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ยุทธชัย แสนสุข : ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนที่เหมำะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษำเทศบำลต้ำบลแชะ อ้ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ (AN APPROPRIATE 
DOMESTIC WASTEWATER SYSTEM FOR LOCAL ADMINISTRATION 
ORGANIZATION : CASE STUDY OF TAMBOL CHAE MUNICIPALITY, 
KONBURI DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE) อำจำรย์ที่ปรึกษำ :  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยำงกูร 
 

  กำรพิจำรณำคัดเลือกระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนที่เหมำะสมกับเทศบำลต้ำบลแชะ อ้ำเภอ   
ครบุ รี จังหวัดนครรำชสีมำ เร่ิมต้นจำกกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลระบบระบำยน ้ำ เสียชุมชน             
ทิศทำงกำรไหลของน ้ำเสียในปัจจุบัน สำมำรถแบ่งโซนรวบรวมน ้ำเสียตำมสภำพทิศทำงกำรไหล
ของน ้ำเสียชุมชนในปัจจุบัน ได้จ้ำนวน 2 โซน คือ ผลกำรศึกษำปริมำณน ้ำเสียในปัจจุบัน ค้ำนวณ
จำกจ้ำนวนประชำกรในปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ มีปริมำณน ้ำเสียเกิดขึ น 1,019 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 80 ของปริมำณน ้ำใช้ 1,275 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน กำรคำดกำรณ์ปริมำณน ้ำเสียในอีก    
10 ปีข้ำงหน้ำ พบว่ำมีปริมำณน ้ำเสียมีค่ำเท่ำเดิม เนื่องจำกจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มคงที่ ปริมำณ
น ้ำเสียจำกกำรตรวจวัดปริมำณน ้ำเสียที่ปล่อยลงทุ่งนำ และคลองล้ำแชะ เขตเทศบำลต้ำบลแชะ รวม 
6 จุด ต่อเนื่อง 7 วัน มีปริมำณน ้ำเสียเฉลี่ย 1,262 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำเสีย
ด้ำเนินกำรโดยเก็บตัวอย่ำงน ้ำเสียที่ปล่อยลงทุ่งนำและคลองล้ำแชะ จ้ำนวน 4 จุด น้ำไปวัดปริมำณ
ควำมสกปรกในห้องปฏิบัติกำรในรูปของค่ำบีโอดี ผลทดสอบพบว่ำมีค่ำบีโอด ี9,17,25,26 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตำมล้ำดับ  ซึ่งเป็นคุณภำพน ้ำเสียชุมชนที่เกินมำตรฐำน คือมำกกว่ำ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จ้ำนวน 2 จุด คือ บริเวณสะพำนเสือคำบดำบ หมู่ 3 ต้ำบลแชะ และบริเวณแยกร้ำน ส.เจริญเกษตร 
หมู่  8 ต้ำบลบ้ำนใหม่ กำรคัดเลือกระบบบ้ำบัดน ้ำเสียที่ เหมำะสมด้ำเนินกำรโดยกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย จ้ำนวน 5 ระบบ คือ ระบบที่ 1 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อปรับ
เสถียร ระบบที่ 2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ระบบที่ 3 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบแผ่นจำน
หมุนชีวภำพ ระบบที่  4 ระบบบ้ำบัดน ้ ำเสียแบบ Upflow Anaerobic Sludge Slanket ระบบที่  5 
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบ Anaerobic fluidized bed ระบบที่เหมำะสมคือ ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อ           
ปรับเสถียร (Stabilization Pond) ซึ่งเป็นระบบที่อำศัยธรรมชำติบ้ำบัด มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินงำน
และดูแลรักษำต่้ำ ไม่ใช้เทคโนโลยีในกำรด้ำเนินงำนมำก   เพื่อรองรับปริมำณน ้ำเสียในอีก 10 ปี
ข้ำงหน้ำ ควรมีพื นที่ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร ขนำด 7 และ 5 ไร่ บริเวณทุ่งนำ
ของหมู่ 8 ต้ำบลบ้ำนใหม่ และหมู่ 3 ต้ำบลแชะ ส้ำหรับพื นที่โซน 1 และ 2 ตำมล้ำดับ 
 

สำขำวิชำ วิศวกรรมโยธำ ลำยมือชื่อนักศึกษำ______________________ 
ปีกำรศึกษำ 2557 ลำยมือชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ________________ 
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 Chosing an appropriate domestic wastewater system for Tambol Chae 

municipality begin with collecting data about drainage system of existing waste water 

induding flow direction and flow outlet. The domestic wastewater systems can be 

devided into 2 zones. Study results show that estimation of wastewater rate from 

populations in year 2013 is 1,019 m3/d or about 80 % of water supply rate at 1,275 

m3/d. Prediction results of wastewater production rate in next 10 year ( 2023)  show 

that the rate is almost constant due to notrend of the increase of population. Domestic 

wastewater rate can be measured from current discharge of wastewater to Chae stream 

and agricultural field. Wastewater discharge at 6 locations are measured for 7 days. 

Average wastewater discharge is 1,262 m3/d. Wastewater quality is investigated by 

collecting wastewater samples from 4 locations and bring to test in Laboratory. 

Testing results show that found Biological Oxygen Demand (BOD) are 9, 17, 25 and 

26 mg/l. which BOD from only 2 locations excess a standard limit ( 20 mg/l) . 

Selection processes of the appropriate domestic wastewater system has been done by 

comparing 5 wastewater system consist of stabilization pond, Artificial wetlands 

Rotating Biological ( RBC) , Anaerobic fluidized bed ( AFB)  and Upflow anaerobic 

sludge blanket ( USAB) . An appropriate system is stabilization pond because of its 

process based on nature, low operation and maintenance cost and not too high 

technology. To serve the quantity of future wastewater rate in next 10 years, sufficient 

size of area for wastewater treatment system should be prepared about 7 rai ( paddy 

field of Moo 8 Banmai district) and 5 rai (paddy field of Moo 3 Chae sub-district) for 

Zone 1 and 2 respectively. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันโลกของเราและในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมท าให้เกิด
มลภาวะทางอากาศและน้ า  และเกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ  มลพิษที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายธรรมชาติ การปล่อยควันพิษทางอากาศ
ของโรงงาน และการปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาน้ าเสียก าลังเป็นปัญหา
ใหญ่ที่เกิดขึ้นตามอัตราการขยายตัวของชุมชน โดยน้ าเสียจะถูกระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ท า
ให้เกิดน้ าเน่าเสีย เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์  

น้ าเสียมีเชื้อโรคที่ท าให้เกิดโรคต่อมนุษย์ ได้  เช่น แบคทีเรีย ไวรัสโปรโตซัว เป็นต้น  โดย
สาเหตุเกิดจากอุจจาระปนมากับน้ าเสีย และน้ าเสียจากแหล่งชุมชนมาจากการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น  จากการศึกษาพบว่าน้ าเน่า
เสียของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติเกิดจากน้ าเสียจากการด ารงชีวิตของมนุษย์ถึงประมาณ 
75% ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย คือ การปรับสภาพน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่แหล่งน้ ารับได้ โดย
อาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การท าระบบบ าบัดน้ าเสีย ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ 

เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีเขตพื้นที่ประมาณ 2.5 ตาราง
กิ โล เมตร (รูปที่  1.1, รูปที่  1 .2 ) ประชากร 6,379 คน  จ านวนครัว เรือน  2,760 ค รัว เรือน                 
(ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลแชะ เดือน เมษายน 2557) เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาในการ
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ล าแชะ การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ และอัตรา
การขยายตัวของอาคาร บ้านเรือน มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น  (รูปที่ 1.3) การจัดการน้ าเสียไม่ได้รับ
การเอาใจใส่จากประชาชน และหน่วยงานรับผิดชอบไม่มีพื้นที่ในการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  น้ าเสียจากท่อระบายน้ าทิ้งสาธารณะ จะถูกปล่อยลงสู่คลองล าแชะ               
(รูปที่ 1.4 , รูปที่ 1.5) โดยไม่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียก่อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์            
โดยน้ าจากคลองล าแชะน าไปใช้ในการผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอครบุรี             
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะและพื้นที่ใกล้เคียง 

 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่
เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษา เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบระบบบ าบัดน้ าเสียทางเลือกอ่ืนๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตรวจสอบ
ปริมาณและวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย  ผู้วิจัยหวังว่า ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล
แชะ ในการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการบ าบัดน้ าเสียของชุมชนในพื้นที่ต่อไป         
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รูปที่ 1.2 ขอบเขตชุมชนเทศบาลต าบลแชะ 
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รูปที่ 1.3  พื้นที่มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของอาคาร  
                ถนนราษฎร์บุรี ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
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รูปที่ 1.4   การปล่อยน้ าเสียลงคลองล าแชะ โดยไม่ผ่านระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
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รูปที่ 1.5   การปล่อยน้ าเสียลงคลองล าแชะ โดยไม่ผ่านระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1  เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ าเสียและวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียชุมชน 
1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

               ศึกษา  
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตงานวิจัยนี้ใช้เฉพาะพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา    
พื้นที่รับผิดชอบ  2.50 ตารางกิโลเมตร จ านวน 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประกอบด้วย 

1) บ้านแชะ  หมู่ 3  ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3  ชุมชนได้แก่  
ชุมชนชายทุ่ง, ชุมชนสามัคคีมีสุข, ชุมชนเพ็ชรพระพรหม 

2) บ้านแชะ หมู่  4  ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา   จ านวน 2  ชุมชน 
ได้แก่  ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา, ชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง, 

3) บ้านใหม่ หมู่ 4  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 2 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนประชาสันติ, ชุมชนรวมใจพัฒนา 

4) บ้านใหม่ หมู่ 9  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  2  ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนท่าหลวงพัฒนา, ชุมชนบูรพา 

5) บ้านหนองสะแก หมู่ 8  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา   
จ านวน  1  ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสะแกงาม 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  ทราบรูปแบบและวิธีการจัดการระบบน้ าเสียของชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
1.4.2  ทราบปริมาณน้ าเสียและผลคุณภาพน้ าเสียของชุมชน 
1.4.3  ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการ 
         จัดการระบบน้ าเสียของชุมชน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 2.1 เอกสารสภาพทั่วไปของพื้นที่วิจัย 
 2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับน้ าเสีย 
 2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างน้ า 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 เอกสำรสภำพท่ัวไปของพื้นท่ีวิจัย 

2.1.1  สภำพท่ัวไป 
สภาพพื้นที่ทั่วไปอ้างอิงข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เทศบาลต าบลแชะ 

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  เดิมเป็นสุขาภิบาลแชะตามประกาศกระทรวงมหาไทย เร่ือง การ
ตั้งสุขาภิบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  30  สิงหาคม  2499 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 30 กันยายน 2499  ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล
แชะ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2542  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็น
ต้นมา และใช้อาคารที่ว่าการอ าเภอครบุรี (หลังเดิม) เป็นส านักงาน 

2.1.2  พื้นที่  
เทศบาลต าบลแชะ มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562 ไร่ อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ราบตอนบนของอ าเภอครบุรี ติดที่ตั้งของ
ที่ว่าการอ าเภอครบุรี และส่วนราชการต่างๆ ที่พิกัด 14 31 ’ 24” N, 102 14’ 54” ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของต าบลแชะและบางส่วนของต าบลบ้านใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 
56 กิโลเมตร  

2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  
เทศบาลต าบลแชะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของ

บ้านเรือนชุมชน มีคลองไหลผ่าน 1 สาย คือ คลองล าแชะ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  
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2.1.4  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
การคมนาคม ถนนสายหลัก สายครบุรี – โชคชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็น

เส้นทางหลักในการเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอเสิงสาง 
 1)  ถนนในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
 -  ถนนคอนกรีต จ านวน  24  สาย ระยะทาง 9,863.00   เมตร 
 -  ถนนลาดยาง จ านวน   6  สาย ระยะทาง 3,385.00   เมตร 
 -  ถนนลูกรัง  จ านวน  13  สาย ระยะทาง 1,674.00   เมตร 
 2)  ทางเท้า  จ านวน   4   สาย  ระยะทาง           2,470.00   เมตร 
 3)  การระบายน้ าทิ้ง  
 -  รางระบายน้ า จ านวน  16  สาย  ระยะทาง           8,857.00   เมตร 
 -  ท่อระบายน้ า จ านวน  11 สาย  ระยะทาง           5,450.00   เมตร 
 4)  สะพาน  จ านวน   3  แห่ง 
 5)  สระน้ า  จ านวน   1  แห่ง 
 6)  ระบบไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลแชะ ด าเนินการโดย          

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 7)  ระบบประปา การให้น้ าบริการประปาในเขตเทศบาลต าบลแชะ ด าเนินการโดย

ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 8)  การสื่อสารและโทรคมนาคม มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง ,ชุมสาย

องค์การโทรศัพท์แห่งประไทย สาขาครบุรี , ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 19 
จุด, ระบบเสียงตามสาย  จ านวน 80 จุด  

2.1.5 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 1)  เกษตรกรรม  
ปัจจุบันจะท าการเกษตรกรรมนอกพื้นที่เทศบาล เช่น ท านา ท าไร่อ้อย และไร่มันส าปะหลัง 

เป็นต้น 
 2) อุตสาหกรรม 

 เทศบาลต าบลแชะ มีพื้นที่จ ากัด อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  จะมีเพียง
การแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นในครัวเรือน ร้านค้า เช่น โรงสี ร้านขายผลิตภัณฑ์การเกษตร ร้าน
ซ่อมเคร่ืองยนต์  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านขายปลีกส่ง เป็นต้น 

 3)  การพาณิชย์ 
 -  ธนาคาร   จ านวน 5   แห่ง 
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 -  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน 1  แห่ง 
 -  ตลาดสด   จ านวน 2  แห่ง 
 -  ตลาดไนท์   จ านวน 1  แห่ง 
 -  ร้านอาหาร  จ านวน 32  แห่ง 
 -  อ่ืนๆ เช่น ร้านค้าปลีก, ร้านเสริมสวย  เป็นต้น  จ านวน  290  แห่ง 

 2.1.6  จ ำนวนหมู่บ้ำนและชุมชน  
ด้านการปกครองเทศบาลต าบลแชะ รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ในพื้นที่ต าบลแชะ 

และต าบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย  
1)  บ้านแชะ  หมู่ 3  ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3  ชุมชน 

 ได้แก่  ชุมชนชายทุ่ง, ชุมชนสามัคคีมีสุข, ชุมชนเพ็ชรพระพรหม 
2)  บ้านแชะ หมู่  4  ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2  ชุมชน 

 ได้แก่  ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา, ชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง, 
3)  บ้านใหม่ หมู่ 4  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  2  

 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนประชาสันติ, ชุมชนรวมใจพัฒนา 

4)  บ้านใหม่ หมู่ 9 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  2  
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าหลวงพัฒนา, ชุมชนบูรพา 

5)   บ้านหนองสะแก หมู่  8  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา                          
 จ านวน  1  ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสะแกงาม 

 2.1.7  จ ำนวนประชำกร 
เทศบาลต าบลแชะ มีประชากรทั้ งสิ้น 6,379  คน แยกเป็นประชากรชาย 2,984 คน 

ประชากรหญิง 3,395 คน ครัวเรือน 2,760 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 
2,657.92 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบล
แชะ ณ เดือน เมษายน 2557) 

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลท่อน้ าทิ้งและรางระบายน้ าทิ้งเทศบาลต าบลแชะ 

ล ำดับที ่ ชื่อถนน 
ประเภท    
ระบำยน้ ำ 

ควำมกว้ำง 
(เมตร) 

ควำมยำว 
(เมตร) 

หมำยเหตุ 

1 ถนนครบุรี-โชคชัย ท่อ  คสล. Ø 0.80 930.00  
2 ถนนประสานสมุทร รางยู 0.70 1,160.00  
3 ถนนประสานสมุทร  ซอย  2 รางยู 0.70 530.00 สองข้าง 



11 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ล ำดับที ่ ชื่อถนน 
ประเภท    
ระบำยน้ ำ 

ควำมกว้ำง 
(เมตร) 

ควำมยำว 
(เมตร) 

หมำยเหตุ 

4 ถนนประสานสมุทร  ซอย  3 ท่อ  คสล. Ø 0.80 440.00  
5 ถนนประสานสมุทร  ซอย  4 รางยู 0.70 400.00  
6 ถนนประสานสมุทร  ซอย  5 รางยู 0.70 220.00  
7 ถนนประสานสมุทร  ซอย  6 ท่อ  คสล. Ø 0.80 300.00  
8 ถนนประสานสมุทร  ซอย  7 ท่อ  คสล. Ø 0.80 250.00  
9 ถนนบุรีราษฎร์ รางยู 0.70 1,800.00  
10 ถนนบุรีราษฎร์  ซอย  1 รางยู 0.70 200.00 สองข้าง 
11 ถนนราษฎร์บุรี ท่อ  คสล. Ø 0.80 660.00  
12 ถนนประชาชื่น รางยู 0.70 1,500.00  
13 ถนนประชาชื่น  ซอย  1 รางยู 0.70 150.00  
14 ถนนประชาชื่น  ซอย  2 รางยู 0.70 110.00  
15 ถนนประชาชื่น  ซอย  3 รางยู 0.70 270  
16 ถนนประชาชื่น  ซอย  4 รางยู 0.70 297.00  
17 ถนนประชาชื่น  ซอย  5 รางยู 0.70 840.00 สองข้าง 
18 ถนนราษฎร์พัฒนา ท่อ  คสล. Ø 0.80 1800.00  
19 ถนนราษฎร์พัฒนา  ซอย  1 รางยู 

ท่อ  คสล. 
0.70 
Ø 0.60 

350.00 
150.00 

 

20 ถนนราษฎร์พัฒนา  ซอย  2 ท่อ  คสล. Ø 0.80 250.00  
21 ถนนราษฎร์พัฒนา  ซอย  3 ท่อ  คสล. Ø 0.80 200.00  
22 ถนนราษฎร์พัฒนา  ซอย  4 รางยู 0.70 350.00 สองข้าง 
23 ถนนราษฎร์พัฒนา  ซอย  5 รางยู 0.70 120.00  
24 ถนนร่ืนฤดี ท่อ  คสล. Ø 0.80 470.00  
25 ถนนราษฎร์บูรณะ รางยู 0.70 490.00  
26 ถนนสุขาภิบาล  14 ท่อ  คสล. Ø 0.60 350.00  
27 ถนนประสานสมุทร ท่อ  คสล. Ø 0.60 200.00  
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2.1.8 กำรระบำยน้ ำท้ิงของชุมชน 
น้ าเสียของอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาลต าบลแชะ มีแหล่งก าเนิดกิจกรรมประจ าวันของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และจากกิจกรรมที่ประกอบอาชีพ เช่น  น้ าเสียที่เกิดจากการประกอบ
อาหารและช าระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น น้ าเสีย
เหล่านี้ ถูกปล่อยลงท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าทิ้งสาธารณะของเทศบาล แล้วจึงไหลลงสู่           
ล าแชะ ซึ่งเป็นล าน้ าธรรมชาติ ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 
2.2  เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับน้ ำเสีย 
 2.2.1 ควำมหมำยของน้ ำเสีย 

น้ าเสีย (Wastewater) หมายถึง น้ าที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ าที่ไม่
เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมส าหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้า
ปล่อยลงสู่ล าน้ าธรรมชาติก็จะท าให้คุณภาพน้ าของธรรมชาติเสียหายได้  (ข้อมูลและบริการ             
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

น้ าเสีย หมายถึง น้ าที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ อยู่ในปริมาณสูงจนกระทั่งกลายเป็นน้ าที่ไม่เป็นที่
ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป (มั่นสิน ตัณฑลเวศม์, 2541) 

จากความหมายของน้ าเสียที่กล่าวมาสรุปได้ว่า น้ าเสีย (Wastewater) หมายถึง น้ าที่มีการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ท าให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เหมาะส าหรับการใช้
ประโยชน์อีกต่อไป จนมีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพ และอนามัยของ
มนุษย์ สัตว์ และพืช 
 2.2.2 ประเภทของน้ ำเสีย 

น้ าเสียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 1)  น้ าเสียชุมชน (Domestic Wastewater) ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจ าวัน

ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรวมทั้งที่เป็นอาชีพด้วย  ได้แก่ น้ าเสียจาก
บ้านเรือน อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ร้านค้า และอาคารส านักงาน เป็นต้น น้ า
เสียชุมชนส่วนมากจะมีสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญ และสาเหตุหลักของการท าให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่อมโทรมลง ได ้
(ข้อมูลและบริการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2556) 

 2)  น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกประเภท น้ าเสียส่วนใหญ่มัก
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เป็นน้ าล้างจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การล้างถังหรือภาชนะทุกประเภท  
ท าให้องค์ประกอบของน้ าเสียประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ใน
รูปสารอนินทรีย์ เช่น สารเคมี และโลหะหนัก เป็นต้น น้ าเสียประเภทนี้จะมี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตรวมทั้งระบบ
ควบคุม และการบ ารุงรักษาได้ (ข้อมูลและบริการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

 3)  น้ าเสียจากการเกษตร (Agricultural Wastewater) ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ทางการเกษตรครอบคลุมถึงการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ลักษณะน้ าเสีย
ประเภทนี้จะมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ทั้งในรูปของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
ขึ้นอยู่กับการใช้น้ า ปุยย และสารเคมีต่างๆ ถ้าหากเป็นน้ าเสียจากพื้นที่เพาะปลูก
จะพบสารอาหารจ าพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสารพิษต่างๆ
ในปริมาณสูง แต่ถ้าเป็นน้ าเสียจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์จะพบสิ่งสกปรกในรูป
สารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ได้ (ข้อมูลและบริการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ประเภทของน้ าเสียสามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมของชุมชน อุตสาหกรรม และกิจกรรมทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดสิ่ง
สกปรกเจือปนในน้ าในรูปสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์  ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้น้ าเสีย ส่งผลต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่อมโทรมลงปริมาณน้ าเสีย ที่ปล่อยทิ้งจาก
บ้านเรือน อาคาร จะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ หรืออาจประเมินได้จากจ านวน
ประชากรหรือพื้นที่อาคาร ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 2.2 อัตราการเกิดน้ าเสียต่อคนต่อวัน 
อัตรำกำรเกิดน้ ำเสียต่อคนต่อวัน 

ภำค อัตรำกำรเกิดน้ ำเสีย  (ลิตร/คน-วัน) 

2536 2540 2545 2550 2555 2560 
กลาง 160-214 165-242 170-288 176-342 183-406 189-482 
เหนือ 183 200 225 252 282 316 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 200-253 216-263 239-277 264-291 291-306 318-322 
ใต ้ 171 195 204 226 249 275 
ที่มา  : โครงการศึกษาเพื่อจัดล าดับความส าคัญการจัดการน้ าเสียชุมชน, ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 2538 
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2.2.3 ลักษณะน้ ำเสีย 
เกิดจากบ้านพักอาศัยประกอบไปด้วยน้ าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมี

องค์ประกอบตา่ง ๆ ดังนี ้
1)  สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเต๋ียว น้ าแกง 

เศษใบตอง พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้
ออกซิเจน ท าให้ระดับออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen: DO) ลดลงเกิด
สภาพเน่ าเหม็นได้  ป ริมาณของสารอินทรีย์ในน้ านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) เมื่ อ ค่ าบี โอดี ใน น้ าสู ง  แส ดงว่ ามี
สารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย 

2)  สารอนินทรีย์  ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ ที่อาจไม่ท าให้เกิดน้ าเน่าเหม็น แต่อาจเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น 

3)  โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถ
สะสมอยู่ในวงจรอาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม 
ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการ
ก าจัดศัตรูพืชที่ปนมากับน้ าทิ้งจากการเกษตร ส าหรับในเขตชุมชนอาจมีสาร
มลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อม
รถ และน้ าเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น 

4) น้ ามันและสารลอยน้ าต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวาง
การกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ า นอกจากนั้นยังท าให้เกิดสภาพไม่
น่าด ู

5)  ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นล าน้ า ท าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน้ า ท าให้แหล่ง
น้ าต้ืนเขิน มีความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการด ารงชีพของสัตว์น้ า 

6)  สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจาย
ของออกซิเจนในอากาศสู่น้ า และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

7)  จุลินทรีย์ น้ าเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระปยอง จะมี
จุลินทรีย์เป็นจ านวนมากจุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการด ารงชีวิตสามารถ
ลดระดับของออกซิเจนละลายน้ า ท าให้เกิดสภาพเน่าเหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย์
บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน้ าเสีย
จากโรงพยาบาล 
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8)  ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญท าให้ระดับออกซิเจนในน้ าลดลงต่ ามากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยัง
ท าให้เกิดวัชพืชน้ า ซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางน้ า 

9)  กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์
แบบไร้ออกซิเจนหรือกลิ่นอ่ืน ๆจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานท า
ปลาป่นโรงฆ่าสัตว ์เป็นต้น 

จากการจ าแนกองค์ประกอบของน้ าเสียสรุปได้ว่า องค์ประกอบต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ าที่
เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าจนการเป็นน้ าเสีย องค์ประกอบ
นั้นได้แก่  สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ โลหะหนักและสารพิษ น้ ามันและสารลอยน้ าต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ตารางที่ 2.3 ค่าพารามิเตอร์ ลักษณะน้ าเสียชุมชน 

ลักษณะน้ ำเสียชุมชน 
 

พำรำมิเตอร์ 
 

หน่วย 
ควำมเข้มข้น 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก 

1. ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) 
    ของแข็งละลายน้ า (Dissolved Solids) 
    ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

350 
250 
100 

720 
500 
220 

1,200 
850 
350 

2.ปริมาณตะกอนหนัก (Settle able Solids) มก./ล. 5 10 20 
3.ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; 
BOD) 

มก./ล. 110 220 400 

4.ค่าซิโอดี (chemical Oxygen Demand; COD) มก./ล. 250 500 1000 
5.ไนโตรเจนทั้งหมด (Total as Nitrogen) 
        อินทรีย์ไนโตรเจน (Organic) 
        แอมโมเนีย (Free ammonia) 
       ไนโตรท์ (Nitrites) 
       ไนเตรท (Nitrate) 

มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

20 
8 

12 
0 
0 

40 
15 
25 
0 
0 

85 
35 
50 
0 
0 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
ลักษณะน้ ำเสียชุมชน 

 

พำรำมิเตอร์ 
 

หน่วย 
ควำมเข้มข้น 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก 

6.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total as Phosphorus) 
       สารอินทรีย์ (Organic) 
       สารอนินทรีย์ (Inorganic) 

มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

4 
1 
3 

8 
3 
5 

15 
5 

10 
7. คลอไรด์ (Chloride)(1) มก./ล. 30 50 100 
8.ซัลเฟต (Sulfate)(1) มก./ล. 20 30 50 
9.สภาพด่าง (Alkalinity as CaCO3) มก./ล. 50 100 200 
10.ไขมัน (Grease) มก./ล. 50 100 150 
11.Total Coliform MPN/100ml 106-107 107-108 107-109 
หมายเหตุ :(1) เป็นค่าที่เพิ่มจากค่าที่ตรวจพบในน้ าใช้ปกติ 
ที่มา : Wastewater Engineering, Metcalf&Eddy 1991 

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ ลักษณะน้ าเสียจากบ้านพักอาศัย 
ตัวอย่ำงลักษณะน้ ำเสียจำกบ้ำนพักอำศัย 

พำรำมิเตอร์ น้ ำเสีย
จำกส้วม 

จำกห้องอำบน้ ำ จำกกำรซักผัก จำกครัว 

ตักอำบ ฝักบัว ด้วยมือ ด้วยเคร่ือง ผ่ำนตะแกรง ไม่ผ่ำน 
pH 7.7 7.1 7.0 7.2 7.7 7.2 6.3 
COD (mg/l) 1,500 230 400 200 560 960 2,900 
BOD (mg/l) 700 120 260 70 150 540 1,800 
TKN (mg/l) 300 8 38 14 12 18 120 
PO4 (mg/l) 24 6 1 10 24 13 90 
SS (mg/l) 560 45 80 60 55 210 1,200 
FOG (mg/l) 540 400 480 500 520 500 2,700 
ที่มา : น้ าเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางน้ าในเขต กทม. และปริมณฑล, ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และ
คณะส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2530 
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2.2.4  กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
การเลือกระบบบ าบัดน้ าเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ าเสีย ระดับการบ าบัด

น้ าเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าด าเนินการดูแลและบ ารุงรักษา 
และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เลือกมีความ
เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบ าบัดน้ าเสียสามารถแบ่งได้
ตามกลไกที่ใช้ในการก าจัดสิ่งเจือปนในน้ าเสีย ได้ดังนี ้

       1)  การบ าบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) : เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออก
จากน้ าเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย 
ไขมันและน้ ามัน โดยใช้อุปกรณ์ในการบ าบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ 
ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ ามัน และถังตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการลด
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ าเสียเป็นหลัก 

       2)  การบ าบัดทางเคมี  (Chemical Treatment) : เป็นวิธีการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้
กระบวนการทางเคมี  เพื่อท าปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ าเสีย  วิธีการนี้จะใช้
ส าหรับน้ าเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ค่าพีเอชสูงหรือ
ต่ าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมัน
และน้ ามันที่ละลายน้ า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อโรค 
ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า 
ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเชื้อโรค 

 3)  การบ าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) : เป็นวิธีการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้
กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์  ในการก าจัดสิ่งเจือปนในน้ าเสีย
โดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรก
เหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเชื้อ
เพื่อการเจริญเติบโต ท าให้น้ าเสียมีค่าความสกปรกลดลง โดยจุลินทรีย์เหล่านี้
อ าจ เป็ น แบบ ใช้ ออกซิ เจน  (Aerobic Organisms) ห รือไม่ ใช้ ออกซิ เจน 
(Anaerobic Organisms) ก็ได้ ระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยหลักการทางชีวภาพ 
ได้แก่  ระบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์  (Activate Sludge, AS) ระบบแผ่นจานหมุน
ชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation 
Ditch, OD) ระบบบ่อเติมอากาศ  (Aerated Lagoon, AL) ระบบโปรยกรอง
(Trickling Filter) ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย (Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี 
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(Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) แ ล ะ ร ะ บ บ ก ร อ ง ไ ร้ อ าก าศ
(Anaerobic Filter, AF) เป็นต้น 

 
 

2.3  เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
2.3.1  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเติมอำกำศ ประกอบด้วย (องค์ประกอบเป็นการผสมผสานกัน

ระหว่างเติมและไม่เติมอากาศ) 
   1)  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

          เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย ซึ่งแบ่งตาม
ลักษณะการท างานได้  3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ 
(Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุดท้ายจะท า
หน้าที่เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม บ่อ
ปรับเสถียรสามารถบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรง
ฆ่าสัตว์ เป็นต้น และเป็นระบบที่มีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ า วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ผู้ควบคุมระบบไม่ต้องมีความรู้สูง แต่ต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างมากจึงเป็นระบบที่เหมาะกับ
ชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอและราคาไม่แพง ซึ่งโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกันแบบ
อนกุรมอย่างน้อย 3 บ่อ 

1.1  บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) เป็นระบบที่ใช้ก าจัดสารอินทรีย์ที่มีความ
เข้มข้นสูงโดยไม่ต้องการออกซิ เจน  บ่อนี้จะถูกออกแบบให้มีอัตรารับ
สารอินทรีย์สูงมาก  จนสาหร่ายและการเติมออกซิเจนที่ผิวหน้าไม่สามารถ
ผลิตและป้อนออกซิเจนได้ทัน ท าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนละลายน้ าภายใน
บ่อ จึงเหมาะกับน้ าเสียที่มีสารอินทรีย์และปริมาณของแข็งสูง  เนื่องจาก
ของแข็งจะตกลงสู่ก้นบ่อและถูกย่อยสลายแบบแอนแอโรบิค น้ าเสียส่วนที่
ผ่านการบ าบัดจากบ่อนี้จะระบายต่อไปยังบ่อแฟคคัลเททีฟ  (Facultative 
Pond) เพื่อบ าบัดต่อไป การท างานของบ่อแบบนี้ จะขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่าง
แบคทีเรียที่ท าให้เกิดกรดและแบคทีเรียที่ท าให้เกิดก๊าซมีเทน ดังนั้น อุณหภูมิ
ของบ่อควรมากกว่า 15 องศาเซลเซียส และค่าพีเอช (pH) มากกว่า 6 

1.2  บ่อแฟคคัลเททีฟ  (Facultative Pond) เป็นบ่อที่นิยมใช้กันมากที่สุด ภายในบ่อ
มีลักษณะการท างานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค 
ได้รับออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศที่บริเวณผิวน้ าและจากการสังเคราะห์
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แสงของสาหร่าย และส่วนล่างของบ่ออยู่ในสภาพแอนแอโรบิค บ่อแฟคัล    
เททีฟนี้โดยปกติแล้วจะรับน้ าเสียจากที่ผ่านการบ าบัดขั้นต้นมาก่อน 

             กระบวนการบ าบัดที่เกิดขึ้นในบ่อแฟคคัลเททีฟ เรียกว่า การท าความสะอาดตัวเอง (Self-
Purification) สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ าจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ประเภทที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic 
Bacteria) เพื่อเป็นอาหารและส าหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลังงาน โดยใช้ออกซิเจนที่ได้จาก
การสังเคราะห์แสงของสาหร่ายที่อยู่ในบ่อส่วนบน ส าหรับบ่อส่วนล่างจนถึงก้นบ่อซึ่งแสงแดดส่อง
ไม่ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนต่ า จนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมีจุลินทรีย์
ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปรสภาพเป็น
ก๊าซเช่นเดียวกับบ่อแอนแอโรบิค  แต่ก๊าซที่ลอยขึ้นมาจะถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนที่อยู่ช่วงบน
ของบ่อท าให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็น 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากปริมาณสารอินทรีย์ที่ เข้าระบบสูงเกินไป จนออกซิเจนในน้ าไม่
เพียงพอ เมื่อถึงเวลากลางคืนสาหร่ายจะหายใจเอาออกซิเจนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา ท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดต่ าลง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ าลงจนอาจเกิด
สภาวะขาดออกซิเจน และเกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้นได้ 

1.3 บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นบ่อที่มีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอยอยู่ 
เป็นบ่อที่มีความลึกไม่มากนักเพื่อให้ออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบ่อและมีสภาพ
เป็นแอโรบิคตลอดความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของ
สาหร่าย และการเติมอากาศที่ผิวหน้า และยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนหนึ่ง
โดยอาศัยแสงแดดอีกด้วย 

1.4  บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมีความลึกไม่
มากและแสงแดดส่องถึงก้นบ่อใช้รองรับน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว เพื่อฟอก
น้ าทิ้งให้มีคุณภาพน้ าดีขึ้น และอาศัยแสงแดดท าลายเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่
ปนเปื้อนมากับน้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม (ข้อมูลและบริการ กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 
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ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
 

หน่วยบ ำบัด เกณฑ์กำรออกแบบ (Design Criteria) 

พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีใช้ออกแบบ 
1.บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic 
Pond) 
 

-ระยะเวลาเก็บกักน้ า (Hydraulic 
Retention Time; HRT) 
-ความลึกของน้ าในบ่อ 
-อัตราภาระ บีโอดี 
-ประสิทธิภาพการก าจัด BOD 

4.5 วัน 
 

2 – 4 เมตร 
224-672 กรัมบีโอที/ตร.ม.-วัน 

ร้อยละ 50 
2.บ่อแฟคคัลเททีฟ  
(Facultative Pond) 
 

-ระยะเวลาเก็บกักน้ า (Hydraulic 
Retention Time; HRT) 
-ความลึกของน้ าในบ่อ 
-อัตราภาระ บีโอดี 
-ประสิทธิภาพการก าจัด BOD 

7-30 วัน 
 

1 – 1.5 เมตร 
34 กรัมบีโอที/ตร.ม.-วัน 

ร้อยละ 70-90 
3.บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) -ระยะเวลาเก็บกักน้ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 
-ความลึกของน้ าในบ่อ 
-อัตราภาระ บีโอดี 
-ประสิทธิภาพการก าจัด BOD 

4-6 วัน 
 

0.2 – 0.4 เมตร 
45 กรัมบีโอที/ตร.ม.-วัน 

ร้อยละ 80-95 
4. บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
 

-ระยะเวลาเก็บกักน้ า (Hydraulic 
Retention Time; HRT) 
-ความลึกของน้ าในบ่อ 
-อัตราภาระ บีโอดี 
-ประสิทธิภาพการก าจัด BOD 

5-20 วัน 
 

1 – 1.5 เมตร 
2 กรัม/ตร.ม.-วัน 
ร้อยละ 60-80 

ที่มา: รวบรวมจากหนังสือ “ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย”, สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ “Wastewater Engineering”, Metcalf & Eddy 1991 

 
ข้อดี   ระบบบ่อปรับเสถียรสามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นน้ าเสีย

จากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร หรือ น้ าเสียจากเกษตรกรรม 
เช่น น้ าเสียจากการเลี้ยงสุกร เป็นต้น การเดินระบบก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อ
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การเพิ่มอย่างกระทันหัน (Shock Load) ของอัตรารับสารอินทรีย์ และอัตราการไหลได้ดี เน่ืองจากมี
ระยะเวลาเก็บกักนาน และยังสามารถก าจัดจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคได้มากกว่าวิธีการบ าบัดแบบ 
อ่ืน ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรค (รูปที่ 2.2) 

ข้อเสีย   ระบบบ่อปรับเสถียรต้องการพื้นที่ในการก่อสร้างมาก  ในกรณีที่ใช้บ่อแอน              
แอโรบิคอาจเกิดกลิ่นเหม็นได้ หากการออกแบบหรือควบคุมไม่ดีพอ นอกจากนี้น้ าทิ้งอาจมีปัญหา
สาหร่ายปะปนอยู่มาก โดยเฉพาะจากบ่อแอโรบิค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 2)  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบึงประดิษฐ์(Constructed Wetland)  
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ  ก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว แต่ต้องการลด
ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้ง  นอกจากนี้ระบบบึง
ประดิษฐ์ก็ยังสามารถใช้เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียในขั้นที่  2 (Secondary Treatment) ส าหรับบ าบัดน้ า
เสียจากชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบ าบัด
สูง 

บึงประดิษฐ์ มี 2 ประเภทได้แก่ แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับบึงธรรมชาติ และแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปน
ทรายส าหรับปลูกพืชน้ าและชั้นหินรองก้นบ่อเพื่อเป็นตัวกรองน้ าเสีย 

 

รูปที่ 2.2 ผังตัวอย่างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
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หลักการท างานของระบบ 
เมื่อน้ าเสียไหลเข้ามาในบึงประดิษฐ์ส่วนต้น สารอินทรีย์ส่วนหนึ่งจะตกตะกอนจมตัวลงสู่

ก้นบึง และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสารอินทรีย์ที่ละลายน้ าจะถูกก าจัดโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติด
อยู่กับพืชน้ าหรือชั้นหินและจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ า ระบบนี้จะได้รับออกซิเจนจากการแทรก
ซึมของอากาศผ่านผิวน้ าหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางส่วนจะได้จากการสังเคราะห์แสงแต่มี
ปริมาณไม่มากนัก ส าหรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัวอยู่ในช่วงต้น ๆ ของระบบ การลด
ปริมาณไนโตรเจนจะเป็นไปตามกระบวนการไนตริฟิเคชั่น  (Nitrification) และดิไนตริฟิเคชั่น 
(Denitrification) ส่วนการลดปริมาณฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะเกิดที่ชั้นดินส่วนพื้นบ่อ และพืชน้ าจะ
ช่วยดูดซับฟอสฟอรัสผ่านทางรากและน าไปใช้ในการสร้างเซลล์  นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ์ยัง
สามารถก าจัดโลหะหนัก (Heavy Metal) ได้บางส่วนอีกด้วย 
ส่วนประกอบของระบบ 

1. ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) 
 เป็นแบบที่นิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งหลังจากผ่านการบ าบัดจากบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) แล้ว ลักษณะของระบบแบบนี้จะเป็นบ่อดินที่มีการบดอัดดินให้แน่นหรือปูพื้น
ด้วยแผ่น HDPE ให้ได้ระดับเพื่อให้น้ าเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพื้นดิน บ่อดินจะมีความลึก
แตกต่างกันเพื่อให้เกิดกระบวนการบ าบัดตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 
3 ส่วน (อาจเป็นบ่อเดียวกันหรือหลายบ่อขึ้นกับการออกแบบ)  คือ 
 1.1 ส่วนแรก  เป็นส่วนที่มีการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ าและรากเกาะดินปลูก

ไว้ เช่น กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อช่วยในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอย
และสารอินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ ท าให้ก าจัดสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ได้
บางส่วน เป็นการลดสารแขวนลอยและค่าบีโอดีได้ส่วนหนึ่ง (รูปที่ 2.3)  

 1.2 ส่วนที่สอง  เป็นส่วนที่มีพืชชนิดลอยอยู่บนผิวน้ า เช่น จอก แหน บัว รวมทั้งพืช
ขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในน้ า เช่น สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น พื้นที่ส่วนที่สองนี้
จะไม่มีการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ าเหมือนในส่วนแรกและส่วนที่สาม 
น้ าในส่วนนี้จึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดท าให้มีการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายซึ่งเป็นการเพิ่มออกซิ เจนละลายน้ า (DO) ท าให้จุลินทรีย์ชนิดที่ ใช้
ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายน้ าได้เป็นการลดค่าบีโอดีในน้ าเสีย และ
ยังเกิดสภาพไนตริฟิเคชั่น (Nitrification) ด้วย 
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 1.3  ส่วนที่สาม  มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับส่วนแรก เพื่อช่วยกรองสาร
แขวนลอยที่ยังเหลืออยู่  และท าให้เกิดสภาพดิไนตริฟิ เคชั่น (Denitrification) 
เนื่องจากออกซิเจนละลายน้ า  (DO) ลดลง ซึ่งสามารถลดสารอาหารจ าพวก
สารประกอบไนโตรเจนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland  

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland 
 

หน่วยบ ำบัด 
เกณฑ์กำรออกแบบ(Design Criteria) 

พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีใช้ออกแบบ 
1. ระบบบึงประดิษฐ์ 
     แบบ Free Water  
     Surface : FAS 

Maximum BOD Loading 
- กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ าทิ้ง 20 มก./ล. 
- กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ าทิ้ง 30 มก./ล. 

 
4.5 ก./ตร.ม-วัน 
6.0 ก./ตร.ม-วัน 

Maximum TSS Loading 
- กรณีที่ต้องการค่า TSS ของน้ าทิ้ง 20 มก./ล. 
- กรณีที่ต้องการค่า TSS ของน้ าทิ้ง 30 มก./ล. 

 
3.0 ก./ตร.ม-วัน 
5.0 ก./ตร.ม-วัน 

รูปที่ 2.3   ภาพประกอบโครงสร้างของระบบบึงประดิษฐ์ 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 
ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland 

 

หน่วยบ ำบัด 
เกณฑ์กำรออกแบบ(Design Criteria) 

พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีใช้ออกแบบ 
 ขนาดบ่อ (ความยาว : ความกว้าง) 3 : 1- 5 : 1 

ความลึกน้ า (เมตร) 
- ส่วนที่ 1 และ 3 
- ส่วนที่ 2 

 
0.6 – 0.9 เมตร* 
1.2 – 1.5 เมตร* 

Minimum HRT (at Qmax) ของส่วนที่ 1 และ 3 (วัน) 2 วัน 
Maximum HRT (at Qave) ของส่วนที่ 2 (วัน) 2 - 3 วัน 

 

หมายเหตุ : TSS  = ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)   Qmax = Maximum 
monthly flow และ Qave = Average flow,  HRT = เวลาเก็บกักน้ า (Hydraulic Retention Time)         
ที่มา : Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewater, EPA/625/R-99/010 

 
2. ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

 ระบบบึงประดิษฐ์แบบนี้จะมีข้อดีกว่าแบบ Free Water Surface Wetland  คือ เป็นระบบที่
แยกน้ าเสียไม่ให้ถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว์ และป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดโรคมา
ปนเปื้อนกับคนได้ ในบางประเทศใช้ระบบบึงประดิษฐ์แบบนี้ในการบ าบัดน้ าเสียจากบ่อเกรอะ 
(Septic Tank) และปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือใช้
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้ งจากระบบแอกติ เวเต็ดจ์สลัดจ์ (Activated Sludge) และระบบอาร์บีซี  
(Rotating Biological Contactor; RBC) หรือใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ระบายออกจากอาคารดักน้ า
เสีย Combined Sewer Overflow, CSO)  เป็นต้น (รูปที่2.4) 
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รูปที่ 2.4 ภาพประกอบ ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

 
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบึงประดิษฐ์แบบนี้ คือ 
 1.  พืชที่ปลูกในระบบ จะมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากอากาศเพื่อ

เพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ าเสีย และยังท าหน้าที่สนับสนุนให้ก๊าซที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น 
ก๊าซมีเทน (Methane) จากการย่อยสลายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) สามารถระบาย
ออกจากระบบได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้โดย
การน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช 

 2.  ตัวกลาง (Media) จะมีหน้าที่ส าคัญ  คือ 
 1)  เป็นที่ส าหรับให้รากของพืชทีปลูกในระบบยึดเกาะ 
 2)  ช่วยให้เกิดการกระจายของน้ าเสียที่เข้าระบบและช่วยรวบรวมน้ าทิ้งก่อนระบาย

ออก 
 3)  เป็นที่ส าหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ และ 
 4)  ส าหรับใช้กรองสารแขวนลอยต่าง ๆ 
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบบึงประดิษฐ์ 
 ปัญหาทางด้านเทคนิคมีน้อย เนื่องจากเป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ส่วนใหญ่
ปัญหาที่พบคือ พืชที่น ามาปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณตามที่ต้องการได้ อาจเนื่องมาจาก
การเลือกใช้ชนิดของพืชไม่เหมาะสม สภาพของดินไม่เหมาะสม หรือถูกรบกวนจากสัตว์ที่กินพืช
เหล่านี้เป็นอาหาร เป็นต้น 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงประดิษฐ์ 
 1.  ประโยชน์ทางตรง สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ ของแข็งแขวนลอย และสารอาหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คุณภาพแหล่งรองรับน้ าทิ้งดีขึ้น 
 2.  ประโยชน์ทางอ้อม ท าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม เป็นที่อยู่

อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์และนกชนิดต่าง ๆ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ
ศึกษาทางธรรมชาติ 

 
ตารางที่ 2.7  ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System 
 (VSB) 
ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

 

หน่วยบ ำบัด 
เกณฑ์กำรออกแบบ(Design Criteria) 

พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีใช้ออกแบบ 
1. ระบบบึงประดิษฐ์ 
     แบบ Vegetated 
     Submerged Bed 
     System : VSB 

Area Loading Rate 
- กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ าทิ้ง 20 มก./ล. 
- กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ าทิ้ง 30 มก./ล. 
- กรณีที่ต้องการค่า TSS ของน้ าทิ้ง 30 มก./ล. 

 
1.6 ก./ตร.ม-วัน 
6.0 ก./ตร.ม-วัน 
20 ก./ตร.ม-วัน 

ความลึกน้ า (เมตร) 
- ตัวกลาง 
- น้ า 

 
0.5 – 0.6 เมตร 
0.4 – 0.5 เมตร 

ความกว้าง (เมตร) ไม่มากกว่า 61 เมตร 
ความยาว (เมตร) ไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
ความลาดเอียง (Slop) ของก้นบ่อ (%) 0.5 - 1 
ขนาดของตัวกลาง (Media) (นิ้ว) 
ส่วนรับน้ าเสีย (Inlet Zone) 
ส่วนที่ใช้ในการบ าบัด (Treatment Zone) 
ส่วนระบายน้ าทิ้ง (Outlet Zone) 
ส่วนส าหรบัปลูกพืชน้ า (Planting Media) 

 
1.5 - 3 
¾ - 1 

1.5 - 3 
¼ - ¾  

ที่มา : Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewater, EPA/625/R-99/010 
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ตัวอย่างระบบบ่อบึงประดิษฐ์ที่ใช้ในประเทศไทย 
แหล่งชุมชนระดับเทศบาลหลายแห่งใช้ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface 

Wetland  อาทิเช่น 
1.  เทศบาลเมืองสกลนคร ได้สร้างระบบบึงประดิษฐ์เพื่อรับน้ าหลังบ าบัดจากระบบบ่อ

 ปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว โดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับน้ าเสียได้ 
 16,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 184.5 ไร ่

2.  เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สร้างระบบบึงประดิษฐ์เพื่อรับน้ าหลังบ าบัดจากระบบบ่อ
ปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว โดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับน้ าเสียได้ 
138,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 515 ไร ่

3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้สร้างระบบบึงประดิษฐ์เพื่อรับน้ าหลังบ าบัดจากระบบบ่อ
ปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว โดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับน้ าเสียได้ 
10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 22 ไร ่

 3)  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ (Rotating Biological Contactor; 
RBC) 

ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีววิทยาให้น้ าเสียไหลผ่านตัวกลาง
ลักษณะทรงกระบอกซึ่งวางจุ่มอยู่ในถังบ าบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุนอย่างช้า ๆ เมื่อหมุน
ขึ้นพ้นน้ าและสัมผัสอากาศ จุลินทรีย์ที่อาศัยติดอยู่กับตัวกลางจะใช้ออกซิเจนจากอากาศย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ าเสียที่สัมผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะน าน้ าเสียขึ้นมาบ าบัดใหม่
สลับกันเช่นนี้ตลอดเวลา 
หลักการท างานของระบบ 

กลไกการท างานของระบบในการบ าบัดน้ าเสียอาศัยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศจ านวนมากที่
ยึดเกาะติดบนแผ่นจานหมุนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย โดยการหมุนแผ่นจานผ่านน้ า
เสีย ซึ่งเมื่อแผ่นจานหมุนขึ้นมาสัมผัสกับอากาศก็จะพาเอาฟิล์มน้ าเสียขึ้นสู่อากาศด้วย  ท าให้
จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจนจากอากาศ เพื่อใช้ในการย่อยสลายหรือเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์เหล่านั้นให้
เป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และเซลล์จุลินทรีย์ ต่อจากนั้นแผ่นจานจะหมุนลงไปสัมผัสกับน้ า
เสียในถังปฏิกิริยาอีกครั้ง ท าให้ออกซิเจนส่วนที่เหลือผสมกับน้ าเสีย ซึ่งเป็นการเติมออกซิเจนให้กับ
น้ าเสียอีกส่วนหนึ่ง สลับกันเช่นนี้ตลอดไปเป็นวัฏจักร แต่เมื่อมีจ านวนจุลินทรีย์ยึดเกาะแผ่นจาน
หมุนหนามากขึ้น จะท าให้มีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วน หลุดลอกจากแผ่นจานเนื่องจากแรงเฉือนของ
การหมุน ซึ่งจะรักษาความหนาของแผ่นฟิล์มให้ค่อนข้างคงที่โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ตะกอนจุลินทรีย์
แขวนลอยที่ไหลออกจากถังปฏิกิริยานี้  จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์และน้ า
ทิ้ง ท าให้น้ าทิ้งที่ออกจากระบบนี้มีคุณภาพดีขึ้น 
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ส่วนประกอบของระบบ 
ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียอีกรูปแบบหนึ่งของระบบบ าบัดขั้นที่

สอง (Secondary Treatment) ซึ่งองค์ประกอบหลักของระบบประกอบด้วย 1) ถังตกตะกอนขั้นต้น 
(Primary Sedimentation Tank) ท าหน้าที่ในการแยกของแข็งที่มากับน้ าเสีย 2) ถังปฏิกิริยา ท าหน้าที่
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย และ 3) ถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary Sedimentation 
Tank) ท าหน้าที่ในการแยกตะกอนจุลินทรีย์และน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว  โดยในส่วนของถัง
ปฏิกิริยาประกอบด้วย แผ่นจานพลาสติกจ านวนมากที่ท าจาก polyethylene (PE) หรือ high density 
polyethylene (HDPE) วางเรียงขนานซ้อนกัน โดยติดต้ังฉากกับเพลาแนวนอนตรงจุดศูนย์กลางแผ่น 
ซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียจะยึดเกาะติดบนแผ่นจานนี้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ  หนาประมาณ  
1-4  มิลลิเมตร (รูปที่ 2.5) 

 
รูปที่ 2.5 ลักษณะทั่วไปของระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

หรือที่เรียกระบบนี้อีกอย่างว่าเป็นระบบ fixed film ทั้งนี้ชุดแผ่นจานหมุนทั้งหมดวางติดต้ังในถัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระดับของเพลาจะอยู่เหนือผิวน้ าเล็กน้อย ท าให้พื้นที่ผิวของแผ่นจานจมอยู่ใน
น้ าประมาณร้อยละ 35 - 40 ของพื้นที่แผ่นทั้งหมด และในการหมุนของแผ่นจานหมุนชีวภาพอาศัย
ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนเพลาและเฟืองทดรอบ เพื่อหมุนแผ่นจานในอัตราประมาณ 1 - 3 รอบต่อนาที 

ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ จะประกอบด้วยหน่วยบ าบัด ดังนี้  
1.  บ่อปรับสาภพการไหล (Equalizing Tank) 
2.  ถังตกตะกอนขั้นต้น (Primary Sedimentation Tank) 
3.  ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 
4.  ถังตกตะกอนขั้นที่ 2 (Secondary Sedimentation Tank) และ 
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5.  บ่อเติมคลอรีน 
 
ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ   

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ 
(Rotating Biological Contactor) 

 

หน่วยบ ำบัด 
เกณฑ์กำรออกแบบ (Design Criteria) 

พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีใช้ออกแบบ 
1. ถังตกตะกอนขั้นต้น 
(Primary Sedimentation Tank) 

ระยะเวลาเก็บกัก 
- อัตราน้ าล้น (Overflow Rate) 
อัตราไหลเฉลี่ย 
อัตราไหลสูงสุด 
อัตราภาระฝาย (Weir Loading 
Rate) 

1 – 4 ชั่วโมง 
 

30-50 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน  
70-130 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 
125-500 ลบ.ม./ม.-วัน 

2.ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 
(Rotating Biological 
Contactor) 
 

ภาระชลศาสตร์ 
อัตราภาระอินทรีย์ (Organic 
Loading) 
เวลาเก็บกักน้ า (HRT) 

80-160 ลบ.ม./1000 ตร.ม.-วัน 
10-17 กก.BOD 

ทั้งหมด/1000 ตร.ม.-วัน 
0.7-1.5 ชั่วโมง 

3.ถังตกตะกอนขั้นสอง
(Sedimentation Tank) 

- อัตราน้ าล้น (Overflow Rate)  
อัตราไหลเฉลี่ย 
อัตราไหลสูงสุด 
- อัตราภาระของแข็ง (Solid 
Loading Rate)  
อัตราไหลเฉลี่ย  
อัตราไหลสูงสุด 
ความลึก 
อัตราภาระฝาย (Weir Loading 
Rate) 

 
16-32 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 
40-48 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

 
 

3-6 กก./ตร.ม.-ชม.  
10 กก./ตร.ม.-ชม. 

3-4.5 เมตร 
250 ลบ.ม./ม.-วัน 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ) 
ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ 

(Rotating Biological Contactor) 
 

หน่วยบ ำบัด 
เกณฑ์กำรออกแบบ (Design Criteria) 

พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีใช้ออกแบบ 
4. บ่อเติมคลอรีน (Chlorine 
Contact Tank) 

- เวลาสัมผัส 
อัตราไหลเฉลี่ย 
อัตราไหลสูงสุด 
ความเข้มข้นของคลอรีน ที่
ต้องการ 
คลอรีนคงเหลือทั้งหมด  

15-30 นาที  
30  
15 

6 มก./ล. 
 

0.3-2 มก./ล (0.5-1 มก./ล.)* 
ที่มา : รวบรวมจากหนังสือ "ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย", สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf & Eddy 1991 
* "แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม" , ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม 2542 
 
ข้อดี 

1)  การเร่ิมเดินระบบ (Start Up) ไม่ยุ่งยาก ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 - 2 สัปดาห์ 
2)  การดูแลและบ ารุงรักษาง่าย ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญมากนัก 
3) ไม่ต้องมีการควบคุมการเวียนตะกอนกลับ 
4)  ใช้พลังงานในการเดินระบบน้อย เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ส าหรับขับเคลื่อน

มอเตอร์เท่านั้น  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาต่ าด้วย 
ข้อเสีย 

1)  ราคาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีราคาแพง เน่ืองจากต้องใช้วัสดุอย่างดีเป็นส่วนประกอบ 
2)  เพลาแกนหมุนที่ต้องรับทั้งแรงอัดและแรงบิดช ารุดบ่อยคร้ัง 
3)   แผ่นจานหมุนชีวภาพช ารุดเสียหายง่าย หากสัมผัสรังสีอุตร้าไวโอเล็ตและสารพิษเป็น

เวลานานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพที่ใช้ในประเทศไทย 

แหล่งชุมชนระดับเทศบาลหลายแห่งใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ อาทิ
เช่น  เทศบาลต าบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดของระบบสามารถรองรับน้ าเสียได้ 8,000 
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ลบ.ม./วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 6 ไร่ (รูปที่ 2.6) (ข้อมูลและบริการ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2556) 

 
รูปที่ 2.6  ผังระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

 
 สรุปได้ว่า การบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการ
บ าบัดสารอินทรีย์  โดยอาศัยแสงแดดช่วยท าลายเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ าทิ้ง หรือ
เป็นระบบที่ท าการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อนระบายสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นต้น  

2.3.2 กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยวิธีทำงชีวภำพแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้ออกซิเจนเป็นระบบก าจัดสารอินทรีย์ในน้ าเสียหรือในตะกอน
ลักษณะจ าเพาะของระบบคือ สามารถสร้างมีเทนจากสารอินทรีย์ ระบบบ าบัดแบบไร้ออกซิเจนมีอยู่
ด้วยกันหลายแบบ แต่ละแบบมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการใช้แตกต่างกัน (คณาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538)  

การบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการ
บ าบัดที่เหมาะสมที่สุดส าหรับใช้ในเขตที่มีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย เนื่องจากปฏิกิริยาชีวเคมี
แบบไม่ใช้ออกซิเจนต้องการอุณหภูมิค่อนข้างสูง การบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนจึงไม่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายในประเทศที่มีอากาศหนาว เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ า
เสีย (สนอง ทองปาน, 2540) 

การบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน แบ่งออกเป็น 10 ระบบ (คณาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538)  
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   1)  ระบบบ ำบัดแบบบ่อไร้ออกซิเจน หรือบ่อเหม็น  (Anaerobic pond) มักเป็นบ่อ
ดินขนาดใหญ่มีความลึกประมาณ 3 – 4.5 เมตร ระยะเวลาการเก็บกักน้ าเสีย
ประมาณ 1 เดือน โดยมีท่อน้ าเสียเข้าส่วนล่างของบ่อเพื่อให้เกิดตะกอน และเกิด
การย่อยสลายภายใต้ภาวะไร้อากาศเกิดเป็นกรดอินทรีย์ (Organic acid) มี
ลักษณะเป็นน้ าใส และจะระบายไปบ่อน้ าเสียกึ่งแอโรบิค (Facultative oxidation 
pond) ทั้งนี้ กรดอินทรีย์บางส่วนจะถูกจุลินทรีย์ชนิดสร้างมีเทนย่อยสลายเป็น
ก๊าซมีเทนต่อไป ในขณะเดียวกันไขมัน หรือตะกอนลอยที่ระบายมากับน้ าเสียก็
จะลอยตัวอยู่บนผิวน้ า ป้องกันมิให้อากาศภายนอกซึมลงในบ่อ เกิดสภาวะไร้
อากาศ ระบบบ่อไร้ออกซิเจนจะเป็นระบบที่ใช้ที่ดินจ านวนมากในการสร้าง 
และอาจมีกลิ่นไม่ดี ระบบนี้จึงเหมาะกับชนบท หรือชานเมือง (รูปที่ 2.7) 

 
รูปที่ 2.7 ระบบบ าบัดแบบบ่อไร้ออกซิเจน หรือบ่อเหม็น (Anaerobic pond)  

 
 2)  ระบบบ ำบัดแบบบ่อเกรอะ (Septic tank) มักจะสร้างเป็นบ่อคอนกรีตปิดเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ใต้พื้นดิน ใช้รับน้ าเสียบ้านเรือนที่มีปริมาณน้ าเสียไม่มากนัก มี
ระยะเวลากักน้ าประมาณ 1-3 วัน การท างานเหมือนบ่อเหม็นทุกประการ น้ าใส
ที่ระบายจากบ่อเกรอะจะต่อไปกับบ่อเติมอากาศระบบแบบเอเอส หรือถังกรอง
ไร้อากาศ การดูแลรักษาจะต้องท าการสูบตะกอนภายในบ่อทุกๆ 1-1.5 ปี 
มิฉะนั้นประสิทธิภาพของบ่อจะลดลง หรือตะกอนแข็งท าให้สูบได้ยากใน
ภายหลัง ปกติระบบนี้จะลดสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดีได้ประมาณ 30% บ่อ
เกรอะมักใช้น้ าทิ้งจากบ้านเรือนที่มีประชากรไม่เกิน 300 คน และมักมีบ่อซึม
ตามเสมอ (รูปที่ 2.8) 
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รูปที่ 2.8 ระบบบ าบัดแบบบ่อเกรอะ (Septic tank) 

 
 3)  ระบบบ ำบัดแบบถังหมักธรรมดำ (Conventional anaerobic didgestion) เป็น

ระบบที่ใช้กันแพร่หลายในการย่อยสลายตะกอนจาก ระบบแอกติ เวเต็ดสลัดจ์ 
(Activated sludge) ระบบบ าบัดประกอบด้วยถังปฏิกิริยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นถัง
คอนกรีตมีฝาปิดเพื่อเก็บความร้อน กลิ่น และก๊าซ บนฝามีทางระบายก๊าซที่
เกิดขึ้น ระบบถังหมักธรรมดามี 2 แบบ คือ 

 (1)  ถังหมักชนิดอัตราต่ า (Low rate anaerobic didgestion) ในถังไม่มีเคร่ืองกวน
ท าให้มีตะกอนหนักจมก้นถัง ตะกอนเบาลอยอยู่ชั้นบน ชั้นบนเบาจะหนา
หลายฟุตซึ่งเป็นการลดปริมาตรของถังย่อย และยังท าให้เกิดการลัดวงจร 
(Short circuit) ได้ง่ายอีกด้วย 

 (2)  ถังหมักอัตราก าจัดสูง (High rate anaerobic didgestion) ภายในถังมีเคร่ือง
กวนเพื่อให้เกิดการผสมอย่างทั่วถึง ถังแบบบี้มีการลัดวงจรน้อย ท าให้
ระยะเวลาในการกักเก็บน้ าเสียน้อยลง และประสิทธิภาพดีกว่าอัตราก าจัดต่ า 
เน่ืองจากจุลินทรีย์สัมผัสกับของเสียได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น แต่น้ าเสียที่ออกจาก
ถังหมักชนิดน้ีจ าเป็นต้องมีการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกก่อน 

 4)  ระบบบ ำบัดแบบถังหมักแบบสัมผัส (Anaerobic contact) เป็นถังหมักที่
ดัดแปลงมาจากถังหมักชนิดอัตราก าจัดสูง ซึ่งอาจเป็นถังปฏิกิริยาแบบไม้มีการ
หมุนเวียนตะกอนหรือไม่ก็ได้ แต่นิยมใช้แบบที่มีการหมุนเวียนตะกอน ดังนั้น 
ถังหมักแบบสัมผัสจึงมีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ 
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บางคร้ังอาจเรียกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic 
Activated sludge) การที่ถังหมักมีการหมุนเวียนตะกอน ท าให้อาจใช้ได้กับน้ า
เสียที่มีความเข้มข้นไม่สูงมาก ในทางปฏิบัติระดับของซีโอดีที่ เหมาะสมคือ 
4,000-50,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

(รูปที่ 2.9) 

 
 

รูปที่ 2.9  ระบบบ าบัดแบบถังหมักแบบสัมผัส (Anaerobic contact)  
 

 5)  ระบบบ ำบัดแบบถังหมักแบบสองเฟส (Two – phase anaerobic didgestion) 
เป็นการแยกถังหมักออกเป็นสองส่วนตามลักษณะการท างานของจุลชีพแบบไม่
ใช้ออกซิเจน เพื่อความสะดวกในการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับจุล
ชีพแต่ละชนิดโดยมีส่วนประกอบของถังหมักแบบสองเฟสที่ใช้พีเอชเป็น
ตัวก าหนดและควบคุมแบคทีเรียในถังหมักใบแรกซึ่งมีพีเอชประมาณ 6 จะมี
แบคทีเรียประเภทสร้างกรด ถังใบที่สองซึ่งมีพีเอชประมาณ 7 จะมีแบคทีเรีย
สร้างมีเทน การควบคุมพีเอชแบบอัตโนมัติเป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับถังใบแรก
เท่านั้น ก๊าซโฮโดรเจนที่สร้างขึ้นในถังใบแรกจะถูกปล่อยทิ้งออกไปจากถัง 
เพื่อให้เกิดการสะสมตัวจนเป็นพิษต่อแบคทีเรียที่สร้างกรด  

 6)  ระบบเคร่ืองกรองแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic filter) มีส่วนประกอบส าคัญ
คือ ถังที่มีลักษณะคล้ายถังกรอง บรรจุภายในกรวยหินขนาด 1.5 – 2 “ หรืออาจ
ใช้ตัวกลางพลาสติกแทนก็ได้ น้ าเสียจะไหลข้างล่างขึ้นข้างบน ลักษณะเช่นนี้จะ
ท าให้น้ าสูงตลอดเวลา และท าให้แบคทีเรียส่วนใหญ่ถูกจับอยู่ภายในตัวถัง น้ าที่
ไหลออกมาจึงมีความใส โดยไม่ต้องใช้ถังตกตะกอนต่างหาก ถังหมักแบบนี้



36 
 

เหมาะส าหรับก าจัดน้ าเสียที่มีความเข้มข้นต่ า เพราะมี SRT (Sludge retention 
time) สูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามเคร่ืองกรองแบบไร้ออกซิเจนมีจุดอ่อนบางอย่าง
ที่ต้องแก้ไข คือ ต้องหาวิธีกระจายน้ าเสียให้ไหลเข้าถังกรองได้อย่างสม่ าเสมอ 
เร่ืองการอุดตันก็เป็นปัญหาเช่นกัน แต่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้โดยให้มีการ
ตกตะกอนน้ าเสีย ก่อนเข้าถังกรองไร้อากาศ (รูปที่ 2.10) 

 

 
รูปที่ 2.10 ระบบเคร่ืองกรองแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic filter)  

 
   7)  ระบบบ ำบัดแบบ Anaerobic fluidized bed (AFB) ระบบนี้มีลักษณะคล้ายคลึง

กับระบบเคร่ืองกรองไร้ออกซิเจนตรงที่มีน้ าไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบน จัดเป็น
ระบบตรึงฟิล์ม (Fixed film) แบบไร้ออกซิเจนที่มีตัวกลางขนาดเล็กเท่ากับเม็ด
ทรายเป็นที่จับของแบคทีเรีย อัตราการไหลของน้ าจะสูงมาก จนกระทั่งท าให้มี
การลอยตัวของสารตัวกลาง ตัวอย่างสารตัวกลาง ได้แก่ ทราย,แอนทราไซต์ 
ถ่านก ามะถัน เป็นต้น การใช้สารตัวกลางขนาดเล็ก (เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ือง
กรองไร้ออกซิเจน) ท าให้ระบบนี้มีพื้นที่ผิวจ าเพาะ (คิดหน่วยปริมาตร) สูงมาก 
ซึ่งเท่ากับการมีแบคทีเรียจ านวนมาก ในระบบอัตราเร็วในการก าจัดของเสียของ
ระบบนี้จึงสูงมาก ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในระบบนี้จึงมีขนาดเล็กกว่า ระบบอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตามลักษณะการท างานซึ่งให้สารตัวกลางลอยตัวตลอดเวลา ก่อให้เกิด
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ปัญหาในการออกแบบและควบคุมระบบหลายอย่าง และต้องสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการท าให้สารตัวกลางลอยตัวสูงกว่าระบบอ่ืน ระบบนี้นี้จึงยังไม่ได้ยอมรับ 
(รูปที่ 2.11) 

 

 
รูปที่ 2.11 ระบบบ าบัดแบบ Anaerobic fluidized bed (AFB)  

 

 8)  ระบบบ ำบัดแบบ Up flow anaerobic sludge blanket (UASB) เป็นระบบที่
คิดค้นขึ้นมาเพื่อตัดสารตัวกลางออกจากระบบ ทิศทางการไหลของน้ าเสียจาก
ข้างล่างขึ้นข้างบนแต่ไม่ใช้ตัวกลาง แบคทีเรียจะถูกเลี้ยงให้จับตัวกันเป็นเม็ด 
หรือฟล๊อกจนกระทั่งมีน้ าหนักมากจนสามารถตกตะกอนได้ดี น้ าเสียที่ไหลเข้า
ถังปฏิกิริยา จะท าให้เม็ดแบคทีเรียลอยตัวอยู่ชั้นสลัดจ์ที่ไม่จมลงก้นถัง (รูปที่ 
2.12) 

 

 

รูปที่ 2.12 ระบบบ าบัดแบบ Upflow  anaerobic sludge blanket (UASB)  
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 9)  ระบบบ ำบัดแบบจำนหมุนชีวภำพแบบไร้ออกซิ เจน (Anaerobic rotating 
biological contactor หรือ ARBC) ลักษณะของระบบก็คล้ายคลึงกับระบบจาน
ชีวะหมุน (RBC) เพียงแต่มีฝาปิดเพื่อป้องกันมิให้สัมผัสอากาศภายนอกและมี
ช่องระบายก๊าซออกทางตอนบน ผลปรากฏว่าแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน
สามารถยึดเกาะและเจริญเติบโตดีบนผิวจาน  

 10)  ระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน (Anaerobic baffled reactor หรือ ABR) มีแผ่นกั้น
เพื่อบังคับให้น้ าเสียไหลมุดลงอยู่ในแนวนอน ถังปฏิกิริยาจึงไม่จ าเป็นต้องมี
ความสูงมากเหมือนของระบบไร้ออกซิเจนแบบอ่ืนๆ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างต่ า เป็นระบบที่มีพื้นผิวน้ ามากท าให้แบคทีเรียมีพื้นที่ตกตะกอนสูงกว่า
ระบบอ่ืนๆ การแยกตะกอนแขวนลอยออกจากน้ าจึงสามารถท าได้ดี โดยไม่ต้อง
มีการใช้อุปกรณ์ตกตะกอนอ่ืนๆ ก๊าซสามารถแยกตัวออกจากน้ าได้ดีและง่าย
เช่นกัน  ลักษณะดังกล่าวท าให้การเก็บกักเซลล์สามารถกระท าได้ผลดี จึงมีมวล
แบคทีเรียสะสมอยู่ในระบบจ านวนมาก การก าจัดน้ าเสียจึงสามารถเกิดขึ้นได้
ด้วยอัตราสูง (รูปที่ 2.13) 

 

 
 

รูปที่ 2.13 ระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน (Anaerobic baffled reactor หรือ ABR) 
 

2.3.3  แนวทำงกำรน ำน้ ำเสียในกำรผลิตก๊ำชชีวภำพ (Biogas) จำกเศษอำหำรและมูลสัตว์ 
 แนวทางในการจัดการน้ าเสียในการผลิตก๊าชชีวภาพ (Biogas) จากเศษผักเศษอาหาร มูล
สัตว์และน้ าเสีย ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบต่างๆ 
 ก๊าชชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าชที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติไม่ใช้ออกซิเจนในสภาวะไร้อากาศ (anaerobic digestion of the organic) โดยก๊าชชีวภาพ
ที่เกิดขึ้นสามารถติดไฟได้ องค์ประกอบหลักของก๊าชชีวภาพ ได้แก่ ก๊าชมีเทน (CH4) ประมาณ 60-
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70% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 28-38% และก๊าซอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) และไนโตรเจน (N2) โดยมีกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพดังนี้ 

1)  การย่อยสลายสารอินทรีย์ 
2)  การแปรสภาพเป็นกรด 
3)  การผลิตมีเทน 

 ในสภาวะไร้อากาศหรือไร้ออกซิเจน สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ที่แบคทีเรียชนิดสร้างกรดหลั่งออกมานอกเซลล์ ผลที่ได้จะ
ท าให้โมเลกุลใหญ่ถูกย่อยสลายเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก เช่น น้ าตาลโมเลกุลเด่ียว  กรดอะมิโน
และกรดไขมัน เป็นต้น หลังจากนั้นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กจะถูกแบคทีเรียดูดซึมเข้าสู่เซลล์ให้
กลายเป็นกรดอะชิติกและก๊าซไฮโดรเจนและขับออกมานอกเซลล์ จากนั้น แบคทีเรียชนิดสร้าง
มี เทนจะย่อยสลายและเปลี่ ยนกรดอะชิติ กและไฮโด รเจนให้ เป็ นก๊ าซมี เทนและก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น จะลอยตัวขึ้นเหนือผิวน้ าและกระจายสู่บรรยากาศ
หรือถูกรวบรวมน าไปใช้ผลิตพลังงานทดแทนต่อไป (ปัทมาวดี สิทธิวรเดช และคณะ งานวิจัย
แนวทางที่ เหมาะสมในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ใน เขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  (รูปที่ 2.14) 
 

 
 

รูปที่ 2.14 แนวทางการน าน้ าเสียในการผลิตก๊าชชีวภาพ (Biogas) จากเศษอาหารและมูลสัตว์ 
  

สรุปได้ว่า การบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก
ในเขตร้อน เนื่องจากปฏิกิริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจนต้องการอุณหภูมิค่อนข้างสูง ซึ่งอาศัย
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จุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรียมาท าการย่อยสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนไปเป็นก๊าซมีเทน แต่ก๊าซมีเทนที่
เกิดขึ้นมีผลเป็นพิษต่อแบคทีเรียเป็นผลให้ใช้เวลาในการบ าบัดน้ าเสียน้อยลง ลดปริมาณตะกอน 
และกลิ่นเหม็น แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เช่น ระบบบ าบัดแบบบ่อไร้ออกซิเจน  
(Anaerobic pond ) เป็นระบบที่ใช้ที่ดินจ านวนมากในการสร้าง และอาจมีกลิ่นไม่ดี ระบบนี้จึง
เหมาะกับชนบท หรือชานเมือง และระบบเคร่ืองกรองแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic filter)ต้องหา
วิธีกระจายน้ าเสียให้ไหลเข้าถังกรองได้อย่างสม่ าเสมอ และปัญหาการอุดตัน เป็นต้น 
 
2.4 เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 การเก็บตัวอย่างน้ า  หมายถึง  การเก็บตัวอย่างที่ถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสมต่อการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ทั้งนี้ต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวิธีเก็บ และการขนส่ง อีกทั้งสามารถ
ใช้เป็นตัวแทนที่ดีของแหล่งน้ านั้น  
 2.4.1  เครื่องมือเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ าอาจท าด้วยพลาสติก เหล็กกล้าไร้สนิมส าหรับการ
วิเคราะห์โลหะหนัก เคร่ืองมือที่ใช้ควรท าด้วยพลาสติกและมีส่วนประกอบของโลหะน้อยที่สุด 
ส่วนที่สัมผัสน้ าโดยตรงไม่ควรเป็นโลหะ กระบอกเก็บตัวอย่างและน้ าหนักถ่วงควรหุ้มด้วย
พลาสติกสายที่ใช้หย่อนเคร่ืองดังกล่าวควรท าจากพลาสติกหรือลวดที่ เคลือบด้วยพลาสติก            
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,2556) 
 2.4.2  ภำชนะบรรจุตัวอย่ำงน้ ำ 

 1)  วัสดุที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ าควรเป็นวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับกรด-ด่าง และมลพิษ
ในตัวอย่างน้ า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือแตกง่าย สามารถล้างท า
ความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดสนิท โดยทั่วไปนิยมใช้ขวดแก้วหรือพลาสติกอย่างดี 
ที่แข็งและทนความร้อน เช่น โพลีเอททีลีน โพลีโพรไพลีน แต่วัสดุที่ดีที่สุด คือ 
ควอทซ์ หรือเทฟลอน แต่ราคาแพง 

 2)  รูปร่างและขนาด ควรจะมีขนาดพอเหมาะที่จะบรรจุตัวอย่างน้ าได้อย่างเพียงพอ
ส าหรับการวิเคราะห์  ควรเป็นรูปร่างไม่มีซอกมุมที่ท าความสะอาดยาก 

 3)  สี โดยทั่วไปควรใช้วัสดุไม่มีสี   นอกจากในกรณีที่ต้องการสีเข้มเพื่อป้องกัน
ตัวอย่างน้ าถูกแสงแดดนิยมใช้พลาสติกขาวขุ่นหรือขวดแก้วสีชา  

2.4.3  วิธีเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 การที่จะเก็บตัวอย่างน้ าจ าเป็นต้องเลือกวิธีการเก็บที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของน้ า
ทั้งหมดได้แบ่งวิธีเก็บเป็น 2 วิธี คือ 
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 1)  การเก็บแบบจ้วง (Grab sampling) เป็นการเก็บตัวอย่างน้ าแบบจ้วงเอาโดยตรง
แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าที่ต้องการทราบ ดังนั้น ตัวอย่างน้ าจะแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะสมบัติของน้ า ณ จุดเก็บเฉพาะเวลานั้นเท่านั้น การเก็บตัวอย่างน้ าแบบนี้
มีข้อดีในกรณีที่น้ าเสียไม่ได้ไหลแบบต่อเน่ืองมีการปล่อยทิ้งเป็นคร้ังคราว 

 2)  การเก็บแบบผสมรวม (Composite sampling) เป็นการเก็บตัวอย่างหลายๆคร้ังต่อ
ช่วงการผลิตโดยแบ่งแต่ละช่วงระยะเวลาของการเก็บให้สม่ าเสมอ ปริมาณการ
เก็บขึ้นกับอัตราการไหลของน้ าแล้วน ามารวมลงในถังเก็บใบเดียวกัน  ซึ่ง
ควบคุมอุณหภูมิไว้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส การเก็บวิธีนี้มีข้อดีตรงที่ลด
จ านวนตัวอย่างน้ าที่ต้องวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายเคมีภัณฑ์ และเวลาในการศึกษา
ได้มาก แต่ถึงอย่างอย่างไรก็มีข้อเสียคือต้องใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างน้ านาน
กว่าวิธีแบบจ้วง ในการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ต้องเก็บทั้ง
สองแบบ  

จากวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า สรุปได้ว่า การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อทดสอบต้องเลือกวิธีที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้ตัวอย่างน้ าที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็น การเก็บแบบจ้วง  (Grab sampling) คือเลือกเก็บ
บริเวณที่ต้องการ และ การเก็บแบบผสมรวม (Composite sampling) คือการเก็บตัวอย่างจากบริเวณ
ต่างๆในช่วงเวลาที่สม่ าเสมอกัน น ามารวมในภาชนะบรรจุเดียวกัน แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าที่
ต้องการ  

2.4.4  ขั้นตอนกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 กรมอนามัย ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างน้ า ดังนี้ 

1) การวางแผนและความถี่ในการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า 

2) ตัวอย่างที่เก็บมาควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ เหมาะสมและแยกตามประเภทการ
ตรวจวิเคราะห ์

3) ตัวอย่างที่เก็บควรมีปริมาณเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ 
4) ตัวอย่างที่เก็บต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด 
5) ในการเก็บตัวอย่างจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการปนเปื้อน 
6) ตัวอย่างที่ได้ต้องรักษาคุณภาพให้เหมือนเดิมและต้องวิเคราะห์ทันที 
7) ควรบ่งบอกรายละเอียดของตัวอย่าง โดยการปิดฉลากไว้ที่ข้างขวด 
8) การเลือกจุดเก็บควรค านึงถึงแหล่งน้ า จุดที่น าน้ ามาใช้ การฆ่าเชื้อในน้ า  การ

เก็บและการจ่ายน้ า ที่เก็บน้ าประจ าบ้าน วิธีการน าน้ ามาใช้ เป็นต้น 
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จากขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ า สรุปได้ว่า ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ า ต้องมีการวางแผนใน
การเก็บเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของน้ าทั้งหมด มีปริมาณตัวอย่างน้ าที่เพียงพอตัวการตรวจวัดและ
ระมัดระวังมิให้เกิดการปนเปื้อน ตลอดจนควรศึกษาค่าพารามิเตอร์ใดที่ต้องการท าการตรวจวัด 
เพื่อได้ผลการตรวจมีความถูกต้องมากที่สุด 

2.4.5  ช่วงระยะเวลำในกำรเก็บวิเครำะห์ 
 ช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับลักษณะตัวอย่างสารที่จะวิเคราะห์และวิธีการเก็บรักษา เมื่อเก็บ
ตัวอย่างน้ ามาแล้ว ควรท าการวิเคราะห์ให้เร็วที่สุด อย่าทิ้งไว้นานส่วนประกอบของตัวอย่างน้ าอาจ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเติบโตของจุลชีพในน้ า  ความผิดพลาดข้อนี้อาจลดให้น้อยลงได้โดย
การเก็บตัวอย่างน้ าไว้ในที่มืดและอุณหภูมิต่ าประมาณ 4 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาที่จะวิเคราะห์ 
ระยะเวลาที่ยอมให้มากที่สุดที่จะเก็บตัวอย่างน้ าไว้ก่อนท าการวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ดังนี้ 
     น้ าสะอาด (Unpolluted water)   72 ชั่วโมง 
     น้ าค่อนข้างสกปรก (Slightly polluted water) 48 ชั่วโมง 
     น้ าสกปรก (Polluted water)   48 ชั่วโมง 
    สรุปได้ว่า ช่วงระยะเวลาในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ควรท าการวิเคราะห์ให้เร็ว
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของน้ า เน่ืองจากการเติบโตของจุลชีพที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ า 
 2.4.6 วิธีที่ใช้ในกำรเก็บรักษำ 
 การเก็บตัวรักษาอย่างท าได้ยาก สารช่วยรักษาเกือบทุกตัวขัดขวางการหาสารบางตัว ดังนั้น 
ถ้าเป็นไปได้ควรวิเคราะห์ทันที การเก็บรักษาตัวอย่างที่มืดและอุณหภูมิต่ าประมาณ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อท าการวิเคราะห์ในวันถัดมาจัดว่าเป็นวิธีที่เหมาะที่สุด ควรใช้สารเคมีในการเก็บรักษา
ต่อเมื่อสารนั้นไม่ขัดขวางการวิเคราะห์ วิธีที่ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างท าโดยการควบคุมความเป็น
กรด-ด่าง การเติมสารเคมี การแช่เย็น และการแช่แข็ง 
 สรุปได้ว่า การเก็บตัวอย่างน้ าเสียควรวิเคราะห์ทันที วิธีที่ใช้ในการเก็บที่เหมาะสมคือ
ตัวอย่างที่มืดและอุณหภูมิต่ า ควบคุมความเป็นกรด-ด่าง และการแช่แข็ง 
 2.4.7  ข้อควรปฏิบัติท่ัวไปในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 กรมอนามัย กล่าวว่า ข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการเก็บตัวอย่างน้ า มีดังนี้ 

1)   ขวดที่ใช้เก็บควรท าด้วยพลาสติกเพราะขนส่งสะดวก ไม่ท าปฏิกิริยากับสารอ่ืน
ในน้ า ข้อส าคัญต้องล้างให้สะอาดก่อนใช้ คือ ล้างด้วยกรดโครมิค น้ าประปา 
และน้ ากลั่นตามล าดับ ก่อนท าการเก็บให้ล้างด้วยน้ าตัวอย่างที่จะเก็บก่อน 2-3 คร้ัง 

2)  เขียนฉลากติดที่ขวดตัวอย่างให้เรียบร้อยก่อน บอกชื่อผู้เก็บ เวลา สถานที่  วันที่
เก็บ อุณหภูมิของน้ า ชนิดและสารช่วยรักษา 
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3)  ควรวัดอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง แก๊สที่ละลายน้ า เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
และออกซิเจนทันทีที่เก็บเพราะค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

4)  บางกรณีการเก็บตัวอย่างไว้มีผลต่อการวิเคราะห์มาก เช่น ไอออนบวกบางตัวจะ
สูญหายไปโดยการดูดซับ (Absorbtion) หรือโดยการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion 
exchange) กับผิวของภาชนะที่ท าด้วยแก้ว ไอออนบวกเหล่านั้นได้แก่ Al, Cd, 
Cr, Fe, Pb, AG และ Zn จึงควรท าการเก็บแยกต่างหากโดยใช้ขวดที่สะอาดและ
ท าให้เป็นกรดด้วยกรดเกลือเข้มข้นหรือกรดดินประสิวเข้มข้นจนความเป็นกรด-
ด่างต่ ากว่า 2 เพื่อลดการตกตะกอน และการดูดซับบนผิวภาชนะ 

5)  น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากทุกๆ จุดที่ปล่อยออกมา 
หรือจุดที่รวมของน้ าทิ้ง 

6)  น้ าเสียจากอาคารบ้านเรือน ให้เก็บตัวอย่างจากท่อระบายน้ าโสโครก 
7)  น้ าทิ้งจากระบบก าจัดน้ าเสียให้เก็บจากจุดต่างๆ ตามขั้นตอน 
8)  น้ าประปาให้ไขทิ้งสักครู่ก่อนเก็บ 
9)  น้ าบ่อควรเก็บภายหลังจากบ่อนั้นถูกดูดขึ้นระยะหนึ่งแล้ว 
10)  แม่น้ า และล าธารควรเก็บน้ าจากผิวถึงก้นแม่น้ าตรงใจกลางแม่น้ าแล้วเอามา

รวมกันเป็นตัวอย่างรวมแบบอินทิเกรท ถ้าจะเก็บเป็นตัวอย่างแยกให้เก็บจากใจ
กลางแม่น้ าที่จุดกึ่งกลางของความลึก จึงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด 

จากข้อปฏิบัติทั่วไปในการเก็บตัวอย่างน้ า สรุปได้ว่า การเก็บตัวอย่างน้ าควรค านึงถึงวัสดุที่
ใช้ในการเก็บ ซึ่งควรเป็นพลาสติกที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ าที่เก็บมาท าการวิเคราะห์ พร้อม
เขียนรายการละเอียดบนฉลากติดข้างขวดให้เรียบร้อย และศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด
อย่างละเอียด ซึ่งแต่ละค่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านไปในระยะเวลาต่างๆ 
 2.4.8 กำรปิดฉลำกบนภำชนะบรรจุ 

การปิดฉลากบนภาชนะบรรจุ สามารถกระท าได้ ดังนี้ 
1)   เพื่อมิให้เกิดการสับสนให้ปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุเสมอ แม้จะเก็บเพียงตัวอย่าง

เดียว 
2)  การเขียนรายละเอียดบนฉลากต้องใช้ปากกาลูกลื่นที่หมึกไม่ละลายน้ า ไม่ควรใช้

ดินสอหรือปากกาหมึกซึม 
3)  ฉลากควรมีรายละเอียดดังน้ี 

     - รหัสตัวอย่าง, สถานที่เก็บ, วันที่เก็บ, เวลา, ชื่อผู้เก็บ 
4)  กระดาษที่ใช้เขียน (ฉลากที่ปิดภาชนะบรรจุ) ไม่ควรเปื่อยยุ่ยเมื่อถูกน้ า 
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5)  ควรปิดฉลากบนขวดเก็บตัวอย่างน้ าก่อนเก็บน้ า 
สรุปได้ว่า การปิดฉลากบนภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันการสับสน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอย่าง

น้ า จึงควรกรอกละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
 2.4.9 วิธีส่งตัวอย่ำงน้ ำ 
 กรมอนามัย กล่าวว่า วิธีส่งตัวอย่างน้ าสามารถกระท าได้ ดังนี้ 
 1) บรรจุตัวอย่างน้ าทั้งหมดลงแช่ในหีบแช่น้ าแข็งพร้อมใบตัวอย่าง หรือตัวอย่างที่

ไม่ต้องแช่เย็นให้บรรจุลงในลังหรือหีบ 
 2)  ปิดผนึกหีบห่อให้หนาแน่นและปิดใบปะหน้าที่มีรายละเอียดแจ้งว่าส่งให้ผู้ใด

และให้หน่วยงานใด 
สรุปได้ว่า วิธีการส่งตัวอย่างน้ า ควรบรรจุในลังหรือสิ่งที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 

แล้วปิดให้มิดชิด ปิดใบปะหน้าที่มีรายละเอียดแจ้งว่าส่งให้ผู้ใด ให้หน่วยงานใด 

2.5 งำนวิจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
นางสาวโซฟีนา เบญจเมธา,2548 ได้ศึกษาการจัดการปัญหาน้ าเสียในเขตเทศบาลนครยะลา 

โดยวิธีที่เหมาะสม  ศึกษาการจัดการปัญหาน้ าเสียในเขตเทศบาลนครยะลา ผู้ศึกษาเสนอขึ้นมา
เพื่อให้เกิดแนวคิดที่จะจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ าเสียที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง คือ การบ าบัดน้ าเสียโดย
การแบ่งพื้นที่การบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาลนครยะลาออกเป็นโซนๆ เมื่อแบ่งโซนแล้ว จึงหา
จ านวนปัจจุบันของแต่ละโซนและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียในคร้ังนี้ ออกแบบส าหรับ
รองรับน้ าเสียออกไปอีก 10 ปี ข้างหน้า จึงต้องคาดการณ์จ านวนประชากรอีก 10 ปี ข้างหน้า และ
วิเคราะห์อัตราการใช้น้ าของแต่ละคนในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยน าหลักทฤษฎีมาใช้กับสภาพความเป็นจริงเพื่อให้ได้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมส าหรับแต่
ละโซน และพยายามออกแบบให้ใช้หลักบ าบัดน้ าเสียโดยธรรมชาติให้มากที่สุด เนื่องจากการบ าบัด
น้ าเสียโดยธรรมชาติจะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากการดูแลรักษาง่ายไม่ใช้เทคนิคสูง แต่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่
มาก หากพื้นที่ในโซนใดมีขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอส าหรับหลักบ าบัดน้ าเสียโดยหลักการธรรมชาติ ก็
จ าเป็นต้องลดขนาดพื้นที่ลง โดยติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศเข้าไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

ผลจากการศึกษา ท าให้ได้วิธีบ าบัดน้ าเสีย 2 วิธี คือ วิธีการบ าบัดน้ าเสียแบบระบบสระเติม
อากาศ และ วิธีการบ าบัดน้ าเสียแบบระบบบ่อผึ่ง 

ปัทมาวดี สิทธิวรเดช และ รัชพล สันติวรากร,2555 ได้ศึกษาวิจัยแนวทางที่เหมาะสมใน
การผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้
ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลปริมาณเศษอาหารและมูลสัตว์ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการศึกษาพบว่า  
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปริมาณเศษอาหารและมูลสัตว์โดยเฉลี่ยวันละ 989.88 และ 1,716.57 
กิโลกรัมตามล าดับ เมื่อทดลองผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่า สัดส่วนที่มูลสัตว์และเศษอาหารที่เหมาะสม
ในการผลิต คือ สัดส่วนมูลสัตว์ต่อเศษอาหารเท่ากับ 1:1 จะได้ปริมาณก๊าซชีวภาพโดยเฉลี่ย 0.3 ลิตร
ต่อลิตรสารข้นเหลวต่อวัน เมื่อพิจารณาขนาดบ่อหมักที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจะได้บ่อ
หมักขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร และจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการใช้ก๊าซชีวภาพใน
รูปแบบต่างๆ 4 รูปแบบ พบว่า การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่ออัดบรรจุถังทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG เป็น
รูปแบบที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่า NPV เท่ากับ 
482,470.38 บาท ค่า B/C ratio เท่ากับ 1.12  ค่า IRR = 17.37%  และโครงการมีระยะคืนทุน  4  ปี  7 
เดือน 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ การบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่เหมาะสมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่ งผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้า แบ่งออกเป็น  6  ขั้นตอน ดังนี ้
 3.1  ศึกษาและส ารวจสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
 3.2  การแบ่งโซนระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามสภาพทิศทางการไหลของน้ าเสียในปัจจุบัน 
 3.3  คาดการณ์จ านวนประชากรในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2566) 
 3.4  วิเคราะห์ปริมาณน้ าใช้  
 3.5  ตรวจปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล และตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย 
 3.6  ศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละวิธี 
 
3.1  ศึกษำและส ำรวจสภำพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
 ศึกษาสภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลแชะในปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ            ที่
จ าเป็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม  ตรวจสอบสภาพ
และทิศทางการไหลของน้ าเสียในเขตเทศบาล มีทิศทางการระบายน้ าของท่อระบายน้ าเป็นไปใน
ทิศทางใด เพื่อออกแบบท่อดักและรวบรวมน้ าเสีย ในการรวบรวมน้ าเสียไปสู่สถานีบ าบัดน้ าเสีย
ต่อไป 
 
3.2  กำรแบ่งโซนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  ตำมสภำพทิศทำงกำรไหลของน้ ำเสียในปัจจุบัน 
 การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยรวมน้ าเสียทั้งหมด ไว้ในจุดเดียวกัน จากสภาพภูมิ
ประเทศของเทศบาลต าบลแชะไม่เหมาะสมที่ท าเช่นนั้น การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยแยก
โซนการบ าบัดน้ าเสีย ตามสภาพการไหลของน้ าในปัจจุบัน ดังน้ัน จึงแบ่งพื้นที่เขตเทศบาลเป็นโซน 
ตามสภาพการไหลรวมกันของน้ าเสียในปัจจุบัน โดยแรงโน้มถ่วงจะเหมาะสมกว่าตรวจสอบเส้น
ท่อที่มีอยู่เดิม และออกแบบแนววางท่อ เพื่อรวมน้ าเสียให้ไหลในทิศทางเดียวกัน ไม่ให้ลงสู่คลอง
ล าแชะโดยตรง ตามสภาพพื้นที่ที่สามารถด าเนินการได้  ส่วนการเลือกบริเวณที่จะก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จะเลือกจุดที่น้ าเสียไหลไปรวมกันซึ่งเป็นทางน้ าสาธารณประโยชน์ ซึ่งหลักการเลือก
ต าแหน่งที่เหมาะสมควรพิจารณาดังนี้ 
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 3.2.1  ต ำแหน่งท่ีดิน 
  1)  ต าแหน่งที่ตั้งระบบควรอยู่ในภูมิประเทศที่มีระดับต่ ากว่าที่ตั้งของชุมชนเพื่อจะ

 สามารถส่งน้ าเสียไปถึงได้โดยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติและไม่ต้องสูบ 
  2) หากพื้นที่ดินอยู่ใกล้ล าน้ าหรือแหล่งรับน้ า ควรจะพิจารณาเลือกที่ตั้งของพื้นดิน

 ให้อยู่ทางด้านท้ายของล าน้ าหรืออยู่ใต้โรงสูบน้ าประปา เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
 ต่อผู้ใช้น้ าในล าน้ านั้นๆ 
3)  ต าแหน่งที่ตั้งจะอยู่ภายในเขตหรือนอกเขตชุมชนก็ได้  หากอยู่ภายนอกเขตไม่

ควรจะอยู่ห่างจากเขตชุมชนมากนัก เพื่อที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อน้ าเสีย
และค่าไฟฟ้าในการสูบส่ง  จะไม่แพงมากจนเกินไป จนอาจเกิดความไม่
เหมาะสม 

4)  พื้นที่ดิน ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดจากประชาชน เห็นควรพิจารณาสงวนไว้เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพน้ าได้ 

5)  การจัดหาที่ดินควรค านึงผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ถนนทางเข้าควรมีขนาด
ความกว้างไม่ต่ ากว่า 4 เมตร 

6)  ขนาดพื้นที่ดินซึ่งจะต้องจัดหาควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะบ าบัดน้ าเสียที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วย (ประมาณ 20 ปี) และเพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายทั้งด้านการก่อสร้างและดูแลรักษา ควรเลือกจัดหาที่ดินให้มีขนาดที่
สามารถจะใช้ระบบต่างๆ หรือใช้ข้อมูลจากกรมโยธาธิการดังนี้ 

 -  ระบบบ่อปรับเสถียร ใช้ที่ดินมากที่สุด 3  ตร.ม./คน 
 -  ระบบสระเติมอากาศใช้ที่ดิน  1 ตร.ม./คน 
 -  ระบบตะกอนเร่ง ใช้ที่ดินน้อยที่สุด  0.3 ตร.ม./คน 

7)  ในกรณีไม่สามารถหาที่ดินว่างที่เหมาะสมได้ทั้งในของภาครัฐและเอกชนให้
ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

8)  ถ้าสามารถท าได้ควรจัดหาซื้อที่ดินนอกแหล่งชุมชนที่ยังราคาถูกไว้เผื่อใช้ระบบ
บ่อปรับเสถียรซึ่งใช้ที่ดินมากที่สุด ในอนาคตเมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นอาจ
เปลี่ยนเป็นระบบสระเติมอากาศหรือระบบตะกอนเร่ง ซึ่งใช้ที่ดินน้อยลง ที่ดินที่
เหลืออาจน ามาขายหรือ ให้เช่าเพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มด้วย เมื่อราคาที่ดินแพง
ขึ้น 
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3.2.2  รำคำที่ดิน 
 1)  ในกรณีที่มีที่ดินสาธารณะหรือที่ดินของทางราชการที่เหมาะสมอยู่แล้วรวมถึงที่

ราชพัสดุหรือที่ของทางราชการส่วนอ่ืน ที่สามารถน ามาใช้ได้จะท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

 2)  ในกรณีที่ที่ดินมีราคาแพงและอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย ควรคิดเปรียบเทียบราคาการ
สูบน้ าเสียออกไปยังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าที่อยู่ไกลออกไปในเขตที่ดินราคา
ถูก หรือการรวบรวมน้ าเสียจากเทศบาลต าบลแชะหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลข้างเคียงหลายๆ แห่ง เพื่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ใหญ่ขึ้นในจุด
ที่ห่างไกลออกไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย (economy of scale)  

 3)  อาจแบ่งระบบก าจัดตะกอนออกจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า  เพื่อใช้ที่ดิน
น้อยลงและขนส่งกากตะกอนไปยังโรงก าจัดกากตะกอนที่อยู่ไกลออกไป ซึ่ง
อาจเป็นโรงก าจัดกากตะกอนร่วมกับจังหวัดอ่ืน (ระบบก าจัดกากตะกอนจะมี
ปัญหากลิ่นมาก) 

 
3.3  คำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ  
 3.3.1  การคาดการณ์จ านวนประชากร 
 การคาดการณ์จ านวนประชากรในพื้นที่โครงการผู้วิจัยใช้วิธีการท านายประชากร 2 วิธีดังนี้ 

1.  ท านายทางเลขคณิต (Arithmactic Progression)  
 

y = y2 + (y2 – y1)(t – t2) 
              (t2 – t1) 
โดย 
y  = จ านวนประชากรที่เวลา t ที่ต้องการทราบ 
y1 = จ านวนประชากรที่ส ารวจที่ t1 (คร้ังก่อนคร้ังหลังสุด) 
y2 = จ านวนประชากรที่ส ารวจที่ t2 (คร้ังหลังสุด) 

2.  ท านายทางเรขาคณิต (Geometric Progression) 
 

Log y = log y2  +  (log y2 – log y1)(t – t2) 
                      ( t2 – t1) 
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โดย 
y   = จ านวนประชากรที่เวลา t  ที่ต้องการทราบ 
y1  = จ านวนประชากรที่ส ารวจที่ t1 (คร้ังก่อนคร้ังหลังสุด) 
y2  = จ านวนประชากรที่ส ารวจที่ t2 (คร้ังหลังสุด) 
 

3.4  วิเครำะห์ปริมำณน้ ำใช้  
 ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการใช้น้ าของอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาล แต่เทศบาลต าบล
แชะไม่เคยมีการศึกษาและวิเคราะห์อัตราการใช้น้ าของอาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาลมาก่อน 
ดังนั้น ในการออกแบบคร้ังนี้อาจใช้ข้อมูลอัตราการใช้น้ าของชุมชนตามมาตรฐานการใช้น้ าของ
หน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ในการออกแบบ 

 
3.5  ตรวจวัดปริมำณน้ ำเสียในเขตเทศบำล และตรวจสอบคุณภำพน้ ำเสีย 

1)   ศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณน้ าเสียต่อวัน ของเทศบาลต าบลแชะ โดยประเมินจาก
จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร) เพื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐานอัตราการเกิดน้ าเสีย  (ลิตร/คน-วัน) 

2)   ตรวจสอบจุดที่ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าธรรมชาติ มีกี่แห่ง แต่ละแห่งมีปริมาณน้ าเสียที่
ปล่อยลงแหล่งน้ าเท่าไร โดยท าการตรวจสอบปริมาณน้ าเสีย จ านวน  3 เวลา ของแต่ละ
แห่ง ได้แก่ เช้า กลางวัน และตอนเย็น  จ านวน  7  วัน  

3)   เก็บตัวอย่างน้ าเสียที่จุดทิ้งน้ าเสียลงสู่ทางน้ าธรรมชาติ ไปทดสอบคุณภาพน้ า                
หาปริมาณบีโอดี เพื่อใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 
3.6  ศึกษำเปรียบเทียบเบื้องต้นของระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ละวิธี 
 ศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นของระบบน้ าเสียแต่ละวิธี ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเทศบาลต าบล
แชะ โดยมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ ได้แก่  

1) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
2) ระบบบ าบัดน้ าแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 
3) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC) 

และระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่เติมอากาศ ได้แก่ 
1) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Anaerobic fluidzed bed (AFB)  
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2) ระบบบ าบัดแบบ Up flow  Anaerobic Sludge Slanket (UASB)  
ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อเสีย ของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละระบบ เช่น ประสิทธิภาพการ

บ าบัดน้ าเสีย  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเดินระบบและการบ ารุงรักษา พลังงานทดแทน ตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เงื่อนไขและข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ทั้งสภาพภูมิประเทศ  งบประมาณ  คุณภาพของน้ าเสียในพื้นที่  และจะต้องไม่กระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของประชาชนเป็นส าคัญ  ตลอดจนตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ าทิ้ง  ระบบราง
ระบายน้ า หรือระบบท่อปัจจุบันว่าสามารถช ารุดเสียหายมากน้อยเพียงใด  และวางแผนในการวาง
แนวท่อเมนต์ระบายน้ าทิ้งใหม่ เพื่อไม่ให้ระบายลงล าคลองธรรมชาติโดยตรง    
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

4.1  สภาพภูมิประเทศในปัจจุบันและข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็น ในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
 เทศบาลต าบลแชะ มีเนื้อที่ประมาณ  2.5  ตารางกิโลเมตร  จ านวนประชากร   6,379 คน   
2,760  ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่เหลือมี อาคารพาณิชย์ แหล่งท าการค้า 
สถานศึกษา และสถานที่ราชการ ระบบรวบรวมน้ าเสียและน้ าฝนเป็นระบบรวม มีลักษณะเป็นราง
ระบายน้ า และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  รองรับทั้งน้ าเสียและน้ าฝนจากเป็นระบบรวมอาคาร
บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาคาร ตลาดสด ก่อนไหลลงสู่คลองล าแชะ ซึ่งมีทิศทางการไหลตามสภาพภูมิ
ประเทศ ส าหรับน้ าโสโครก ก็จะถูกปล่อยลงสู่ถังเกรอะ ถังซึมลงในดิน ซึ่งปัญหาจากการใช้ถัง
เกรอะ คือ น้ าเสียอาจลงสู่น้ าใต้ดิน และอาจมีการระบายน้ าเสียไปปนเปื้อนกับน้ าฝนในระบบระบาย
น้ า และถูกระบายลงไปสูคลองล าแชะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนประชากรเขตเทศบาลต าบลแชะ ย้อนหลัง 10 ปี  

 
ปี พ.ศ. 

จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2548 3,061 3,343 6,408 2,200 
2549 3,042 3,329 6,371 2,289 
2550 3,013 3,325 6,338 2,294 
2551 2,977 3,274 6,251 2,360 
2552 2,920 3,228 6,148 2,424 
2553 2,906 3,221 6,127 2,495 
2554 2,865 3,186 6,051 2,550 
2555 2,866 3,157 6,023 2,602 
2556 2,927 3,224 6,151 2,647 
2557 2,984 3,395 6,379 2,760 

อ้างอิงข้อมูล ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  เดือน เมษายน 2557 
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4.2  แบ่งโซนการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย ตามสภาพทิศทางการไหลของน  าเสียในปัจจุบัน 
 ผลการส ารวจพื้นที่ตามสภาพการลาดเอียงของพื้นที่และแนวของท่อระบายน้ า  รางระบาย
น้ าทิ้งของเทศบาลต าบลแชะในปัจจุบัน แบ่งได้ จ านวน 2 โซน  (รูปที่ 4.1) ดังนี ้
 โซนท่ี 1  ตามแนวถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 1 ถึง ศาลเจ้า ฝั่งด้านทิศตะวันตก  มีชุมชน
สามัคคีมีสุข ชุมชนเพ็ชรพระพรหม ชุมชนก้าวใหม่ รุ่งเรือง(บางส่วน) ชุมนรุ่นใหม่พัฒนา 
(บางส่วน)  และชุมชนชายทุ่ง หมู่  3 , หมู่  4 ต าบลแชะ พื้นที่ประมาณ 1.50 ตารางกิโลเมตร                     
มีประชากร ประมาณ  3,712 คน  ซึ่งน้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือนจะระบายลงรางระบายน้ า 
คสล. ที่มีความกว้าง 0.70 เมตร และมีท่อระบายน้ าทิ้งตามถนนสายหลัก ขนาด Ø 0.80 เมตร            
ของสองฝั่งถนน ได้แก่  

1) ถนนราษฎร์พัฒนา  มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.สองข้างทาง  รองรับน้ าฝนและ
น้ าเสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ละซอย  ตั้งแต่สามแยกถนนราษฎร์พัฒนา ซ.1 ข้าง
ที่ว่าการอ าเภอครบุรี  แล้วน้ าฝนและน้ าเสียภายในท่อจะไหลลงคลองล าแชะ  บริเวณ
ต้นยางรีสอร์ท หมู่ 3  ต.แชะ 

2) ถนนประชาชื่น  มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ด้านทิศเหนือ) และรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม. (ด้านทิศใต้) รองรับน้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือน
ของแต่ละซอย  ตั้งแต่สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านแชะ  น้ าฝนและน้ าเสีย  จะไหลรวม
กันลงภายในท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. บริเวณข้างถนนครบุรี –โชคชัย  แล้วไหล
ลงคลองล าแชะบริเวณสะพานเสือคาบดาบ  หมู่ 3  ต.แชะ  

3) ถนนบุรีราษฎร์  มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.สองข้างทาง  รองรับน้ าฝนและน้ า
เสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ละซอย ตั้งแต่สี่แยกข้างโรงเรียนบ้านแชะ น้ าฝนและน้ า
เสียจะไหลรวมกันลงภายในท่อ แล้วลงคลองล าแชะบริเวณสะพานเสือคาบดาบ หมู่ 3  
ต.แชะ และมีน้ าฝนและน้ าเสียบางส่วนไหลลงท่อเมนต์ คสล. Ø 0.80 ม. บริเวณถนน
ประสานสมุทร ซ.7  (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแชะ)  แล้วไหลลงคลองล า
แชะบริเวณหลังวัดสมุทรการแชะ  

4) ถนนประสานสมุทร มีรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม. สองข้างทาง รองรับ
น้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ละซอย ตั้งแต่สี่แยกศาลเจ้า  แล้วไหลลง
ลงภายในท่อเมนต์ คสล. Ø 0.80 ม. ถนนบรีราษฎร์ บริเวณสี่แยกหน้าวัดสมุทรการแชะ  

5) ถนนครบุรี – โชคชัย มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ด้านทิศตะวันออก)รองรับ
น้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ละซอย  แล้วลงคลองล าแชะบริเวณ
สะพานเสือคาบดาบ  หมู่ 3  ต.แชะ    
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โซนท่ี 2  ตามแนวถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 1 ถึง ศาลเจ้า ฝั่งด้านทิศตะวันออก ถึง บ้านใหม่ 
หมู่ 8  ชุมชนสะแกงาม ต าบลบ้านใหม่  มีชุมชน รุ่นใหม่พัฒนา (บางส่วน) ชุมชนรวมใจพัฒนา 
ชุมชนบูรพา ชุมชนท่าหลวง และชุมชนสะแกงาม พื้นที่ประมาณ  1.00  ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ  2,667 คน น้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือนจะระบายลงรางระบายน้ า คสล.               
มีความกว้าง 0.70 เมตร และจะมีท่อระบายน้ าทิ้งตามถนนสายหลัก ที่มีท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร ของสองฝั่งถนน ได้แก่ 

1) ถนนราษฎร์พัฒนา ซ.1  มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด ตั้งแต่ Ø 0.60 – 0.80 ม.สองข้างทาง  
รองรับน้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ละซอย  ตั้งแต่สามแยกหลังสภ.คร
บุรี  ข้างที่ว่าการอ าเภอครบุรี  แล้วน้ าฝนและน้ า เสียในท่อจะไหลลงคลองล าแชะ  
บริเวณสะพานหน้าศาลเจ้า ชุมชนชนท่าหลวง หมู่ 4  ต.แชะ 

2) ถนนประชาชื่น  มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. สองข้างทาง รองรับน้ าฝนและน้ า
เสียของอาคารบ้านเรือน ตลาด ศูนย์ราชการ และโรงเรียนครบุรี  ตั้งแต่สี่แยกปั้มน้ ามัน 
ตลาดผ้า  น้ าฝนและน้ าเสียจะไหลรวมกันลงท่อแล้วไหลลงทุ่งนา หน้าร้านส.เจริญ
เกษตร หมู่ 9 ต.บ้านใหม่  

3) ถนนราษฎร์บุรี มีท่อเมนต์ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. สองข้างทาง รองรับน้ าฝนและ น้ า
เสียของอาคารบ้านเรือน ตลาด โรงเรียนบ้านแชะ โรงเรียนครบุรี   ตั้งแต่วงเวียน  หอ
นาฬิกา หน้าที่ว่าการอ าเภอครบุรี  น้ าฝนและน้ าเสียในท่อจะไหลลงคลองล าแชะ 
บริเวณสะพานห้วยทราย  หมู่ 9  ต.บ้านใหม่ 

4) ถนนบุรีราษฎร์  มีรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม.สองข้างทาง  รองรับน้ าฝน
และเสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ละซอย  ตั้งแต่สี่แยกข้างโรงเรียนบ้านแชะ น้ าฝน  
และน้ าเสียจะไหลรวมกันลงราง แล้วลงในท่อระบายน้ าทิ้งคสล.ขนาด  Ø 0.80 ม. 
บริเวณ   สามแยก ร้าน ส.เจริญเกษตร  

5) ถนนประสานสมุทร มีรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม.  สองข้างทาง  และท่อ 
คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. รองรับน้ าฝนและน้ าเสียของอาคารบ้านเรือนของแต่ ละซอย 
ตั้งแต่สี่แยกร้านตี๋ใหญ่ (เก่า) น้ าฝนและน้ าเสียจะไหลรวมกันลงในรางและในท่อ แล้ว
ไหลรวมกันลงท่อระบายน้ าทิ้ง คสล.ขนาด Ø 0.80 ม. บริเวณสามแยก ร้าน ส.เจริญ
เกษตร  และมีน้ าฝนและน้ าเสียบางส่วนจะไหลลงรางระบายน้ าของถนนประสาน
สมุทร ซอย 2  แล้วจึงไหลลงคลองส่งน้ า  บ้านใหม่ ม.9   ส่วนน้ าฝนและน้ าเสียของ 
ถนนประสานสมุทร  ซอย 3  และ ซอย 4   จะไหลลงรางและท่อ แล้วรวบรวมลงท่อ
ระบายน้ าของถนนราษฎร์บุรี  บริเวณสะพานห้วยทราย หมู่ 9  ต.บ้านใหม่ 
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4.3 คาดการณ์จ านวนประชากรในแต่ละโซนอีก 10 ปีข้างหน้า  
 4.3.1 จ านวนประชากรปัจจุบันของแต่ละโซน 

 จ านวนประชากร  ปี  พ.ศ. 2548 
 1) โซนที่ 1   มีประชากร    3,781 คน 
 2) โซนที่ 2   มีประชากร    2,627 คน 
         รวมประชากร     6,408 คน 
 จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2556 
 1) โซนที่ 1   มีประชากร    3,630 คน 
 2) โซนที่ 2   มีประชากร    2,521 คน 
         รวมประชากร    6,151 คน 
 4.3.2 จ านวนประชากรในแต่ละโซนท่ีคาดการณ์อีก 10 ปี พ.ศ. 2566  
 1) โซนที่ 1   ประชากร    3,632 คน 
 2) โซนที่ 2   มีประชากร    2,524 คน 
 รวมประชากร    6,156 คน 
 

4.4 วิเคราะห์ปริมาณน  าใช้  

 เนื่องจากเทศบาลต าบลแชะยังไม่เคยมีการศึกษาและวิเคราะห์อัตราการใช้น้ าของอาคาร
บ้านเรือนในเขตเทศบาลมาก่อน  ดังนั้นในการออกแบบคร้ังนี้จะใช้ข้อมูลอัตราการใช้น้ าของชุมชุม
ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ อยู่ในช่วง 200-322 ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในชุมชนชนบท จึงก าหนดอัตราการเกิดน้ า
เสียต่ าสุดที่ 200 ลิตร/คน/วัน 
 

ตารางที่ 4.2 สรุปอัตราการใช้น้ าชุมชนและปริมาณน้ าเสีย ในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
แหล่งก าเนิดน  าเสีย จ านวนประชากร          

ปี พ.ศ. 2557 
(คน) 

อัตราการใช้น  า
ของชุมชน 
(ลบ.ม.) 

คิดเป็น % -ของ
อัตราการใช้น  า 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน  าเสีย         
พ.ศ. 2566 
(วัน/ลบ.ม.) 

1.บ.แชะ  ม. 3   ต.แชะ 1,896 379 303  
2.บ.แชะ ม. 4   ต.แชะ 1,816 363 290  
3. บ.ใหม่  ม. 4  ต.บ้านใหม่ 1,096 219 175  
4.บ.ใหม่  ม. 8  ต.บ้านใหม่ 196 39 31  
5.บ.ใหม่  ม. 9  ต.บ้านใหม่ 1,375 275 220  

รวม 6,379 1,275 1,019 1,231 



56 
 

4.5  ตรวจวัดปริมาณน  าเสียในเขตเทศบาล และตรวจสอบคุณภาพน  าเสีย 
จากการส ารวจสภาพการระบายน้ าในปัจจุบันของพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ น้ าเสียที่ปล่อยลง

สู่คลองล าแชะ และตามพื้นที่อื่น พบว่ามีจุดทิ้งน้ าลงล าแชะจ านวน 6 จุด (รูปที่ 4.2) 
- จุดที่ 1   บริเวณสะพาน หมู่ 3  ต าบลแชะ (สะพานเสือคาบดาบ) 
- จุดที่ 2  บริเวณสะพาน หมู่ 4  ต าบลแชะ (สะพานหลังวัดแชะ) 
- จุดที่ 3  บริเวณสะพาน หมู่ 4 ต าบลแชะ (สะพานหน้าศาลเจ้า) 
- จุดที่ 4  บริเวณสะพานห้วยทราย หมู่ 9  ต าบลบ้านใหม่ 
- จุดที่ 5  บริเวณสามแยกร้าน ส.เจริญเกษตร หมู่ 9 ต าบลบ้านใหม่   

บริเวณนี้น้ าทิ้งจากท่อ จะไหลตามสภาพพื้นที่ ลงในพื้นที่บริเวณทุ่งนา ประชาชน และ
บริเวณหลังทุ่งนาจะเป็นคลองส่งน้ าขนาดเล็ก ก่อนถึงคลองล าแชะ 

- จุดที่ 6  บริเวณต้นยางรีสอร์ท  หมู่ 3  ต าบลแชะ 
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4.5.1  ผลการตรวจวัดปริมาณน  าเสีย 
 

ตารางที่ 4.3 ส รุปผลการตรวจวัดป ริม าณน้ าทิ้ ง  ที่ ป ล่ อยลงคลองล าแชะ  จ านวน  6  จุด                      
 ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเวลา 7 วัน 
ล าดับ 
ท่ี 

สถานท่ี จ านวน 7 วัน เฉลี่ย 
(ม.3/วัน) วันที่ 1 

(ม.3/วัน) 
วันที่ 2 
(ม.3/วัน) 

วันที่ 3 
(ม.3/วัน) 

วันที่ 4 
(ม.3/วัน) 

วันที่ 5 
(ม.3/วัน) 

วันที่ 6 
(ม.3/วัน) 

วันที่ 7 
(ม.3/วัน) 

1 จุดที่ 1 58 60 62 64 65 66 67 63 
2 จุดที่ 2 90 94 99 100 103 105 101 99 
3 จุดที่ 3 179 182 185 186 189 186 182 184 
4 จุดที่ 4 535 496 602 573 592 572 690 580 
5 จุดที่ 5 165 174 179 171 171 179 178 174 
6 จุดที่ 6 152 157 162 163 171 166 166 162 
7 รวม 1179 1163 1289 1257 1291 1274 1384 1262 

 
 สรุป  จากการตรวจวัดปริมาณน้ าทิ้ งของชุมชนที่ปล่อยลงสู่คลองล าแชะ จ านวน                      
3  ช่วงเวลา (ช่วงเวลาละ 3 คร้ัง) จ านวน 7 วัน  จ านวน 6  จุด จะได้ปริมาณน้ าเสียรวมประมาณ  
1,262  ลูกบาศก์เมตร/วัน และได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านเรือนของประชาชน อาคารบ้านเรือน
บางส่วนไม่มีรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าไหลผ่าน  จึงต้องท าระบบน้ าทิ้งซึมลงใต้ดิน  และบาง
พื้นที่สภาพพื้นที่ของอาคารบ้านเรือนอยู่ต่ ากว่าระดับถนนก็ท าการระบายน้ าลงบ่อซึมหรือทุ่งนา 
 
ตารางที่ 4.4 สรุปปริมาณน้ าเสีย ในเขตเทศบาลต าบลแชะ 

แหล่งก าเนิดน  าเสีย ปริมาณน  าเสียต่อวัน 
ประมาณจากอัตราการ
ใช้น  าและประชากร 

ปริมาณน  าเสียต่อวัน 
จากการส ารวจ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน  าเสียต่อวัน 
ไม่เข้าระบบท่อ 

(ลบ.ม.) 
1.โซนที่ 1 961 508 453 
2.โซนที่ 2 314 754 - 440 

รวม 1275 1262 13 
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โซนที่ 2 จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ าเสียต่อวันจากการส ารวจ มีปริมาณมากกว่า ปริมาณน้ าเสียที่
คิดจากการอัตราการใช้น้ าและประชาชน เน่ืองจาก โซนที่ 2 ปริมาณน้ าเสียต่อวันเพิ่มขึ้น เพราะโซน
ที่ 2  มีการใช้น้ าจากศูนย์ราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอครบุรี เทศบาลต าบลแชะ สภ.ครบุรีส านักงาน
ที่ดินอ าเภอครบุรี เป็นต้น และโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง  ตลาดสด (ตลาดเช้า) 1 แห่ง  นอกจากนั้น น้ า
เสียบางส่วนมาจากพื้นที่นอกเขตเทศบาลซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ซึ่งมีการใช้น้ าจากเทสโกโลตัสตลาด  

ตารางที่  4.5   กราฟแสดงผลตรวจวัดปริมาณน้ าทิ้ง จ านวน 7 วัน เขตเทศบาลต าบลแชะ ตั้งแต่วันที่  
 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 
 

        

        

        

        

        

        

        
 

 
                     จุดท่ี 1   บริเวณสะพาน หมู่ 3  ต าบลแชะ (สะพานเสือคาบดาบ) 

   จุดที่ 2  บริเวณสะพาน หมู่ 4  ต าบลแชะ (สะพานหลังวัดแชะ) 
           จุดที่ 3  บริเวณสะพาน หมู่ 4 ต าบลแชะ (สะพานหน้าศาลเจ้า) 
                        จุดที่ 4  บริเวณสะพานห้วยทราย หมู่ 9  ต าบลบ้านใหม่ 
   จุดที่ 5  บริเวณสามแยกร้าน ส.เจริญเกษตร หมู่ 9 ต าบลบ้านใหม่   
               จุดที่ 6  บริเวณต้นยางรีสอร์ท  หมู่ 3  ต าบลแชะ 

 

ลบ.ม./วัน 
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700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

จุดที่ 4 

จุดที่ 1 

 

จุดที่ 2 

 

จุดที่ 3 

 

จุดที่ 5 

 
จุดที่ 6 

 



60 
 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4.3 ภาพถ่ายการตรวจสอบปริมาณน้ าทิ้ง เขตเทศบาลต าบลแชะ 
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 รูปที่ 4.4  ภาพถ่ายการตรวจสอบปริมาณน้ าทิ้ง เขตเทศบาลต าบลแชะ 
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4.5.2  ผลการทดสอบคุณภาพน  าเสีย ปริมาณบีโอดี ( Biochemical Oxygen Demand) 
ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าเสียเพื่อทดสอบหาลักษณะน้ าเสีย ปริมาณบีโอดี                   

เพื่อน าค่าผลทดสอบเปรียบเทียบเบื้องต้นของระบบบ าบัดน้ าเสียของแต่ละวิธี ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
โดยได้เก็บตัวอย่างน้ า  จ านวน 4  ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 13   มีนาคม  2557   คือ    

1)  จุดที่ 1  บริเวณสะพาน (สะพานเสือคาบดาบ)  หมู่ 3  ต าบลแชะ 
   -  ผลทดสอบค่า BOD  26  มิลลิกรัม/ลิตร 

2)  จุดที่ 2   บริเวณสะพานห้วยทราย  หมู่ 9  ต าบลบ้านใหม่   
-  ผลทดสอบค่า BOD  17  มิลลิกรัม/ลิตร 

3) จุดที่ 3 บริเวณสามแยกร้าน ส.เจริญเกษตร  หมู่  9 ต าบลบ้านใหม่   
-  ผลทดสอบค่า BOD  25  มิลลิกรัม/ลิตร 

4) จุดที่ 4 บริเวณต้นยางรีสอร์ท หมู่ 3 ต าบลแชะ  
-  ผลทดสอบค่า BOD  9  มิลลิกรัม/ลิตร 
 

ตารางที่ 4.6  ผลทดสอบค่าบีโอด ี (Biochemical Oxygen Demand ; BOD) 
ท่ี สถานท่ี ผลทดสอบ 

ค่า BOD 
มก./ลิตร 

ค่ามาตรฐาน 
ค่า BOD 
มก./ลิตร 

หมายเหตุ 

1 จุดที่ 1 บริเวณสะพานเสือคาบดาบ  ม.3  ต.แชะ 26 < 20  
2 จุดที่ 2 บริเวณสะพานห้วยทราย  ม. 9  ต.บ้านใหม่   17 < 20  
3 จุดที่ 3 บริเวณสามแยกร้าน ส.เจริญเกษตร  ม.  9          

ต.บ้านใหม่   
25 < 20  

4 จุดที่ 4  บริเวณต้นยางรีสอร์ท ม. 3 ต.แชะ 9 < 20  
  

(รายงานผลการทดสอบ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2557) 
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4.6  การศึกษาเปรียบเทียบเบื องต้นของระบบบ าบัดน  าเสียแต่ละวิธี 
4.6.1 ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย ซึ่งแบ่งตาม

ลักษณะการท างานได้  3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ 
(Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเน่ืองกัน บ่อสุดท้ายจะท า
หน้าที่เป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม           
บ่อปรับเสถียรสามารถบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร 
โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น  

 
ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ก่อสร้างง่าย 
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ า 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและดูแลรักษาต่ า 
4. การด าเนินงานและการดูแลรักษาท าได้ง่าย             
   ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
5. สามารถทนต่อภาระบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้น 
   อย่างกะทันหัน (Shock Load) 
6. มีกากตะกอนที่ต้องก าจัดน้อย 

1.ใช้พื้นที่ด าเนินการจ านวนมาก  
2.ค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาก 
 

 
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่เหมาะสมกับพื นที่ของ เทศบาลต าบลแชะ 
 ด้วยข้อจ ากัดของปริมาณน้ าเสียและคุณภาพน้ าเสียของเทศบาลต าบลแชะ การจัดการน้ าเสีย
ด้วยระบบบ่อปรับเสถียร ซึ่งมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ง่าย ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณการก่อสร้างใน
ขั้นต้นอาจจะสูงในด้านการจัดหาที่ดิน โดยในสภาพพื้นที่ปัจจุบันของเขตเทศบาลต าบลแชะ พื้นที่
โซนที่ 1 และโซนที่ 2 ยังเป็นพื้นที่เป็นทุ่งนาซึ่งมีความเหมาะสมในการด าเนินการจัดการน้ าเสียใน
ระบบนี้ และด้วยสภาพพื้นที่ของทิศทางการไหลของน้ า น้ าฝนและน้ า เสียส่วนใหญ่จะไหลไป
รวมตัวกันที่โซน 1 และโซน 2  ซึ่งอีก 10- 20 ข้างหน้าพื้นที่ส่วนนี้อาจจะเป็นชุมชนอาคารบ้านเรือน 
ที่ต้องขยับขยายออกไปในภายภาคหน้า การจัดหาพื้นที่เพื่อบ าบัดน้ าเสียอาจล าบากมากและยากมาก  
   ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) มีขั้นตอนของการด าเนินการ
และการซ่อมบ ารุงต่างๆไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย เป็นระบบที่สามารถทนต่อภาระบรรทุกที่
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เพิ่มมากขึ้นอย่างกะทันหัน ในส่วนท้ายของการจัดการกับระบบนี้เหลือกากตะกอนน้อยไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม และคลองล าแชะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของประชาชนในพื้นที่ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค และใช้ในการเกษตร ตลอดจนการสนับสนุนของบประมาณของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณส่วนใหญ่จะสนับสนุนการด าเนินการในลักษณะธรรมชาติ
บ าบัด 
 ดังนั้น ด้วยเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond) จึงมีความเหมาะสมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.6.2 ระบบบ าบัดน  าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Artificial wetlands)  
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ  ก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว แต่ต้องการลด
ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  ก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้ง นอกจากนี้ระบบบึง
ประดิษฐ์ก็ยังสามารถใช้เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียในขั้นที่  2 (Secondary Treatment) ส าหรับบ าบัดน้ า
เสียจากชุมชนได้อีกด้วย  

 
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ก่อสร้างง่าย 
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ า 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและดูแลรักษาต่ า 
4. การด าเนินงานและการดูแลรักษาท าได้ง่าย             
   ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
5. ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบ าบัดสูง 
6. สามารถจัดพื้นที่ เป็นสวนสุขภาพเพื่อการ
พักผ่อนได ้

1.ใช้พื้นที่ด าเนินการจ านวนมาก  
2.ค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาก 
 

 
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่เหมาะสมกับพื นที่ของ เทศบาลต าบลแชะ 
 ด้วยขนาดพื้นที่ในความดูแลของเทศบาลต าบลแชะ ที่รับผิดชอบประมาณ 2.50 ตาราง
กิโลเมตร และเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่ากึ่งเมือง แต่มีความหนาแน่นของประชากร และอาคารบ้านเรือน 
ร้านค้า ตลาด พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ทุกจุดมากกว่า 60 % ใช้สอยในเชิงเศรษฐกิจ และราคาที่ดินใน
เขตบาลมีราคาค่อนข้างแพง  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ ต้องใช้พื้นที่ในการด าเนินการ
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ที่มากพอในการสร้างเป็นบ่อเพื่อให้เกิดการบ าบัดน้ าเสีย และแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่ต้องการบ าบัด
ด้วยระบบบึงประดิษฐ์นี้ควรต้องตั้งอยู่ใกล้กับบึง  มิเช่นนั้นจะมีค่าใช่จ่ายในการรวบรวมขนถ่ายของ
เสียมาสู่บึงเพิ่มขึ้น และการด าเนินการของระบบบึงประดิษฐ์ซึ่งจะต้องมีชั้นหินรองก้นบ่อ และ
จะต้องปลูกพืชน้ า หลายชนิดในการบ าบัด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม บางปีมีน้ าท่วม
ขัง  ตลอดจนระยะห่างระหว่างบึงธรรมชาติและแหล่งก าเนิดของเสียจึงเป็นข้อจ ากัดหลักของการ
เลือกใช้บึงประดิษฐ์ในการบ าบัดน้ าเสียในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ  ซึ่งระบบนี้ควรจะเป็นระบบ
สุดท้ายของการบ าบัดต่อจากระบบปรับเสถียร 

4.6.3  ระบบบ าบัดน  าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ  (Rotating Biological Contactor; 
RBC) 

 ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีววิทยาให้น้ าเสียไหลผ่านตัวกลาง
ลักษณะทรงกระบอกซึ่งวางจุ่มอยู่ในถังบ าบัด ตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุนอย่างช้า ๆ เมื่อหมุน
ขึ้นพ้นน้ าและสัมผัสอากาศ จุลินทรีย์ที่อาศัยติดอยู่กับตัวกลางจะใช้ออกซิเจนจากอากาศย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ าเสียที่สัมผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะน าน้ าเสียขึ้นมาบ าบัดใหม่
สลับกันเช่นนี้ตลอดเวลา 
 
ตารางที่ 4.9  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating 
 Biological Contactor; RBC) 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. การเร่ิมเดินระบบ (Start Up) ไม่ยุ่งยาก    
2.การดูแลและบ ารุงรักษาง่าย  
3.ไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญมากนัก 
3. ไม่ต้องมีการควบคุมการเวียนตะกอนกลับ 
4.ใช้พลังงานในการเดินระบบน้อย เน่ืองจากใช้
พลังงานไฟฟ้าใช้ส าหรับขับเคลื่อนมอเตอร์
เท่านั้น   
5.ใช้พื้นที่น้อยในการด าเนินการ 

1.ราคาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีราคาแพง  
2.ใช้วัสดุอย่างดีเป็นส่วนประกอบ 
3.การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรบ่อยครั้ง 
4.แผ่นจานหมุนชีวภาพช ารุดเสียหายง่าย หาก
สัมผัส รังสี อุต ร้าไวโอเล็ตและสารพิษ เป็น
เวลานานอย่างต่อเน่ือง 
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เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่เหมาะสมกับพื นที่ของ เทศบาลต าบลแชะ 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC)  เป็น
ระบบที่ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีราคาเคร่ืองแพง ซึ่งจะต้องมี
งบประมาณรองรับในเร่ืองค่าซ่อมบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุกปี  เทศบาลต าบลแชะ เป็นเทศบาลขนาด
กลาง  มีรายได้จ ากัดในการบริหารจัดการภายในองค์กร มีภารหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆ
ด้าน  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้น
ให้เทศบาลจัดท าโครงการในลักษณะระบบบ าบัดน้ าเสียแบบธรรมชาติบ าบัดมากกว่า  ดังนั้น  ระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ จึงไม่ เหมาะ ทั้งสภาพของพื้นที่  และการใช้จ่ายใน
งบประมาณของเทศบาลต าบลแชะ 

4.6.4 ระบบบ าบัดน  าเสียแบบ Anaerobic fluidized bed (AFB)  

 ระบบนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบเคร่ืองกรองไร้ออกซิเจนตรงที่มีน้ าไหลจากข้างล่างขึ้น
ข้างบน จัดเป็นระบบตรึงฟิล์ม (Fixed film) แบบไร้ออกซิเจนที่มีตัวกลางขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทราย
เป็นที่จับของแบคทีเรีย อัตราการไหลของน้ าจะสูงมาก จนกระทั่งท าให้มีการลอยตัวของสาร
ตัวกลาง ตัวอย่างสารตัวกลาง ได้แก่ ทราย, แอนทราไซต์ ถ่านก ามะถัน เป็นต้น การใช้สารตัวกลาง
ขนาดเล็ก (เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองกรองไร้ออกซิเจน) ท าให้ระบบนี้มีพื้นที่ผิวจ าเพาะ (คิดหน่วย
ปริมาตร) สูงมาก ซึ่งเท่ากับการมีแบคทีเรียจ านวนมาก ในระบบอัตราเร็วในการก าจัดของเสียของ
ระบบนี้จึงสูงมาก ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในระบบนี้จึงมีขนาดเล็กกว่า ระบบอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามลักษณะ
การท างานซึ่งให้สารตัวกลางลอยตัวตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหาในการออกแบบและควบคุมระบบ
หลายอย่าง และต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการท าให้สารตัวกลางลอยตัวสูงกว่าระบบอ่ืน ระบบนี้นี้
จึงยังไม่ได้ยอมรับ 

 
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Anaerobic fluidzed bed (AFB)  

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียสูงมาก 
2. ในพื้นที่น้อย 
3.ให้พลังงานทดแทน Biogas 
 
 

1. มีความยุ่งยากในการออกแบบ 
2.ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างสูง 
3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาบ่อย 
4. เทคโนโลยีในการบ าบัดสูง 
5.ใช้พลังงานในการท างานมากในการที่จะท าให้
เกิดการขยายตัวชั้นตัวกลาง 
6.มีการน าระบบมาใช้จริงน้อยมากในระดับ Full 
Scale น้อยมากในประเทศไทย 
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เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่เหมาะสมกับพื นที่ของ เทศบาลต าบลแชะ 
 ด้วยข้อจ ากัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาเกิดจากบ้านเรือน ร้านค้า ในเขตเทศบาลต าบลแชะ
ที่ปล่อยสู่แม่น้ าล าคลอง  ร่วมถึงจากการเกษตร   ปริมาณน้ าเสียและลักษณะค่าบีโอดีไม่เกินค่า
ก าหนดและบางจุดสูงเกินค่าก าหนดไม่มากนักส าหรับคุณภาพน้ าเสียของชุมชน   ด้วยเงื่อนไขความ
สกปรกของน้ าเสียมีปริมาณไม่มาก พอที่สามารถท าให้มีการลอยตัวของสารที่เรียกว่าตัวกลางได้
ตลอดเวลา ซึ่งหากสารตัวกลางไม่สามารถลอยตัวก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการออกแบบและควบคุม
ระบบหลายอย่าง ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการท าให้สารตัวกลางลอยตัวตลอดเวลา  นั่นคือ ทราย   
แอนทราไซต์, ถ่านกัมมันต์    ระบบก็จะไม่สามารถท างานได้สมบูรณ์  ระบบนี้เหมาะกับพื้นที่ที่มี
ปริมาณน้ าเสียและลักษณะค่าบีโอดีที่สูงมาก หรือเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพ 
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดพลังงานหรือทดแทนพลัง เพื่อลดต้นทุนในการลงทุน เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนมาก ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Anaerobic 
fluidzed bed (AFB) มีข้อจ ากัดของการออกแบบ และค่าใช้จ่ายและเทคโนโลยีในการก่อสร้างสูง จึง
ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่บ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.6.5  ระบบบ าบัดแบบ Up flow  Anaerobic Sludge Blanket (UASB)  
ระบบ UASB เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ  ลักษณะ

ทั่วไปของถังปฏิกิริยาเป็นถังปิดรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วน
แรกเป็นถังหมักอยู่ส่วนล่างของถังปฏิกิริยา  ส่วนที่สองเป็นส่วนตกตะกอนและแยกก๊าซออกจากน้ า
เสีย (Gas - Solid Separator, GSS) ประกอบขึ้นด้วยระบบแผ่นกั้น (Baffle System) ซึ่งเอียงท ามุม
ประมาณ 50 องศา อยู่ส่วนบนของถังปฏิกิริยาท าหน้าที่แยกของเหลว ก๊าซ และตะกอนจุลินทรีย์ออก
จากกัน การท างานของระบบมีลักษณะดังนี้ น้ าเสียไหลเข้าสู่ส่วนล่างของถังปฏิกิริยาและสัมผัสกับ
ชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง  โดยเรียกชั้นตะกอนจุลินทรีย์นี้ว่า ชั้นตะกอนล่าง  (Sludge 
Bed) จุลินทรีย์ที่อยู่ชั้นตะกอนล่างจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียท าให้เกิดเซลล์ของจุลินทรีย์
และก๊าซต่าง ๆ ก๊าซที่เกิดขึ้นจะเกาะอยู่ตามผิวของตะกอนจุลินทรีย์   ความเร็วของน้ าเสียและฟอง
ก๊าซที่ไหลขึ้นในถังปฏิกิริยาจะพาเอาน้ าเสียไหลขึ้นสู่ด้านบน ท าให้มีการสัมผัสกันระหว่างน้ าเสีย
กับชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยที่อยู่ด้านบนซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นต่ ากว่าชั้นตะกอนล่าง เรียก
ชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยนี้ว่า ชั้นตะกอนลอย (Sludge Blanket) ระหว่างที่น้ าเสียไหลขึ้นสู่
ส่วนที่ท าหน้าที่ตกตะกอน สารอินทรีย์ยังคงถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในชั้นตะกอนลอย  

การลอยขึ้นของตะกอนจุลินทรีย์ที่มีก๊าซเกาะจะกระทบกับระบบแผ่นกั้นซึ่งจะแยกตะกอน
จุลินทรีย์ให้ตกตะกอนกลับสู่ถังหมักอีกคร้ัง คือ เมื่อน้ าเสีย ตะกอนจุลินทรีย์ และก๊าซไหลสู่ส่วน
ตกตะกอนจะกระทบกับส่วนที่  ซึ่งท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ก๊าซไหลขึ้นไปตามส่วนที่ 2 โดยก๊าซที่ถูก
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แยกออกจากน้ าเสียและตะกอนจุลินทรีย์จะลอยขึ้นสู่ส่วนที่ เก็บก๊าซ  ส่วนน้ าเสียและตะกอน
จุลินทรีย์ที่ถูกแยกออกมาจะไหลขึ้นไปสู่ส่วนที่  2 และส่วนที่ 3 ซึ่งมีลักษณะการไหลของน้ าเป็น
แบบปลั๊กโฟล (Plug Flow) ท าให้เกิดการแยกตัวของน้ าเสียและตะกอนจุลินทรีย์ น้ าเสียจะไหลออก
จากถังปฏิกิริยาไป ส่วนตะกอนจุลินทรีย์จะตกมายังส่วนที่ 3 และส่วนที่ 2 ตามล าดับ แล้วจมตัวลงสู่
ส่วนที่เป็นถังหมักอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง  

กล่าวโดยสรุป คือ ส่วนที่  1 เป็นตัวป้องกันมิให้ก๊าซที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นถังหมักมา
รบกวนการตกตะกอนในส่วนที่  2 และ 3 ได้ นอกจากนี้ตะกอนจุลินทรีย์สามารถที่จะตกลงสู่ชั้น
ตะกอนล่างท าให้ตะกอนจุลินทรีย์ในถังหมักหลุดออกไปกับน้ าที่ระบายออกน้อยลง 
 
ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ  Up flow  Anaerobic Sludge 
 Blanket (UASB)  

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ค่าก่อสร้างต่ า 
2. ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียสูงมาก 
3. ในพื้นที่น้อย 
4.ให้พลังงานทดแทน Biogas 

1. มีความยุ่งยากในการออกแบบและเดินระบบ 
2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาบ่อย 
3.ไม่เหมาะสมกับน้ าเสียที่มีสารแขวนลอยสูง 
  

 

เงื่อนไขหรือขอ้จ ากัดท่ีเหมาะสมกับพื นที่ของ เทศบาลต าบลแชะ 
ตามสภาพพื้นที่ทางน้ าเสียที่ไหลผ่านในเขตเทศบาลต าบลแชะ ทั้ง 6  จุด  ของเทศบาลต าบล

แชะ ซึ่งในระบบ UASB นี้ จะสามารถด าเนินงานได้ดีมีประสิทธิภาพจากโดยการไหลของน้ าต้อง
เป็นแบบไหลจากด้านล่างขึ้นสู้ด้านบนต้องมีการสร้างตัวโครงสร้างบ่อบ าบัดที่มีระบบควบคุมที่ดี
ได้มาตรฐานงบประมาณที่สูงควบคู่กับการจ ากัดของระบบนี้ต่างๆ โดยที่น้ าเสียที่ป้อนเข้าระบบควร
มีสารแขวนลอยต่ า  การสร้างเม็ดตะกอนท าได้ยาก เนื่องจากต้องมีการเลี้ยงแบคทีเรียให้จับตัวเป็น
เม็ด  มิเช่นนั้นจะด้อยประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมดูแลยาก เน่ืองจากต้องพยายามรักษาตะกอน
ของแบคทีเรียในระบบให้เหมาะสม และควบคุมการล้างออก( Wash Out)คือเป็นสภาวะที่ตะกอน
เบาหลุดออกจากระบบอย่างมาก ในระบบนี้ต้องการอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อช่วย
ในการกวน ต้องใช้บุคลากรที่มีความช านาญและงบประมาณที่ มากพอ หากทางเทศบาลจะ
ด าเนินการในระบบดังกล่าวได้ต้องใช้ต้นทุนที่สูง  
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 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ  Upflow  Anaerobic Sludge Blanket (UASB) เป็นระบบบ าบัดที่มี
การออกแบบและเดินระบบที่ซับซ้อน ใช้พื้นที่น้อยในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ระบบนี้นิยมใช้บ าบัด
น้ าน้ าเสียที่มีค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) สูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งจะได้พลังงานทดแทนในระบบก๊าชชีวภาพ  ลดก๊าซเรือนกระจกได้ ตลอดจน
สามารถลดต้นในการลงทุนผลิตของโรงงานได้ 
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บทที ่5  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  ระบบบ าบัดน  าเสีย 
 
ตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบที่เหมาะสมของเทศบาลต าบลแชะ 

 
ประเด็นท่ีพิจารณา 

ระบบบ าบัดน  าเสียเติมอากาศ ระบบบ าบัดน  าเสีย
ไม่เติมอากาศ 

หมายเหตุ 

บ่อปรับ
เสถียร 

บึง
ประดิษฐ์ 

RBC AFB UABS 

1.คุณภาพน้ าเสียเข้าระบบ 3 3 2 1 1  
2.คุณภาพน้ าเสียหลังบ าบัด 3 3 3 2 2  
3.ขนาดที่ดิน 1 1 3 2 3  
4.การลงทุน 2 3 1 1 3  
5.การเดินระบบ/บ ารุงรักษา 4 4 2 2 2  
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ 4 4 2 2 1  
7.ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา 4 3 1 1 1  
8.ความง่ายในการก่อสร้าง 4 3 1 1 1  
9.ภาระที่เพิ่มขึ้นมา  3 2 2 3 2  
10.พลังงานทดแทน 0 0 1 4 4  

รวม 28* 26 18 19 20  
 
เกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสม ในแต่ละข้อแสดงตามคะแนนตัวเลขจากดีมากที่สุด                            
ถึง น้อยที่สุด คือ     4 : มากที่สุด  3 : มาก      2 : ปานกลาง       1 : น้อย  0 : น้อยที่สุด  
 ผลการศึกษาระบบบ าบั ดน้ าเสียชุมชน ผู้ วิจัยจึงเลือกที่ จะออกแบบระบบบ าบัด                        
น้ าเสียโดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียน้ าตามล าดับ ดังนี ้

1.  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)  เป็นอันดับแรก เนื่องจาก
ผลจากการทดสอบค่าบีโอดี จ านวน 4 จุด ของน้ าทิ้งที่ปล่อยลงทุ่งนาและคลองล าแชะ 
ปริมาณบีโอดี มีค่า 9 – 26 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีจ านวน 2  จุด ที่ค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย  
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ซึ่งคุณภาพน้ าเสียดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับ
เสถียร ที่รับน้ าเสียที่มีค่าความสกปรกไม่สูงมาก  โดยเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัย
ธรรมชาติในการบ าบัดน้ าเสีย  คุณภาพน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดด้วยระบบนี้สามารถ
ปล่อยสู่ล าคลองธรรมชาติได้   ตลอดจนเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูง ในการ
ด าเนินงาน ไม่ต้องมีเทคโนโลยีมากในการบ าบัดน้ าเสีย การด าเนินงานและการดูแล
บ ารุงรักษาท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นระบบที่สามารถทนต่อภาระความสกปรก
และปริมาณน้ าเสียที่เพิ่มมากขึ้นอย่างกะทันหัน ในส่วนท้ายของการจัดการกับระบบนี้
เหลือกากตะกอนน้อยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และคลองล าแชะเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญ
ของประชาชนในพื้นที่  ส าหรับอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตร ตลอดจนการ
สนับสนุนของบประมาณของ กองทุนสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณส่วนใหญ่จะสนับสนุนการด าเนินการ
ในลักษณะธรรมชาติบ าบัด  แต่มีข้อเสียระบบนี้ที่ต้องใช้พื้นที่ด าเนินการมาก 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์เป็นล าดับเป็นอันดับที่ 2 ระบบบึงประดิษฐ์ส่วน
ใหญ่เป็นระบบที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว  ด้วยสภาพพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลแชะเป็นที่ลุ่ม พืชที่น ามาปลูกในระบบอาจไม่เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณ
ตามต้องการ  บางปีพื้นที่ที่ก าหนดโซนบ าบัดน้ าน้ าเสียมีน้ าท่วมขัง  อาจท าให้การ
บ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ  แต่ระบบนี้มีข้อดีคือเป็นระบบไม่ซับซ้อนและไม่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีในการบ าบัดสูง เป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก แต่มีข้อเสียคือใช้
พื้นที่ด าเนินการมาก 

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ  อันดับที่  3  เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทาง
ชีววิทยาให้น้ าไหลผ่านตัวกลาง น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดยังต้องเข้าสู่ระบบแบบปรับ
เสถียรก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นระบบที่ดูแลและบ ารุงรักษาง่าย ไม่
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้มากนักในการควบคุม  แต่มีข้อเสียคือ เคร่ืองจัก
อุปกรณ์มีราคาแพง และช ารุดเสียหายง่าย   จึงไม่เหมาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยเงื่อนไขด้านงบประมาณ พื้นที่และบุคลากรที่ต้องคอยซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ตลอดเวลา 

4. ระบบบ าบัดแบบ Up flow  Anaerobic Sludge Slanket (UASB) อันดับที่ 4 เป็นระบบมี
การออกแบบที่ซับซ้อน ข้อดีใช้พื้นที่น้อยในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ระบบนี้นิ ยม ใช้
บ าบั ดน้ าน้ า เสี ยที่ มี ค่ า  Biochemical Oxygen Demand (BOD) สู ง  เช่ น  โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะได้พลังงานทดแทนในระบบ
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ก๊าชชีวภาพ  ลดก๊าซเรือนกระจกได้ ตลอดจนสามารถลดต้นในการลงทุนผลิตของ
โรงงานได้ 

5. ระบบบ าบัดแบบ Anaerobic fluidized bed (AFB) อันดับสุดท้ าย เป็นระบบที่ ใช้
ตัวกลางในการบ าบัดน้ าเสีย ลักษณะการท างานซึ่งให้สารตัวกลางลอยตัวตลอดเวลา 
ก่อให้เกิดปัญหาการออกแบบและควบคุม สิ้นเปลืองพลังงานในการท าให้สารตัวกลาง
ลอยตัวสูงกว่าระบบอื่น ระบบนี้จึงไม่เป็นที่ยอมรับ 

จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศและทิศทางการไหลของน้ าทิ้งในปัจจุบันจะแบ่งพื้นที่ได้ 2 
โซน คือ  

โซนที่ 1 ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4  ต าบลแชะ 
โซนที่ 2  ด้านทิศตะวันออก  หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 8  และหมู่ที่ 9  ต าบลบ้านใหม่ 

 

5.2  ระบบรวบรวมน  าเสีย 
 1)  ระบบรวบรวมน้ าเสียที่เหมาะสมควรแบ่งการรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

แยกเป็น 2 โซน โซนที่ 1 พื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย คือ บริเวณ
ทุ่งนา บ้านแชะ หมู่ 3 ต าบลแชะ ซึ่งสภาพพื้นที่ปัจจุบันยังเป็นทุ่งนา ด้านข้างทุ่งนาเป็น
ติดคลองล าแชะระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และรองรับน้ าใน
ในอนาคต 10 – 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งใช้พื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ  7  ไร ่

 2)  โซน 2 พื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย คือ บริเวณทุ่งนา  บ้านใหม่ หมู่ 
8 ต าบลบ้านใหม่  ซึ่งสภาพพื้นที่ปัจจุบันยังเป็นทุ่งนา ด้านหลังบริเวณทุ่งนาเป็นเหมือง
ส่งน้ า และคลองล าแชะตามล าดับ ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่
และรองรับน้ าในในอนาคต 10 – 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งใช้พื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมด
ประมาณ  5  ไร่  ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบรางระบายน้ าและระบบท่อเดิมของ
เทศบาลต าบลแชะ จะต้องท าการตรวจสอบซ่อมแซม เนื่องจากรางระบายน้ าและท่อรับ
น้ าทิ้งก่อสร้างมานานแล้ว บางแห่งช ารุดเสียหาย ท าให้น้ าเสียร่ัวซึมลงใต้ชั้นดิน ท าให้
พื้นถนนมีการทรุดตัว โดยจะต้องท าการวางแผน ส ารวจและออกแบบแนวท่อระบาย
น้ าทิ้งบางจุดขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการ  เพื่อการระบายน้ าฝนและน้ า
เสียตามทิศทางที่ก าหนด คือ โซนที่ 1 และ โซนที่ 2 (รูปที่ 5.1) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาออกแบบในคร้ังนี้  เทศบาลต าบลแชะควรน าไปพิจารณาในการวาง
แผนการจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลต าบลแชะต่อไปตามขั้นตอนดังนี้ 
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 5.3.1 การจัดท าแผนแม่บทการจัดการน้ าเสีย  คือ แผนที่มีการวางรูปแบบการรวบรวมน้ า
เสียและการบ าบัดน้ าเสีย ผังสถานีบ าบัดน้ าเสีย องค์ประกอบต่างๆก าหนดขั้นตอน
การก่อสร้างและแผนการเงินเป็นต้น ลงบนพื้นที่ ที่ต้องการให้มีระบบการจัดการน้ า
เสีย ในแผนแม่บทจะต้องพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการ การจัดการน้ าเสีย 
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งการจัดท าโครงการออกเป็นขั้นตอน 

 5.3.2 การศึกษาความเหมาะสม 
 1)  การศึกษาความเหมาะสม เป็นการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้าน

ต่างๆทั้ งทางเทคนิค  สังคม การเงิน  เศรษฐศาสตร์ องค์กร และทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 2)  ต้องคงหลักการพื้นฐานที่มีในแผนแม่บท อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมในรายละเอียดของทางเลือกอ่ืนๆ ด้วย เช่น โครงสร้างองค์กร และควร
พิจารณาแบ่งการด าเนินการเป็นระยะต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 3)  ต้องประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินด้านสังคมในช่วงเร่ิมต้น และต้อง
มั่นใจว่ามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการให้การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 4)  วิเคราะห์ความอยู่รอดและความยั่งยืนของโครงการ โดยจะต้องระบุต้นทุนที่
แน่นอน ความสามารถที่จะจ่ายได้ และความพึงพอใจที่จะจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ า
เสียของประชาชน 

 5)  การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ โดยในช่วงของการคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการ
ควรจัดท าการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทาง
สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 5.3.3 ข้อส าคัญที่ควรพิจารณา 
 1)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม เป็นเอกสารส าคัญและเป็นข้อก าหนดประการ

หนึ่ งของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องยื่นพร้อมกับโครงการที่ขอรับ
สนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 2)  โครงการจัดการน้ าเสียจะต้องเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการเสนอ
โครงการจะต้องมีผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้ว และในกรณีที่ต้องการ
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดส่ง
เอกสารการออกแบบรายละเอียดให้ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
5.4   สรุปผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยการแบ่งโซนการบ าบัดน้ าเสียออกเป็น   2 โซน  
และออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ซึ่งเป็นระบบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและดูแลรักษาต่ า และไม่ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานมาก  แต่ต้อง
ลงทุนใช้งบประมาณมากในคร้ังแรก ในการจัดซื้อที่ เป็นซึ่ งเป็นที่ดินของเอกชน และใน
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน พื้นที่ของเทศบาลต าบลแชะก าลังเติบโตด้านการลงทุน ร้านค้า อาคาร
พาณิชย์ ค้าปลีกและส่งเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนข้อมูลการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ปัญหา
เร่ืองน้ าเสียเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องจัดการและแก้ไขในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสภาพการปัจจุบัน 
คือ ปล่อยน้ าเสียลงคลองล าแชะโดยตรง โดยไม่ผ่านการบ าบัด ดังนั้น การด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จะเร่ิมด าเนินการแก้ไขและต้องท าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเทศบาลต าบลแชะต้อง
วางแผนหาเพื่อที่รองรับก่อน เพราะการขยายตัวของอาคารพาณิชย์ ท าให้ประชาชนย้ายออกมาอยู่
ชานเมือง ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการสรรหาพื้นที่ในการจัดท าระบบบัดน้ าเสียในอนาคตอย่างแน่นอน
ตลอดจนต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการที่สูงขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
รายการค านวณการคาดการณ์ประชากรในแต่ละโซน 
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ค านวณการคาดการณ์ประชากรในแต่ละโซน  อีก  10  ปีข้างหน้า 

1) โซนท่ี 1  เมือ่  t1 = 2548 t2 = 2556 t = 2566 

   y1 = 3781 y2 = 3630 
- ท านายทางเลขคณิต 

y  =  y2 + (y2 - y1)( t - t2) 
                       ( t2 - t1) 
y  = 3630 +(3630-3781)(2566-2556) 
                              (2556 - 2548) 

   = 3630 +(-151)(10)     = 3630(8)-1510  
                        8                            8 

y   =   3,411  คน 
- ท านายทางเรขาคณิต 

Log y     =  log y2 + (log y2 – log y1)( t - t2) 
                              ( t2 - t1) 
= log 3630 +( log 3630- log 3781)(2566-2556) 
                                     (2556 - 2548) 

= 3.56 +(3.599 - 3.577)(10) 
                          8 

= 3.56(8) +(0.021)(10)     =   28.47 + 0.21   =  3.586 
                           8                             8 

                                Log 10      =  x       ;   10     =  y 
       y   =  10^3.586 

       y   =  3,854  คน 
 

- เฉลี่ย 2 วิธี   y  =  (3,411+3,854) / 2 =   3,632 คน 
 
 
 

y   x  
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2) โซนท่ี 2  เมื่อ  t1 = 2548 t2 = 2556 t = 2566 

   y1 = 2627 y2 = 2521 
- ท านายทางเลขคณิต 

y  =  y2 + (y2 - y1)( t - t2) 
                       ( t2 - t1) 
y  = 2521 +(2521-2627)(2566-2556) 
                              (2556 - 2548) 

   = 2521 +(-106)(10)     = 2521(8)-1060 
                        8                            8 

y   =   2,388  คน 
- ท านายทางเรขาคณิต 

Log y     =  log y2 + (log y2 – log y1)( t - t2) 
                              ( t2 - t1) 
= log 2521 +( log 2521- log 2627)(2566-2556) 
                                     (2556 - 2548) 

= 3.40 +( 3.40- 3.42)(10) 
                         8 

= 3.40(8) +(0.02)(10)     =   27.2 + 0.2   =  3.425 
                           8                             8 

                                Log 10      =  x       ;   10     =  y 
       y   =  10^3.425 

       y   =  2,660  คน 
 

- เฉลี่ย 2 วิธี   y  =  (2,388+2,660) / 2 =   2,524 คน 
 
 

 
 

y   x  
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ภาคผนวก ข 
การตรวจวัดปริมาณน  าทิ งลงคลองล าแชะ จ านวน 6 จุด 
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สรุป 
ตารางตรวจวัดปริมาณน  าทิ ง ท่ีปล่อยลงคลองล าแชะ จ านวน 6 จุด 

เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งแต่วันที่  7 – 13  กุมภาพันธ์  2557  จ านวน 7 วัน  

 

ที ่ สถานที่ จ านวนวัน เฉลี่ย 

(ม3/วัน) วันที่ 1 

(ม3/วัน) 

วันที่ 2 

(ม3/วัน) 

วันที่ 3 

(ม3/วัน) 

วันที่ 4 

(ม3/วัน) 

วันที่ 5 

(ม3/วัน) 

วันที่ 6 

(ม3/วัน) 

วันที่ 7 

(ม3/วัน) 

1 จุดที่ 1 58 60 62 64 65 66 67 63 

2 จุดที่ 2 90 94 99 100 103 105 101 99 

3 จุดที่ 3 179 182 185 186 189 186 182 184 

4 จุดที่ 4 535 496 602 573 592 572 690 580 

5 จุดที่ 5 165 174 179 171 171 179 178 174 

6 จุดที่ 6 152 157 162 163 171 166 166 162 

 รวม 1179 1163 1289 1257 1291 1274 1384 1262 
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ภาคผนวก ค 
ออกแบบค านวณพื นท่ีบ่อบ าบัดน  าเสีย 
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ออกแบบค านวณพื นท่ี    โซนท่ี 1 
ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)   

 
 1. ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ใช้ที่ดิน  =  3  ตร.ม/คน  
 2. จ านวนประชากร 10  ปีข้างหน้า    = 3,632    คน 
 3. พื้นที่  3,632 x 3    =         10,896    ตร.ม. 
        =     6.81      ไร ่
    ประมาณ   =     7      ไร ่
 
 
 

ออกแบบค านวณพื นท่ี    โซนท่ี 2 
ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)  

 
 1. ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ใช้ที่ดิน  =  3  ตร.ม/คน  
 2. จ านวนประชากร 10  ปีข้างหน้า    = 2,524    คน 
 3. พื้นที่  2,524 x 3    =           7,572    ตร.ม. 
        =     4.73     ไร ่
      ประมาณ    =     5     ไร่ 
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ภาคผนวก ง 
ค านวณต้นทุนเบื องต้นในการด าเนินการระบบบ าบัดน  าเสีย 
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ค านวณต้นทุนเบื องต้นในการด าเนินการระบบบ าบัดน  าเสีย  โซนท่ี  1 
ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)   

 
ล าดับ 
ที่ 

รายการ ปริมาณงาน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ จ านวน หน่วย 

1 ค่าจัดซื้อที่ดิน 7 ไร ่ 900,000 6,300,000  
2 ค่าขุดดิน 

บ่อ FACULTATIVE POND 
ขนาด 54x68x3.00 ม. 

8,962 ลบ.ม. 50 448,100  

3 ค่าขุดดิน 
บ่อ AEROBIC  POND 
ขนาด 36x68x1.50 ม. 

3,220 ลบ.ม. 50 161,000  

4 ค่าขุดดิน 
บ่อ MATURATION  POND 
ขนาด 30x68x2.50 ม. 

3,948 ลบ.ม. 50 197,400  

5 งานวางท่อ 8 จุด 5,000 40,000  
 รวมเป็นเงิน    7,146,500  

(เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ค านวณต้นทุนเบื องต้นในการด าเนินการระบบบ าบัดน  าเสีย  โซนท่ี  2 
ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)   

 
ล าดับ 
ที่ 

รายการ ปริมาณงาน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ จ านวน หน่วย 

1 ค่าจัดซื้อที่ดิน 5 ไร ่ 900,000 4,500,000  
2 ค่าขุดดิน 

บ่อ FACULTATIVE POND 
ขนาด 50x55x3.00 ม. 

6,945 ลบ.ม. 50 347,250  

3 ค่าขุดดิน 
บ่อ AEROBIC  POND 
ขนาด 40x50x1.50 ม. 

1,788 ลบ.ม. 50 89,400  

4 ค่าขุดดิน 
บ่อ MATURATION  POND 
ขนาด 29x50x2.50 ม. 

2,656 ลบ.ม. 50 132,800  

5 งานวางท่อ 7 จุด 5,000 35,000  
 รวมเป็นเงิน    5,104,450  

(ห้าล้านหนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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ภาคผนวก จ 
การออกแบบระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อปรับเสถียร  เบื องต้น 
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ประวัติผู้เขียน 

  นายยุทธชัย  แสนสุข  เกิดวันที่ 5 มกราคม  2517 ที่อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ที่อยู่
ปัจจุบัน 281 ซอยเดชอุดม 6 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่งหน้าที่การ
ท างานปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 7 เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ระดับมัธยมต้น โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สกลนคร  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปว.ส.) มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  สุโขทัยธรรมาธิราช  
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 

 


