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 เน่ืองจากน้ําเสียจากฟารมสุกรเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม ในการนี้สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ           
จึงสงเสริมใหลดปริมาณของเสียและบําบัดน้ําเสียกอนระบายลงสูแหลงน้ํา 
ทั้งนี้เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียในฟารมขนาดกลางและขนาดใหญนั้นไดรับการ
พัฒนาไปมากแลว แตในฟารมสุกรขนาดเล็กซึ่งมีขอจํากัดในการดําเนินงาน   
ที่สําคัญคือ ไมมีพื้นที่เพียงพอในการกอสราง
 ดังนั้น สํานักจัดการคุณภาพน้ํา จึงไดดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดน้ําเสีย แบบถังกรองไรอากาศแบบแผนกั้น หรือ Anaerobic 
Baffl  ed Reactor (ABR) เพื่อเสนอทางเลือกในการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม
กับฟารมสุกรขนาดเล็ก ซ่ึงพบวาดําเนินการไดดี อยางไรก็ตามการจะนําไปใชน้ัน
ยอมข้ึนกับความตองการของผูประกอบการ โดยดูจากความเหมาะสมในดานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ
 สํานักจัดการคุณภาพน้ํา จึงไดจัดทําคูมือการจัดการน้ําเสียจากฟารม
ปศุสัตว โดยใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร ABR (Anaerobic Baffl  ed 
Reactor) เพื่อเปนแนวทางประยุกตใชระบบ เพื่อบําบัดน้ําเสีย และประโยชน
ท่ีจะไดรับหลังจากใชระบบแลวใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและเกษตรกร รวมถึง
ผูที่สนใจใชศึกษาและประยุกตใชในการทํางานตอไป
 สํานักจัดการคุณภาพนํ้า หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับน้ีจะเปนประโยชน
ในการดําเนินงานในปจจุบัน และในอนาคต 

                                                 สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
                                                    กรมควบคุมมลพิษ   
                                                           2553



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABRD ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR

ÊÒÃºÑÞ

  หนา
1.  บทนํา    1
2.  การออกแบบระบบ   2
3.  องคประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร   8
4.  การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร  26
5.  การเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร  50
6.  การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย  73
7.  การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย  77
8.  ประโยชนที่ไดรับจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร  81
9.  การนํากาซชีวภาพมาใชเปนพลังงานทดแทน  82
10.  ราคางานกอสรางและเดินระบบ  85
ภาคผนวก



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR 1

1. º·¹Ó 
 น้ําเสียจากฟารมสุกรซึ่งมีปริมาณความสกปรกสูง เมื่อมี
การระบายลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ โดยไมไดผานการบําบัดจะกอ
ใหเกิดปญหา ทําใหแหลงนํ้าเส่ือมโทรมได ปจจุบันหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกันจัดสรางและพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําเสียฟารมสุกรขึ้น 
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
จัดการนํ้าเสียของฟารมสุกร จึงไดดําเนินโครงการนํารองเพ่ือพัฒนา
รูปแบบระบบบําบัดนํ้าเสียจากฟารมสุกรแบบเอบีอาร (Anaerobic 
Baffl  ed Reactor : ABR) สําหรับฟารมสุกรขนาดเล็ก โดยได
คัดเลือกฟารมในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเปนฟารมสุกรสาธิต 
โดยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอบีอาร ABR เปนระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบไมใชอากาศรูปแบบหน่ึง และสามารถใหผลผลิตเปนกาซชีวภาพ 
จึงเปนระบบที่นาจะมีความเหมาะสมสําหรับการจัดการปญหา
น้ําเสียที่มีปริมาณความสกปรกสงูๆ เชน น้ําเสียจากฟารมสุกร 
โดยใชหลักการนําน้ําเสียที่มีสารอินทรียปนเปอนไปหมักใน
สภาพไรอากาศ เพื่อใหจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียเหลานั้น 
และมีผลพลอยไดเปนกาซชีวภาพข้ึน สามารถนําไปใชเปนพลังงาน
ทดแทนได นํ้าเสียท่ีผานการบําบัดแลวสามารถหมุนเวียนนํากลับ
มาใชประโยชนได ซึ่งจะชวยแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากฟารม
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สุกร เน่ืองจากลดปญหานํ้าเนาเสีย กล่ินเหม็นและแมลงวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพดวย 
 ดังน้ันกรมควบคุมมลพิษ จึงจัดทําคูมือ “การจัดการนํ้าเสีย
จากฟารมปศุสัตวโดยใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร 
(Anaerobic Baffl  ed Reactor : ABR)” เลมนี้ขึ้นเพื่อเปน
แนวทางใหกับเกษตรกรนําไปประยุกตใช เพ่ือแกไขปญหานํ้าเสีย 
ที่เกิดจากฟารมสุกร และยังไดรับประโยชนจากพลังงานในรูป
กาซชีวภาพ ซึ่งเปนผลพลอยได นอกเหนือจากการลดปญหา
มลพิษทางน้ําอีกดวย

2. ¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº
 ในกระบวนการเล้ียงสุกรสามารถกอใหเกิดของเสียตางๆ ข้ึน 
เชน มูลสุกร น้ําเสียจากการทําความสะอาดตัวสุกรและโรงเรือน 
เศษอาหารที่ตกหลน เปนตน ลักษณะน้ําเสียจากฟารมสุกรมีคา
ความสกปรกในรูปสารอินทรียสูง หากไมมีการจัดการอยางถูกวิธี
และเหมาะสม จะสงผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม
โดยรอบ ดังนั้นจึงควรมีการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในฟารมสุกร
กอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม
 โดยองคประกอบในการพิจารณาเพ่ือออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกร มีดังนี้
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  จํานวนสุกร ลักษณะการเลี้ยงและปริมาณการใชน้ํา
ในฟารมสุกร เพื่อนําขอมูลนี้ไปหาปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจาก
ฟารมตอวัน หรือดําเนินการเก็บขอมูลจริงจากฟารมที่กําลังจะ
ดําเนินการกอสราง
  พื้นท่ีและแผนผังของฟารมสําหรับการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อการออกแบบขนาดและการจัดวางผัง
ระบบใหเหมาะสม
  คุณภาพนํ้าเสียจากฟารม โดยพิจารณาจากพารามิเตอร 
เชน ความเปนกรด - ดาง บีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ฟอสฟอรัสทั้งหมด เปนตน

2.1  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 

 การสํารวจขอมูลพื้นฐานภายในฟารมเลี้ยงสุกร เปนสิ่ง
สําคัญอันดับแรกของการดําเนินการเพื่อใชในการคํานวณและ
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
สํารวจขอมูลดานของเสียและน้ําเสีย
 ขอมูลปริมาณของเสียและน้ําเสียมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ใชเปนขอมูลในการคํานวณ และออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
ภายในฟารม เน่ืองจากลักษณะและปริมาณนํ้าเสียของฟารมสุกร
แตละฟารมจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับจํานวนสุกรและปริมาณ
การใชน้ําของฟารมนั้นๆ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะชวยให
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ทราบปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง เพื่อเปนขอมูล
ประกอบในการออกแบบระบบตอไป

รูปที่ 2.1 แสดงน้ําเสียจากโรงเรือนฟารมสุกร

2.2  ลักษณะน้ําเสียจากฟารมสุกร 

 น้ํ า เสียจากฟารมสุกรสวนใหญ เกิดจากการลาง
ทําความสะอาดคอกและโรงเรือน การทําความสะอาดสุกร 
และสวมน้ํา น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะมีการปนเปอนมูลสุกรอยูใน
ปริมาณมากทําใหมีความสกปรกสูง หากไมสามารถตรวจวัดอัตรา
การเกิดนํ้าเสียใหใชคาแนะนําดังน้ี กรณีพอแมพันธุ มีอัตราการ
เกิดน้ําเสีย 64 ลิตร/ตัว/วัน กรณีสุกรขุน มีอัตราการเกิด นํ้าเสีย
ท่ี 24 ลิตร/ตัว/วัน และการมีสุกรอนุบาล มีอัตราการเกิดนํ้าเสีย 
20 ลิตร/ตัว/วัน โดยลักษณะน้ําเสียทั่วไปจากฟารมสุกรมีดังนี้

ป ี่ ้ํ ี โ ื ฟ 
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ตารางที่ 2.1 คาความสกปรกของน้ําเสียจําแนกตามประเภท
สุกรที่เลี้ยง

ท่ีมา : โครงการสํารวจและเก็บขอมูลอัตราการเกิดนํ้าเสียและปริมาณความ
สกปรกของแหลงกําเนิดประเภทฟารมสุกร (กรมควบคุมมลพิษ, 2552)

845 756 800 1,906 1,638 1,700 1,101 824 900 536 266 350

3,875 2,763 3,500 8,022 5,589 7,4007,400 5,597 4,700 759 574 700

2,842 2,433 2,500 6,279 4,907 5,400 3,474 2,511 3,000 398 353 350

2.3 พารามิเตอรที่เกี่ยวของ 

ความเปนกรด-ดาง (pH)
 เปนคาท่ีบอกถึงคาความเปนกรด–ดางของนํ้าเสีย โดยท่ัวไป
สิ่งมีชีวิตในน้ํา หรือจุลินทรียในระบบบําบัดน้ําเสียสามารถ 
เจริญเติบโตไดดีในสภาวะเปนกลาง คือ pH ประมาณ 6-8 
บีโอดี (BOD : Biochemical Oxygen Demand)
 เปนคาท่ีบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการ
ยอยสารอินทรียชนิดที่ยอยสลายไดโดยวิธีทางชีววิทยา ใหกลาย
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เปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา ดังนั้น แหลงน้ําที่มีคาบีโอดีสูง 
ยอมหมายถึงมีความสกปรกหรือสารอินทรียในน้ําสูง เนื่องจาก
จุลินทรียตองใชปริมาณออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย
ในน้ําปริมาณมาก
ซีโอดี (COD : Chemical Oxygen Demand)
 เปนคาที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดท่ีตองการ 
เพ่ือใชในการยอยสลายสารอินทรียดวยวิธีทางเคมีใหกลายเปน
คารบอนไดออกไซดและน้ํา โดยที่สารอินทรียเกือบทั้งหมด 
(95-100%) จะสามารถยอยสลายได ซึ่งคา ซีโอดี ที่วิเคราะห
ไดจากแหลงน้ําเดียวกันจะสูงกวาคา บีโอดี เนื่องจากความ
สามารถในการยอยสลายสารอินทรียโดยวิธีทางเคมีจะสูงกวา
ความสามารถในการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียหรือวิธี
ทางชีววิทยา เน่ืองจากการยอยสลายสารอินทรียดวยวิธีทางชีววิทยา
ไมสามารถยอยสลายสารอินทรียจําพวกสารประกอบแอลิฟาติก, 
อะโรมาติกไฮโดรคารบอน, ไพรีดีน, บีเทน (straight-chain aliphatic 
compound, aromatic hydrocarbon, pyridine, betaine) แต
การยอยสลายสารอินทรีย โดยวิธีทางเคมีสามารถยอยสลายได
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids)
 ปริมาณสารที่เปนของแข็งตาง ๆ  ที่มีอยูในน้ําเสียทั้งหมด 
ท้ังท่ีละลายนํ้าไดและไมละลายนํ้า ประกอบดวย ของแข็งตกตะกอน 
(Settleable Solids) ของแข็งละลาย (Dissolved Solids) ของแข็ง-
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แขวนลอย (Suspended Solids) และของแข็งระเหยงาย (Volatile 
Solids) ซ่ึงหากในนํ้าเสียมีปริมาณของแข็งดังกลาวอยูในปริมาณมาก
กอใหเกิดการตื้นเขินของบอน้ําหรือแหลงน้ํา นอกจากนี้ของแข็ง
ที่มีอยูในน้ําจะบดบังแสงแดดที่สองลงสูแหลงน้ํา โดยสังเกตเห็น
ความสกปรก และความขุนในแหลงน้ําไดอยางชัดเจน
ไนโตรเจน (Nitrogen) และฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารสําคัญสําหรับ
การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต ดังน้ันการปลอยนํ้าเสียท่ีมีสารประกอบ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงทําใหเกิดการเจริญเติบโตและเพิ่ม
ปริมาณของสาหรายอยางรวดเร็ว (Algal Bloom) เปนผลให
ระดับออกซิเจนในน้ําลดต่ํามากในชวงกลางคืน และอาจสงผล 
กระทบตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้น
โคลิฟอรม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
 แมจะไมใชพารามิเตอรที่ถูกกําหนดมาตรฐานเพ่ือ
ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากฟารมสุกรแตก็เปนดัชนีที่สําคัญ
เพราะใชบงช้ีถึงความสกปรกที่ปนเปอนมาจากสิ่งขับถายของ
มนุษยและสัตว โดยที่แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมน้ี อาศัยอยูใน
ลําไสของคนและสัตวโดยไมกอใหเกิดโรค แตหากพบแบคทีเรีย
กลุมนี้ในแหลงน้ํามากๆ อาจจะแสดงไดวาแหลงน้ํานั้นมีโอกาส
ที่จะมีเชื้อโรคบางชนิดแพรกระจายปะปนอยูในแหลงน้ําได เชน 
อหิวาต บิด และไทฟอยด เปนตน
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3. Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§ÃÐºººÓ ºÑ´     
   ¹éÓ àÊÕÂáººàÍºÕÍÒÃ�
 ปจจุบันระบบบําบัดนํ้าเสียของฟารมสุกรขนาดเล็กหรือ  
ฟารมสุกรรายยอย สวนใหญมีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียตํ่า 
เนื่องจากไมมีพื้นที่ ในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพได 
 กรมควบคุมมลพิษจึงไดพัฒนาปรับปรุงระบบบําบัด   
น้ําเสียแบบเอบีอาร (Anaerobic Buffl  ed Reactor : ABR) 
สําหรับฟารมสุกรขนาดเล็กขึ้น เนื่องจากเปนระบบที่สามารถ
บําบัดน้ําเสีย กลิ่นเหม็นและแมลงวัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และยังไดกาซชีวภาพซ่ึงสามารถใชเปนพลังงานทดแทนกาซหุงตม 
และนํ้ามันเช้ือเพลิง นอกจากน้ี หลังกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ 
จะไดตะกอนแหงหรือปุยอินทรียที่มีธาตุอาหารของพืชที่     
อุดมสมบูรณสามารถนําไปใชในการเพาะปลูกพืชไดอีกดวย
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รูปที่ 3.1 แสดงภาพรวมของระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร

 

รูปที่ 3.2 แผนผังระบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร 
สําหรับฟารมสุกร 
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ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอบีอารประกอบไปดวยองคประกอบ
ตาง ๆ ตอไปนี้ 

3.1 บอรวบรวมน้ําเสีย

 น้ําเสียจากฟารมสุกรที่เกิดจากการชําระลางคอกสุกรจะ
ไหลมารวมอยูท่ีบอรวบรวมนํ้าเสีย ซ่ึงในข้ันตอนน้ีจะมีกาซชีวภาพ
เกิดขึ้นไดดวย ปริมาณของกาซชีวภาพจะมีปริมาณมากนอยขึ้น
อยูกับขนาดของบอ ถาบอมีขนาดที่ใหญปริมาณกาซก็มีโอกาส
เกิดไดมากขึ้นตามไปดวย 
 ซึ่งในกรณีนี้แนะนําใหเกษตรกรใชผาพลาสติกคลุมเพื่อ
กักเก็บกาซที่เกิดขึ้นไปใช

รูปที่ 3.3 บอรวบรวมน้ําเสียกอนคลุมพลาสติก



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR 11

รูปที่ 3.4 บอรวบรวมน้ําเสียหลังจากคลุมพลาสติก

*หมายเหตุ 
คุณภาพนํ้าของนํ้าท่ีระบายออกจากบอรวบรวมนํ้าเสียจะข้ึนอยูกับ
ขนาดของบอโดยถามีบอขนาดใหญคุณภาพนํ้าท้ิงระบายออกจะ
คอยขางดีข้ึน แตปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนในเอบีอารจะตํ่าเพราะเกิดการ
บําบัดไปแลว

่ ้

3.2 บอสูบน้ําเสีย 

 น้ําเสียจากฟารมสุกรจะถูกรวบรวมลงบอดักมูลและไหล
ไปยังบอสูบนํ้าเสีย ซ่ึงลักษณะของบอสูบนํ้าเสียมีเสนผานศูนยกลาง 
1.2 เมตร จํานวน 2 บอตอเนื่องกัน โดยบอแรกมีความลึกของ
ระดับน้ํา 2 เมตร บอที่ 2 มีความลึกของบอ 2.4 เมตร ในบอที่ 
2 ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเสียแบบจุม (Submersible Pump) ภายในบอ
เพ่ือสูบนํ้าเสียเขาบอเอบีอารตอไป โดยเคร่ืองสูบนํ้าเสียจะถูกยก
ใหสูงจากกนบอประมาณ 0.15 เมตร ดวยแทนวางสแตนเลส 
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และปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบจะถูกควบคุมโดยการตั้งระดับ
ของสวิตซลูกลอย ซึ่งตั้งไวที่ระดับความสูง 0.3 เมตร และ 1.3 
เมตร จากกนบอ

รูปที่ 3.5 แสดงบอสูบน้ําเสียป ี่  ้ํ ี

รูปที่ 3.6 แสดงผังการทํางานของบอสูบน้ําเสีย
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3.3 บอเอบีอาร (Anaerobic Baffl  ed Reactor : ABR) 

 เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบไรอากาศ 
ลักษณะบอเอบีอารเปนบอคอนกรีต ภายในบอมีแผนกั้นแบง
พ้ืนท่ีภายในออกเปน 4 ชอง และมีทอสงนํ้าเสียควบคุมใหนํ้าเสีย 
ไหลเขาสูชองทั้ง 4 ชองตามลําดับ เพื่อเพิ่มระยะเวลานํ้าเสีย
ไหลเวียนภายในบอเอบีอารใหนานขึ้น ซึ่งสารอินทรียในน้ําเสีย
จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรียชนิดไมใชอากาศท่ีอยูภายใน      
บอเอบีอารใหกลายเปนกรดอินทรีย และจะถูกเปลี่ยนใหเปน    
กาซชีวภาพตอไป โดยกระบวนการยอยสลายนี้จะทําใหน้ําเสีย 
มีคาความสกปรกลดลง นอกจากน้ีในการเดินระบบจะเกิดตะกอน 
ที่ผานการหมักยอยแลวสะสมอยูบริเวณกนบอซึ่งจะถูกดึงออก
ไปยังลานตากตะกอน สวนนํ้าใสท่ีผานการหมักจากกระบวนการ
ไรอากาศจะไหลออกจากบอเอบีอารเขาสูบอเติมอากาศเพื่อ

รายละเอียดของปมสูบน้ํา
เครื่องยนตเบนซิล (HP) 1 แรงมา
ระยะสูบน้ําสูงสุด (Head max) 10 ม.
เสนผานศูนยกลางทอสง (Diameter) 2 นิ้ว
อัตราการสูบน้ําสูงสุด (Flow rate:Max) 5 ลบ.ม./ชม.
กระแสไฟฟา 240 โวลท 50 เฮิรตซ  1 เฟส
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ทําการบําบัดขั้นหลังตอไป และบริเวณดานบนของบอเอบีอาร 
จะตอทอเพื่อนํากาซชีวภาพที่เกิดข้ึนภายในบอเอบีอารไปใช
เปนพลังงานทดแทนตอไป
 ลักษณะบอเอบีอารเปนบอโครงสรางคอนกรีต กวาง 5 
เมตร ยาว 5 เมตร ภายในบอถูกแบงเปน 4 สวนเทากัน โดยมี
แผนก้ันหนา 20 เซนติเมตร และมีทอพีวีซี ทําหนาท่ีรับสงนํ้าเสีย 
ภายในบอเอบีอาร แตละบอยอยจะมีถังพลาสติก 200 ลิตร 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เมตร สูง 1.2 เมตร อยูตรงกลาง
บอ เพื่อทําหนาที่เปนตัวกระจายน้ําเขา โดยใชสแตนเลสขนาด 
1.5 นิ้ว เปนตัวจับยึดถังพลาสติกใหติดกับบอเอบีอาร ความสูง
วัดจากกนบอถึงขอบบนสุดของผนังบอ 2.5 เมตร โดยกนบอ   
มีลักษณะลาดเอียง เพื่อชวยลดปญหาเรื่องตะกอนตกคางได

บอเอบีอาร

บอดึงกาก
บอสูบ
น้ําเสีย

รูปที่ 3.7 แสดงบอเอบีอาร
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รูปที่ 3.8 แสดงโครงสรางบอเอบีอาร

รูปที่ 3.9 แสดงภาพตัดโครงสรางภายในบอเอบีอาร
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3.4 บอเติมอากาศ 

 น้ําเสียที่ผานการบําบัดจากบอเอบีอารจะถูกบําบัดตอ
ในระบบบําบัดข้ันหลัง เพ่ือบําบัดใหไดมาตรฐานนํ้าท้ิงฟารมสุกร
ท่ีกําหนดกอนปลอยท้ิงสูแหลงนํ้าสาธารณะ หรือนํานํ้าท้ิงกลับมา
ใชประโยชน ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมของฟารม โดยระบบ
บําบัดขั้นหลังที่นิยมใชทั่วไปจะเปนระบบบอธรรมชาติ ที่มีการ
ดูแลรักษางาย ซ่ึงใชพ้ืนท่ีในการกอสรางระบบบําบัดมาก ซ่ึงไมเหมาะ
กับฟารมสุกรที่มีพื้นที่จํากัด ดังนั้นฟารมสุกรนํารองจึงไดเลือก
ใชบอเติมอากาศเปนระบบบําบัดขั้นหลัง เนื่องจากใชพื้นที่นอย
และสามารถนํากาซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากบอเอบีอาร มาใชเปน
ตัวขับเคลื่อนเครื่องเติมอากาศ ซึ่งจะชวยใหคุณภาพน้ําดีขึ้น 
 บอเติมอากาศ มีความกวาง 8 เมตร ยาว 14 เมตร ลึก 
1.8 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากปากบอลงไปยังพื้นบอ 1:1 
ภายในบอมีการเติมอากาศโดยอาศัยเคร่ืองเติมอากาศดัดแปลง
จากเครื่องยนตเบนซิน (Blower) เติมอากาศเขาไปตามทอพีวีซี 
ที่กระจายอยูบริเวณกนบอ ซึ่งทอพีวีซีจะทําการเจาะรูโดยรอบ
เพื่อกระจายอากาศในน้ํา และสวนทายของบอเติมอากาศจะ 
ติดตั้งถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร 
จํานวน 3 ถัง โดยเจาะรูบริเวณกนถัง เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการ
ตกตะกอน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของบอ และลดความขุน
ของนํ้าท่ีจะปลอยออกสูแหลงนํ้าสาธารณะ อีกท้ังชวยลดปริมาณ
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จุลินทรียในระบบท่ีอาจหลุดออกไปกับนํ้าท้ิง กรณีท่ีนํ้าท้ิงไหลออก
อยางรวดเร็ว
 

รูปที่ 3.10 แสดงบอเติมอากาศป ี่ 3 0  ิ

รูปที่ 3.11 แสดงทอกระจายอากาศเขาบริเวณกนบอเติมอากาศ
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รูปที่ 3.12 แสดงการไหลของน้ําจากบอเติมอากาศ

2

1

3

8

14

รูปที่ 3.13 แสดงทิศทางการไหลของน้ําบริเวณทางน้ําออก

2 1 3
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3.5 บอดึงกาก 

 ตะกอนภายในบอเอบีอารท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการบําบัด
แบบไรอากาศจะถูกดึงมายังบอดึงกากและตากตะกอนไวในบอ
ดึงกาก สวนตะกอนท่ีแหงจะถูกรวบรวมเพ่ือนําไปเปนปุยอินทรีย 
และน้ําเสียสวนใสจะไหลไปยังบอเติมอากาศเพื่อทําการบําบัด
ขั้นหลังตอไป
 ลักษณะของบอดึงกากเปนบอรูปทรงกระบอกมีเสนผาน
ศูนยกลาง 1.2 เมตร ความลึกจากกนบอถึงขอบบอ 1.2 เมตร 
จํานวน 2 บอ โดยทั้ง 2 บอ มีชั้นกรองตรงกนบอ ประกอบดวย
ชั้นกรวด ตาขาย ทราย และอิฐบล็อคตามลําดับ และสามารถดึง
ตะกอนจากบอเอบีอาร โดยการดึงทอพีวีซีของทอดึงกากขึ้น 
ดังรูป สําหรับน้ําที่ผานชั้นกรองบริเวณกนบอจะไหลเขาสูบอ
เติมอากาศตอไป

รูปที่ 3.14 แสดงบอดึงกาก
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รูปที่ 3.15 แสดงโครงสรางบอดึงกาก 

 

3.6 ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ

 กาซชีวภาพท่ีผลิตไดกอนนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ 
ควรผานการปรับปรุงคุณภาพของกาซชีวภาพกอน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H

2
S) เน่ืองจากสามารถกัดกรอนวัสดุ

 ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพทําจากทอพีวีซี ขนาด 
6 นิ้ว ยาว 1.2 เมตร จํานวน 2 ทอน ภายในบรรจุฝอยเหล็ก 
จนเต็มกระบอก ซ่ึงทําหนาท่ีปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน
ภายในบอเอบีอาร โดยตอทอพีวีซีบริเวณดานบนของบอเอบีอาร 
เพ่ือลําเลียงกาซชีวภาพเขาสูชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
กระบอกท่ี 1 โดยเขาทางดานลางของกระบอก และจะลอยข้ึนไป
ดานบนของกระบอก โดยซึมผานฝอยเหล็กท่ีบรรจุอยูเต็มกระบอก 
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ไปสูทางออกและไหลออกจากชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
กระบอกที่ 1 และจะถูกลําเลียงตอไปเพื่อสงเขาดานลางของชุด
ปรับปรุงคุณภาพกระบอกที่ 2 โดยมีหลักการทํางานเหมือนกับ
กระบอกที่ 1 ซึ่งทอบริเวณทางออกของชุดปรับปรุงคุณภาพกาซ
ชีวภาพกระบอกท่ี 2 จะตอทอเพ่ือนํากาซชีวภาพท่ีผานการปรับปรุง
คุณภาพกาซชีวภาพแลวไปใชประโยชนตอไป ซึ่งทางโครงการ
จะนําไปใชเปนพลังงานรวมกับนํ้ามันเบนซินในเครื่องยนต
สําหรับเปนพลังงานขับเคลื่อนเคร่ืองเติมอากาศในบอเติม
อากาศของระบบบําบัดขั้นหลัง 

 

รูปที่ 3.16 แสดงภายในชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
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รูปที่ 3.17 แสดงการตอชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ

  ลูกศรสีแดงแสดงทิศทางการไหลของกาซชีวภาพ
   ลูกศรสีเหลืองแสดงทิศทางการไหลของน้ํา
   วาลวหมายเลข 1, 3, 5, 7 ควบคุมการไหลของกาซ
ชีวภาพ
   วาลวหมายเลข 2, 6 พรมน้ําเขาชุดปรับปรุงคุณภาพ
กาซชีวภาพเพื่อใหฝอยเหล็กทําปฏิกิริยาไดดียิ่งขึ้น
   วาลวหมายเลข 4, 8 ระบายน้ําออก
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*หมายเหตุ 
หากตองการใหคุณภาพของกาซชีวภาพดีขึ้นกวานี้สามารถใช
การไหลผานน้ําอีกครั้งหนึ่ง 

3.7 ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร 

 ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร ติดตั้งตอจาก
ทอพีวีซี บริเวณดานบนของบอเอบีอาร เพื่อทําหนาที่ลําเลียง
กาซชีวภาพเขาสูชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพของระบบบําบัด
นํ้าเสียแบบเอบีอาร วัตถุประสงคเพ่ือควบคุมแรงดันของกาซชีวภาพ
ในระบบไมใหสูงเกินกวาคาที่กําหนดคือ 40 เซนติเมตรน้ํา เพื่อ
ความปลอดภัยในการใชงาน  
 ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพน้ี ทําจากทอพีวีซี ขนาด 6 น้ิว 
สูง 80 เซนติเมตร โดยมีทอตอจากชุดควบคุมแรงดัน ทั้งหมด  
3 จุด คือ

  ทอรับแรงดันกาซชีวภาพจากบอเอบีอารเขาสูชุด
ควบคุมแรงดันโดยปลายดานหนึ่งจะรับแรงดันกาซชีวภาพจาก
ทอบริเวณดานบนของบอเอบีอาร และปลายทออีกดานหนึ่งจะ
วางจมน้ําลงไปในชุดควบคุมแรงดันลึก 40 เซนติเมตร ทําหนาที่
ควบคุมแรงดันไมเกิน 40 เซนติเมตรน้ํา

  ทอน้ําลน ลักษณะจะเปนของอ 90 องศา เปนตัว
กําหนดระดับน้ําในชุดควบคุมแรงดันนี้ใหมีระดับสูงทวมทอรับ
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แรงดันกาซชีวภาพ 40 เซนติเมตร โดยเมื่อเติมน้ําใหลนทอนี้ 
ระดับน้ําภายในชุดควบคุมแรงดันจะทวมทอรับแรงดันกาซ
ชีวภาพเปนระยะ 40 เซนติเมตร พอดีซึ่งเปนระดับแรงดัน
ควบคุมของระบบ

  ทอระบายกาซชีวภาพสวนเกิน เม่ือแรงดันกาซชีวภาพ
ในบอเอบีอาร มีสูงเกิน 40 เซนติเมตรน้ํา กาซชีวภาพ สวนเกิน
ทั้งหมดจะถูกปลอยออกสูบรรยากาศ จนกระทั่งแรงดันในบอ 
เอบีอารลดลงมาเหลือ 40 เซนติเมตรน้ํา

รูปที่ 3.18 แสดงชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพ
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3.8 ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร

 ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพหรือมานอมิเตอรจะติดตั้งตอ
จากทอสงแรงดันกาซชีวภาพที่ออกมาจากบอเอบีอาร ที่ลําเลียง
โดยทอพีวีซี
 ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพทําจากหลอดแกวเสนผาน
ศูนยกลาง 24 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณขางละ 1 เมตร 
ซึ่งจะใสน้ําในหลอดแกวไวที่ระดับกึ่งกลางของแตละขา โดยตั้ง
ใหเปนสเกล 0 - 0 และมีขีดสเกลบอกระยะ 0 - 50 ในแตละขา
ของชุดวัดแรงดัน เพื่อวัดแรงดันกาซชีวภาพขณะนั้นภายในบอ
เอบีอาร
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รูปที่ 3.19 แสดงชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร
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  4. ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐºººÓ ºÑ´
     ¹éÓ àÊÕÂáººàÍºÕÍÒÃ�
 ในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอารนี้จะ
ประกอบไปดวยการสํารวจพ้ืนท่ี วางผัง และปรับพ้ืนท่ีการกอสราง 
องคประกอบตางๆ ในระบบบําบัด รวมถึงการติดต้ังอุปกรณตางๆ 
และการเดินทอเช่ือมตอระบบเปนตน ท้ังน้ีควรศึกษาแบบมาตรฐาน 
(ภาคผนวก) กอน เพื่อจะไดวางแผนไดถูกตอง

4.1 การสํารวจพื้นที่ วางผัง และปรับพื้นที่

 หลังจากวางแผนการดําเนินงานกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย 
และเตรียมแบบรายละเอียดแลวเสร็จ จะดําเนินการสํารวจพื้นที่ 
เพ่ือวางผังและปรับพ้ืนท่ีกอสรางใหมีความเหมาะสมตามแผนงาน 
และแบบรายละเอียด ซึ่งจะมีงานขุดและงานถมแตกตางกันไป
ตามลักษณะของพื้นที่

รูปที่ 4.1 แสดงการสํารวจและวางผังพื้นที่กอสรางระบบะบบะกกกกกกาาาารสํารวจและววางผังพื้นที่กกอสรอออออสรรรรางระ1 แสดงก4 1ปที่ 44 บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
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 ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือมีบอเกาอยูแลวสามารถใชในการกอสราง
บอรวบรวมน้ําเสียซึ่งรับน้ําจากโรงเรือนทั้งหมด ทั้งนี้ขนาดของ
บอรวบรวมน้ําเสียนั้น จะขึ้นอยูกับพื้นที่ที่เหลือจากการกําหนด
ไวใหกับบอเอบีอาร และบอเติมอากาศ (หรือระบบบําบัดหลัง) 
ซึ่งหากบอรวบรวมน้ําเสียมีขนาดใหญก็สามารถใชสวนผลิตกาซ
ชีวภาพทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได จึงเสนอใหสรางบอหมัก
แบบพลาสติกปกคลุมเพิ่มเติมกอนที่จะเขาระบบเอบีอาร โดย
น้ําเสียจากการลางโรงเรือนจะไหลตามรางและทอของเดิมเขา
บอดักตะกอนของเดิม จากนั้นจะไหลเขาสูถังหมักแบบพลาสติก
ปกคลุมที่สรางขึ้นมาใหม พรอมทั้งระบบรวบรวมกาซชีวภาพ 
ความสกปรกของน้ําเสียที่ถูกกําจัดไปจะกลายเปนกาซชีวภาพ
และนํ้าเสียที่ออกจากระบบบอหมักแบบพลาสติกปกคลุมจะ
ไหลไปบอสูบนํ้าเสีย และสูบสงไปเขาระบบเอบีอาร ทําการบําบัด
นํ้าเสียและไหลไปบอเติมอากาศซ่ึงการกอสรางบอรวมรวบนํ้าเสีย
มีขั้นตอนการสรางดังนี้
 1.  การเตรียมและปรับพื้นที่
 2.  การกอสรางบอพักตะกอนเพ่ิมเติมกอนนํ้าเสียไหลลงสู
บอพักตะกอนเดิมเพ่ือลดปริมาณตะกอนลงในบอรวบรวมนํ้าเสีย
 3.  ในกรณีท่ีพลาสติกคลุมควรมีการกอสรางบอดึงกาก
เพ่ิมเติมเพ่ือจะไดลดโอกาสในการสะสมตะกอนในบอมากเกินไป
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 4.  การขุดรองฝงชายแผนพลาสติกตองลึกและกวาง     
ไมนอยกวา 1 เมตร
 5.  การเดินทอกาซไปใชประโยชนทั้งนี้สามารถเดินทอ
แยกหรือนําไปรวมกับทอกาซที่ไดจากบอเอบีอารก็ได

รูป 4.2 แสดงการคลุมพลาสติกบอรวบรวมน้ําเสีย

รูป 4.3 แสดงผลการกักเก็บกาซชีวภาพหลังจาก
คลุมบอพลาสติกบนบอรวบรวมน้ําเสีย

 ้ํ ี
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4.3 การกอสรางบอสูบน้ําเสีย

 ลักษณะของบอสูบน้ําเสียเปนรูปทรงกระบอกเสนผาน 
ศูนยกลาง 1.2 เมตร จํานวน 2 บอ ตอเนื่องกัน โดยบอแรกมี
ความลึกของระดับน้ํา 2 เมตร บอที่ 2 มีความลึกของระดับน้ํา 
2.4 เมตร มีขั้นตอนการกอสราง ดังนี้คือ
 1. เมื่อทราบตําแหนงของบอสูบน้ําเสียตามผังแลวการ
กอสรางบอสูบนํ้าเสียน้ันจะตองทําการขุดดินใหมีความลาดเอียง
เพื่อปองกันดินถลม โดยมีความลึกถึงระดับที่แบบกําหนด
 2. หลังจากนั้นจึงทําการบดอัดดิน เททรายอัดแนน 
 3. เทคอนกรีตหยาบ เพื่อรองรับวงขอบซีเมนต
 4. วางวงขอบซีเมนตจนถึงระดับที่ตองการ และทําการ
พอกปูนบริเวณรอยตอของแตละวงขอบซีเมนต เพื่อปองกันการ
รั่วของน้ําเสีย
 5. วางทอพีวีซีระบายนํ้า จากบอดักมูลเขาสูบอสูบนํ้าเสีย 
บอที่ 1 และจากบอสูบน้ําเสียบอที่ 1 เขาสูบอสูบน้ําเสียบอที่ 2 
ตามรูปแบบที่กําหนด
 6. ทําการตรวจสอบรอยรั่วซึมของบอกอนใชงาน

*หมายเหตุ 
หากความลาดเอียง (Slope) ของพื้นที่ สามารถกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียโดยใชแรงโนมถวงของโลกได ในสวนนี้สามารถจะ
ตัดทิ้งได



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR30 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR

รูปที่ 4.4 แสดงการติดตั้งบอสูบน้ําเสียและการพอกปูนบริเวณรอยตอ

รูปที่ 4.5 แสดงบอสูบน้ําเสีย
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4.4 การกอสรางบอเอบีอาร 

 บอเอบีอารเปนบอโครงสรางคอนกรีต กวาง 5 เมตร   
ยาว 5 เมตร ความสูงของบอ 2.5 เมตร ภายในบอมีผนังกั้น
ระหวางบอโดยแบงเปน 4 สวนเทากัน และมีทอพีวีซี   ทําหนาที่
รับสงน้ําเสีย ภายในแตละบอยอยจะมีถังพลาสติก 200 ลิตร 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เมตร อยูตรงกลางบอ ทําหนาที่
เปนตัวกระจายน้ําเขา มีขั้นตอนการกอสรางบอเอบีอาร ดังนี้คือ
 1. หลังจากดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อวางผัง และปรับ
พื้นที่กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหมีความเหมาะสมแลวทําการ
กอสรางบอเอบีอาร โดยเริ่มจากการขุดดิน ซึ่งขุดลึกที่ระดับ
ความลึก 2 เมตร
 2. จากนั้นทําการบดอัดดินและทรายใหแนน 
 3. แลวทําการเทคอนกรีตหยาบรองพื้นบอ

รูปที่ 4.6 แสดงการเทคอนกรีตหยาบีี่ี
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 4. ทําโครงสรางพื้นบอเอบีอาร โดยผูกเหล็กพื้นและเท
คอนกรีตพื้น

รูปที่ 4.7 แสดงการผูกเหล็กพื้นบอเอบีอาร

 

รูปที่ 4.8 แสดงการเทคอนกรีตพื้นบอเอบีอาร่ ้
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 5. ทําโครงสรางผนังบอเอบีอาร โดยผูกเหล็กผนังตั้ง
แบบไม และเทคอนกรีต

รูปที่ 4.9 แสดงการผูกเหล็กผนังบอเอบีอาร

 

รูปที่ 4.10 แสดงการตั้งแบบผนังบอและเทคอนกรีตผนังบอเอบีอาร
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 6. ทําโครงสรางคานของบอเอบีอาร โดยผูกเหล็กและ
เทคานคอนกรีต

รูปที่ 4.11 แสดงการผูกเหล็กคานบอเอบีอาร

 

รูปที่ 4.12 แสดงการเทคอนกรีตคานบอเอบีอาร
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 7. กอผนังภายในบอเอบีอารดวยอิฐบล็อก เพ่ือเปนผนัง
กั้นน้ําภายในบอ โดยแบงพื้นที่ภายในบอเปน 4 ชอง 

 รูปที่ 4.13 แสดงการกอผนังบอเอบีอารดวยอิฐบล็อก

 

รูปที่ 4.14 แสดงการกอผนังบอเอบีอารดวยอิฐบล็อก แบงเปน 4 ชอง
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 8. หลังจากนั้นนําไมแบบออกแลวทําการฉาบปูนผนัง 
และเก็บงานฉาบอื่นๆ

รูปที่ 4.15 แสดงการฉาบปูนผนังบอเอบีอาร

 9. ทําการติดต้ังถังพลาสติกไวตรงกลางภายในแตละ
บอยอย เพื่อชวยกระจายน้ําที่เขาระบบ โดยยึดถังใหติดกับผนัง
บอดวยสแตนเลส

 

รูปที่ 4.16 แสดงการติดตั้งถังพลาสติกเพื่อกระจายน้ําเสีย
ภายในบอเอบีอาร 

16 ิ ั้ ั ิ ื่ ้ํ้้้้้้ํํํํํํ44
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 10. ขั้นตอนสุดทายเปนการทําโครงสรางพื้นดานบนของ
บอเอบีอาร โดยการผูกเหล็กและเทคอนกรีตพื้นดานบนของบอ
เอบีอาร

รูปที่ 4.17 แสดงการผูกเหล็กและเทพื้นดานบนของบอเอบีอาร

รูปที่ 4.18 แสดงบอเอบีอาร

้

่
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4.5 การกอสรางบอเติมอากาศ

 ลักษณะของบอเติมอากาศกวาง 8 เมตร ยาว 14 เมตร 
ลึก 1.8 เมตร ภายในบอมีการเติมอากาศโดยอาศัยเครื่องเติม
อากาศ (Brower) เติมอากาศเขาไปตามทอพีวีซีที่กระจายอยู
บริเวณกนบอ ซ่ึงทอพีวีซีจะทําการเจาะรูโดยรอบสําหรับกระจาย
อากาศในน้ํา มีขั้นตอนการกอสราง ดังนี้คือ
 1. ทําการปรับพื้นที่และขุดบอใหมีความลาดเอียง หรือ
อัตราสวน แนวดิ่ง:แนวราบ เทากับ 1:1 โดยมีความลึกประมาณ 
1.8 เมตร
 2. จากนั้นทําการบดอัดดินและเททรายอัดแนนเพื่อ
ปองกันการทรุดตัว
 3. แลวทําการเทคอนกรีตหยาบท่ีพ้ืนของบอเติมอากาศ

 รูปที่ 4.19 แสดงการเทคอนกรีตหยาบในบอเติมอากาศีี ใ  ิ
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 4. ทําโครงสรางของพ้ืนบอเติมอากาศโดยผูกเหล็กท่ีพ้ืน 
และเทคอนกรีต

รูปที่ 4.20 แสดงการเทคอนกรีตหลังการผูกเหล็กที่พื้นบอเติมอากาศ

 5. ทําโครงสรางของผนังบอและขอบบอเติมอากาศ
โดยผูกเหล็กและเทคอนกรีต

รูปที่ 4.21 แสดงการเทคอนกรีตหลังการผูกเหล็กที่ผนังบอเติมอากาศ

ั ็ ่ ้

ั ็ ี่ ั ี
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รูปที่ 4.22 แสดงการเทคอนกรีตหลังการผูกเหล็กที่ขอบบอเติมอากาศ

 6. การเดินทอพีวีซีท่ีทําการเจาะรู สําหรับการเติมอากาศ

รูปที่ 4.23 แสดงการติดตั้งทอพีวีซีสําหรับการเติมอากาศ
ในบอเติมอากาศ
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 7. ติดตั้งถังพลาสติก 200 ลิตร จํานวน 3 ถัง บริเวณ
ทางน้ําออกของบอเติมอากาศ

รูปที่ 4.24 แสดงการติดตั้งถังพลาสติกในบอเติมอากาศ

รูปที่ 4.25 แสดงบอเติมอากาศ
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4.6 การกอสรางบอดึงกาก

 ลักษณะของบอดึงกาก และตะกอนเปนบอรูปทรงกระบอก
มีเสนผานศูนยกลาง 1.2 เมตร ความลึกจากกนบอถึงขอบบอ 
1.2 เมตร จํานวน 2 บอ โดยมีชั้นกรองตรงกนบอ ประกอบดวย
ชั้นกรวด 10 เซนติเมตร แผนตาขาย ทราย 10 เซนติเมตร และ
อิฐบล็อก มีขั้นตอนการกอสรางดังนี้คือ
 1. ทําการปรับพื้นที่บริเวณที่จะกอสราง
 2. ทําการบดอัดดินและเททรายอัดแนน เพื่อปองกัน
การทรดุตัว
 3. เทคอนกรีตหยาบบริเวณแนววงขอบซีเมนต
 4. ทําการวางวงขอบซีเมนตและพอกปูนบริเวณรอย
ตอเพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ําเสีย

รูปที่ 4.26 แสดงการวางวงขอบซีเมนตและพอกปูนบริเวณรอยตอี  ป ิ



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR 43

 5. นําช้ันกรองใสบริเวณกนบอ ประกอบไปดวยช้ันกรวด
หนา 10 เซนติเมตร แผนตาขาย ช้ันทรายหนา 10 เซนติเมตร 
และอิฐบล็อก ตามลําดับจากลางข้ึนบน
 6. เมื่อวางทอแลวเสร็จ ทําการติดตั้งของอ 45 องศา 
และสวมทอพีวีซี เพื่อสําหรับดึงกาก 

รูปที่ 4.27 แสดงการตอของอและทอดึงกาก

รูปที่ 4.28 แสดงบอดึงกาก

ี่  ึ

ส  ึป ี่ 4 28
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4.7 การติดตั้งปมสูบน้ําเสีย และตูควบคุมไฟฟา  

 หลังทําการกอสรางบอสูบนํ้าเสียเสร็จเรียบรอยแลว 
ทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียในบอสูบน้ําเสียที่ 2 เพื่อสงน้ําเสีย
ไปบําบัดตอยังบอเอบีอาร การทํางานของเครื่องสูบน้ําเสียถูก
ควบคุมอัตโนมัติ ดวยระดับลูกลอยท่ีติดต้ังไวภายในบอสูบนํ้าเสีย 
และติดต้ังตูควบคุมไฟฟาในบริเวณท่ีสามารถปฏิบัติงานได
สะดวกและปลอดภัยจากน้ําฝน

รูปที่ 4.29 แสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียและลูกลอยในบอสูบน้ําเสีย

*หมายเหตุ 
ใชวิธีการกอสรางเหมือนทั้งบอดึงกากจากบอรวบรวมน้ําเสีย
กรณีผาคลุมพลาสติกและจากบอเอบีอาร

ลูกลอย

เครื่องสูบ
น้ําเสีย
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รูปที่ 4.30 แสดงตูควบคุมไฟฟา 

4.8 การเดินทอเชื่อมระบบ

 การเดินทอเพื่อใหระบบมีการลําเลียงน้ําเสียไปสูหนวย
บําบัดตางๆ ภายในระบบ โดยมีการเชื่อมตอทอหลักๆ ดังนี้
 1. การเดินทอจากบอรวบรวมน้ําเสียมายังบอเอบีอาร

รูปที่ 4.31 แสดงการติดตั้งทอสงน้ําเสียจากบอสูบนํ้าเสีย
ไปยังบอเอบีอาร

่  ไ 

ั้งทอสงน้ําเสียจากบอสบสดงการติดตั้4 31 แส น้ํา
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 2. การเดินทอจากบอเอบีอารมายังบอดึงกาก

รูปที่ 4.32 แสดงการตอทอสงกากตะกอนจากบอเอบีอาร
ไปยังบอดึงกาก

 3. การเดินทอจากบอเอบีอารและจากบอดึงกากมายัง
บอเติมอากาศ

 รูปที่ 4.33 แสดงทอน้ําเขาบอเติมอากาศจากบอเอบีอาร
และจากบอดึงกาก

ี่

ทอสง
กากตะกอน

จากบอ
ดึงกากจากบอ 

เอบีอาร

้
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4.9 การติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ  

 เมื่อเดินทอในระบบเรียบรอยแลว จะทําการติดตั้งชุด
ปรับปรุงกาซชีวภาพ ซึ่งตอทอมาจากบอเอบีอาร เพื่อนําไปใช
ประโยชน โดยใชเปนพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องเติมอากาศ 
ซึ่งชุดปรับปรุงกาซชีวภาพ จะทําหนาที่ลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
(H

2
S) เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตไดเปนอยางดี

รูปที่ 4.34 แสดงการติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ

ชุดปรับปรุงคุณภาพ
กาซชีวภาพ

ชุดวัด
แรงดันชุด

ควบคุม 
แรงดัน



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR48 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR

4.10 การติดตั้งชุดควบคุมแรงดัน และชุดวัดแรงดัน      
       กาซชีวภาพ

 เม่ือเดินทอในระบบเรียบรอยแลว จะทําการติดต้ังชุดควบคุม
แรงดัน และชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพ ซ่ึงตอทอมาจากบอเอบีอาร 
โดยตอทอสามทางเขากับชุดควบคุมแรงดัน และชุดวัดแรงดัน
กาซชีวภาพ โดยอุปกรณทั้ง 2 ชนิดนี้จะทํางานรวมกัน คือ ชุด
วัดแรงดันของกาซชีวภาพในบอเอบีอาร จะวดัแรงดันของกาซ
ชีวภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในบอเอบีอาร ไดต้ังแต 0 - 40 เซนติเมตรนํ้า 
เม่ือกาซชีวภาพในบอเอบีอาร มีแรงดันเกินกวา 40 เซนติเมตรนํ้า 
กาซชีวภาพสวนเกินจะถูกปลอยออกทางทอที่ติดตั้งไวสําหรับ
ระบายกาซชีวภาพในชุดถังควบคุมแรงดัน จนกระท่ังแรงดันภายใน
บอเอบีอาร ลดลงเหลือ 40 เซนติเมตรน้ํา ชุดควบคุมแรงดัน
กาซชีวภาพจึงหยุดการปลอยกาซชีวภาพสวนเกินออกสูบรรยากาศ
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รูปที่ 4.35 ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพ

 ระดับแรงดันกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนภายในบอเอบีอารอาน
คาจากชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพ โดยชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพ
กอนติดตั้งจะถูกตั้งคาไวที่สเกล 0 - 0

รูปที่ 4.36 ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพ
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   5. ¡ÒÃà Ố¹ÃÐºººÓ ºÑ´
      ¹éÓ àÊÕÂáººàÍºÕÍÒÃ�
 นํ้าเสียจากฟารมสุกรจะถูกรวบรวมเขาสูบอรวบรวมนํ้าเสีย 
ซ่ึงจะอยูตํ่ากวาระดับของรางรวบรวมนํ้าเสีย เพ่ือทําหนาท่ีในการ 
ปรับสมดุลของน้ําเสียกอนสูบเขาบอเอบีอาร ซึ่งทําหนาที่หลัก 
ในการยอยสลายสารอินทรีย โดยกระบวนการไมใชอากาศ ซึ่ง
ทําใหเกิดกาซชีวภาพที่สามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทน 
 น้ําท่ีผานการบําบัดจากบอเอบีอารแลวจะถูกบําบัดตอ
ดวยบอเติมอากาศเพ่ือใหน้ํามีความสกปรกลดนอยลงและผาน
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ซึ่งสามารถนําน้ํากลับมาใชประโยชน
ไดอีก เชน รดนํ้าตนไม หรือใชลางทําความสะอาดคอกและโรงเรือน 
เปนตน สวนกากตะกอนท่ีเกิดในบอเอบีอาร สามารถนํามา
ทําเปนปุยอินทรียได ซึ่งทางฟารมตองจัดเตรียมผูควบคุมงาน
และดูแลระบบบําบัดน้ําเสียไวดวย แตอยางไรก็ตาม ทั้งเจาของ
ฟารมหรือผูจัดการฟารมจําเปนตองเขาใจการทํางานของระบบ
สําหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักท่ีดูแลระบบทั้ง
จากการลาออกหรือเจ็บปวย เพื่อจะสามารถใหคําแนะนําบุคคล
ใหมที่เขามารับงานตอไปไดโดยระบบไมเกิดความเสียหาย
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 ขั้นตอนในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอบีอาร
สามารถแบงเปน 2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
  การทดสอบเดินระบบเพื่อเตรียมความพรอมใน
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร 
  การเดินระบบทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
เอบีอาร

รูปที่ 5.1 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร 
ของฟารมสุกรสาธิต
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5.1 การทดสอบเดินระบบเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอบีอาร 

ดําเนินการดังนี้
 1. ตรวจสอบสภาพของบอเอบีอาร วามีการชํารุดของบอ
หรือไม โดยเติมนํ้าสะอาด หรืออาจใชนํ้าผิวดินในบริเวณใกลเคียง 
ที่ไมใชน้ําสกปรก 
 2. เม่ือตรวจเสร็จและไมพบจุดร่ัวซึมหรือขอบกพรอง
ของระบบ ผูควบคุมอาจระบายน้ําทิ้งบางสวนเพื่อรับน้ําเสียเขา
ระบบ และใชน้ําสวนที่เหลือนี้ผสมกับเชื้อแบคทีเรีย (seed) ที่
ใชในการเริ่มตนเดินระบบ โดยเชื้อแบคทีเรียที่ใชในการเดิน
ระบบเริ่มตนของบอเอบีอาร ก็ควรจะเปนเชื้อแบคทีเรียที่ไดจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไมใชอากาศ
ตารางที่ 5.1 แหลงเชื้อแบคทีเรีย สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตางๆ
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 3. เมื่อเตรียมเชื้อแบคทีเรียเร่ิมตนในบอเรียบรอยแลว 
สําหรับบอเติมอากาศใหเปดเคร่ืองเติมอากาศเพ่ือทําการกวน
และเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหเชื้อแบคทีเรียที่อยูในน้ําตลอด 24 
ชั่วโมง หรือเทาที่จะมากได นาน 2-3 วัน โดยยังไมเติมน้ําเสีย 
เพื่อใหแบคทีเรียสามารถปรับตัวได หลังจากนั้นจึงคอยๆ เริ่ม
เติมน้ําเสียเขาระบบ

5.2  การเดินระบบทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ    
      เอบีอาร
 แนะนําใหเร่ิมจากปริมาณนํ้าเสีย 20% ของปริมาณนํ้าเสีย 
ท้ังหมด จากน้ันจะทําการเพ่ิมทีละ 10% จนครบ 100% โดยการ 
เพ่ิมปริมาณนํ้าเสียแตละข้ันอาจใชเวลา 2 - 3 วันหรือนานถึงสัปดาห 
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของแบคทีเรียในระบบซึ่งตองมี
ปริมาณมากเพียงพอและตองเปนแบคทีเรียแข็งแรงสมบูรณดวย
 โดยในการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเอบีอาร
องคประกอบตางๆ มีหนาที่และรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

บอรวบรวมน้ําเสีย
 ทําหนาท่ีในการรวบรวมนํ้าเสียจากฟารมสุกรและในกรณี
ที่มีขนาดใหญมาก สามารถใชพลาสติกคลุมแลวหมักน้ําเสียให
เกิดเปนกาซชีวภาพเพ่ือนํามาใชเปนพลังงานทดแทน ซ่ึงจะสังเกต
เห็นไดวากาซชีวภาพที่ไดนั้นคอยๆ ดันพลาสติกที่ปกคลุมอยู 
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ใหลอยขึ้นมา ความดันของกาซที่ในระยะนั้นควรควบคุมไมให
เกิน 5 เซนติเมตร ถาหากเกินกวานั้นใหทําการปลอยกาซออก 
เพื่อปองกันการแตกของพลาสสติก ดังรูป

รูปที่ 5.2 บอรวบรวมน้ําเสีย

รูปที่ 5.3 ทอระดับความดัน

่ ้

ป ี่  ัั ั
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บอสูบน้ําเสีย
 ทําหนาท่ีรวบรวมนํ้าเสียจากฟารมกอนจะถูกสูบยกระดับ
สงเขาบอเอบีอาร โดยมีระบบไฟฟาที่ติดตั้งภายในตูควบคุม 
การทํางานของเครื่องสูบน้ํา ดังรูป

รูปที่ 5.4 บอสูบน้ําเสีย

รูปที่ 5.5 ตูควบคุม

่ ู้ ู

ป ี่
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*หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีสามารถใชแรงโนมถวงของโลกได ไมจําเปนตองมีสวนน้ี

การใชงานเครื่องสูบน้ําเสียครั้งแรก
 • บิดสวิตซที่หนาตูควบคุมไปที่ ปด (OFF)
 • เปดฝาตูควบคุม และไปที่เบรคเกอรในตูควบคุม ให
บิดไปที่ เปด (ON) เพื่อใหไฟฟาเขาสูระบบ
 • ไฟสีแดงดวงบนสุดจะแสดงสถานะพรอมทํางานท่ี 
(STANDBY)

การทํางานแบบสั่งงานเครื่องสูบน้ําเสียดวยบุคคล
 • ไฟสีแดงดวงบนสุดจะแสดงสถานะพรอมทํางานท่ี 
(STANDBY) 
 • บิดสวิตซที่หนาตูไปที่ ระบบสั่งงาน (MANUAL)    
ไฟสีสมดานซายมือจะแสดงสถานะท่ี (MANUAL) คูกับไฟสีแดง
ที่แสดงสถานะพรอมใชงาน
 • กดปุม เปด (ON) ไฟสีเขียวจะสวางขึ้น เครื่องสูบน้ํา
ทํางาน
 • กดปุม ปด (OFF)  สีแดงเมื่อตองการหยุดการทํางาน
ของปมสูบน้ําเสีย
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รูปที่ 5.6 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําขณะพรอมใชงาน

             รูปที่ 5.7 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําขณะพรอมใชงาน
                        และอยูในหมวดสั่งงานดวยบุคคล
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รูปที่ 5.8 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําขณะทํางานแบบสั่งดวยบุคคล

การทํางานเครื่องสูบน้ําเสียแบบอัตโนมัติ
 • ไฟสีแดงดวงบนสุดจะแสดงสถานะพรอมทํางานที่ 
(STANDBY) 
 • บิดสวิตซท่ีหนาตูไปท่ี ระบบอัตโนมัติ (AUTO) ไฟสีสม
ดานขวามือจะแสดงสถานะที่ (AUTO) คูกับไฟสีแดงที่แสดง
สถานะพรอมใชงาน
 • ไฟสีเขียวจะสวางข้ึนท่ี เปด (ON) เคร่ืองสูบนํ้าทํางาน
อัตโนมัติ และจะหยุดทํางานเมื่อถึงระดับน้ําที่ลูกลอยกําหนดไว
 • การกําหนดระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุด ขึ้นอยูกับการ
ออกแบบในการรับปริมาณน้ําเสียของบอสูบน้ําเสียของระบบใน
แตละขนาด
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รูปที่ 5.9 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําขณะพรอมใชงาน

รูปที่ 5.10 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําขณะทํางานแบบอัตโนมัติ
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บอเอบีอาร 
 ทําหนาท่ีรับนํ้าเสียท่ีมาจากบอสูบนํ้าเสียและเกิด
กระบวนการยอยสลายสารอินทรียในสภาวะไมใชอากาศ ซึ่ง
เปนหนวยบําบัดน้ําเสียหลักในระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือลด
ปริมาณสารอินทรียที่ปนอยูในน้ําเสีย โดยในการยอยสลายนี้มี
ผลพลอยไดเกิดขึ้นคือกาซชีวภาพ ซึ่งนําไปใชประโยชนเปน
พลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องเติมอากาศในบอเติมอากาศ 
โดยดานบนของบอเอบีอารนี้จะเติมน้ําลงในรางนํ้าเพื่อปองกัน
กาซชีวภาพรั่วไหลออกทางดานบนของบอเอบีอาร หลังจากนั้น
จะสงนํ้าเสียสวนใสไปบําบัดตอยังบอเติมอากาศ สวนกากตะกอน
ของแข็งจะสงไปยังบอดึงกากและลานตากตะกอนเพ่ือนําไปใช
เปนปุยอินทรียตอไป

รูปที่ 5.11 โครงสรางบอเอบีอาร (ระยะกอสราง)่
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         รูปที่ 5.12 โครงสรางของแตละชองภายในบอเอบีอาร
                      และการติดตั้งถัง 200 ลิตร  (ระยะกอสราง)

รูปที่ 5.13 แสดงการเติมน้ําในรางน้ําดานบนของบอเอบีอาร
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บอเติมอากาศ
 บอเติมอากาศ ทําหนาที่บําบัดน้ําที่ออกจากบอเอบีอาร 
เพื่อทําใหมีคุณภาพดีขึ้น จนผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งกําหนด
มาตรฐานเพ่ือควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากฟารมสุกร และสามารถ
ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะได โดยเติมอากาศจากเครื่องเติม
อากาศ (Brower) สงผานทอพีวีซีเจาะรูที่วางเรียงอยูภายในบอ
เติมอากาศ โดยรายละเอียดของเครื่องเติมอากาศ (Brower) จะ
อธิบายในหัวขอของการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 
 เริ่มเดินระบบโดยปลอยน้ําเสียผานเขามาในบอเติม
อากาศจากบอเอบีอาร ชวงระยะเวลาเติมอากาศในสภาวะปกติ
ที่เหมาะสม คือ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง หรืออาจใชเวลา
ในการเติมอากาศมากกวานี้ 
 ในกรณีที่น้ําเสียท่ีเขาระบบมีความสกปรกสูงกวาปกติ 
หากในกรณีปกติชวงระยะเวลาท่ีปริมาณออกซิเจนในระบบมี
นอยท่ีสุด จะอยูในชวงเวลาประมาณ 00.00 - 05.00 น. เน่ืองจาก
เปนชวงกลางคืนท่ีแพลงกตอนพืชไมสามารถสังเคราะหแสงได 
แตถูกจุลินทรียชนิดใชอากาศในบอเติมอากาศนํากาซออกซิเจน
ที่หลงเหลืออยูภายในบอไปใชในการดํารงชีพ จึงเปนสาเหตุให
ภายในบอมีปริมาณกาซออกซิเจนลดต่ําลง ดังนั้นในระยะแรก
ของการเดินระบบ แนะนําใหมีการเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 
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เพื่อใหเชื้อจุลินทรียในระบบบําบัดน้ําเสียสามารถปรับตัว มี
ความแข็งแรงเพ่ือพรอมสําหรับการรับนํ้าเสียเขาสูระบบบําบัด
น้ําเสีย อยางไรก็ตามเกษตรกรสามารถปรับการเติมอากาศให
เหมาะสมได เชน เปดตั้งแต 6.30 - 18.00 น. ไดเนื่องจาก
กิจกรรมการเลี้ยงสุกรสวนใหญจะเกิดในชวงเชา

รูปที่ 5.14 บอเติมอากาศ

บอดึงกาก
 การหมักยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย จะใชเวลา
ระยะหนึ่งเพื่อการหมักยอยตะกอนที่สมบูรณ หลังจากนั้นจะ
เริ่มตนดึงตะกอนครั้งแรกเมื่อเดินระบบไปแลวประมาณ 30 วัน 
หลังจากนั้นใหทําการดึงตะกอนประมาณ 7 วันตอครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสมกับปริมาณตะกอนภายในระบบของชวง
เวลานั้น และเมื่อตะกอนแหง ทําการกวาดตะกอนออก เพื่อนํา
ไปใชประโยชน

ป ี่  ิ
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รูปที่ 5.15 บอดึงกาก

ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
 ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ สามารถใชลดปริมาณ
ของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H

2
S) หรือ กาซไขเนา โดยเปนกาซ

พิษและหากมีปริมาณมากถึง 2,000 พีพีเอ็ม (ppm) จะมีผล
ตอการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน โดยเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา 
จะเปลี่ยนสภาพเปนกรดซัลฟูริค

H
2
S + H

2
O                          H

2
SO

4
 (กรดซัลฟูริค)

 กรดซัลฟูริคสามารถกัดกรอนวัสดุอุปกรณ ดังนั้นจําเปน
ตองลดปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H

2
S) ในกาซชีวภาพกอน

การนําไปใชประโยชนนั้น จะชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ
ใชกาซดวย และเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม

ี่  ึ
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 โดยชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพน้ีทําจากทอพีวีซี 
ขนาด 6 นิ้ว ยาว 1.2 เมตร จํานวน 2 ทอ ภายในบรรจุฝอย
เหล็กจนเต็มกระบอก ทําหนาที่ลดปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
ซ่ึงจะทํางานตอกันเปนอนุกรม โดยเม่ือผานทอชุดกรองท่ี 1 แลว 
เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึนจะถูกสงตอไปยังชุดกรองทอท่ี 2 ตอไป 
โดยทอท่ีลําเลียงกาซชีวภาพจะลําเลียงกาซชีวภาพเขาทางดาน
ลางและออกทางดานบนของทอพีวีซีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การซึมผานฝอยเหล็ก

รูปที่ 5.16 ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
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ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร
 ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพจะทําหนาท่ีควบคุมแรงดัน
กาซชีวภาพในบอเอบีอาร ใหมีคาไมเกิน 40 เซนติเมตรน้ํา เพื่อ
ความปลอดภัยของโครงสรางบอเอบีอาร ไมตองรับความดันที่
สูงเกินไป โดยกาซชีวภาพจะไหลเขาสูทอทางเขาของชุดควบคุม
แรงดันซึ่งทอนี้จะจมอยูในน้ําลึก 40 เซนติเมตร และหากแรง
ดันของกาซชีวภาพภายในบอมีคามากเกิน 40 เซนติเมตรน้ํา 
กาซชีวภาพสวนเกินจะถูกปลอยออกมาจากทอทางออกกาซ
ชีวภาพในชุดควบคุมแรงดัน เพื่อรักษาระดับแรงดันไวที่ไมเกิน 
40 เซนติเมตรน้ํา

ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพ
 ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพภายในเอบีอาร หรือมานอรมิเตอร 
จะทําหนาท่ีแสดงความดันกาซชีวภาพภายในบอเอบีอาร ในชวง
เวลานั้นๆ จะมีลักษณะเปนหลอดแกวรูปตัวยู ปลายดานหนึ่ง
จะตอสายที่รับกาซชีวภาพเขาสูมานอรมิเตอรสวนปลายอีกดาน
หนึ่งจะเปดออกสูบรรยากาศ ซึ่งจะสามารถประมวลผลแรงดัน
ของกาซชีวภาพภายในบอเอบีอาร ไดจากคาจากมานอมิเตอร
ที่อานได
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แรงดันที่เกิดขึ้นในบอเอบีอาร
ระดับน้ําในมานอมิเตอรลดลง 1 เซนติเมตร

แสดงวามีแรงดันเกิดขึ้น 1 มิลลิบาร

รูปที่ 5.17 แสดงการวัดแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร
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จากชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพ
ระดับน้ําในมานอมิเตอรอยูที่ 30 เซนติเมตร
แสดงวาภายในบอเอบีอารมีแรงดันเกิดขึ้นอยู

30 เซนติเมตรน้ํา หรือ 30 มิลลิบาร

ตัวอยางวิธีการอานแรงดันจากชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพในบอ
เอบีอารดังนี้ 

การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
 เม่ือเร่ิมตนเดินระบบประมาณ 2 - 3 วัน กาซจะเร่ิมเกิดข้ึน 
ภายในบอเอบีอาร โดยผูดูแลระบบสังเกตไดจากชุดวัดแรงดัน 
กาซชีวภาพ ซึ่งแรงดันจะสูงไมเกิน 40 เซนติเมตรน้ํา แตใน
ระยะแรกน้ีจะมีกาซออกซิเจนผสมปนอยูกับกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน 
จึงตองทยอยปลอยกาซท้ิงไปกอน ประมาณ 7 - 30 วัน หลังจาก 
เริ่มตนเดินระบบจึงจะเริ่มใชกาซไดดี
 ทอลําเลียงกาซชีวภาพออกจากบอเอบีอารเพื่อตอพวง
กับอุปกรณภายนอก 3 อยาง ดังนี้คือ
 • ชุดควบคุมแรงดันของกาซชีวภาพภายในบอเอบีอาร
ทําหนาท่ีควบคุมไมใหแรงดันภายในบอเอบีอารเกิน 40 เซนติเมตร-
นํ้า
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 • ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพหรือมานอมิเตอร ทําหนาท่ีแสดง
แรงดันท่ีเกิดข้ึนภายในบอขณะน้ัน
 • ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพกอนการนํากาซ
ชีวภาพไปใชงาน
 โดยหลังจากกาซชีวภาพผานชุดปรับปรุงคุณภาพกาซ
ชีวภาพขางตนแลว กาซชีวภาพจะถูกนําไปใชเปนพลังงานรวม
กับน้ํามันเบนซินใหกับเครื่องยนต ขนาด 5 แรงมา เพื่อให
เคร่ืองยนตมีกําลังขับซุปเปอรชารจในการดูดและอัดอากาศสง
ตอไปยังบอเติมอากาศดวยทอพีวีซี เพื่อเติมอากาศ และทําการ
กวนผสมระหวางนํ้าเสียและตะกอนในระบบใหผสมกันอยางท่ัวถึง 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดไดดีขึ้น 
 การดัดแปลงเครื่องยนตเบนซินใหสามารถใชพลังงานจากกาซ
ชีวภาพรวมกับน้ํามันเบนซิน มีหลักการดัดแปลงเครื่องยนต 
และการใชงาน ดังนี้

 หลักการดัดแปลง
 เน่ืองจากเคร่ืองยนตเบนซินขนาดเล็กน้ีใชน้ํามันเบนซิน
เปนเชื้อเพลิง และมีระบบจุดแบบใชหัวเทียน ทําใหสามารถ
ดัดแปลงใชกาซชีวภาพ รวมกับน้ํามันเบนซิน หรือจะใชระบบ
กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง 100% ก็ได ซึ่งสามารถทําไดงาย 
โดยดัดแปลงระบบจายเชื้อเพลิง (กาซชีวภาพ) อยางงาย ดวย



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR70 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR

การเจาะรูบริเวณทอไอดี ใตฐานของคารบูเรเตอร (ชุดผสมนํ้ามัน
เบนซินกับอากาศ) เพ่ือติดต้ังทอสงกาซเขาไปยังหองเผาไหมของ
เคร่ืองยนต โดยเลือกใชสายกาซแอลพีจี หรือกาซหุงตม และมีวาลว
สําหรับปรับแตงปริมาณกาซชีวภาพใหไดตามปริมาณท่ีเหมาะสม

 การใชงาน 
 1.  การใชงานจะเริ่มตนโดยการติดเครื่องดวยระบบ
น้ํามันกอน และปรับตั้งเครื่องยนตใหอยูในสภาวะเดินเบา ให
เครื่องยนตรอนประมาณ 3 - 5 นาที 
 2. แลวจึงทําการเปดวาลวกาซชีวภาพเขาไปผสม 
โดยเมื่อมีกาซชีวภาพเขาผสมเคร่ืองยนตจะเรงรอบขึ้นไดเอง
เนื่องจากเครื่องยนตจะไดรับพลังงานจาก 2 แหลง คือ น้ํามัน
เบนซินและกาซชีวภาพ 
 3.  รอใหเคร่ืองยนตเดินเคร่ืองจนน่ิง แลวทําการปดวาลว
นํ้ามันเบนซินไมใหนํ้ามันในถังเขาไปยังชุดคารบูเรเตอร 
 4.  เม่ือใชงานตอไปอีกสักพักนํ้ามันเบนซินท่ีคางใน
คารบูเรเตอรก็จะหมด เคร่ืองยนตก็อาจมีรอบการทํางานท่ีลดลง 
 5. ใหทําการปรับแตงปริมาณกาซชีวภาพท่ีเขาเคร่ืองยนต
ใหเพิ่มขึ้นอีก เพื่อใหเครื่องยนตไดรับพลังงานจากกาซชีวภาพ
ทดแทนน้ํามันเบนซินที่ปดวาลวสงจายไป 
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 6. หากเคร่ืองยนตยังทํางานตอไปได แสดงวาเคร่ืองยนต
เบนซินขนาดเล็กเคร่ืองน้ีสามารถใชกาซชีวภาพทดแทนไดท้ังหมด 
แตหากไมไดก็อาจจะตองใชเปนพลังงานรวมกับนํ้ามันเบนซิน โดย
ตองทําการหาจุดท่ีเหมาะสมในการใชงานรวมกันของพลังงานท้ัง 
2 ชนิด ซ่ึงสังเกตไดจากความน่ิงในการขับเคล่ือนเคร่ืองยนต

รูปที่ 5.18 การนํากาซชีวภาพจากบอเอบีอารไปใชประโยชน

ทอนํากาซชีวภาพออกจากบอเอบีอาร

รายละเอียดของเครื่องเติมอากาศ (Brower)
• เครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5 แรงมาเปนตนกําลัง
• ใชซุปเปอรชารจของเครื่องยนตขนาดเล็ก รับกําลังขับ 
   จากเครื่องยนตเบนซิน ทําหนาที่เปนเครื่องเติมอากาศ
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รูปท่ี 5.19 เคร่ืองยนตดัดแปลงใชพลังงานจากกาซชีวภาพ

รูปที่ 5.20 วาลวเปด-ปดกาซชีวภาพที่สงเขาเครื่องยนตดัดแปลง



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ� â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂáºº ABR 73

 6. ¡ÒÃºÓ ÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÐºº        
      ºÓ ºÑ´¹éÓ àÊÕÂ
 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอบีอาร เปนระบบที่มีการดูแล
รักษาไมยุงยากซับซอน แตจําเปนตองมีการดูแลและติดตามระบบ 
เพื่อใหการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน โดยมีรายละเอียดของวิธีการ
บํารุงรักษาในแตละองคประกอบ ดังนี้

บอรวบรวมน้ําเสีย
 • ตักขยะท่ีตอระหวางฟารมสุกรและบอรวบรวมนํ้าเสีย
เพื่อปองกันการอุดตัน
 • สังเกตรอยร่ัวเมื่อพลาสติกที่คลุมมีขนาดเล็กลง
 • ทําการเช็คความดันบอยๆ เพื่อปองกันการแตกของ
พลาสติก

บอสูบน้ําเสีย
 • ตักฝา และขยะที่ลอยออกทุกวัน
 • ขุดลอกตะกอนทําความสะอาดบอสูบน้ําเสีย 6 
เดือน/ครั้ง
 • ตรวจสอบสายไฟฟา ท่ีเช่ือมตออุปกรณใหอยูในสภาพดี
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 • กรณีเครื่องสูบน้ําอุดตัน ควรนําปมสูบน้ําเสียขึ้นมา
ตรวจสอบ และทําความสะอาดกอนนําไปติดต้ังใหเขาท่ี

บอเอบีอาร
 • การใชสารเคมีหรือยาฆาเชื้อลางทําความสะอาด 
โรงเรือนในปริมาณที่มากเกินไป จะสงผลทําใหจุลินทรียตาย
และไมเกิดกาซชีวภาพ
 • ตรวจสอบระดับน้ําในรางน้ํา ไมใหอยูในระดับต่ํา
เกินไป เพราะน้ําในรางน้ําจะทําหนาที่กักกาซชีวภาพในบอ  
เอบีอารไมใหหลุดลอดออกมาจากบอ
 • ทําความสะอาดรางน้ําเมื่อเห็นวาสกปรก
 • หากเกิดการอุดตันทอตาง ๆ  ตองทําการลางทอเพื่อ
กําจัดสิ่งอุดตันออกกอน แลวจึงเดินระบบตอไป

บอเติมอากาศ
 • ระวังไมใหมีเศษขยะ หรือกิ่งไม ตกลงเขาไปในบอ 
เพราะจะเกิดการเนาเสีย ทําใหน้ําในบอมีคุณภาพลดลง
 • หากเกิดการอุดตันทอตางๆ ตองทําการลางทอเพื่อ
กําจัดสิ่งอุดตันออกกอน แลวจึงเดินระบบตอไป
 • ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําทุกสัปดาห
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บอดึงกาก
 • หากเกิดการอุดตันทอตางๆ ตองทําความสะอาดทอ
เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใชงาน
 • หลังจากท่ีตากตะกอนแหงแลว ใหทําการกวาดตะกอน
ออกเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป
 • หากไมมีการดึงกากออกจะทําใหมีปริมาณตะกอน
สะสมอยูในบอ ปริมาณและประสิทธิภาพของบอจะลดลง และ
จะหลุดออกไปทางทอของทางน้ําออกได รวมทั้งจะทําใหทอ  
ในบอเติมอากาศเกิดอุดตันดวย

ชุดควบคุมแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร 
 • ตองเติมนํ้าในทอนํ้าลนใหเต็มเม่ือสังเกตเห็นระดับนํ้า
ในทอนํ้าลนลดลง เพ่ือรักษาระดับแรงดันควบคุมในบอเอบีอาร
 • ตองทําการตรวจเช็คอยูเสมอไมใหชุดควบคุมแรงดัน 
และทอ/สายยาง ท่ีใชในการสงกาซชีวภาพเขาสูชุดควบคุมแรงดัน 
มีรอยร่ัวหรือราว เน่ืองจากอาจทําใหความสามารถในการควบคุม
แรงดันคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง

ชุดปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
 • ควรทําการพรมนํ้าใสฝอยเหล็กบางเปนคร้ังคราว เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไดดีย่ิงข้ึน
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 • ควรมีการตรวจเช็คสภาพฝอยเหล็กเปนระยะ หาก
พบวาฝอยเหล็กมีสนิมและมีลักษณะเปราะหักงาย ควรทําการ
เปลี่ยนใหมทันที 
 • ควรเปลี่ยนฝอยเหล็กทุกๆ 4 - 5 เดือน เพื่อ
ประสิทธิภาพ ในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H

2
S)       

ชุดวัดแรงดันกาซชีวภาพในบอเอบีอาร
 • ควรจัดวางไวในที่โลง ติดตั้งอยางแข็งแรง และไม
เสี่ยงตอการกระทบกับวัตถุอื่น หรือวางขวางทางเดิน เน่ืองจาก
ชุดวัดแรงดันน้ีทํามาจากแกวท่ีสามารถแตกไดงาย
 • ควรหมั่นสังเกตและเติมน้ําใหตรงระยะเลข 0 ของ
ขีดสเกลที่ชุดวัดแรงดัน เพื่อใหคาแรงดันที่อานไดตรงกับคา
ความเปนจริง 
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7. ¡ÒÃμÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº
»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÃÐºººÓ ºÑ́ ¹éÓ àÊÕÂ

 การตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าในระบบบําบัดนํามาใชใน
การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น การเก็บตัวอยางน้ําสําหรับการ
วิเคราะหปฏิบัติดังนี้
 • ขวดสะอาดและทึบแสงขนาดความจุ 1 ลิตร สําหรับ
เก็บตัวอยางพารามิเตอร BOD COD SS TKN (COD และ 
TKN ใหเติมกรดซัลฟูริก (H

2
SO

4
) เขมขนลงไป หามเติมน้ํา

ตัวอยางลงไปในกรดซัลฟูริก)
 • เก็บน้ําทิ้งใหเต็มขวดแลวปดฝาใหแนน
 • ควรนําสงตัวอยางที่หองปฏิบัติการทันที
 • หากระยะเวลาเดินทางนานควรแชขวดนํ้าตัวอยาง
ในน้ําแข็ง และไมควรเก็บตัวอยางน้ําเสียไวนานเกิน 1 วันกอน
การนําไปวิเคราะห
 • เขียนรายละเอียดของตัวอยางน้ําระบุวันที่เก็บ เวลา 
สถานที่ บริเวณที่เก็บใหชัดเจน
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รูปที่ 7.1 แสดงตัวอยางฉลากติดขวดตัวอยางน้ํา

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
ฟารมสุกร....................................................................................

วันที่เก็บตัวอยางน้ํา......................................................................

*ที่มา ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ
ประเภทการเลี้ยงสุกรประเภท ข

pH SS

mg/l

BOD

mg/l

COD

mg/l

TKN

mg/l

ฟารมสุกร..............................................................
วันที่เก็บตัวอยาง...........................เวลา................
จุดเก็บตัวอยาง/บอ...............................................
ตัวแปรที่ตองการวิเคราะห
 pH  COD
  SS  TKN
 BOD
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ผลการตรวจสอบการเดินระบบ
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจากระบบบําบัด
น้ําเสียสาธิตแบบเอบีอาร สําหรับฟารมสุกร หากเกษตรกร
ดําเนินการเติมอากาศในระยะเวลา 8 - 10 ช่ัวโมง/วัน จะพบวา
บริเวณน้ําออกจากบอเติมอากาศ ซึ่งเปนจุดสุดทายที่มีการ
ระบายนํ้าทิ้งจากฟารมสุกรออกสูภายนอกมีคาความเปนกรด
และดาง (pH) เทากับ 8.38 บีโอดี (BOD) เทากับ 52 mg/L 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) เทากับ 62 mg/L, ซีโอดี (COD) 
เทากับ 232 mg/L และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 
196 mg/L ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากฟารมสุกร ประเภท ข พบวาระบบบําบัดน้ําเสียสาธิต
แบบเอบีอาร สามารถบําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกรผานเกณฑ
มาตรฐาน และเม่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย
สาธิตแบบเอบีอาร พบวาสามารถลดความสกปรกในรูปบีโอดี 
(BOD) ไดรอยละ 99.05 สามารถลดของแข็งแขวนลอย (SS) 
ไดรอยละ 98.52 ความสกปรกในรูปซีโอดี (COD) ไดรอยละ 
98.34 ความสกปรกในรูปทีเคเอ็น (TKN) ไดรอยละ 82.10  
จะเห็นวาประสิทธิภาพของระบบคอนขางสูงในทุกพารามิเตอร  
ยกเว้นค่าทีเคเอ็นที่มีค่าต่ําที่สุด เนื่องจากไนโตรเจนของน้ําเสีย
จะไดรับการบําบัดเฉพาะในบอเติมอากาศเทานั้น
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 ดังน้ันประสิทธิภาพการบําบัดความสกปรกในรูปทีเคเอ็น
จึงข้ึนอยูกับปริมาณอากาศท่ีเติมและปริมาณความสกปรกท่ีเขาสู
บอเติมอากาศ
 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าและประสิทธิภาพ
การลดความสกปรกของระบบบําบัดนํ้าเสียสาธิตแบบเอบีอาร
สําหรับฟารมสุกร

    รูปที่ 7.2 แสดงประสิทธิภาพการลดความสกปรกของระบบ
                บําบัดน้ําเสียสาธิตแบบเอบีอารสําหรับฟารมสุกร

0
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  8. »ÃÐâÂª¹ �·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡ÃÐºº 
      ºÓ ºÑ́ ¹éÓ àÊÕÂáººàÍºÕÍÒÃ�
 • ดานพลังงาน 
 กาซชีวภาพจุดติดไฟ และใหความรอนสามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลายอยาง เชน ใชหุงตมอาหาร กกลูกหมู ใชกับ
เครื่องยนต เปนตน

 • ดานการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม 
 การนํามูลสัตวไปหมักในสภาพไรอากาศในบอกาซชีวภาพ 
ซ่ึงจะทําใหลดมลภาวะการระบาดของแมลงและกล่ิน อีกท้ังชวย
ลดกล่ินเหม็นในฟารมและลดการเนาเสียของแหลงนํ้า

 • ดานการเกษตร 
 กากตะกอนประกอบไปดวยธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมที่เปนประโยชนกับพืช 
และอยูในรูปที่นําไปใชไดทันที

 • ดานการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม 
 น้ําที่ผานการบําบัดแลวสามารถนํามาหมุนเวียนใชใหม
ภายในฟารมได เชน ทําความสะอาดคอก หรือโรงเลี้ยงสัตว
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9. ¡ÒÃ¹Ó ¡ �Ò«ªÕÇÀÒ¾ÁÒãªŒ
à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹

 เนื่องจากกาซชีวภาพมีสวนประกอบของกาซมีเทน 
(CH

4
) เปนองคประกอบหลัก และเปนแหลงพลังงานที่สามารถ

ผลิตขึ้นใชเองไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถชดเชยหรือ
ทดแทนการใชเชื้อเพลิงตางๆ กับอุปกรณที่ตองการความรอน
จากเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี เชน ทดแทนการใชกาซหุงตม (แอล
พีจี) ในครัวเรือน เครื่องกกลูกสุกร เครื่องอบแหง หมอตมไอน้ํา 
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม รวมถึงการใชในรูปของแสงสวาง
กับตะเกียง และ/หรือ ใชกับเครื่องยนตสําหรับสูบน้ําหรือผลิต
พลังงานไฟฟาเพื่อใชกับอุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในฟารม อาจ
เปนพลังงานจากกาซชีวภาพเพียงอยางเดียว หรือเปนพลังงาน
จากกาซชีวภาพรวมกับพลังงานอื่นๆ เชน น้ํามันเบนซินหรือ
น้ํามันดีเซล เปนตน

องคประกอบจากกาซชีวภาพ
• กาซมีเทน (CH

4
) 60-70%

• ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) 28-38%

• ไฮโดรเจนซัลไฟด์
• ก๊าซอื่นๆ
• ไอน้ํา
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การทดแทนดานพลังงานเทียบจากปริมาณกาซชีวภาพ

ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพ
 สามารถผลิตกาซชีวภาพได 8.93 ลูกบาศกเมตรตอวัน
คาเฉลี่ยการเกิดกาซชีวภาพเทากับ 0.89 ลูกบาศกเมตร/
ลูกบาศกเมตรนํ้าเสีย (คิดรวมท้ังหมด) และสามารถจะใชกาซ
ชีวภาพรวมกับน้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องเติมอากาศไดสูงสุด
ถึงรอยละ 70 ของปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึน อยางไรก็ตามแนะนํา
ใหใชประมาณรอยละ 50 เพื่อความสะดวกของผูดูแลระบบ 
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และปองกันการสะดุดของเครื่องยนตระหวางการเติมอากาศ 
เน่ืองจากคุณภาพกาซชีวภาพท่ีไดมีความช้ืนสูงทําใหไมสามารถ
ใชทดแทนน้ํามันเบนซินไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีขอจํากัด 
ในเร่ืองประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตดัดแปลงเอง จากการดําเนิน
งานดังกลาวพบวามีปริมาณกาซเหลือท้ิงจํานวนหน่ึง ซ่ึงเกษตรกร
สามารถพิจารณานําไปใชประโยชนอ่ืนไดตอไป ท้ังน้ีปริมาณการใช
กาซชีวภาพภายในฟารมขึ้นอยูกับผูดูแลระบบวาสามารถเปด
เครื่องเติมอากาศไดตามที่กําหนดหรือไม เพียงใด 
 หากผูดูแลระบบสามารถใชกาซชีวภาพทดแทนน้ํามัน
เบนซินไดตามที่ประเมินไว โดยใชน้ํามันเพียงรอยละ 30 และท่ี
เหลือใชกาซชีวภาพ คาใชจายในการจัดซ้ือนํ้ามันเบนซินก็ลดลงได
สูงสุดรอยละ 70 คิดเปนเงินประมาณ 98 บาทตอวัน (คํานวณ 
ณ ราคาน้ํามันเบนซิน 91 เทากับ 35.04 บาทตอลิตร) นอกจาก
นี้ไดเสนอใหฟารมติดตั้งทอสงกาซชีวภาพท่ีเหลือท้ิงไปใชแทน
กาซหุงตมสําหรับ 4 ครัวเรือนซึ่งจะลดคาใชจายในการซื้อกาซ
หุงตมไดประมาณ 4.40 บาทตอวันตอครัวเรือน (คํานวณ ณ 
ราคากาซหุงตม เทากับ 8.50 บาทตอกิโลกรัม) 
*หมายเหตุ 
ระยะหางของบานท่ีจะใชประโยชนไมควรเกิน 300 – 400 เมตร
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10. ÃÒ¤Ò§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§
áÅÐà´Ô¹ÃÐºº

ราคางานกอสรางและเดินระบบ
 ราคาน้ีจะประกอบไปดวยงานกอสราง เชน คาวัสดุและ
คาแรงที่ใชในขั้นตอนงานกอสรางทั้งหมด งานเก็บรายละเอียด
และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม และงานเริ่มตนเดินระบบ โดยมีราย
ละเอียด แสดงดังตารางที่ 10.1 ถึง ตารางที่ 10.3
ตารางที่ 10.1 ราคางานกอสรางระบบ (หนวย : บาท)

*ราคาเมื่อปพ.ศ. 2550
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ตารางที่ 10.2 ราคางานเก็บรายละเอียดและอุปกรณเพิ่มเติม 
(หนวย : บาท)

ตารางที่ 10.3 ราคางานเดินระบบ (หนวย : บาท)

*ราคาเมื่อปพ.ศ. 2550

*ราคาเมื่อปพ.ศ. 2550

ราคางานกอสรางและเดินระบบรวมท้ังส้ิน 796,000 บาท
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แบบตัวอยางกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบเอบีอาร (Anaerobic Baffl  ed Reactor : ABR)
 • สวนนํ้าเสียเกษตรกรรม กรมควบคุมมลพิษ จัดทําแบบ 
  ตัวอยางเอบีอาร (Anaerobic Baffl  ed Reactor :   
  ABR) สําหรับเปนเอกสารเผยแพร แยกตางหากดวย

ÀÒ¤¼¹Ç¡
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คูมือการจัดการน้ําเสียจากฟารมปศุสัตวโดยใชระบบบําบัด
น้ําเสียแบบเอบีอาร ABR (Anaerobic Baffl  ed Reactor) 

ที่ปรึกษา
นายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายวรศาสน  อภัยพงษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายอนุพันธ  อิฐรัตน ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา

คณะผูจัดทํา
นางสุนีย  ตะปนตา ผูอํานวยการสวนน้ําเสียเกษตรกรรม
นายบรรพต  แยมกลิ่นพุฒ นายชางโยธา 6
นางสาววิมลิน  แกลวทนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นางสาวสุทธิ์ทิรา  บัวนาค นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นางสาวกมลพร  อยูสบาย นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นายทรงธรรม  ธรรมรักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอม

ขอมูลเพิ่มเติม  
สวนน้ําเสียเกษตรกรรม  สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 02-2982221-4  โทรสาร  02-2982202
http://wqm.pcd.go.th/water

ขอขอบคุณฟารมสุกรสาธิต
คุณสมหมาย ใจดี 
บานเลขที่ 52/4 หมู 6 ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
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¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ¨Ò¡¿ÒÃ�Á»ÈØÊÑμÇ�
â´ÂãªŒÃÐºººÓºÑ́ ¹éÓàÊÕÂáºº àÍºÕÍÒÃ� 
ABR (Anaerobic Baffled Reactor)

สวนน้ำเสียเกษตรกรรม
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
92 ถ.พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท  02-2982221-4 
โทรสาร  02-2982202
Website.  http://www.pcd.go.th , http://wqm.pcd.go.th/water/




