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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพ

ข อ ง ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย ข อ ง ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  2) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการ
เดินระบบ และการควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 3) เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชนของผูศึกษา โดยดําเนิน
การศึกษา ณ โรงบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแกนในระหวางวันที่ 
1–30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดยทําการวิเคราะห จํานวน 8 
พารามิเตอร ไดแก ปริมาณของแข็งที่แขวนลอย (Suspended Solid 
: SS) ปริมาณของแข็งตกตะกอน (Settleable Solids : SaS)  
ปริมาณของแข็งละลาย  (Total Dissolved Solids : TDS)  ไนเตรต
(Nitrate) ความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH)  บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand : BOD) สีและกลิ่น (Color and Odor) และ
ซัลไฟด (Sulfide) เทียบกับเกณฑคามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหาประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย  

ผลการศึกษาพบวา  นํ้าเสียที่ผานการบําบัดดวยระบบ
บอปรับเสถียร กรณีศึกษาโรงบําบัดนํ้าเสีย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 6 พารามิเตอร ไดแก สีและกลิ่น (Color 
and Odor) ปริมาณของแข็งที่แขวนลอย (Suspended Solid : SS) 
ปริมาณของแข็งตกตะกอน (Settleable solids : SaS)  ปริมาณ
ของแข็งละลาย  (Total Dissolved Solids : TDS)  ไนเตรต (Nitrate) 
และซัลไฟด (Sulfide) สวนคาความเปนกรด-ดาง (pH) และบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand : BOD) เกินเกณฑมาตรฐาน 
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย พบวา ปริมาณ
ของแข็งที่แขวนลอย (Suspended Solid : SS) ปริมาณของแข็ง
ตกตะกอน (Settleable Solids : SaS)  ปริมาณของแข็งละลาย  
(Total Dissolved Solids : TDS)  ซัลไฟด (Sulfide) ไนเตรต และบี
โอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดรอยละ 82.0, 100.0, 41.10, 76.70, 50.33  และ 73.1 
ตามลําดับ 

 
 

คําสําคัญ : ระบบบําบัดนํ้าเสีย บอผ่ึง บอปรับเสถียร ประสิทธิภาพ 
 
 

1. บทนํา 
มลพิษทางน้ําเปนปญหาที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง และ

นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ทั้งในภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
และในชุมชน นํ้าเสียที่เกิดข้ึนหากปลอยลงสูแหลงนํ้าในปริมาณที่
เกินความสามารถในการบําบัดดวยตัวเองของธรรมชาติ ก็จะเกิดการ
เนาเสียของแหลงนํ้า จนอาจเกิดปญหาตามมา ดังน้ันจึงจําเปนตองมี
การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีการตางๆ กอนปลอยลงสูแหลงนํ้า การเลือก
ระบบบําบัดนํ้าเสียข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ลักษณะของน้ําเสีย 
พื้นที่สําหรับการกอสราง งบประมาณ เปนตน 
 การบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ เปนการบําบัดนํ้าเสียที่
อาศัยจุลินทรียในการยอยสลายสารอินทรีย หรือกําจัดส่ิงเจือปนใน
นํ้า  กระบวนการบํา บัด นํ้าเสียทางชีวภาพจะสามารถกํา จัด
สารอินทรียไดมากนอยเพียงใด ข้ึนกับเทคนิค และระบบการบําบัด
แตละชนิด การบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพมีหลายชนิด เชน ระบบเรง
ตะกอน ระบบแผนจานหมุนชีวภาพ ระบบคลองวนเวียน ระบบบอ
เติมอากาศ ระบบโปรยกรอง ระบบบอปรับเสถียร หรือระบบบอผ่ึง 
เปนตน ทั้งน้ีในปจจุบันมีการพัฒนาการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ 
เพื่อใชบําบัดนํ้าเสียที่ปนเปอนสารอนินทรีย หรือสารอินทรียที่ยอย
ยาก  
 ระบบบอปรับเสถียร เปนการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ 
(Biological Treatment) เปนบอที่มีความลึกไมมากนัก โดยรูปราง
และความลึกบอข้ึนกับจุดประสงคในการบําบัดนํ้าทิ้ง เปนระบบท่ี
นิยมใชมากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และชุมชน เน่ืองจากคาใชจายใน
การกอสรางต่ํา สามารถบําบัดนํ้าทิ้งไดหลายประเภท ตองการ
พลังงานนอย และไมจําเปนตองดูแลอยางพิถีพิถัน 

ระบบบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแบบ
ระบบบอปรับเสถียร (Facultative Oxidation Ponds) เปน
กระบวนการบําบัดทางชีววิทยา โดยอาศัยหลักการยอยสลาย
สารอินทรียในนํ้าเสีย  ดวยจุลินทรียและมีการเติมอากาศตาม
ธรรมชาติดวยสาหราย ซ่ึงประกอบไปดวย 1) บอแฟคัลเททีฟ 
(Facultative Ponds) ทําหนาที่ในการกําจัดส่ิงปนเปอนในนํ้าเสีย 
โดยการยอยสลาย ทําลาย ดูดซับ หรือทําใหตะกอนแยกออกจาก   
นํ้าเสีย 2) บอบม (Maturation Ponds) ทําหนาที่ในการตกตะกอน 
ทําลายแบคทีเรียและไวรัสที่มาจากอุจาระ และจุลินทรียที่กอตัวให
เกิดโทษ  

ดวยเหตุดังกลาวขางตนจะเห็นวาระบบบอปรับเสถียร 
(Stabilization Ponds) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียที่นาสนใจ มีขอดีหลาย



ประการโดยเฉพาะสามารถบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนไดเปนอยางดี    
มีคาลงทุนต่ํา สรางระบบงาย ทั้งยังสามารถกําจัดเชื้อโรคไดเปน
อยางดี ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพ และ       
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียดังกลาว โดยหวังวาจะสามารถ
นําไปประยุกตใชในชุมชนของผูศึกษา และเผยแพรตอนักศึกษาที่   
ผูศึกษาทําการสอน 
 
2. วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาแบงการปฏบัิติงานไว 2 ข้ันตอน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 สํารวจขอมูลที่ เกี่ยวของกับระบบบําบัด     
นํ้าเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในข้ันตอนนี้เปนลักษณะการสํารวจขอมูลเพื่อนําขอมูลมา
ใชในการวิเคราะหการทํางานของระบบ และประสิทธิภาพของระบบ 
โดยผูศึกษาไดสํารวจขอมูลตางๆดังน้ี 

1. ที่ ตั้ ง ข อ ง ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย  (Wastewater 
Treatment Plant Location) 

2. แปลนระบบบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater Treatment 
Plant Layout) 

3. สภาพโดยทั่วไปของบริเวณโรงบําบัดนํ้าเสีย
(Treatment Plant Surrounding) 

4. แหลงที่มานํ้าเสียที่เขาสูระบบของโรงบําบัดนํ้าเสีย 
(Sources of Wastewater) 

5. ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย (Flow Diagram) 
6. ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย (Wastewater 

Treatment Plant System) 
7. อัตราการไหลของน้ําเสีย (Flow Rate of 

Wastewater) 
ข้ั นตอนที่  2 กา รตรวจสอบกา รทํ า ง าน  แล ะห า

ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย ในข้ันตอนน้ี ไดศึกษาขอมูลผล
การวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา และน้ําออกของระบบบําบัดนํ้าเสียจาก
ห น ว ย วิ เ ค ร า ะ ห คุ ณ ภ า พ น้ํ า  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบป พ.ศ. 2552 โดยทําการศึกษา 8 
พารามิ เตอร  เพื่ อตรวจสอบการทํ างานของระบบ  และหา
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยนําผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท
ของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอย   
นํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  
 
3. ผลการศึกษา และอภิปรายผล 
     ผูศึกษาไดนําเสนอเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้าเสียของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบการทํางาน และประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย  

ตอนที่ 1 ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้าเสียของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.1 ที่ ตั้ ง ขอ ง ร ะบบ บํ า บัด นํ้ า เ สี ย  (Wastewater 
Treatment Plant Location)  

   โรงบําบัดนํ้าเสีย มหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย โดยตั้งอยูบริเวณดานทาย
ของมหาวิทยาลัย เปนที่พื้นที่หางจากแหลงชุมชนที่แออัด เปนพื้นที่
เปดโลง ลมสามารถพัดผานไดสะดวก บริเวณโดยรอบบอ ไมปรากฎ
ตนไม หรือส่ิงกอสรางที่อาจเปนอุปสรรคตอการเดินระบบแตอยางใด 
มีเพียงพืชนํ้าบริเวณขอบบอเพียงเล็กนอย 

1.2 แ ป ล น ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย  (Wastewater 
Treatment Plant Layout) 

นํ้าเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนเปน 2 
สวนคือ สวนที่ F1 รับนํ้าเสียจาก ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนสวน
ที่นํ้าเสียมาจากโรงพยาบาล หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และ
สวนที่ F2 รับนํ้าเสียจากอาคารทั่วไป มาจากหอพักนักศึกษา 
บานเรือน   โรงอาหาร  

ระบบบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกอบดวย บอแฟคัลเททีฟ (Facultative Ponds) มีจํานวน 2 ชุด  
ชุดละ 2 บอ แตละบอมีความลึก 1.67 เมตร กวาง 80 เมตร ยาว 
300 เมตร มีการสรางคันกั้นนํ้าระหวาง 2 บอ เพื่อลดพื้นที่ขอบบอ 
และเพิ่มปริมาตรของบอ และบอบม (Maturation Ponds) มีจํานวน 
2 ชุด  ชุดละ 3 บอ แตละบอมีความลึก 1.65 เมตร กวาง 80 เมตร 
ยาว 150 เมตร ดังรูปที่ 1 แตละบอในสวน F2 มีความจุของบอ และ
ระยะเวลากักเก็บนํ้าเสียดังตารางที่ 1 
 

 
 
รูปท่ี 1 แปลนระบบบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant 
          Layout) โรงบําบัดนํ้าเสีย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของบอบําบัด ชุด F2 (รับนํ้าเสียจาก 
อาคารทั่วไป) 

บอ
ท่ี 

ประเภท
ของบอ 

ความ
ลึก 
(m) 

ความจุ 
(m3) 

เวลา
กักน้ํา
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

1 Facultative 
Ponds 1/2 

1.68 40,320.00 44.81 บอดิน 

2 Facultative 
Ponds 2/2 

1.68 40,320.00 44.81 บอดิน 

3 Maturation 
Ponds 1/2 

1.65 20,040.00 22.27 บอดิน 

4 Maturation 
Ponds 2/2 

1.65 20,040.00 22.27 บอดิน 

5 Maturation 
Ponds 3/2 

1.64 20,040.00 22.27 บอดิน 

   140,760.00 156.43  

 
1.3 สภาพโดยทั่วไปของบริเวณโรงบําบัดนํ้าเสีย

(Wastewater Treatment Plant Surrounding) 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักศึกษาทั้งส้ินประมาณ 
17,835 คน บุคคลากร 8,038 คน และแนวโนมในอนาคต
มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอาคารตางๆ เพิ่มข้ึน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา สงผลใหมีการเพิ่มจํานวนคน การใชนํ้า
รวมท้ังการเพิ่มปริมาณน้ําเสียออกสูพื้นที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น อาจ
กอใหเกิดปญหาทางดานน้ําเนาขังนอง และการเกิดมลพิษในแหลง
นํ้าธรรมชาติ แกพื้นที่ชุมชนขางเคียง ดังน้ันเพื่อใหการจัดการน้ําเสีย
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมี
รวบรวมนํ้าเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ และการบําบัดนํ้าเสียเปน
ระบบ เพื่อใหงายตอการควบคุมมลพิษในแหลงนํ้าธรรมชาติหรืออาจ
นําน้ําที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใช เพื่อเปนการจัดการทรัพยากร
ตอไปในอนาคต ดวยเหตุผลดังกลาวมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงจัดให
มีการศึกษา ออกแบบวางแผนหลัก และออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียที่ถูกตองและเหมาะสม ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตภายในระยะเวลา 20 ป  

1.4 แหลงที่มาน้ําเสียที่ เขาสูระบบของระบบบําบัด    
นํ้าเสีย (Sources of Wastewater) 
                    นํ้าเสียที่เขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย แบงเปน 2 ชุดคือ  
ชุด F1 รับนํ้าเสียจาก ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ และ ชุด F2 รับ   
นํ้าเสียจากอาคารทั่วไป 

1.5 ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย (Flow Diagram)  
 นํ้าเสียชุด F2 จากอาคารทั่วไป เม่ือเขาสูทอระบาย
นํ้าเสียจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัย โดย
ผานทอมายังบอดักส่ิงปนเปอนดวยตะแกรงเปนลําดับแรก จากนั้น  
ก็ผานไปยังเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําแลวเขาสูบอแฟคัลเททีฟ 
1/2, 2/2 บอบม 1/2,  2/2 และ 3/2 ตามลําดับ จากนั้นกไหลสูบอ   
ฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน และปลอยออกสูคลองสาธารณะ  
 
 

1.6 ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย  (Wastewater 
Treatment Plant System)   

ระบบบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแกนควบคุม
จากหองควบคุมระบบโดยใช Microprocessor แบบ PLC 
(Programable Logic Control) ควบคุมการทํางานของปมสูบนํ้า
สถานีตางๆ 6 สถานี ผานระบบสื่อสัญญาณ โดยใช Port Service 
Data Link 10/100 ผานคูสายโทรศัพท จากตูสาขาของระบบซึ่งการ
ทํางานของอุปกรณตางๆ จะแสดงผลที่มอนิเตอรชุดคอมพิวเตอร
ควบคุม ภายในหองควบคุมระบบ แสดงทางแผงแสดงผล (MIMIC) 
การทํางานของระบบควบคุม จะทํางานรวมกับอุปกรณตรวจสอบอื่น
และประมวลผล  

การทํางานของระบบ PLC น้ัน จะประกอบไปดวย
เครื่อง PLC หลัก ภายในหองควบคุมระบบและ PLC ยอยของแตละ
สถานี PLC ยอยจะประมวลผลและสงขอมูลในการควบคุมอุปกรณใน
สถานีน้ันๆ ตามโปรแกรมทํางาน พรอมทั้งสงขอมูลการทํางาน 
สถานะของอุปกรณให PLC หลักภายในหองควบคุมระบบเพื่อ
ประมวลผลกลางอีกครั้ง  

1.7 อัตราการไหลของน้ําเสีย (Flow Rate of 
Wastewater) 

เครื่องวัดอัตราการไหล  การทํางานของเครื่องวัด
อัตราการไหลของน้ําเขาบอบําบัดนํ้าเสียจะติดตั้งหลังสถานี P.5 โดย
ทําเปนลักษณะบังคับทิศทางการไหลของน้ําใหเปนแบบ Pachell 
Flow จํานวน 2 ชุด พรอมติดตั้งเครื่องวัดจํานวน 2 ชุดคือ F1 (รับ  
นํ้าเสียจาก ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ) และ F2 (รับนํ้าเสียจากอาคาร
ทั่วไป) กลาวคือเม่ือมีนํ้าไหลผาน โดยอาศัยหลักการจับหาคาความ
ลึกของน้ํา ซ่ึงเปนสวนประกอบของพื้นที่หนาตัด และความเร็วการ
ไหลของนํ้า ดวยหัววัด (Transducer) หลังจากนั้นสัญญาณที่วัดไดจะ
ถูกสงไปแปลงเปนสัญญาณมาตรฐานที่เครื่องรับและแสดงผล และ
เครื่องบันทึกอัตราการไหลเครื่องพิมพบันทึกคาในรูปแบบของกราฟ 
แสดงผลทางมิเตอร บนแผง MIMIC ดังน้ันจะทําใหทราบวา ณ เวลา
ใดๆ สถิตินํ้าเขาเทาไร ตอวันหรือตอช่ัวโมง ดังผลการวัดอัตราการ
ไหลของนํ้าในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงอัตราการไหลของน้ําเสียเฉลี่ยตอเดือน ในป พ.ศ.  

2552 ของนํ้าเสียชุด F2 (รับนํ้าเสียจากอาคารทั่วไป) 

เดือน อัตราการไหลของน้ําเสีย  
(ลูกบาศกเมตร/เดือน) 

มกราคม 29,018.00 
มีนาคม 21,706.62 
เมษายน 16,240.37 
มิถุนายน 29,230.00 
ธันวาคม 27,885.61 
เฉลี่ยตอเดือน 24,816.42 

 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการทํางาน และประสิทธิภาพของ

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
 



การตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียวา
สามารถบําบัดนํ้าเสียใหมีลักษณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามที่
ระบุไวในการออกแบบ โดยการเก็บตัวอยางน้ํา และวิเคราะห
คุณภาพน้ํา ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดแลวเม่ือ
เทียบกับเกณฑมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) มีคาเฉลี่ยตลอด 10 
เดือน เทากับ 9.14 ในขณะที่มาตรฐานกําหนดใหมีคา 5-9 ซ่ึงจะเห็น
วาเกินมาตรฐานเพียงเล็กนอย เน่ืองมาจากเกิดการตกตะกอนของ
โลหะหนักที่เปนพิษในรูปไฮดรอกไซด แลวสะสมในชั้นตะกอน 1 

สวนอีกพารามิเตอรที่มีคาเกินมาตรฐานคือ บีโอดี ซ่ึง
เฉลี่ยตลอด 10 เดือนมีคา 85.77 มิลลิกรัมตอลิตร (คามาตรฐาน
กําหนดใหไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร) ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก 
ระยะเวลาการเก็บกักที่แทจริงนานกวาที่ออกแบบไว โดยออกแบบไว 
30-35 วัน แตจากการคํานวณพบวาระยะกักเก็บของระบบ 156.43 
วัน จากการสอบถาม และศึกษาจากเอกสารไดทราบวาเปนการ
ออกแบบที่เผ่ือไวในอนาคตอีกประมาณ 10 ปขางหนา นับจาก
ขณะน้ี จึงทําใหมีการกอสรางบอที่ใหญกวาปริมาณนํ้าที่เขาสูระบบ 
เปนเหตุใหระยะกักเก็บนานกวาที่ควรจะเปน และโดยเฉพาะในชวง
ของการปดเรียน มีผูใชนํ้านอย ปริมาณน้ํานอยจึงทําใหนํ้ากักเก็บ
นานเกินไป ซ่ึงอาจเกิดปญหานํ้าเนาเสีย คาบีโอดีจึงสูงได 2 และจาก
การสํารวจภาคสนามของผูวิจัยพบวาบริเวณรอบบอมีวัชพืช พืชนํ้า 
ข้ึนเปนจํานวนมาก และโดยเฉพาะบอที่ 1 ซ่ึงเปนบอ Facultative 
Ponds มีปริมาณของ scum ประมาณรอยละ 30 ของพ้ืนที่ผิวบอ ทํา
ใหเปนอุปสรรคตอขบวนการยอยสลายดวยออกซิเจน 1 สถานที่
กอสรางระบบเปนที่ลุมทําใหนํ้าไหลไปรวมกัน ปริมาณนํ้าเกินกวาที่
ระบบจะสามารถรองรับได 2  
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการสํารวจสี กลิ่น ของระบบบําบัดนํ้าเสีย  

ชุด F2 (รับนํ้าเสียจากอาคารทั่วไป) 

บอ ประเภท สี กลิ่น 

1 Facultative Ponds 1/2 เขียว ND 
2 Facultative Ponds 2/2 เขียวออน ND 
3 Maturation Ponds 1/2 เขียวออน ND 
4 Maturation Ponds 2/2 เขียวออน ND 
5 Maturation Ponds 3/2 เขียวออนมาก ND 

 
ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะหคาเฉลีย่พารามิเตอรคุณภาพน้ํา ของระบบ 

บําบัดนํ้าเสีย ชุด F2 (รับนํ้าเสียจากอาคารทั่วไป)  
 

พารามิเตอร หนวย น้ําเสีย 
กอนบําบัด 

น้ําท้ิง 
หลังบําบัด 

1. SS mg/L 126.49 22.80 
2. SaS mg/L 3.75 <0.1 
3.TDS mg/L 473.15 283.32 
4.pH - 7.17 9.14 
5.ซัลไฟด mg/L 0.60 0.14 
6.ไนโตรเจน mg/L 8.71 4.33 
7.บีโอดี mg/L 319.0 85.77 

ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงพิจารณาจากการ
ล ด ค า ค ว า ม สกป ร กข อ ง น้ํ า เ สี ย โ ด ย ร ะ บบ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน    ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพในการลดความสกปรกของน้ําเสีย ชุด F2  

(รับนํ้าเสียจากอาคารทั่วไป)  
 

พารามิเตอร หนวย ประสิทธิภาพ 

1. ปริมาณของแข็งแขวนลอย  mg/L 82.0 
2.ปริมาณของแข็งตกตะกอน  
3.ปริมาณของแข็งละลาย   

mg/L 
mg/L 

100.0 
41.1 

4.ความเปนกรด-ดาง - - 
5.ซัลไฟด  mg/L 76.7 
6. ไนโตรเจน  
7. บีโอดี  

mg/L 
mg/L 

50.3 
73.1 

 
4. สรุปผล 

จากการศึกษพบวา คุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดดวย
ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Oxidation Ponds) กรณีศึกษา
โรงบําบัด นํ้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแกน  ในรอบต้ังแต เดือน
กุมภาพันธ ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เม่ือเทียบกับคามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดประเภทของอาคาร
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสู
แหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม โดยเปรียบเทียบทุก
พารามิเตอร พบวา เปนไปตามมาตรฐาน 6 พารามิเตอรคือ สีและ
กลิ่น ปริมาณของแข็งที่แขวนลอย ปริมาณของแข็งตกตะกอน 
ปริมาณของแข็งละลาย  ซัลไฟด และไนเตรต มีคาเกินมาตรฐาน 2 
พารามิเตอรคือ ความเปนกรด-ดาง และ บีโอดี  
 ส วนประสิทธิภาพในการลดความสกปรกพบว า
ประสิทธิภาพในการลดคา ปริมาณของแข็งที่แขวนลอย ปริมาณ
ของแข็งตกตะกอน ปริมาณของแข็งละลาย ซัลไฟด ไนเตรต และ   
บีโอดี มีคารอยละ 82.0, 100.0, 41.10, 76.70, 50.33 และ 73.1 
ตามลําดับ 
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