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บทคัดย่ อ
รายงานนีนําเสนอหลักการทํางานและการ
ติดตังถังบําบัดนําเสี ยในระบบบําบัดนําเสี ยซึ งได้
ทําการศึกษา และปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์โตโยต้าเมือง
นนทบุรี ในระหว่างโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสยาม หลักการทํางานและ
ส่ วนประกอบต่างๆ ของถังบําบัดนําเสี ยซึ ง
ประกอบด้วย ท่ออ่อน ฝาถังบําบัดนําเสี ย ตัวกลาง
ชีวภาพ ตูค้ วบคุมชนิ ดใช้ภายในอาคาร ปั4มลมชนิ ด
ไดอะแฟลม ลวดสลิง และอืนๆ ถูกนําเสนอไว้โดย
ละเอียดเป็ นอันดับแรก จากนัน วัสดุและอุปกรณ์ที
จําเป็ นสําหรับการติดตังตลอดจนขันตอนในการ
ติดตังและการแก้ปัญหาในการติดตังถังบําบัดนํา
เสี ยได้ถูกนําเสนอไว้อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพือศึกษาข้อมูลเกียวกับการติดตังถัง
บําบัดนําเสี ย
2. เพือศึกษาข้อมูลการการทํางานของ
ระบบถังบําบัดนําเสี ย
3. เพือศีกษาปั ญหาทีเกิดจากการติดตัง
4. เพือศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาการติดตัง
ขอบเขตโครงงาน
>. หลักการทํางานของถังบําบัดนําเสี ย
?. ขันตอนการติดตังถังบําบัดนําเสี ย

ประโยชน์ ทคี% าดว่ าจะได้ รับ
>. ทราบถึงวิธีการทํางานของถังบําบัด
นําเสี ย
?. ทราบถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาทีติดตัง

หลักการทํางาน
ถังบําบัดนําเสี ยนําเสี ย รับนําเสี ยที
ปล่อยออกมาจากการใช้นาในอาคาร
ํ
เมือบําบัด
นําได้ตามมารตฐานแล้ว จึงจะปล่อยลงแหล่งนํา
สาธารณะ

หลักการเบืองต้ นของระบบถังบําบัดนํา
เสี ย
ถังบําบัดนําเสี ยทําหน้าทีปรับสภาพนํา
ให้ได้ตามมารตฐานทังนีเพราะระบบถังบําบัด
นําเสี ยระบบทีจะต้องพบเห็นภายในทุกอาคาร
หยุดใหม่ๆอยูเ่ สมอ
ส่ วนที>ของถังบําบัด อาศัยหลักการ
ตกตะกอน และ การย่อยสลายสารอินทรี ย ์ โดย
การแยกตัวเองของแข็งทีปนอยูใ่ นนําทิงและการ
ย่อยสลายตะกอนจมและตะกอนลอย(Digestion
Of Sludge And Scum )โดยแบคทีเรี ยทีอยูก่ น้ ถัง
และภายในถัง ตามขบวนการย่อยสลายแบบไร้
อากาศเกิดก๊าชมีเทน คาร์ บอนไดออกไซด์

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไฮโดรเจน เชลล์ใหม่ นํา ความ
ร้อน ปุ๋ ย จนกระทังเหนื อตะกอนส่ วนน้อยทีจะแปล
สะภาพเป็ นกากตะกอนคงตัวทีไม่ยอ่ ยสลายอีก
ต่อไป
ส่ วนที 2. ของถังบําบัด เป็ นส่ วนทีย่อยสลาย
สารอินทรี ยแ์ บบเติมอากาศ ภายในส่ วนนีจะมี
ตัวกลาง( Bio cell) เพือให้จุลินทรี ยช์ นิดใช้อากาศ
(aerobic Bacteria) จะบําบัดนํา ทีผ่านจาก Septic
Zone เพือการย่อยสลายสารอินทรี ยย์ ดึ เกาะเป็ น
ฟิ ล์มชีวภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงขึ
ิ น ในส่ วนนีจะ
มีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดถึง 80-85 %นําทีผ่าน
การบําบัดจะมีค่าบีโอดีตาํ สามารถปล่อยสู่ แหล่งนํา
สาธารณะได้
ส่ วนที 3. ของถังบําบัด หลักการทํางานของส่ วน
ตกตะกอน เพือแยกตะกอนจุลินทรี ยอ์ อกจากนําที
บําบัดแล้วให้ได้นาใส
ํ ก่อนระบายลงสู่ ลาํ ธาร
สาธารณะต่อไป
ขันตอนในการรวบร่ วมข้ อมูลในการติดตัง
แบ่งขันตอนการติดตังถังบําบัดขนาดใหญ่ได้
ดังนี
1 การสํารวจพืนทีก่อนการติดตัง คือการดูแบบ
โครงสร้างว่าถังนีติดตังในส่ วยใหนของโครงการน
? การทําฐานราก ตรวจสอบท่อนําทีจะเข้าถังความ
ลึกของถังรางระบายและขนาดของถังโดยดูจาก
แบบ
c การเคลือนย้ายถัง การเคลือนย้ายถังเพือติดตังควร
มีการสํารวจพืนทีโดยรอบว่ารถทีขนส่ งถังสามารถ
เข้ามาถึงพืนทีได้ขนาดไหนเพือไม่ให้เสี ยเวลาใน
การเคลือนย้ายถัง
d ขันตอนการติดตังจะวางถังลงบนพืน คอนกรี ต
เสริ มเล็ก จัดระดับตําแหน่งแนวถัง แล้วปลดสลิง

หรื อคานทีใช้ยกถังออก ยึดสลิงและการเติมนํา
ใช้สวิงทีส่ งมาพร้อมถัง รัดตัวถังเพือป้ องกันถัง
ลอยหรื อเคลือนตัว
ผลการทดลอง
จากผลการติดตังถังบําบัดนําเสี ย ว่า
สามารถติดตังได้ตามแผนการติดตัง โดยการใด้
ทําไปถึงขันตอนการถมทราย เพือรอทํางานใน
ส่ วยงานโครงสร้างต่อไป ผลทีได้จากการติดตัง
เป็ นไปตามเวลาทํางานทีกําหนด
สรุ ปผลการดําเนินงาน
ในการฝึ กงานเกียวกับเรื องการติดตังถัง
บําบัดนําเสี ย ต้องมีการรวบรวมข้อมูลการ
ทํางานของแบบการติดตังอย่างละเอียด เพือนํา
ข้อมูลทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางการแก้ไขเพือนําไปปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ อง และผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานทีดียงขึ
ิ น
ข้ อเสนอแนะ
>. การปฏิบตั ิงานควรปรึ กษากับผูท้ ี
เกียวข้องเพือให้งานดําเนินได้ไม่มีปัญหา
?. ไม่ควรไปอยูใ่ นจุดพืนทีอันตราย
ควรมีป้ายบ่งชี
c. อุปกรณ์ทีใช้ในการก่อสร้างต้อง
แข็งแรงไม่ชาํ รุ ดเสี ยหาย

