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ปั จจัยทีใช้ ในการวิเคราะห์ คุณภาพนําหลังจากใช้ ถังบําบัดนําเสียหรื อ
ถังแซทในการบําบัด
ในชีวิตประจําวันเรา “ นํา ” คือปั จจัยทีสําคัญในการดํารงชีวิตของเราในการอุปโภคและบริ โภค ซึง
ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ ในภาคครัวเรื อนและภาคของการผลิต รวมถึงระบบนิเวศทีนําเป็ นองค์ประกอบที
สําคัญมากสําหรับการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิตชนิดต่างๆ ดังนันเมือเราทราบและตระหนักดีถึงความสําคัญ
ของนําแล้ ว เราจึงควรทีจะให้ ความสําคัญกับการดูแลรักษาคุณภาพของนําให้ สะอาด ปลอดภัย เพราะนําก็
คือชีวิต ถ้ าขาดนําแล้ ว เราจะอยู่กนั ได้ หรือ
ในทีนีเราจะมาพูดเกียวกับเรืองของถังบําบัดนําเสียในการดูแลรักษาคุณภาพของนําเสีย ทีเกิดจาก
การใช้ งานในรู ป แบบต่างๆ เช่น นํ าเสีย จากห้ องนํ า ห้ องส้ วม ตามอาคารที พัก หรื อ นํ าเสีย ที เกิ ดจาก
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนําเสียเหล่านีจะประกอบไปด้ วยสารอินทรี ย์ สารเคมี รวมไป
ถึงโลหะหนัก ต่างๆ ซึงหากไม่ได้ รับ การดูแลนํ าเสีย เหล่านันอย่างถูก ต้ องก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ าจะมี
อันตรายต่อมนุษย์ และสิงมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ ซึงต้ องใช้ นําในการอุปโภค บริโภค

คุณทราบหรื อไม่ ว่าหลังจากใช้ ถังบําบัดนําเสียในการบําบัดแล้ วปั จจัยใดบ้ างที
เค้ าใช้ ในการวิเคราะห์ คุณภาพของนําเสีย
1. ค่ า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนทีจุลนิ ทรีย์ทีอาศัยอยู่ในถัง
บําบัดนําเสียหรือบ่อบําบัด ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ซึงเป็ นของเสียทีอยู่ภายในถังบําบัดนําเสีย ใน
เวลา วัน ทีอุณหภูมิ ºC ว่าจะมีคา่ ออกมาเป็ นเท่าไร (มีหน่วยเป็ น มิลลิกรัม/ลิตร)
ค่า บีโอดี นีมีความสําคัญอย่างมากในการทีเราจะออกแบบ ควบคุม รวมถึงตรวจสอบระบบบําบัด
นําเสียไม่วา่ จะใช้ เป็ นแบบถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูป หรือแบบบ่อคอนกรีต ซึงหลังจากทีเราได้ ติดตัง และ
เดินระบบบําบัดนําเสียไปแล้ ว ระบบสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงค่า บีโอดี นียัง
สามารถใช้ ตรวจสอบคุณภาพแหล่งนําอืนๆว่ามีคณ
ุ ภาพหรือไม่อีกด้ วย
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2. ค่ า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณของออกซิเจนทีจะใช้ ถกู ใช้ ในปฏิกิริยา
ทางเคมีกบั สารอินทรีย์ทีมีอยูใ่ นนําภายในถังบําบัดนําเสียเกือบทังหมด โดยปกติแล้ ว ค่า ซีโอดี จะมีคา่ สูง
กว่า บีโอดี เนืองจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีนนจะทํ
ั
ากับสารอินทรีย์ทงที
ั สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
และสารอินทรีย์ทีไม่สามารถย่อยสลายได้
นอกจากนี ค่า ซีโอดี ยังสามารถใช้ วดั ค่า บีโอดี โดยประมาณได้ อีกด้ วย รวมถึงยังมีสว่ นช่วยใน
การคํานวณ ออกแบบ และตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของระบบบําบัดในถังบําบัดนําเสีย ควบคูไ่ ป
กับ ค่า บีโอดี ได้ ด้วย
3. ค่ า พีเอช (pH) คือ ค่าทีชีวัดความเป็ นกรด ด่าง ของนําเสียจากกระบวนการบําบัดของถัง
บําบัดนําเสีย อย่างทีเราทราบคือ ถ้ าค่า pH น้ อยกว่า 7 นําเสียนันจะมีคา่ ความเป็ นกรด แต่ถ้านําเสียวัดค่า
pH ได้ น้อยกว่า 7 ก็จะเป็ นด่างหรือเบส ถ้ าเท่าวัดค่าได้ เท่ากับ 7 ก็จะเป็ นกลาง
ค่า pH ของนํานันมีความสําคัญต่อสิงมีชีวิตทุกชนิดทีอาศัยอยูใ่ นนํา รวมถึงยังมีความสําคัญใน
การบําบัดนําเสียด้ วยวิธกี ารทางเคมี หรือชีวภาพ ซึงจําเป็ นทีจะต้ องควบคุม ค่า pH ของนําเสียหรือนําทิง
ให้ อยูใ่ นช่วง หรือค่าทีจํากัดไว้ เช่น กรมควบคุมมลพิษได้ กําหนดค่ามาตรฐานในการควบคุมการระบายนํา
เสียจากถังบําบัดนําเสีย สําหรับอาคารบางประเภทให้ ต้องมี ค่า pH อยูใ่ นช่วงระหว่าง - เป็ นต้ น
4. ปริมาณของแข็ง ( Solid ) ทีอยู่ในนําเสีย คือปริมาณสารต่างๆ ทีอยู่ในถังบําบัดนําเสียซึงจะ
มีทงสารที
ั
สามารถละลายนําได้ และไม่ละลายนํา ของแข็งเหล่านีมีหลายลักษณะทังทีสามารถแขวนลอย
ในนําได้ นําหนักเบา หรือของแข็งทีมีนําหนักมาก
ถ้ ามีของแข็งทีไม่สามารถละลายนําได้ อยู่มากเกินไป อาจจะเป็ นสาเหตุทีทําให้ ท่อเติมอากาศของ
ถังบําบัดนําเสียนันอุดตันได้ รวมไปถึงทําให้ ท่อระบายนําเสียระบายได้ ไม่ดี
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5. ไขมันและนํามัน ( Oil and Grase ) คือสารจําพวกนํามัน ไขมันจากพืช และสัตว์ทีใช้ ในการ
ประกอบอาหาร คราบสบู่จากการชําระล้ างร่างกาย ฟองทีเกิดจากสารซักฟอก (พวกซัลเฟต)จากการชําระ
ล้ างสิงของต่างๆ ซึงสารเหล่านีส่วนใหญ่จะมีนําหนักเบาและลอยนําได้ จึงทําให้ เกิดคราบสกปรกแขวนลอย
อยู่บนผิวนํ าและขวางไม่ใ ห้ ออกซิ เจนจากอากาศที จะลงไปสู่แหล่งนํ า ซึงจะมีผลทํ าให้ ก ารย่อยสลาย
สารอินทรีย์ตา่ งๆในนําเสียไม่มีประสิทธิภาพ
วีธีการแก้ ไขเพือลดปริมาณคราบนํามัน และไขมันในนําเสีย คือการติดตังและใช้ งานถังดักไขมันซึง
มีทงแบบวางไว้
ั
บนดิน และแบบฝั งดิน เพือคัดกรอง แยกเศษอาหาร นํามัน ก่อนปล่อยไปยังถังบําบัดนําเสีย
ในการบําบัดนําต่อไป
จากทีได้ กล่าวมาเบืองต้ นถึงปั จจัยต่างๆทีผลต่อการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําเสีย หลังจากการบําบัด
ตามกระบวนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการใช้ ถงั บําบัดนําเสีย วิธีการทางเคมี หรื อชีวภาพ ก็ตาม เราจึงควรทีจะมี
ผู้เชียวชาญด้ านสิงแวดล้ อม เช่น วิศวกรสิงแวดล้ อม ในการให้ คําปรึกษา ออกแบบ ระบบบําบัดนําเสียให้
เหมาะสมต่อ อาคาร ที พัก โรงงาน ออฟฟิ ศ เพือให้ นําเสีย ทีออกมามีค่าตามมาตราฐานที กรมควบคุม
มลพิษกําหนด ทังยังเป็ นการรักษาแหล่งนํา สิงแวดล้ อม รวมถึงพืชและสิงมีชีวิตต่างๆทีอาศัยอยู่ในนํา ให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกียวกับการเลือกใช้ งานถังบําบัดนําเสีย ถังเก็บนําและถังดักไขมัน
ให้ เ หมาะสมต่ออาคาร ที พัก โรงงานของท่าน สามารถติดต่อขอคําปรึ กษาได้ ฟรี ที บริ ษัท เปรมดิ ปรี ช า
จํากัด T. 02-503-0482 หรื อ M. 081-267-9634 , M. 089-440-5311 เรามีทีมวิศวกรทีเชียวชาญด้ าน
สิงแวดล้ อม ให้ คําปรึกษา ออกแบบ รวมถึงการติดตังระบบถังบําบัดนําเสียและถังเก็บนําอย่างถูกวิธี

