


กระบวนการบ าบัดน า้เสีย 
กระบวนการบ าบัดน า้เสียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

• กระบวนการทางกายภาพ (Physical 
Treatment)

• กระบวนการทางเคมี (Chemical 
Treatment)

• กระบวนการทางชีวภาพ (Biological 
Treatment)



การบ าบดัน า้เสียโดยวิธีทางกายภาพ
(Physical waste water treatment)

วิธีการบ าบัดเบือ้งต้นในระบบบ าบัดน า้เสีย 

• ตะแกรง  ใช้ดักเศษขยะที่มากับน า้เสีย

• เคร่ืองตัดย่อย ใช้ตัดเศษขยะขนาดใหญ่ที่มากับน า้เสียให้เป็น
เศษตะกอนขนาดเล็ก

• การก าจัดตะกอนหนัก  ท าการแยกตะกอนหนักต่างๆ เช่น
หนิ กรวด ทราย เศษอาหาร โดยอาศัยการควบคุมการไหลของ
น า้ หรือรางก าจัดตะกอนหนัก

• การก าจัดน า้มันและไขมัน  ดักหรือกวาดพวกน า้มันและ
ไขมันออกจากน า้



การบ าบดัน า้เสียทางเคมี 
(Chemical wastewater treatment)

• การก าจดัหรือแยกสารตา่งๆ ท่ีปนเปือ้นออกไป โดย
การเติมสารเคมีตา่งๆ ลงในน า้เสียเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา
เคมีท าให้เกิดการแยกสารปนเปือ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



การบ าบดัน า้เสียโดยวิธีทางชีวภาพ 

• นิยมมากที่สุด ประหยัด

• อาศัยจุลินทรีย์ในการท างานด้วยปฏกิิริยาชีวเคมีแบบ

–ใช้ออกซิเจน 

–ไม่ใช้ออกซิเจน 



วัตถุประสงค์ของการบ าบัดน า้เสีย
1. ก าจัดของแข็งแขวนลอยและสิ่งสกปรกที่ลอยน า้

2.ก าจัดสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ (แบคทเีรีย)ย่อยสลายได้

3.ก าจัดสารพษิและสารที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในน า้เสีย

4.ก าจัดเชือ้โรค



กระบวนการบ าบัดน า้เสียทางชีวภาพ
1) Aerobic Process (ใช้ออกซิเจนอิสระท่ีละลาย
น า้) แบคทีเรียได้รับ ออกซิเจนจากออกซิเจนอิสระท่ี ละลาย
อยูใ่นน า้  (Dissolved Oxygen; DO)  

2) Anaerobic Process (ไมใ่ช้ออกซิเจนอิสระท่ี
ละลายน า้) แบคทีเรียได้ออกซิเจนจากท่ีอยูเ่ป็น
สารประกอบ เช่น    NO3 และ SO4 



ระบบเอเอส

ถงัเติมอากาศ

น า้สลดัจ์ไหลวนกลบั ถ่ายสลดัจ์

น า้เสีย

น า้ทิง้ถงัตกตะกอน



ถงัเติมอากาศ ถงัตกตะกอนถงัปรับสภาพ

ถงัท าข้นถงัยอ่ยสลดัจ์

เคร่ืองรีดน า้
สลดัจ์

สลดัจ์หมนุเวียนกลบั

สลดัจ์สว่นเกิน

สลดัจ์
แห้ง



ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch; OD)



ระบบบอ่ปรบัเสถียร
Stabilization Ponds



กลไกในการท างานของบอ่ปรับเสถียร
• เมื่อน า้เสียไหลเข้ามาในบ่อ จะตกตะกอนเกดิขึน้ท าให้มีสลัดจ์

ที่ก้นบ่อ ส่วนที่ไม่ตกตะกอนจะถูกย่อยสลายกลายเป็น CO2 ,  
N,   P  สลัดจ์ที่ก้นบ่อจะมีการย่อยสลายแบบแอโรบคิ ท าให้
สารอนิทรีย์การเป็นก๊าซต่างๆ เช่น CH4 ,H2S, CO2 และมีเซลล์
ใหม่เกดิขึน้

• เมื่อมีแสงแดด อาหาร เวลา และอุณหภมูทิี่เหมาะสม สาหร่าย
สีเขียวจะเจริญเตบิโตได้ดี สาหร่าย จะใช้ CO2 N และ P ซึ่ง
เกดิจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้เสีย ในการขยายพนัธ์ุ
และสร้างออกซเิจนให้กับน า้



แบคทเีรียจะใช้ออกซิเจนที่สาหร่ายผลิตขึน้ใน
การหายใจและย่อยสลายสารอนิทรีย์ที่ละลาย
อยู่ในน า้เสีย ดังนัน้แบคทเีรียและสาหร่ายสี
เขียวจงึมีชีวติอยู่ ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกัน ท า
ให้เกดิเปล่ียนแปลงของสารละลายอินทรีย์ที่ไม่
คงตัวให้กลายเป็นเซลล์ของสาหร่ายสีเขียว



ระบบถังเตมิอากาศ





ส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ถังเกรอะหรือส่วนเกรอะ ( SEPTIC TANK or SOLID 
SEPARATION TANK ) จะเป็นถังแรกหรือส่วนแรกที่จะรับน า้
เสีย ท าหน้าที่แยกของแข็งที่ปนมากับน า้เสียออก และจะมี
กระบวนการย่อยสลายของแข็งหรือสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ให้มี
ขนาดเล็กลง โดยเชือ้จุลินทรีย์ม่ีมีอยู่ภายในถังส่วนนี ้ของแข็ง
หรือตะกอนที่เหลือจากการย่อยสลายจะถูกเกบ็กักไว้ในถัง เพื่อ
รอการก าจดัโดยวธีิการดูดกากตะกอนไปทิง้ต่อไป ส าหรับน า้
เสียที่ผ่านการแยกของแข็งบางส่วนออกแล้ว จะไหลผ่านเข้า
ไปสู่ส่วนที่ 2 ต่อไป



ส่วนที่ 2.1 ถงักรองชนิดไมเ่ติมอากาศ (ANAEROBIC 
FILTER) ในถงัหรือสว่นกรองชนิดไมเ่ติมอากาศนี ้สว่น
ใหญ่จะมีตวักลางพลาสติกส าหรับให้เชือ้จลุินทรีย์ชนิดท่ี
ไมต้่องการใช้ออกซิเจนอาศยัเกาะตวัอยูเ่พื่อท าหน้าที่
ยอ่ยสลายของแข็งหรือสารอินทรีย์ขนาดเล็กท่ีแขวนลอย
ปนอยูใ่นน า้เสียซึง่ไหลผา่นมาจากสว่นที่ 1 ถงัเกรอะหรือ
สว่นเกรอะ ให้กลายเป็นน า้ใสที่ผา่นการบ าบดัแล้ว
สามารถปลอ่ยทิง้ลงสูร่ะบบระบายน า้สาธารณะได้



ส่วนที่ 2.2 ถงักรองชนิดเติมอากาศ (AEROBIC 
FILTER) จะให้เชือ้จลุินทรีย์ชนิดท่ีต้องการใช้ออกซิเจน
เพื่อท าหน้าท่ีย่อยสลายของแข็งหรือสารอินทรีย์ขนาด
เลก็ท่ีแขวนลอยปนอยู่ในน า้เสีย จงึต้องมีเคร่ืองเติม
อากาศท าหน้าท่ีเป่าอากาศเข้าไปในถงับ าบดัฯ สว่นนี ้
โดยผ่านทางท่อเติมอากาศ เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน า้
ให้เพียงพอส าหรับกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรีย์
แบบใช้ออกซิเจน น า้ใสท่ีผ่านการบ าบดันีแ้ล้วจะมี
คณุภาพท่ีดีกวา่น า้ใสจากกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์แบบไมใ่ช้ออกซิเจน



ส่วนที่ 3 สว่นตกตะกอนหลกัการท างานของ
สว่นตกตะกอน เพ่ือแยกตะกอนจลุินทรีย์ออก
จากน า้ท่ีบ าบดัแล้วให้ได้น า้ใส

ส่วนที่ 4 สว่นฆา่เชือ้โรค   มีการเติมคลอรีนฆา่
เชือ้โรค ในสว่นท่ียงัหลงเหลือจากการบ าบดั 
ก่อนระบายลงสูล่ ารางสาธารณะตอ่ไป



ข้อค าถาม  ?


