น้ําเสียชุมชนและระบบบําบัดแบบติดกับที่ (Onsite Treatment)
น้ําเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและชําระล้าง
สิ่ ง สกปรกภายในบ้ า นเรื อ น และอาคารประเภทต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ลั ก ษณะสมบั ติ ของน้ํ า เสี ย ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วยของเสียประเภทสารอินทรีย์ ปริมาณความสกปรก หรือความเข้มข้นของน้ําเสียขึ้นกับกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน ปริมาณน้ําเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือน จะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ําใช้ หรืออาจ
ประเมินได้จากจํานวนประชากรหรือพื้นที่อาคารแต่ละประเภท
ปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทต่าง ๆ
ประเภทอาคาร
อาคารชุด/บ้านพัก
โรงแรม
หอพัก
สถานบริการ
หมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
สํานักงาน

หน่วย
ยูนิต
ห้อง
ห้อง
ห้อง
คน
เตียง
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

ลิตร/วัน-หน่วย
500
1,000
80
400
180
800
25
70
5.0
3.0

ที่มา: ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําทิ้งชุมชนในประเทศไทย, เอกสารประกอบการประชุม สวสท36,สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
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ลักษณะน้ําเสีย
เกิ ด จากบ้ า นพั ก อาศั ย ประกอบไปด้ ว ยน้ํ า เสี ย จากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง มี
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
(1) สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว น้ําแกง เศษใบตอง
พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทําให้ระดับออกซิเจนละลายน้ํา
(Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในน้ํานิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่า
บีโอดีในน้ําสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย
(2) สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ทําให้เกิดน้ําเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น
(3) โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถสะสมอยู่ในวงจร
อาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
สารเคมีที่ใช้ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับน้ําทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี้มาจาก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และน้ําเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น
(4) น้ํามันและสารลอยน้ําต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการกระจายของ
ออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ํา นอกจากนั้นยังทําให้เกิดสภาพไม่น่าดู

(5) ของแข็ง เมื่อจมลงสู่ก้นลําน้ํา ทําให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ ท้องน้ํา ทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน มี
ความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดํารงชีพชองสัตว์น้ํา
(6) สารก่ อให้ เกิ ดฟอง/สารซักฟอก ได้ แ ก่ ผงซั กฟอก สบู่ ฟองจะ กี ดกั นการกระจายของ
ออกซิเจนในอากาศสู่น้ํา และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา
(7) จุลินทรีย์ น้ําเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระป๋อง จะมีจุลินทรีย์เป็น
จํานวนมาก จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิต สามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ํา ทําให้เกิดสภาพ
เน่าเหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน้ําเสียจาก
โรงพยาบาล
(8) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให้เกิดการเจริญเติบโต
และเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ระดับออกซิเจนในน้ําลดลงต่ํา
มากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทําให้เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางน้ํา
(9) กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน
หรือกลิ่น อื่น ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานทําปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
ผลกระทบของน้ําเสียชุมชนต่อสุขภาพอนามัย
โดยทั่วไปเชื้อโรคที่พบในน้ําเสียที่ก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ได้ มี 4 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และ
พยาธิ โดยมีสาเหตุมาจากอุจจาระของมนุษย์ปนมากับน้ําเสีย โรคติดเชื้อจากสิ่งขับถ่ายสามารถติดต่อสู่คน มี 2 วิธี
คือ เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งขับถ่ายของบุคคลหนึ่งแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเข้าสู่บุคคลอื่น และเกิดจาก
เชื้อโรคจากสิ่งขับถ่ายเข้าทางปาก โดยที่สัตว์พาหนะ เช่น หนูหรือแมลงต่าง ๆ ที่อาศัยสิ่งขับถ่ายในการขยายพันธุ์
จะรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยเชื้ออาจอยู่ในตัว ลําไส้ หรือในเลือดของสัตว์พาหนะนั้น โดยที่คนจะได้รับเชื้อผ่าน
สัตว์เหล่านั้นอีกทีหนึ่ง
แนวทางหนึ่งในการควบคุมการแพร่ก ระจายของเชื้อโรค คือ จะต้อ งจัด ระบบสุข าภิ บ าลตั้ง แต่ระดั บ
ครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนให้ถูกต้องเหมาะและควรมีระบบการจัดการและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่สามารถ
กําจัดเชื้อโรคในน้ําทิ้งได้ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ความสําคัญของระบบบําบัดน้ําเสีย
โรงบําบัดน้ําเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้ําเสียจากบ้านเรือน แหล่ง พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน
เข้าสู่กระบวนการบําบัดแบบต่าง ๆ เพื่อกําจัดมลสารที่อยู่ในน้ําเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
แม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่ง
น้ําสาธารณะ หรือบางส่วนยังสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ แม้ว่าน้ําจะ
เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีการใช้ซ้ําหลายครั้งวนเวียนเป็นวัฏจักร และมีกระบวนการทําให้สะอาดโดยตัวมันเอง (Self
Purification) แต่กระบวนการนี้ก็มีขีดความสามารถจํากัดในแต่ละแหล่งน้ํา ดังนั้น การบําบัดน้ําเสียจึงเป็นกลไก
สําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยลดภาระของแหล่งน้ําในการทําความสะอาดตัวเองตาม ธรรมชาติและช่วยป้องกันมิให้สาร
มลพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา

การรวบรวมน้าํ เสีย
ระบบท่อระบายน้ําเป็นระบบท่อที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนทําหน้าที่รวบรวมน้ําเสียจากที่พัก
อาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และสถาบัน ให้ไหลไปตามท่อระบายน้ําซึ่งวางอยู่ใต้ดินไปสู่ระบบบัดน้ําเสีย
ก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับอัตราการใช้น้ําในชุมชนนั้นๆ และการ
ไหลของน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสียจะแปรผันตามช่วงการใช้น้ําในแต่ละวัน และแปรผันตามฤดูกาลในแต่ละปี
ทั้งนี้ระบบท่อระบายน้ําจะต้องมีความสามารถในการรองรับน้ําที่ไหลเข้าท่อระบายน้ําได้ทั้งหมดโดยไม่ก่อให้เกิดการ
รั่วซึมหรือทําให้เกิดน้ําท่วมขึ้นภายในชุมชน
การบําบัดน้ําเสีย
การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ําเสีย
ระดับการบําบัดน้ําเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่า
ดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ที่ เ ลื อ กมี ค วามเหมาะสมกั บ แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปการจัดการน้ําเสียชุมชนแบ่งรูปแบบการจัดการน้ําเสียเป็น 3 แบบคือ ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater
Treatment) และระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Wastewater Treatment)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Wastewater
Treatment) หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสียที่ติดตั้งเพื่อบําบัดน้ํา
เสียจากอาคารเดี่ยว ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน
หรือ อาคารสถานที่ ทํ าการ เป็ นต้ น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลด
ความสกปรกของน้ํ า เสี ย ก่อ นระบายออกสู่ สิ่ ง แวดล้อ ม ระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบ้านพักอาศัยที่นิยมใช้กัน ได้แก่
บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank)
ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น
ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank)
บ่อเกรอะมีลักษณะเป็นบ่อปิด ซึ่งน้ําซึมไม่ได้และไม่มี
การเติ ม อากาศ ดั ง นั้ น สภาวะในบ่ อ จึ ง เป็ น แบบไร้ อ ากาศ
(Anaerobic) โดยทั่วไปมักใช้สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากส้วม
แต่จะใช้บําบัดน้ําเสียจากครัวหรือน้ําเสียอื่นๆ ด้วยก็ได้
ถ้าหากสิ่งที่ไหลเข้ามาในบ่อเกรอะมีแต่อุจจาระหรือสารอินทรีย์ที่ย่อยง่าย หลังการย่อยแล้วก็จะกลายเป็น
ก๊าซกับน้ําและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่น้อยจึงทําให้บ่อไม่เต็มได้ง่าย (อัตราการเกิดกากตะกอน
ประมาณ 1 ลิตร/คน/วัน) แต่อาจต้องมีการสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปี
ละหนึ่งครั้ง สําหรับบ่อเกรอะมาตรฐาน) แต่ถ้าหากมีการทิ้งสิ่งที่ย่อยหรือสลายยาก เช่น พลาสติก ผ้าอนามัย
กระดาษชําระ สิ่งเหล่านี้จะยังคงค้างอยู่ในบ่อและทําให้บ่อเต็มก่อนเวลาอันสมควร เพื่อให้บ่อเกรอะสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

ลักษณะของตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage)
พารามิเตอร์
1.ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand:BOD)
2.ค่าของแข็งทั้งหมด (Total Solids: TS)
3.ค่าของแข็งแขวนลอย (Supended Solids : SS)
4.ค่าไนโตรเจนในรูปที เค เอ็น (TKN)้
5.ค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH 3)
6.ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP)
7. ค่าไขมัน (Grease)

ความเข้มข้น (มก./ล.)
ค่าโดยทั่วไป(1)
6,000
40,000
15,000
700
400
250
8,000

ค่าโดยทั่วไป(2)
5,000
40,000
20,000
1,200
350
250
-

ที่มา : (1) Wastewater Engineering, Metcalf&Eddy 1991
(2) โครงการศึกษาเพื่อจัดลําดับความสําคัญการจัดการน้ําเสียชุมชน เล่ม 3, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2538

เนื่องจากประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของบ่อเกรอะไม่สูงนัก คือประมาณร้อยละ 40 - 60 ทําให้น้ําทิ้ง
จากบ่อเกรอะยังคงมีค่าบีโอดีสูงเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงไม่สามารถปล่อยทิ้งแหล่งน้ําธรรมชาติหรือ
ท่อระบายน้ําสาธารณะได้ จึงจําเป็นจะต้องผ่านระบบบําบัดขั้นสองเพื่อลดค่าบีโอดีต่อไป
ลักษณะของบ่อเกรอะ
ลักษณะที่สําคัญของบ่อเกรอะ คือ ต้องป้องกันตะกอนลอย (ฝ้าไข: Scum) และตะกอนจมไม่ให้ไหลไปยัง
บ่อเกรอะขั้นสอง เช่น ใช้แผ่นกั้นขวาง หรือท่อรูปตัวที (สามทาง) บ่อเกรอะมีใช้อยู่ตามอาคารสถานที่ทั่วไปจะสร้าง
เป็นบ่ อคอนกรีตในที่ หรือถ้าเป็ นอาคารขนาดเล็ก หรื อบ้า นพักอาศั ยก็มัก นิ ยมสร้ างโดยใช้วงขอบซี เมนต์ ซึ่ง มี
จําหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการสร้างถังเกรอะสําเร็จรูป จําหน่ายโดยใช้หลักการเดียวกัน
เกณฑ์การออกแบบ
บ่อเกรอะที่รับน้ําเสียเฉพาะน้ําเสียจากส้วมของบ้านพักอาศัย ซึ่งหาขนาดได้จากสูตร
1. กรณีจํานวนคนน้อยกว่า 5 คน ให้ใช้ปริมาตรบ่อขนาดตั้งแต่ 1.5 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
2. กรณีจํานวนคนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
ปริมาตรบ่อ (ลูกบาศก์เมตร) = 1.5 + 0.1 คูณด้วย (จํานวน -5)
ขนาดบ่อเกรอะรับเฉพาะน้ําส้วมจากบ้านพักอาศัย
จํานวนผู้พัก
5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

ปริมาณน้ําส้วม (ลบ.ม/วัน)
ราด
ซักโครก
0.1
0.3
0.2
0.6
0.3
0.9
0.4
1.2
0.5
1.5
0.6
1.8
0.7
2.1
0.8
2.4
0.9
2.7
1.0
3.0

ปริมาตร (ลบ.ม)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.3

ขนาดบ่อ (วัดจากรยะขอบบ่อด้านใน)
ความลึก (เมตร) ความกว้าง (เมตร)
1.00
0.90
1.00
1.00
1.25
1.00
1.25
1.10
1.25
1.20
1.40
1.20
1.50
1.20
1.60
1.20
1.60
1.30
1.60
1.40

ความยาว(เมตร)
1.70
2.00
2.00
2.20
2.40
2.40
2.50
2.60
2.60
2.80
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การใช้งานและการดูแลรักษา
1. ห้ามเทสารที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เช่นน้ํากรดหรือด่างเข้มข้น น้ํายาล้างห้องน้ําเข้มข้น
คลอรีนเข้มข้น ฯลฯ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบ่อเกรอะลดลง เพราะน้ําทิ้งไม่ได้คุณภาพตามต้องการ
2. ห้ามทิ้งสารอนินทรีย์หรือสารย่อยยาก เช่น พลาสติก ผ้าอนามัย ฯลฯ ซึ่งนอกจากมีผลทําให้ส้วมเต็ม
ก่อนกําหนดแล้วยังอาจเกิดการอุดตันในท่อระบายได้
3. ในกรณีน้ําในบ่อเกรอะสูงและราดส้วมไม่ลง ให้ตรวจดูการระบายของบ่อซึม (ถ้ามี) ว่ามีการซึมออกดี
หรือไม่ ถ้าไม่มีบ่อซึม ปัญหาอาจมาจากน้ําภายนอกไหลท่วมเข้ามาในถัง ต้องแก้ไขโดยการยกถังขึ้นสูง ในกรณีใช้
บ่อเกรอะสําเร็จรูป ให้ติดต่อผู้แทนจําหน่ายเพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)
บ่อกรองไร้อากาศเป็นระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อเกรอะ
แต่มีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วงกลางจะมีชั้น
ตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก
ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอื่นๆ ตัวกลางเหล่านี้จะมีพื้นที่ผิว
มากเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะได้มากขึ้น
น้ําเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านชั้นตัวกลาง จากนั้น
จึงไหลออกทางท่อด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลาง จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ
จะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นก๊าซกับน้ํา น้ําทิ้งที่
ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง
จากการที่จุลินทรีย์กระจายอยู่ในถังสม่ําเสมอ น้ําเสียจะถูกบําบัดเป็นลําดับจาก
ด้านล่างจนถึงด้านบน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีของระบบนี้จึงสูงกว่าระบบบ่อ
เกรอะ แต่อาจเกิดปัญหาจากการอุดตันของตัวกลางภายในถังและทําให้น้ําไม่ไหล ดังนั้น
จึงต้องมีการกําจัดสารแขวนลอยออกก่อน เช่น มีตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันไว้หน้า
ระบบ หรือถ้าใช้บําบัดน้ําส้วมก็ควรผ่านเข้าบ่อเกรอะก่อน
ถัง กรองไร้ อากาศอาจสร้ างด้ วยวงขอบซีเมนต์ หรือคอนกรีตในที่ หรือใช้ ถัง
สําเร็จรูปที่มีการผลิตออกจําหน่ายในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม หากออกแบบบ่อกรองไร้
อากาศหรือดูแลรักษาไม่ดี นอกจากจะไม่สามารถกําจัดของเสียได้แล้ว ยังเกิดปัญหา
กลิ่นเหม็นรบกวนได้อีกด้วย
ขนาดมาตรฐานถังกรองไร้อากาศสําหรับบ้านพักอากาศ
จํานวนผู้พัก ปริมาตรตัวกลาง(ลบ.ม)(สูง 1.20 ม.)
5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

ถังทรงกระบอก จํานวนถัง x สผก.(สูง 1.50 ม.)
1 x 1.00
2 x 1.00
3 x 1.00
3 x 1.20
4 x 1.20
-

แบบถังสี่เหลี่ยม
กว้าง x ยาว (ม2)(สูง 1.50 ม.)
1.6 x 1.6
1.7 x 1.7
1.8 x 1.8
1.9 x 1.9
20 x 2.0

จํานวนถัง
2
2
2
2

หมายเหตุ : * สผก. = เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)
ที่มา : คู่มือเล่มที่ 2 สําหรับผู้ออกแบบและผูผ้ ลิตระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537
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ในปัจจุบันมีการทําเป็นถังสําเร็จรูปจําหน่ายทําให้สะดวกในการติดตั้ง สําหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคาร
สํานักงานขนาดใหญ่ อาจมีการก่อสร้างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
บําบัดน้ําเสียได้ตามมาตราฐานน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
ถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ : ถังแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนเกรอะ : ถังเปล่า ๆ

ส่วนกรองไร้อากาศ : มีตัวกลางกรอง (Media) ทําจากวัสดุ PE

ถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ

ส่วนเกรอะ : ถังเปล่า ๆ และ ส่วนกรองเติมอากาศ : มีตัวกลางกรอง (Media)
ทําจากวัสดุ PE และมีการเติมอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
บางกรณี อาจแยกใช้ถังเกรอะ 1 ใบ + ถังกรอง 1 ใบ ต่อพ่วงกัน
ระบบบําบัดขนาดใหญ่สําหรับอาคารขนาดใหญ่ : อาจเป็น Activated Sludge หรือระบบที่ออกแบบ / ดัดแปลงแล้วแต่ละบริษัท
หรือใช้ระบบ Membrane
OUTLET PIPE

INLET PIPE

SP.

EQ.

AT.

ST.

INFLUENT

W
EFFLUENT

L

PLAN VIEW

W

L

SAND PIT CHAMBER

EQUALIZATION CHAMBER

BCM(AERATION) CHAMBER

SEDIMENTATION CHAMBER

INLET PIPE
OUTLET PIPE

INFLUENT
EFFLUENT

H

H

SUBMERSIBLE PUMP

SIDE VIEW

AIR DIFFUSER

SECTION A-A
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การใช้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (On-Site Treatment) มีการใช้ทั้งแบบก่อสร้างเองและแบบถัง
สําเร็จรูป (Package On-Site) ซึ่งแหล่งชุมชนที่ควรเลือกใช้ระบบบําบัดแบบติดกับที่นี้ ได้แก่
1. ชุมชนขนาดเล็กที่มีจํานวนประชากรน้อยกว่า 1,000 คน
2.
ชุมชนที่ยังไม่มีปัญหาคุ ณภาพแหล่งน้ํา จึงไม่ต้องการใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ใช้เทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดมากนัก แต่ทั้งนี้จําเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาว เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคตด้วย
3. ชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจาย ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนก่อสร้างและดําเนินการ
ดูแลรักษาระบบรวมรวมและบําบัดน้ําเสีย ซึ่งทําให้ค่าลงทุนและดูแลรักษาต่อคน สูงกว่าชุมชนขนาดใหญ่
การเลือกพื้นที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่
1. พื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
2. ชนิดของดินในบริเวณก่อสร้างระบบมีการซึมน้ําได้ดี
3. บริเวณก่อสร้างตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น หนอง คลอง บึง ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
4. เป็นพื้นที่ที่ระดับน้ําใต้ดินไม่สูงจนเกิดปัญหาในการซึม โดยก้นบ่อซึมควรมีความลึกของดินถึงระดับน้ําใต้
ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร
5. ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเข้าถึงอาคารจากพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งความสะดวกในการเข้าไป
ดูแลบํารุงรักษาระบบสุขาภิบาลด้วย

นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
อ้างอิงเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
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