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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
เน่ืองจากในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเป็นแหล่งซ่ึงมีการปล่อยน ้ าเสียออกนอก

สถานประกอบการโดยไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อน  ท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   จึงมีการออก
กฏหมายหรือกฎกระทรวงทั้ งกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดให้สถาน
ประกอบการมีความตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มและตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายหรือกฏกระทรวงให้มีการ
ดูแลบ าบดัน ้าเสียไมก่่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีร าคาญต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ      

 

โรงงานเป็นผูส้ร้างน ้ าเสียข้ึน  จึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการท าให้น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนกลายเป็น
น ้ าดีก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่สาธารณะส่วนรวม    เป็นพนัธะกิจท่ีตอ้งด าเนินการตามหนา้ท่ีต่อสังคมโดยตรง 
การละเลยและเพิกเฉยต่อภารกิจท่ีส าคญัน้ี จะท าให้เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นความผิดท่ีตอ้ง
ไดรั้บโทษตามกฏหมาย 

   

 ปัจจุบันการบ าบัดน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมว่าจะเลือกใช้วิธีใดหรือระบบใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่ากนั เพราะโรงงานบางแห่งอาจจะถูก
จ ากดัดว้ยขอ้จ ากดัหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ทั้งในดา้นพื้นท่ีและงบประมาณและปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ีตอ้งถูกน ามาวเิคราะห์เพื่อวางระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมกบัโรงงานแต่ละแห่ง  

 

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 โรงงานในกรณีศึกษาเป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัอาหารสัตวม์าอย่างยาวนาน  โดยมีพนักงาน
ประจ า ทั้งหมด 100 คน ประจ าสาขา นครปฐม มีพื้นท่ีโรงงาน 10 ไร่  โดยเป็นพื้นท่ีอาคารเคร่ืองจกัร  7  ไร่  
โรงงานผลิตอาหารสัตวส่์งขายใหก้บัลูกคา้ทัว่ประเทศไทย โดยมีผลิตภณัฑห์ลาย  ๆ ประเภท ทั้งท่ีเป็น 

 

1. ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวน์ ้า 
2. ผลิตภณัฑอ์าหารสัตวบ์ก    

 

 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหารสัตว ์เช่น เมด็ขา้วโพด  มนัเส้น ปลาป่น ร าขา้วสาลี ร าขา้ว  โดย
ในแต่ละวนัจะมีรถบรรทุก น าวตัถุดิบมาส่งท่ีโรงงาน  โดยผา่นกระบวนการตามขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่
การ ตรวจสอบคุณภาพ จากหอ้งแลป เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  รถบรรทุก ก็จะเขา้ไปในโรงงาน บริเวณจุดรับ
วตัถุดิบ เช่น จุดรับร าขา้วสาลี  และ จุดรับเมด็ขา้วโพด โดยมีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีใชส้ายพานดึง วตัถุดิบ
ไปเก็บยงัถงัไซโลขนาดใหญ่ รูปท่ี 1.1   แสดงภาพรถบรรทุกน าร าขา้วเทลงเคร่ืองจกัร มีสายพานดึงไปเก็บ
ยงัไซโล   
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รูปที ่1.1 ภาพรถบรรทุกน าร าขา้วเทลงเคร่ืองจกัรสายพานดึงไปเก็บยงัไซโล 
 

รูปท่ี 1.2  แสดงวตัถุดิบขา้วโพดท่ีใชใ้นการผลิตอาหารสัตว ์
 

 
 

รูปที ่1.2 วตัถุดิบขา้วโพดท่ีใชใ้นการผลิตอาหารสัตว ์
 

รูปท่ี 1.3  แสดงถงัไซโลท่ีใชใ้นการจดัเก็บวตัถุดิบ 
 

 
 

รูปที ่1.3  ถงัไซโลท่ีใชใ้นการจดัเก็บวตัถุดิบ 
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ในแต่ละคร้ังท่ีมีการส่งมอบวตัถุดิบ บริเวณจุดรับวตัถุดิบหลงัจากไดจ้ดัเก็บวตัถุดิบเรียบร้อยแลว้  
พนกังานจะท าการปัดกวาดและลา้งท าความสะอาดบริเวณโดยรอบ   รวมทั้งการลา้งท าความสะอาด เคร่ือง
อดัเม็ดท่ีใชใ้นระหวา่งการผลิต ปัญหาเมด็อาหารไม่ไดคุ้ณภาพหรืออาหารติดเคร่ืองจกัร  จนออกมาเป็นเมด็
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไม่ได ้  รูปท่ี 1.4 และ 1.5 แสดงการท างานของเคร่ืองจกัร 

 

 
 

รูปที ่1.4 สกรูท่ีใชใ้นการบดวตัถุดิบใหล้ะเอียด 
 

 
 

รูปที ่1.5  การท างานของเคร่ืองจกัร  
 

น ้ าท่ีเกิดจากการชะลา้งจะไหลไปตามท่อระบายน ้ าท่ีไดมี้การออกแบบไว ้โดยเศษอาหารท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตจะไหลลงสู่บ่อตกัไขมนัท่ีสะสมเศษอาหาร คราบไขมนัท่ีเกิดจากการชะล้างท าความ
สะอาดเคร่ืองจกัรจะไหลไปรวมยงัจุดดกัไขมนัก่อนปล่อยออกสู่คลองสาธารณะบริเวณดา้นขา้งโรงงาน รูป
ท่ี 1.6 แสดงสภาพบ่อดกัไขมนัในปัจจุบนั  ซ่ึงพบวา่มีสภาพปัญหาการสะสมของไขมนัและมีกล่ินเหมน็  
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รูปที ่1.6 สภาพบ่อดกัไขมนัในปัจจุบนั 
 

อตัราก าลงัการผลิตในแต่ละวนัส าหรับอาหารสัตวป์ระมาณ 3-5 ตนัต่อวนัหรือ  150 ตนัต่อเดือน 
ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตวนัละประมาณ10 ลูกบาศก์เมตร   การใช้น ้ าประปาท่ีจ าหน่ายโดยการ
ประปาภูมิภาค 15 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั น ้าประปาท่ีใช ้450 ลูกบาศกเ์มตรต่อเดือน    

  

จะมีการปล่อยน ้ าเสียจากขั้นตอนกระบวนการผลิตและการลา้งท าความสะอาดภายในโรงงาน  ซ่ึง
เกิดจากการสะสมของไขมนัและเศษวตัถุดิบเป็นจ านวนมาก  น ้าเสียอีกส่วนหน่ึงเกิดจากการท าความสะอาด
เคร่ืองจกัร จะเป็นน ้ าเสียท่ีมีปริมาณจ านวนมากซ่ึงหากไม่มีการจดัการดา้นกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียอย่าง
ถูกตอ้งและปล่อยน ้ าออกไปนอกโรงงานจะเป็นสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีการร้องเรียน โรงงานจะตอ้ง
ไดรั้บผลกระทบอยา่งใดอยา่งหน่ึงทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ เป็นปัญหาส าคญัท่ีโรงงานตอ้งดูแลแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง  
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รูปแบบปัญหาการจดัการดา้นกระบวนการบ าบดัน ้าเสียอยา่งถูกตอ้งประกอบดว้ย 
 

1. ไม่มีการบ าบดัเลย  
2. มีการบ าบดัดว้ยกระบวนการท่ีไม่เหมาะสม หรือ 
3. มีการบ าบดัเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอต่อการรองรับอตัราการเกิดน ้าเสีย  

 

ในปัจจุบนั บริษทัมีบ่อดกัไขมนัขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อสภาพการสะสมของไขมนัและมีกล่ินเหม็น
จากการสะสมของไขมนัและเศษวตัถุดิบจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกบัโรงงาน
ก่อนปล่อยออกไปสู่แหล่งน ้าภายนอก 

 

รูปท่ี 1.7 แสดงสภาพบ่อดกัไขมนัในปัจจุบนัซ่ึงมีปัญหาเร่ืองการสะสมของไขมนัและมีกล่ินเหมน็  
ส่วนรูปท่ี 1.8 แสดงสภาพจุดปล่อยน ้าออกนอกโรงงาน 

 

 
 

รูปที ่1.7  สภาพบ่อดกัไขมนัในปัจจุบนั 
 

                        
 

รูปที ่1.8  สภาพจุดปล่อยน ้าออกนอกโรงงาน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว ์

2. เพื่อศึกษารูปแบบความเหมาะสมของบ่อบ าบดัน ้าเสียท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงในพื้นท่ีท่ีจ  ากดั 

3. เพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการพิจารณาการตดัสินใจสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ขอบเขตของการศึกษาน้ีจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียเพื่อสามารถน า
ขอ้มูลไปประกอบในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในโรงงาน ใชเ้ป็นกรณีศึกษา 

 

1.4  ขั้นตอนการศึกษา 
 

 ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ส ารวจทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
2. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งการตรวจสอบวเิคราะห์น ้าเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงาน 
3. ศึกษาสภาพการใชง้านของระบบบ าบดัน ้าในปัจจุบนั 
4. ก าหนดรูปแบบความเหมาะสมของขนาดบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
5. ก าหนดขอ้พิจารณาส าหรับการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
6.สรุปผลการศึกษา 
 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 
 

1. ท าใหส้ามารถวเิคราะห์และรับรู้สาเหตุของปัญหารวมไปถึงการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นการจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย 

2. ปฏบัติัถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 
3. ไดร้ะบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 
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1.6  ค ำนิยำมศัพท์ 
 

ค านิยามศพัทมี์ดงัน้ี 
 

1. น ำ้เสีย หมายถึงน ้าท่ีมีส่ิงเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่กลายเป็นน ้าท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ และ    
      น่ารังเกียจของคนทัว่ไป ไม่เหมาะสมส าหรับใชป้ระโยชน์อีกต่อไป 

2. กำรบ ำบัดน ำ้เสีย  หมายถึง  การก าจดัหรือท าลายส่ิงปนเป้ือนในน ้าเสียใหห้มดไป หรือเหลือ 
      นอ้ยท่ีสุดใหไ้ดม้าตรฐานท่ีก าหนดและไม่ท าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม น ้าเสียจากแหล่ง 
      ต่างกนัจะมีคุณสมบติัไม่เหมือนกนัดงันั้นกระบวนการบ าบดัน ้าจึงมีหลายวธีิท่ีแตกตา่งกนั 

3. ระบบบ ำบัดน ำ้เสียแบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียท่ี   
      อาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator)  

4. ระบบบ ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีอาศยั
ธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้าเสีย ซ่ึงแบ่งตาม ลกัษณะการท างานได3้รูปแบบ คือ บ่อ
แอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic 
Pond)และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเน่ืองกนั บ่อสุดทา้ยจะท าหนา้ท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond)  



 

 

บทที ่2 
ทฤษฏีและหลกัการที่เกีย่วข้อง 

 
 

การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้ าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวค์รอบคลุมการศึกษา
ดา้นทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 

1. กระบวนการผลิตอาหารสัตว ์

2. วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัน ้าเสีย 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย ในวธีิต่างๆ 

  

2.1 กระบวนการผลติอาหารสัตว์ 

กระบวนการในการผลิตอาหารสัตวป์ระดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. รับวตัถุดิบ 

2. ท าวตัถุดิบใหสุ้ก 

3. ร่อนวตัถุดิบผา่นตระแกรง 

4. บดวตัถุดิบใหล้ะเอียด 

5. ลดอุณหภูมิวตัถุดิบท่ีผา่นการบดจนละเอียด 

6. บรรจุวตัถุดิบเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้หรือส่งไปยงักระบวนการผสมวตัถุดิบอ่ืน 

7. ผสมวตัถุดิบต่าง ๆ ตามสูตรสูตรเฉพาะของโรงงาน 

8. อดัเมด็วตัถุดิบท่ีผา่นการผสม  

9.  ปรับสภาพและอบแหง้อาหารสัตวท่ี์ผา่นการอดัเมด็ 

10.  ท าวตัถุดิบท่ีผา่นการอบแหง้แลว้ใหเ้ยน็ลง  

11.   คดัขนาดอาหารสัตวท่ี์ผา่นกระบวนการต่าง ๆ 

12.   บรรจุและการส่งมอบผลิตภณัฑอ์าหารสัตวจ์ากไซโล 
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การรับวตัถุดิบ  ในกระบวนการผลิตอาหารสัตวจ์ะมีการใชว้ตัถุดิบ  ทั้งท่ีแปรรูปแล้วหรือ
ยงัไม่ไดแ้ปรรูป  การรับและจดัเก็บวตัถุดิบเป็นส่ิงส าคญั  วตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์ดิบสด ไม่ผ่านการ
แปรรูป เช่น ปลาป่น เปลือกกุง้ สามารถเก็บไดไ้ม่นาน  หากเก็บไวน้านจะเกิดการยอ่ยสลายและเกิด
เช้ือรา  แบคทีเรีย มีผลกระทบเป็นสาเหตุของการเกิดกล่ินเหมน็ นอกจากน้ียงัตอ้งมีรถขนส่งวตัถุดิบ 
เป็นส่วนใหเ้กิดน ้าเสียท่ีมีความสกปรกสูง  

 

      การท าวตัถุดิบให้สุกโดยความร้อนจากหม้อไอน ้ า หรือหมอ้น ้ ามนัร้อน  เพื่อให้ง่ายต่อการ
บดให้ละเอียด  หากใช้อุณหภูมิท่ีสูงเกินไปหรือระยะเวลานานเกินไปจะท าให้เกิดกล่ินไหมแ้ละ
เหม็น รวมทั้งมีการส่งผลต่อ คุณภาพของผลิตภณัฑ์  นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดมลพิษอากาศจากเขม่า
ควนัของการเผาไหม้เช้ือเพลิงจากหมอ้ไอน้าหรือน ้ ามนัร้อน    โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่ีมีระบบ
บ าบดักล่ิน  ส่วนมากนิยมใชร้ะบบแบบเปียก  (wet scrubber) ซ่ึงจะสามารถบ าบดักล่ินได้
เพียงบางส่วนเท่านั้นและยงัก่อใหเ้กิดน ้า เสียจากน ้าท่ีใชบ้  าบดักล่ินอีกดว้ย 

 

  การร่อนวตัถุดิบผา่นตะแกรง เป็นการแยกวตัถุดิบและส่ิงเจือปนท่ีมีขนาดใหญ่รวมถึงส่วนท่ี
ไม่สามารถบดไดอ้อก  เช่น  กระดูกปลาช้ินใหญ่ เป็นตน้  การท าให้กระบวนการบดมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาฝุ่ นละอองจากการฟุ้งกระจายของวตัถุดิบระหวา่งการร่อน 
และกากของเสียท่ีคา้งอยูบ่นตะแกรง  

 

     การบดวตัถุดิบให้ละเอียดจะช่วยให้ง่ายต่อการผสมกบัวตัถุดิบชนิดอ่ืน โดยการล าเลียง
วตัถุดิบดว้ยสายพานล าเลียงหรือสกรูล าเลียง   ระบบการล าเลียงควรเป็นระบบปิดเพื่อลดการสูญเสีย
วตัถุดิบ และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในสถานท่ีท างาน 

 

การลดอุณหภูมิวตัถุดิบท่ีผา่นการบดจนละเอียดใหมี้อุณหภูมิใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิห้อง  และโดย

ไม่ให้สูงกวา่ 40 องศาเซลเซียส  ดว้ยการใชน้ ้ าสะอาดในการหล่อเยน็   ท าให้ตอ้งเปล่ียนน ้ าท่ีใชเ้พื่อ 

ป้องกนัความสกปรกอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 

      การบรรจุวตัถุดิบเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ หรือส่งไปยงักระบวนการผสมวตัถุดิบอ่ืนต่อไป 

จะใชไ้ซโลในการบรรจุ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย เป็นสาเหตุของปัญหาการสูญเสียวตัถุดิบ และ

ปัญหาฝุ่ นละอองในสถานท่ีท างาน  
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     การผสมวตัถุดิบต่าง ๆ ตามสูตรสูตรเฉพาะของโรงงาน เป็นการเทวตัถุดิบชนิดต่าง ๆ ลง

ในเคร่ืองผสมวตัถุดิบ  กระบวนการน้ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองของวตัถุดิบท่ีฟุ้งกระจายและเกิดการ 

สูญเสียวตัถุดิบจากการใชอุ้ปกรณ์ในการขนถ่ายวตัถดิบ 

      การอดัเมด็วตัถุดิบท่ีผา่นการผสม เป็นการด าเนินการเพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพคงท่ีโดย

อาศยัความร้อนจากไอน ้าร้อนท าใหว้ตัถุดิบจบัตวัและอดัผา่นช่องเล็กๆ โดยเมด็อาหารสัตวท่ี์อดั

ออกมาจะมีลกัษณะท่ีน่ิมและมีอุณหภูมิสูง ทั้งน้ีอาจมีอาหารสัตวท่ี์ไม่ไดม้าตรฐานเกิดข้ึน ซ่ึงของ

เสียเหล่าน้ีจะสามารถน าไปผสมเป็นวตัถุดิบรองในการผลิตคร้ังต่อไป  ในกระบวนการอดัเม็ดน้ียงั

ก่อใหเ้กิดกล่ินเหม็นท่ีจ าเป็นตอ้งท าการบ าบดัดว้ย 

    การปรับสภาพและอบแห้งอาหารสัตวท่ี์ผา่นการอดัเม็ดจ าท าให้ส่วนผสมในอาหารสัตว ์ สุก

และเหมาะกบัความตอ้งการของสัตวน์ั้น ๆ  จากนั้นจึงลดความช้ืนในอาหารสัตว ์ให้มีค่าประมาณ

ร้อยละ 8 – 15   ขั้นตอนน้ีจะเกิดกล่ินเหมน็ไดเ้ช่นกนั 

      การท าวตัถุดิบท่ีผา่นการอบแหง้แลว้ใหเ้ยน็ลง  เป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวก 

ในการบรรจุโดยอาศยัน ้ าเป็นตวัระเหยความร้อนให้อยูใ่นอุณหภูมิบรรยากาศ   ซ่ึงตอ้งใชน้ ้ า  สะอาด

ปริมาณมากในการระบายความร้อนและหมุนเวียนในระบบ    แต่ต้องงมีการเปล่ียนถ่ายน ้ าเพื่อ

ป้องกนัความสกปรก อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 

      การคดัขนาดอาหารสัตวท่ี์ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  โดยการร่อนผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้

ขนาดตามท่ีต้องการ  การร่อนคดัขนาดท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองของอาหารสัตว์  เป็นการสูญเสีย

วตัถุดิบ  อาหารสัตวท่ี์ไม่ผ่านตะแกรงก็สามารถน าไปบดอีกรอบ  และผสมเป็นวตัถุดิบในการผลิต

คร้ังต่อไป  

      การบรรจุและการส่งมอบผลิตภณัฑอ์าหารสัตวจ์ากไซโลจะก่อใหเ้กิดการสูญเสียจากการ

ฟุ้งกระจายของอาหารสัตว ์ นอกจากน้ียงัตอ้งน าอาหารสัตวน์ั้นไปตรวจสอบคุณภาพในเร่ืองสีกล่ิน 

และธาตุอาหารต่างๆ การจดัเก็บผลิตภณัฑอ์าหารสัตวต์อ้งควบคุมความช้ืนเพื่อป้องกนัการเหมน็หืน

ของอาหารสัตวท่ี์มีส่วนประกอบของไขมนัมากและเพื่อป้องกนัเช้ือโรคต่าง ๆ ในอาหารสัตวก่์อน 

ส่งมอบใหก้บัลูกคา้    (กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม , 2548)  
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รูปท่ี 2.1 แสดงกระบวนการในการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการในการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์
ที่มา: www.pcd.go.th/count/waterdl.cfm?FileName=food_animal.pdf  
 

ผลิตภณัฑ์

ความร้อนน ้า,ไฟฟ้า, อบท าให้สุก , น ้าเสีย 

วตัถุดิบสดน ้า, รับวตัถุดิบ น ้าเสีย 

ไฟฟ้า บดให้ละเอียด ฝุ่ นละออง 

ไฟฟ้า ร่อนคดัขนาด ฝุ่ นละออง 

ไฟฟ้า การบรรจุขั้น ฝุ่ นละออง 

ไฟฟ้าน ้า, ลดอุณหภูมิ น ้าเสีย 

ความร้อนน ้า,ไฟฟ้า, อบท าให้สุก , น ้าเสีย 

วตัถุดิบอ่ืนๆไฟฟ้า , ผลวตัถุดิบ บรรจุภณัฑ ์

ความร้อนน ้า,ไฟฟ้า, ปรับสภาพและอบแห้ง น ้าเสีย 

ความร้อนน ้า,ไฟฟ้า, อดัเมด็ป๊ัม , น ้าเสีย 

ไฟฟ้า คดัขนาด ฝุ่ นละออ 

ไฟฟ้าน ้า, ลดอุณหภูมิ น ้าเสีย 

ไฟฟ้า การบรรจุ ฝุ่ นละออ 
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2.2 วธิีการทีเ่กีย่วข้องกบัการบ าบัดน า้เสีย 

   การเลือกระบบบ าบดัน ้ าเสียข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะของน ้ าเสีย ระดบัการบ าบดัน ้ า
เสียท่ีตอ้งการ สภาพทัว่ไปของทอ้งถ่ิน ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าด าเนินการดูแลและบ ารุงรักษา และ
ขนาดของท่ีดินท่ีใชใ้นการ ก่อสร้าง เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเลือกมีความเหมาะสม
กบัแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยการบ าบดัน ้ าเสียสามารถแบ่งไดต้ามกลไกท่ี
ใชใ้นการก าจดัส่ิงเจือปนในน ้าเสีย ไดด้งัน้ี 

 

1. การบ าบดัทางกายภาพ (Physical Treatment) 

2. การบ าบดัทางเคมี (Chemical Treatment) 

3. การบ าบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) 
 

การบ าบัดทางกายภาพ เป็นวธีิการแยกเอาส่ิงเจือปนออกจากน ้ าเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ 
กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมนัและน ้ ามัน โดยใช้อุปกรณ์ในการบ าบดัทาง
กายภาพ คือ ตะแกรงดกัขยะ ถงัดกักรวดทราย ถงัดกัไขมนัและน ้ ามนั และถงัตกตะกอน ซ่ึงจะเป็น
การลดปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีมีในน ้าเสียเป็นหลกั 

การบ าบัดทางเคมี  เป็นวิธีการบ าบดัน ้ าเสียโดยใชก้ระบวนการทางเคมี เพื่อท าปฏิกิริยากบั
ส่ิงเจือปนในน ้ าเสีย วิธีการน้ีจะใช้ส าหรับน ้ าเสียท่ีมีส่วนประกอบอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี คือ 
ค่าพีเอชสูงหรือต ่าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนกั มีของแข็งแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก มีไขมนัและ
น ้ ามนัท่ีละลายน ้ า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสท่ีสูงเกินไป และมีเช้ือโรค ทั้งน้ีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
บ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางเคมี ไดแ้ก่ ถงักวนเร็ว ถงักวนชา้ ถงัตกตะกอน ถงักรอง และถงัฆ่าเช้ือโรค 

 

การบ าบัดทางชีวภาพ  เป็นวิธีการบ าบดัน ้ าเสียโดยใช้กระบวนการทาง ชีวภาพหรือใช้
จุลินทรีย์ ในการก าจัดส่ิงเจือปนในน ้ าเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่าน้ีจะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรียใ์นถงั
เล้ียงเช้ือเพื่อการเจริญเติบโต ท าให้น ้ าเสียมีค่าความสกปรกลดลง โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ีอาจเป็นแบบ
ใชอ้อกซิเจน (Aerobic Organisms) หรือไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได ้ระบบบ าบดั
น ้ าเสียท่ีอาศยัหลกัการทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ระบบ แอกทิเวเต็ดสลดัจ์ (Activate Sludge, AS) ระบบ
แผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation 
Ditch, OD) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter) ระบบ
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บ่อบ าบดัน ้ าเสีย (Stabilization Pond) ระบบยเูอเอสบี (Up flow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 
และ ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter, AF) เป็นตน้ 
  

การบ าบดัน ้าเสีย สามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1. การบ าบดัขั้นตน้ (Preliminary Treatment) และ 

2. การบ าบดัขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) 

3. การบ าบดัขั้นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) 

การบ าบดัเบ้ืองตน้  เป็นการบ าบดัเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจาก

ของเหลวหรือน ้ าเสีย โดยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบดว้ย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) 

ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถงัดกักรวดทราย (Grit Chamber) ถงัตกตะกอนเบ้ืองตน้ (Primary 

Sedimentation Tank) และเคร่ืองก าจดัไขฝ้า (Skimming Devices) การบ าบดั น ้ าเสียขั้นน้ีสามารถ

ก าจดัของแข็งแขวนลอยไดร้้อยละ 50 - 70 และก าจดัสารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของบีโอดีได ้ร้อยละ 

25 - 40 

การบ าบดัขั้นท่ีสอง  เป็นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการบ าบดัขั้นตน้และการบ าบดั
เบ้ืองตน้มาแลว้ แต่ยงัคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรียท์ั้งท่ีละลายและไม่ละลายใน 
น ้าเสียเหลือคา้งอยู ่โดยทัว่ไปการบ าบดัขั้นท่ีสองหรือเรียกอีกอยา่งวา่การบ าบดัทางชีวภาพ (Biolog-
ical Treatment) จะอาศยัหลกัการเล้ียงจุลินทรียใ์นระบบภายใตส้ภาวะท่ีสามารถควบคุมได ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไ์ดร้วดเร็วกวา่ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และแยกตะกอนจุลินทรีย์
ออกจากน ้ าทิ้งโดยใชถ้งัตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ท าให้น ้ าทิ้งมีคุณภาพดีข้ึน 
จากนั้นจึงผ่านเขา้ระบบฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรค
ปนเป้ือน ก่อนจะระบายน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ หรือน ากลบัไป ใช้ประโยชน์ (Reuse) การ
บ าบดัน ้ าเสียในขั้นน้ีสามารถก าจดัของแข็งแขวนลอยและสารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของ บีโอดีได้
มากกวา่ร้อยละ 80 

 

การบ าบดัขั้นสูง เป็นกระบวนการก าจดัสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สาร
แขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก และอ่ืนๆ ซ่ึงยงัไม่ไดถู้กก าจดัโดยกระบวนการบ าบดัขั้นท่ีสอง ทั้งน้ีเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้ดียิ่งข้ึนเพียงพอท่ีจะน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ นอกจากน้ียงัช่วย 
ป้องกนัการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดน ้ าเน่า แก้ไขปัญหาความน่ารังเกียจ
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ของแหล่งน ้ าอันเน่ืองจากสี และแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ท่ีระบบบ าบัดขั้นท่ีสองมิสามารถก าจัดได ้
กระบวนการบ าบดัขั้นสูง ไดแ้ก่ 
 

 การก าจดัฟอสฟอรัส  

 การก าจดัไนโตรเจน   

กระบวนการบ าบดัขั้นสูงมีทั้งแบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพโดยวธีิการทางชีวภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ  

 

1. ขั้นตอนการเปล่ียนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นไนเทรต ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแบบใช้
ออกซิเจน หรือท่ีเรียกวา่ "กระบวนการไนทริฟิเคชัน่ (Nitrification)" และ 

2. ขั้นตอนการเปล่ียนไนเทรตให้เป็นก๊าซไนโตรเจน ซ่ึงเกิดข้ึนในสภาวะไร้ออกซิเจน 
หรือท่ีเรียกวา่ "กระบวนการดีไนทริฟิเคชัน่ (Denitrification)" 

การก าจดัฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกนัโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นการใชท้ั้ง
กระบวนการแบบใช้อากาศและไม่ใชอ้ากาศในการก าจดัไนโตรเจนโดยกระบวนการไนตริฟิเคชนั
และกระบวนการดีไนตริฟิเคชนัร่วมกบักระบวนการจบัใช้ฟอสฟอรัสอย่างฟุ่มเฟือย (Phosphours 
Luxuty Uptake) ซ่ึงตอ้งมีการใชก้ระบวนการแบบไม่ใชอ้ากาศต่อดว้ยกระบวนการใชอ้ากาศดว้ย
เช่นกนั ทั้งน้ีจะตอ้งมีการประยกุตใ์ชโ้ดยผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการดงักล่าวเป็นอยา่งดี 
 

การกรอง (Filtration) ซ่ึงเป็นการก าจดัสารท่ีไม่ตอ้งการโดยวิธีการทางกายภาพ อนัไดแ้ก่ 
สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนไดย้าก เป็นตน้ 

 

การดูดติดผิว (Adsorption) ซ่ึงเป็นการก าจดัสารอินทรียท่ี์มีในน ้ าเสียโดยการดูดติดบน
พื้นผวิของของแขง็ รวมถึงการก าจดักล่ินหรือก๊าซท่ีเกิดข้ึนดว้ยวธีิการเดียวกนั 
 

การบ าบดักากตะกอนหรือสลดัจ์ (Sludge Treatment) เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีใชห้ลกัการ
ทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรียห์รือสลดัจ์เป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอ ซ่ึงเป็นผลจากการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นการกินสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งบ าบดัสลดัจเ์หล่านั้น 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็นของสลดัจ์ การเพิ่มภาวะมลพิษ และเป็นการท าลายเช้ือโรคดว้ย 
นอก จากน้ีการลดปริมาตรของสลดัจโ์ดยการก าจดัน ้าออกจากสลดัจ ์ช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
เก็บขนไปก าจดัทิ้งหรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งน้ีในการบ าบดัสลดัประกอบดว้ยกระบวนการ
หลกัๆ ไดแ้ก่ 
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1. การท าขน้ (Thickener) โดยใชถ้งัท าขน้ซ่ึงมีทั้งท่ีใชก้ลไกการตกตะกอน (Sedimentation) 
และใชก้ลไกการลอยตวั (Floatation) ท าหนา้ท่ีในการลดปริมาณสลดัจก่์อนส่งไปบ าบดั
โดยวธีิการอ่ืนต่อไป 

2. การท าให้สลดัจค์งตวั (Stabilization) โดยการยอ่ยสลดัจด์ว้ยกระบวนการใชอ้ากาศ หรือ 
ใชก้ระบวนการไร้อากาศ เพื่อท าหนา้ท่ีในการลดสารอินทรียใ์นสลดัจ์ ท าให้สลดัจค์งตวั
สามารถน าไปทิ้งไดโ้ดยไม่เน่าเหมน็  

3. การปรับสภาพสลดัจ์ (Conditioning) เพื่อท าให้สลดัจ์มีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป เช่น ท าปุ๋ย การใชป้รับสภาพดินส าหรับใชท้างการเกษตร เป็นตน้ 

4. การรีดน ้ า (Dewatering)เพื่อลดปริมาณสลดัจ์ท่ีจะน าไปทิ้งโดยการฝังกลบ การเผา หรือ
น าไปใชป้ระโยชน์อ่ืน ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รีดน ้ า ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองสูญญากาศ (Vacuum filter) เคร่ืองอดักรอง (Filter press) หรือ
เคร่ืองกรองหมุนเหวีย่ง (Centrifuge) รวมถึงการลานตากสลดัจ ์(Sludge drying bed) 

 

การก าจดักากตะกอนหรือสลดัจ์ (Sludge Disposal) เป็นการด าเนินการหลงัจากสลดัจ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการบ าบดัน ้ าเสียไดรั้บการบ าบดัให้มีความคงตวั ไม่มีกล่ินเหม็น และ มีปริมาตรลดลง 
เพื่อความสะดวกในการขนส่งแลว้ ในขั้นต่อมาก็คือ การน าสลดัจ์เหล่านั้นไปก าจดัทิ้งโดยวิธีการท่ี
เหมาะสม ซ่ึงวธีิการก าจดัทิ้งท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
 

การฝังกลบ (Landfill) เป็นการน าสลดัจ์มาฝังในสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวแ้ละกลบดว้ยชั้นดิน
ทบัอีก ชั้นหน่ึง 
 

การหมกัท าปุ๋ย (Composting) เป็นการน าสลดัจ์มาหมกัต่อเพื่อน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย ซ่ึงเป็นการ
น าสลดัจ์กลบัมาใช้ประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยส าหรับปลูกพืช เน่ืองจากในสลดัจ์ประกอบดว้ยธาตุ
อาหารท่ีจ าเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่าง ๆ  
 

การเผา (Incineration) เป็นการน าสลดัจท่ี์จวนแหง้ (ตั้งแต่ร้อยละ 40 ของของแข็งข้ึนไป) มา
เผา เพราะเน่ืองจากไม่สามารถน าไปใชท้  าปุ๋ยหรือฝังกลบไดภ้ายในบริเวณท่ีตอ้งการท าความเยน็มี
การดูดรับความเย็นและมาคายออกภายนอกห้อง  และถ้ามีการเปล่ียนทิศทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้า ดา้นท่ีเป็นดา้นเยน็จะกลบัเป็นร้อนและด้านท่ีเป็นดา้นร้อนจะกลบัเป็นเยน็ อยา่งไรก็
ตาม ผลความเยน็ท่ีไดรั้บนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบท าความเยน็แบบอ่ืน  รูปท่ี 2.2 แสดงการ
บ าบดักากตะกอนหรือสลดัจ ์(Sludge Treatment) 
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รูปที่ 2.2 การบ าบดักากตะกอนหรือสลดัจ ์(Sludge Treatment) 

ท่ีมา http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html 
 

 ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)  

บ่อกรองไร้อากาศ เป็นระบบบ าบดัแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกบับ่อเกรอะ แต่มีประสิทธิ-
ภาพในการบ าบดัของเสียมากกวา่ โดยภายในถงัช่วงกลางจะมีชั้นตวักลาง (Media) บรรจุอยู ่ตวักลาง
ท่ีใช้กนัมีหลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวสัดุโปร่งอ่ืนๆ 
ตวักลางเหล่าน้ีจะมีพื้นท่ีผวิมากเพื่อใหจุ้ลินทรียย์ดึเกาะไดม้ากข้ึน 

 

น ้าเสียจะไหลเขา้ทางดา้นล่างของถงัแลว้ไหลข้ึนผา่นชั้นตวักลาง จากนั้นจึงไหลออกทางท่อ
ดา้นบน ขณะท่ีไหลผ่านชั้นตวักลาง จุลินทรียช์นิดไม่ใช้อากาศจะย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย 
เปล่ียนสภาพให้กลายเป็นก๊าซกบัน ้ า น ้ าทิ้งท่ีไหลลน้ออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลงจากการท่ีจุลินทรีย์
กระจายอยูใ่นถงัสม ่าเสมอ น ้ าเสียจะถูกบ าบดัเป็นล าดบัจากดา้นล่างจนถึงดา้นบน ประสิทธิภาพใน
การก าจดับีโอดีของระบบน้ีจึงสูงกวา่ระบบบ่อเกรอะ แต่อาจเกิดปัญหาจากการอุดตนัของตวักลาง
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ภายในถงัและท าให้น ้ าไม่ไหล ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าจดัสารแขวนลอยออกก่อน เช่น มีตะแกรงดกั
ขยะและบ่อดกัไขมนัไวห้นา้ระบบ หรือถา้ใชบ้  าบดัน ้าส้วมก็ควรผา่นเขา้บ่อเกรอะก่อน 
 

ถงักรองไร้อากาศอาจสร้างดว้ยวงขอบซีเมนตห์รือคอนกรีตในท่ี หรือใชถ้งัส าเร็จรูปท่ีมีการ
ผลิตออกจ าหน่ายในปัจจุบนัอย่างไรก็ตาม หากออกแบบบ่อกรองไร้อากาศหรือดูแลรักษาไม่ดี 
นอกจากจะไม่สามารถก าจดัของเสียไดแ้ลว้ ยงัเกิดปัญหากล่ินเหมน็รบกวนไดอี้กดว้ย 

 
รูปท่ี 2.3   แสดงแบบมาตรฐานถงักรองไร้อากาศ 

 

 
 

รูปที่ 2.3 แบบมาตรฐานถงักรองไร้อากาศ 
 

ท่ีมา http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html 
 
 
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
 

สุธีพงศ์  และ  วิษณุ (2548) การศึกษาทดสอบความสามารถของระบบในการลดค่า บีโอดี, 
ฟอสเฟต และ ไนเตรท ของน ้ า เ สียจากอาคารขวัญมอ ซ่ึง เ ป็นอาคารเ รือนรับรองของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชส้วนบ าบดัน ้ าเสียไหลตามแนวด่ิง ซ่ึงใชก้กอียิปต์  )Egyptian papyrus) 
เป็นพืชท่ีใช้ปลูกในระบบ แล้วท าการเก็บตวัอย่างน ้ ามาวิเคราะห์ 4 คร้ัง โดยมีระยะเวลาศึกษา
หลงัจากเร่ิมตน้ระบบเป็นเวลา 34 วนั ผลการศึกษาพบวา่สวนบ าบดัน ้ าเสียแบบไหลตามแนวด่ิง มี
ความสามารถในการลด บีโอดี, ฟอสเฟต, และไนเตรทไดค้่อนขา้งดี โดยมีประสิทธิภาพรวมในการ
ก าจัดบีโอดี เฉล่ียร้อยละ 92.6 ประสิทธิภาพรวมในการก าจัดฟอสเฟต เฉล่ียร้อยละ 91.5 
ประสิทธิภาพรวมในการก าจดัไนเตรท เฉล่ียร้อยละ 9.4 มีค่า pH เฉล่ียอยู่ท่ี 7.4 และพืชท่ีปลูกใน
ระบบเจริญเติบโตไดดี้ ระบบท่ีใชใ้นการทดลองมีขนาดเล็ก มีความเป็นไปไดใ้นการไปประยุกตใ์ช้
ส าหรับบ าบดัน ้าเสียจากอาคารบา้นเรือน 

 
ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ และคณะ (2545) การบ าบัดน ้ าเสียท่ีมีสารไฮโดรคาร์บอนด้วย

ปฏิกิริยา Fenton ร่วมด้วยการตกตะกอนของเกลือซัลเฟต เป็นการศึกษาการบ าบดัน ้ าเสียท่ีมี
สารประกอบอินทรียด์ว้ยปฏิกิริยาเฟนตนั ร่วมกบักระบวนการตกตะกอนโดยวิเคราะห์การลดลง
ของค่า COD และสารเคมีตกคา้งในน ้ าและตะกอน สารประกอบอินทรียท่ี์ให้ศึกษาคือ ฟีนอล และ 
2,4-ไตคลอโรฟีนอล พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการบ าบดั คือ COD , 
TOC pH และไอออนของซลัเฟต เหล็ก แคลเซียมและปริมาณของตะกอนท่ีได้ โดยความเขม้ของ
สารประกอบอินทรียท่ี์ใช้คือ 1100 พีพีเอ็ม ผลการศึกษาพบว่าการใช้ปฏิกิริยาเฟนตนัร่วมกบัการ
ตกตะกอนดว้นแคลเซียมออกไซตส์ามารถบ าบดั COD ในกรณีของฟีนอลไดดี้กวา่กรณี ของ 2,4-ไต
คลอโรฟีนอล ทั้งสอนอตัราส่วนโดยอตัราส่วยแรกมีประมาณ 13%   และ 30 %  ตามล าดบั ส่วน
อตัราท่ี 2มีประมาณ 7% และ 23% ตามล าดบั กรณีปริมาณไอออนของเหล็กตกคา้งทั้งสองกรณี
พบว่าฟีลนอลมีปริมาณไอออนของแคลเซียมตกคา้งในตะกอนมากกว่า 2,4-ไตคลอโรฟีนอลในทั้ง
สองอตัราส่วน โดยอตัราส่วนแรกมีประมาณ 62%  และ 48%  ตามล าดบัส่วนอตัราส่วนท่ี 2 มี
ประมาณ 51%  และ 41% ตามล าดบั ส าหรับเปอร์เซ็นต์ของตะกอนท่ีได้เม่ือเทียบกบัปริมาณของ
CaO ท่ีเติม  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) งานวิจัยน้ีศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์คาร์บอน 
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน ้ าทิ้งชุมชนดว้ยระบบบึงประดิษฐ์แบบน ้ าไหลใตผ้ิวดินแนวด่ิง โดย
ใช้พืช 2 ชนิด คือ ต้นคล้าน ้ า และต้นกกร่ม ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ชนิดของพืช ค่าซีโอดีน ้ าเสีย
สังเคราะห์ และระดบัความลึกของชั้นตวักลาง โดยควบคุมระยะเวลากกัเก็บท่ี 5 วนั จากการทดลอง
พบว่า น ้ าเสียสังเคราะห์ท่ีความเข้มขน้ 150 มก.ซีโอดี/ล. ประสิทธิภาพการก าจดัสารอินทรีย์
คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ของระบบท่ีปลูกตน้คลา้น ้ า และตน้กกร่มมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั 
คือ ร้อยละ 87, 87-91 และ 82 ตามล าดบั เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้เป็น 300 และ 500 มก.ซีโอดี/ล. พบวา่
ประสิทธิภาพในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสของระบบท่ีปลูกตน้คลา้
น ้ ามากกวา่ระบบท่ีปลูกตน้กกร่ม เน่ืองจากตน้คลา้น ้ ามีรากยาว ท าให้ออกซิเจนสามารถแทรกผ่าน
ไปในชั้นตวักลางไดดี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดั โดยจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจน อีกทั้งยงัเป็นพืช
ท่ีมีดอก ซ่ึงใช้ฟอสฟอรัสในการออกดอก การศึกษาผลของความลึกต่อประสิทธิภาพการบ าบดั 
พบวา่การก าจดัสารอินทรีย ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ส่วนใหญ่เกิดท่ีระดบัความลึกไม่เกิน 30 ซม. 
ซ่ึงเป็นระดบัท่ีไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้า โดยพบวา่ระบบท่ีปลูกตน้คลา้น ้า และระบบท่ีปลูกตน้กกร่ม มีค่าการ
ก าจดัร้อยละ 86, 88 และ 83 ตามล าดบั ผลการบ าบดัน ้าเสียชุมชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบวา่
ระบบท่ีปลูกต้นคล้าน ้ า และระบบท่ีปลูกต้นกกร่ม สามารถบ าบัดสารอินทรีย์คาร์บอน และ
ไนโตรเจนไดใ้กลเ้คียงกนั คือร้อยละ 94 และ 99 ส่วนการก าจดัฟอสฟอรัสของระบบท่ีปลูกตน้คลา้
น ้า บ าบดัไดสู้งกวา่ระบบท่ีปลูกตน้กกร่ม คือ ร้อยละ 90 และ 82 ตามล าดบั 

 

สิรวลัภ ์เรืองช่วย ตูป้ระกาย  และ เสรีย ์ตูป้ระกาย (2558 )   การบ าบดัน ้ าเสียจากการแปรรูป
ยางพาราดว้ยระบบกลัง่พลงังานแสงอาทิตย ์   เพื่อศึกษาสมบติัของน ้ าเสียจากกระบวนการแปรรูป
ยางพารา ออกแบบและสร้างระบบกลัน่พลงังานแสงอาทิตย ์และศึกษาประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ า
เสียจากกระบวนการแปรรูปยางพาราดว้ยระบบกลัน่พลงังานแสงอาทิตย ์โดยใชต้วัอยา่งน ้ าเสียก่อน
เขา้บ่อพกัน ้ าเสีย และน ้ าเสียในบ่อพกัน ้ าเสียจากการแปรรูปยางพาราของเกษตรกร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า น ้ าเสียจากกระบวนการแปรรูปยางพาราก่อนเขา้บ่อพกัมีกล่ิน
เหม็นของกรด มีสีขาวขุ่น  ค่า pH เท่ากบั 4.88 ค่าของแข็งแขวนลอย (SS )  เท่ากบั 66 มก./ล. ค่า 
BOD เท่ากบั 5,109 มก./ล น ้ าเสียจากบ่อพกั มีกล่ินเหม็นของกรด และกล่ินคลา้ยยางเน่า มีสีเทาขุ่น 
ค่า pH เท่ากบั 5.28 ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) เท่ากบั 122  มก./ล. ค่า BOD เท่ากบั 7,090 มก./ล 
ระบบกลัน่ท่ีออกแบบและสร้างเป็นระบบขนาดเล็ก สามารถ กลัน่ได ้8.75 -36  มล/วนั สามารถ
ระเหยน ้าเสีย 300 มล.  ได้หมดภายใน 7 วนั ประสิทธิภาพการกลั่นของเคร่ืองกลัน่พลงังาน
แสงอาทิตย ์อยูใ่นช่วง 50.5 – 56.7%  อุณหภูมิทั้ง 4 ต าแหน่งของระบบกลัน่ พบวา่อุณหภูมิบริเวณ
ใตน้ ้ ามีค่าสูงสุด เฉล่ีย 44.43  องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิบรรยากาศมีค่าต ่าสุด เฉล่ีย 33.38 องศา
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เซลเซียล สารละลายท่ีไดจ้ากเคร่ืองกลัน่มีกล่ินฉุนนอ้ยกวา่  และมีสีใสกวา่น ้ าเสีย ค่า pH  อยูใ่นช่วง 
4.22 -5.26  ค่า SS  อยูใ่นช่วง  51- 60 มก./ล และมีค่า BOD อยูใ่นช่วง 1,940 – 2,195 มก./ล. 
ประสิทธิภาพในการก าจดั SS  และ BOD อยู่ในช่วง 12.12 -69.87 % และ 57.37 – 72.57 % 
ตามล าดบั 

 

สุวิทย ์วรรณประดิษฐ์ (2543) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของระบบฟิกส์เบดแอเรชั่น
ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียชุมชน พบว่า น ้ าผ่านการบ าบดัแลว้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถลดค่า  
BOD ในน ้ าเสียให้มีค่าต ่ากว่า 20 mg/l ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานน ้ าทิ้งชุมชนของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม จึงสามารถระบายน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแล้วลงสู่แหล่ง
รองรับน ้าไดอ้ยา่ปลอดภยั 

 
 
 

 
 
 

 



 

บทที ่3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวส์ าหรับกรณีศึกษาน้ีจะมี

ขั้นตอนการด าเนินครอบคลุมการรวมรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการก าหนดความเหมาะสมของขนาดของบ่อ

บ าบดัน ้าเสียท่ีจะออกแบบตามการด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

1. ศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว ์

2. ศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
 

3. ศึกษาเพื่อการตดัสินใจสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสีย 

3.1  การศึกษาข้อมูลเพือ่การออกแบบบ่อบ าบัดน า้เสียในโรงงานผลติอาหารสัตว์ 
 

การศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวจ์ะมีกระบวนการดงัน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.  ศึกษาคุณสมบติัและค่ามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
3. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งการตรวจสอบวเิคราะห์น ้าเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงาน 
4. ศึกษาสภาพปัญหาการใชง้านของระบบบ าบดัน ้าเสียในปัจจุบนั 
 

การศึกษาสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เป็นศึกษาปัญหาของน ้าเสียของโรงงานท่ีเกิดข้ึน

ภายในโรงงาน เป็นการด าเนินการศึกษาท่ีท าใหเ้ห็นความจ าเป็นในการบ าบดัน ้าเสียก่อนท่ีจะท าการศึกษา

ขอ้มูลรายละเอียดคุณสมบติัและค่ามาตรฐานท่ีใชค้วบคุมตามกฏหมายส่ิงแวดลอ้ม 

ในการศึกษาคุณสมบติัและค่ามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย จะน าขอ้ก าหนดคุณสมบติั

และค่ามาตรฐานของคุณภาพท่ีใชค้วบคุมน ้าทิ้งตามประกาศฉบบัท่ี 3 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2539     
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ของกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม มาพิจารณาใชต้รวจสอบยนืยนัสภาพปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนความจ าเป็นในการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียส าหรับโรงงาน 

การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบวิเคราะห์น ้ าเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงาน เป็นการเก็บ

ตวัอย่างน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในระยะท่ีมีการผลิตและเกิดน ้ าเสียท่ีจะทิ้งสู่แหล่งน ้ าสาธารณะด้วยมาตรการ

ตรวจสอบท่ีมีมาตรฐานเพื่อท าให้คน้พบลกัษณะน ้ าเสียส่วนท่ีเกินกวา่ขอ้ก าหนดของมาตรฐานคุณภาพท่ีใช้

ควบคุมน ้าทิ้ง 

ในการศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานของระบบบ าบดัน ้ าเสียในปัจจุบนั จะเป็นศึกษาลกัษณะการ
ดูแลดา้นการบ าบดัน ้าเสียในปัจจุบนั โดยความพยายามสร้างมาตรการในการดูแลดว้ยการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาน ้าเสียก่อนและภายหลงัการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสีย 

 

3.2 การศึกษาเพือ่ก าหนดรูปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่อบ าบัดน า้เสีย 

การศึกษาขอ้มูลรูปบ่อบ าบดัท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงงานเป็นการศึกษาโดยใชห้ลกัการท างานของ

ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบท่ีเหมาะสมกบัโรงงานอาหารสัตวท่ี์มีพื้นท่ีจ  ากดั ซ่ึงน่าจะเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ี 

ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วนคือ  

1. ถงัเติมอากาศ (Aeration Tank)   และ 
2. ถงัตกตะกอน(Sedimentation Tank)  

 

การศึกษาจะพิจารทางเดินน ้ าเสียจะถูกส่งเขา้ถงัเติมอากาศ  ผา่นการบ าบดัแลว้จะไหลต่อไปยงัถงั
ตกตะกอน และส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัเขา้ไปในถงัเติมอากาศใหม่โดยน ้ าทิ้งสามารถถูกระบายออกนอก
โรงงานตามรูปท่ี 3.1   

 

รูปที ่3.1 ทางน ้าทิ้งสู่แหล่งระบายน ้าเสียในโรงงาน 
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3.3  การศึกษาเพือ่การตัดสินใจสร้างบ่อบ าบัดน า้เสีย 

 

 ในการศึกษาเพื่อการตดัสินใจสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียจะเป็นการศึกษาขอ้พิจารณาในการตดัสินใจ

สร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียซ่ึงประกอบดว้ย 

1. รูปแบบระบบบ าบดัน ้าเสีย 
2. ขนาดของบ่อบ าบดัน ้าเสียท่ีสามารถรองรับน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนวนัละ 10 ลูกบาศกเ์มตร 
3. ค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียเปรียบเทียบกบัค่าจา้งเหมาในการบ าบดัน ้าเสีย 

 

3.3.1 การศึกษาข้อมูลเพือ่การออกแบบ 
 

ในการศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบมีขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเง่ือนไขขอ้จ ากดัของพื้นท่ีของโรงงาน

อาหารสัตวใ์นกรณีศึกษาพอจะตอ้งเลือกระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีใชเ้น้ือท่ีไม่มากท าใหต้อ้งเลือกรูปแบบระบบ

บ าบดัน ้าเสียระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจแ์บบกวนสมบูรณ์โดยมีขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบบ่อบ าบดัดงัน้ี  

 

ปริมาณน ้าเสีย  =10 m³/ d  

อตัราการไหล  =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 ขนาดบ่อทีต้่องการรับน า้เสียจากโรงงาน 

 
เพื่อใหมี้ขนาดบ่อท่ีสามารถรองรับน ้าเสียจากโรงงานจ านวน 10 m³/ d  ระยะเวลา 14 วนั จะตอ้ง

ก าหนด ขนาดบ่อบ าบดัไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการประเมินตน้ทุนค่าก่อสร้างและค่าอุปกรณ์การบ าบดัน ้าเสียดงัน้ี 

 

ขนาดบ่อพกั  = 10X8X3  m 

ความลึกน ้า  = 2   m 

ความจุท่ีใชง้าน  =10X8X2  m 

=160  m³ 

 

3.3.3 การศึกษาค่าก่อสร้างบ่อบ าบัดน า้เสียเปรียบเทยีบกบัค่าจ้างเหมาในการบ าบัดน า้เสีย 
 

ในการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระยะเวลาคุม้ทุนของการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียจะใชข้อ้มูล 

 

1. ค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัของผูจ้า้งเหมาซ่ึงจะเป็นผูเ้สนอราคาการออกแบบ    
2. ค่าใชจ้า้งบ าบดัน ้ าเสียในกรณีไม่ไดก่้อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าจะใชข้อ้มูลตามร่างการคิดค่าปรับและ

บริการบ าบดัน ้าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมส าหรับอตัราค่าบ าบดัน ้าเสียตามลกัษณะน ้าเสีย  
 

การเปรียบเทียบโดยการวเิคราะห์หาเวลาคุน้ทุนของการก่อสร้างบ าบดัน ้าเสียตามหลกัการเชิงค่า

ของเงินตามเวลาดว้ย  จะท าการพิจารณาเปรียบเทียบค่าเวลาคุน้ทุนของบ่อบ าบดัน ้าเสียส าหรับอตัราดอกเบ้ีย

ท่ี 0,6 และ 8 เปอร์เซ็นตต่์อปี 

 

 



บทที ่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวส์ าหรับกรณีศึกษาน้ีจะ

ครอบคลุมการรวมรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการก าหนดความเหมาะสมของขนาดของบ่อบ าบดัน ้าเสียท่ีจะ

ออกแบบตามการด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว ์

2.  ก ำหนดรูปแบบควำมเหมำะสมขนำดของบ่อบ ำบดัน ้ำเสีย 

3. ขอ้พิจารณาในการตดัสินใจสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสีย 

4.1  การศึกษาเพือ่ออกแบบบ่อบ าบัดน า้เสีย 

การศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวป์ระกอบดว้ย 

1.  ศึกษาสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. ศึกษำคุณสมบติัและค่ำมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

3. ศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกำรตรวจสอบวเิครำะห์น ้ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำน 

4.  ศึกษำสภำพปัญหำกำรใชง้ำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสียในปัจจุบนั 

4.1.1 การศึกษาสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

การศึกษาสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในโรงงานผลิตอาหารสัตวพ์บว่า   ในกระบวนการผลิต

อาหารสัตวจ์ะตอ้งมีการใช้น ้ าเพื่อการผลิต การท าความสะอาดเคร่ืองจกัร และการท าความสะอาดสถานท่ี

ภายในโรงงาน  น ้าเหล่านั้นจะตอ้งผา่นกระบวนการบ าบดัก่อนท่ีจะถูกปล่อยให้ไหลลงสูแหล่งน ้ าสาธารณะ

เน่ืองจากเป็นน ้ าท่ีมีความเน่าเสียจากกากอาหารซ่ึงมีลกัษณะท่ีมีกล่ินเหม็นและน ้ ามีสีด า เกิดผลกระทบต่อ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นแหล่งพาหนะน าเช้ือโรค  จากการศึกษาสภาพการด าเนินการดา้นการบ าบดัน ้ าเสีย

ภายในโรงงานพบว่ามีเพียงกระบวนการให้น ้ าไหลสู่การตกตะกอนและใชบ้่อดกัจบัไขมนั น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน

จะมีลกัษณะท่ีเกินพิกดัคุณภาพตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม จ าเป็นตอ้งมีการลงทุนสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียท่ีจะ
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ช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดน ้ าเสียท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ การศึกษาสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มใน

โรงงานผลิตอาหารสัตวน้ี์พบลกัษณะปัญหาการด าเนินดา้นส่ิงแวด คือ เสมือนหน่ึงไม่มีกำรบ ำบดัเลย บำง

วนัท่ีมีควำมพยำยำมในกำรบ ำบดัแต่ก็มีกำรบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรท่ีไม่เหมำะสม หรือมีกำรบ ำบดัเหมำะสม

ในบำงส่วนเช่นกำรป้องกนักล่ินไดแ้ต่ไม่เพียงพอต่อกำรรองรับอตัรำกำรเกิดน ้ ำเสียไดเ้พียง ท ำให้เกิดควำม

จ ำเป็นในกำรศึกษำขอ้มูลตำมขอ้เท็จจริงดำ้นคุณสมบติัใช้เปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนน ้ ำเสียท่ีใช้ควบคุม

โดยจะใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นกำรออกแบบระบบในกำรบ ำบดัน ้ำเสียต่อไป 

4.1.2 การศึกษาคุณสมบัติและค่ามาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบ าบัดน า้เสีย 

จำกกำรศึกษำคุณสมบติัและค่ำมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำเสียตำมประกำศฉบบัท่ี 3 

(2539) ของกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 3 มกรำคม 2539 เร่ืองกำรก ำหนด

มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดตำมประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม 

ซ่ึงตีพิมพใ์นรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี 113 ตอนท่ี 13 ลงวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2539 ไดข้อ้สรุปตำมตำรำงท่ี 4.1 

ซ่ึงแสดงขอ้ก ำหนดคุณสมบติัและค่ำมำตรฐำนต่ำง ๆ ของคุณภำพท่ีใชค้วบคุมน ้ำทิ้งอุตสำหกรรมท่ีจะระบำย

ลงแหล่งน ้ ำสำธำรณะ เช่น ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH)  ค่ำทีดีเอส (TDS/Total Dissolved Solids)  สำร

แขวนลอย (Suspended Solids) ค่ำบีโอดี สำรพิษต่ำง ๆ เป็นตน้   และตำรำงท่ี 4.2 แสดงสรุปค่ำขีดควำม

จ ำกดัของสำรโลหะหนกัในน ้ำทิ้งท่ีระบำยลงแหล่งน ้ำสำธำรณะ 

ในการออกแบบบ่อบ าบดัน ้ าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวส์ าหรับกรณีศึกษาน้ีจะตอ้งค านึงถึง
เง่ือนไขคุณสมบัติของน ้ าทิ้งท่ีจะระบำยลงแหล่งน ้ ำสำธำรณะไม่ให้เกิดมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อมตำม
ขอ้ก ำหนดน้ีอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมส่ิงแวดล้อมพร้อมทั้งควำมเหมำะสมของ
ขนำดของบ่อบ ำบดัน ้ำเสียท่ีมีควำมคุม้ทุนในกำรก่อสร้ำงดว้ย 
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ตารางที ่4.1 ขอ้ก ำหนดคุณสมบติัและค่ำมำตรฐำนของคุณภำพท่ีใชค้วบคุมน ้ำทิ้ง 

ดชันีคุณภาพน ้า ค่ามาตรฐาน 

ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) pH 5.5 – 9.0 

ค่ำทีดีเอส (TDS/Total Dissolved Solids) ·       ไม่เกิน 3,000 mg/l หรืออำจแตกต่ำงแลว้แต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้ำทิ้ง 
หรือประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม ท่ีคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 mg/l  น ้ำทิ้งท่ีจะระบำยลงแหล่งน ้ำกร่อยท่ีมีค่ำ
ควำมเคม็ (Salinity) เกิน 2,000 mg/l หรือลงสู่ทะเลค่ำ TDS ในน ้ำท้ิงจะมีค่ำ
มำกกวำ่ค่ำ TDSท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้ำกร่อย หรือน ้ำทะเลไดไ้ม่เกิน 5,000 mg/l 

สำรแขวนลอย (Suspended Solids) ·       ไม่เกิน 50 mg/l หรืออำจแตกต่ำงแลว้แต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้ ำท้ิง หรือ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือประเภทของระบบน ้ ำเสียตำมท่ี
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150mg/l 

อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40°C 

สีหรือกล่ืน ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) ไม่เกิน 1.0 mg/l 

ไซยำไนด์ (Cyanide) ไม่เกิน0.2 mg/l 

น ้ำมนัและไขมนั ·       ไม่เกิน 5.0 mg/l หรืออำจแตกต่ำงแลว้แต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้ ำท้ิง หรือ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือประเภทของระบบน ้ ำเสียตำมท่ี
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 mg/l 

ฟอร์มลัดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1.0 mg/l 

สำรประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1.0 mg/l 

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1.0 mg/l 

สำรท่ีใชป้้องกนัหรือก ำจดัศตัรูพืชหรือสตัว(์Pesticide) ตอ้งตรวจไม่พบตำมวิธีตรวจสอบท่ีก ำหนด 

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

·       ไม่เกิน 20 mg/l หรืออำจแตกต่ำงแลว้แต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้ ำทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือประเภทของระบบน ้ ำเสียตำมท่ี
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 60mg/l 

ค่ำทีเคเอน็ (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) ·       ไม่เกิน 100 mg/l หรืออำจแตกต่ำงแลว้แต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้ำทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือประเภทของระบบน ้ ำเสียตำมท่ี
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 200 mg/l 

ค่ำซีโอดี (COD: Chemical Oxygen Demand) ·       ไม่เกิน 120 mg/l หรืออำจแตกต่ำงแลว้แต่ประเภทของแหล่งรองรับน ้ำทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือประเภทของระบบน ้ ำเสียตำมท่ี
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 400 mg/l 

      

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

 

 

http://www.waterindex.com/doc1-wastewater-from-industry1.htm
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ตารางที ่4.2  ค่ำขีดควำมจ ำกดัของสำรโลหะหนกัในน ้ำทิ้ง 
 

โลหะหนัก 

สงักะสี ไม่เกิน 5.0 mg/l 

โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเลน้ท ์(Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.25 mg/l 

โครเมียมชนิดไตรวำเลน้ท ์(Trivalent Chromium) ไม่เกิน 0.75 mg/l 

ทองแดง ไม่เกิน 2.0 mg/l 

แคดเมียม ไม่เกิน 0.03 mg/l 

แบเรียม ไม่เกิน 1.0 mg/l 

ตะกัว่ ไม่เกิน 0.2 mg/l 

นิคเกิล 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 

 

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

4.1.3  การศึกษาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องการตรวจสอบวเิคราะห์น า้เสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน 

จำกกำรศึกษำ ตรวจสอบ และวิเครำะห์น ้ ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำน ตำมเง่ือนไขตำมขอ้ก ำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดตำมประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม 
กำรควบคุมตำมประกำศฉบบัท่ี 3 (2539) ของกระทรวงวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  พบขอ้สรุป
ดงัรำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4.3 ซ่ึงแสดงผลกำรตรวจสอบวิเครำะห์น ้ ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำนอำหำร
สัตวใ์นกรณีศึกษำในระยะเวลำท่ีผ่ำน ๆ มำ ซ่ึงพบว่ำมีปัญหำไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหลำย ๆ ประกำร 
จ ำเป็นตอ้งศึกษำสภำพกำรใช้งำนของระบบบ ำบดัน ้ ำในปัจจุบนัเพื่อกำรออกแบบบ่อน ้ ำด้วยกำรก ำหนด
รูปแบบควำมเหมำะสมขนำดของบ่อบ ำบดัน ้ำเสียพร้อมทั้งกำรเปรียบเทียบควำมคุม้ทุนในกำรก่อสร้ำงบ่อ 

 

http://www.waterindex.com/doc1-wastewater-from-industry1.htm
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บ ำบดัน ้ ำเสียท่ีจะสำมำรถแก้ไขปัญหำระบบน ้ ำทิ้งท่ีระบำยสู่แหล่งน ้ ำสำธำรณะให้เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของกฎกระทรวงดำ้นกำรควบคุมส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

ตารางที ่4.3 ผลกำรตรวจสอบวเิครำะห์น ้ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำน 

Test Items Test Method LOQ Results Units 

1. pH (at 25 C) 
Standard Methods for the Examination of  
Water and Wastewater, APHA, AWWA,  
WEF, 22nd  edition, 2012, part 4500-H+B 

5.5 6.8 - 

2. Odor APHA, 22nd edition, 2012, 2550 - To Smell - 
3. Temperature APHA, 22nd edition, 2012, 2550 B 40 28 - 
4. Color APHA, 22ndedition, 2012, 2120C   1,970.75 Pt.Co 
5. Salinity APHA, 22nd edition, 2012, 2520 B 0.10 0.89 ppt 
6.TotalDissolved 
Solids 

Standard Methods for the Examination of  
Water and Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, edition, 2012, part 2540C,  
dried at 180±2oC 

5000 847 mg/L 

7. Total Suspended 
Solids 

Standard Methods for the Examination of  
Water and Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 22nd edition 2012 part 2540D 

50 127 mg/L 

8.  Free Chlorine APHA, 22ndedition, 2012, 4500-Cl B 1 <0.90 mg/L 
9.  Sulfide (S) 

 
APHA, 22nd edition, 2012, 4500-S2-F 1 14.59 mg/L 

10. Phenol APHA, 22nd edition, 2012, 5530-C 0.001 0.001 mg/L 
11. Cyanide APHA, 22nd edition, 2012, 4500-CN 

-C,E 
0.02 0.001 mg/L 

12. Formaldehyde 
(S) 

 

ASTM D 6303-98 1 <0.01 mg/L 

*LOQ=Limit of Quantity 
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ตารางที ่4.3 ผลกำรตรวจสอบวเิครำะห์น ้ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำน (ต่อ) 

Test Items Test Method LOQ Results Units 

13.Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) 

APHA, 22nd edition, 2012, 4500-NorgB 100 39.31 mg/L 

14. BOD (S) 
APHA, 22nd edition, 2012, 5210 B 20 315 mg/L 

15.COD (S) 
Standard Method for the Examination of  
Water and Wastewater, APHA, AWWA,  
WEF, 22nd edition, 2012 part 5220D 

120 398 mg/L 

16. Oil & Grease(S) 

 

APHA, 22nd edition, 2012, 5520D 5 17.5 mg/L 

17. Mercury (Hg) 
APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Hg,  
3112B 
 

0.005 <0.001 mg/L 

18.Selenium (Se) 
APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Se B, 
3114C 

0.02 <0.001 mg/L 

19.Arsenic (As) 
APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Se B,  
3114C 

0.025 <0.001 mg/L 

20.Barium (Ba) 
APHA, 22nd edition, 2012, 3030E, 3111D 1 <0.20 mg/L 

21.Chromium (VI) (S) 
APHA, 22nd edition, 2012, 3500-Cr B 0.25 <0.01 mg/L 

22.Chromium (III) (S) 
APHA, 22nd edition, 2012, 3030E, 3111B 0.25 <0.02 mg/L 

23.Cadmium (Cd) 
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 

1 <0.02 mg/L 

 

 



31 

 

 

ตารางที ่4.3 ผลกำรตรวจสอบวเิครำะห์น ้ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำน (ต่อ) 

Test Items Test Method LOQ Results Units 

24.Lead (Pb) 
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 

0.2 <0.10 mg/L 

25.Nickel (Ni) 
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 

26.Copper (Cu) 
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 

27.Zinc (Zn)  
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 

28.Manganese (Mn) 
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 

29.Pesticide 
organochlorine 

-  alpha-BHC 

- beta-BHC 

Gas Chromatographic (ECD) method 
(SM 2012:6630C) 

 Not 
detected 

µg/L 



32 

 

 

จำกกำรศึกษำคุณสมบติัและค่ำมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เปรียบเทียบกบัผลของ

กำรศึกษำขอ้มูลกำรตรวจสอบวเิครำะห์น ้ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำนพบวำ่ส่วนท่ีเกินกวำ่ขอ้ก ำหนดของ

มำตรฐำนคุณภำพท่ีใชค้วบคุมน ้ำทิ้งประกอบดว้ย 

1. สีและกล่ิน 
2. ควำมเป็นกรดและด่ำง 
3. สำรตกคำ้ง 
4. น ้ำมนัและไขมนั 
5. ซลัไฟด ์
6. BOD 
7. COD 

 

ผลกำรศึกษำวเิครำะห์ช้ีบ่งวำ่น ้ำเสียของโรงงำนแห่งน้ีตอ้งไดรั้บกำรบ ำบดัผำ่นระบบกำรบ ำบดัก่อน
ปล่อยไปสู่แหล่งชุมชนรอบขำ้งโรงงำนโดยกำรลงทุนสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ำเสีย 

 

4.1.4  การศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานของระบบบ าบัดน า้เสียในปัจจุบัน  

จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำในดำ้นกำรใชง้ำนระบบบ ำบดัน ้ ำเสียในปัจจุบนัของโรงงำนอำหำรสัตว์

ในกรณีศึกษำพบว่ำ     แมว้่ำโรงงำนจะมีระบบก ำจดักล่ินและระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย  เพื่อดูแลน ้ ำเสียไม่ให้

ระบำยออกลงสู่แหล่งน ้ ำสำธำรณะ ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มภำยนอกโรงงำนก็ตำม  แต่สมรรถนะ

ของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียไม่เพียงพอต่อกำรดูแลน ้ ำเสีย  น ้ ำเสียจำกโรงงำนอำหำรสัตว ์มีลกัษณะเช่นเดียวกบั

น ้ ำเสียจำกอุตสำหกรรมเกษตรอ่ืน ๆ คือมีสำรอินทรียอ์ยู่ในปริมำณสูง ส่ิงกล่ินเหม็น มีสภำพของน ้ ำเสียท่ี

เกินกวำ่ขอบเขตมำตรฐำนน ้ำเสีย  ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใชก้ระบวนกำรบ ำบดัทำงชีวภำพ โดยสำมำรถเลือกใชร้ะบบ

แบบไร้อำกำศ (Anaerobic) ดว้ยกำรท ำในระบบปิดเป็นกำรป้องกนัไม่ให้กล่ินระบำยออกสู่ภำยนอก หรือ

อำจเลือกใชร้ะบบชีวภำพแบบท่ีใชอ้ำกำศ (Aerobic) เช่น ระบบ Activated Sludge ท่ีมีระบบรวบรวมและ

บ ำบดักล่ินประกอบ หรือจะใชท้ั้ง 2 แบบร่วมกนั    

ผลกำรศึกษำจำกกำรตรวจสอบวิเครำะห์น ้ ำเสียท่ีปล่อยออกจำกโรงงำนมีลกัษณะเกิดพิกดัของ
ขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวงกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม    น ้ ำเสียเหล่ำน้ีออกจำกส่วน
ของกระบวนกำรผลิตโดยจำกกำรลำ้งเคร่ือง และกระบวนกำรผสมวตัถุดิบ เช่น ปลำป่น มนัส ำปะหลงั ดว้ย
น ้ำและอดัเมด็อบแหง้ น ้ำเสียถูกปล่อยไปตำมท่อระบำยน ้ำรอบขำ้ง ๆ โรงงำน ในดำ้นกล่ินจะมีไอน ้ำท่ีมี 
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กล่ินของวตัถุดิบ ได้แก่ เอมีน และ กรดไขมันออกมำในอำกำศ กำรขนส่งวตัถุดิบ เช่น มัน

ส ำปะหลงัอดัเมด็ ปลำป่น หำกไม่มีกำรปิดมิดชิดก็มีกล่ินรบกวนได ้ 

สภำพปัญหำกำรบ ำบดัน ้ ำเสียของโรงงำนในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นไปโดยค่อนขำ้งไปในดำ้นกำร

ขำดกำรดูบ ำบดัแมว้ำ่ปัจจุบนัมีควำมพยำยำมในกำรดูแลดว้ยกำรป้องกนัและแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 

 ท ำควำมสะอำดพื้นท่ีท ำงำนอยำ่ใหมี้เศษวตัถุดิบตกคำ้ง 
 กำรปิดคลุมวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ จะสำมำรถลดกล่ินท่ีเกิดข้ึนได ้
 ควบคุมกล่ินท่ีเกิดข้ึนโดยเลือกใช้วิธีบ  ำบดัตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ วิธีกำรใช้สำรกลบกล่ิน 

ระบบกำรเผำไหมโ้ดยตรง ระบบสครับบิง ระบบดูดซบั และระบบชีวภำพ 
 ใชก้ำรดูแลระบบบ ำบดัน ้ำเสียท่ีมีอยูโ่ดยเคร่งครัดข้ึน  

 

4.2  การก าหนดรูปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่อบ าบัดน า้เสีย 

  กำรศึกษำขอ้มูลรูปบ่อบ ำบดัท่ีมีควำมเหมำะสมกบัโรงงำนโดยใชห้ลกักำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ ำ

เสียแบบแอกติเวเต็ดสลดัจ ์(Activated Sludge) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเหมำะกบัพื้นท่ีจ  ำกดั โดย ประกอบดว้ยส่วน

ส ำคญั 2 ส่วนคือ ถงัเติมอำกำศ (Aeration Tank)   และถงัตกตะกอน(Sedimentation Tank) โดยน ้ ำเสียจะถูก

ส่งเขำ้ถังเติมอำกำศ ซ่ึงมีสลัดจ์อยู่จ  ำนวนมำก สภำวะภำยในของถังเติมอำกำศ จะมีสภำพท่ีเอ้ือต่อกำร

เจริญเติบโตของจุลินทรียแ์บบแอโรบิค จุลินทรียเ์หล่ำน้ีจะท ำกำรยอ่ยสลำยสำรอินทรียใ์นน ้ ำเสียให้อยูใ่นรูป

ของคำร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้ำในท่ีสุด  น ้ำเสียท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้จะไหลต่อไปยงัถงัตกตะกอนเม่ือมีกำร

แยกสลดัจอ์อกจำกน ้ำใส  สลดัจท่ี์แยกตวัอยูท่ี่กน้ถงัตกตะกอนส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัเขำ้ไปในถงัเติมอำกำศ

ใหม่เพื่อรักษำควำมเขม้ขน้ของสลดัจ์ในถงัเติมอำกำศให้ได้ตำมท่ีก ำหนด และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นสลดัจ์

ส่วนเกิน(Excess Sludge) ท่ีตอ้งน ำไปห ำจดัต่อไปส ำหรับน ำใสส่วนบนจะเป็นน ้ ำทิ้งท่ีสำมำรถระบำยออก

นอกโรงงำน รูปท่ี 4.1  แสดงท่อระบำยน ้ำในโรงงำน  

ในกระบวนกำรท่ีจะใช้ในกำรออกแบบ   โดยระบบจะมีกำรรวบรวมแหล่งน ้ ำเสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนกำรผลิตแยกออกจำกท่อระบำยน ้ ำฝน น ำมำสู่กำรกระบวนกำรบ ำบดั  โดยน ้ ำเสียจำกเคร่ืองลำ้ง

อดัเม็ดอำหำรสัตว ์จะถูกปล่อยน ้ ำไหลผ่ำนตะแกรงดกัเศษอำหำร และเขำ้สู่บ่อดกัไขมนั ไหลเขำ้สู่บ่อเติม

อำกำศเพื่อท ำหนำ้ท่ีย่อยสลำยสำรอินทรีย(์BOD) ในบ่อเติมอำกำศ Aeration Tank ลดBOD โดยใชว้ิธี กวน
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เร็ว (Rapid Mixing)น ้ ำท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัจะไหลเขำ้สู่บ่อตกตะกอนและไหลไปยงับ่อพกัก่อนปล่อยออกสู่

แหล่งน ้ำสำธำรณะ  ตำมขั้นตอนรูปท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 กระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรออกแบบระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 

รูปท่ี 4.2  แสดงท่อระบำยน ้ำในโรงงำน และรูปท่ี 4.3 ระบบเอกติเวกเต็ดสลดัจแ์บบกวนสมบูรณ์ 

 

 

 

บ่อเติมอากาศ 

ตะแกรงดัก 

บ่อดักไขมัน 

บ่อพกัน า้ 

บ่อตกตะกอน 

ปล่อยลงแหล่งน า้ธรรมชาติ 
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รูปที ่4.2 ท่อระบำยน ้ำในโรงงำน 

 

 รูปที ่4.3 ระบบเอกติเวกเต็ดสลดัจแ์บบกวนสมบูรณ์ 

ลกัษณะของระบบแอกติเวกเตด็สลดัจแ์บบกวนสมบูรณ์ จะตอ้งมีถงัเติมอำกำศท่ีสำมำรถกวนให้น ้ ำ

และสลดัจท่ี์อยูใ่นถงัผสมเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทัว่ทั้งถงั ระบบน้ีสำมำรถรับภำระสำรอินทรียท่ี์เพิ่มข้ึนอยำ่ง

รวดเร็ว (Shock Load) ไดดี้เน่ืองจำกน ้ ำเสียจะกระจำยไปทัว่ถึง และสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ในถงัเติมอำกำศมี

ค่ำสม ่ำเสมอท ำใหจุ้ลินทรียช์นิด ต่ำง ๆ ท่ีมีอยูมี่ลกัษณะเดียวกนัตลอดทั้งถงั  

กลไกในกำรท ำงำนของระบบแอตติเวกเต็ดสลดัจ์น้ี คือ อำศยัจุลินทรียท์ั้งหลำยท่ีมีอยู่ในถงัเติม
อำกำศของระบบเป็นตวัย่อยสลำย ส่ิงสกปรกท่ีมีอยู่ในน ้ ำเสียให้หมดไปหรือจนมีควำมสะอำดพอท่ีจะ
ระบำยทิ้งไดโ้ดยไม่ก่อใหน้ ้ำคูคลองเน่ำเลียอีกส่ิงสกปรกในน ้ำเสียท่ีจุลินทรียส์ำมำรถยอ่ยสลำยไดส่้วนใหญ่
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เป็นพวกสำรอินทรียท์ั้งในรูปท่ีละลำยน ้ ำไดแ้ละในรูปของคอลลอยด์ผลผลิตสุดทำ้ยท่ีไดจ้ำกกำรยอ่ยไดแ้ก่
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์น ้ำ เซลจุลินทรียต์วัใหม่ และพลงังำนดงัน้ี 

    น ้ำเสีย ( สำรอินทรีย ์)+จุลินทรีย+์ออกซิเจน -> คำร์บอนไดออกไซด+์น ้ำ+จุลินทรียต์วัให+้พลงังำน 

    เซลจุลินทรียโ์ดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นสำรอินทรีย ์70-90 % และส่วนท่ีเป็นสำรอนินทรียอี์ก 
10-30 % ดงันั้น จะเห็นไดว้ำ่สำรอินทรียซ่ึ์งเป็นส่ิงสกปรกส่วนใหญ่ในน ้ำเสียจะถูกเปล่ียนมำเป็นเซลของ
จุลินทรียน์ัน่เองเน่ืองจำกตะกอนจุลินทรียมี์น ้ำหนกัมำกกวำ่ซ่ึงสำมำรถแยกออกจำกน ้ำไดง่้ำยดว้ยถงั
ตกตะกอน 

    ส่วนประกอบท่ีส ำคญั ของระบบแอคติเวตเตดสลดัจใ์นระบบบ ำบดัน ้ำเสียจึงไดมี้กำรออกแบบใหมี้
ส่วนประกอบท่ีส ำคญัอยู ่3 ส่วนคือ 

1. ถงัเติมอำกำศ  )Aeration Tank )  
2. ถงัตะกอน )Sedimentation Tank) 
3. ระบบสูบตะกอนยอ้นกลบั )Sludge Recycle) 

     

ถงัเติมอำกำศ ( Aeration Tank ) ท ำหนำ้ท่ีกำรยอ่ยสลำย สำรอินทรียใ์นน ้ำเสีย โดยกำรใชแ้บคทีเรีย
ชนิดใชอ้ำกำศ (Aerobic Bacteria)กำรท ำให้อำกำศในบ่อน้ีใช ้ Air Blower เป่ำอำกำศผำ่น Air Diffusers ซ่ึง
จะได ้ฟองอำกำศท่ีละเอียด ( Fine Bubble) Aeration Tank ออกแบบเป็นระบบ Extended Aeration  ซ่ึงมีขอ้ดี
คือ ประสิทธิภำพในกำรลด BOD ในน ้ำเสียไดสู้งกวำ่ร้อยละ 96 และตะกอนส่วนเกินท่ีตอ้งน ำไปก ำจดัมี
กล่ินเหมน็นอ้ยลง หรือสำมำรถน ำไปท ำเป็นปุ๋ยหมกั  โดยใชข้นำดบ่อดงัน้ี 

ขนำดบ่อ               =  10(ก)  x 8(ย) x  3 (ล)  m 

ควำมลึกน ้ำ               =  2 m 

ควำมจุใชง้ำน = 10 x 8x 2 

   = 160 m3 

 ควำมตอ้งกำร 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 

     ถงัตะกอน (Sedimentation Tank)ท ำหนำ้ท่ีรับน ้ำเสียจำก Aeration Tank  เพื่อแยกน ้ำใสและตะกอน
แบคทีเรียออกจำกกนั น ้ำใสส่วยบนท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้ จะไหลลน้ไปยงั  ท่อระบำยน ้ำ ออกนอกโรงงำน 
ถงัแยกตะกอนจุลินทรียอ์อกจำกน ้ำท่ีบ ำบดัแลว้ซ่ึงส่งมำจำกถงั เติมอำกำศโดยน ้ำตะกอนจะถูกกกัอยูใ่นถงัน้ี
ช่วงเวลำหน่ึง น ้ำส่วนใสจะไหลลน้ไป ส่วนตะกอนท่ีอยูก่น้ถงัส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัไปยงัถงัเติมอำกำศอีก
คร้ัง และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นตะกอนส่วนเกินทีตอ้งน ำไปก ำจดั 
 
 
ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงบ่อ  = 5 m 
พื้นท่ีน ้ำลน้   =      2 

           4 
    = 156   m2 

Check SOR (Surface Over Flow Rate) 
  SOR  =     125 
        24 x 156 
    = 0.03 m3    /  m2 -hr 
ควำมลึกรวม   = 4.6 m 
ควำมลึกน ้ำ   = 4.0 m 
ควำมจุใชง้ำน   =  4 x 156  
    = 624 m3 
อตัรำสูบตะกอนยอ้นกลบั = 50 -100% 
คิดเป็นปริมำตรตะกอนกำรสูบกลบั=  125 m3  /day 
อตัรำกำรไหลของน ้ำเขำ้ถงั = 125 +125 
    =250 m3  /day หรือ 10 m3  /hr 
Check เวลำเก็บกกั  =    624 
           10 
    = 62.4 hrs 
  

     ระบบสูบตะกอนยอ้นกลบั (Sludge Recycle)ท ำหนำ้ท่ีสูเป็นบ่อรับน ้ำตะกอนแบคทีเรียท่ีจมตวัลง
กน้ถงั Sedimentation Tank  น ้ำตะกอนแบคทีเรียน้ี จะถูกดนัส่งมำยงั Aeration Tank   แลว้กลบัมำยงัถงัเติม
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อำกำศอีกคร้ังทั้งน้ีเพื่อควบคุมปริมำณจุลินทรีย ์ในถงัเติมอำกำศใหเ้หมำะสม และเพียงพอต่อกำรท ำลำยส่ิง
สกปรกในน ้ำเสีย 
 

      ตวัส ำคญั  แปรส ำหรับกำรควบคุมระบบแอตติเวตเตดสลดัจ์  มีอยู ่2 ตวัแปรดงัน้ี  
 

1. อำยตุะกอน )Sludge Age)  
2. อตัรำส่วนอำหำรต่อจุลินทรีย ์

      

อำยตุะกอน หมำยถึงระยะเวลำเฉล่ียท่ีตะกอนจุลินทรียห์มุนเวยีน อยูใ่นถงัเติมอำกำศกำรควบคุม
กระท ำไดโ้ดยกำรน ำตะกอนส่วนเกินออกจำกระบบ ควบคุมใหมี้ค่ำคงทีไดต้ำมตอ้งกำร โดยทัว่ไปจะ
ควบคุมใหมี้ระบบอำยตุะกอน 5-15 วนั กำรรักษำค่ำอำยุตะกอนใหค้งท่ีท่ีเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะควบคุมกำรเดิน
ระบบตะกอนเร่งใหท้  ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ส ำหรับ ระบบ  
     อตัรำส่วนอำหำรต่อจุลินทรีย ์(F/M ratio   หมำยถึง อตัรำส่วนของน ้ ำหนกัสำรอินทร ียีใ์นน ้ ำเสียท่ี
เขำ้ระบบ ( กิโลกรัมต่อวนั ) ต่อน ้ ำหนักตะกอน จุลินทรียใ์นระบบ ( กิโลกรัม ) โดยทัว่ไปจะควบคุมให้
ระบบมีค่ำ F/M ratio ระหวำ่ง 0.1-0.4 ต่อวนัคุณสมบติัของน ้ ำเสีย มกัมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำทั้งใน
แง่อตัรำกำรไหลและควำมเขม้ขน้ของสำรอินทรียท่ี์เขำ้สู่ระบบท ำให้กำรควบคุมระบบ โดยใช้ F/M ratio 
กระท ำไดย้ำกและมีควำมไม่แน่นอน ในทำงปฏิบติัจึงนิยมควบคุมระบบโดยอำยตุะกอนมำกกวำ่ 
 

     ปัญหำส ำคญัท่ีพบมำกท่ีสุดในกำรควบคุมระบบแอตติเวตเต็ดสลดัจมี์ 2 ปัญหำคือ ปัญหำกำร
ลอยตวัของตะกอนในถงัตะกอน (Rising Sludge) และปัญหำตะกอนเบำจมตวัล ำบำก (Bulking Sludge) 
 

1. กำรลอยตวัของตะกอนในถงัตกตะกอน 
2. ตะกอนเบำจมตวัล ำบำก  

    

สำเหตุกำรลอยตวัของตะกอนในถงัตกตะกอนเน่ืองมำจำก ตะกอนตกอยูใ่นกน้ถงัตกตะกอนนำน

เกินไปจนท ำให้เกิดปฏิกิริยำชีวเคมีเปล่ียนสำรประกอบ ไนไตรทแ์ละไนเตรตเป็นก๊ำซไนโตรเจน ก๊ำซท่ี

เกิดข้ึนจะถูกกกัอยูใ่นตะกอนถำ้มีมำกจะพำตะกอนลอยข้ึนสู่ผวิน ้ำ  

ในส่วนตะกอนเบำจมตวัล ำบำก ระบบแอคติเวตเต็ดสลดัจท่ีมีประสิทธิภำพกำรบ ำบดัสูงตะกอน

จุลินทรีย์ในถังเติมอำกำศจะมีสีน ้ ำตำลแก่จบักนั เป็นก้อนใหญ่และจมตวัได้อย่ำงรวดเร็ว ในกรณีท่ีเกิด

ตะกอนเบำนั้นจะเป็นตะกอนละเอียดจมตวัไดช้้ำและไม่อดัตวัแน่นสำเหตุ มีสองประกำรคือ   อำจเกิดจำก

เช้ือรำท่ีเป็นเส้นใย หรืออำจเกิดจำกมีน ้ ำอยู่ในตะกอนระหว่ำงเซลของจุลินทรียม์ำกท ำให้ตะกอน มีควำม

หนำแน่นเกือบเท่ำกบัน ้ำจึงจมตวัไดล้ ำบำก 
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  4.3 ข้อพจิารณาในการตัดสินใจสร้างบ่อบ าบัดน า้เสีย 
    

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ลกัษณะน ้ ำเสียท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิตและกระบวนท ำควำมสะอำด
เคร่ืองจกัรและกำรผลิต เม่ือเขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดัจะเกิดกำรตกตะกอนมีลกัษณะสีน ้ ำตำลไปจนสีด ำ มี
กล่ินเหม็น และปริมำณน ้ ำเสียท่ีเกิดข้ึน มีปริมำณ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อวนั น ้ ำท่ีระบำยออกนอกโรงงำนท่ี
พบว่ำมีปัญหำเน่ืองจำกกระบวนกำรบ ำบดัยงัไม่ถูกตอ้ง โรงงำนจ ำเป็นต้องตดัสินใจเพื่อลงทุนในกำร
ก่อสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ำเสียท่ีจะสำมำรถรองรับกบัปัญหำน ้ำเสียท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้พิจำรณำในกำรตดัสินใจสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ำเสียจะประกอบดว้ย 

1. รูปแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
2. ขนำดของบ่อบ ำบดัน ้ำเสียท่ีสำมำรถรองรับน ้ำเสียท่ีเกิดข้ึนวนัละ 10 ลูกบำศกเ์มตร 
3. ค่ำก่อสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ำเสียเปรียบเทียบกบัค่ำจำ้งเหมำในกำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

 
4.3.1 รูปแบบระบบบ าบัดน า้เสีย 
 

ในดา้นรูปแบบระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตามเง่ือนไขความจ ากดัของพื้นท่ีในบริเวณโรงงานผลิตอาหาร
สัตวใ์นกรณีศึกษา บ่อบดัน ้ าเสียท่ีจะสร้างจะตอ้งมีความขนาดเน้ือท่ีไม่มากนกั จึงพิจารณารูปแบบลกัษณะ
ของระบบแอกทิเวเตด็สลดัจแ์บบกวนสมบูรณ์ ท่ีตอ้งมีถงัเติมอากาศซ่ึงสามารถกวนให้น ้ าและสลดัจท่ี์อยูใ่น
ถงัผสมเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทัว่ทั้งถงัจะเป็นขอ้พิจารณาในการตดัสินใจท่ีส าคญัประการแรก 

 

4.3.2 ขนาดของบ่อบ าบัดน า้เสียทีส่ามารถรองรับน า้เสียได้ 
 

โดยมีเง่ือนไขอตัรำกำรเกิดน ้ ำเสีย  01 ลูกบำศก์เมตรต่อวนั ขอ้พิจำรณำขนำดของบ่อบ ำบดัน ้ ำเสียท่ี
สำมำรถรองรับน ้ำเสียไดจ้ะตอ้งออกแบบใหร้องรับส ำรองกำรเก็บน ้ ำเสียไดอ้ยำ่งนอ้ย 2 สัปดำห์ จึงพิจำรณำ
โดยกำรออกแบบขนำดบ่อพกัน ้ ำไวท่ี้ขนำด 01X8X3 m3 ซ่ึงจะพกัน ้ ำสูงระดบั 2 เมตร จะไดบ้่อบ ำบดัท่ี
สำมำรถรองรับน ้ำเสียไดป้ริมำณ      061ลูกบำศก์เมตร  ซ่ึงส่งผลท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ ำเสีย
ตำมปริมำณน ้ ำเสียท่ีสำมำรถรับได้สูงสุดต่อวนั ส่งผลให้กำรบ ำบดัน ้ ำเสียตำมขั้นตอนกำรออกแบบนั้นมี
ประสิทธิภำพในกำรลดปัญหำน ้ำเน่ำเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
4.3.3 ค่าก่อสร้างบ่อบ าบัดน า้เสียเปรียบเทยีบกบัค่าจ้างเหมาในการบ าบัดน า้เสีย 
 

ขอ้พิจารณาดา้นค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียเปรียบเทียบกบัค่าจา้งเหมาในการบ าบดัน ้ าเสีย  จะเป็น
การพิจารณาเพื่อตดัสินใจลงทุนในส่วนของระบบบดัน ้ าเสียตามการออกแบบบ่อบ าบดัดว้ยระบบแอกทิเว
เตด็สลดัจแ์บบกวนสมบูรณ์มีขอ้มูลเพื่อการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างดงัน้ี 
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1. ค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัของผูจ้า้งเหมาซ่ึงจะเป็นผูเ้สนอราคาการออกแบบ  ตามขอ้มูลประกอบการ
ออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชแ้สดงตามตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ซ่ึงมีการเสนอ
ราคาค่าสร้างไว ้2,130,370 บาท 

2. ค่าใชจ้า้งบ าบดัน ้ าเสียในกรณีไม่ไดก่้อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าจะใชข้อ้มูลตามร่างการคิดค่าปรับและ
บริการบ าบดัน ้าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมส าหรับอตัราค่าบ าบดัน ้ าเสียตามลกัษณะน ้ าเสียท่ี
ประมาณ 60 บาทต่อลูกบาศกเ์มตรตามเกณฑม์าตรฐานไดถึ้ง 

 

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

 
 

ตารางที ่4.4  ขอ้มูลประกอบกำรออกแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
 

ระบบบ าบัดน า้เสียโรงงานผลิตอาหารสัตว์-นครปฐม 

 

ปริมำณน ้ำเสีย  10 ลบ.ม./วนั 

ประเภทน ้ำเสีย= โรงงำนอำหำรสัตว ์

แหล่งน ้ำเสีย   
 -น ้ำทิ้งลำ้งเคร่ืองจกัรอำหำรสัตว ์ 5 ลบ.ม./ วนั 

 -น ้ำลำ้งหอ้งน ้ำ   4 ลบ.ม./ วนั 
 -น ้ำทิ้งอ่ืนๆ   1 ลบ.ม./ วนั 

  รวมปริมาณน า้เสีย 10 ลบ.ม./ วนั 
 

คุณลกัษณะน า้เสียทีรั่บได้  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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ขนาดการบ าบัด   
1 ระบบสูบส่งน ้ำเสียจำกแหล่งก ำเนิดมำยงัระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม 

2. ระบบดกั แยก เศษวสัดุดว้ยตะแกรงแบบ Statie Screen 

3. ระบบเกรอะกรองไร้อำกำศ 

4. ระบบเติมอำกำศเล้ียงตะกอนจุลินทรียแ์บบ Biocontact Aeration Process 

5. ระบบแยกน ้ำใสและตะกอนแบบ Sedimentation 

6. ขนำดบ่อท่ีตอ้งกำรรับ น ้ำเสียจำกโรงงำน 
ขนำดบ่อพกั                 = 10X8X3 m 
ควำมลึกน ้ำ   = 2  m 
ควำมจุท่ีใชง้ำน   =10X8X2            =160 m³ 
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ตารางที ่4.5  อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

ล าดับ รายละเอยีด จ านวน หน่วย หน่วยละ บาท 

1 บ่อสูบน ้ำเสีย 1 (บริเวณหนำ้โรงบดผสมอำหำรสัตว)์ 
ชนิด Pump Sump 
ขนำดบ่อ  Dia  = 0.6 m 
   H = 1.0 m 

1 Set 30,000 30,000 

2 เคร่ืองสูบน ้ำเสีย (Pl) 
ชนิด  = Sumbersible Pump 
ผลิตภณัฑ์ =GSD / VP 50.75-50 
Capacity  =2-3 Cu.m/hr 
TDH  =8 m 
มอเตอร์  = 0.75kw (l Hp) /380 v,3P,50Hz 

1 set 20,000 20,000 

3 ท่อน ้ำเสีย จำกบ่อสูบน ้ำเสีย 1 ไปยงัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
ชนิดท่อ  = HDPE  
ขนำดท่อ = 2-3 INCH 
ระยะสูบส่ง =150 เมตร 

1 Lot 75,000 75,000 

4 บ่อสูบน ้ำเสีย 2 (บริเวณดำ้นหลงัหอ้งน ้ำ – ส ำนกังำน) 
ชนิด  = Pump Sump 
วสัดุ  =FRP 
ขนำดบ่อ = DIA = 0.6 m 
             H = 1.0 m  

1 set 30,000 30,000 

5 เคร่ืองสูบน ้ำเสีย(P2) 
ชนิด  = Sumbersible Pump 
ผลิตภณัฑ์ =GSD / VP 50.75-50 
Capacity  =2-3 Cu.m/hr 
TDH  =8 m 
มอเตอร์  = 0.75kw (l Hp) /380 v,3P,50Hz 

1 set 20,000 20,000 

6 ท่อส่งน ้ำเสียจำกบ่อสูบน ้ำเสีย 2 ไปยงัระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
ชนิดท่อ  = HDPE 
ขนำดท่อ  = 2-3 INCH 
ระยะสูบส่ง =180 เมตร 

1 Lot 90,000 90,000 
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ตารางที ่4.5 อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้(ต่อ) 

ล าดับ รายละเอยีด จ านวน หน่วย หน่วยละ บาท 

7 บ่อบ ำบดัรวมน ้ำเสีย 
ชนิด   = Collecting Sump 
วสัดุ  =FRP 
ขนำดถงั = W = 1.12 m  , L = 1.95m , H = 1.55 m 

1 set 30,000 30,000 

8 เคร่ืองสูบน ้ำเสียดกัขยะและป้อนระบบบ ำบดัน ้ำเสีย( P3,P4) 
ชนิด  = Sumbersible Pump 
ผลิตภณัฑ์ =GSD / VP 50.4-50 
Capacity  =1-2 Cu.m/hr 
TDH  = 6m 
มอเตอร์  = 0.4kw (l/2 Hp) /380 v,3P,50Hz 

1 set 20,000 20,000 

9 เคร่ืองดักขยะ 
ชนิด  = Static Sereem 
ผลิตภณัฑ์ =INOX 
วสัดุ  =SUS -304 
ช่องตะแกรง = 0.5 mm. 
Capacity  = 2-5  Cu. m/hr 

1 Set 200,000 200,000 

10 ถังแยกและหมักตะกอน 
ชนิด  = Static Sereem 
วสัดุ  =FPR 
ขนำดถงั = W = 2.35 m  , L = 4.00m , H = 2.00 m 

1 Set 54,000 54,000 

11 ถังกรองไรอากาศ 
ชนิด  = Anaerobic Filter Tank 
วสัดุ  =FPR 
ขนำดถงั = W = 2.35 m  , L = 4.00m , H = 2.00 m 

1 Set 93,000 93,000 

12 ถังเติมอากาศเส้ียงตะกอนจุลินทรีย์ 
ชนิด  = Biocontact Aeration Tank 
วสัดุ  =FPR 
ขนำดถงั = W = 2.35 m  , L = 4.00m , H = 2.00 m 
Bio Medla =  Cruss Flow 110 
 

3 Set 93,000 279,000 

13 ถังตกตะกอน 

ชนิด  = Sedimentation Tank 

วสัดุ  =FPR 

ขนำดถงั  = Dia= 1.50 m  , H = 2.00 m 

 

1 Set 70,000 70,000 
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ตารางที ่4.5 อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้(ต่อ) 

  

ล าดับ รายละเอยีด จ านวน หน่วย หน่วยละ บาท 

14 เคร่ืองสูบตะกอนย้อนกลบั (P6) 
ชนิด  = Sumbersible Pump 

ผลิตภณัฑ์ =GSD / VP 50.4-50 

Capacity  =1-2 Cu.m/hr 
TDH  = 6m 

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

1 Set 20,000 20,000 

15 เคร่ืองเติมอากาศ (AB1 ,2,3) 
ชนิด  = Rotary Air Blower 

ผลิตภณัฑ์ =GSD  

Capacity  =0.60 Cu.m/hr 
Pressure  = 3,000 mmAq 

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

3 Set 40,000 120,000 

16 กระบะทรายแยกตะกอนส่วนเกนิ 

ชนิด  = Sludge Drying Bed 

วสัดุ  =FPR 

ขนำดถงั  = W = 1.0 m  , L = 1.0m , H = 0.5 m 

4 Set 10,000 40,000 

17 บ่อสูบน า้ทิง้ 

ชนิด  = Effluent Sump 

วสัดุ  =FPR 

ขนำดถงั  = Dia= 0.6 m  , H = 1.0 m 

1 Set 20,000 20,000 

18 เคร่ืองสูบน ้ำทิ้ง (P-5) 
ชนิด  = Sumbersible Pump 

ผลิตภณัฑ์ =GSD / VP 5.075-50 

Capacity  =2-3 Cu.m/hr 
TDH  = 8m 

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

1 Set 20,000 20,000 
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ตารางที ่4.5 อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้(ต่อ) 

 

 

 

ล าดับ รายละเอยีด จ านวน หน่วย หน่วยละ บาท 

19 ตูค้วบคุมไฟฟ้ำ บ่อสูบ 1,2 

ชนิด  = Outdoor 

ควบคุม  = เคร่ืองสูบน ้ำ P1 , P2 

2 Set 30,000 60,000 

20 ตูค้วบคุมไฟฟ้ำ ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

ชนิด  = Outdoor 

ควบคุม   
1. เคร่ืองสูบน ้ำดกัแยกขยะและป้อนระบบ  )P3 , P4 (2 เคร่ือง 
2. เคร่ืองเติมอำกำศ AB 1,2,3  = 3 เคร่ือง 
3. เคร่ืองสูบตะกอนยอ้นกลบั )P5   (1  เคร่ือง 

1 Set 80,000 80,000 

21 สำยไฟฟ้ำจำกตูค้วบคุมไฟฟ้ำไปยงัเคร่ืองจกัร 1 Lot 40,000 40,000 

22 ท่อและวำลว์ในระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

ชนิด  = PVC / HDPE 

1 Lot 80,000 80,000 

23 งานติดตั้งเคร่ืองจักร 1 Lot 80,000 80,000 

24 งานโยธา 

 ขุดติดตั้งบ่อสูบน า้เสีย 1 

 ขุดติดตั้งบ่อสูบน า้เสีย 2 

 ขุดติดตั้งบ่อรวมน า้เสีย 
 ขุดติดตั้งบ่อสูบน า้ทิง้ 
 ฐาน  คสอ  รองรับระบบบ าบัดน ้าทิง้ 
 ห้องเคร่ืองเติมอากาศและตู้ควบคุมไฟฟ้า 

1 Lot 400,000 400,000 

                                                                                  รวมเป็นเงิน 

                                                                 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

                                                                            รวมทั้งส้ิน 

   1,991,000 
   139,370 
2,130,370 
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รูปท่ี 4.4 และ 4.5 แสดงผงักำรออกแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

 

รูปที ่4.4 ผงักำรออกแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย (1) 
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รูปที ่4.5 ผงักำรออกแบบบ่อบ ำบดัน ้ำเสีย (2) 
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โดยกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบค่ำก่อสร้ำงจ ำนวน 2,130,370 บำทและค่ำบ ำบดัน ้ ำเสียถำ้ตอ้งจ่ำยใน

แต่ละวนัท่ี 10 x 60 = 600 บำท ปีละ 219,000  บำท มีขอ้สรุปดงัน้ี 

1. กรณีปลอดดอกเบ้ีย  บ่อบ ำบดัน ้ำเสียจะคุม้ทุนใน   2,130,370 / 902,000              =    9.73      ปี 
2. กรณีดอกเบ้ีย 6 %    บ่อบ ำบดัน ้ำเสียจะคุม้ทุนใน                                                  =  15.04     ปี 
3. กรณีดอกเบ้ีย 8 %    บ่อบ ำบดัน ้ำเสียจะคุม้ทุนใน                                                  =  19.42     ปี 
 

ตำมขอ้พิจำรณำในกำรตดัสินใจสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ ำเสียดงักล่ำวโรงงำนในกรณีศึกษำมีควำมคำดหวงั

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ระบบบ่อบ ำบดัน ้ำเสียมีขนำดเพียงพอต่อกำรรองรับน ้ำเสีย 
2. คุณภำพน ้ำดีข้ึนไม่ส่งกล่ินเหมน็ในโรงงำน 
3. น ้ำเสียท่ีออกจำกโรงงำนสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะจะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของน ้ำเสีย 
4. ปฏิบติัถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
5. ลูกคำ้มีควำมไวว้ำงใจ 
6. ชุมชนในเขตพื้นท่ีโรงงำนไม่ไดรั้บผลกระทบจำกน ้ำเน่ำเสียและส่งกล่ินเหมน็ 
7. รำคำค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงไม่สูงมำกเม่ือเทียบกบัรำคำท่ีผูรั้บเหมำเสนอมำ 

 

 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวส์ าหรับกรณีศึกษาน้ีมีผล

การด าเนินการศึกษาสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ในการศึกษาขอ้มูลเพื่อการออกแบบบ่อบ าบดัน ้ าเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์ป็นการศึกษา
เพื่อรับรู้  

 สภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 คุณสมบติัและค่ามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 ขอ้มูลการตรวจสอบวเิคราะห์น ้าเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงาน 
 สภาพปัญหาการใชง้านของระบบบ าบดัน ้าเสียในปัจจุบนั 

จากการศึกษาพบว่าโรงงานอาหารสัตว์ในกรณีศึกษามีน ้ าเสียท่ีเกินกว่าพิกัดตามขอ้ก าหนด
มาตรฐานคุณสมบติัและค่ามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้ าเสียตามประกาศฉบบัท่ี 3 (2539) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2539 เร่ืองการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากแหล่งก าเนิดตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ท าให้
เกิดความจ าเป็นในการลงทุนออกแบบและก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 

2. ในการก าหนดรูปแบบความเหมาะสมขนาดของบ่อบ าบดัน ้ าเสีย จากการศึกษาพบวา่รูปบ่อ
บ าบดัท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงงานเป็นรูปแบบท่ีใชห้ลกัการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
แบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเหมาะกับพื้นท่ีจ  ากัด โดย 
ประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วนคือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank)   และถงัตกตะกอน
(Sedimentation Tank) 

3. ในดา้นขอ้พิจารณาในการตดัสินใจสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย นอกจากรูปแบบระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ท่ีจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบแบบแอกติเวเตด็สลดัจด์ว้ยขอ้จ ากดัของพื้นท่ีแลว้ จะเลือกใชข้นาดของ
บ่อบ าบดัน ้าเสียท่ีสามารถรองรับน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนวนัละ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยขนาดบ่อบ าบดั
รับน ้ าเสียไดจ้  านวน 160ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเพียงต่อการรองรับน ้ าเสียไดถึ้งสองสัปดาห์ ส่วน
ค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียจะอยูท่ี่ 2,130,370 บาท ค่าบ าบดัน ้าเสียท่ี 600 บาทต่อวนั สามารถ
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ค านวณค่าเวลาคุ้มทุนของค่าก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียส าหรับอตัราดอกเบ้ีย 0, 6 และ 8 
เปอร์เซ็นตด์งัน้ี 

1. กรณีปลอดดอกเบ้ีย  บ่อบ าบดัน ้าเสียจะคุม้ทุนใน   2,130,370 / 912,000        =    9.73    ปี 
2. กรณีดอกเบ้ีย 6 %    บ่อบ าบดัน ้าเสียจะคุม้ทุนใน                                         =  15.04    ปี 
3. กรณีดอกเบ้ีย 8 %    บ่อบ าบดัน ้าเสียจะคุม้ทุนใน                                         =  19.42    ปี 

  

5.1  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 

 หลงัจากท่ีไดท้  าการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียท าให ้มีขอ้เปรียบเทียบราคาและความเหมาะสม
ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารบริษทั สามารถหาระยะเวลาคุม้ทุนในการลงทุนก่อสร้างตามราคาท่ีเสนอมา
จากผูรั้บเหมาไดอ้ยา่มีความเหมาะสม 

 

โรงงานสามารถด าเนินการตามท่ีกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนด
ตอ้งการ  ผลท่ีไดคื้อ บริษทัปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย ส่งผลให้ ไม่เส่ือมเสียช่ือเสียและ การถูกสั่งปิด
โรงงานเน่ืองมาจากถูกร้องเรียนจากชุมชน และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้  

 

5.2  ปัญหาและอปุสรรค 
 

ในการศึกษาเพื่อออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูล เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
ในฝ่ายบริหาร ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าขอ้มูลเพื่อท าการเปรียบเทียบกบัราคาค่าก่อสร้างจากผูรั้บเหมา โดยปัญหา
ท่ีพบคือ  พื้นท่ีส าหรับการจดัท าบ่อบ าบดัน ้าเสียมีขนาดจ ากดั และพบวา่ ราคาท่ีใชใ้นการเสนอราคา จาก
ผูรั้บเหมามีราคาสูงเกินความเป็นจริง และ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบเกินความจ าเป็น   
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ช่ือ  นางสาวปรารถนา  ทวโีชติ   
ทีอ่ยู่   7/102 หมู่บา้นไลโอ  หนองแขม กรุงเทพ  10160 

โทรศัพท์    094 696 5286 
อเีมลล์    rpzmmocekel@gmail.com 

วนั/เดือน/ปี   เกดิ     23 กุมภาพนัธ์  2529  
งานอดิเรก    ดูโทรทศัน์ , เล่นกีฬา , ฟังเพลง , อ่านหนงัสือ , อินเตอร์เน็ต 
 
ประวตัิการศึกษา 
1. ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขา  การจดัการงานวศิวกรรม 
( Engineering Management ) มหาวทิยาลยัสยาม 

 

2. ส าเร็จการศึกษาระดบั  ปริญญาตรี  วศ.บ.  คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  
 

สาขาอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
3. ส าเร็จการศึกษาระดบั  มธัยมปลาย  สาย  วิทย ์- คณิต  โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม  จงัหวดั  
กรุงเทพมหานคร 
4. ส าเร็จการศึกษาระดบั  มธัยมตน้  โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุงงามศิริวทิยาคาร  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการฝึกงาน 
 

          ฝึกงานท่ี  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  ไดผ้า่นการฝึกงานในแผนก/ฝ่าย ความปลอดภยั รับผิดชอบ  
ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม  ประเมินความเส่ียง การท างาน และ จดัอบรมความปลอดภยั ตั้งแต่    1 พฤศจิกายน 2551 
- 28 กุมภาพนัธ์ 2552 

 
ประวตัิการฝึกอบรม 
 

1. ปี พ.ศ. 2552 ไดผ้า่นการอบรม หลกัสูตร อบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
2. ปี พ.ศ. 2554 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร พระราชบญัญติัความปลอดภยั   
3. ปี พ.ศ. 2554 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร การประยกุตใ์ชข้อ้ ก าหนดระบบ ISO 14001 
4. ปี พ.ศ. 2556 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร การบริหารจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
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5. ปี พ.ศ. 2559 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร เทคนิคการส่ือสาร  
 
ประวตัิการท างาน 
 

        เร่ิมท างานกบับริษทั  ชุ้นจิวเวอร่ี จ  ากดั ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน    ระดบั
วชิาชีพ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2552 - 1 ตุลาคม 2555 

 

  

     เร่ิมท างานกบับริษทั  ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต ์จ ากดั ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวชิาชีพ ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2555  - 1 กนัยายน 2558 

เร่ิมท างานกบับริษทั  คาร์กิลล์ สยาม จ ากดั ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบั

วชิาชีพ ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม   2558  - 1 พฤษภาคม 2559 

เร่ิมท างานกบับริษทั  ไอแอลเอส จ ากดั ต าแหน่ง ผูจ้ดัการความปลอดภยั                                ณ 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559  - ปัจจุบนั 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

 
ช่ือ  นางสาวปรารถนา  ทวโีชติ   
ทีอ่ยู่   7/102 หมู่บา้นไลโอ  หนองแขม กรุงเทพ  10160 

โทรศัพท์    094 696 5286 
อเีมลล์    rpzmmocekel@gmail.com 

วนั/เดือน/ปี   เกดิ     23 กุมภาพนัธ์  2529  
งานอดิเรก    ดูโทรทศัน์ , เล่นกีฬา , ฟังเพลง , อ่านหนงัสือ , อินเตอร์เน็ต 
 
ประวตัิการศึกษา 
1. ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั  ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขา  การจดัการงานวศิวกรรม 
( Engineering Management ) มหาวทิยาลยัสยาม 

 

2. ส าเร็จการศึกษาระดบั  ปริญญาตรี  วศ.บ.  คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  
 

สาขาอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
3. ส าเร็จการศึกษาระดบั  มธัยมปลาย  สาย  วิทย ์- คณิต  โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม  จงัหวดั  
กรุงเทพมหานคร 
4. ส าเร็จการศึกษาระดบั  มธัยมตน้  โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุงงามศิริวทิยาคาร  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการฝึกงาน 
 

          ฝึกงานท่ี  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  ไดผ้า่นการฝึกงานในแผนก/ฝ่าย ความปลอดภยั รับผิดชอบ  
ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม  ประเมินความเส่ียง การท างาน และ จดัอบรมความปลอดภยั ตั้งแต่    1 พฤศจิกายน 2551 
- 28 กุมภาพนัธ์ 2552 

 
ประวตัิการฝึกอบรม 
 

1. ปี พ.ศ. 2552 ไดผ้า่นการอบรม หลกัสูตร อบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
2. ปี พ.ศ. 2554 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร พระราชบญัญติัความปลอดภยั   
3. ปี พ.ศ. 2554 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร การประยกุตใ์ชข้อ้ ก าหนดระบบ ISO 14001 
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4. ปี พ.ศ. 2556 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร การบริหารจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
5. ปี พ.ศ. 2559 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร เทคนิคการส่ือสาร  
 
ประวตัิการท างาน 
 

        เร่ิมท างานกบับริษทั  ชุ้นจิวเวอร่ี จ  ากดั ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน    ระดบั
วชิาชีพ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2552 - 1 ตุลาคม 2555 

 

  

     เร่ิมท างานกบับริษทั  ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต ์จ ากดั ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวชิาชีพ ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2555  - 1 กนัยายน 2558 

เร่ิมท างานกบับริษทั  คาร์กิลล์ สยาม จ ากดั ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบั

วชิาชีพ ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม   2558  - 1 พฤษภาคม 2559 

เร่ิมท างานกบับริษทั  ไอแอลเอส จ ากดั ต าแหน่ง ผูจ้ดัการความปลอดภยั ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559  

- ปัจจุบนั 
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ภาคผนวก   

 
ร่างการคิดค่าปรบัและ 
ค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย 

ของการนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
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