
การจัดการและบ าบัดของเสีย  

โดย 
 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 



แผนการจัดการของเสีย 

1 Planning the survey  

 - แผนผงัของการผลติ 
 - ปริมาณการผลติต่อวันและปริมาณของเสียต่อวัน 
2 Conducting the survey 

 - ตรวจสอบคุณภาพน า้ 
 - สุ่มตรวจคุณภาพน า้เสีย 
 - ตรวจสอบการเกดิ pollution 



ค าศัพท์ส าหรับน า้เสีย 

1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อาจใช้วธีิการไตเตรทหรือใช้ pH 
meter  

2 ค่า CO2 ซ่ึงเป็นค่าทีบ่อกการสลายตัวของ organic matter 
โดยแบคทเีรีย 

3 ค่า Acidity คอืความจุทางด้านปริมาณทีจ่ะท าให้กรดแก่เป็นกลาง 
และค่า Alkalinity คอืความเป็นด่างในน า้ 

4 ค่าความกระด้างของน า้ (Hardness) หมายถึงน า้ทีต้่องการสบู่
ค่อนข้างมากจึงจะท าให้เกดิฟอง หรือน า้ทีเ่กดิตะกรันใน hot 
water pipes 



5 Softening คอืขบวนการที่ก าจัด cations ซ่ึงเป็นต้นเหตุให้
เกดิน า้กระด้างออกไป 

6 ความขุ่น (Turbidity)คอืคุณสมบัติทางแสงของสารแขวนลอยซ่ึง
ท าให้แสงกระจายและถูกดูดกลนืมากกว่าทีจ่ะยอมให้แสงผ่านเป็น
เส้นตรง 



7 ของแข็ง Solids หมายถึง สารทีเ่หลอือยู่เป็น Residue 

หลงัจากการเกดิ evaporation และท าให้แห้งที ่103-105 ซ  
8 ความสามารถในการแลกเปลีย่นไอออน คอืความสามารถในการเปลีย่น

ไอออนมี 2 แบบคอื zeolite และ resin 

9 ค่าสี (color) สีธรรมชาติเกดิจากพชืหรือใบไม้เน่าเป่ือยแต่ถ้าหากเป็น
น า้เสียสีที่เปลีย่นไปอาจแสดงว่าน า้น้ันเป็นพษิ 

10 ค่า Dissolved oxygen (DO.) คอืปริมาณของออกซิเจน
ที่สามารถละลายในน า้ได้ 

 



11 ค่า Chemical oxygen demand (COD) คอื
ปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่มาจาก oxidizing agent ที่ใช้
ในการย่อยสลายสารอนิทรีย์ในน า้ทิง้ ส่วนมาก oxidizing 

agent จะใช้ K2Cr2O7 ซ่ึงสามารถออกซิไดช์สารอนิทรีย์ได้
หลายชนิดมากกว่าตัวอืน่ๆ 



การเกบ็และเกบ็รักษาตัวอย่างน ้าทิง้เพือ่วดัค่า COD 

 เมื่อเกบ็น า้มาแล้วควรวิเคราะห์ทันที ถ้าตัวอย่างมี settleable 

solids มาก ควร homogenize sample โดยใช้ 
blender เพือ่ตีตัวอย่างให้แตกเป็น particle เลก็ๆจนได้
ตัวอย่างน า้ทีแ่ท้จริง ปริมาณที่เกบ็คอื 500 ลบ.ซม. 

 ถ้าไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทันทีให้เติม กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 2 มล.
ต่อ 1 ลติรตัวอย่าง สามารถเกบ็ได้ 7 วนั 



ความส าคญัของ COD 

1 บอกถึงคุณลกัษณะน า้ทิง้จากโรงงาน 

 2 เป็นประโยชน์ในการท า survey design sewage 

system เน่ืองจากค่า COD สามารถวเิคราะห์ได้ใน 2-3 ชม. 
 



12 ค่า Biochemical oxygen demand (BOD) คอื
ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอนิทรีย์ในเวลา 5 วนัที่
อุณหภูมิ 20 ซ  

 

 

 

  

BOD bottle 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RquBeMhEO08Auh6JzbkF;_ylu=X3oDMTBkaWRnNHZyBHBvcwMxMQRzZWMDc3I-/SIG=1iel8u1sr/EXP=1154075137/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dchemical%252Boxygen%252Bdemand%252Bwater%252Band%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=640%26h=480%26imgurl=www.cascadehs.csd.k12.id.us%252Fadvbio%252F97-98%252Fimages%252FBODbottle.jpeg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.cascadehs.csd.k12.id.us%252Fadvbio%252F97-98%252Fbiochemical.html%26size=29.8kB%26name=BODbottle.jpeg%26p=chemical%2boxygen%2bdemand%2bwater%2band%2bphoto%26type=jpeg%26no=11%26tt=78%26ei=UTF-8


ความส าคญัของ BOD 
 

 เป็นตัวก าหนดขนาดของระบบบ าบัดได้ 

 เป็นค่าทีบ่อกให้ทราบถึงปริมาณของออกซิเจนทีใ่ช้ในการย่อยสลาย
สารอนิทรีย์ที่มีในน า้ทิง้ 1,000 มก./ลบ.ดม. น า้ออกจากระบบบ าบัด
แล้วมีค่า BOD 100 มก./ลบ.ดม. แสดงว่าประสิทธิภาพในการลด 
BOD เป็น 90% 

 เป็นค่าที่ประกอบการก าหนดอตัราการเสียค่าก าจัดน า้ทิง้ 

 



13 ค่า Permanganate value (PV) oxygen 

absorbed เป็นค่าแสดงถึงความปกติของน า้ทิง้ 

14 ค่าไขมันและน า้มัน (Grease and oil) เป็นการวัดปริมาณ
ไขมันและน า้มันทั้งหมดในน า้ทิง้ 

15 ค่าไนโตรเจน (nigrogen) 

16 ค่า ฟอสฟอรัสและฟอสเฟต (Phosphorus and 

Phosphates) 

17 ค่า เหลก็และแมงกานีส (Iron and manganese)  

18 ค่า Sulfates  



การจัดการของเสียทีเ่ป็นของแข็ง 

 ของแข็งทีเ่ป็นของเสียน้ันมนุษย์อาจใช้ท าเป็นปุ๋ยโดยเช้ือจุลนิทรีย์จะท า
การย่อยสลายให้เกดิปุ๋ยหมักซ่ึงมีกระบวนการดังต่อไปนี ้

 1 เม่ือของแข็งทีเ่ป็นของเสียมากองกบัพืน้แล้วเช้ือจุลนิทรีย์จึงเข้ามาท า
ปนเป้ือน 

 2 กระบวนการย่อยจึงเร่ิมเกดิขึน้ในถังหมักขนาด สูง 2 ม.xยาว 3 ม. 
 3 ของเสียน้ันโดนก าจัดโดยการระเหยไปในอากาศ 
 4 กระบวนการย่อยกด็ าเนินต่อไป 



 อาจมีการเติมแบคทีเรียเข้าไปเพือ่ช่วยในการย่อยโดยแบคทเีรียพวก 
aerobic thermophilic ซ่ึงสามารถย่อยของเสียได้ระยะ 
10-20 วนั 

 ของเสียทีเ่ป็นของแข็งจ าพวกเศษมะเขือเทศ, เวย์, ผลไม้และผักสามารถ
น าไปให้เป็นอาหารสัตว์ได้ต่อไป 



การจัดการของเสียที่เป็นของเหลว 
 น า้เสียสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้โดยการแยกของแข็งออกไป การเลอืกระบบ

บ าบัดน า้เสียของหน่วยงานขึน้อยู่กบั 
 ขนาดของหน่วยงาน 
 ต้นทุน 
 ของเสียน้ันมมูีลค่ามากน้อยเพยีงใดในการท าให้สามารถน ากลบัมาใช้ได้อกี 
 กฎหมาย 
 การปรับค่าของน า้ก่อนปล่อยสู่แหล่งน า้ชุมชน 
 ปริมาณของน า้เสีย 

 พวก Cleaning compound และ สาร Sanitizer สามารถเพิม่
ค่า BOD, COD ในน า้เพราะมสีารพวก surfactants, 
chelators, polymer  

 ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัน า้เสียมกัจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน า้เสีย 



Pretreatment  
 ตามกฎหมายแล้วทุกโรงงานจะต้องท าการ pretreatment น า้เสียก่อนที่

จะส่งน า้เสียน้ันไปรวมกบับ่อบ าบัดน า้เสียของเทศบาล หรือโดยรวม เพราะของเสีย
จากโรงงานมกัมีค่า BOD และ COD สูงกว่าน า้เสียจากชุมชน ซ่ึงจะต้องมค่ีา
มาตรฐานเอาไว้เพือ่ให้โรงงานได้ปฏิบัติตาม 

 ผลทีไ่ด้จากการท า pretreatment น า้ 
 น า้มนัขีผ้ึง้และของแขง็จากพชืและสัตว์ สามารถน าไปขายให้แก่อุตสาหกรรมสบู่, อาหาร

สัตว์และอืน่ๆ 
 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทีต้่องจ่ายค่าบ าบดัเพิม่เติมให้แก่ทางเทศบาลหรือหน่วยงาน

กลาง 
 สามารถลด complaint จากทางเทศบาลหรือหน่วยงานกลาง 

 ข้อเสีย 
 ค่าใช้จ่ายแพงในการติดตั้งและด าเนินการ 
 ต้องมกีารจ่ายภาษี 



 การบ าบัดน า้เสียเบือ้งต้นมักจะปรับสภาพของน า้และจากน้ันจึงมีการ
ตกตะกอนและแยกตะกอนออกไป โดยมักจะเติม  lime และ 
alum, ferric chloride (FeCl3) หรือ polymer 
ที่ช่วยในการแยกตะกอนของแขง็ออกมา จากน้ันการแกว่ง, การหมุนและ
ตะแกรงแยกจะเป็นส่วนที่แยกเอาของแข็งน้ันๆออกมา 

http://www.water-technology.net/contractors/wastewater/thermax/thermax2.html


Flow equalization และ Neutralization  

 ควรมีการสร้าง tank ส าหรับรับน า้เสียมาจากทุกส่วนของโรงงาน
จากน้ันพกัน า้เสียนีไ้ว้ใน tank เพือ่ที่จะรอบางส่วนให้ตกตะกอนเพือ่
เป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย ซ่ึง tank อาจสร้างมาจาก lagoon, 

steel, concrete โดยไม่ต้องมีฝาปิด 



Screening  

 อาจใช้การแกว่ง, การปล่อยให้น า้น่ิงเพือ่ตกตะกอน, การหมุน โดย
ตะแกรงส าหรับการปล่อยให้น า้น่ิงเพือ่ตกตะกอนมีค่า 12.5 nm  และ 
0.15nm ส าหรับการใช้การแกว่ง  



Skimming 

 ส่ิงทีถู่กแยกออกจากผวิน า้  



Primary treatment 

1 Sedimentation น า้เสียจะมีสารที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่
แขวนลอยอยู่ การใช้ screen และ sedimentation 

สามารถก าจัดออกได้ 40-60% หรือท าให้ค่า BOD ลดลง25-30%  
เคร่ืองมือในการท าน้ันประกอบไปด้วยบ่อส่ีเหลีย่มหรือวงกลมและมีตัว
กวาด (rotating collectors) อยู่บนบ่อน้ันแล้วหมุนอย่าง
ช้าๆ อุณหภูมิควรควบคุมเพราะถ้าหากมีอุณหภูมิทีสู่งจะท าให้รบกวน
การตกตะกอน 



2  Flotation ขจัดน า้มัน ไขมัน ออกจากผวิหน้าของน า้ 
Dissolved air flotation (DAF) จะขจัดเอาสาร
แขวนลอยออกจากน า้โดยการให้อากาศโดยการท า bubbles เมื่อ
อากาศลอยขึน้ไปกจ็ะน าเอาพวกสารแขวนลอยขนาดเลก็ออกไปด้วย 



Secondary treatment  

1 Anaerobic lagoons  ความลกึประมาณ 2.5-3 ม. 
อตัราส่วนระหว่างปริมาตรต่อพืน้ทีค่วรจะต ่า เมื่อมีพวกสารอนิทรีย์ทับ
ถมกนัจะเกดิภาวะที่เป็น anaerobic ขึน้จากน้ันแบคทีเรียที่ไม่ใช้
ออกซิเจนจะท าการย่อยสารอนิทรีย์ โดใช้อุณหภูมิประมาณ 22 ซ ระยะ
ประมาณ 4 ถึง 20 วนั โดยค่า BOD ควรจะลดลง 60-80% อาจจะใช้
ในขั้น primary ด้วยกไ็ด้ บางคร้ังอาจมีการผสมแบคทเีรียที่ใช้
อากาศเข้าไปด้วย เน่ืองจากแบคทีเรียทีไ่ม่ใช้อากาศจะเจริญช้า 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geuqE3DM9ESh4Avh1XNyoA;_ylu=X3oDMTByZTZva2g0BGNvbG8DZQRzZWMDc2MEdnRpZANPT1A1XzExNQ--/SIG=1h5aiqj1v/EXP=1154506167/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fsearch.yahoo.com%252Fsearch%253Fei%253DUTF-8%2526p%253DAnaerobic%252Blagoons%252Band%252Bphoto%26h=138%26w=104%26imgcurl=tpginc.us%252Findex_files%252Fimage020.jpg%26imgurl=tpginc.us%252Findex_files%252Fimage020.jpg%26size=2.5kB%26name=image020.jpg%26rcurl=http%253A%252F%252Ftpginc.us%252Findex_files%252Fpage0006.htm%26rurl=http%253A%252F%252Ftpginc.us%252Findex_files%252Fpage0006.htm%26p=anaerobic%2blagoons%26type=jpeg%26no=4%26tt=13%26fr=slv8-msgr


2  Aerobic lagoons เติมออกซิเจนเข้าไปในบ่อบ าบัดมีอยู่ 2 
อย่างคอื เติมออกซิเจนลงไปเลก็น้อยจากน้ันเติมน า้เสียโดยทีไ่ม่ให้
ปริมาณของของแขง็เพยีงพอในการตกตะกอน และอกีแบบคือการเติม
อากาศเข้าไปผสมกบัน า้เสียทีมี่อยู่ในบ่อและกวนให้เข้ากนั 



 3 Tricking filters เป็นการค่อยๆรินน า้เสียสู่บรรยากาศ 
จากน้ันแบคทีเรียจะค่อยๆเจริญและลดค่า BOD ลงมีหลายวธีิคอื 

 3.1 Activated sludge เป็นระบบทีนิ่ยมใช้ ส่วนประกอบ
ของระบบคอื บ่อหรือ basin , clarifier, pump ส าหรับ
น าส่วนที่เป็น settled sludge กลบัคนืมาหลงัจากส่งไปยงั
ส่วน waste stream ส่วนที่กลบัคนืนีจ้ึงเรียกว่า 
activated sludege สามารถก าจัดสารอนิทรีย์ได้ดี 



3.2 Oxidation ditch เป็นระบบทีม่ีประสิทธิภาพและง่ายในการ
จัดการ น า้เสียจะสัมผสักบั activated sludge และเติม
อากาศประมาณ 20-30 ช่ัวโมงจากน้ันอุณหภูมิจะช่วยในการก าจัดส่ิง
สกปรกในน า้ 



3.3 Land application ต้องท าให้เกดิ infiltration และ 
overland flow แต่สารต่างๆอาจตกค้างทีผ่วิหน้าดิน สามารถ
ก าจัดสารอนิทรีย์ออกจากน า้ได้ดีถึง 98%  



3.4 Rotating biological contactor (RBC) 

system มีค่าใช้จ่ายสูงและการท างานปานกลาง เคร่ืองมือจะมีบ่อที่
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร และมีโรตาร่ีส าหรับหมุนขนาด 0.5-10 
rpm การท างานจะมีเช้ือจุลนิทรีย์เกาะติดทีผ่วิหน้าของเคร่ือง การ
หมุนจะท าให้เกดิออกซิเจนในน า้ 

http://member.ecplaza.net/catalog/detail.asp?id=12816&cid=6031&mid=sungkwang&seq=1


4 Tertiary Treatment 

 เป็นการแยกสี กลิน่ ความเคม็ และกลิน่รสต่างๆออกจากน า้ 
4.1 Physical separation ใช้ sand filters และ 

microstrainers purify ซ่ึงสามารถก าจัดของแข็งและ
เช้ือจุลนิทรีย์ออกไปได้  

  - Microstrainer  

screens  



4.2 Tertiary lagoons หรือ polishing ponds 
ปกติมีความลกึ 1.5 เมตรใช้การเติมอากาศและใช้หลกัการ 
photosynthesis ส าหรับเติมออกซิเจนให้น า้ สามารถลดค่า 
BOD และ SS ได้ถึง 80-90% แต่ใช้พืน้ทีใ่นการท าบ่อมาก 

 



4.3 Chemical oxidations สามารถใช้ ozone ในการให้
ออกซิเจนเพือ่ออกซิไดซ์สารเคมีในน า้เสีย และลดกลิน่หรืออาจใช้ 
chlorine, chlorine dioxide, oxygen, 
permanganate ด้วย 

 



Disinfection 
Microbial characteristics of domestic wastewater 

Microorganism Quantity per 100 ml wastewater 

Total bacteria 109-1010 

Coliforms 106-109 

Fecal Streptococci 105-106 

Salmonella typhosa 101-104 

Viruses (plaque-
formming units) 

102-104 


