิ 

- หากนํ้าที่เขาบอตกตะกอน

มากผิดปกติเกิดจากนํ้าฝน 

ควรหาวิธีปองกันน้ําฝนไหลเขา

บอ เชน การสรางหลังคาปด

บอ เปนตน 

- ปริมาณตะกอน - ตรวจสอบคาบีโอดีที่เขาสู
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

จุลินทรียในบอเติม

อากาศมากเกินไป 

สงผลใหบอ

ตกตะกอน

ตกตะกอนไมทัน 

ระบบ หากมีคาสูงเกินไป (สูง

กวาคาที่ออกแบบ) ควรใชบอ

ปรับสภาพ (Equalization 

tank) ชวยปรับคาบีโอดีเขา

ระบบใหสม่ําเสมอ 

- ควรเพิ่มการหมุนเวียนตะกอน

จากบอตกตะกอนกลับไปยัง

บอเติมอากาศ หรือเพิ่มการ

สูบตะกอนสวนเกนินําไปใสใน

บอบาํบัดตะกอน (ทั้งน้ี ตอง

ระวังการควบคุมคาอายุ

ตะกอนดวย) 

- เกิดการไหลหมุน

วนตามความลึก

ของบอตกตะกอน 

เนื่องจากความ

แตกตางของ

อุณหภูมิระหวาง

ชั้นผิวน้ํากับชั้น

ตะกอน ทําใหการ

ตกตะกอนไมด ี

- วัดอุณหภูมิที่ชวงความลึก

ตางๆ กัน หากพบวาอุณหภูมิ

ตางกัน ควรตรวจสอบหา

สาเหตุและแกไข เชน การเพิ่ม

หลังคาคลุมบอเพ่ือปองกันแดด

สองผิวนํ้าโดยตรง เปนตน 

- อาจมีการเพิ่มจาํนวนบอ

ตกตะกอนตามความจําเปน 

 - เกิดตะกอนเบา

หลุดไปกับนํ้าทิ้ง

ตะกอน รวมตัว

กันเปน floc ไดไม

ดีนัก เมื่อทดสอบ

ดวยการวัด 

-  มีปริมาณ

สารอินทรีย (คาบี

โอด)ี เขาในบอ

เติมอากาศมาก

เกินไป สงผลให

คาอายุตะกอนต่ํา

- ควรใชบอปรับสภาพ 

(Equalization tank) ชวย

ปรับคาบีโอดีเขาระบบให

สม่ําเสมอ 

- ลดปริมาณการสูบตะกอน

สวนเกินทิ้ง เพื่อชวยเพิ่มคา
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

SV30 (ดวยการ

ใชกรวยอมิ

ฮอฟฟ)ของนํ้า

ตะกอน (MLSS) 

จากบอเติม

อากาศ พบวา 

การตกตะกอน 

เกิดขึ้นไดไมดนีัก  

น้ําบริเวณดานบน

พบตะกอนเบา

ลอยอยูมากและ

น้ําขุน 

เกินไป 

-  มีอายตุะกอนต่ํา 

-  MLSS ในบอเติม

อากาศนอยเกินไป 

-  F/M มากเกินไป 

อายุตะกอน 

- เพิ่มการหมุนเวียนตะกอนเขา

บอเติมอากาศมากขึ้น  

- ตองตรวจสอบปริมาณ

ออกซิเจนละลายใหไมต่ํากวา 

2 มิลลิกรัม/ลิตร 

ตะกอน 

ไมจมตัวในบอ

ตกตะกอน 

เกิดการอืดของ

ตะกอนในบอ

ตกตะกอน ไมม ี

ชั้นน้ําใสในบอ

ตกตะกอน เมื่อ

ทดสอบดวยการ

วัด SV30 (ดวย

การใชกรวยอิม

ฮอฟฟ) ของนํ้า

ตะกอน (MLSS) 

จากบอเติมอากาศ 

พบวา ไมมีการ

ตกตะกอนเกดิข้ึน 

-  ปริมาณออกซิเจน

ละลายในบอ

ตกตะกอนนอย

เกินไป 

- ควบคมุใหมีการเติมออกซิเจน

ในบอเติมอากาศอยางทั่วถึง

ตลอดท้ังบอ ใหมีคาไมนอย

กวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

-  อัตราสวน 

BOD:N:P:Fe ไม

เหมาะสม มีธาตุ

อาหารที่จําเปนตอ

การดํารงชีวิตของ

จุลินทรียนอย

เกินไป 

- ควบคมุอัตราสวน 

BOD:N:P:Fe เทากับ 

100:5:1:0.5 เชน เพิ่ม

ไนโตรเจนโดยการเติมยูเรีย 

เพิ่มฟอสฟอรัสโดยการเติม

ไตรโซเดียม-ฟอสเฟต และเติม

เหล็กโดยการเติมเฟอริกคลอ

ไรด โดยอาจเติมสารดงักลาว

ไดในบอปรับสภาพ 
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

ชั้นน้ําใสดานบน

กรวยไมมีหรือมี

นอยมาก แตหาก

สามารถกรอง

ตะกอนออกไปได 

จะพบวานํ้าที่ผาน

การกรองใสมาก 

-  คาพีเอชในบอ

เติมอากาศไม

เหมาะสม เชน มี

คาต่ํากวา 6.5 

หรือสูงกวา 9  

- หากพีเอชต่ําเกินไปจากการ

หมักของนํ้าเสียดิบในระบบทอ

หรือในบอปรับสภาพ ควร

พิจารณาเติมอากาศในบอปรับ

สภาพเพื่อลดการเกิดการหมัก

แบบไรอากาศ 

- ใหปรับพีเอชของน้ําเสียที่เขา

ระบบใหมีคามากกวา 6.5 

โดยการเติมน้ําปูนขาวหรือน้ํา

โซดาไฟ 

- หากพีเอชสูงเกินไป ใหปรับ

โดยใชกรด เชน กรดนํ้าสม 

กรดกํามะถนั เปนตน 

-  มีแบคทีเรียชนิด

เสนใย 

(filamentous 

Bacteria) ในบอ

ตกตะกอน (อาจ

พิสูจนโดยการนํา

น้ําตะกอนไปสอง

กลองจลุทรรศน) 

- แบคทีเรียชนิดเสนใยเกิดขึ้นได

เปนปกติในระบบแอกติเวเต็ด

สลัดจ หากมีปริมาณไมมาก 

จนไมทําใหเกิดปญหาตะกอน

ไมจม ก็จะสงผลดีมากกวา

ผลราย อยางไรก็ตาม หากมี

ปริมาณมากเกินไปจนเกิด

ปญหา ตะกอนอืดไมจมตัว 

ควรพิจารณาสรางถังคัดพันธุ 

(Selector) ในระบบเพิ่มเติม  

- ในกรณีที่มีแบคทีเรียชนิดเสน

ใยเกิดขึ้นในบอตกตะกอน อาจ

ใชคลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอร-

ออกไซดฆาแบคทีเรียชนิดเสน

ใยดังกลาว โดยการเตมิ
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

คลอรีนในระบบทอสูบตะกอน

กลับในอัตราความเขมขน

ประมาณ 5 มิลลิกรัม/ลิตร 

การเกดิ 

ดีไนทริฟเคชนั

ขึ้นในบอ

ตกตะกอน 

เกิดตะกอนลอยขึ้น

เปนกอนใหญ 

ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 3-15 

เซนติเมตร เมื่อขึน้

ถึงผิวน้ําจะเกิด

การแตกกระจาย 

เมื่อทดสอบดวย

การวัด SV30 

(ดวยการใช

กรวยอิมฮอฟฟ) 

ของนํ้าตะกอน 

(MLSS) จากบอ

เติมอากาศ พบวา 

ไมมีตะกอนลอย

ขึ้นมา แตหากท้ิง

ตอไปอีก 30-60 

นาที จะพบวาชั้น

ตะกอนที่จมตัว 

จะยกชั้นลอย

ขึ้นมา เมื่อเขี่ยดูจะ

พบวา 

มีฟองอากาศหลุด

ออกมาจาก 

ชั้นตะกอนท่ีลอย 

-  ปริมาณออกซิเจน

ละลายในบอ

ตกตะกอนนอย

เกินไป 

- ตรวจสอบคาออกซิเจนละลาย

ในบอเติมอากาศใหพอเพียง 

โดยไมควรนอยกวา 2 

มิลลิกรัม/ลิตร 

- เพิ่มอัตราการสูบตะกอนจาก

บอตกตะกอนไปยังบอเติม

อากาศมากขึ้น เพื่อปองกัน

การสะสมของตะกอน 

-  เกิดกระบวนการ 

ดีไนทริฟเคชันใน

บอตกตะกอน 

โดยเฉพาะบริเวณ

กนบอ ขอบ-มุมบอ 

หรือบริเวณอื่นๆ ที่

การกวนผสม

เกิดขึ้นนอย ทําให

เกิดฟองกาซ

ไนโตรเจน 

พาตะกอนลอยขึ้น 

- การเกดิดีไนทริฟเคชนัในบอ

ตกตะกอนมีฟองกาซจับอยูกับ

กลุมตะกอน เกดิตะกอนเนา 

อาจเกิดจากปริมาณออกซิเจน

ละลายในบอเติมอากาศนอย

เกินไป หรือปลอยใหชั้นของ

ตะกอนสูงเกินไป ซึ่งสามารถ

แกไขโดยเพิ่มปริมาณการเติม

ออกซิเจนในบอเติมอากาศให

พอเพียง และเพิ่มอตัราการ

สูบตะกอนจากบอตกตะกอน

กลับไปยังบอเติมอากาศ

เพิ่มขึ้น และทําการตรวจวัด

ปริมาณออกซิเจนละลายตาม

ระดับความลึก 

- ควรตรวจสอบเครื่องเติม

อากาศใหสามารถกวนผสมน้ํา
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

เสียใหท่ัวถึง หลกีเลี่ยงการ

เกิดมุมอับ เชน ขอบมมุบอ 

เปนตน 

- ควรกําจัดกรวดทรายในน้ํา

เสียกอนเขาบอเติมอากาศ 

เพราะอาจทําใหเกดิการสะสม

ของกรวดทรายที่กนบอ

ตกตะกอนได 

- หากปริมาณน้ําเสียทีเ่ขาสู

ระบบมคีาต่ํากวาที่ออกแบบไว 

จะทําใหเวลากักนํ้าของบอ

ตกตะกอนสูงเกนิไป ควร

พิจารณาลดจํานวนบอ

ตกตะกอน (ถาจําเปน) หรือ

อาจใชบอปรับสภาพชวยปรับ

อัตราการไหลเขาของน้ําเสีย

ใหสม่ําเสมอ 

ตัวอยางระบบแอกทิเวเต็ดจสลัดจที่ใชในประเทศไทย 

 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบปรับเสถียรสัมผัส ไดแก โครงการ

ระบบบําบัดนํ้าเสียสี่พระยา ของกรุงเทพมหานคร ขนาดของระบบสามารถ

รองรับนํ้าเสียได 30,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอสบีอาร ไดแก โครงการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ยานนาวา ของกรุงเทพมหานคร หรือเรียกวา Cyclic Activated Sludge 

System ขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้าเสียได 200,000 ลูกบาศกเมตร/วัน 
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5.4 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland)  

 บึงประดิษฐ เปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ

กําลังเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชปรับปรุง

คุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว แตตองการลดปริมาณไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสกอนระบายออกสูแหลงรองรับนํ้าทิ้ง นอกจากน้ีระบบบึงประดิษฐก็

ยังสามารถใชเปนระบบบําบัดนํ้าเสียในขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) 

สําหรับบําบัดน้ําเสียจากชุมชนไดอีกดวย ขอดีของระบบน้ี คือ เปนระบบที่ไม

ซับซอนและไมตองใชเทคโนโลยีในการบําบัดสูง แตตองบํารุงรักษาอยาง

สม่ําเสมอ บึงประดิษฐ มี 2 ประเภท ไดแก แบบ Free Water Surface 

Wetland (FWS) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับบึงธรรมชาติ และแบบ 

Vegetated Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทราย

สําหรับปลูกพืชนํ้าและชั้นหินรองกนบอเพื่อเปนตัวกรองนํ้าเสีย 

รูปที่ 5 – 8 รูปแบบการบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland) 
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หลักการทํางานของระบบ 

 เมื่อน้ําเสียไหลเขามาในบึงประดิษฐสวนตน สารอินทรียสวนหนึ่งจะ

ตกตะกอนจมลงสูกนบึงและถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย สวนสารอินทรียที่

ละลายนํ้าจะถูกกําจัดโดยจุลินทรียท่ีเกาะติดอยูกับพืชน้ําหรือชั้นหินและ

จุลินทรียท่ีแขวนลอยอยูในน้ํา ระบบน้ีจะไดรับออกซิเจนจากการแทรกซึม

ของอากาศผานผิวน้ําหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางสวนจะไดจากการ

สังเคราะหแสงแตมีปริมาณไมมากนัก สําหรับสารแขวนลอยจะถูกกรอง

และจมตัวอยูในชวงตนของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจนจะเปนไปตาม

กระบวนการไนตริฟเคชั่น (Nitrification)และดิไนตริฟเคชั่น (Denitrification) 

สวนการลดปริมาณฟอสฟอรัสสวนใหญจะเกิดที่ชั้นดินสวนพื้นบอ และพืช

นํ้าจะชวยดูดซับฟอสฟอรัสผานทางรากและนําไปใชในการสรางเซลล 

นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐยังสามารถกําจัดโลหะหนัก (Heavy Metal) ได

บางสวนอีกดวย 

สวนประกอบของระบบ 

(1) ระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland (FWS) 

เปนแบบท่ีนิยมใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งหลังจากผานการบําบัดจาก

บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว ลักษณะของระบบแบบน้ีจะเปน

บอดินที่มีการบดอัดดินใหแนนหรือปูพื้นดวยแผน HDPE ใหไดระดับเพื่อให

นํ้าเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพื้นดิน บอดินจะมีความลึกแตกตางกัน

เพื่อใหเกิดกระบวนการบําบัดตามธรรมชาติอยางสมบูรณโครงสรางของ

ระบบแบงเปน 3 สวน (อาจเปนบอเดียวกันหรือหลายบอขึ้นกับการ

ออกแบบ) คือ 



 

 

 

 สวนแรก เปนสวนที่มีการปลูกพืชท่ีมีลักษณะสูงโผลพนน้ําและราก

เกาะดินปลูกไว เชน กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อชวยในการกรองและตกตะกอน

ของสารแขวนลอยและสารอินทรีย ท่ีตกตะกอนได ทําใหกําจัดสาร

แขวนลอยและสารอินทรียไดบางสวน เปนการลดสารแขวนลอยและคาบีโอ

ดีไดสวนหนึ่ง 

 

  

 

 

 

 
รูปที่ 5 – 9 ผังกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

 สวนที่สอง เปนสวนที่มีพืชชนิดลอยอยูบนผิวน้ํา เชน จอก แหน 

บัว รวมท้ังพืชขนาดเล็กท่ีแขวนลอยอยูในน้ํา เชน สาหราย จอก แหน เปน

ตน พื้นท่ีสวนท่ีสองนี้จะไมมีการปลูกพืชท่ีมีลั

สวนแรกและสวนที่สาม น้ําในสวนน้ีจึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทํา

ใหมีการเจริญเติบโตของสาหรายซึ่งเปนการเพิ่มออกซิเจนละลายนํ้า 

ทําใหจุลินทรียชนิดท่ีใชออกซิเจนยอยสลายสารอินทรียที่ละลายน้ําไดเปน

การลดคาบีโอดีในน้ําเสีย และยังเกิดสภาพไนตริฟเคชั่น 

 สวนที่สาม มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับสวนแรก เพื่อชวย

กรองสารแขวนลอยท่ียังเหลืออยู และทําใหเกิดสภาพดิไนตริฟเคชั่

(Denitrification) เนื่องจากออกซิเจนละลายนํ้า

สารอาหารจําพวกสารประกอบไนโตรเจนได

  

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

เปนสวนที่มีการปลูกพืชท่ีมีลักษณะสูงโผลพนน้ําและราก

เกาะดินปลูกไว เชน กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อชวยในการกรองและตกตะกอน

ละสารอินทรีย ท่ีตกตะกอนได ทําใหกําจัดสาร

แขวนลอยและสารอินทรียไดบางสวน เปนการลดสารแขวนลอยและคาบีโอ

ผังกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

เปนสวนที่มีพืชชนิดลอยอยูบนผิวน้ํา เชน จอก แหน 

กท่ีแขวนลอยอยูในน้ํา เชน สาหราย จอก แหน เปน

ตน พื้นท่ีสวนท่ีสองนี้จะไมมีการปลูกพืชท่ีมีลักษณะสูงโผลพนนํ้าเหมือนใน

สวนแรกและสวนที่สาม น้ําในสวนน้ีจึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทํา

ใหมีการเจริญเติบโตของสาหรายซึ่งเปนการเพิ่มออกซิเจนละลายนํ้า 

ลินทรียชนิดท่ีใชออกซิเจนยอยสลายสารอินทรียที่ละลายน้ําไดเปน

การลดคาบีโอดีในน้ําเสีย และยังเกิดสภาพไนตริฟเคชั่น (Nitrification) 

มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับสวนแรก เพื่อชวย

กรองสารแขวนลอยท่ียังเหลืออยู และทําใหเกิดสภาพดิไนตริฟเคชั่

เนื่องจากออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ลดลง ซึ่งสามารถลด

สารอาหารจําพวกสารประกอบไนโตรเจนได 

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 75    
 

 

เปนสวนที่มีการปลูกพืชท่ีมีลักษณะสูงโผลพนน้ําและราก

เกาะดินปลูกไว เชน กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อชวยในการกรองและตกตะกอน

ละสารอินทรีย ท่ีตกตะกอนได ทําใหกําจัดสาร

แขวนลอยและสารอินทรียไดบางสวน เปนการลดสารแขวนลอยและคาบีโอ

ผังกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 

เปนสวนที่มีพืชชนิดลอยอยูบนผิวน้ํา เชน จอก แหน 

กท่ีแขวนลอยอยูในน้ํา เชน สาหราย จอก แหน เปน

ษณะสูงโผลพนนํ้าเหมือนใน

สวนแรกและสวนที่สาม น้ําในสวนน้ีจึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทํา

ใหมีการเจริญเติบโตของสาหรายซึ่งเปนการเพิ่มออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

ลินทรียชนิดท่ีใชออกซิเจนยอยสลายสารอินทรียที่ละลายน้ําไดเปน

Nitrification)  

มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับสวนแรก เพื่อชวย

กรองสารแขวนลอยท่ียังเหลืออยู และทําใหเกิดสภาพดิไนตริฟเคชั่น 

ลดลง ซึ่งสามารถลด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 – 10 ผังการทํางานการบําบดันํ้าเสียของพืชในระบบบาํบัดน้ําเสียแบบบงึประดษิฐ

 ระบบบึงประดิษฐแบบนํ้าเสียไหลบนผิวดินเปนระบบบอตื้นท่ีมีพืชน้ํา

หลายชนิดเติบโตอยูรวมกัน น้ําเสียจะไหลทวมอยูแตสวนดานบนพื้นดิน โดย

ขนาด ความลาดเอียง ความลึก และระยะเวลาการกักเก็บนํ้าภายในบึง เปน

ปจจัยสําคัญในการออกแบบระบบเพื่อใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) ระบบบึงประดิษฐแบบ 

ระบบบึงประดิษฐแบบนี้จะมีขอดีกวาแบบ 

คือ เปนระบบที่แยกนํ้าเสียไมใหถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว และปองกัน

ไมใหจุลินทรียตางๆ ที่ทําใหเกิดโรคมาปนเปอนกับคนได ในบางประเทศใช

ระบบบึงประดิษฐแบบน้ีในการบําบัดนํ้าเสียจากบอเกรอะ 

และปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบบอปรับเสถียร 

หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบ

ระบบ RBC หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากอาคารดักน้ํา

เสีย (CSO) เปนตน สวนประกอบท่ีสําคัญในการบําบัดน้ําเสียขอ

ประดิษฐแบบน้ี คือ 

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

 

ผังการทํางานการบําบดันํ้าเสียของพืชในระบบบาํบัดน้ําเสียแบบบงึประดษิฐ

ระบบบึงประดิษฐแบบนํ้าเสียไหลบนผิวดินเปนระบบบอตื้นท่ีมีพืชน้ํา

บโตอยูรวมกัน น้ําเสียจะไหลทวมอยูแตสวนดานบนพื้นดิน โดย

ขนาด ความลาดเอียง ความลึก และระยะเวลาการกักเก็บนํ้าภายในบึง เปน

ปจจัยสําคัญในการออกแบบระบบเพื่อใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี

ระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB)

ระบบบึงประดิษฐแบบนี้จะมีขอดีกวาแบบ Free Water Surface Wetland 

คือ เปนระบบที่แยกนํ้าเสียไมใหถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว และปองกัน

ไมใหจุลินทรียตางๆ ที่ทําใหเกิดโรคมาปนเปอนกับคนได ในบางประเทศใช

ระบบบึงประดิษฐแบบน้ีในการบําบัดนํ้าเสียจากบอเกรอะ 

และปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบ Activated Sludge 

หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากอาคารดักน้ํา

สวนประกอบท่ีสําคัญในการบําบัดน้ําเสียขอ

คู่มือระบบบําบดันําเสียชมุชน ‘ 76    
 

 

ผังการทํางานการบําบดันํ้าเสียของพืชในระบบบาํบัดน้ําเสียแบบบงึประดษิฐ 

ระบบบึงประดิษฐแบบนํ้าเสียไหลบนผิวดินเปนระบบบอตื้นท่ีมีพืชน้ํา

บโตอยูรวมกัน น้ําเสียจะไหลทวมอยูแตสวนดานบนพื้นดิน โดย

ขนาด ความลาดเอียง ความลึก และระยะเวลาการกักเก็บนํ้าภายในบึง เปน

ปจจัยสําคัญในการออกแบบระบบเพื่อใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี

Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

Free Water Surface Wetland 

คือ เปนระบบที่แยกนํ้าเสียไมใหถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว และปองกัน

ไมใหจุลินทรียตางๆ ที่ทําใหเกิดโรคมาปนเปอนกับคนได ในบางประเทศใช

ระบบบึงประดิษฐแบบน้ีในการบําบัดนํ้าเสียจากบอเกรอะ (Septic Tank) 

Stabilization Pond) 

Activated Sludge และ

หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากอาคารดักน้ํา

สวนประกอบท่ีสําคัญในการบําบัดน้ําเสียของระบบบึง



 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 – 11 ผังการไหลเวียนของนํ้าเสียในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

 พืชที่ปลูกในระบบ

ออกซิเจนจากอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกน้ําเสีย และยังทําหนาท่ี

สนับสนุนใหกาซที่เกิดขึ้นในระบบ 

สลายแบบแอนแอโรบิค (

ดวย และสามารถกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดโดยการนําไปใชในการ

เจริญเติบโตของพืช 

 ตัวกลาง (Media) 

ของพืชท่ีปลูกในระบบยึดเกาะ

ระบบและชวยรวบรวมนํ้าท้ิงกอนระบายออก

ยึดเกาะ และ (4) สําหรับใชกรองสารแขวนลอยตาง ๆ

ประโยชนที่ไดจากบึงประดิษฐ

ทางตรง: สามารถลดปริมาณสารอินทรีย ของแข็งแขวนลอย และ

สารอาหารไดอยางมีประ

ทางออม: ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศและ

ท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวและนกชนิดตางๆ เปนแหลงพักผอน

หยอนใจและศึกษาทางธรรมชาติ

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

ผังการไหลเวียนของนํ้าเสียในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

พืชที่ปลูกในระบบ จะมีหนาท่ีสนับสนุนใหเกิดการถายเทกาซ

ออกซิเจนจากอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกน้ําเสีย และยังทําหนาท่ี

สนับสนุนใหกาซที่เกิดขึ้นในระบบ เชน กาซมีเทน (Methane) 

(Anaerobic) สามารถระบายออกจากระบบไดอีก

ดวย และสามารถกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดโดยการนําไปใชในการ

Media) จะมีหนาที่สําคัญ คือ (1) เปนท่ีสําหรับใหราก

ของพืชท่ีปลูกในระบบยึดเกาะ (2) ชวยใหเกิดการกระจายของนํ้าเสียที่เขา

ระบบและชวยรวบรวมนํ้าท้ิงกอนระบายออก (3) เปนท่ีสําหรับใหจุลินทรีย

สําหรับใชกรองสารแขวนลอยตาง ๆ 

ประโยชนที่ไดจากบึงประดิษฐ 

สามารถลดปริมาณสารอินทรีย ของแข็งแขวนลอย และ

สารอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคุณภาพแหลงรองรับนํ้าทิ้งดีขึ้น

ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอม

ท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวและนกชนิดตางๆ เปนแหลงพักผอน

หยอนใจและศึกษาทางธรรมชาต ิ
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ผังการไหลเวียนของนํ้าเสียในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 

จะมีหนาท่ีสนับสนุนใหเกิดการถายเทกาซ

ออกซิเจนจากอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกน้ําเสีย และยังทําหนาท่ี

Methane) จากการยอย

สามารถระบายออกจากระบบไดอีก

ดวย และสามารถกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดโดยการนําไปใชในการ

เปนท่ีสําหรับใหราก

ชวยใหเกิดการกระจายของนํ้าเสียที่เขา

เปนท่ีสําหรับใหจุลินทรีย

สามารถลดปริมาณสารอินทรีย ของแข็งแขวนลอย และ

สิทธิภาพ ทําใหคุณภาพแหลงรองรับนํ้าทิ้งดีขึ้น 

ภาพแวดลอม เปน

ท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวและนกชนิดตางๆ เปนแหลงพักผอน
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ตัวอยางระบบบอบึงประดิษฐที่ใชในประเทศไทย 

 เทศบาลเมืองสกลนคร ไดสรางระบบบึงประดิษฐเพื่อรับน้ําหลัง

บําบัดจากระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว โดยมีขนาด

ของระบบสามารถรองรับน้ําเสียได 16,200 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชพื้นที่ใน

การกอสรางระบบบึงประดิษฐ 184.5 ไร 

 เทศบาลนครหาดใหญ ไดสรางระบบบึงประดิษฐเพื่อรับนํ้าหลัง

บําบัดจากระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว โดยมีขนาดของ

ระบบสามารถรองรับนํ้าเสียได 138,600 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชพื้นท่ีในการ

กอสรางระบบบึงประดิษฐ 515 ไร 

  เทศบาลเมืองเพชรบุรี ไดสรางระบบบึงประดิษฐเพื่อรับนํ้าหลัง

บําบัดจากระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว โดยมีขนาด

ของระบบสามารถรองรับนํ้าเสียได 10,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชพื้นที่ใน

การกอสรางระบบบึงประดิษฐ 22 ไร 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชระบบบึงประดิษฐ 

ปญหาทางดานเทคนิคมีนอย เน่ืองจากเปนระบบที่อาศัยธรรมชาติ

เปนหลัก สวนใหญปญหาท่ีพบคอื พืชที่นํามาปลูกไมสามารถเจริญเติบโตเพิ่ม

ปริมาณตามท่ีตองการได อาจเน่ืองมาจากการเลือกใชชนิดของพืชไม

เหมาะสม สภาพของดินไมเหมาะสม โดยมีแนวทางการแกไขสําหรับระบบ

บึงประดิษฐ ดังตารางท่ี 5 – 9 
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ตารางที่ 5 – 7 ตัวอยางเกณฑการออกแบบระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water 

Surface Wetland 

หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ(Design Criteria) 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

1.ระบบบึง

ประดิษฐ แบบ 

Free Water 

Surface : FAS 

Maximum BOD Loading  

- กรณีที่ตองการคา BOD ของนํ้าทิ้ง 20 มก./ล. 4.5 ก./ตร.ม-วัน 

- กรณีที่ตองการคา BOD ของนํ้าทิ้ง 30 มก./ล. 6.0 ก./ตร.ม-วัน 

Maximum TSS Loading  

- กรณีที่ตองการคา TSS ของนํ้าทิ้ง 20 มก./ล. 3.0 ก./ตร.ม-วัน 

- กรณีที่ตองการคา TSS ของนํ้าทิ้ง 30 มก./ล. 5.0 ก./ตร.ม-วัน 

ขนาดบอ (ความยาว : ความกวาง) 3 : 1 - 5 :1 

ความลึกน้ํา (เมตร)  

- สวนที่ 1 และ 3 0.6-0.9 เมตร* 

- สวนที่ 2 1.2-1.5 เมตร* 

Minimum HRT (at Qmax)  

ของสวนที่ 1 และ 3 (วัน) 

2 วัน 

Maximum HRT (at Qave)  

ของสวนที่ 2 (วัน) 

2-3 วัน 

หมายเหตุ ุ : TSS = คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 

 Qmax = Maximum monthly flow และ Qave = Average flow, 

 HRT = เวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic Retention Time) 

ที่มา  : Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewater, EPA/625/R-

99/010 
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ตารางที่ 5 – 8 ตัวอยางเกณฑการออกแบบระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated 

Submerged Bed 

หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ(Design Criteria) 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

1. ระบบบึง

ประดิษฐ แบบ 

Vegetated 

Submerged Bed 

: VSB 

 

 Area Loading Rate 

กรณีทีต่องการคา BOD ของนํ้าทิ้ง 20 มก./ล. 

กรณีทีต่องการคา BOD ของนํ้าทิ้ง 30 มก./ล. 

กรณีทีต่องการคา TSS ของนํ้าทิ้ง 30 มก./ล. 

 

1.6 ก./ตร.ม-วัน 

6 ก./ตร.ม.-วัน 

20 ก./ตร.ม-วัน 

ความลึก (เมตร) 

ตัวกลาง  

น้ํา 

 

0.5-0.6 เมตร 

0.4-0.5 เมตร 

ความกวาง (เมตร) ไมมากกวา 61 เมตร 

ความยาว (เมตร) ไมนอยกวา 15 เมตร 

ความลาดเอียง (Slope) ของกนบอ (%) 0.5-1 

ขนาดของตัวกลาง (Media) (นิ้ว)  

สวนรับนํ้าเสีย (Inlet Zone) 

สวนที่ใชในการบําบัด (Treatment Zone) 

สวนระบายนํ้าทิ้ง (Outlet Zone)  

สวนสําหรับปลูกพืชนํ้า (Planting Media) 

 

1.5-3.0  

3/4-1  

1.5-3.0  

1/4-3/4 

หมายเหตุ ุ : TSS = คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 

  Qmax = Maximum monthly flow และ Qave = Average flow, 

  HRT = เวลาเก็บกักนํ้า (Hydraulic Retention Time)  

ที่มา  :  Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewater, EPA/625/R-

99/010 
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ตารางที่ 5 – 9 แนวทางการแกไขปญหาการทํางานของระบบบึงประดิษฐ  

ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

การอุด

ตันของ

ชั้นกรอง 

น้ําเสียทวมชั้น

ตัวกลางสูงกวาที่

ออกแบบทําใหระบบ

มปีระสิทธิภาพ

ลดลง 

- น้ําเสียมีปริมาณ

สารแขวนลอยสูง 

- ดูแลระบบการกระจายน้ําเขา

บึงประดิษฐใหทั่วถึง ไมใหมี

ตะกอนสะสม ถามีตะกอน

สะสมมากก็จะสังเกตไดจาก

ตนพืชบริ เวณนั้นมีการตาย

จํานวนมาก 

- ลอกตะกอนออกจากชั้นตัวกลาง

อยางนอยปละครั้ง หรือตาม

ความจําเปน 

- ร ะบบรั บอั ตร า

ภาระสารอินทรียสงู

กวาที่ออกแบบไว 

- พิจารณาขยายพื้นที่บึงประดิษฐ 

แมลง

รบกวนใน

พื้นที ่

มีแมลง เชน 

แมลงวันรบกวน 

มีน้ําทวมขังในพื้นที ่ - พิจารณาปรับเปลี่ยนระบบบึง

ประดิษฐจากแบบน้ําเสียไหล

ผานบนดิน เปนระบบไหลผาน

ใตดิน 
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5.5 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 

Contactor; RBC) 

 ระบบแผนจานหมุนชีวภาพ เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาให 

นํ้าเสียไหลผานตัวกลางลักษณะทรงกระบอกซึ่งวางจุมอยูในถังบําบัด 

ตัวกลางทรงกระบอกน้ีจะหมุนอยางชา ๆ เมื่อหมุนขึ้นพนน้ําและสัมผัส

อากาศ จุลินทรียท่ีอาศัยติดอยูกับตัวกลางจะใชออกซิเจนจากอากาศยอย

สลายสารอินทรียในนํ้าเสียที่สัมผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลง 

ก็จะนําน้ําเสียขึ้นมาบําบัดใหมสลับกันเชนนีต้ลอดเวลา 

หลักการทํางานของระบบ 

 กลไกการทํางานของระบบในการบําบัดน้ําเสียอาศัยจุลินทรียแบบใช

อากาศจํานวนมากท่ียึดเกาะติดบนแผนจานหมุนในการยอยสลาย

สารอินทรียในน้ําเสีย โดยการหมุนแผนจานผานน้ําเสีย ซึ่งเมื่อแผนจาน

หมุนขึ้นมาสัมผัสกับอากาศก็จะพาเอาฟลมนํ้าเสียขึ้นสูอากาศดวย ทําให

จุลินทรียไดรับออกซิเจนจากอากาศ เพื่อใชในการยอยสลายหรือเปลี่ยนรูป

สารอินทรียเหลาน้ันใหเปน กาซคารบอนไดออกไซด น้ํา และเซลลจุลินทรีย 

ตอจากน้ันแผนจานจะหมุนลงไปสัมผัสกับนํ้าเสียในถังปฏิกิริยาอีกคร้ัง ทํา

ใหออกซิเจนสวนท่ีเหลือผสมกับน้ําเสีย ซึ่งเปนการเติมออกซิเจนใหกับน้ํา

เสียอีกสวนหนึ่ง สลับกันเชนนี้ตลอดไปเปนวัฏจักร แตเมื่อมีจํานวนจุลินทรีย

ยึดเกาะแผนจานหมุนหนามากขึ้น จะทําใหมีตะกอนจุลินทรียบางสวน หลุด

ลอกจากแผนจานเนื่องจากแรงเฉือนของการหมุน ซึ่งจะรักษาความหนาของ

แผนฟลมใหคอนขางคงท่ีโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ตะกอนจุลินทรียแขวนลอยที่ไหล

ออกจากถังปฏิกิริยานี้ จะไหลเขาสูถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย

และน้ําทิ้ง ทําใหนํ้าทิ้งท่ีออกจากระบบน้ีมีคุณภาพดีขึ้น 
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สวนประกอบของระบบ 

 ระบบแผนจานหมุนชีวภาพเปนระบบบําบัดน้ําเสียอีกรูปแบบหนึ่งของ

ระบบบําบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) ซึ่งองคประกอบหลักของ

ระบบประกอบดวย 1) ถังตกตะกอนขั้นตน (Primary Sedimentation 

Tank) ทําหนาที่ในการแยกของแข็งที่มากับน้ําเสีย 2) ถังปฏิกิริยา ทํา

หนาที่ในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย และ 3) ถังตกตะกอนขั้นท่ี

สอง (Secondary Sedimentation Tank) ทําหนาท่ีในการแยกตะกอน

จุลินทรียและน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว โดยในสวนของถังปฏิกิริยา

ประกอบดวย แผนจานพลาสติกจํานวนมากที่ทําจาก polyethylene (PE) 

หรือ high density polyethylene (HDPE) วางเรียงขนานซอนกัน โดย

ติดตั้งฉากกับเพลาแนวนอนตรงจุดศูนยกลางแผน ซึ่งจุลินทรียท่ีใชในการ

บําบัดน้ําเสียจะยึดเกาะติดบนแผนจานนี้เปนแผนฟลมบางๆ หนาประมาณ 

1- 4 มิลลิเมตร หรือท่ีเรียกระบบน้ีอีกอยางวาเปนระบบ fixed film ทั้งนี้

ชุดแผนจานหมุนทั้งหมดวางติดตั้งในถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ระดับของเพลา

จะอยูเหนือผิวนํ้าเล็กนอย ทําใหพื้นที่ผิวของแผนจานจมอยูในนํ้าประมาณ

รอยละ 35 - 40 ของพื้นที่แผนทั้งหมด และในการหมุนของแผนจานหมุน

ชีวภาพอาศัยชุดมอเตอรขับเคลื่อนเพลาและเฟองทดรอบ เพื่อหมุนแผนจาน

ในอัตราประมาณ 1 - 3 รอบตอนาที 

 ระบบแผนหมุนชีวภาพ จะประกอบดวย บอปรับสาภพการไหล 

(Equalizing Tank) ถังตกตะกอนขั้นตน (Primary Sedimentation Tank) 

ระบบแผนหมุนชีวภาพ ถังตกตะกอนขั้นที่ 2 (Secondary Sedimentation 

Tank) และบอเติมคลอรีน 

 

 



 

 

 

 

 
รูปที่ 5 – 12 ผังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ

เทศบาลเมืองหัวหิน จ

 
ตารางที่ 5 – 10 ตวัอยางเกณฑการออกแบบระบบบาํบัดนํ้าเสียแบบแผนจาน

หมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor

หนวยบําบัด 

1. ถังตกตะกอน

ขั้นตน (Primary 

Sedimentation 

Tank) 

 ระยะเวลา

 อัตราน้ําลน 
อัตราไหลเฉลี่ย

อัตราไหลสูงสุด

 อัตราภาระฝาย 
Rate) 

2.ระบบแผน

หมุนชวีภาพ 

(Rotating 

 ภาระชลศาสตร

 อัตราภาระอินทรีย 
(Organic Loading)

คู่มือระบบบําบดันําเสีย

 

 

 

 

 

ผังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผนหมุนชีวภาพ 

เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

ตวัอยางเกณฑการออกแบบระบบบาํบัดนํ้าเสียแบบแผนจาน

Rotating Biological Contactor) 

เกณฑการออกแบบ (Design Criteria)

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ

ระยะเวลาเก็บกกั 

อัตราน้ําลน (Overflow Rate) 

อัตราไหลเฉลี่ย  

อัตราไหลสูงสุด 

30-50 

70-130 

อัตราภาระฝาย (Weir Loading 

 

125-500 

ภาระชลศาสตร 80-160 ลบ

อัตราภาระอินทรีย  

Organic Loading) 

10-17 กก.
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แผนหมุนชีวภาพ (RBC)  

ตวัอยางเกณฑการออกแบบระบบบาํบัดนํ้าเสียแบบแผนจาน

Design Criteria) 

คาที่ใชออกแบบ 

1-4 ชั่วโมง 

 

50 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน  

130 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

500 ลบ.ม./ม.-วัน 

ลบ.ม./1000 ตร.ม.-วัน 

.BOD ทั้งหมด/1000 

ตร.ม.-วัน 
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หนวยบําบัด 
เกณฑการออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร คาที่ใชออกแบบ 

Biological 

Contactor) 
 เวลาเก็บกักนํ้า (HRT) 0.7-1.5 ชั่วโมง 

3.ถังตกตะกอน

ขั้นสอง

(Sedimentation 

Tank) 

 อัตราน้ําลน (Overflow Rate)  

อัตราไหลเฉลี่ย 

อัตราไหลสูงสุด 

 

16-32 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

40-48 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

 อัตราภาระของแข็ง  
(Solid Loading rate)  

อัตราไหลเฉลี่ย  

อัตราไหลสูงสุด 

 

3-6 กก./ตร.ม.-ชม.  

10 กก./ตร.ม.-ชม. 

 ความลึก 3-4.5 เมตร 

 อัตราภาระฝาย (Weir 

Loading Rate) 

250 ลบ.ม./ม.-วัน 

4. บอเติม

คลอรีน 

(Chlorine 

Contact Tank) 

 เวลาสมัผสั 
อัตราไหลเฉลี่ย 

อัตราไหลสูงสุด 

15-30 นาที  

30  

15 

 ความเขมขนของคลอรีน  
ที่ตองการ 

6 มก./ล. 

 คลอรีนคงเหลือทั้งหมด  0.3-2 มก./ล (0.5-1 มก./ล.)* 

ที่มา : รวบรวมจากหนังสือ "คากําหนดการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย", สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอมแหง

ประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf & Eddy 1991 

 * "แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม", สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 

2542 
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ขอดีระบบแผนจานหมุนชีวภาพ 

- การเริ่มเดินระบบ (Start Up) ไมยุงยาก ใชเวลาเพียง 1 - 2 สัปดาห 

- การดูแลและบํารุงรักษางาย ทําใหไมจําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรู

ความชํานาญมากนัก 

- ไมตองมีการควบคมุการเวียนตะกอนกลับ 
- ใชพลังงานในการเดินระบบนอย เนื่องจากใชพลังงานไฟฟาใชสําหรับ

ขับเคลื่อนมอเตอร เทา น้ัน สงผลใหคาใชจายในการดําเนินการและ

บํารุงรักษาต่ําดวย 

ขอเสียระบบแผนจานหมุนชีวภาพ 

- ราคาเครื่องจักรอุปกรณที่มีราคาแพง เน่ืองจากตองใชวัสดุอยางดีเปน

สวนประกอบ 

- เพลาแกนหมุนที่ตองรับทั้งแรงอัดและแรงบิดชํารุดบอยคร้ัง 

- แผนจานหมุนชีวภาพชํารุดเสียหายงาย หากสัมผัสรังสีอุตราไวโอเล็ต

และสารพิษเปนเวลานานอยางตอเน่ือง 

ตัวอยางระบบแผนจานหมุนชีวภาพที่ใชในประเทศไทย 

 แหลงชุมชนระดับเทศบาลหลายแหงใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผนจาน

หมุนชีวภาพ อาทิเชน เทศบาลตําบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขนาด

ของระบบสามารถรองรับน้ําเสียได 8,000 ลบ.ม./วัน ใชพื้นท่ีในการ

กอสรางประมาณ 6 ไร 

ปญหาและแนวทางการแกไข 

ในการควบคุมดูแลระบบมักประสบปญหาท่ีทําใหคุณภาพน้ําทิ้งไมผาน

เกณฑมาตรฐานโดยสามารถสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข

สําหรับระบบแผนจานหมุนชีวภาพ ไดดังน้ี 
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ตารางที่ 5 – 11 สาเหตุ และแนวทางการแกไขสําหรับระบบแผนจานหมุนชีวภาพ 
 

ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

อัตรา

ภาระ

บรรทุก

สารอินท

รีย 

ไม

เหมาะสม 

อัตราการหมุน

ของเพลา

ตัวกลางไม

เหมาะสม 

ขนาดถังเล็ก

เกินไป จํานวน

แผนจานและ

พื้นที่ผิวไม

พอเพียง 

 ขนาดถังแลพืน้ท่ี 
 แผนจานหมนุ

ชีวภาพ 

 ไมเหมาะสม 

 

- ทําการตรวจสอบและคํานวณปริมาณ

สารอินทรียจากอตัราน้ําเสียและคาบี

โอดี เพื่อใหไดปริมาณสารอินทรียที่เขา

ถังแผนจานหมุนชีวภาพมีหนวยเปน

กิโลกรัม นําคาปริมาตรของถังและ

พื้นที่ทั้งหมดของแผน 

ไปหาอตัราสวนคาบีโอดีตอปริมาตรถัง

และ 

คาบโีอดีตอพ้ืนที่แผน ซึ่งเมื่อนําไป

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานแลวจะ

ทราบทันทีวาระบบที่ออกแบบไว

เหมาะสมหรือไม 

- อัตราการหมุน

ของเพลากลาง

ไมเหมาะสม 

- ปรับอัตราการหมนุของเพลาตัวกลาง 

ใหเหมาะสมเพื่อเพิ่มอตัราการยอย

สลาย 

อัตราการเติมอากาศ และอัตราการ

กวนน้ําเสียในถังบาํบัด ซึ่งโดยปกติ

อัตราการหมุนเทากับ 1-2 รอบ/นาที 

แตบางครั้งอาจสูงถึง 3 รอบ/นาที ซึ่ง

ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการสังเกตและ

การวิเคราะหตวัอยางนํ้า 

ทิศ

ทางการ

ไหลเขา

ของ 

น้ําเสียไม

การไหลเขา 

ของนํ้าเสีย 

ถูกออกแบบให

ไหลเขาในทิศ

ขนานกับ

การเกิดตะกอน

เกาะตัวบนแผน

จานหมุนไม

สม่ําเสมอ จะมี

ตะกอนเกาะตัว

- ควรออกแบบการกระจายนํ้าเขาใน

แนวตั้งฉากกับแนวแกนหมุนและควร

กระจายการไหลเขาของน้ําให

สม่ําเสมอตลอดแนว 

- ตรวจสอบบาํรุงรักษาชุดลูกปน
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ปญหา ลักษณะ สาเหต ุ แนวทางการแกไข 

เหมาะสม แนวแกนของ

แผนจานหมุน 

มากในชวงแผน

แรกๆทีน่้ําเสียไหล

เขา เนื่องจากน้ํา

เสียมีความเขมขน

สูงทําใหนํ้าหนัก

บนเพลาไม

สม่ําเสมอ  

เกิดแรงบิดที่เยื้อง

ศูนยของแกนเพลา

ขึ้น 

แกนเพลาอยางสม่ําเสมอ 

การ

ควบคุม 

ดูแลและ

การ

บํารุงรัก

ษา 

เฟองหรือเพลา 

ไมสามารถรับ

แรงเฉือน และ

แรงบดิ 

ที่เยื้องศูนยได 

แรงบดิที่เยื้องศูนย 

ของแกนเพลา 

เมื่อแผนจานหมุนชีวภาพหยุดดําเนินการ

เปนระยะเวลานาน กอนทําการ

เดินเครื่องใหม 

ควรทําความสะอาดตะไครน้ําที่เกาะ

บนผิวจาน เพราะจะทําใหเกิดแรงบดิ 

ทําใหเพลากลางเกิดความเสียหายได

จากความไมสมดุลจากน้ําหนักบนแผน 
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บทที่ 6 

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในประเทศไทย 

(Domestic Wastewater System) 
 

ปจจุบันยังมีชุมชนเมืองหลายแหงในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลตําบลท่ียังไมมีระบบรวบรวมนํ้าเสียครอบคลุมท้ังเขตการปกครอง

และยังไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนจึงมีการระบาย น้ําเสียท่ียังไม

ผานการบําบัดลงสูทอระบายนํ้าและไหลออกสูสิ่งแวดลอมหรือแหลงนํ้า

โดยตรง สวนที่มีระบบรวบรวมนํ้าเสียของชุมชนเมืองสวนใหญของประเทศ

ไทยเปนแบบทอรวม โดยระบายน้ําเสียรวมกับนํ้าฝนประกอบกับการจัดการ 

นํ้าเสียจากแหลงชุมชนที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีสําคัญยังดําเนินการไม

ท่ัวถึง จากการคาดการณปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนในปจจุบันมี

ประมาณ 9.59 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เกิดขึ้นจากชุมชนเมืองระดับ

เทศบาล (2,440 แหง) ประมาณ 3.48 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน พื้นท่ี

องคการบริหารสวนตําบล (5,335 แหง) ประมาณ 5.25 ลานลูกบาศก

เมตรตอวันและพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาประมาณ 0.86 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอวัน สําหรับพื้นที่ชุมชนท่ีตองไดรับการจัดการเรงดวน 

ไดแก พื้นท่ีวิกฤตคุณภาพน้ํา พื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ พื้นท่ีคุมครอง

สิ่งแวดลอม จังหวัดแหลงทองเที่ยว พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งสามารถคิดเปนปริมาณนํ้าเสียชุมชนประมาณ 

5.87 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน 
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6.1 สถานการณการจัดการน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด 

 แหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนสวนใหญ ไดแก บานเรือนท่ีอยูอาศัย 

โรงแรม อาคารพาณิชย รานอาหาร ภัตตาคาร หอพัก สถานบริการอาบ

อบนวด โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา ตลาด 

และท่ีดินจัดสรร ทั้ง น้ี การจัดการนํ้าเสีย ณ แหลงกําเนิด (On-Site 

Treatment System) โดยท่ัวไปจะเปนการดําเนินการภายใตกฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติสงเสริม

และรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล อมแห งชาติ  พ .ศ .2535 ที่ กํ าหนดให

แหลงกําเนิดมลพิษบางประเภทตองถูกควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

6.2 สถานการณการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ท่ีผานมารัฐบาลจัดสรรงบประมาณกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชนทั่วประเทศ (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559) มีจํานวนรวม

ท้ังสิ้น 101 แหง ดังแสดงในรูปท่ี 5 - 1 โดยกอสรางแลวเสร็จจํานวน 96 

แหง กําลังกอสราง 2 แหง และชะลอโครงการ 3 แหง (ไดแก จังหวัด

สมุทรปราการ เทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลเมืองชุมพร) 

ความสามารถรองรับนํ้าเสียรวมของระบบฯ 101 แหง ประมาณ 3.2 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 34.67 ของปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดขึ้น 

9.59 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งระบบฯ ท้ัง 101 แหง จะอยูในความ

รับผิดชอบและบริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล 

จํานวน 87 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 1 แหง 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 2 แหง เมืองพัทยา จํานวน 2 

แหง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 แหง และกรุงเทพฯ จํานวน 8 แหง 

(ดังแสดงในรูปที่ 5 - 2) 
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หากพิจารณาความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้า

เสียสามารถแบงไดเปน ระบบขนาดใหญ รองรับนํ้าเสียไดมากกวา 50,000 

ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 12 แหง ระบบขนาดกลาง รองรับนํ้าเสียได

ตั้งแต 10,000 – 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 44 แหง และระบบ

ขนาดเล็ก รองรับนํ้าเสียไมเกิน 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 45 

แหง (ดังแสดงในรูปท่ี 5 - 3) ซึ่งยังไมรวมระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุม

อาคาร (Cluster Treatment System) ที่มีจํานวนประมาณ 38 แหง 

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุนชนในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 5 

ประเภทใหญๆ (ดังแสดงในรูปท่ี 5 - 4) ไดแก 

 ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP)  

 ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL)  

 ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจหรือระบบตะกอนเรง (Activated Sludge: AS)  

 ระบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland: CW)  

 ระบบแผนหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC)  
  

 ท้ังน้ี ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนบางแหงใชรูปแบบในการบําบัด

นํ้าเสียมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก การใชระบบบอปรับเสถียร (SP) รวมกับ

ระบบบึงประดิษฐ (CW) หรือระบบบอปรับเสถียรรวมกับระบบแอ็กติเว

เต็ดสลัดจ (AS) เชน ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนครหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา และระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนตน 
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รูปที่ 5 – 1 ที่ตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชมุชนทั่วประเทศ 
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รูปที่ 5 - 2 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามหนวยงานรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 - 3 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามขนาด 

 

 

  

 

 

 
รูปที่ 5 - 4 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามประเภทระบบ

ระดบัเทศบาล       45   แหง 

กรุงเทพมหานคร        8   แหง 

เมืองพัทยา        2   แหง 

องคการบริหารสวนจังหวดั (อบจ.)   1   แหง 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)   2   แหง 

สมทุรปราการ    1    แหง 

ขนาดใหญ (มากกวา 50,000 ลบ.ม./วัน)    12  แหง 

ขนาดใหญ (10,000 – 50,000 ลบ.ม./วัน)    44  แหง 

ขนาดใหญ (ไมเกิน 10,000 ลบ.ม./วัน)       45  แหง 

ระบบ SP 45 แหง 

ระบบ AL 17 แหง 

ระบบ AS 37 แหง 

ระบบ CW  1 แหง 

ระบบ RBC  1 แหง 
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