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ปัจจัยทีใช้ในการวเิคราะห์คุณภาพนําหลังจากใช้ถังบําบัดนําเสียหรือ

ถังแซทในการบําบัด 
   

 ในชีวิตประจําวนัเรา “ นํา ” คือปัจจยัทีสําคญัในการดํารงชีวิตของเราในการอปุโภคและบริโภค ซึง

สว่นใหญ่จะเป็นการใช้ในภาคครัวเรือนและภาคของการผลิต รวมถึงระบบนิเวศทีนําเป็นองค์ประกอบที

สําคญัมากสําหรับการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิตชนิดตา่งๆ ดงันนัเมือเราทราบและตระหนักดีถึงความสําคญั

ของนําแล้ว เราจึงควรทีจะให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาคณุภาพของนําให้สะอาด ปลอดภยั เพราะนําก็

คือชีวิต ถ้าขาดนําแล้ว เราจะอยู่กนัได้หรือ 

 

   ในทีนีเราจะมาพดูเกียวกบัเรืองของถังบําบัดนําเสียในการดแูลรักษาคณุภาพของนําเสีย ทีเกิดจาก

การใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นําเสียจากห้องนํา ห้องส้วม ตามอาคารทีพัก หรือนําเสียทีเกิดจาก

กระบวนการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม โดยนําเสียเหลา่นีจะประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ สารเคมี รวมไป

ถึงโลหะหนักต่างๆ ซึงหากไม่ได้รับการดูแลนําเสียเหล่านันอย่างถูกต้องก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนําจะมี

อนัตรายตอ่มนษุย์ และสิงมีชีวิตตา่งๆในระบบนิเวศ ซึงต้องใช้นําในการอปุโภค บริโภค   

 
คุณทราบหรือไม่ว่าหลังจากใช้ถังบาํบัดนําเสียในการบาํบัดแล้วปัจจัยใดบ้างที

เค้าใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของนําเสีย 
 

 1. ค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนทีจลิุนทรีย์ทีอาศยัอยู่ในถงั

บําบดันําเสียหรือบ่อบําบดั ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ซึงเป็นของเสียทีอยู่ภายในถงับําบดันําเสีย ใน

เวลา  วนั ทีอณุหภมิู  ºC วา่จะมีคา่ออกมาเป็นเท่าไร (มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร)  

 คา่ บีโอดี นีมีความสําคญัอย่างมากในการทีเราจะออกแบบ ควบคมุ รวมถึงตรวจสอบระบบบําบดั

นําเสียไมว่า่จะใช้เป็นแบบถงับําบดันําเสียสําเร็จรูป หรือแบบบ่อคอนกรีต ซึงหลงัจากทีเราได้ติดตงั และ

เดินระบบบําบดันําเสียไปแล้ว ระบบสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่รวมถึงคา่ บีโอดี นียงั

สามารถใช้ตรวจสอบคณุภาพแหลง่นําอืนๆวา่มีคณุภาพหรือไมอี่กด้วย 
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 2. ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณของออกซิเจนทีจะใช้ถกูใช้ในปฏิกิริยา

ทางเคมีกบัสารอินทรีย์ทีมีอยูใ่นนําภายในถงับําบดันําเสียเกือบทงัหมด โดยปกติแล้ว คา่ ซีโอดี จะมีคา่สงู

กวา่ บีโอดี เนืองจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีนนัจะทํากบัสารอินทรีย์ทงัทีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

และสารอินทรีย์ทีไมส่ามารถย่อยสลายได้  

 นอกจากนี คา่ ซีโอด ียงัสามารถใช้วดั คา่ บีโอดี โดยประมาณได้อีกด้วย รวมถึงยงัมีสว่นช่วยใน

การคํานวณ ออกแบบ และตรวจสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพของระบบบําบดัในถงับําบดันําเสีย ควบคูไ่ป

กบั คา่ บีโอดี ได้ด้วย  

 

 3. ค่า พีเอช (pH) คือ คา่ทีชีวดัความเป็นกรด ดา่ง ของนําเสียจากกระบวนการบําบดัของถงั

บําบดันําเสีย อย่างทีเราทราบคือ ถ้าคา่ pH น้อยกวา่ 7 นําเสียนนัจะมีคา่ความเป็นกรด แตถ้่านําเสียวดัคา่ 

pH ได้น้อยกวา่ 7 ก็จะเป็นดา่งหรือเบส ถ้าเท่าวดัคา่ได้เท่ากบั 7 ก็จะเป็นกลาง 

 คา่ pH ของนํานนัมีความสําคญัตอ่สิงมีชีวิตทกุชนิดทีอาศยัอยูใ่นนํา รวมถึงยงัมีความสําคญัใน

การบําบดันําเสียด้วยวิธีการทางเคมี หรือชีวภาพ ซึงจําเป็นทีจะต้องควบคมุ คา่ pH ของนําเสียหรือนําทิง

ให้อยูใ่นช่วง หรือคา่ทีจํากดัไว้ เชน่ กรมควบคมุมลพิษได้กําหนดคา่มาตรฐานในการควบคมุการระบายนํา

เสียจากถงับําบดันําเสีย สําหรับอาคารบางประเภทให้ต้องมี คา่ pH อยูใ่นช่วงระหวา่ง -  เป็นต้น 

 

 4. ปริมาณของแขง็ ( Solid ) ทีอยู่ในนําเสีย  คือปริมาณสารตา่งๆ ทีอยู่ในถงับําบดันําเสียซงึจะ

มีทงัสารทีสามารถละลายนําได้ และไมล่ะลายนํา ของแขง็เหลา่นีมีหลายลกัษณะทงัทีสามารถแขวนลอย

ในนําได้ นําหนกัเบา หรือของแขง็ทีมีนําหนกัมาก 

 ถ้ามีของแขง็ทีไมส่ามารถละลายนําได้อยู่มากเกินไป อาจจะเป็นสาเหตทีุทําให้ท่อเติมอากาศของ

ถงับําบดันําเสียนนัอดุตนัได้ รวมไปถึงทําให้ท่อระบายนําเสียระบายได้ไมด่ ี
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 5. ไขมันและนํามัน ( Oil and Grase ) คือสารจําพวกนํามนั ไขมนัจากพืช และสตัว์ทีใช้ในการ

ประกอบอาหาร คราบสบู่จากการชําระล้างร่างกาย ฟองทีเกิดจากสารซกัฟอก (พวกซัลเฟต)จากการชําระ

ล้างสิงของตา่งๆ ซึงสารเหลา่นีสว่นใหญ่จะมีนําหนกัเบาและลอยนําได้ จึงทําให้เกิดคราบสกปรกแขวนลอย

อยู่บนผิวนําและขวางไม่ให้ออกซิเจนจากอากาศทีจะลงไปสู่แหล่งนํา ซึงจะมีผลทําให้การย่อยสลาย

สารอินทรีย์ตา่งๆในนําเสียไมมี่ประสิทธิภาพ  

 วีธีการแก้ไขเพือลดปริมาณคราบนํามนั และไขมนัในนําเสีย คือการติดตงัและใช้งานถังดกัไขมนัซงึ

มีทงัแบบวางไว้บนดิน และแบบฝังดิน เพือคดักรอง แยกเศษอาหาร นํามนั ก่อนปลอ่ยไปยงัถงับําบดันําเสีย

ในการบําบดันําตอ่ไป  

 

 จากทีได้กลา่วมาเบืองต้นถึงปัจจยัตา่งๆทีผลต่อการวิเคราะห์คณุภาพนําเสีย หลงัจากการบําบัด

ตามกระบวนตา่งๆไมว่า่จะเป็นการใช้ถงับําบดันําเสีย วิธีการทางเคมี หรือชีวภาพ ก็ตาม เราจึงควรทีจะมี

ผู้ เชียวชาญด้านสิงแวดล้อม เช่น วิศวกรสิงแวดล้อม ในการให้คําปรึกษา ออกแบบ ระบบบําบัดนําเสียให้

เหมาะสมต่อ อาคาร ทีพัก โรงงาน ออฟฟิศ เพือให้นําเสียทีออกมามีค่าตามมาตราฐานทีกรมควบคุม

มลพิษกําหนด ทงัยงัเป็นการรักษาแหลง่นํา สิงแวดล้อม รวมถึงพืชและสิงมีชีวิตต่างๆทีอาศยัอยู่ในนํา ให้

สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ 

 หากท่านมีข้อสงสยัประการใดเกียวกบัการเลือกใช้งานถังบําบัดนําเสีย ถังเก็บนําและถังดกัไขมนั 

ให้เหมาะสมต่ออาคาร ทีพัก โรงงานของท่าน สามารถติดต่อขอคําปรึกษาได้ฟรีที บริษัท เปรมดิ ปรีชา 

จํากัด  T. 02-503-0482 หรือ M. 081-267-9634 , M. 089-440-5311 เรามีทีมวิศวกรทีเชียวชาญด้าน

สิงแวดล้อม ให้คําปรึกษา ออกแบบ รวมถึงการติดตงัระบบถงับําบดันําเสียและถงัเก็บนําอย่างถกูวิธี  

  

  

 

  

 

 


