
ENVIRE SYSTEM CO.,LTD.

บริษัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด

บริษัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จก. ดําเนินกิจการ รับศึกษา ,ใหคําปรึกษา , ออกแบบ และ
รับเหมากอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีทีมงานที่มีคุณวุฒิและประสบการณซึ่งมีผลงาน
ตลอดระยะเวลามากกวา 20 ป และมีลูกคามากกวา 100 โครงการ

จากประสบการณที่ยาวนาน บริษัทฯไดศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลที่เคยทําการศึกษา 
และไดออกแบบพัฒนารูปแบบในการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพดีไวสําหรับใหบริการ
แกลูกคาซึ่งประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ  ,น้ําเสียชุมชน ,โรงแรม 
หองอาหาร และอื่นๆ  

บริษัทฯจึงพรอมในการใหคําปรึกษาและใหบริการขอมูลแกลูกคาหรือผูที่สนใจ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงหรือกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีขั้นตอนเริ่ม
ดวยการศึกษาปริมาณและลักษณะน้ําเสยี ,การศึกษาเบื้องตน(Feasibility Study ,เฉพาะบาง
โรงงาน) ,การออกแบบระบบ, การจัดหาอุปกรณ การกอสรางและติดตั้งระบบ รวมถึง
ใหบริการควบคุมระบบหลังจากการสงมอบงานไปแลว
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ชื่อบริษัท :   บริษัท  เอ็นไวร  ซิสเท็ม  จํากัด

สถานที่ตั้ง :   เลขที่ 142/19 หมูที่4 ซอยรามอินทรา 23  

    แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220

โทร :  0 2900 4120 - 2 

FAX : 0 2979 7927

วันที่กอตั้ง :   12  กันยายน  2534

ทุนจดทะเบียน :    5,000,000.- บาท ( หาลานบาทถวน ) 

Website :    www.envire2.com

E-mail :    envire2@yahoo.com

ประวัติ และขอมูลบรษิัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด
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เลขทะเบียนตางๆทีไ่ดรับอนญุาตจากหนวยงานราชการ 

- กระทรวงการคลัง  :  เปนบริษัททีป่รกึษาสาขาการประปาและสุขาภิบาล 
เลขทะเบียน A 521

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม :  ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ 

เลขทะเบียน บ100-48-010

- สภาวิศวกร : ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม ทะเบียน วส 63 , สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย 11849
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กระทรวงการคลัง  :  เปนบริษัทที่ปรึกษาสาขาการ
ประปาและสุขาภิบาล เลขทะเบียน A 521

กรมโรงงานอุตสาหกรรม :  ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ 
เลขทะเบียน บ100-48-010
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ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โดยสภาวิศวกร 
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-  ศึกษา, วิเคราะห, ใหขอมูลและคําปรกึษา, ออกแบบ ในการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสีย (ทั้งกอสรางใหมหรอืปรบัปรงุระบบที่มีอยูแลว)

-  กอสราง, จัดหา และติดตั้งอุปกรณ ในระบบบําบัดน้ําเสีย

-  ใหคําปรกึษาในการออกแบบระบบระบายน้าํฝน และน้ําเสีย ในโรงงาน

-  ใหคําปรกึษาในการปรบัปรงุและคัดแยกของเสียภายในโรงงาน

-  งานใหคําปรกึษา และตรวจวิเคราะหทาํรายงาน เพื่อสงหนวยราชการตาม
ขอกําหนด

-  งานศึกษา และวิจัย ทําPilot Test ที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยกีารบําบัดน้ําเสีย

ขอบเขตและลักษณะการใหบรกิาร
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ผลงานที่ผานมาของบริษัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด
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ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ ป ประเภทโรงงาน ลักษณะงาน

ขนาดระบบ

 ม3/วัน

1 บจก. เซงไถอุตสาหกรรม ตค.2535 ผลิตเม็ดสี
ออกแบบและใหคําปรึกษา ในงานกอสรางระบบบําบัดน้าํ

เสีย
80

2 บจก. ซัน ซัน อินดัสตรีส พย.2535 ผลิตผงขัดและผงซักฟอก ออกแบบและใหคําปรึกษาในงานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 50

3 หจก. ต.กิจเจริญ สค.2536 พิมพและยอมผา ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 80

4 บจก.โบวพริ้นติ้ง  สค.2536 พิมพและยอมผา ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 30

5 บจก. เจ.ที.เอ็น.เท็กซไทล  ตค.2536 ฟอก, ยอม ,พิมพผา ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 3,000

6 บจก. ฟูจิเมททอล ธค.2536 ผลิตอลูมิเนียม ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 500

7 บจก. แฮบบิเททฯ  พค.2537 ฟอกและยอมพรม ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 700

8 บจก. เวลโนนเท็กซไทล  พ.ค.2537 ฟอกและยอมผา ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 525

9 บจก. ชารเตอรพริ้นท  พค.2537 พิมพและยอมผา ออกแบบและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 1,500

10 สุขาภิบาลพระอินทรราชา สค.2537
น้ําเสียรวมของ

เทศบาลเมือง

ศึกษาและออกแบบ, เตรียมแบบและ รายการประกอบเพือ่

การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
6,000

11 บจก. ภัทราเซรามิก มีค.2538 ผลิตอุปกรณจากเซรามิค ออกแบบและรับเหมางานกอสรางระบบบําบัด 400

12 บจก. โกลดสตารเมททอล พค.2538 ผลิตอลูมิเนียม ออกแบบและรับเหมากอสราง 500

13 บจก. ไทยรวมสิน พค.2538 ปลากระปอง ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน 5,000

ผลงานของบริษัทที่ผานมา
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ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ ป ประเภทโรงงาน ลักษณะงาน

ขนาดระบบ

 ม3/วัน

14 บจก. บีไรทรับเบอรบจก. มค.2539 แผนยางรมควัน ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 300

15
สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี 

จก. (ISO9002)
มค.2539 ผลิตอุปกรณจากเซรามิค ออกแบบและรับเหมางานกกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 1,000

16 บจก. ไทยรวมสิน พย.2539 ปลากระปอง ออกแบบและควบคุมการ ติดตั้ง 500

17 บจก. เท็กซมาสเตอร พย.2539 โรงพิมพผา ออกแบบรับเหมากอสราง 2,000

18
บจก.เซรามิคอุตสาหกรรม

ไทยจก. (ISO9002)
ธค.2539 ผลิตกระเบื้องปูพื้นเซรามิค ออกแบบและรับเหมากอสราง 1,000

19
โรงงานไฟฟาพระนครใต

การไฟฟาฝายผลิต
ธค.2539

น้ําเสียจากการลางเครื่อง

กําเนิดไฟฟา
ศึกษาลักษณะน้ําเสียและแนวทางการบําบัด 3,000

20 บมจ. ไทยรุงยูเนี่ยนคาร กพ.2540
ผลิตชิ้นสวนและประกอบ

ชิ้นสวนรถยนต
งานกอสรางระบบบําบัด 300

21 บมจ. กะรัตสุขภัณฑ มีค.2540 ผลิตอุปกรณ เซรามิค ออกแบบและรับเหมากอสราง 400

22 บจก. อาหารยอดคุณ ตค.2540 ทําขนม งานกอสรางระบบบําบัด 300

23 บจก. ไทยรวมสิน เมย.2540 ปลากระปอง ระบบถัง PresedimentationTank 5,000

24 บจก. ไทยรวมสิน พค.2540 ปลากระปอง ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 5,000

25 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เมย.2540
ระบบบําบัดน้ําเสีย

หองปฏิบัติการ
ออกแบบและรับเหมากอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 25

ผลงานของบริษัทที่ผานมา..(ตอ)

Envire  p 9/16



ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ ป ประเภทโรงงาน ลักษณะงาน

ขนาดระบบ

 ม3/วัน

26
บจก. แบล็ค แอนด วิชช(หนอง

แค)
พค.2541 ระบบบําบัดน้ําเสีย ออกแบบและรับเหมากอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 10

27
บมจ. เครื่องสุขภัณฑอเมริกัน

สแตนดารด
พค.2541 ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ออกแบบและรับเหมากอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 200

28 บจก. ไทยเอ็มเอฟซี ตค.2541 โรงงานผลิตวัตถดุิบเม็ดเมลามีน ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 120

29
บจก. สยามมีท โปรดักส

อุตสาหกรรม
ธค.2541

โรงงานผลิตไสกรอก,แฮม , เบอ

เกอรไก
ควบคุมการเดินระบบ 20

30 บจก. ไทยโพลิเอททิลีน ธค.2541
น้ําเสียจากกระบวนการ

ปโตรเลียม
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 60

31
บจก. แบล็ค แอนด วิชช 

(ราชบุรี)
ธค.2541 ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ออกแบบและรับเหมากอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 10

32 บจก. ชารเตอรพริ้นท ธค.2541 โรงงานพิมพผา ควบคุมและเดินระบบ 1,200

33 บมจ.  ปุยแหงชาติ มิย.2542 โรงงานทําปุยเคมี ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 20

34 บจก. ซันแวลเลย(ประเทศไทย) มิย.2542 โรงงานฆาไก ออกแบบและรับเหมากอสรางระบําบัดน้าํเสีย 6,000

35 บจก. แอลแคนนิคเคสยาม ตค.2542 โรงงานผลิตอลูมิเนียม ศึกษาและออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย 120

36
บจก. ลอนดอน รอยัล คอนซู

เมอร โปรดักทส
กค.2543 โรงงานผลิตถุงยางอนามัย

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณระบบบําบัดน้าํเสียให

คําปรึกษา
200

37  บจก. แอลแคนนิคเคสยาม ตค.2543 โรงงานผลิตอลูมิเนียม ควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้าํเสีย 120

ผลงานของบริษัทที่ผานมา..(ตอ)
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ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ ป ประเภทโรงงาน ลักษณะงาน

ขนาดระบบ

 ม3/วัน

38 บจก. ซันแวลเลย (ประเทศไทย) เมย.2544 โรงงานปรุงไกสําเร็จรูป ออกแบบและติดตั้งอุปกรณระบบบําบัดน้าํเสีย 800

39 บจก. พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล  - ผลิตกรดน้ําสม ควบคุมระบบและวิเคราะหน้ําในระบบบําบัดน้ําเสีย 350

40 บจก. เนสทเลไอศกรีม(ประเทศไทย)  - ผลิตไอศกรีม ควบคุมระบบและวิเคราะหน้ําในระบบบําบัดน้ําเสีย 250

41 บจก. สยามเลมเมอรซ กค.2544 ผลิตอะไหลรถยนต ออกแบบโครงสรางบอบําบัดเสียศึกษาและ 15

42
บมจ.ปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง)   

(โรงงานเขาวง)
สค.2544 ผลิตปูนซีเมนต ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานควบคุม 100 

43 บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ กค.2544 สถานีรถไฟฟา ระบบบําบัดน้ําเสียในหองน้าํแตละสถานี 90

44 บจก. ไทยแทฟฟตา เมย.2545
โรงงานฟอกยอมและ

พิมพลายผา
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณระบบบําบัดน้าํเสีย 7,000 

45 บจก. สหเจริญเอ็นเตอรไพรซ กย.2545 แปรรูปผักและผลไม ออกแบบและติดตั้งอุปกรณระบบบําบัดน้าํเสีย 35

46 บจก. ศรีเชียงใหมอุตสาหกรรม กพ.2546 น้ํามะเขือเทศเขมขน ออกแบบและติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 350

47  บจก.เอ็มที อลูเมท สค.2546
ผลิตอลูมิเนียมหนาตัด

ตางๆ
ออกแบบและติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 50

48 บมจ. ไทยรุงยูเนี่ยนคาร สค.2546
ผลิตชิ้นสวนแลประกอบ

ชิ้นสวนรถยนต
ปรับปรุงบอสถานีสูบน้ําเสีย(บําบัดแลว)และน้ําฝน 8,000

49 บจก. คริสตัลโฟรเซนฟูดส สค.2547 อาหารทะเลแชแข็ง ออกแบบและติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 1,000

50 บมจ.ไทย-เยอรมัน  เซรามิคอินดัสทรี่ สค2548 กระเบื้องปูพื้น เซรามิค ออกแบบและกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 4,000

ผลงานของบริษัทที่ผานมา..(ตอ)
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ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการ ป ประเภทโรงงาน ลักษณะงาน

ขนาดระบบ

 ม3/วัน

51 บจก.ซันฟลาวอุตสาหกรรม ตค2549 แปงไรโปรตีน ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 500

52 บจก.รอแยลฟูดส ตค2549 ปลากระปอง ออกแบบและติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 1,000

53
บจก.กรีนสปอต(ประเทศไทย) 

จํากัด
ตค.2549 น้ําสม(อัดลม) ,นมถั่วเหลือง ออกแบบปรับปรุงระบบ Anaerobic Filter 9,000

54 บจก.ปทุมธาน ีบริวเวอรี สค. 2549 เบียร และน้ําดื่ม ออกแบบปรับปรุงระบบเติมอากาศ 4,000

55 บจก. ยูอารซี (ประเทศไทย) กย.2551 ขนมคุกกี้ ,เวเฟอร ออกแบบและควบคุมการกอสราง 800

56 บมจ.ไทยเรยอน ตค..2551 ผลิตเสนใยผา ออกแบบ,จัดหาและติดตั้งระบบเติมอากาศ 24,000

57 บจก. อายิโนะโมโตะ ตค.  2552 ผลิตผงปรุงแตรสอาหาร ศึกษาและออกแบบเบื้องตนระบบกาชชวีภาพ 300

58 หจก. ร.มังกรโฟรเซนฟูดส เมย. 2553 ปลาทูนากระปอง ออกแบบและติดตั้งระบบบําบัดน้าํเสีย 280 

59
บจก. ยูอารซี (ประเทศไทย)

(โรงงาน2)
ตค. 2554 ขนมคุกกี้ ,เวเฟอร ออกแบบปรับปรุงระบบ 800

ผลงานของบริษัทที่ผานมา..(ตอ)
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 - ถังตกตะกอนแบบ เพลท (Inclined Plate Clarifier)

 - ถังบําบัดบอหมักแบบไรอากาศแบบไหลขึ้น UASB

 - ระบบบําบัด Green Fish ( สําหรับโรงงานปลากระปอง ,  

   แปรรูปอาหารทะเล, หองเย็น)

 - ระบบบําบัดน้ําเสีย โรงงาน ฟอกยอม และ พิมพผา 

 - ระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงงานผลิต จาน ชาม กระเบื้อง

   โถสุขภัณฑ จากเซรามิค

 - ระบบกําจัดไนโตรเจน โดยขบวนการบําบัดชีวภาพจาก

   โรงงาน ฆาสัตวและแปรรูปอาหาร

รูปแบบระบบบําบัดที่ไดพฒันา คุณภาพเหนอืกวาระบบอื่นในทองตลาด
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หนวยบําบัดยอยตางๆทีพ่รอมนําไปใชงานในระบบบําบัดน้ําเสีย 

      ระบบบําบัดขั้นตน (Pretreatment System)  :

- Fine Screen  คัดแยก เศษของแข็งที่มีขนาดเล็กออกจากน้ําเสีย

- Oil Trap แยกไขมัน และน้ํามัน  ออกจากน้ําเสีย 

- Pre- sedimentation แยกของแข็งที่แยกไดโดยการตกตะกอน 
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ระบบบําบัดทางชีวภาพตะกอนเรง (Activated Sludge) :

- ระบบตะกอนเรงประหยัดพลังงาน

- ระบบกําจัดไนโตรเจน  

ระบบบําบัดหมักไรอากาศ ( Anaerobic Digestion System) :

- UASB

- Anaerobic  Cover Lagoon

- Anaerobic Pond
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ระบบเพิ่มความเขมขน/อัดตะกอน ( Dewatering System) :

- ถังตกตะกอนเพิ่มความเขมขน Sludge Thickener

- เครื่องอัดตะกอน Filter Press , Belt press

- ลานตากตะกอน Sand Drying Bed

ระบบบําบัดทางเคมี ( Chemical Treatment) :

- ระบบรวมตะกอน ( Coagulation System)

- ระบบแยกผลึก ( Precipitation)

- ระบบปรับ pH 
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รายละเอียดงานสํารวจ , ศึกษา เกี่ยวของกับงานบําบัดน้ําเสีย

        โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียอยูแลว  ควรที่จะทําการประเมินการทํางานของงานบําบัด
น้ําเสียทุกๆ 5 – 10 ป เพื่อตรวจสอบวาระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพของน้ําเสียที่
อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ไดออกแบบและกอสรางไว  บริษัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ดานงานบําบัดน้ําเสีย ขอเสนองานศึกษาดานตางๆ ดังตอไปนี้

1) การศึกษาการคุณภาพและปริมาณน้ําเสียที่สงเขาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย

2) การศึกษาประสิทธิภาพ ในการบําบัดน้ําเสียของแตละหนวยบําบัดที่สําคัญ และโดยรวมของระบบ
บําบัดน้ําเสีย

3) การศึกษาและออกแบบเบื้องตนสําหรับ ระบบรวบรวมน้ําเสีย แยกออกจากระบบระบายน้ําฝน

4) การศึกษา และจัดแผนงานการเพื่อปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว

5) การศึกษาอื่นๆ เชน ทําระบบจําลอง (Pilot Test) , งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสีย

       รายละเอียดของขั้นตอนการศึกษาโดยสังเขปมีรายละเอียดดังจะไดกลาวตอไปนี้
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1 ) การศกึษาการคุณภาพและปรมิาณน้ําเสียที่สงเขาบาํบดัในระบบบาํบัดน้ําเสีย

1.1 การดําเนินการศกึษา จะทําการศึกษารายละเอียด(โดยสังเขป )ดังตอไปนี้

1.1.1 วัดและบันทึกอัตราการไหลของน้ําเสียที่ถกูจายเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 3 วันตอเนื่อง

1.1.2 เก็บตัวอยางน้าํเสียดิบ แบบ Composite โดยคํานวณสัดสวนการผสมน้ําเสียตามอัตราการไหลของน้าํเสียทีว่ดัไดแลวสงไปวเิคราะหคุณภาพน้ําเสีย

1.1.3 วัดคา TDS ของน้ําเสีย  (โดยเครื่องวดั Portable)ทุกๆ 2 ชม. เพื่อทราบความแปรเปลี่ยน ของความเขมขนของสารละลายในน้าํเสียใน

1.1.4 เก็บขอมูล การใชวัตถุดิบ หลักที่ใชในกระบวนการผลิต และ ปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดในชวงวันที่ดําเนินการตามขอ 1.1 และ 1.2

1.1.5 เก็บขอมูลอัตราการใชน้ําดีทีป่อนเขาสูโรงงานในแตละวนัที่ดําเนินการตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 (ไมรวมงานติดตั้งเครื่องวดัอัตราการไหล ซึ่ง 

            โดยปรกติโรงงานจะตองติดตั้งอยูแลว)

1.2 ผลที่ไดจากการศกึษาจะไดสรุปผลตางๆดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.2.1 ปริมาณน้ําเสียจริงที่ถูกสงเขาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย  3 คา (หนวย ลบม./วัน), วันละ 1 คา

1.2.2 ลักษณะน้ําเสียที่ ตัวอยางสําหรับโรงงานแปรรูปอาหาร จะทําการวัดเชน BOD , COD , SS , TDS , pH , Oil & Grease , Temp , TKN 

(สําหรับโรงงานอื่นๆ อาจตองเปลี่ยนแปลงเพิม่หรือลดพารามิเตอรที่จะตองวเิคราะห)

1.2.3 คา Minimum , Average และ Maximum ของคาในหัวขอ 1.2.1 และ 1.2.2

1.2.4 คา BOD , COD , SS , TKN และ Oil & Grease  , TDS  ที่ถูกปลอยมาพรอมกับน้าํเสีย ในแตละวัน ( มีหนวยเปน กก./วนั)

1.2.5 คาอัตราการใชน้ําตอปริมาณหนวยผลิตภัณฑ  ตัวอยางสําหรับโรงงานแปงมัน มีอัตราการปลอยน้าํเสีย 12 ลบม./แปงมัน 1 กก. เปนตน

1.3 ประโยชนที่ไดจากการศกึษา

1.3.1 ทราบปริมาณและคุณภาพน้ําเสียจริง เพื่อนําไปใชในการขยายกาํลังการผลิตในอนาคต

1.3.2 เพื่อนําผลที่ได (ขอ 1.2.1 และ 1.2.2) ไปใชในการประเมินการทํางานของระบบบําบัดน้าํเสีย

1.3.3 ขอมูลผลคาที่ศึกษา (ขอ 1.2.5) เพื่อใหทราบวามีการใชทรัพยากรวัตถดุิบอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

            หมายเหตุ  แผนงานในการศึกษาดงักลาวเปนแผนงานเบื้องตนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกบัสภาพหนางาน และรายละเอียดการปลอยน้าํ
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2) การศกึษาประสิทธิภาพ ในการบําบัดน้ําเสียของแตละหนวยบําบัดที่สําคัญ และโดยรวมของระบบบาํบดัน้ําเสีย

2.1     การดําเนินการศกึษา จะทําการศกึษารายละเอียด(โดยสังเขป )ดังตอไปนี้

2.1.1   วัดและบันทึกอัตราการไหลของน้าํเสียทีผ่านการบําบัด 3 วันตอเนื่อง

2.1.2   เก็บตัวอยางน้าํเสียดิบ Composite ทุกๆ 2 ชม. แลวสงไปวิเคราะหคุณภาพน้าํเสีย 

2.1.3   วัดคา TDS ของน้ําเสียหลังการบําบัด  (โดยเครื่องวดั Portable)ทุกๆ 2 ชม. เพื่อทราบความแปรเปลี่ยน ของความเขมขนของสารละลาย 

            ในน้ําเสียหลังการบําบัด

2.1.4   ทําการตรวจสอบปญหา(เบื้องตน)ตางๆ ที่อาจมี  ในการควบคุมการเดินระบบบําบัดน้าํเสีย

2.2     ผลที่ไดจากการศกึษาจะไดสรุปผลตางๆดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.2.1   ปริมาณน้ําเสียหลังการบําบัดจริง  3 คา (หนวย ลบม./วัน), วันละ 1 คา

2.2.2   ลักษณะน้ําเสียหลังจากหนวยบําบัดสําคัญตางๆ และหลังการบําบัด การกําหนดพารามิเตอรที่จะสงไปวเิคราะหใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ของ

           หนวยบําบัดนัน้ๆ

2.2.3   ประสิทธิภาพการบําบัด ของแตละหนวยบําบัดยอยตางๆ และประสิทธิภาพรวมของระบบ

2.3    ประโยชนที่ไดจากการศกึษา

2.3.1   ทราบปริมาณและคุณภาพน้าํเสียหลังการบําบัดจริง 

2.3.2   ทราบคุณภาพน้าํเสียหลังการบําบัดและหาประสิทธิภาพในการบําบัดของหนวยบําบัดยอยตางๆ 

2.3.3   เพื่อประเมินการทํางานและความคุมคาของหนวยบําบัดยอยตางๆ กับคาใชจายของหนวยบําบัดยอยนัน้ๆ

2.3.4   เพื่อใชผลที่ไดศึกษา ไปใชในการออกแบบปรับปรุงระบบบําบัดน้าํเสียที่อาจมีในอนาคต

           หมายเหตุ  แผนงานในการศึกษาดงักลาวเปนแผนงานเบื้องตนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกบัสภาพหนางาน และรายละเอียดการปลอยน้าํ
เสียของแตละโรงงาน



3)  การศกึษาและออกแบบเบือ้งตนสําหรับ ระบบรวบรวมน้ําเสีย แยกออกจากระบบระบายน้ําฝน

3.1    การดําเนินการศกึษา จะทําการศึกษารายละเอียด(โดยสังเขป )ดังตอไปนี้

3.1.1   รวบรวมแบบกอสรางของระบบรวบรวมน้ําเสีย และน้ําฝนที่มีอยูเดิมของโรงงาน      ( Scope งานไมรวมงาน สํารวจ ระยะ และระดับพื้น ,ถนน 

           หรือรางตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาในกาออกแบบ

3.1.2   ศึกษาพืน้ที่บริเวณการผลิตและกําหนด ชนิดของทอหรือรางระบายน้ําเสีย และสถานีสูบน้ําเสียยอยตางๆ ที่จําเปน

3.1.3   ศึกษาทอระบายน้ําฝนจากอาคารตางๆ , พื้นที่โลงซึ่งรับน้ําฝน เพื่อทําการวางทอระบายน้ําฝนออกไปนอกโรงงาน (รวมถึงสถานีสูบน้ําฝนกรณีที่

           จําเปน)

3.2     ผลที่ไดจากการศกึษาจะไดสรุปผลตางๆดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.2.1   ทราบหลักการแยกระบบบําบัดน้าํเสียและน้าํฝนออกจากกนั

3.2.2   ทราบรายละเอียดเบื้องตน ขนาด และชนิดของทอรวบรวมน้ําเสีย

3.2.3   ทราบรายละเอียดเบื้องตน ขนาด และชนิดของทอรวบรวมน้ําฝน

3.2.4   งบประมาณเบื้องตนของคากอสราง

3.2.5   เจาของงานสามารถสงรายละเอียดเบื้องตนทีไ่ดศึกษานาํไปออกแบบ หรือ คัดเลือกผูกอสรางได

3.3      ประโยชนที่ไดจากการศกึษา

3.3.1   เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดีขึ้น

3.3.2   ลดคาใชจายในการบําบัดน้าํเสีย 

3.3.3   ลดคากอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย

3.3.4   ทราบรายละเอียดงาน และงบประมาณคากอสราง กอนการตัดสินใจกอสราง
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การศกึษา และจัดแผนงานการเพื่อปรับปรงุระบบบาํบดัน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4.1    การดําเนินการศกึษา จะทําการศึกษารายละเอียด(โดยสังเขป )ดังตอไปนี้

4.1.1  ศึกษารายละเอียดในขอ 1 , 2  เพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้าํเสียที่ไดกอสรางไว

4.1.2   รวมแบบกอสราง , คูมือการควบคุมระบบบําบัดน้าํเสีย , รายละเอียดอุปกรณที่สําคัญ และจัดทําตารางการทะนุบํารุงตางๆ  ไวเปนรูปเลม

4.1.3   จัดเตรียมตารางบันทึกรายวนั รายเดือนไวเพือ่การตรวจสอบผลยอนหลังอยางมีประสิทธิภาพ

4.1.4   ศึกษาและประเมินคุณภาพ และปริมาณน้ําเสียลวงหนา 5-10 ป

4.1.5   รวบรวมปญหาตางๆทีเ่กิดขึ้นในระบบบําบัดน้ําเสียในปจจุบัน

4.1.6   ใหคําปรึกษาในการปรับปรุง และแกไขระบบใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ในชวงระยะที่ทําการศึกษา)

4.1.7   ใหคําปรึกษาในการ Waste Minimization เพื่อลดของเสีย และคัดแยกของเสีย ,เพื่อลดภาระการบําบัดน้าํเสีย

4.1.8   จัดทําแผนงาน และรายละเอียดเบื้องตนของงานปรับปรุงระบบ ระยะสั้น (0-6 เดือน)  ระยะกลาง( 6 เดือน -2 ป) และระยะยาว (2-5 ป) พรอมงบประมาณ   

           ที่ตองดําเนนิการ

4.1.9   ทําการประเมิน คาใชจาย ที่อาจตองปรับปรุงระบบ , คาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย (คาไฟฟา , คาสารเคมี , บําบัดตะกอน , คาทะนุบํารุงอุปกรณ , คา

           บําบัดตะกอน ฯลฯ )  เปนรายวนั รายเดือน และรายป

4.2     ผลที่ไดจากการศกึษาจะไดสรุปผลตางๆดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.2.1   ผลจากการศึกษาในขอ 1 และ 2

4.2.2   ทราบปญหาและแนวทางแกไข/ปรับปรุงระบบ พรอมงบประมาณที่ตองใช

4.2.3   มีเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการบําบัดน้ําเสียอยางครบถวน สะดวกตอการเรียกใช

4.2.4   ทราบวิธีการจัดการ และแผนงานในการดําเนินการที่ครบถวน

4.2.5   ทราบคาใชจาย รายวัน รายเดือน และรายป ลวงหนาเพือ่นาํไปประกอบแผนงานในการดําเนินการรวมของโรงงานในแตละป

4.3.    ประโยชนที่ไดจากการศกึษา

 4.3.1   มีเอกสาร และแผนในการดําเนินการที่แนชัด และสามารถปรับปรุงระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.3.2    เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้าํเสีย  ลดคาใชจายในควบคุมการบําบัดน้าํเสียลง  10 – 50 %
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รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสียสําหรบัอุตสาหกรรมแบบตางๆโดยสังเขป
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กลุมอุตสาหกรรมอาหาร , ปลากระปอง , ฆาไก , เครื่องดื่ม.

กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จะมีสารอินทรีย(ในรูปของ BOD และ COD) , น้ํามันและไขมัน
(Oil & Grease) , ไนโตรเจน ( TKN) หรือสารแขวนลอย ( SS )น้ํามันและไขมัน , มีพีเอช ต่ําและมีกลิ่นแรง การ
บําบัดสวนใหญจะใชการบําบัดทางชวีภาพ

การออกแบบสําหรับน้ําเสียประเภทนี้ บริษัทไดพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ,ใชพลังงานในการ
บําบัดต่ํา , สรางผลผลิตเปนกาชชีวภาพ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทน , แยกกากและการจัดการเพิ่ม
คุณคาของกากตะกอนที่ไดจากการบําบัด

ระบบบําบัดยอยที่ใชบําบัด อาจประกอบดวย ตะแกรงหยาบ-ละเอียด , ถังแยกไขและน้ํามัน , ถัง
ตกตะกอนขั้นตน ,ถังหมักไรอากาศแบบไหลขึ้น (UASB , Upflow Anaerobic Sludge Blanket) , ระบบบําบัดทาง
ชีวภาพแบบตะกอนเรง  น้ําเสียหลังการบําบัดอาจพิจารณานํากลับไปใชใหม เชน รดน้ําตนไม หรือลางพื้น

กลุมลูกคาที่บริษัทไดออกแบบกอสราง อาทิเชน บจก.อาหารยอดคุณ , บจก.คริสตัล โฟรเซนฟูดส , 
บจก.รอแยลฟูดส ,  บมจ.ไทยรวมสิน พัฒนาอุตสาหกรรม , บจก.ซันแวลเลย(ประเทศไทย)

ระบบบําบัดน้ําเสียขนาด 1,000 ลบม./วัน ณ บจก. คริสตัล โฟรเซนนฟูดส จํากัด Envire Industrial  p 2/5



   กลุมฟอกยอม และสิ่งทอ/เยือ่กระดาษ

น้ําเสียสวนใหญจะมีอุณหภูมิสูง, มีสีเขม, อาจมีน้ํามันเจือปนมาดวย , มีคาสัดสวน

COD ตอBOD สูง  การบําบัดจะมีขบวนการบําบัดทางชีวภาพ เคมี และระบบกําจัดตะกอน 

จากการศึกษาที่ยาวนานและมีประสบการณในการออกแบบมากกวา 10 โรงงาน เอ็น

ไวรฯไดพัฒนารูประบบการบําบัดที่เหมาะสมตอน้ําเสียดังกลาว (เปนรูปแบบของบริษัทเอง) 

ซึ่งมีขอไดเปรียบคือสามารถกําจัดสีในน้ําเสียไดดีดวยคาใชจายในการบําบัดที่ต่ํากวา  , 

คุณภาพของน้ําหลังการบําบัดมีคุณภาพดี , ตนทุนในการกอสรางและการบําบัดต่ํา

กลุมลูกคาไดแก บจก. ไทยแทฟฟตา, บจก. ชารเตอรพริ้นท, บจก. เวลโนนเท็กซไทล, 

บจก. เจ.ที.เอ็น. เท็กซไทล , บจก. เท็กซมาสเตอร , บจก.แฮบบิแทท อินดัสทรี เปนตน 

รูปตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานฟอกยอม ขนาด 8,000 ลบม./วัน Envire Industrial  p 3/5



กลุมอุตสาหกรรม เครื่องสุขภณัฑ , โถ & ชาม,กระเบื้อง เซรามิค

น้ําเสียจากการผลิตกระเบื้องหรือสุขภัณฑตางๆ น้ําเสียสวนใหญจะปนเปอนดวยดิน หิน และแรธาตุ
ตางๆ ,สี  ,นามัน ลักษณะของน้ําเสียเหมือนกับปนกับดิน เมื่อตั้งทิ้งไวตะกอนในน้ําเสียจะสามารตกตะกอนได

น้ําเสียประเภทนี้จะมีปริมาณสารแขวนลอยในปริมาณสูงการบําบัดและพรอมจะตกตะกอนในบอเก็บน้ํา
เสีย  การออกแบบจะมี ตะแกรงหยาบ และละเอียด (มีถังดักน้ํามันเปนบางโรงงาน) แลวผานสูบอ Equalization 
ที่มีการกวนผสมน้ําเสีย(ปองกันการตกตะกอน) แลวสูบเขาสูระบบรวมตะกอนซึ่งประกอบดวยถังกวนเร็ว ,กวน
ชา และถังตกตะกอนแบบเพลท (Inclined Plate Clarifier) น้ําเสียหลังการบําบัดจะสามารถสูบเขาสูถังกรองทราย 
แลวสามารถนําน้ําใสที่บําบัดไดกลับไปผสมน้ําดินในกระบวนการผลิตของโรงงาน

กลุมลูกคาที่บริษัทไดออกแบบกอสราง อาทิเชน บจก.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย , บจก สยามซานิทา

รีแวร , บมจ. ไทยเยอรมัน เซรามิค , บจก.กะรัติสุขภัณฑ

รูปตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสีย บมจ.ไทยเยอรมิคเซรามิค ขนาด 4,000 ลบม./วัน Envire Industrial  p 4/5



กลุมอุตสาหกรรมโลหะ ,ยานยนต

น้ําเสียโดยภาพรวมของกลุมนี้จะมี น้ํามัน, สี, โลหะหนัก, และสารอินทรีย การบําบัดน้ําเสียดังกลาว
ประกอบดวยระบบบําบัดทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ และระบบแยกตะกอน รายละเอียดของน้ําเสียแตละ
โรงงานจะแตกตางกันไป ภาพรวมของการบําบัดน้ําเสียกลุมนี้ถือวาคอนขางซับซอน เนื่องจากมีสารหลายชนิด
ที่ตองกําจัด

กลุมน้ําเสียชุมชน ที่พักอาศัย , ศูนยการคา

บริษัทสามารถออกแบบระบบใหเหมาสมกับลักษณะภูมิประเทศ เชน Packag-Onsite , Activated Sludge 
, Stabilization Pond นอกจากนี้บริษัท สามารถศึกษาและออกแบบถึงความเหมาะสมสําหรับระบบรวบรวม
น้ําฝน /น้ําเสีย สถานที่ตั้งตลอดจนงบประมาณการกอสราง เพื่อการขออนุญาตกอนกอสรางจริง

กลุมน้ําเสียปโตรเคมี

น้ําเสียจากอุตสาหกรรมประเภทนี้จะประกอบดวยสารอินทรีย , กรด , ดางและ สารเคมีตางๆ และ
มักจะมีความเขมขนสูง การบําบัดน้ําเสียคอนขางจัดวายากเนื่อง จากมักจะประกอบดวยของเสียหลายๆตัว ใน
ความเขมขนที่สูง ระบบจึงอาจจะคอนขางซับซอนกอนการออกแบบควรที่จะทําระบบจําลองเพื่อยืนยันผลการ
บําบัดกอนที่จะออกแบบจริงการควบคุมการทํางานของระบบก็จะจัดไดวายาก กวาระบบอื่น ทั่วไป เพราะการ 
เปลี่ยนแปรของคุณสมบัติของน้ําเสีย คอนขางรวดเร็ว
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รายละเอียดระบบบําบัดตางๆ ที่บริษัท พัฒนาขึ้น



ระบบถังหมักชีวภาพ ยูเอเอสบี (UASB)
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ถังหมักไรอากาศ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket ,แบบไหลขึ้นผานชั้นตะกอน )

ระบบ ยู เอ เอส บี เปนระบบบอหมักไรอากาศสําหรับบําบัดน้ําเสียโดยกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพ

แบบไรอากาศซึ่งกําลังเปนที่นิยมแพรหลายในปจจุบัน  เนื่องจากเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลาย

ของเสียซึ่งเปนสารอินทรียชนิดตางๆ  ดวยเงินลงทุนไมสูงนัก และมีขอไดเปรียบกวาระบบอื่นๆหลายประการ

ชุดแยกกาช และตะกอน (Internal three-phase GSS device)

settler

3 phase
separator weir

baffles

biogas

cap
gas 

gas bubble

sludge granule

sludge 
bedinfluent

effluent

รายละเอียดการทํางานภายในถังโดยสังเขป 

เริ่มตนจากน้ําเสียจะไหลเขาถังผานทางชดุกระจาย

น้ําดานลางถัง และคอยๆไหลขึ้นอยางสม่ําเสมอทั่ว

ทั้งหนาตดัของถัง ผานชั้นตะกอนจุลชพีแบบไร

อากาศที่มีความเขมขนสูง ดานบนจะตดิตัง้ชดุแยก

กาช และตะกอน (three-phase GSS device) ซึ่งเปน

อุปกรณที่จําเปนและสําคัญเพื่อใหการทํางานภายใน

ถังใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีหนาที่หลัก

ดังตอไปนี้

1) เพื่อแยกกาชชีวภาพออกจากน้ําเสียโดย และรวบรวมกาชออกจากถังเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

2) เพื่อลดความปนปวนจากกาชชีวภาพออกจากน้ําเสีย และปลอยใหน้ําเสียและตะกอนไหลผานตอไปยังสวนแยก

ตะกอนซึ่งจะทําการแยกตะกอนออกจากน้ําเสีย น้ําใสจะไหลออกดานบนของถัง

3) สวนตะกอนดานบนจะทาํหนาทีค่ลายถังตกตะกอนเพื่อปองกันตะกอนไมใหหลุดลอยไปกับน้ําออก บริเวณนี้จีง

มีความปนปวนของน้ําต่ํา ทําใหตะกอนสามารถตกตะกอนกลับไปดานลางถัง  และเมื่อเวลาผานไปตะกอนจะ

สัมผัสรวมตัวกันเปนฟลอคและคอยๆเปลี่ยนรูปเปนเม็ดที่มีขนาดใหญและหนัก (Granular) ซึ่งจะสงผลใหระบบมี

เสถียรภาพและประสิทธิภาพ

4) เพื่อควบคุมรักษาระดับชั้นตะกอนใหมีระดับตามที่ไดออกแบบ UASB p 2/6



หลักการทํางานในการยอยสลายสารอินทรยี ในถัง ยูเอเอสบี

    โดยกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพแบบไรอากาศ  สารอินทรีย

ในรูปของ BOD และ CODในน้ําเสียจะถูกยอยสลายเปลี่ยนเปนกาช

ชีวภาพ (เกิดกาชมีเทนในสัดสวนประมาณ 60% และกาชคารบอน

ไดออกไซดและอื่นๆประมาณ 40%) ในอัตราสวน 0.35 – 0.50ลบม./

กก. CODที่ยอยสลาย และจะเกิดตะกอนจุลชพีแบบไรอากาศใน

อัตราสวน 0.05 – 0.09 กก./กก. CODที่ยอยสลาย

    น้ําเสียที่ผานชุดกระจายน้ําเขาดานลางถัง และคอยๆไหลขึ้นผานชัน้ตะกอนเขมขน  เกิดการยอยสลายและ

เกิดฟองกาชลอยขึ้นดานบน กาชที่เกิดขึ้นจะชวยผสมผสานน้ําเสียกับตะกอนจุลชีพทําใหอัตราการยอยสลาย

สารอินทรียสูงขึ้นโดยไมจําเปนอาศัยพลังงานอื่นในการผสมผสานน้ําเสีย  และดวยอุปกรณ GSS (ดังที่ไดกลาว

ขางตน) จะทําใหปริมาณเชื้อคอยๆสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ และจะสามารถทํางานไดดอียางเต็ม

ประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3-6 เดือน
     ดวยรูปแบบในการออกแบบที่ดีดังกลาวทําใหการเลี้ยงเชื้อจุลชีพ

แบบไรอากาศในระบบ UASB มีความเขมขนสูงกวาระบบอื่นๆ  และ

สามารถปอนน้ําเสียเขาบําบัดในอัตราที่สูงขึ้น  ระยะเวลากักเก็บน้ํา

เสียในถัง ลดลงทําใหถังมีขนาดเล็กกวาระบบบําบัดแบบอื่นๆ

      สําหรับน้ําเสียจากโรงงานที่มีสวนผสมของแปงและน้ําตาล 

ตะกอนที่เพาะเลี้ยงสามารถเปลี่ยนรูปเปนเม็ด ( Glanules ) ซึ่งสงผลให

อัตราการบําบัดมีคาสูงขึ้นภาพขยายเม็ดตะกอน (Anaerobic Sludge Granules) UASB p 3/6



ผลผลิตจากการยอยสลาย ไดกาชชีวภาพที่มีคุณคาขอไดเปรียบของการบําบัดโดย ถัง ยู เอ เอส บี(โดย Envire System Co.,Ltd.)

• ถังบําบัดสามารถบําบัดน้ําเสียที่มีภาระบําบัดสูง ( 2-15 กก.COD/ม3/วัน)

• รูปแบบถังที่กะทัดรัด ทําใหประหยัดพื้นทีใ่นการกอสราง

• มีรูปแบบ GSS ที่มีประสิทธิภาพสูง (ออกแบบโดย Envire System Co.,Ltd.)

• สรางเม็ดตะกอน Granules  หรือ Floc ที่มีความหนาแนนสูง

• ไดกาชชีวภาพ เปนแหลงพลังงานซึ่งสามารถนํากลับมาใชเปนประโยชน

• ลดคาใชจายคาไฟฟา ทําใหคาใชจายในการเดินระบบลดต่าํลง

• กําจัด COD ไดสูงถึง 60 -90 % อัตราการสรางตะกอนสวนเกินต่ํา

• ลดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเนาภายในระบบเนื่องจากเปนระบบปด

• ลดปญหาเรื่อง กาชเรือนกระจก 

UASB p 4/6
ตัวอยาง P&I Diagram สําหรับระบบ UASBรูประบบ GSS ดานบนถัง UASB



รูปแบบถังยูเอเอสบีแบบตางๆโดยบรษิัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด

ระบบ UASB ที่บจก. ซันฟลาว อุตสาหกรรม ( โรงงานแปงขาวเหนียว)

ระบบ UASB ที่บจก. คริสตัลโฟรเซนฟูดส (อาหารทะเลแชแข็ง)

ระบบ Anaerbic Cover Lagoon ที่บจก. กรีนสปอต(ประเทศไทย) ( โรงงานนมถั่วเหลือง)
UASB p 5/6



ระบบ UASB ที่บจก. รอแยลฟูดส (ปลากระปอง)

ระบบ UASB ที่ บจก ยูอารซี (ประเทศไทย).

UASB p 6/6



ระบบกําจัดสารอินทรยี และ ไนโตรเจน (Denitrification + Nitrification)

Nitrogen  p 1/2



ระบบกําจัดสารอินทรยี และ ไนโตรเจน (Denitrification + Nitrification)

        บริษัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด ไดคิดคนรูปแบบในการบําบัด น้ําเสียที่ประกอบดวย ถัง ยูเอ เอส บี แลวตามดวยระบบ

ตะกอนเรงซึ่งสามารถกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสีย (ในรูปของ TKN)  ซึ่งเหมาะสมในการนําไปใชบําบัดน้ําเสียจาก โรงงานอาหาร , 

ฆาสัตว ,อาหารทะเล และน้ําผลไม

สําหรับน้ําเสียที่มีปริมาณ BOD ,COD และ TKN 

สูง ,การออกแบบระบบใหไดประโยชนในการบําบัดสูงสุด 

และสามารถบําบัดใหน้ําหลังการบําบัดมีคา TKN ต่ํา และ

สงผลใหคา BOD และ COD ของน้ําเสียหลังการบําบัดมีคา

ต่ํา บริษัทไดออกแบบระบบ ที่เริ่มตนดวยถังหมัก ยู เอ 

เอส บี แลว ตามดวยระบบตะกอนเรงแบบพิเศษ 

ประกอบดวย ถังดีไนติฟเคชั่น (Denitrification Tank)และถัง

ไนติฟเคชั่น(Nitrification)  และถังตกตะกอน

น้ําเสียจากบอ UASB จะไหลตอมายังระบบ Activated Sludge (AS) โดยเริ่มจาก Denitrification Tank  (DN) เพื่อกําจัด

ไนโตรเจน (ไนเตรท, NO3-)ในน้ําเสีย โดย De-Nitrifying Organisms จะใชไนเตรทเปนแหลงออกซิเจนในการยอยสลาย

สารอินทรีย และใช Carbon Source จาก COD ในน้ําเสีย ซึ่งผลจากการยอยสลาย จะทําให COD ของน้ําเสียลดลง น้ําเสียจะ

ไหลตอไปยัง Nitrification Tank (NI) โดยใชจุลชีพแบบใชออกซิเจนในการยอยสลาย (รวมทั้ง Nitrifying Organisms)  ซึ่งจะมีการ

ติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบลง COD สวนที่เหลือจาก DN จะถูกยอยสลายตอไปจนมีปริมาณต่ํา TKNก็จะถูกยอยสลายตอไปซึ่ง

จะเปลี่ยนเปน Nitrate  น้ําเสียสวนหนึ่งซึ่งมีNitrateจะถูกสูบวนกลับไปยัง Denitrification Tank เพื่อใชในการยอยสลาย COD 

ตอไป
                   ขอไดเปรียบของระบบ กําจัด Denitrification + Nitrification คือ 1)สามารถบําบัดโดยใหคา BOD และ COD ต่ํากวาระบบอื่นๆ โดยใชพลังงานไฟฟาที่

นอยกวา , 2) ใชสารเคมีในการปรับ pH ลดลงประมาณ 50% , 3) มีปริมาณจุลชีพสวนเกินในปริมาณที่นอยกวา ระบบบําบัดนี้ไดถกูกอสรางไวแลวที ่บจก.ค
ริสตัล โพรเซนฟูดส และ บจก. รอแยลฟูดส Nitrogen  p 2/2



ถังตกตะกอนแบบเพลท ( Inclined Plate Clarifier)

Inclined Plate   p 1/4



ถังตกตะกอนแบบเพลท ( Inclined Plate Clarifier)

        ถังตกตะกอนแบบเพลท (Inclined Plare Clarifier) เปนถัง

ตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพในการตกตะกอนแยกสารแขวนลอยออก

จากน้ํา  ถังตกตะกอนแบบเพลทจึงสามารนําไปใชบําบัดน้ําใน

อุตสาหกรรมตางๆรวมทั้งการบําบัดน้ําดีและน้ําเสีย

         ดวยหลักการออกแบบตามหลักวิชาการโดยผูมีประสบการณ ทํา

ใหถังตกตะกอนแบบเพลทมีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดเล็ก ทําให

ราคาคากอสราง และคาใชจายในการทะนุบํารุงที่ต่ํากวา เมื่อเทียบกับ

ถังตกตะกอนชนิดอื่นๆที่มีขายในทองตลาด

หลักการทํางานของถังตกตะกอนแบบเพลท 

       เพลทเอียงหลายๆแผนจะถูกนําเขามาวางขนานซอนๆภายในถังอยาง

เปนระเบียบ เพลทเอียงจะทํามุม 45 ถึง 60 อาศากับแนวราบ เมื่อฉายพื้นที่

เพลทเอียงลงไปในแนวราบ (Projected Area) จะเทากับพื้นที่ในการ

ตกตะกอนของแผนนั้นๆ และเมื่อรวมพื้นที่ของหลายๆแผนก็จะทําใหถังมี

พื้นที่ในการตกตะกอนมากขึ้น

        การตกตะกอนแบบเอียงภายในถัง ทําใหถังสามารถตกตะกอนแยก

สารแขวนลอยที่มีความเขมขนสูงๆไดดี จึงสามารถนําไปใชในการ

ตกตะกอนเพื่อเพิ่มความเขมขนของตะกอน (Gravity Thickener) ไดอีกดวยรายละเอียด Projected Area ของแผนตกตะกอน

ถังตกตะกอนแบบเพลท ที่ใชบําบัดแยกตะกอนดินในระบบบําบัดน้ําเสีย
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การทํางานภายในถังโดยสังเขป

             น้ําเสียจะถูกจายเขาถัง ผาน Feedbox ซึ่งจะลดความปนปวน
ของน้ําเขาถัง และบังคับใหน้ําไหลลงดานลาง แลวไหลเขาเพลท 
ดานลาง เมื่อน้ําเสียไหลผานชองเพลทแลวตะกอนจะตกตะกอน
ลงดานลางสูเพลทแลวสไลดตัวตกตามเพลทลงสูกนถัง ดานกน
ถังจะมีรูปรางเปนกรวยซึ่งจะสามารถดูดตะกอนเขมขนอออก  
น้ําใสจะไหลขึ้นตามชองเพลทและจะไหลลนผานทางน้ําลน
ดานบนออกจากถัง การออกแบบการกระจายตัวของน้ําเขาและ
ออกที่ดีทําใหประสิทธิภาพในการตกตะกอนของถังสูงขึ้น

รูปตัดภายในถังตกตะกอนแบบเพลท

Inclined Plate   p 3/4



ขอไดเปรียบโดยสังเขปของถังตกตะกอนแบบเพลทเทียบกับถังตกตะกอนทั่วไป 

      ไมมีปญหาดานการไหลลนทาง (Short Circuit)จากปจจัย  ตาง ๆ 
เชน ลม, อุณหภูมิ หรือการกระจายน้ําที่ไมเหมาะสม 

       มีประสิทธิภาพในการตกตะกอนสูงทําใหถัง
มีขนาดเล็กกวา ,ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง

      เปนถังสําเร็จรูปซึ่งจะทําใหสะดวกในการติดตั้ง   
สามารถเคลื่อนยายไดในกรณีที่ตองการ

  ภายในถังจะไมมี  เครื่องจักร หรืออุปกรณเครื่องกวาด
ตะกอนทําใหไมตองกังวลเรื่องการบํารุงรักษา

Inclined Plate   p 4/4



ระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงงานปลากระปอง และอาหารทะเลแชแข็ง
“ Green Fish “

GF p 1/8



GREEN FISH    

รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย โรงงานปลากระปอง และอาหารทะเลแฃเข็ง

      พัฒนา , ออกแบบ และ กอสราง โดย  บริษัท เอ็นไวร ซิสเท็ม จํากัด 

รูปตัวอยางของ   Green FISH  (ขนาดการบําบัด 500 ลบม./วัน)

    ภายใต หลักการ Green Technology  ซึ่งเปนหลักการ  ลดการใชพลังงาน , ลดการใชสารเคมี  , 
สรางมูลคาเพิ่มจากการคัดแยกของเสีย , สราง by-product ที่มีคุณคาทําใหลดตนทนุในการบําบัด
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ขอไดเปรียบโดยสังเขป ของ ระบบ  GREEN FISH

     Green Fish  มีระบบแยก เศษเนื้อปลา , กางปลา ออก
จาก น้ําเสีย โดยไมใชสารเคมี  แลวนําอัดเขาเครื่องอัด
ตะกอนสงผลใหลดภาระในการบําบัดน้าํเสีย ลง 20- 30 
% ตะกอนที่แยกไดสามารถพัฒนาระบบบําบัดตะกอน
เพื่อสามารถนําไปใชในการทําปุย หรืออาหารสัตว 

         1 ) Roto Screen สําหรับแยกตัว และกาง และเศษเนื้อที่มี
ขนาดใหญออกจากน้ําเสีย

2) ถังตกตะกอนแบบเพลท สําหรับแยกตะกอนสดที่
สามารถตกตะกอนไดออกจากน้าํเสียโดยไมใชสารเคมี

         3 ) Hydro 
Screen 
สําหรับแยก
เศษตะกอน
ลอยที่อาจ
เกิดขึ้นจากถัง
แยกตะกอน
เศษเนื้อปลา
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GREEN FISH มีระบบถังหมักไรอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดสารอินทรีย โดยไม

ตองใชพลังงานในการเติมอากาศ  สงผลใหขนาดของถังบําบัดเล็กลง และ ประหยัดคาไฟฟา

ในการบําบัดลง ประมาณ 70 % 

ถังหมักไรอากาศ UASB แบบกลม

ถังหมักไรอากาศ UASB แบบสี่เหลี่ยม

Gas Flare ที่ผลิตไดจากระบบถังหมักไรอากาศ

สามารถผลิต Biogas ซึ่งสามารถพิจารณานํามา

ปนไฟฟาหรือเปนเชื้อเพลิงรวมในการปอนเขา 
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GREENFISH มีระบบตะกอนเรง แบบ Denitrification + Nitrification ซึ่งสามารถลด COD , BOD และ TKN ได

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลให น้ําเสียหลังการบําบัดมีคุณภาพดีกวาระบบทั่วๆไป และสามารถทิ้งออกนอกโรงงาน

ไดอยางมั่นใจ หรือสามารถนํากลับน้ําบางสวนไปรดน้ําตนไม หรือ ลางพื้น หรือ ราดน้ําสวม

ตัวอยาง ระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ ซึ่งสามารถกําจัดไนโตรเจน สารอินทรีย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยลดพลังงานไฟฟาที่ใชในการเติมอากาศ และ ลดคาสารเคมีในการปรับ pH น้ําเสียที่ผาน
การบําบัดจากระบบนี้จะมีคา BOD และ COD ต่ํากวาระบบบําบัดแบบตะกอนเรงแบบทั่วไป

ระบบบําบัดเปนถังคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลม  ประกอบดวย Denitrification Tank และ Denitrification
Tank วนเปนรูปทรงกลม และมีถังตกตะกอนอยูดานใน GF p 5/8



- คา Operating Cost  ต่ํา  (ประมาณ 8-10 บาท) เมื่อเทียบกับระบบอื่น ซึ่งมีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 15-30 บาทสามารถ
ชวยทานประหยัดคาใชจายในการเดินระบบลง 3,000,000 บาท/ป (กรณีที่ขนาดของระบบ 1000 ลบม./วัน)

- ตองการพื้นที่ในการกอสราง นอยกวาระบบทั่วไป ประมาณ 20-30 %

- สามารถออกแบบใหการควบคุมระบบโดย PLC ซึ่งทําใหการควบคุมแมนยําและลดแรงงานในการควบคุม

- ตองการคาลงทุนในกอสรางต่าํกวาระบบทั่วไป ประมาณ 10 %

- กรณีที่มีระบบบําบัดน้ําเสียเดิมอยูแลว  สามารถปรับปรุงระบบของทานเปน Green Fish  ไดซึ่งโดยภาพรวมแลวจะ
สรางผลลัพธ ที่คุมคาในการลงทุน

- Green Fish เปนตนแบบของ Technology ในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานปลากระปอง ซึ่งสอดคลองกับ นโยบายที่
รัฐบาลใหการสนับสนุน

- ในกรณีที่ระบบเดิมของลูกคามี Anaerobic Pond และตองการปรับปรุงเปนระบบ UASB จะทําใหไดเนื้อที่จากบอ 
Anaerobic Pond  มาใชขยายโรงงานได

- มีปริมาณตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดในปริมาณที่นองกวาระบบบําบัดทั่วๆ

ตูไฟฟาควบคุมระบควบคุมโดย PLC ระบบจายเคมีที่ใชในระบบ เครื่องอัดตะกอน

ขอไดเปรียบดานอื่นๆ ของระบบ GREEN FISH
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Characteristic / Loading of wastewater (ลักษณะน้ําเสีย)

Description Unit Value

Flowrate (อัตราการไหล) cum./day 500 - 5000

Operating Time  of Factory hr./day 8-24

Operating Tine of WWTP hr./day 24

BOD (avg.) mg./l. 2000 - 4000

COD , mg./l.(avg.) mg./l. 3000 - 6000

SS , mg./l. (avg.) mg./l. 200 - 1000

Oil & Grease , mg./l.(avg.) mg./l. 100 - 250

TKN  ,mg./l.(avg.) mg./l. 100 - 300

pH , mg./l.(avg.) 6-8

TDS , mg./l (avg.) mg./l. 2000 - 3500

ลักษณะของน้ําเสีย จากน้ําเสียจากโรงงานปลากระปอง

รายละเอียดทั่วๆไปของน้ําเสียจากโรงงานปลากระปอง

- น้ําเสียจากโรงงานซึ่งประกอบดวยน้ําเสียจากแหลงตางๆ เชน น้ําลางปลาสด, น้ําลางปลาหลังการชําแหละ,น้าํ
เสียจากการนึ่งปลา,น้ําลางเครื่องจักร,น้ําลางจากกระปองและภาชนะชาํแหละ และจากการปรุง / ผสมอาหาร

- สวนประกอบหลักของน้ําเสียจะประกอบดวย เลือด,ไขมัน,เศษเนื้อปลา,เกล็ดปลาและสารอินทรียที่ละลายน้ํา 
น้ําเสียจะมีกลิ่นคาวและปนเปอนดวยสารอินทรียและแขวนลอยและมี  น้ํามันปนมากับน้ําเสียเมื่อนําไป
วิเคราะหพบวามี BOD , COD , Oil & Grease,  SS , TKN ในปริมาณคอนขางสูง
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Operating Cost ในการบําบัดน้ําเสียโดยระบบ GREEN FISH

- คาไฟฟา      ประมาณ 5.50 บาท/ม3

- คาสารเคมี “ 2.50  บาท/ม3

- คา Labor “ 2.00  บาท/ม3

- คา Equipment Maintenance   “               2.00     บาท/ม3

รวม        12.00 บาท/ม3  

หมายเหตุ – รายละเอียดดังกลาวยังไมรวมคากําจัดตะกอน 

การใชสารเคมีในระบบ GREEN FISH

-ใช PE ในการบําบัดตะกอนในเบื้องตนคาดวาจะ
ใช PE แบบ Cationic ปริมาณที่ใชประมาณ 2 
กก./วัน , ราคาที่ขายกันตามทองตลาดราคา 150 
- 250 บาท / กก.

-Na2CO3 หรือ CaOH2 ประมาณ 100 กก./วัน 
ราคาที่ขายตามทองตลาดประมาณ  9 บาท/กก.

รายละเอียดอื่นๆที่นาสนใจเกี่ยวกับระบบ GREEN FISH ขอกําหนดลักษณะน้ําเสียหลังการบําบัด

COD <    100 mg./L/

BOD               < 15 mg./L

SS                  <  30 mg./L

Oil & Grease     <      5 mg./L

TKN     <      100  mg./L. 

-  ตามมาตรฐานกรมโรงงานฉบับปจจุบัน กําหนดใหคา  
COD < 120 mg./L และ  TKN  <  100  mg./L. ทํา
ใหรูปแบบในการบําบัดจําเปนที่จะตองมีการกําจัด 
TKN ดวย
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จบแลวครับ ขอบคุณที่ใหเกียรติชม


