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น้ําเสียคืออะไร ????

นํ้าเสีย คือ  นํ้าท่ีผานการนําไปใชประโยชนใน
กิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิต เปนนํ้าท่ีมีสิ่งเจือปนตาง ๆ 
ในปริมาณสูงจนกระท่ังกลายเปนนํ้าท่ีไมเปนท่ีตองการของ
คนท่ัวไป 



ประเภทน้ําเสีย  

• น้ําเสียจากแหลงชุมชน (Domestic Wastewater)

• น้ําเสียจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastewater) 

• น้ําเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) 



ลักษณะของน้ําเสีย

• ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics)

• ลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics) 

• ลักษณะทางชวีภาพ (Biological Characteristics)



ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics)

• สี 

• กลิ่น

• ความขุน

• อุณหภูมิ

• สภาพการนําไฟฟา

• ของแข็งตางๆ



ลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics) 
- สารอินทรีย (Organic Matter)

- คาความเปนกรด – ดาง  (pH)

- คลอไรด (Chlorides)

- ไขมันและน้ํามัน (Oil & Grease)

- ไนโตรเจน (Nitrogen)

- ฟอสฟอรัส (Phosphorus)

- ซัลเฟอร (Sulfur)

- โลหะหนัก (Heavy Metals)

- กาซ  (Gases)



ลักษณะทางชีวภาพ (Biological Characteristics)
ไดแก  จุลินทรียที่มีขนาดเล็ก ๆ ซึ่งไมอาจจะมองดวยตาเปลาได ตองอาศัยกลองจุลทรรศน เชน  

 แบคทีเรีย   

 รา   

 สาหราย 

 โปรโตซัว



ลักษณะการไหลของน้ําเสีย

จะแตกตางกันตามแหลงกําเนิดของนํ้าเสีย เน่ืองมาจาก

กิจกรรมการใชนํ้าท่ีไมเหมือนกัน  คือ นํ้าเสียชุมชนอัตราการไหลข้ึนอยู

กับประเภทของอาคารตาง ๆ สวนนํ้าเสียอุตสาหกรรมข้ึนอยูกับ

ขบวนการผลิตและปริมาณนํ้าใชในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ เปนตน 



อัตราการไหลของนํ้าเสยีและคาบีโอดีจากชุมชนของอาคารประเภทตาง ๆ

(ลิตร/วัน-หน่วย(1)) (กรัม/วัน-หน่วย(2))

อาคารชุด / บ้านพัก 520 48 ยูนิต

โรงแรม 1061 123 ห้อง

หอพัก 78 76 ห้อง

สถานบริการ 410 26 ห้อง

หมู่บ้านจัดสรร 179 12.6 คน

โรงพยาบาล 800 94 เตียง

โรงมหรสพ - 0.57 ที�นั�ง

ภัตตาคาร 25 53 ตารางเมตร

ตลาด 69 21 ตารางเมตร

ห้างสรรพสินค้า 4.6 0.27 ตารางเมตร



อัตราการไหลของนํ้าเสียจากโรงงานประเภทตาง ๆ

อัตราการไหล อัตราการไหล   

(ลิตร/หน่วย.วัน) (ลิตร/หน่วย.วัน)

นม ลบ.ม./ตัน 2 - 7 นมเปรี�ยว ลบ.ม./ตัน 20

เนยแข็ง ลบ.ม./ตัน 10 เนยเหลว ลบ.ม./ตัน 20

ขนมปัง ลบ.ม./ตัน 2 - 4 ขนมช๊อคโกแลต ลบ.ม./ตัน 15 - 17

ไอครีม ลบ.ม./ตัน 10 มันฝรั�งสําเร็จรูป ลบ.ม./ตัน 8

ผักกระป๋อง ลบ.ม./ตัน 2 - 14 ปลากระป๋อง ลบ.ม./ตัน 16 - 20

ผลไม้กระป๋อง ลบ.ม./ตัน 1 - 3 เหล้า ลบ.ม./ตัน 60 - 80

ไวท์ ลบ.ม./ตัน 3 เบียร์ ลบ.ม./ตัน 10 - 20

พลาสติก ลบ.ม./ตัน 500 กระดาษ ลบ.ม./ตัน 200 - 800

ไม้อัด ลบ.ม./ตัน 12 ยาง ลบ.ม./ตัน 100

ซักผ้า ลบ.ม./ตัน 20 - 30 กระเบื�องถ้วยชาม ลบ.ม./ตัน 3 - 40

เหล็กกล้า ลบ.ม./ตัน 65 - 200 ย้อมผ้า ลบ.ม./ตันฝ้าย 200 - 300

ซีเมนต์ ลบ.ม./ตัน 2 - 3 เหล็กหล่อ ลบ.ม./ตัน 3 - 8

โรงฆ่าวัว ลิตร/(ตัว.วัน) 40 - 50 โรงฆ่าไก่ ลิตร/(ตัว.วัน) 0.3 - 0.4

กลั�นนํ�ามัน ลบ.ม./ลบ.ม. นํ�ามัน 3 - 70 โรงรีดนม ลิตร/(ตัว.วัน) 70 - 80

ประเภทของโรงงาน หน่วย ประเภทของโรงงาน หน่วย



ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย
1. ระบบบําบัดขั้นตน (Primary Treatment)

2. ระบบบําบัดขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment)

3. ระบบบําบัดขั้นท่ีสาม (Tertiary Treatment)

4. ระบบการฆาเชื้อโรคและการบําบัดตะกอน/สลัดจ

(Disinfecting and Sludge Treatment)  



ระบบบําบัดขั้นตน 

 การดกัด้วยตะแกรง (Screening)

 การกาํจดักรวด-ทราย (Grit removal)

 การตกตะกอน (Sedimentation)

 การกาํจดันํา้มันและไขมัน (Oil and grease removal)



ระบบบําบัดขั้นที่สอง

 ระบบเอเอส (Activated Sludge)

 ระบบสระเตมิอากาศ (Aerated Lagoon)

 ระบบคูวนเวยีน (Oxidation Ditch)

 ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

 ระบบทริคคลงิฟิลเตอร์ (Trickling Filter)

 ระบบอาร์บีซี (RBC)

 ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket,UASB)



ระบบบําบัดขั้นที่สาม

กําจัดสารแขวนลอยและส่ิงเจือปนอื่น ๆ ที่

หลงเหลือจากการบําบัดข้ันที่สอง เพื่อใหน้ําที่ได

ผานการบําบัดแลวสามารถนํากลับมาใชไดอีก 



กระบวนการบําบัดน้ําเสยีและหนาที่หลักของแตละระบบ



แนวทางเลือกระบบบําบัดน้ําเสีย

 ลักษณะของน้ําเสีย

 ระดับของการบําบัด

 สภาพของทองถ่ิน

 ความยากงายของการดูแลรักษาระบบ

 ระบบมีประสิทธิภาพและราคาประหยัด



กระบวนการบําบัดน้ําเสยี

1. กระบวนการทางกายภาพ

2. กระบวนการทางเคมี

3. กระบวนการทางชีวภาพ



กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ
- ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอยีด

- ถังดกักรวดทราย

- ถังดกัไขมนัและนํา้มนั

- ถังตกตะกอนขั้นต้น

- ถังตกตะกอนขั้นทีส่อง



ตะแกรงสําหรับดกัจับของแขง็ทีม่ากบันํา้เสีย
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ถังดกักรวดทราย
21



ถังตกตะกอนขั้นต้นแบบส่ีเหลีย่มผืนผ้า
22



ถังตกตะกอนแบบวงกลมและแบบส่ีเหลีย่มผืนผ้า
23



ถังดกัไขมนัและนํา้มนัขนาดเลก็

24



ถังดกัไขมนัแบบ API Separator
25



กระบวนการทาํงานถังทาํให้ลอยตัว
26



ถังทาํให้ลอยตัว

27



กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางเคมี

- กระบวนการโคแอกกเูลช่ัน

- การทาํให้เป็นกลางหรือการปรับค่าพเีอช

- การแลกเปลีย่นไอออน

- ออกซิเดช่ัน - รีดกัช่ัน



กลไกของโคแอกกูเลชัน
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ถังปฏิกริิยาในกระบวนการโคแอกกูเลชัน
30



กระบวนการปรับพเีอช
31



กระบวนการแลกเปลีย่นไอออน
32



สารออกซิไดซที่ใชในงานบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีเคมี



สารรีดิวซที่ใชงานบําบัดน้ําเสียดวยวธิีเคมี



Activated Sludge Process
กระบวนการเอเอส

•ระบบเอเอส (Activated Sludge) 

•ระบบฟลมตรึง (Fixed Film)

•ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond)



การเกิดตะกอนสลัดจ

ตะกอนสลัดจ (Activated Sludge) เกิดข้ึนตอเนื่องกัน 3 ข้ันตอนในถังเติมอากาศ คือ

1. ขั้นสงถาย (Transfer Step)

2. ขั้นเปลี่ยนรูป (Conversion Step)

3. ขั้นรวมตะกอน (Flocculation Step)



สวนประกอบของระบบเอเอส

ถังเติมอากาศ

น้ำสลัดจ์ไหลวนกลับ ถ่ายสลัดจ์

น้ำเสีย

น้ำทิ้งถังตกตะกอน



ปจจัยทีม่ผีลตอการทํางานของระบบเอเอส 

ความเขมขนของสารอินทรียในน้ําเสีย

อาหารเสริม 

ออกซิเจนละลายน้ํา 

ระยะเวลาในการบําบัด 

 พีเอช 

สารพิษ 

 อุณหภูมิ 

การกวน 

 อัตราการไหลของน้ําเสีย 



ประเภทของกระบวนการเอเอส

• Conventional Activated Sludge (CAS)

• Extended Aeration Activated Sludge (EAAS)

• Oxidation Ditch Process

• Contact Stabilization Activated Sludge (CSAS)

• Aerated Lagoon (AL)

• Sequencing Batch Reactor (SBR)



Conventional Activated Sludge

ถังตกตะกอน

น้ำสลัดจ์ไหลวนกลับ ถ่ายสลัดจ์

น้ำเสีย

น้ำทิ้ง

ถังเติมอากาศ



Conventional Activated Sludge

Source: www.college.ucla.edu/.../ Rader/asludge2.htm



Extended Aeration Activated Sludge

ถังตกตะกอน

น้ำสลัดจ์ไหลวนกลับ
ถ่ายสลัดจ์

น้ำเสีย

น้ำทิ้ง

ถังเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศ



ขอแตกตางระหวาง Conventional Activated Sludge 
และ Extended Aeration Activated Sludge

พารามเิตอร์ Conventional Extended Aeration

SRT (วนั)

F:M (กก. BOD
5
/กก. 

VSS-วนั)

MLSS (มก./ล.)

Detention Time

(ชัว่โมง)

5-10

0.3-0.5

นอ้ยกวา่ 3,000

4-10

20 หรือ มากกวา่

0.05-0.01

3,000-5,000

24 หรือมากกวา่



กระบวนการควูนเวียน
(Oxidation Ditch Process)

• รปูแบบของถงัเป็นลกัษณะคหูรอืคลอง
ทีส่รา้งใหเ้ป็นรปูวงรี ทาํใหน้ํ้าสามารถ
หมนุเวยีนไปมาไดโ้ดยรอบ
กระบวนการควูนเวยีน

• นิยมใชก้นัมากในประเทศไทย เพราะ
เป็นระบบทีม่กีารควบคมุดแูลไมยุ่ง่ยาก
และโดยปกตจิะไดน้ํ้าทิง้ทีไ่ดม้าตรฐาน
น้ําทิง้อยา่งสมํ่าเสมอ



Oxidation Ditch Process

ถังตกตะกอน

กำแพงควบคุมการไหล

ให้สม่ำเสมอ
เครื่องเติมอากาศ

คลองวนเวียน

ถ่ายสลัดจ์

น้ำสลัดจ์ไหลวนกลับ

น้ำเสีย
น้ำทิิ้ง



Contact Stabilization Activated Sludge

ถังตกตะกอน

น้ำสลัดจ์ไหลวนกลับ ถ่ายสลัดจ์

น้ำเสีย

น้ำทิ้ง

ถังเติมอากาศ

ถังปรับเสถียร ถังสัมผัส



EffulentInfluent

เครื่องเติมอากาศ

Aerated Lagoon
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น้ำเสีย

เติม

เปิดอากาศ

บำบัด

เปิดอากาศ

ปิดอากาศ

ตกตะกอน

ปิดอากาศ ปิดอากาศ

ปล่อยน้ำทิ้ง ถ่ายสลัดจ์

Sequencing Batch Reactor
- SBR -

48



วิธีควบคุมการทํางาน 
การควบคุมอัตราสวนอาหารตอจุลินทรีย

การควบคมุคา่ F/M ใหเ้หมาะสมจะอาศยัการเปลีย่นแปลงคา่น้ําหนกัของ

จุลนิทรยี์ ซึง่วดัในรปูMLSS โดยการเพิม่หรอืลดการนําตะกอนสว่นเกนิไปทิง้

F/M ratio = นํา้หนักของสารอนิทรีย์ทีเ่ข้าระบบต่อวนั

นํา้หนักของสารอนิทรีย์ในถังเตมิอากาศ

= นํา้หนักของบีโอดทีีเ่ข้าระบบ (กโิลกรัม/วนั)

นํา้หนักของ MLSS ในถังเตมิอากาศ (กโิลกรัม)

= อตัราการไหลของนํา้เสีย (ลบ.ม./วนั) × บีโอดี (มก./ล.)

ปริมาตรของถังเตมิอากาศ (ลบ.ม.) × MLSS (มก./ล.)



วิธีควบคุมการทํางาน
การควบคุมอายุสลัดจ

• อายุสลัดจ หรือเวลากักพักของแข็ง (Sludge Retention Time, 
SRT) หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่ตะกอนจุลินทรียหมุนเวียนอยูใน
ระบบ

• การควบคุมคาอายุสลัดจใหมีคาคงที่ จะทําให F/M ratio มี
คาคงที่ตามไปดวย ซึ่งคาที่ควบคุมเหลานี้จะเปนตัวกําหนด
คุณภาพของน้ําทิ้ง

อายุสลดัจ์ = นํา้หนักของจุลนิทรีย์ในถังเติมอากาศ       

นํา้หนักของจุลนิทรีย์ทีอ่อกจากระบบต่อวนั



• ระบบโปรยกรอง - ระบบท่ีมีจุลินทรียเจริญเติบโตอยูบนผิว
ตัวกลาง น้ําเสียท่ีผานการบําบัดขั้นตนแลวจะถูกปลอยให
ไหลผานชั้นของตัวกลาง จุลินทรียท่ีเกาะติดอยูบนตัวกลาง
จะใชออกซิเจนทําปฏิกิริยายอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย 
น้ํ า ท่ีผ านระบบจะถูกส ง ไปเข าถั งตกตะกอนสุดท าย 
เพื่อแยกตะกอนออกใหไดน้ําท้ิงท่ีสามารถระบายท้ิงได 



ปจจัยท่ีมผีลตอประสทิธิภาพของระบบโปรยกรอง
• ภาระปริมาณนํ้า (Hydraulic Loading)

• จะตองมีคาท่ีสูงเพียงพอท่ีจะทําใหฟลมจุลินทรียเปยกอยูตลอดเวลา

• ภาระอินทรีย (Organic Loading) 

• ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียที่ตองการ



Trickling Filter



Trickling Filter



Trickling Filter

Source: www.ticsa.com.mx/p32.htm
www. org.et.byu.edu/ weau/POTW.htm
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ระบบจานหมนุชีวภาพ
Rotating Biological Contactor, RBC

• ระบบจานหมุนชีวภาพ  จะประกอบดวยจานรูปทรงกลมที่ขนานกันหลายๆ 
อัน ยึดติดต้ังฉากอยูดวยแกนหมุน ณ จุดกึ่งกลางของจาน สวนประกอบ
ทั้งหมดวางอยูในถังที่มีแกนหมุน 

• จุลินทรียจะขยายพันธุและเกาะอยูบนผิวของจานที่หมุนอยู การหมุนของ
แกนหมุนทําใหจุลินทรียสัมผัสน้ําเสียและเกิดการกําจัดสารอินทรียในน้ําเสีย 



Rotating Biological 
Contactor, RBC
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Rotating Biological Contactor

58



Rotating Biological Contactor

Source: www.dmw.co.jp/english/ temp/enban/enban-kata.html 59



ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Ponds) 

• บอปรับเสถียร เปนบอกักน้ําท้ิงท่ีมีความลึกของบอไมมากนัก
โดยรูปรางและความลึกของบอขึ้นอยูกับจุดประสงคในการบําบัดน้ํา
ท้ิง

• บอปรับเสถียรนี้บางทีก็เรียกวา Oxidation Ponds ระบบนี้เปนท่ี
นิยมใชกันมากในชุมชนขนาดเล็ก เนื่องจากคาใชจายในการกอสราง
และดําเนินการตํ่า ตองการพลังงานนอย และไมตองมีการ
ควบคุมดูแลอยางพิถีพิถัน



การจําแนกประเภทของบอปรับเสถียร

• บ่อแอโรบิก (Aerobic Ponds)

• บ่อแฟคลัเททฟี (Facultative Ponds)

• บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Ponds)

• บ่อบ่ม (Maturation Ponds)



ขอดีของบอปรับเสถียร
1. เสียคาใชจายในการลงทุนและการบํารุงรักษาต่าํท่ีสดุ ไมตองการบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถสูง

2. สามารถกําจัดจลุนิทรียท่ีทําใหเกดิโรคไดมากกวาวธิีการบําบดัแบบอื่นๆ

3. ทนทานตอการเพิ่มอยางกระทันหนัของอตัราภาระสารอินทรียและอตัราการไหล เน่ืองจากเวลากกัท่ียาวนาน

4. สามารถบําบัดนํ้าท้ิงตางๆไดหลายประเภท นํ้าเสียจากโรงงานท่ีสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดดี โรงงาน
ผลิตภัณฑนม และโรงงานผลิตอาหาร และการเกษตร สามารถบําบัดรวมกับนํ้าเสียชุมชนอยางไดผลในบอ
แฟคัลเททีฟ 

5. วิธีการสรางระบบงายตอการนําท่ีดนิกลบัมาใชเพื่อจุดประสงคอื่นในอนาคต

6. สาหรายท่ีผลิตจากบอสามารถใชเปนแหลงอาหารท่ีมีโปรตีนสงู



ขอเสียของบอปรับเสถียร 
1.    ตองการพื้นทีม่าก

2.   ในกรณีที่ใชบอหมกัอาจมีกล่ินเหม็นถาออกแบบหรือควบคมุ

ไมดี บอหมักจะมีกล่ินเปนที่นารังเกียจ ถาตองรับปริมาณ

สารอินทรียสูงเกินไป 

3.   น้ําทิ้งจากระบบ โดยเฉพาะจากบอแอโรบิกอาจมีสาหราย

ปะปนอยู

4.   อาจทําใหเกิดมลพษิตอน้ําใตดิน



กลไกในการทํางานของบอปรับเสถียร
• เม่ือนํ้าเสียไหลเขามาในบอจะตกตะกอนเกิดขึ้นทําใหมีสลัดจที่กนบอสวนที่ไมตกตะกอน

จะถูกยอยสลายกลายเปน CO2 ,  N,   P  สลัดจที่กนบอจะมีการยอยสลายแบบแอโรบิค
ทําใหสารอินทรียการเปนกาซตางๆ เชน CH4 ,H2S, CO2 และมีเซลลใหมเกิดขึ้น

• เม่ือมีแสงแดด อาหาร เวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสม สาหรายสีเขียวจะเจริญเติบโตไดดี
สาหราย จะใช CO2 N และ P ซ่ึงเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสีย ในการ
ขยายพันธุและสรางออกซิเจนใหกับนํ้า

• แบคทีเรียจะใชออกซิเจนที่สาหรายผลิตขึ้นในการหายใจและยอยสลายสารอินทรียที่
ละลายอยูในนํ้าเสีย ดังน้ันแบคทีเรียและสาหรายสีเขียวจึงมีชีวิตอยูรวมกันและพ่ึงพา
อาศัยกัน ทําใหเกิดเปล่ียนแปลงของสารละลายอินทรียที่ไมคงตัวใหกลายเปนเซลลของ
สาหรายสีเขียว



สาหร่าย

O2

แบคทีเรีย

เกิดขึ้นใหม่

เกิดขึ้นใหม่

CO2 , NH4

EffulentInfluent
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THE END
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