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บทที่ 1
บทนำ
เนื่ องจากในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ งเป็ นแหล่งซึ่ งมีการปล่อยน้ าเสี ยออกนอก
สถานประกอบการโดยไม่ มี ก ารบ าบัดน้ า เสี ย ก่ อน ท าให้เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อม จึ งมี ก ารออก
กฏหมายหรื อ กฎกระทรวงทั้ง กระทรวงสาธารณะสุ ข และกระทรวงอุ ต สาหกรรม ก าหนดให้ ส ถาน
ประกอบการมีความตระหนักถึ งปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและต้องปฏิบตั ิตามกฏหมายหรื อกฏกระทรวงให้มีการ
ดูแลบาบัดน้ าเสี ยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นที่ราคาญต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ
โรงงานเป็ นผูส้ ร้ างน้ าเสี ยขึ้น จึงจาเป็ นต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาให้น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นกลายเป็ น
น้ าดี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ สาธารณะส่ วนรวม เป็ นพันธะกิจที่ตอ้ งดาเนินการตามหน้าที่ต่อสังคมโดยตรง
การละเลยและเพิกเฉยต่อภารกิ จที่สาคัญนี้ จะทาให้เกิ ดปั ญหามลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นความผิดที่ตอ้ ง
ได้รับโทษตามกฏหมาย
ปั จ จุ บ ัน การบ าบัด น้ า เสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมก็ มี ห ลากหลายวิ ธี ด้ว ยกัน ขึ้ น อยู่ก ับ ความ
เหมาะสมว่าจะเลื อกใช้วิธีใดหรื อระบบใดที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ากัน เพราะโรงงานบางแห่ งอาจจะถู ก
จากัดด้วยข้อจากัดหลายอย่างในเวลาเดี ยวกัน ทั้งในด้านพื้นที่และงบประมาณและปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิ ดขึ้น
ซึ่ งข้อจากัดเหล่านี้ตอ้ งถูกนามาวิเคราะห์เพื่อวางระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เหมาะสมกับโรงงานแต่ละแห่ง

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงงานในกรณี ศึกษาเป็ นองค์กรที่ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับอาหารสัตว์มาอย่างยาวนาน โดยมีพนักงาน
ประจา ทั้งหมด 100 คน ประจาสาขา นครปฐม มีพ้ืนที่โรงงาน 10 ไร่ โดยเป็ นพื้นที่อาคารเครื่ องจักร 7 ไร่
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ส่งขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ประเภท ทั้งที่เป็ น
1. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ า
2. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารสัตว์ เช่น เม็ดข้าวโพด มันเส้น ปลาป่ น ราข้าวสาลี ราข้าว โดย
ในแต่ละวันจะมีรถบรรทุก นาวัตถุดิบมาส่ งที่โรงงาน โดยผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่
การ ตรวจสอบคุณภาพ จากห้องแลป เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว รถบรรทุก ก็จะเข้าไปในโรงงาน บริ เวณจุดรับ
วัตถุดิบ เช่น จุดรับราข้าวสาลี และ จุดรับเม็ดข้าวโพด โดยมีเครื่ องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้สายพานดึง วัตถุดิบ
ไปเก็บยังถังไซโลขนาดใหญ่ รู ปที่ 1.1 แสดงภาพรถบรรทุกนาราข้าวเทลงเครื่ องจักร มีสายพานดึงไปเก็บ
ยังไซโล
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รู ปที่ 1.1 ภาพรถบรรทุกนาราข้าวเทลงเครื่ องจักรสายพานดึงไปเก็บยังไซโล
รู ปที่ 1.2 แสดงวัตถุดิบข้าวโพดที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

รู ปที่ 1.2 วัตถุดิบข้าวโพดที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
รู ปที่ 1.3 แสดงถังไซโลที่ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ

รู ปที่ 1.3 ถังไซโลที่ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ
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ในแต่ละครั้งที่มีการส่ งมอบวัตถุดิบ บริ เวณจุดรับวัตถุดิบหลังจากได้จดั เก็บวัตถุดิบเรี ยบร้อยแล้ว
พนักงานจะทาการปัดกวาดและล้างทาความสะอาดบริ เวณโดยรอบ รวมทั้งการล้างทาความสะอาด เครื่ อง
อัดเม็ดที่ใช้ในระหว่างการผลิต ปั ญหาเม็ดอาหารไม่ได้คุณภาพหรื ออาหารติดเครื่ องจักร จนออกมาเป็ นเม็ด
ตามมาตรฐานที่กาหนดไม่ได้ รู ปที่ 1.4 และ 1.5 แสดงการทางานของเครื่ องจักร

รู ปที่ 1.4 สกรู ที่ใช้ในการบดวัตถุดิบให้ละเอียด

รู ปที่ 1.5 การทางานของเครื่ องจักร
น้ าที่เกิดจากการชะล้างจะไหลไปตามท่อระบายน้ าที่ได้มีการออกแบบไว้ โดยเศษอาหารที่เกิดจาก
กระบวนการผลิ ตจะไหลลงสู่ บ่อตักไขมันที่ ส ะสมเศษอาหาร คราบไขมันที่ เกิ ดจากการชะล้างทาความ
สะอาดเครื่ องจักรจะไหลไปรวมยังจุดดักไขมันก่อนปล่อยออกสู่ คลองสาธารณะบริ เวณด้านข้างโรงงาน รู ป
ที่ 1.6 แสดงสภาพบ่อดักไขมันในปั จจุบนั ซึ่งพบว่ามีสภาพปัญหาการสะสมของไขมันและมีกลิ่นเหม็น
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รู ปที่ 1.6 สภาพบ่อดักไขมันในปั จจุบนั
อัตรากาลังการผลิตในแต่ละวันสาหรับอาหารสัตว์ประมาณ 3-5 ตันต่อวันหรื อ 150 ตันต่อเดือน
ปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิ ดจากการผลิ ตวันละประมาณ10 ลู กบาศก์เมตร การใช้น้ าประปาที่จาหน่ ายโดยการ
ประปาภูมิภาค 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ าประปาที่ใช้ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
จะมีการปล่อยน้ าเสี ยจากขั้นตอนกระบวนการผลิตและการล้างทาความสะอาดภายในโรงงาน ซึ่ ง
เกิดจากการสะสมของไขมันและเศษวัตถุดิบเป็ นจานวนมาก น้ าเสี ยอีกส่ วนหนึ่งเกิดจากการทาความสะอาด
เครื่ องจักร จะเป็ นน้ าเสี ยที่มีปริ มาณจานวนมากซึ่ งหากไม่มีการจัดการด้านกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยอย่าง
ถูกต้องและปล่อยน้ าออกไปนอกโรงงานจะเป็ นสร้ างปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและมีการร้องเรี ยน โรงงานจะต้อง
ได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ งทางกฎหมายหรื อทางธุ รกิจ เป็ นปั ญหาสาคัญที่โรงงานต้องดูแลแก้ไขให้
ถูกต้อง
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รู ปแบบปัญหาการจัดการด้านกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยอย่างถูกต้องประกอบด้วย
1. ไม่มีการบาบัดเลย
2. มีการบาบัดด้วยกระบวนการที่ไม่เหมาะสม หรื อ
3. มีการบาบัดเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอต่อการรองรับอัตราการเกิดน้ าเสี ย
ในปัจจุบนั บริ ษทั มีบ่อดักไขมันขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อสภาพการสะสมของไขมันและมีกลิ่นเหม็น
จากการสะสมของไขมันและเศษวัตถุดิบจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากกับโรงงาน
ก่อนปล่อยออกไปสู่ แหล่งน้ าภายนอก
รู ปที่ 1.7 แสดงสภาพบ่อดักไขมันในปัจจุบนั ซึ่งมีปัญหาเรื่ องการสะสมของไขมันและมีกลิ่นเหม็น
ส่ วนรู ปที่ 1.8 แสดงสภาพจุดปล่อยน้ าออกนอกโรงงาน

รู ปที่ 1.7 สภาพบ่อดักไขมันในปัจจุบนั

รู ปที่ 1.8 สภาพจุดปล่อยน้ าออกนอกโรงงาน
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
2. เพื่อศึกษารู ปแบบความเหมาะสมของบ่อบาบัดน้ าเสี ยที่สามารถใช้งานได้จริ งในพื้นที่ที่จากัด
3. เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ย

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษานี้จะครอบคลุมเฉพาะรู ปแบบการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยเพื่อสามารถนา
ข้อมูลไปประกอบในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการเลือกรู ปแบบการก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยได้อย่าง
เหมาะสมในโรงงาน ใช้เป็ นกรณี ศึกษา

1.4 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1. สารวจทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าเสี ย
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบวิเคราะห์น้ าเสี ยที่ปล่อยออกจากโรงงาน
3. ศึกษาสภาพการใช้งานของระบบบาบัดน้ าในปัจจุบนั
4. กาหนดรู ปแบบความเหมาะสมของขนาดบ่อบาบัดน้ าเสี ย
5. กาหนดข้อพิจารณาสาหรับการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ย
6.สรุ ปผลการศึกษา

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั นี้
1. ทาให้สามารถวิเคราะห์และรับรู้สาเหตุของปั ญหารวมไปถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นได้ในการจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ย
2. ปฏับตั ิถูกต้องตามกฎหมายกาหนด
3. ได้ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เหมาะสมกับสภาพปั ญหา
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1.6 คำนิยำมศัพท์
คานิยามศัพท์มีดงั นี้
1. นำ้ เสี ย หมายถึงน้ าที่มีส่ิ งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่ กลายเป็ นน้ าที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ และ
น่ารังเกียจของคนทัว่ ไป ไม่เหมาะสมสาหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป
2. กำรบำบัดนำ้ เสี ย หมายถึง การกาจัดหรื อทาลายสิ่ งปนเปื้ อนในน้ าเสี ยให้หมดไป หรื อเหลือ
น้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กาหนดและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม น้ าเสี ยจากแหล่ง
ต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบาบัดน้ าจึงมีหลายวิธีที่แตกต่างกัน
3. ระบบบำบัดนำ้ เสี ยแบบบ่ อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon หรื อ AL) เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่
อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่ องเติมอากาศ (Aerator)
4. ระบบบำบัดน้ำ เสี ยแบบบ่ อปรั บเสถียร (Stabilization Pond) เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ อาศัย
ธรรมชาติในการบาบัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย ซึ่ งแบ่งตาม ลักษณะการท างานได้3รู ปแบบ คือ บ่อ
แอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic
Pond)และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุ ดท้ายจะทาหน้าที่เป็ นบ่อบ่ม (Maturation Pond)

บทที่ 2
ทฤษฏีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครอบคลุมการศึกษา
ด้านทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
2. วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดน้ าเสี ย
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าเสี ย ในวิธีต่างๆ

2.1 กระบวนการผลิตอาหารสั ตว์
กระบวนการในการผลิตอาหารสัตว์ประด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับวัตถุดิบ
2. ทาวัตถุดิบให้สุก
3. ร่ อนวัตถุดิบผ่านตระแกรง
4. บดวัตถุดิบให้ละเอียด
5. ลดอุณหภูมิวตั ถุดิบที่ผา่ นการบดจนละเอียด
6. บรรจุวตั ถุดิบเพื่อส่ งมอบให้แก่ลูกค้าหรื อส่ งไปยังกระบวนการผสมวัตถุดิบอื่น
7. ผสมวัตถุดิบต่าง ๆ ตามสู ตรสู ตรเฉพาะของโรงงาน
8. อัดเม็ดวัตถุดิบที่ผา่ นการผสม
9. ปรับสภาพและอบแห้งอาหารสัตว์ที่ผา่ นการอัดเม็ด
10. ทาวัตถุดิบที่ผา่ นการอบแห้งแล้วให้เย็นลง
11. คัดขนาดอาหารสัตว์ที่ผา่ นกระบวนการต่าง ๆ
12. บรรจุและการส่ งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากไซโล
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การรับวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จะมีการใช้วตั ถุดิบ ทั้งที่แปรรู ปแล้วหรื อ
ยังไม่ได้แปรรู ป การรั บและจัดเก็บวัตถุดิบเป็ นสิ่ งสาคัญ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดิ บสด ไม่ผ่านการ
แปรรู ป เช่น ปลาป่ น เปลือกกุง้ สามารถเก็บได้ไม่นาน หากเก็บไว้นานจะเกิดการย่อยสลายและเกิด
เชื้อรา แบคทีเรี ย มีผลกระทบเป็ นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยงั ต้องมีรถขนส่ งวัตถุดิบ
เป็ นส่ วนให้เกิดน้ าเสี ยที่มีความสกปรกสู ง
การทาวัตถุดิบให้สุกโดยความร้อนจากหม้อไอน้ า หรื อหม้อน้ ามันร้อน เพื่อให้ง่ายต่อการ
บดให้ละเอียด หากใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปหรื อระยะเวลานานเกิ นไปจะทาให้เกิดกลิ่ นไหม้และ
เหม็น รวมทั้งมีการส่ งผลต่อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิดมลพิษอากาศจากเขม่า
ควันของการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งจากหม้อไอน้าหรื อน้ ามันร้ อน โรงงานผลิ ตอาหารสัตว์ที่มีระบบ
บาบัดกลิ่ น ส่ วนมากนิ ยมใช้ระบบแบบเปี ยก (wet scrubber) ซึ่ งจะสามารถบาบัดกลิ่ นได้
เพียงบางส่ วนเท่านั้นและยังก่อให้เกิดน้ า เสี ยจากน้ าที่ใช้บาบัดกลิ่นอีกด้วย
การร่ อนวัตถุดิบผ่านตะแกรง เป็ นการแยกวัตถุดิบและสิ่ งเจือปนที่มีขนาดใหญ่รวมถึงส่ วนที่
ไม่สามารถบดได้ออก เช่น กระดูกปลาชิ้ นใหญ่ เป็ นต้น การทาให้กระบวนการบดมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นจะส่ งผลกระทบก่อให้เกิดปั ญหาฝุ่ นละอองจากการฟุ้ งกระจายของวัตถุดิบระหว่างการร่ อน
และกากของเสี ยที่คา้ งอยูบ่ นตะแกรง
การบดวัตถุดิบให้ละเอียดจะช่ วยให้ง่ายต่อการผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น โดยการลาเลียง
วัตถุดิบด้วยสายพานลาเลียงหรื อสกรู ลาเลียง ระบบการลาเลียงควรเป็ นระบบปิ ดเพื่อลดการสู ญเสี ย
วัตถุดิบ และลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองในสถานที่ทางาน
การลดอุณหภูมิวตั ถุดิบที่ผา่ นการบดจนละเอียดให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง และโดย
ไม่ให้สูงกว่า 40 องศาเซลเซี ยส ด้วยการใช้น้ าสะอาดในการหล่อเย็น ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนน้ าที่ใช้เพื่อ
ป้ องกันความสกปรกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
การบรรจุวตั ถุดิบเพื่อส่ งมอบให้แก่ลูกค้า หรื อส่ งไปยังกระบวนการผสมวัตถุดิบอื่นต่อไป
จะใช้ไซโลในการบรรจุ ซึ่งก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจาย เป็ นสาเหตุของปั ญหาการสู ญเสี ยวัตถุดิบ และ
ปัญหาฝุ่ นละอองในสถานที่ทางาน
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การผสมวัตถุดิบต่าง ๆ ตามสู ตรสู ตรเฉพาะของโรงงาน เป็ นการเทวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ลง
ในเครื่ องผสมวัตถุดิบ กระบวนการนี้ จะก่อให้เกิดฝุ่ นละอองของวัตถุดิบที่ฟุ้งกระจายและเกิดการ
สู ญเสี ยวัตถุดิบจากการใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายวัตถดิบ
การอัดเม็ดวัตถุดิบที่ผา่ นการผสม เป็ นการดาเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคงที่โดย
อาศัยความร้อนจากไอน้ าร้อนทาให้วตั ถุดิบจับตัวและอัดผ่านช่องเล็กๆ โดยเม็ดอาหารสัตว์ที่อดั
ออกมาจะมีลกั ษณะที่นิ่มและมีอุณหภูมิสูง ทั้งนี้ อาจมีอาหารสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้น ซึ่งของ
เสี ยเหล่านี้จะสามารถนาไปผสมเป็ นวัตถุดิบรองในการผลิตครั้งต่อไป ในกระบวนการอัดเม็ดนี้ยงั
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นที่จาเป็ นต้องทาการบาบัดด้วย
การปรับสภาพและอบแห้งอาหารสัตว์ที่ผา่ นการอัดเม็ดจาทาให้ส่วนผสมในอาหารสัตว์ สุ ก
และเหมาะกับความต้องการของสัตว์น้ นั ๆ จากนั้นจึงลดความชื้ นในอาหารสัตว์ ให้มีค่าประมาณ
ร้อยละ 8 – 15 ขั้นตอนนี้จะเกิดกลิ่นเหม็นได้เช่นกัน
การทาวัตถุดิบที่ผา่ นการอบแห้งแล้วให้เย็นลง เป็ นการดาเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการบรรจุโดยอาศัยน้ าเป็ นตัวระเหยความร้อนให้อยูใ่ นอุณหภูมิบรรยากาศ ซึ่ งต้องใช้น้ า สะอาด
ปริ ม าณมากในการระบายความร้ อนและหมุ นเวี ย นในระบบ แต่ ต้องงมี ก ารเปลี่ ย นถ่ ายน้ า เพื่ อ
ป้ องกันความสกปรก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
การคัดขนาดอาหารสัต ว์ที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดยการร่ อนผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้
ขนาดตามที่ ต้องการ การร่ อนคัด ขนาดที่ ก่ อให้เกิ ดฝุ่ นละอองของอาหารสัต ว์ เป็ นการสู ญเสี ย
วัตถุ ดิบ อาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านตะแกรงก็สามารถนาไปบดอีกรอบ และผสมเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ครั้งต่อไป
การบรรจุและการส่ งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากไซโลจะก่อให้เกิดการสู ญเสี ยจากการ
ฟุ้ งกระจายของอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยงั ต้องนาอาหารสัตว์น้ นั ไปตรวจสอบคุณภาพในเรื่ องสี กลิ่น
และธาตุอาหารต่างๆ การจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ตอ้ งควบคุมความชื้นเพื่อป้ องกันการเหม็นหื น
ของอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของไขมันมากและเพื่อป้ องกันเชื้ อโรคต่าง ๆ ในอาหารสัตว์ก่อน
ส่ งมอบให้กบั ลูกค้า (กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , 2548)
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รู ปที่ 2.1 แสดงกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
วัตถุดิบสดน้ า,

รับวัตถุดิบ

น้ าเสี ย

ความร้อนน้ า,ไฟฟ้ า,

อบทาให้สุก ,

น้ าเสี ย

ไฟฟ้ า

ร่ อนคัดขนาด

ฝุ่ นละออง

บดให้ละเอียด

ฝุ่ นละออง

ไฟฟ้ าน้ า,

ลดอุณหภูมิ

น้ าเสี ย

ไฟฟ้ า

การบรรจุข้ นั

ฝุ่ นละออง

วัตถุดิบอื่นๆไฟฟ้ า ,

ผลวัตถุดิบ

บรรจุภณ
ั ฑ์

ความร้อนน้ า,ไฟฟ้ า,

อบทาให้สุก ,

น้ าเสี ย

ความร้อนน้ า,ไฟฟ้ า,

อัดเม็ดปั๊ ม ,

น้ าเสี ย

ความร้อนน้ า,ไฟฟ้ า,

ปรับสภาพและอบแห้ง

น้ าเสี ย

ไฟฟ้ าน้ า,

ลดอุณหภูมิ

น้ าเสี ย

ไฟฟ้ า

คัดขนาด

ฝุ่ นละออ

ไฟฟ้ า

การบรรจุ

ฝุ่ นละออ

ไฟฟ้ า

ผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 2.1 กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ที่มา: www.pcd.go.th/count/waterdl.cfm?FileName=food_animal.pdf
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2.2 วิธีการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบาบัดนา้ เสี ย
การเลือกระบบบาบัดน้ าเสี ยขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ าเสี ย ระดับการบาบัดน้ า
เสี ยที่ตอ้ งการ สภาพทัว่ ไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดาเนิ นการดูแลและบารุ งรักษา และ
ขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เลือกมีความเหมาะสม
กับแต่ละท้องถิ่น ซึ่ งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบาบัดน้ าเสี ยสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่
ใช้ในการกาจัดสิ่ งเจือปนในน้ าเสี ย ได้ดงั นี้
1. การบาบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)
2. การบาบัดทางเคมี (Chemical Treatment)
3. การบาบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)
การบาบัดทางกายภาพ เป็ นวิธีการแยกเอาสิ่ งเจือปนออกจากน้ าเสี ย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่
กระดาษ พลาสติ ก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมัน และน้ า มัน โดยใช้อุ ปกรณ์ ใ นการบ าบัด ทาง
กายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ ามัน และถังตกตะกอน ซึ่ งจะเป็ น
การลดปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ าเสี ยเป็ นหลัก
การบาบัดทางเคมี เป็ นวิธีการบาบัดน้ าเสี ยโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อทาปฏิกิริยากับ
สิ่ งเจือปนในน้ าเสี ย วิธีการนี้ จะใช้สาหรับน้ าเสี ยที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ คือ
ค่าพีเอชสู งหรื อต่าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและ
น้ ามันที่ละลายน้ า มีไนโตรเจนหรื อฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้ อโรค ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บาบัดน้ าเสี ยด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ ว ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเชื้อโรค
การบาบัดทางชี วภาพ เป็ นวิธีการบาบัดน้ าเสี ยโดยใช้กระบวนการทาง ชี วภาพหรื อใช้
จุ ลิ น ทรี ย ์ ในการก าจัด สิ่ ง เจื อ ปนในน้ า เสี ย โดยเฉพาะสารคาร์ บ อนอิ น ทรี ย ์ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านี้ จะถูกใช้เป็ นอาหารและเป็ นแหล่งพลังงานของจุลินทรี ยใ์ นถัง
เลี้ยงเชื้ อเพื่อการเจริ ญเติบโต ทาให้น้ าเสี ยมีค่าความสกปรกลดลง โดยจุลินทรี ยเ์ หล่านี้ อาจเป็ นแบบ
ใช้ออกซิ เจน (Aerobic Organisms) หรื อไม่ใช้ออกซิ เจน (Anaerobic Organisms) ก็ได้ ระบบบาบัด
น้ าเสี ยที่อาศัยหลักการทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activate Sludge, AS) ระบบ
แผ่นจานหมุนชี วภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation
Ditch, OD) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter) ระบบ
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บ่อบาบัดน้ าเสี ย (Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี (Up flow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)
และ ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter, AF) เป็ นต้น
การบาบัดน้ าเสี ย สามารถแบ่งได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การบาบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment) และ
2. การบาบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment)
3. การบาบัดขั้นสู ง (Advance Treatment หรื อ Tertiary Treatment)
การบาบัดเบื้องต้น เป็ นการบาบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจาก
ของเหลวหรื อน้ าเสี ย โดยเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen)
ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องต้น (Primary
Sedimentation Tank) และเครื่ องกาจัดไขฝ้ า (Skimming Devices) การบาบัด น้ าเสี ยขั้นนี้ สามารถ
กาจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 50 - 70 และกาจัดสารอินทรี ยซ์ ่ ึ งวัดในรู ปของบีโอดีได้ ร้อยละ
25 - 40
การบาบัดขั้นที่สอง เป็ นการบาบัดน้ าเสี ยที่ผา่ นกระบวนการบาบัดขั้นต้นและการบาบัด
เบื้องต้นมาแล้ว แต่ยงั คงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรี ยท์ ้ งั ที่ละลายและไม่ละลายใน
น้ าเสี ยเหลือค้างอยู่ โดยทัว่ ไปการบาบัดขั้นที่สองหรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการบาบัดทางชี วภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรี ยใ์ นระบบภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการกินสารอินทรี ยไ์ ด้รวดเร็ วกว่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแยกตะกอนจุลินทรี ย ์
ออกจากน้ าทิ้งโดยใช้ถงั ตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ทาให้น้ าทิ้งมีคุณภาพดี ข้ ึน
จากนั้นจึ งผ่านเข้าระบบฆ่าเชื้ อโรค (Disinfection) เพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มีจุลินทรี ยท์ ี่ ก่อให้เกิ ดโรค
ปนเปื้ อน ก่อนจะระบายน้ าทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ หรื อนากลับไป ใช้ประโยชน์ (Reuse) การ
บาบัดน้ าเสี ยในขั้นนี้ สามารถกาจัดของแข็งแขวนลอยและสารอิ นทรี ยซ์ ่ ึ งวัดในรู ปของ บีโอดี ได้
มากกว่าร้อยละ 80
การบาบัดขั้นสู ง เป็ นกระบวนการกาจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สาร
แขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่นๆ ซึ่ งยังไม่ได้ถูกกาจัดโดยกระบวนการบาบัดขั้นที่สอง ทั้งนี้ เพื่อ
ปรั บ ปรุ งคุ ณภาพน้ า ให้ดียิ่ง ขึ้ นเพี ยงพอที่ จะนากลับมาใช้ใ หม่ (Recycle) ได้ นอกจากนี้ ยงั ช่ วย
ป้ องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ ายที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดน้ าเน่ า แก้ไขปั ญหาความน่ ารั งเกี ยจ
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ของแหล่ ง น้ า อัน เนื่ อ งจากสี และแก้ไ ขปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ ร ะบบบ าบัดขั้น ที่ ส องมิ ส ามารถก าจัด ได้
กระบวนการบาบัดขั้นสู ง ได้แก่
 การกาจัดฟอสฟอรัส
 การกาจัดไนโตรเจน
กระบวนการบาบัดขั้นสู งมี ท้ งั แบบใช้กระบวนการทางเคมี และแบบใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพโดยวิธีการทางชีวภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนี ยไนโตรเจนให้เป็ นไนเทรต ที่ เกิ ดขึ้นในสภาวะแบบใช้
ออกซิเจน หรื อที่เรี ยกว่า "กระบวนการไนทริ ฟิเคชัน่ (Nitrification)" และ
2. ขั้นตอนการเปลี่ ยนไนเทรตให้เป็ นก๊าซไนโตรเจน ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในสภาวะไร้ ออกซิ เจน
หรื อที่เรี ยกว่า "กระบวนการดีไนทริ ฟิเคชัน่ (Denitrification)"
การกาจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่ วมกันโดยกระบวนการทางชี วภาพ ซึ่ งเป็ นการใช้ท้ งั
กระบวนการแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการกาจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการไนตริ ฟิเคชัน
และกระบวนการดี ไนตริ ฟิเคชันร่ วมกับกระบวนการจับใช้ฟอสฟอรัสอย่างฟุ่ มเฟื อย (Phosphours
Luxuty Uptake) ซึ่ งต้องมีการใช้กระบวนการแบบไม่ใช้อากาศต่อด้วยกระบวนการใช้อากาศด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้จะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวเป็ นอย่างดี
การกรอง (Filtration) ซึ่ งเป็ นการกาจัดสารที่ไม่ตอ้ งการโดยวิธีการทางกายภาพ อันได้แก่
สารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก เป็ นต้น
การดูดติดผิว (Adsorption) ซึ่ งเป็ นการกาจัดสารอินทรี ยท์ ี่ มีในน้ าเสี ยโดยการดู ดติ ดบน
พื้นผิวของของแข็ง รวมถึงการกาจัดกลิ่นหรื อก๊าซที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการเดียวกัน
การบาบัดกากตะกอนหรื อสลัดจ์ (Sludge Treatment) เป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้หลักการ
ทางชี วภาพจะมี กากตะกอนจุลิ นทรี ยห์ รื อสลัดจ์เป็ นผลผลิ ตตามมาด้วยเสมอ ซึ่ งเป็ นผลจากการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นการกินสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องบาบัดสลัดจ์เหล่านั้น
เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาการเน่ าเหม็นของสลัดจ์ การเพิ่มภาวะมลพิษ และเป็ นการทาลายเชื้ อโรคด้วย
นอก จากนี้การลดปริ มาตรของสลัดจ์โดยการกาจัดน้ าออกจากสลัดจ์ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
เก็บขนไปกาจัดทิ้งหรื อนาไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ ในการบาบัดสลัดประกอบด้วยกระบวนการ
หลักๆ ได้แก่
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1. การทาข้น (Thickener) โดยใช้ถงั ทาข้นซึ่ งมีท้ งั ที่ใช้กลไกการตกตะกอน (Sedimentation)
และใช้กลไกการลอยตัว (Floatation) ทาหน้าที่ในการลดปริ มาณสลัดจ์ก่อนส่ งไปบาบัด
โดยวิธีการอื่นต่อไป
2. การทาให้สลัดจ์คงตัว (Stabilization) โดยการย่อยสลัดจ์ดว้ ยกระบวนการใช้อากาศ หรื อ
ใช้กระบวนการไร้อากาศ เพื่อทาหน้าที่ในการลดสารอินทรี ยใ์ นสลัดจ์ ทาให้สลัดจ์คงตัว
สามารถนาไปทิ้งได้โดยไม่เน่าเหม็น
3. การปรับสภาพสลัดจ์ (Conditioning) เพื่อทาให้สลัดจ์มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป เช่น ทาปุ๋ ย การใช้ปรับสภาพดินสาหรับใช้ทางการเกษตร เป็ นต้น
4. การรี ดน้ า (Dewatering)เพื่อลดปริ มาณสลัดจ์ที่จะนาไปทิ้งโดยการฝั งกลบ การเผา หรื อ
นาไปใช้ประโยชน์อื่น ซึ่ งทาให้เกิ ดความสะดวกในการขนส่ ง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รี ดน้ า ได้แก่ เครื่ องกรองสู ญญากาศ (Vacuum filter) เครื่ องอัดกรอง (Filter press) หรื อ
เครื่ องกรองหมุนเหวีย่ ง (Centrifuge) รวมถึงการลานตากสลัดจ์ (Sludge drying bed)
การกาจัดกากตะกอนหรื อสลัดจ์ (Sludge Disposal) เป็ นการดาเนิ นการหลังจากสลัดจ์ที่
เกิ ดขึ้นจากการบาบัดน้ าเสี ยได้รับการบาบัดให้มีความคงตัว ไม่มีกลิ่ นเหม็น และ มีปริ มาตรลดลง
เพื่อความสะดวกในการขนส่ งแล้ว ในขั้นต่อมาก็คือ การนาสลัดจ์เหล่านั้นไปกาจัดทิ้งโดยวิธีการที่
เหมาะสม ซึ่ งวิธีการกาจัดทิ้งที่ใช้ในปั จจุบนั ได้แก่
การฝังกลบ (Landfill) เป็ นการนาสลัดจ์มาฝังในสถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้และกลบด้วยชั้นดิ น
ทับอีก ชั้นหนึ่ง
การหมักทาปุ๋ ย (Composting) เป็ นการนาสลัดจ์มาหมักต่อเพื่อนาไปใช้เป็ นปุ๋ ย ซึ่ งเป็ นการ
นาสลัดจ์กลับมาใช้ประโยชน์ในการเป็ นปุ๋ ยสาหรับปลูกพืช เนื่ องจากในสลัดจ์ประกอบด้วยธาตุ
อาหารที่จาเป็ นในการเจริ ญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ ธาตุต่าง ๆ
การเผา (Incineration) เป็ นการนาสลัดจ์ที่จวนแห้ง (ตั้งแต่ร้อยละ 40 ของของแข็งขึ้นไป) มา
เผา เพราะเนื่ องจากไม่สามารถนาไปใช้ทาปุ๋ ยหรื อฝังกลบได้ภายในบริ เวณที่ตอ้ งการทาความเย็นมี
การดู ด รั บ ความเย็น และมาคายออกภายนอกห้อ ง และถ้า มี ก ารเปลี่ ย นทิ ศ ทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้ า ด้านที่เป็ นด้านเย็นจะกลับเป็ นร้อนและด้านที่เป็ นด้านร้อนจะกลับเป็ นเย็น อย่างไรก็
ตาม ผลความเย็นที่ได้รับน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบทาความเย็นแบบอื่น รู ปที่ 2.2 แสดงการ
บาบัดกากตะกอนหรื อสลัดจ์ (Sludge Treatment)
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รู ปที่ 2.2 การบาบัดกากตะกอนหรื อสลัดจ์ (Sludge Treatment)
ที่มา http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html

 ระบบบ่ อกรองไร้ อากาศ (Anaerobic Filter)
บ่อกรองไร้ อากาศ เป็ นระบบบาบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดี ยวกับบ่อเกรอะ แต่มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดของเสี ยมากกว่า โดยภายในถังช่วงกลางจะมีช้ นั ตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลาง
ที่ใช้กนั มีหลายชนิ ด เช่ น หิ น หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุ โปร่ งอื่นๆ
ตัวกลางเหล่านี้จะมีพ้นื ที่ผวิ มากเพื่อให้จุลินทรี ยย์ ดึ เกาะได้มากขึ้น
น้ าเสี ยจะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านชั้นตัวกลาง จากนั้นจึงไหลออกทางท่อ
ด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลาง จุลินทรี ยช์ นิ ดไม่ใช้อากาศจะย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย
เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็ นก๊าซกับน้ า น้ าทิ้งที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลงจากการที่จุลินทรี ย ์
กระจายอยูใ่ นถังสม่าเสมอ น้ าเสี ยจะถูกบาบัดเป็ นลาดับจากด้านล่างจนถึงด้านบน ประสิ ทธิ ภาพใน
การกาจัดบีโอดี ของระบบนี้ จึงสู งกว่าระบบบ่อเกรอะ แต่อาจเกิ ดปั ญหาจากการอุดตันของตัวกลาง
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ภายในถังและทาให้น้ าไม่ไหล ดังนั้นจึงต้องมีการกาจัดสารแขวนลอยออกก่อน เช่ น มีตะแกรงดัก
ขยะและบ่อดักไขมันไว้หน้าระบบ หรื อถ้าใช้บาบัดน้ าส้วมก็ควรผ่านเข้าบ่อเกรอะก่อน
ถังกรองไร้อากาศอาจสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์หรื อคอนกรี ตในที่ หรื อใช้ถงั สาเร็ จรู ปที่มีการ
ผลิ ตออกจาหน่ า ยในปั จจุ บนั อย่า งไรก็ ตาม หากออกแบบบ่ อกรองไร้ อากาศหรื อดู แลรั ก ษาไม่ ดี
นอกจากจะไม่สามารถกาจัดของเสี ยได้แล้ว ยังเกิดปั ญหากลิ่นเหม็นรบกวนได้อีกด้วย
รู ปที่ 2.3 แสดงแบบมาตรฐานถังกรองไร้อากาศ

รู ปที่ 2.3 แบบมาตรฐานถังกรองไร้อากาศ
ที่มา http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
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2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
สุ ธีพงศ์ และ วิษณุ (2548) การศึกษาทดสอบความสามารถของระบบในการลดค่า บีโอดี ,
ฟอสเฟต และ ไนเตรท ของน้ าเสี ยจากอาคารขวัญ มอ ซึ่ งเป็ นอาคารเรื อนรั บ รองของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้สวนบาบัดน้ าเสี ยไหลตามแนวดิ่ง ซึ่ งใช้กกอียิปต์ )Egyptian papyrus)
เป็ นพืชที่ใช้ปลูกในระบบ แล้วทาการเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ 4 ครั้ ง โดยมีระยะเวลาศึกษา
หลังจากเริ่ มต้นระบบเป็ นเวลา 34 วัน ผลการศึกษาพบว่าสวนบาบัดน้ าเสี ยแบบไหลตามแนวดิ่ง มี
ความสามารถในการลด บีโอดี, ฟอสเฟต, และไนเตรทได้ค่อนข้างดี โดยมีประสิ ทธิ ภาพรวมในการ
ก าจัด บี โ อดี เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 92.6 ประสิ ท ธิ ภ าพรวมในการก าจัด ฟอสเฟต เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 91.5
ประสิ ทธิ ภาพรวมในการกาจัดไนเตรท เฉลี่ยร้อยละ 9.4 มีค่า pH เฉลี่ยอยู่ที่ 7.4 และพืชที่ปลูกใน
ระบบเจริ ญเติบโตได้ดี ระบบที่ใช้ในการทดลองมีขนาดเล็ก มีความเป็ นไปได้ในการไปประยุกต์ใช้
สาหรับบาบัดน้ าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อน
ลื อ พงศ์ แก้ว ศรี จ ัน ทร์ และคณะ (2545) การบ าบัด น้ า เสี ย ที่ มี ส ารไฮโดรคาร์ บ อนด้ว ย
ปฏิ กิ ริย า Fenton ร่ วมด้วยการตกตะกอนของเกลื อซัล เฟต เป็ นการศึ ก ษาการบ าบัดน้ า เสี ย ที่ มี
สารประกอบอิ นทรี ยด์ ว้ ยปฏิ กิริยาเฟนตัน ร่ วมกับกระบวนการตกตะกอนโดยวิเคราะห์ การลดลง
ของค่า COD และสารเคมีตกค้างในน้ าและตะกอน สารประกอบอินทรี ยท์ ี่ให้ศึกษาคือ ฟี นอล และ
2,4-ไตคลอโรฟี นอล พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ประสิ ทธิ ภาพของการบาบัด คือ COD ,
TOC pH และไอออนของซัลเฟต เหล็ก แคลเซี ยมและปริ มาณของตะกอนที่ได้ โดยความเข้มของ
สารประกอบอินทรี ยท์ ี่ใช้คือ 1100 พีพีเอ็ม ผลการศึกษาพบว่าการใช้ปฏิ กิริยาเฟนตันร่ วมกับการ
ตกตะกอนด้วนแคลเซียมออกไซต์สามารถบาบัด COD ในกรณี ของฟี นอลได้ดีกว่ากรณี ของ 2,4-ไต
คลอโรฟี นอล ทั้งสอนอัตราส่ วนโดยอัตราส่ วยแรกมีประมาณ 13% และ 30 % ตามลาดับ ส่ วน
อัตราที่ 2มีประมาณ 7% และ 23% ตามลาดับ กรณี ปริ มาณไอออนของเหล็กตกค้างทั้งสองกรณี
พบว่าฟี ลนอลมีปริ มาณไอออนของแคลเซี ยมตกค้างในตะกอนมากกว่า 2,4-ไตคลอโรฟี นอลในทั้ง
สองอัตราส่ วน โดยอัตราส่ วนแรกมีประมาณ 62% และ 48% ตามลาดับส่ วนอัตราส่ วนที่ 2 มี
ประมาณ 51% และ 41% ตามลาดับ สาหรับเปอร์ เซ็นต์ของตะกอนที่ได้เมื่อเทียบกับปริ มาณของ
CaO ที่เติม คือ 92.25% (Phenol 1100 ppm) 95.94% (Phenol 550 ppm) 64.04% (2,4 DCP 1100
ppm)และ 65.64% (2,4 DCP 550 ppm)
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ประกายธรรม (2550) งานวิ จ ัย นี้ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการก าจัดสารอิ นทรี ย ์ค าร์ บ อน
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ าทิ้งชุ มชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใต้ผิวดินแนวดิ่ง โดย
ใช้พื ช 2 ชนิ ด คื อ ต้นคล้า น้ า และต้นกกร่ ม ตัว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ ชนิ ดของพื ช ค่ า ซี โอดี น้ า เสี ย
สังเคราะห์ และระดับความลึกของชั้นตัวกลาง โดยควบคุมระยะเวลากักเก็บที่ 5 วัน จากการทดลอง
พบว่า น้ า เสี ย สั งเคราะห์ ที่ ค วามเข้ม ข้น 150 มก.ซี โอดี /ล. ประสิ ท ธิ ภาพการก าจัดสารอิ นทรี ย ์
คาร์ บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ของระบบที่ปลูกต้นคล้าน้ า และต้นกกร่ มมีค่าที่ใกล้เคียงกัน
คือ ร้อยละ 87, 87-91 และ 82 ตามลาดับ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 300 และ 500 มก.ซี โอดี/ล. พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสของระบบที่ปลูกต้นคล้า
น้ ามากกว่าระบบที่ปลูกต้นกกร่ ม เนื่ องจากต้นคล้าน้ ามีรากยาว ทาให้ออกซิ เจนสามารถแทรกผ่าน
ไปในชั้นตัวกลางได้ดีช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบาบัด โดยจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ออกซิ เจน อีกทั้งยังเป็ นพืช
ที่มีดอก ซึ่ งใช้ฟ อสฟอรั สในการออกดอก การศึ กษาผลของความลึ กต่ อประสิ ท ธิ ภาพการบาบัด
พบว่าการกาจัดสารอินทรี ย ์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ส่ วนใหญ่เกิดที่ระดับความลึกไม่เกิน 30 ซม.
ซึ่ งเป็ นระดับที่ไม่อ่ิมตัวด้วยน้ า โดยพบว่าระบบที่ปลูกต้นคล้าน้ า และระบบที่ปลูกต้นกกร่ ม มีค่าการ
กาจัดร้อยละ 86, 88 และ 83 ตามลาดับ ผลการบาบัดน้ าเสี ยชุมชนจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิพบว่า
ระบบที่ ป ลู ก ต้น คล้า น้ า และระบบที่ ป ลู ก ต้น กกร่ ม สามารถบ าบัด สารอิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อน และ
ไนโตรเจนได้ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 94 และ 99 ส่ วนการกาจัดฟอสฟอรัสของระบบที่ปลูกต้นคล้า
น้ า บาบัดได้สูงกว่าระบบที่ปลูกต้นกกร่ ม คือ ร้อยละ 90 และ 82 ตามลาดับ
สิ รวัลภ์ เรื องช่วย ตูป้ ระกาย และ เสรี ย ์ ตูป้ ระกาย (2558 ) การบาบัดน้ าเสี ยจากการแปรรู ป
ยางพาราด้วยระบบกลัง่ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาสมบัติของน้ าเสี ยจากกระบวนการแปรรู ป
ยางพารา ออกแบบและสร้างระบบกลัน่ พลังงานแสงอาทิตย์ และศึกษาประสิ ทธิ ภาพการบาบัดน้ า
เสี ยจากกระบวนการแปรรู ปยางพาราด้วยระบบกลัน่ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ตวั อย่างน้ าเสี ยก่อน
เข้าบ่ อพัก น้ าเสี ย และน้ าเสี ยในบ่อพักน้ า เสี ย จากการแปรรู ปยางพาราของเกษตรกร อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง ผลการศึ กษาพบว่า น้ าเสี ยจากกระบวนการแปรรู ปยางพาราก่ อนเข้าบ่อพักมี กลิ่ น
เหม็นของกรด มีสีขาวขุ่น ค่า pH เท่ากับ 4.88 ค่าของแข็งแขวนลอย (SS ) เท่ากับ 66 มก./ล. ค่า
BOD เท่ากับ 5,109 มก./ล น้ าเสี ยจากบ่อพัก มีกลิ่นเหม็นของกรด และกลิ่นคล้ายยางเน่า มีสีเทาขุ่น
ค่า pH เท่ากับ 5.28 ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) เท่ากับ 122 มก./ล. ค่า BOD เท่ากับ 7,090 มก./ล
ระบบกลัน่ ที่ออกแบบและสร้ างเป็ นระบบขนาดเล็ก สามารถ กลัน่ ได้ 8.75 -36 มล/วัน สามารถ
ระเหยน้ าเสี ย 300 มล. ได้หมดภายใน 7 วัน ประสิ ท ธิ ภาพการกลัน่ ของเครื่ องกลัน่ พลัง งาน
แสงอาทิตย์ อยูใ่ นช่วง 50.5 – 56.7% อุณหภูมิท้ งั 4 ตาแหน่งของระบบกลัน่ พบว่าอุณหภูมิบริ เวณ
ใต้น้ ามีค่าสู งสุ ด เฉลี่ย 44.43 องศาเซลเซี ยส ส่ วนอุณหภูมิบรรยากาศมีค่าต่าสุ ด เฉลี่ย 33.38 องศา
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เซลเซียล สารละลายที่ได้จากเครื่ องกลัน่ มีกลิ่นฉุ นน้อยกว่า และมีสีใสกว่าน้ าเสี ย ค่า pH อยูใ่ นช่วง
4.22 -5.26 ค่า SS อยูใ่ นช่วง 51- 60 มก./ล และมีค่า BOD อยูใ่ นช่วง 1,940 – 2,195 มก./ล.
ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด SS และ BOD อยู่ในช่ วง 12.12 -69.87 % และ 57.37 – 72.57 %
ตามลาดับ
สุ วิทย์ วรรณประดิ ษฐ์ (2543) ได้ทาการศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพของระบบฟิ กส์ เบดแอเรชั่น
สาหรับการบาบัดน้ าเสี ยชุ มชน พบว่า น้ าผ่านการบาบัดแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถลดค่า
BOD ในน้ า เสี ย ให้มี ค่า ต่ ากว่า 20 mg/l ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานน้ า ทิ้งชุ มชนของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม จึงสามารถระบายน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วลงสู่ แหล่ ง
รองรับน้ าได้อย่าปลอดภัย

บทที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์สาหรับกรณี ศึกษานี้จะมี
ขั้นตอนการดาเนิ นครอบคลุมการรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดความเหมาะสมของขนาดของบ่อ
บาบัดน้ าเสี ยที่จะออกแบบตามการดาเนิ นการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์
2. ศึกษาเพื่อกาหนดรู ปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่อบาบัดน้ าเสี ย
3. ศึกษาเพื่อการตัดสิ นใจสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ย

3.1 การศึกษาข้ อมูลเพือ่ การออกแบบบ่ อบาบัดนา้ เสี ยในโรงงานผลิตอาหารสั ตว์
การศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะมีกระบวนการดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาสภาพปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาคุณสมบัติและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าเสี ย
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบวิเคราะห์น้ าเสี ยที่ปล่อยออกจากโรงงาน
ศึกษาสภาพปั ญหาการใช้งานของระบบบาบัดน้ าเสี ยในปั จจุบนั

การศึกษาสภาพปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน เป็ นศึกษาปั ญหาของน้ าเสี ยของโรงงานที่เกิดขึ้น
ภายในโรงงาน เป็ นการดาเนิ นการศึกษาที่ทาให้เห็นความจาเป็ นในการบาบัดน้ าเสี ยก่อนที่จะทาการศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติและค่ามาตรฐานที่ใช้ควบคุมตามกฏหมายสิ่ งแวดล้อม
ในการศึกษาคุณสมบัติและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าเสี ย จะนาข้อกาหนดคุณสมบัติ
และค่ามาตรฐานของคุณภาพที่ใช้ควบคุมน้ าทิ้งตามประกาศฉบับที่ 3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2539

22
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม มาพิจารณาใช้ตรวจสอบยืนยันสภาพปัญหา
สิ่ งแวดล้อมและสนับสนุนความจาเป็ นในการก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยสาหรับโรงงาน
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์น้ าเสี ยที่ปล่อยออกจากโรงงาน เป็ นการเก็บ
ตัวอย่า งน้ า เสี ย ที่ เกิ ดขึ้ น ในระยะที่ มี ก ารผลิ ต และเกิ ด น้ า เสี ย ที่ จะทิ้ ง สู่ แหล่ ง น้ า สาธารณะด้วยมาตรการ
ตรวจสอบที่มีมาตรฐานเพื่อทาให้คน้ พบลักษณะน้ าเสี ยส่ วนที่เกินกว่าข้อกาหนดของมาตรฐานคุณภาพที่ใช้
ควบคุมน้ าทิ้ง
ในการศึ กษาสภาพปั ญหาการใช้งานของระบบบาบัดน้ าเสี ยในปั จจุบนั จะเป็ นศึกษาลักษณะการ
ดูแลด้านการบาบัดน้ าเสี ยในปัจจุบนั โดยความพยายามสร้างมาตรการในการดูแลด้วยการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาน้ าเสี ยก่อนและภายหลังการก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ย

3.2 การศึกษาเพือ่ กาหนดรู ปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่ อบาบัดนา้ เสี ย
การศึกษาข้อมูลรู ปบ่อบาบัดที่มีความเหมาะสมกับโรงงานเป็ นการศึกษาโดยใช้หลักการทางานของ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบที่เหมาะสมกับโรงงานอาหารสัตว์ที่มี พ้ืนที่จากัด ซึ่ งน่าจะเป็ นระบบบาบัดน้ าเสี ยที่
ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วนคือ
1. ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และ
2. ถังตกตะกอน(Sedimentation Tank)
การศึกษาจะพิจารทางเดิน น้ าเสี ยจะถูกส่ งเข้าถังเติมอากาศ ผ่านการบาบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถัง
ตกตะกอน และส่ วนหนึ่ งจะถูกสู บกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่โดยน้ าทิ้งสามารถถูกระบายออกนอก
โรงงานตามรู ปที่ 3.1

รู ปที่ 3.1 ทางน้ าทิ้งสู่ แหล่งระบายน้ าเสี ยในโรงงาน
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3.3 การศึกษาเพือ่ การตัดสิ นใจสร้ างบ่ อบาบัดนา้ เสี ย
ในการศึกษาเพื่อการตัดสิ นใจสร้ างบ่อบาบัดน้ าเสี ยจะเป็ นการศึกษาข้อพิจารณาในการตัดสิ นใจ
สร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยซึ่ งประกอบด้วย
1. รู ปแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย
2. ขนาดของบ่อบาบัดน้ าเสี ยที่สามารถรองรับน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร
3. ค่าก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยเปรี ยบเทียบกับค่าจ้างเหมาในการบาบัดน้ าเสี ย
3.3.1 การศึกษาข้ อมูลเพือ่ การออกแบบ
ในการศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบมีขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อจากัดของพื้นที่ของโรงงาน
อาหารสัตว์ในกรณี ศึกษาพอจะต้องเลือกระบบบาบัดน้ าเสี ยที่ใช้เนื้อที่ไม่มากทาให้ตอ้ งเลือกรู ปแบบระบบ
บาบัดน้ าเสี ยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ โดยมีขอ้ มูลที่นามาใช้ในการออกแบบบ่อบาบัดดังนี้
ปริ มาณน้ าเสี ย

=10 m³/ d

อัตราการไหล

=125 m³/ d

BOD

=2 mg/l

TKN

=0.05 mg/l

COD

=500 mg/l

PH

=6-9
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3.3.2 ขนาดบ่ อทีต่ ้ องการรับนา้ เสี ยจากโรงงาน
เพื่อให้มีขนาดบ่อที่สามารถรองรับน้ าเสี ยจากโรงงานจานวน 10 m³/ d ระยะเวลา 14 วัน จะต้อง
กาหนด ขนาดบ่อบาบัดไว้เป็ นข้อมูลเพื่อการประเมินต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าอุปกรณ์การบาบัดน้ าเสี ยดังนี้
ขนาดบ่อพัก

= 10X8X3

m

ความลึกน้ า

=2

m

ความจุที่ใช้งาน

=10X8X2

m

=160

m³

3.3.3 การศึกษาค่ าก่อสร้ างบ่ อบาบัดนา้ เสี ยเปรียบเทียบกับค่ าจ้ างเหมาในการบาบัดนา้ เสี ย
ในการเปรี ยบเทียบเพื่อพิจารณาระยะเวลาคุม้ ทุนของการก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยจะใช้ขอ้ มูล
1. ค่าก่อสร้างบ่อบาบัดของผูจ้ า้ งเหมาซึ่งจะเป็ นผูเ้ สนอราคาการออกแบบ
2. ค่าใช้จา้ งบาบัดน้ าเสี ยในกรณี ไม่ได้ก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าจะใช้ขอ้ มูลตามร่ างการคิดค่าปรับและ
บริ การบาบัดน้ าเสี ยของการนิคมอุตสาหกรรมสาหรับอัตราค่าบาบัดน้ าเสี ยตามลักษณะน้ าเสี ย
การเปรี ยบเทียบโดยการวิเคราะห์หาเวลาคุน้ ทุนของการก่อสร้างบาบัดน้ าเสี ยตามหลักการเชิงค่า
ของเงินตามเวลาด้วย จะทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าเวลาคุน้ ทุนของบ่อบาบัดน้ าเสี ยสาหรับอัตราดอกเบี้ย
ที่ 0,6 และ 8 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์สาหรับกรณี ศึกษานี้จะ
ครอบคลุมการรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดความเหมาะสมของขนาดของบ่อบาบัดน้ าเสี ยที่จะ
ออกแบบตามการดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

2. กำหนดรู ปแบบควำมเหมำะสมขนำดของบ่อบำบัดน้ ำเสี ย
3. ข้อพิจารณาในการตัดสิ นใจสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ย

4.1 การศึกษาเพือ่ ออกแบบบ่ อบาบัดนา้ เสี ย
การศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ประกอบด้วย
1. ศึกษาสภาพปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
2. ศึกษำคุณสมบัติและค่ำมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ ำเสี ย
3. ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำรตรวจสอบวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำน
4. ศึกษำสภำพปัญหำกำรใช้งำนของระบบบำบัดน้ ำเสี ยในปัจจุบนั
4.1.1 การศึกษาสภาพปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาสภาพปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในโรงงานผลิ ตอาหารสัตว์พบว่า ในกระบวนการผลิ ต
อาหารสัตว์จะต้องมีการใช้น้ าเพื่อการผลิ ต การทาความสะอาดเครื่ องจักร และการทาความสะอาดสถานที่
ภายในโรงงาน น้ าเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการบาบัดก่อนที่จะถูกปล่อยให้ไหลลงสู แหล่งน้ าสาธารณะ
เนื่ องจากเป็ นน้ าที่มีความเน่ าเสี ยจากกากอาหารซึ่ งมีลกั ษณะที่มีกลิ่ นเหม็นและน้ ามีสีดา เกิดผลกระทบต่อ
ด้านสิ่ งแวดล้อมและเป็ นแหล่งพาหนะนาเชื้ อโรค จากการศึกษาสภาพการดาเนิ นการด้านการบาบัดน้ าเสี ย
ภายในโรงงานพบว่ามีเพียงกระบวนการให้น้ าไหลสู่ การตกตะกอนและใช้บ่อดักจับไขมัน น้ าเสี ยที่เกิดขึ้น
จะมีลกั ษณะที่เกิ นพิกดั คุ ณภาพตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม จาเป็ นต้องมีการลงทุนสร้ างบ่อบาบัดน้ าเสี ยที่จะ
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ช่ วยป้ องกันไม่ให้เกิ ดน้ าเสี ยที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ การศึกษาสภาพปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมใน
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ ี พบลักษณะปั ญหาการดาเนิ นด้านสิ่ งแวด คือ เสมือนหนึ่ งไม่มีกำรบำบัดเลย บำง
วันที่มีควำมพยำยำมในกำรบำบัดแต่ก็มีกำรบำบัดด้วยกระบวนกำรที่ไม่เหมำะสม หรื อมีกำรบำบัดเหมำะสม
ในบำงส่ วนเช่นกำรป้ องกันกลิ่นได้แต่ไม่เพียงพอต่อกำรรองรับอัตรำกำรเกิดน้ ำเสี ยได้เพียง ทำให้เกิดควำม
จำเป็ นในกำรศึกษำข้อมูลตำมข้อเท็จจริ งด้ำนคุ ณสมบัติใช้เปรี ยบเทียบกับค่ำมำตรฐำนน้ ำเสี ยที่ใช้ควบคุ ม
โดยจะใช้ขอ้ มูลที่ได้ในกำรออกแบบระบบในกำรบำบัดน้ ำเสี ยต่อไป
4.1.2 การศึกษาคุณสมบัติและค่ ามาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบบาบัดนา้ เสี ย
จำกกำรศึกษำคุ ณสมบัติและค่ำมำตรฐำนที่ เกี่ ยวข้องกับระบบบำบัดน้ ำเสี ยตำมประกำศฉบับที่ 3
(2539) ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 3 มกรำคม 2539 เรื่ องกำรกำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งกำเนิ ดตำมประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม
ซึ่งตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2539 ได้ขอ้ สรุ ปตำมตำรำงที่ 4.1
ซึ่ งแสดงข้อกำหนดคุณสมบัติและค่ำมำตรฐำนต่ำง ๆ ของคุณภำพที่ใช้ควบคุมน้ ำทิ้งอุตสำหกรรมที่จะระบำย
ลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ เช่น ค่ำควำมเป็ นกรดและด่ำง (pH) ค่ำทีดีเอส (TDS/Total Dissolved Solids) สำร
แขวนลอย (Suspended Solids) ค่ำบีโอดี สำรพิษต่ำง ๆ เป็ นต้น และตำรำงที่ 4.2 แสดงสรุ ปค่ำขีดควำม
จำกัดของสำรโลหะหนักในน้ ำทิ้งที่ระบำยลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ
ในการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิ ตอาหารสัตว์สาหรั บกรณี ศึกษานี้ จะต้องคานึ งถึ ง
เงื่ อ นไขคุ ณ สมบัติ ข องน้ า ทิ้ ง ที่ จ ะระบำยลงแหล่ ง น้ ำ สำธำรณะไม่ ใ ห้ เ กิ ด มลภำวะต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มตำม
ข้อกำหนดนี้ อย่ำงเคร่ งครั ดเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยควบคุ มสิ่ งแวดล้อมพร้ อมทั้งควำมเหมำะสมของ
ขนำดของบ่อบำบัดน้ ำเสี ยที่มีควำมคุม้ ทุนในกำรก่อสร้ำงด้วย
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ตารางที่ 4.1 ข้อกำหนดคุณสมบัติและค่ำมำตรฐำนของคุณภำพที่ใช้ควบคุมน้ ำทิ้ง
ดัชนีคุณภาพน้า

ค่ามาตรฐาน

ค่ำควำมเป็ นกรดและด่ำง (pH)

pH 5.5 – 9.0

ค่ำทีดีเอส (TDS/Total Dissolved Solids)

·

สำรแขวนลอย (Suspended Solids)

·

อุณหภูมิ (Temperature)

ไม่เกิน 3,000 mg/l หรื ออำจแตกต่ำงแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง
หรื อประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม
ที่คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 mg/l น้ ำทิ้งที่จะระบำยลงแหล่งน้ ำกร่ อยที่มีค่ำ
ควำมเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 mg/l หรื อลงสู่ ทะเลค่ำ TDS ในน้ ำทิ้งจะมีค่ำ
มำกกว่ำค่ำ TDSที่มีอยูใ่ นแหล่งน้ ำกร่ อย หรื อน้ ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 mg/l
ไม่เกิน 50 mg/l หรื ออำจแตกต่ำงแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง หรื อ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม
หรื อประเภทของระบบน้ ำเสี ยตำมที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150mg/l
ไม่เกิน 40°C

สี หรื อกลื่น

ไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ

ซัลไฟด์ (Sulfide)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

ไซยำไนด์ (Cyanide)

ไม่เกิน0.2 mg/l

น้ ำมันและไขมัน

·

ฟอร์มลั ดีไฮด์ (Formaldehyde)

ไม่เกิน 5.0 mg/l หรื ออำจแตกต่ำงแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง หรื อ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม
หรื อประเภทของระบบน้ ำเสี ยตำมที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 mg/l
ไม่เกิน 1.0 mg/l

สำรประกอบฟี นอล (Phenols)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

คลอรี นอิสระ (Free Chlorine)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

สำรที่ใช้ป้องกันหรื อกำจัดศัตรู พืชหรื อสัตว์(Pesticide)

ต้องตรวจไม่พบตำมวิธีตรวจสอบที่กำหนด

ค่ำบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20OC / Biochemical Oxygen
Demand: BOD)

·

ค่ำทีเคเอ็น (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen)

·

ค่ำซีโอดี (COD: Chemical Oxygen Demand)

·

ไม่เกิน 20 mg/l หรื ออำจแตกต่ำงแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง หรื อ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม
หรื อประเภทของระบบน้ ำเสี ยตำมที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 60mg/l
ไม่เกิน 100 mg/l หรื ออำจแตกต่ำงแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง หรื อ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม
หรื อประเภทของระบบน้ ำเสี ยตำมที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 200 mg/l
ไม่เกิน 120 mg/l หรื ออำจแตกต่ำงแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง หรื อ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม
หรื อประเภทของระบบน้ ำเสี ยตำมที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 400 mg/l

แหล่งที่มำ: http://www.waterindex.com/doc1-wastewater-from-industry1.htm

28
ตารางที่ 4.2 ค่ำขีดควำมจำกัดของสำรโลหะหนักในน้ ำทิ้ง
โลหะหนัก
สังกะสี

ไม่เกิน 5.0 mg/l

โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.25 mg/l
โครเมียมชนิดไตรวำเล้นท์ (Trivalent Chromium)

ไม่เกิน 0.75 mg/l

ทองแดง

ไม่เกิน 2.0 mg/l

แคดเมียม

ไม่เกิน 0.03 mg/l

แบเรี ยม

ไม่เกิน 1.0 mg/l

ตะกัว่

ไม่เกิน 0.2 mg/l

นิ คเกิล

ไม่เกิน 1.0 mg/l

แมงกำนีส

ไม่เกิน 5.0 mg/l

อำร์เซนิค

ไม่เกิน 0.25 mg/l

เซเลเนียม

ไม่เกิน 0.02 mg/l

ปรอท

ไม่เกิน 0.005 mg/l

แหล่งที่มำ: http://www.waterindex.com/doc1-wastewater-from-industry1.htm

4.1.3 การศึกษาข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องการตรวจสอบวิเคราะห์ นา้ เสี ยที่ปล่ อยออกจากโรงงาน
จำกกำรศึกษำ ตรวจสอบ และวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำน ตำมเงื่อนไขตำมข้อกำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งกำเนิ ดตำมประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิ คมอุตสำหกรรม
กำรควบคุมตำมประกำศฉบับที่ 3 (2539) ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม พบข้อสรุ ป
ดังรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4.3 ซึ่ งแสดงผลกำรตรวจสอบวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำนอำหำร
สัตว์ในกรณี ศึกษำในระยะเวลำที่ผ่ำน ๆ มำ ซึ่ งพบว่ำมี ปัญหำไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดหลำย ๆ ประกำร
จำเป็ นต้องศึ กษำสภำพกำรใช้งำนของระบบบำบัดน้ ำในปั จจุ บนั เพื่อกำรออกแบบบ่อน้ ำด้วยกำรกำหนด
รู ปแบบควำมเหมำะสมขนำดของบ่อบำบัดน้ ำเสี ยพร้อมทั้งกำรเปรี ยบเทียบควำมคุม้ ทุนในกำรก่อสร้ำงบ่อ

29

บำบัดน้ ำ เสี ย ที่ จะสำมำรถแก้ไขปั ญหำระบบน้ ำทิ้ งที่ ระบำยสู่ แหล่ ง น้ ำ สำธำรณะให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของกฎกระทรวงด้ำนกำรควบคุมสิ่ งแวดล้อมต่อไป
ตารางที่ 4.3 ผลกำรตรวจสอบวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำน
Test Items

Test Method
Standard Methods for the Examination of
1. pH (at 25 C)
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012, part 4500-H+B
2. Odor
APHA, 22nd edition, 2012, 2550
3. Temperature
APHA, 22nd edition, 2012, 2550 B
4. Color
APHA, 22ndedition, 2012, 2120C
5. Salinity
APHA, 22nd edition, 2012, 2520 B
6.TotalDissolved
Standard Methods for the Examination of
Solids
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, edition, 2012, part 2540C,
dried at 180±2oC
7. Total Suspended Standard Methods for the Examination of
Solids
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition 2012 part 2540D
8. Free Chlorine APHA, 22ndedition, 2012, 4500-Cl B
9. Sulfide (S)
APHA, 22nd edition, 2012, 4500-S2-F
10. Phenol
11. Cyanide
12. Formaldehyde
(S)
*LOQ=Limit of Quantity

APHA, 22nd edition, 2012, 5530-C
APHA, 22nd edition, 2012, 4500-CN
-C,E
ASTM D 6303-98

LOQ
5.5

Results
6.8

-

40

To Smell
28
1,970.75
0.89
847

Pt.Co
ppt
mg/L

50

127

mg/L

1
1

<0.90
14.59

mg/L
mg/L

0.001
0.02

0.001
0.001

mg/L
mg/L

1

<0.01

mg/L

0.10
5000

Units
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ตารางที่ 4.3 ผลกำรตรวจสอบวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำน (ต่อ)
Test Items
13.Total Kjeldahl
Nitrogen (TKN)
14. BOD (S)
15.COD (S)

16. Oil & Grease(S)

17. Mercury (Hg)

18.Selenium (Se)
19.Arsenic (As)
20.Barium (Ba)
21.Chromium (VI) (S)
22.Chromium (III) (S)
23.Cadmium (Cd)

Test Method

LOQ

Results

Units

APHA, 22nd edition, 2012, 4500-NorgB

100

39.31

mg/L

APHA, 22nd edition, 2012, 5210 B

20

315

mg/L

Standard Method for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA,
WEF, 22nd edition, 2012 part 5220D
APHA, 22nd edition, 2012, 5520D

120

398

mg/L

5

17.5

mg/L

APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Hg,
3112B

0.005

<0.001 mg/L

APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Se B,
3114C
APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Se B,
3114C
APHA, 22nd edition, 2012, 3030E, 3111D

0.02

<0.001 mg/L

0.025

<0.001 mg/L

1

<0.20

mg/L

APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Cr B

0.25

<0.01

mg/L

APHA, 22nd edition, 2012, 3030E, 3111B

0.25

<0.02

mg/L

<0.02

mg/L

In-house method based on Standard
1
Methods for the Examination of Water
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition (2012) part 3030E and part 3111B
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ตารางที่ 4.3 ผลกำรตรวจสอบวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำน (ต่อ)
Test Items
24.Lead (Pb)

25.Nickel (Ni)

26.Copper (Cu)

27.Zinc (Zn)

28.Manganese (Mn)

29.Pesticide
organochlorine
- alpha-BHC
- beta-BHC

Test Method
In-house method based on Standard
Methods for the Examination of Water
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition (2012) part 3030E and part 3111B

LOQ
0.2

Results
<0.10

Units
mg/L

In-house method based on Standard
Methods for the Examination of Water
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition (2012) part 3030E and part 3111B

0.1

<0.04

mg/L

In-house method based on Standard
Methods for the Examination of Water
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition (2012) part 3030E and part 3111B

2

0.04

mg/L

In-house method based on Standard
Methods for the Examination of Water
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition (2012) part 3030E and part 3111B

5

0.39

mg/L

In-house method based on Standard
Methods for the Examination of Water
and Wastewater, APHA, AWWA, WEF
22nd edition (2012) part 3030E and part 3111B

5

0.58

mg/L

Not
detected

µg/L

Gas Chromatographic (ECD) method
(SM 2012:6630C)
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จำกกำรศึกษำคุณสมบัติและค่ำมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ ำเสี ย เปรี ยบเทียบกับผลของ
กำรศึกษำข้อมูลกำรตรวจสอบวิเครำะห์น้ ำเสี ยที่ปล่อยออกจำกโรงงำนพบว่ำส่ วนที่เกินกว่ำข้อกำหนดของ
มำตรฐำนคุณภำพที่ใช้ควบคุมน้ ำทิ้งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สี และกลิ่น
ควำมเป็ นกรดและด่ำง
สำรตกค้ำง
น้ ำมันและไขมัน
ซัลไฟด์
BOD
COD

ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ช้ ีบ่งว่ำน้ ำเสี ยของโรงงำนแห่งนี้ ตอ้ งได้รับกำรบำบัดผ่ำนระบบกำรบำบัดก่อน
ปล่อยไปสู่ แหล่งชุมชนรอบข้ำงโรงงำนโดยกำรลงทุนสร้ำงบ่อบำบัดน้ ำเสี ย
4.1.4 การศึกษาสภาพปัญหาการใช้ งานของระบบบาบัดนา้ เสี ยในปัจจุบัน
จำกกำรศึกษำสภำพปั ญหำในด้ำนกำรใช้งำนระบบบำบัดน้ ำเสี ยในปั จจุบนั ของโรงงำนอำหำรสัตว์
ในกรณี ศึกษำพบว่ำ แม้ว่ำโรงงำนจะมี ระบบกำจัดกลิ่ นและระบบบำบัดน้ ำเสี ย เพื่อดู แลน้ ำเสี ยไม่ให้
ระบำยออกลงสู่ แหล่งน้ ำสำธำรณะ ส่ งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกโรงงำนก็ตำม แต่สมรรถนะ
ของระบบบำบัดน้ ำเสี ยไม่เพียงพอต่อกำรดูแลน้ ำเสี ย น้ ำเสี ยจำกโรงงำนอำหำรสัตว์ มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับ
น้ ำเสี ยจำกอุตสำหกรรมเกษตรอื่น ๆ คือมีสำรอินทรี ยอ์ ยู่ในปริ มำณสู ง สิ่ งกลิ่ นเหม็น มีสภำพของน้ ำเสี ยที่
เกินกว่ำขอบเขตมำตรฐำนน้ ำเสี ย ซึ่งจำเป็ นต้องใช้กระบวนกำรบำบัดทำงชีวภำพ โดยสำมำรถเลือกใช้ระบบ
แบบไร้อำกำศ (Anaerobic) ด้วยกำรทำในระบบปิ ดเป็ นกำรป้ องกันไม่ให้กลิ่ นระบำยออกสู่ ภำยนอก หรื อ
อำจเลือกใช้ระบบชีวภำพแบบที่ใช้อำกำศ (Aerobic) เช่น ระบบ Activated Sludge ที่มีระบบรวบรวมและ
บำบัดกลิ่นประกอบ หรื อจะใช้ท้ งั 2 แบบร่ วมกัน
ผลกำรศึ กษำจำกกำรตรวจสอบวิเครำะห์ น้ ำเสี ย ที่ ปล่ อยออกจำกโรงงำนมี ลกั ษณะเกิ ดพิกดั ของ
ข้อกำหนดตำมกฎกระทรวงกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม น้ ำเสี ยเหล่ำนี้ ออกจำกส่ วน
ของกระบวนกำรผลิตโดยจำกกำรล้ำงเครื่ อง และกระบวนกำรผสมวัตถุดิบ เช่น ปลำป่ น มันสำปะหลัง ด้วย
น้ ำและอัดเม็ดอบแห้ง น้ ำเสี ยถูกปล่อยไปตำมท่อระบำยน้ ำรอบข้ำง ๆ โรงงำน ในด้ำนกลิ่นจะมีไอน้ ำที่มี
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กลิ่ นของวัตถุ ดิบ ได้แก่ เอมี น และ กรดไขมันออกมำในอำกำศ กำรขนส่ ง วัตถุ ดิบ เช่ น มัน
สำปะหลังอัดเม็ด ปลำป่ น หำกไม่มีกำรปิ ดมิดชิดก็มีกลิ่นรบกวนได้
สภำพปั ญหำกำรบำบัดน้ ำเสี ยของโรงงำนในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นไปโดยค่อนข้ำงไปในด้ำนกำร
ขำดกำรดูบำบัดแม้วำ่ ปั จจุบนั มีควำมพยำยำมในกำรดูแลด้วยกำรป้ องกันและแก้ไขดังต่อไปนี้
 ทำควำมสะอำดพื้นที่ทำงำนอย่ำให้มีเศษวัตถุดิบตกค้ำง
 กำรปิ ดคลุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จะสำมำรถลดกลิ่นที่เกิดขึ้นได้
 ควบคุ มกลิ่ นที่เกิ ดขึ้ นโดยเลื อกใช้วิธีบำบัดตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ วิธีกำรใช้สำรกลบกลิ่ น
ระบบกำรเผำไหม้โดยตรง ระบบสครับบิง ระบบดูดซับ และระบบชีวภำพ
 ใช้กำรดูแลระบบบำบัดน้ ำเสี ยที่มีอยูโ่ ดยเคร่ งครัดขึ้น

4.2 การกาหนดรู ปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่ อบาบัดนา้ เสี ย
กำรศึกษำข้อมูลรู ปบ่อบำบัดที่มีควำมเหมำะสมกับโรงงำนโดยใช้หลักกำรทำงำนของระบบบำบัดน้ ำ
เสี ยแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ซึ่ งเป็ นระบบที่เหมำะกับพื้นที่จำกัด โดย ประกอบด้วยส่ วน
สำคัญ 2 ส่ วนคือ ถังเติมอำกำศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน(Sedimentation Tank) โดยน้ ำเสี ยจะถูก
ส่ ง เข้ำ ถังเติ มอำกำศ ซึ่ ง มี ส ลัดจ์อยู่จำนวนมำก สภำวะภำยในของถังเติ มอำกำศ จะมี ส ภำพที่ เอื้ อต่อกำร
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ บบแอโรบิค จุลินทรี ยเ์ หล่ำนี้จะทำกำรย่อยสลำยสำรอินทรี ยใ์ นน้ ำเสี ยให้อยูใ่ นรู ป
ของคำร์ บอนไดออกไซด์และน้ ำในที่สุด น้ ำเสี ยที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเมื่อมีกำร
แยกสลัดจ์ออกจำกน้ ำใส สลัดจ์ที่แยกตัวอยูท่ ี่กน้ ถังตกตะกอนส่ วนหนึ่งจะถูกสู บกลับเข้ำไปในถังเติมอำกำศ
ใหม่เพื่อรั กษำควำมเข้มข้นของสลัดจ์ในถังเติ มอำกำศให้ได้ตำมที่ กำหนด และอีกส่ วนหนึ่ งจะเป็ นสลัดจ์
ส่ วนเกิน(Excess Sludge) ที่ตอ้ งนำไปหำจัดต่อไปสำหรับนำใสส่ วนบนจะเป็ นน้ ำทิ้งที่สำมำรถระบำยออก
นอกโรงงำน รู ปที่ 4.1 แสดงท่อระบำยน้ ำในโรงงำน
ในกระบวนกำรที่จะใช้ในกำรออกแบบ

โดยระบบจะมี กำรรวบรวมแหล่ งน้ ำเสี ยที่เกิ ดขึ้นใน

กระบวนกำรผลิ ตแยกออกจำกท่อระบำยน้ ำฝน นำมำสู่ กำรกระบวนกำรบำบัด โดยน้ ำเสี ยจำกเครื่ องล้ำง
อัดเม็ดอำหำรสัตว์ จะถูกปล่อยน้ ำไหลผ่ำนตะแกรงดักเศษอำหำร และเข้ำสู่ บ่อดักไขมัน ไหลเข้ำสู่ บ่อเติม
อำกำศเพื่อทำหน้ำที่ย่อยสลำยสำรอินทรี ย(์ BOD) ในบ่อเติมอำกำศ Aeration Tank ลดBOD โดยใช้วิธี กวน
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เร็ ว (Rapid Mixing)น้ ำที่ผ่ำนกำรบำบัดจะไหลเข้ำสู่ บ่อตกตะกอนและไหลไปยังบ่อพักก่อนปล่ อยออกสู่
แหล่งน้ ำสำธำรณะ ตำมขั้นตอนรู ปที่ 4.1 ดังนี้

ตะแกรงดัก

บ่ อดักไขมัน

บ่ อเติมอากาศ

บ่ อตกตะกอน

บ่ อพักนา้

ปล่อยลงแหล่งนา้ ธรรมชาติ
รู ปที่ 4.1 กระบวนกำรที่ใช้ในกำรออกแบบระบบบำบัดน้ ำเสี ย
รู ปที่ 4.2 แสดงท่อระบำยน้ ำในโรงงำน และรู ปที่ 4.3 ระบบเอกติเวกเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์
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รู ปที่ 4.2 ท่อระบำยน้ ำในโรงงำน

รู ปที่ 4.3 ระบบเอกติเวกเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์
ลักษณะของระบบแอกติเวกเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ จะต้องมีถงั เติมอำกำศที่สำมำรถกวนให้น้ ำ
และสลัดจ์ที่อยูใ่ นถังผสมเป็ นเนื้อเดียวกันตลอดทัว่ ทั้งถัง ระบบนี้สำมำรถรับภำระสำรอินทรี ยท์ ี่เพิ่มขึ้นอย่ำง
รวดเร็ ว (Shock Load) ได้ดีเนื่องจำกน้ ำเสี ยจะกระจำยไปทัว่ ถึง และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ในถังเติมอำกำศมี
ค่ำสม่ำเสมอทำให้จุลินทรี ยช์ นิด ต่ำง ๆ ที่มีอยูม่ ีลกั ษณะเดียวกันตลอดทั้งถัง
กลไกในกำรทำงำนของระบบแอตติเวกเต็ดสลัดจ์น้ ี คื อ อำศัย จุ ลินทรี ยท์ ้ งั หลำยที่ มีอยู่ในถังเติ ม
อำกำศของระบบเป็ นตัวย่อยสลำย สิ่ งสกปรกที่ มี อยู่ในน้ ำเสี ยให้หมดไปหรื อจนมี ค วำมสะอำดพอที่ จะ
ระบำยทิ้งได้โดยไม่ก่อให้น้ ำคูคลองเน่ำเลียอีกสิ่ งสกปรกในน้ ำเสี ยที่จุลินทรี ยส์ ำมำรถย่อยสลำยได้ส่วนใหญ่
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เป็ นพวกสำรอินทรี ยท์ ้ งั ในรู ปที่ละลำยน้ ำได้และในรู ปของคอลลอยด์ผลผลิตสุ ดท้ำยที่ได้จำกกำรย่อยได้แก่
ก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ น้ ำ เซลจุลินทรี ยต์ วั ใหม่ และพลังงำนดังนี้
น้ ำเสี ย ( สำรอินทรี ย ์ )+จุลินทรี ย+์ ออกซิ เจน -> คำร์ บอนไดออกไซด์+น้ ำ+จุลินทรี ยต์ วั ให้+พลังงำน
เซลจุลินทรี ยโ์ ดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นสำรอินทรี ย ์ 70-90 % และส่ วนที่เป็ นสำรอนิ นทรี ยอ์ ีก
10-30 % ดังนั้น จะเห็นได้วำ่ สำรอินทรี ยซ์ ่ ึ งเป็ นสิ่ งสกปรกส่ วนใหญ่ในน้ ำเสี ยจะถูกเปลี่ยนมำเป็ นเซลของ
จุลินทรี ยน์ น่ั เองเนื่ องจำกตะกอนจุลินทรี ยม์ ีน้ ำหนักมำกกว่ำซึ่ งสำมำรถแยกออกจำกน้ ำได้ง่ำยด้วยถัง
ตกตะกอน
ส่ วนประกอบที่สำคัญ ของระบบแอคติเวตเตดสลัดจ์ในระบบบำบัดน้ ำเสี ยจึงได้มีกำรออกแบบให้มี
ส่ วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่ วนคือ
1. ถังเติมอำกำศ )Aeration Tank )
2. ถังตะกอน )Sedimentation Tank)
3. ระบบสู บตะกอนย้อนกลับ )Sludge Recycle)
ถังเติมอำกำศ ( Aeration Tank ) ทำหน้ำที่กำรย่อยสลำย สำรอินทรี ยใ์ นน้ ำเสี ย โดยกำรใช้แบคทีเรี ย
ชนิดใช้อำกำศ (Aerobic Bacteria)กำรทำให้อำกำศในบ่อนี้ใช้ Air Blower เป่ ำอำกำศผ่ำน Air Diffusers ซึ่ง
จะได้ ฟองอำกำศที่ละเอียด ( Fine Bubble) Aeration Tank ออกแบบเป็ นระบบ Extended Aeration ซึ่งมีขอ้ ดี
คือ ประสิ ทธิภำพในกำรลด BOD ในน้ ำเสี ยได้สูงกว่ำร้อยละ 96 และตะกอนส่ วนเกินที่ตอ้ งนำไปกำจัดมี
กลิ่นเหม็นน้อยลง หรื อสำมำรถนำไปทำเป็ นปุ๋ ยหมัก โดยใช้ขนำดบ่อดังนี้
ขนำดบ่อ

= 10(ก) x 8(ย) x 3 (ล) m

ควำมลึกน้ ำ

= 2m

ควำมจุใช้งำน

= 10 x 8x 2
= 160 m3

ควำมต้องกำร O2 (BOD) = 1.5 x BOD Removal
1.5 x BOD Loading
= 1.5 x 3000 x10
1000 x 24
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= 1.875 Kg O2 / hr
ถังตะกอน (Sedimentation Tank)ทำหน้ำที่รับน้ ำเสี ยจำก Aeration Tank เพื่อแยกน้ ำใสและตะกอน
แบคทีเรี ยออกจำกกัน น้ ำใสส่ วยบนที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้ว จะไหลล้นไปยัง ท่อระบำยน้ ำ ออกนอกโรงงำน
ถังแยกตะกอนจุลินทรี ยอ์ อกจำกน้ ำที่บำบัดแล้วซึ่ งส่ งมำจำกถัง เติมอำกำศโดยน้ ำตะกอนจะถูกกักอยูใ่ นถังนี้
ช่วงเวลำหนึ่ง น้ ำส่ วนใสจะไหลล้นไป ส่ วนตะกอนที่อยูก่ น้ ถังส่ วนหนึ่งจะถูกสู บกลับไปยังถังเติมอำกำศอีก
ครั้ง และอีกส่ วนหนึ่งจะเป็ นตะกอนส่ วนเกินทีตอ้ งนำไปกำจัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงบ่อ
พื้นที่น้ ำล้น

=5m
2
=
4
= 156 m2
Check SOR (Surface Over Flow Rate)
SOR
= 125
24 x 156
= 0.03 m3 / m2 -hr
ควำมลึกรวม
= 4.6 m
ควำมลึกน้ ำ
= 4.0 m
ควำมจุใช้งำน
= 4 x 156
= 624 m3
อัตรำสู บตะกอนย้อนกลับ
= 50 -100%
คิดเป็ นปริ มำตรตะกอนกำรสู บกลับ= 125 m3 /day
อัตรำกำรไหลของน้ ำเข้ำถัง
= 125 +125
=250 m3 /day หรื อ 10 m3 /hr
Check เวลำเก็บกัก
= 624
10
= 62.4 hrs
ระบบสู บตะกอนย้อนกลับ (Sludge Recycle)ทำหน้ำที่สูเป็ นบ่อรับน้ ำตะกอนแบคทีเรี ยที่จมตัวลง
ก้นถัง Sedimentation Tank น้ ำตะกอนแบคทีเรี ยนี้ จะถูกดันส่ งมำยัง Aeration Tank แล้วกลับมำยังถังเติม
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อำกำศอีกครั้งทั้งนี้เพื่อควบคุมปริ มำณจุลินทรี ย ์ ในถังเติมอำกำศให้เหมำะสม และเพียงพอต่อกำรทำลำยสิ่ ง
สกปรกในน้ ำเสี ย
ตัวสำคัญ แปรสำหรับกำรควบคุมระบบแอตติเวตเตดสลัดจ์ มีอยู่ 2 ตัวแปรดังนี้
1. อำยุตะกอน )Sludge Age)
2. อัตรำส่ วนอำหำรต่อจุลินทรี ย ์
อำยุตะกอน หมำยถึงระยะเวลำเฉลี่ยที่ตะกอนจุลินทรี ยห์ มุนเวียน อยูใ่ นถังเติมอำกำศกำรควบคุม
กระทำได้โดยกำรนำตะกอนส่ วนเกินออกจำกระบบ ควบคุมให้มีค่ำคงทีได้ตำมต้องกำร โดยทัว่ ไปจะ
ควบคุมให้มีระบบอำยุตะกอน 5-15 วัน กำรรักษำค่ำอำยุตะกอนให้คงที่ที่เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่จะควบคุมกำรเดิน
ระบบตะกอนเร่ งให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำหรับ ระบบ
อัตรำส่ วนอำหำรต่อจุลินทรี ย ์ (F/M ratio หมำยถึง อัตรำส่ วนของน้ ำหนักสำรอินทร ียี ใ์ นน้ ำเสี ยที่
เข้ำระบบ ( กิ โลกรั มต่อวัน ) ต่อน้ ำหนักตะกอน จุลินทรี ยใ์ นระบบ ( กิ โลกรั ม ) โดยทัว่ ไปจะควบคุ มให้
ระบบมีค่ำ F/M ratio ระหว่ำง 0.1-0.4 ต่อวันคุณสมบัติของน้ ำเสี ย มักมีกำรเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำทั้งใน
แง่อตั รำกำรไหลและควำมเข้มข้นของสำรอินทรี ยท์ ี่เข้ำสู่ ระบบทำให้กำรควบคุ มระบบ โดยใช้ F/M ratio
กระทำได้ยำกและมีควำมไม่แน่นอน ในทำงปฏิบตั ิจึงนิยมควบคุมระบบโดยอำยุตะกอนมำกกว่ำ
ปัญหำสำคัญที่พบมำกที่สุดในกำรควบคุมระบบแอตติเวตเต็ดสลัดจ์มี 2 ปัญหำคือ ปัญหำกำร
ลอยตัวของตะกอนในถังตะกอน (Rising Sludge) และปัญหำตะกอนเบำจมตัวลำบำก (Bulking Sludge)
1. กำรลอยตัวของตะกอนในถังตกตะกอน
2. ตะกอนเบำจมตัวลำบำก
สำเหตุกำรลอยตัวของตะกอนในถังตกตะกอนเนื่ องมำจำก ตะกอนตกอยูใ่ นก้นถังตกตะกอนนำน
เกินไปจนทำให้เกิดปฏิกิริยำชีวเคมีเปลี่ยนสำรประกอบ ไนไตรท์และไนเตรตเป็ นก๊ำซไนโตรเจน ก๊ำซที่
เกิดขึ้นจะถูกกักอยูใ่ นตะกอนถ้ำมีมำกจะพำตะกอนลอยขึ้นสู่ ผวิ น้ ำ
ในส่ วนตะกอนเบำจมตัวลำบำก ระบบแอคติเวตเต็ดสลัดจที่มีประสิ ทธิ ภำพกำรบำบัดสู งตะกอน
จุ ลินทรี ย ์ในถังเติ มอำกำศจะมี สีน้ ำ ตำลแก่ จบั กัน เป็ นก้อนใหญ่และจมตัวได้อย่ำงรวดเร็ ว ในกรณี ที่ เกิ ด
ตะกอนเบำนั้นจะเป็ นตะกอนละเอียดจมตัวได้ช้ำและไม่อดั ตัวแน่ นสำเหตุ มีสองประกำรคือ อำจเกิ ดจำก
เชื้ อรำที่เป็ นเส้นใย หรื ออำจเกิ ดจำกมีน้ ำอยู่ในตะกอนระหว่ำงเซลของจุลินทรี ยม์ ำกทำให้ตะกอน มีควำม
หนำแน่นเกือบเท่ำกับน้ ำจึงจมตัวได้ลำบำก
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4.3 ข้ อพิจารณาในการตัดสิ นใจสร้ างบ่ อบาบัดนา้ เสี ย
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ลักษณะน้ ำเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจำกกระบวนกำรผลิ ตและกระบวนทำควำมสะอำด
เครื่ องจักรและกำรผลิต เมื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรบำบัดจะเกิ ดกำรตกตะกอนมีลกั ษณะสี น้ ำตำลไปจนสี ดำ มี
กลิ่ นเหม็น และปริ มำณน้ ำเสี ยที่ เกิ ดขึ้น มีปริ มำณ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ ำที่ระบำยออกนอกโรงงำนที่
พบว่ำ มี ปั ญหำเนื่ องจำกกระบวนกำรบ ำบัดยัง ไม่ ถู ก ต้อง โรงงำนจำเป็ นต้องตัดสิ นใจเพื่ อลงทุ นในกำร
ก่อสร้ำงบ่อบำบัดน้ ำเสี ยที่จะสำมำรถรองรับกับปั ญหำน้ ำเสี ยที่เกิดขึ้น
ข้อพิจำรณำในกำรตัดสิ นใจสร้ำงบ่อบำบัดน้ ำเสี ยจะประกอบด้วย
1. รู ปแบบระบบบำบัดน้ ำเสี ย
2. ขนำดของบ่อบำบัดน้ ำเสี ยที่สำมำรถรองรับน้ ำเสี ยที่เกิดขึ้นวันละ 10 ลูกบำศก์เมตร
3. ค่ำก่อสร้ำงบ่อบำบัดน้ ำเสี ยเปรี ยบเทียบกับค่ำจ้ำงเหมำในกำรบำบัดน้ ำเสี ย
4.3.1 รู ปแบบระบบบาบัดนา้ เสี ย
ในด้านรู ปแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย ตามเงื่อนไขความจากัดของพื้นที่ในบริ เวณโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์ในกรณี ศึกษา บ่อบัดน้ าเสี ยที่จะสร้ างจะต้องมีความขนาดเนื้ อที่ไม่มากนัก จึงพิจารณารู ปแบบลักษณะ
ของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ ที่ตอ้ งมีถงั เติมอากาศซึ่ งสามารถกวนให้น้ าและสลัดจ์ที่อยูใ่ น
ถังผสมเป็ นเนื้อเดียวกันตลอดทัว่ ทั้งถังจะเป็ นข้อพิจารณาในการตัดสิ นใจที่สาคัญประการแรก
4.3.2 ขนาดของบ่ อบาบัดนา้ เสี ยทีส่ ามารถรองรับนา้ เสี ยได้
โดยมีเงื่อนไขอัตรำกำรเกิดน้ ำเสี ย 01 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ข้อพิจำรณำขนำดของบ่อบำบัดน้ ำเสี ยที่
สำมำรถรองรับน้ ำเสี ยได้จะต้องออกแบบให้รองรับสำรองกำรเก็บน้ ำเสี ยได้อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ จึงพิจำรณำ
โดยกำรออกแบบขนำดบ่อพักน้ ำไว้ที่ขนำด 01X8X3 m3 ซึ่ งจะพักน้ ำสู งระดับ 2 เมตร จะได้บ่อบำบัดที่
สำมำรถรองรับน้ ำเสี ยได้ปริ มำณ 061ลูกบำศก์เมตร ซึ่ งส่ งผลทำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรรองรับน้ ำเสี ย
ตำมปริ มำณน้ ำเสี ยที่สำมำรถรั บได้สูงสุ ดต่อวัน ส่ งผลให้กำรบำบัดน้ ำเสี ยตำมขั้นตอนกำรออกแบบนั้นมี
ประสิ ทธิ ภำพในกำรลดปั ญหำน้ ำเน่ำเสี ยก่อนปล่อยออกนอกโรงงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4.3.3 ค่ าก่อสร้ างบ่ อบาบัดนา้ เสี ยเปรียบเทียบกับค่ าจ้ างเหมาในการบาบัดนา้ เสี ย
ข้อพิจารณาด้านค่าก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยเปรี ยบเทียบกับค่าจ้างเหมาในการบาบัดน้ าเสี ย จะเป็ น
การพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจลงทุนในส่ วนของระบบบัดน้ าเสี ยตามการออกแบบบ่อบาบัดด้วยระบบแอกทิเว
เต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์มีขอ้ มูลเพื่อการเปรี ยบเทียบค่าก่อสร้างดังนี้
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1. ค่าก่อสร้างบ่อบาบัดของผูจ้ า้ งเหมาซึ่งจะเป็ นผูเ้ สนอราคาการออกแบบ ตามข้อมูลประกอบการ
ออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยและอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้แสดงตามตารางที่ 4.1 และ 4.2 ซึ่ งมีการเสนอ
ราคาค่าสร้างไว้ 2,130,370 บาท
2. ค่าใช้จา้ งบาบัดน้ าเสี ยในกรณี ไม่ได้ก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าจะใช้ขอ้ มูลตามร่ างการคิดค่าปรับและ
บริ การบาบัดน้ าเสี ยของการนิคมอุตสาหกรรมสาหรับอัตราค่าบาบัดน้ าเสี ยตามลักษณะน้ าเสี ยที่
ประมาณ 60 บาทต่อลูกบาศก์เมตรตามเกณฑ์มาตรฐานได้ถึง





BOD = 665 มก.ล/.
COD มีค่ำ 2,634 มก.ล/.
SS มีค่ำ 2,010 มก.ล/.
Grease & Oil มีค่ำ 1,108 มก.ล/.

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลประกอบกำรออกแบบระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ระบบบาบัดนา้ เสี ยโรงงานผลิตอาหารสั ตว์ -นครปฐม
ปริ มำณน้ ำเสี ย 10 ลบ.ม./วัน
ประเภทน้ ำเสี ย= โรงงำนอำหำรสัตว์
แหล่งน้ ำเสี ย
-น้ ำทิ้งล้ำงเครื่ องจักรอำหำรสัตว์
-น้ ำล้ำงห้องน้ ำ
-น้ ำทิ้งอื่นๆ
รวมปริมาณนา้ เสี ย
คุณลักษณะนา้ เสี ยทีร่ ับได้

5 ลบ.ม./ วัน
4 ลบ.ม./ วัน
1 ลบ.ม./ วัน
10 ลบ.ม./ วัน

BOD = 3,000 mg/l
COD= 5,000 mg/l
SS=

500 mg/l

O&G =

50 mg/l

pH =

6-9 mg/l
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ขนาดการบาบัด
1 ระบบสู บส่ งน้ ำเสี ยจำกแหล่งกำเนิดมำยังระบบบำบัดน้ ำเสี ยรวม
2. ระบบดัก แยก เศษวัสดุดว้ ยตะแกรงแบบ Statie Screen
3. ระบบเกรอะกรองไร้อำกำศ
4. ระบบเติมอำกำศเลี้ยงตะกอนจุลินทรี ยแ์ บบ Biocontact Aeration Process
5. ระบบแยกน้ ำใสและตะกอนแบบ Sedimentation
6. ขนำดบ่อที่ตอ้ งกำรรับ น้ ำเสี ยจำกโรงงำน
ขนำดบ่อพัก
= 10X8X3 m
ควำมลึกน้ ำ
=2
m
ควำมจุที่ใช้งำน
=10X8X2
=160 m³
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ตารางที่ 4.5 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
ลาดับ
1

รายละเอียด
บ่อสู บน้ ำเสี ย 1 (บริ เวณหน้ำโรงบดผสมอำหำรสัตว์)
ชนิด Pump Sump
ขนำดบ่อ Dia = 0.6 m

หน่ วยละ

บาท

1

Set

30,000

30,000

1

set

20,000

20,000

1

Lot

75,000

75,000

H

2

3

4

5

6

= 1.0 m
เครื่ องสู บน้ ำเสี ย (Pl)
ชนิด
= Sumbersible Pump
ผลิตภัณฑ์
=GSD / VP 50.75-50
Capacity
=2-3 Cu.m/hr
TDH
=8 m
มอเตอร์
= 0.75kw (l Hp) /380 v,3P,50Hz
ท่อน้ ำเสี ย จำกบ่อสู บน้ ำเสี ย 1 ไปยังระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ชนิดท่อ
= HDPE
ขนำดท่อ
= 2-3 INCH
ระยะสู บส่ ง =150 เมตร
บ่อสู บน้ ำเสี ย 2 (บริ เวณด้ำนหลังห้องน้ ำ – สำนักงำน)
ชนิด
= Pump Sump
วัสดุ
=FRP
ขนำดบ่อ
= DIA = 0.6 m
H = 1.0 m
เครื่ องสู บน้ ำเสี ย(P2)
ชนิด
= Sumbersible Pump
ผลิตภัณฑ์
=GSD / VP 50.75-50
Capacity
=2-3 Cu.m/hr
TDH
=8 m
มอเตอร์
= 0.75kw (l Hp) /380 v,3P,50Hz
ท่อส่ งน้ ำเสี ยจำกบ่อสู บน้ ำเสี ย 2 ไปยังระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ชนิดท่อ
= HDPE
ขนำดท่อ
= 2-3 INCH
ระยะสู บส่ ง =180 เมตร

จานวน หน่ วย

1

set

30,000

30,000

1

set

20,000

20,000

1

Lot

90,000

90,000
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ตารางที่ 4.5 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ (ต่อ)
ลาดับ
7

8

รายละเอียด
บ่อบำบัดรวมน้ ำเสี ย
ชนิด
= Collecting Sump
วัสดุ
=FRP
ขนำดถัง
= W = 1.12 m , L = 1.95m , H = 1.55 m
เครื่ องสู บน้ ำเสี ยดักขยะและป้ อนระบบบำบัดน้ ำเสี ย( P3,P4)
ชนิด
= Sumbersible Pump
ผลิตภัณฑ์
=GSD / VP 50.4-50
Capacity
=1-2 Cu.m/hr

11

12

30,000

30,000

1

set

20,000

20,000

1

Set

200,000

200,000

ถังแยกและหมักตะกอน
ชนิด
= Static Sereem
วัสดุ
=FPR
ขนำดถัง
= W = 2.35 m , L = 4.00m , H = 2.00 m
ถังกรองไรอากาศ
ชนิด
= Anaerobic Filter Tank
วัสดุ
=FPR
ขนำดถัง
= W = 2.35 m , L = 4.00m , H = 2.00 m
ถังเติมอากาศเสี้ยงตะกอนจุลินทรี ย์
ชนิด
= Biocontact Aeration Tank
วัสดุ
=FPR
ขนำดถัง
= W = 2.35 m , L = 4.00m , H = 2.00 m

1

Set

54,000

54,000

1

Set

93,000

93,000

3

Set

93,000

279,000

ถังตกตะกอน
ชนิด
= Sedimentation Tank
วัสดุ
=FPR
ขนำดถัง
= Dia= 1.50 m , H = 2.00 m

1

Set

70,000

70,000

มอเตอร์
เครื่องดักขยะ
ชนิด
ผลิตภัณฑ์
วัสดุ
ช่องตะแกรง

Bio Medla
13

บาท

set

Capacity
10

หน่ วย หน่ วยละ

1

TDH
9

จานวน

= 6m
= 0.4kw (l/2 Hp) /380 v,3P,50Hz
= Static Sereem
=INOX
=SUS -304
= 0.5 mm.
= 2-5 Cu. m/hr

= Cruss Flow 110
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ตารางที่ 4.5 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ (ต่อ)
ลาดับ
14

รายละเอียด
เครื่องสู บตะกอนย้ อนกลับ (P6)
ชนิด
= Sumbersible Pump
ผลิตภัณฑ์
=GSD / VP 50.4-50
Capacity
=1-2 Cu.m/hr
TDH

15

16

17

18

มอเตอร์

บาท

1

Set

20,000

20,000

3

Set

40,000

120,000

4

Set

10,000

40,000

1

Set

20,000

20,000

1

Set

20,000

20,000

= 3,000 mmAq
= 0.75kw (l Hp) /380 v,3P,50Hz

มอเตอร์
กระบะทรายแยกตะกอนส่ วนเกิน
ชนิด
= Sludge Drying Bed
วัสดุ
=FPR
ขนำดถัง
= W = 1.0 m , L = 1.0m , H = 0.5 m
บ่ อสู บนา้ ทิง้
ชนิด
= Effluent Sump
วัสดุ
=FPR
ขนำดถัง
= Dia= 0.6 m , H = 1.0 m
เครื่ องสู บน้ ำทิ้ง (P-5)
ชนิด
= Sumbersible Pump
ผลิตภัณฑ์
=GSD / VP 5.075-50
Capacity
=2-3 Cu.m/hr
TDH

หน่ วย หน่ วยละ

= 6m
= 0.4kw (l/2 Hp) /380 v,3P,50Hz

มอเตอร์
เครื่องเติมอากาศ (AB1 ,2,3)
ชนิด
= Rotary Air Blower
ผลิตภัณฑ์
=GSD
Capacity
=0.60 Cu.m/hr
Pressure

จานวน

= 8m
= 0.75kw (l Hp) /380 v,3P,50Hz
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ตารางที่ 4.5 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ (ต่อ)
ลาดับ
19

20

จานวน หน่ วย

รายละเอียด
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ ำ บ่อสู บ 1,2
ชนิด
= Outdoor
ควบคุม
= เครื่ องสู บน้ ำ P1 , P2
ตูค้ วบคุมไฟฟ้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ชนิด
= Outdoor
ควบคุม

หน่ วยละ

บาท

2

Set

30,000

60,000

1

Set

80,000

80,000

1. เครื่ องสูบน้ ำดักแยกขยะและป้ อนระบบ )P3 , P4 (2 เครื่ อง
2. เครื่ องเติมอำกำศ AB 1,2,3 = 3 เครื่ อง
3. เครื่ องสูบตะกอนย้อนกลับ )P5 (1 เครื่ อง
21

สำยไฟฟ้ ำจำกตูค้ วบคุมไฟฟ้ ำไปยังเครื่ องจักร

1

Lot

40,000

40,000

22

1

Lot

80,000

80,000

23

ท่อและวำล์วในระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ชนิด
= PVC / HDPE
งานติดตั้งเครื่องจักร

1

Lot

80,000

80,000

24

งานโยธา

1

Lot

400,000

400,000








ขุดติดตั้งบ่ อสู บนา้ เสี ย 1
ขุดติดตั้งบ่ อสู บนา้ เสี ย 2
ขุดติดตั้งบ่ อรวมนา้ เสี ย
ขุดติดตั้งบ่ อสู บนา้ ทิง้
ฐาน คสอ รองรับระบบบาบัดน้าทิง้
ห้ องเครื่องเติมอากาศและตู้ควบคุมไฟฟ้า

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
รวมทั้งสิ้น

1,991,000
139,370
2,130,370
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รู ปที่ 4.4 และ 4.5 แสดงผังกำรออกแบบระบบบำบัดน้ ำเสี ย

รู ปที่ 4.4 ผังกำรออกแบบระบบบำบัดน้ ำเสี ย (1)

47

รู ปที่ 4.5 ผังกำรออกแบบบ่อบำบัดน้ ำเสี ย (2)

48
โดยกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบค่ำก่อสร้ำงจำนวน 2,130,370 บำทและค่ำบำบัดน้ ำเสี ยถ้ำต้องจ่ำยใน
แต่ละวันที่ 10 x 60 = 600 บำท ปี ละ 219,000 บำท มีขอ้ สรุ ปดังนี้
1. กรณี ปลอดดอกเบี้ย บ่อบำบัดน้ ำเสี ยจะคุม้ ทุนใน 2,130,370 / 902,000
2. กรณี ดอกเบี้ย 6 % บ่อบำบัดน้ ำเสี ยจะคุม้ ทุนใน
3. กรณี ดอกเบี้ย 8 % บ่อบำบัดน้ ำเสี ยจะคุม้ ทุนใน

= 9.73 ปี
= 15.04 ปี
= 19.42 ปี

ตำมข้อพิจำรณำในกำรตัดสิ นใจสร้ำงบ่อบำบัดน้ ำเสี ยดังกล่ำวโรงงำนในกรณี ศึกษำมีควำมคำดหวัง
สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบบ่อบำบัดน้ ำเสี ยมีขนำดเพียงพอต่อกำรรองรับน้ ำเสี ย
คุณภำพน้ ำดีข้ ึนไม่ส่งกลิ่นเหม็นในโรงงำน
น้ ำเสี ยที่ออกจำกโรงงำนสู่ แหล่งน้ ำสำธำรณะจะเป็ นไปตำมข้อกำหนดของน้ ำเสี ย
ปฏิบตั ิถูกต้องตำมกฎหมำย
ลูกค้ำมีควำมไว้วำงใจ
ชุมชนในเขตพื้นที่โรงงำนไม่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำเน่ำเสี ยและส่ งกลิ่นเหม็น
รำคำค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงไม่สูงมำกเมื่อเทียบกับรำคำที่ผรู ้ ับเหมำเสนอมำ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์สาหรับกรณี ศึกษานี้มีผล
การดาเนิ นการศึกษาสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ในการศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบบ่อบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานผลิ ตอาหารสัตว์เป็ นการศึกษา
เพื่อรับรู ้






สภาพปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
คุณสมบัติและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าเสี ย
ข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์น้ าเสี ยที่ปล่อยออกจากโรงงาน
สภาพปั ญหาการใช้งานของระบบบาบัดน้ าเสี ยในปั จจุบนั

จากการศึ กษาพบว่าโรงงานอาหารสั ตว์ในกรณี ศึก ษามี น้ าเสี ย ที่ เกิ นกว่า พิก ัดตามข้อกาหนด
มาตรฐานคุณสมบัติและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดน้ าเสี ยตามประกาศฉบับที่ 3 (2539) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่ องการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งกาเนิ ดตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ทาให้
เกิดความจาเป็ นในการลงทุนออกแบบและก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าเสี ยที่เกิดขึ้น
2. ในการกาหนดรู ปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่อบาบัดน้ าเสี ย จากการศึกษาพบว่ารู ปบ่อ
บาบัดที่มีความเหมาะสมกับโรงงานเป็ นรู ปแบบที่ใช้หลักการทางานของระบบบาบัดน้ าเสี ย
แบบแอกติ เ วเต็ ด สลัด จ์ (Activated Sludge) ซึ่ งเป็ นระบบที่ เ หมาะกับ พื้ น ที่ จ ากัด โดย
ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วนคื อ ถังเติ ม อากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน
(Sedimentation Tank)
3. ในด้านข้อพิจารณาในการตัดสิ นใจสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ย นอกจากรู ปแบบระบบบาบัดน้ าเสี ย
ที่จาเป็ นต้องใช้ระบบแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ดว้ ยข้อจากัดของพื้นที่แล้ว จะเลือกใช้ขนาดของ
บ่อบาบัดน้ าเสี ยที่สามารถรองรับน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยขนาดบ่อบาบัด
รับน้ าเสี ยได้จานวน 160ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งเพียงต่อการรองรับน้ าเสี ยได้ถึงสองสัปดาห์ ส่ วน
ค่าก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสี ยจะอยูท่ ี่ 2,130,370 บาท ค่าบาบัดน้ าเสี ยที่ 600 บาทต่อวัน สามารถ
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ค านวณค่ า เวลาคุ ้ม ทุ น ของค่ า ก่ อสร้ า งบ่ อบ าบัดน้ า เสี ย ส าหรั บ อัตราดอกเบี้ ย 0, 6 และ 8
เปอร์ เซ็นต์ดงั นี้
1. กรณี ปลอดดอกเบี้ย บ่อบาบัดน้ าเสี ยจะคุม้ ทุนใน 2,130,370 / 912,000 = 9.73 ปี
2. กรณี ดอกเบี้ย 6 % บ่อบาบัดน้ าเสี ยจะคุม้ ทุนใน
= 15.04 ปี
3. กรณี ดอกเบี้ย 8 % บ่อบาบัดน้ าเสี ยจะคุม้ ทุนใน
= 19.42 ปี

5.1 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
หลังจากที่ได้ทาการออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยทาให้ มีขอ้ เปรี ยบเทียบราคาและความเหมาะสม
ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารบริ ษทั สามารถหาระยะเวลาคุม้ ทุนในการลงทุนก่อสร้างตามราคาที่เสนอมา
จากผูร้ ับเหมาได้อย่ามีความเหมาะสม
โรงงานสามารถดาเนินการตามที่กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม กาหนด
ต้องการ ผลที่ได้คือ บริ ษทั ปฏิ บตั ิถูกต้องตามกฎหมาย ส่ งผลให้ ไม่เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยและ การถูกสั่งปิ ด
โรงงานเนื่องมาจากถูกร้องเรี ยนจากชุมชน และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
ในการศึกษาเพื่อออกแบบระบบบาบัดน้ าเสี ยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
ในฝ่ ายบริ หาร ผูศ้ ึกษาได้จดั ทาข้อมูลเพื่อทาการเปรี ยบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างจากผูร้ ับเหมา โดยปั ญหา
ที่พบคือ พื้นที่สาหรับการจัดทาบ่อบาบัดน้ าเสี ยมีขนาดจากัด และพบว่า ราคาที่ใช้ในการเสนอราคา จาก
ผูร้ ับเหมามีราคาสู งเกินความเป็ นจริ ง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบเกินความจาเป็ น
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5. ปี พ.ศ. 2559 ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร เทคนิคการสื่ อสาร
ประวัติการทางาน
เริ่ มทางานกับบริ ษทั ชุ ้นจิวเวอรี่ จากัด ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับ
วิชาชีพ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2552 - 1 ตุลาคม 2555
เริ่ มทางานกับบริ ษทั ไทยคาร์ บอนแอนด์กราไฟต์ จากัด ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทางานระดับวิชาชีพ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555 - 1 กันยายน 2558
เริ่ มทางานกับบริ ษทั คาร์ กิลล์ สยาม จากัด ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับ
วิชาชีพ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2559
เริ่ มทางานกับบริ ษทั ไอแอลเอส จากัด ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การความปลอดภัย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
- ปัจจุบนั
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ภาคผนวก
ร่างการคิดค่าปรับและ
ค่าบริการบาบัดน้าเสีย
ของการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
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