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บทคัดย่ อ
การจัดการน้ าเสี ย เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ชุมชนต่าง ๆ ต้องดู แลอย่างทัว่ ถึ ง เรื่ องนี้ ถูกรวมอยูใ่ น
เรื่ องของการจัดการผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบเรื่ องการจัดการน้ าเสี ยและน้ าทิ้งที่
ปล่อยออกจากภายในชุ มชน เป็ นหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดเจน น้ าทิ้งจากชุ มชนหมาย
รวมถึ ง น้ าเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากการอยู่อาศัย เช่ น น้ าใช้จากส้ วม การซักล้าง และน้ าทิ้งจากการระบาย
เป็ นต้น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึกษามาตรฐานและหลัก การท างานของบ่ อบ าบัดน้ าเสี ย แต่ล ะ
ประเภท ซึ่ งโครงการ ศุ ภาลัยลอฟท์ สถานี ตลาดพลู จัดทาระบบบ าบัดน้ าเสี ยแบบบ่อเติ มอากาศ
โดยเป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่อาศัยการเติมออกซิ เจนจากเครื่ องเติมอากาศ ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรื อ
ยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิ เจนในน้ าให้มีปริ มาณเพียงพอ สาหรับจุลินทรี ยส์ ามารถนาไปใช้
ย่อยสลายสารอิ นทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้เร็ วขึ้ นกว่าการปล่ อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทาให้ระบบ
บาบัดน้ าเสี ยแบบบ่อเติมอากาศสามารถบาบัดน้ าเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คำสำคัญ : มาตรฐาน/บ่อบาบัดน้ าเสี ย/กฎหมาย

ง

Project Title : Study of Standard for Wastewater Pond System
Credits
:5
By
: Mr. Ukit Kumchoi
: Mr. Thapanapong Pitakkijpaisan
5703100002
: Mr. Thamsapong Atichaipulsiri
5703100024
Advisor
: Mr. pramual Wangkasam
5703100025
Degree
: Bachelor of Engineering
Major
: Engineering
Faculty
: Mechanical Engineering
Semester / Academic year: 2/2016

Abstract
Wastewater management, it is important thing that the community have to take care
thoroughly in the places. This was included in the issue of environmental management.
Responsibility for wastewater and drain-water (greywater) released from the community is duty
clearly required by law. The wastewater from the community includes wastewater from
household sewage such as toilet water, washing and sewage water, etc. The purpose is to study
the standard and principles of different wastewater treatment pond systems. The project of
Supalai Loft at Talad Phlu Station is a wastewater treatment plant. It uses oxygen from the aerator
to install floating or attached to the platform and increase enough oxygen to the water.
Microorganisms can be used to decompose organic matter in wastewater faster than releasing it
naturally. As the result, aeration pond system can effectively treat wastewater.
Keywords: Standard / Wastewater Treatment / Law

