ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก
เทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี
นายชวลิต สังขทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นางสาววันเพ็ญ ทองรักษา นักวิชาการสิ่งแวดลอม

ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ของเทศบาลตํ า บลบ อ ทอง ได รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามแนวพระราชดําริ เพื่อฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป
จากสํ านักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม เมื่ อ ป 2549 โดยใช ระบบ
ผสมผสานกันระหวางระบบบอบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Lagoon Treatment/Pond Treatment) กับ
ระบบบึงชีวภาพ (Constructed Wetland) ซึ่งไดนําแนวพระราชดําริการบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติ
โครงการแหลมผักเบี้ย มาประยุกตใชในการดําเนินโครงการ โดยระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวนี้จะมี
ประสิทธิภาพสูงในการกําจัดสารอาหารพืช (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) เพื่อไมใหสาหรายและ/หรือ
พืชน้ําขนาดเล็กเจริญเติบโตงอกงามกอนที่จะปลอยน้ําทิ้งผานการบําบัดออกสูแหลงธรรมชาติ ซึ่ง
กระบวนการบําบัดฯ จะไมยุงยากซับซอน มีความเหมาะสมกับทองถิ่น มีคาใชจายในการดูแลระบบต่ํา
คากอสรางอยูในวิสัยที่ทองถิ่นสามารถจัดหางบดําเนินการเองได และสามารถขยายผลสูทองถิ่นอื่นๆ
ไดตามความเหมาะสม
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตําบลบอทอง ขนาด 50 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ตั้งอยูที่ หมู 1 ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ใชพื้นที่กอสรางระบบประมาณ 2-5 ไร ใช
งบประมาณ 3,207,048 บาท โดยวาจาง ห.จ.ก. บางแสนมหานคร ดําเนินการกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก เริ่มทําสัญญากอสรางเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16
กรกฎาคม 2550 ทําการขยายเวลาถึง วันที่ 5 มกราคม 2551 รวมระยะเวลาดําเนินการกอสราง
279 วัน รายละเอียดในการกอสรางมีดังนี้
1. กอสรางบอรวบรวมน้ําเสีย คสล. เสนผาศูนยกลาง ขนาด 3.20 เมตร ความลึก 3.50 เมตร
จํานวน 1 บอ
2. ก อ สร า งบ อ ดั ก ทราย คสล. ความลึ ก 0.30 เมตร และความลึ ก 0.60 เมตร ขนาด
1.50x4.90 เมตร จํานวน 1 บอ
3. กอสรางบอเกรอะ คสล. ความลึก 1.00 เมตร ขนาด 3.50x12.00 เมตร จํานวน 1 บอ
4. กอสรางลานตากตะกอน ความลึก 0.95 เมตร ขนาด 3.00x6.60 เมตร จํานวน 1 บอ
5. กอสรางระบบบําบัดขั้นหลัง โดยมีบอผึ่ง ขนาด 35.00x25.00 เมตร ความลึก 2.20
เมตร จํานวน 1 บอ บอบึงประดิษฐ ขนาด 15.00x25.00 เมตร ความลึก 2.20 เมตร
จํานวน 1 บอ
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6. ก อ สร า งระบบรวมน้ํ า เสี ย และ
ตอเชื่อมแตละหนวย
7. ปรับภูมิทัศนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของระบบบําบัด
8. งานระบบไฟฟาและแสงสวาง
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบอทองไดใชแนวคิดในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก
ของเทศบาลฯ ดังผังแนวคิด

แนวคิดในการออกแบบ

น้ําเสีย
บอรวบรวม
น้ําเสีย

ใชประโยชน
จากกากตะกอน

บอดักกรวดทราย

บอเกรอะ
บอผึ่ง
ใชประโยชนจากพืชน้ํา
ทําหัตถกรรม ทําปุย

บอเลี้ยงพืชน้ํา
บอปรับสภาพ
น้ําที่ผานการบําบัดไดมาตรฐาน

บอรวบรวมน้ําเสีย
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บอดักกรวดทราย

บอเกรอะ

ลานตากตะกอน

บอผึ่ง

บึงประดิษฐบอเลี้ยงพืชน้ํา

บอปรับสภาพ

บึงประดิษฐบอเลี้ยงพืชน้ํา
ใชรูปแบบการใชประโยชนจากระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา ในการบําบัดและ/หรือปรับปรุง
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําตามธรรมชาตินั้น โดยปกติแลวระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําจะประกอบ ดวยพืช
น้ํา ซึ่งพืชน้ําเหลานั้นจะมีระบบรากที่แผขยายกางเปนตาขาย และที่บริเวณรากดังกลาว จะมีจุลินทรีย
(micro-organism) อาศัยอยู จุลินทรียเหลานั้นจะกินแพลงกตอน (plankton) และขับถาย
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สารอาหารออกมา ในบางครั้งก็อาจจะถูกกินเปน อาหารโดย จุลินทรียและ/หรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาด
ใหญกวาก็ได ซึ่งพืชน้ําดังกลาว ก็จะเจริญเติบโตและงอกงามโดยการดูดซับสารอาหารเหลานั้น และ
ในที่สุด คุณภาพน้ําในแหลงน้ําก็จะสะอาดขึ้น อันเนื่องมาจากการ ลดลงของแพลงกตอนและ
สารอาหารในน้ํานั่นเอง
กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา(Water Quality Purification Mechanism)

เริ่มตนจาก สารแขวนลอย (Suspended Solid) ตาง ๆ ในแหลงน้ําสวนใหญมีองคประกอบ
ของธาตุไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส จะไปเกาะติดตามรากของพืชน้ํา และบางสวนก็จะ จมลงเปน
อาหารของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เชน หอย เปนตน
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สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กขางตนก็จะถูกกินเปน อาหาร โดยสัตวน้ําที่ขนาดใหญขึ้น เชน กุง เปน
ตน และสิ่งขับถาย ที่ออกมา รวมทั้งซากของสัตวขนาดใหญเหลานี้ก็จะ ถูกยอยสลายโดยแบคทีเรีย ก็
จะกลายเปนสารอาหารของ พืชน้ําตอไป

เมื่อพืชน้ําดูดซับสารอาหารพวกไนโตรเจนและ ฟอสฟอรัสไปแลว จะเปนการดึงสารอาหาร
ออกจาก แหลงน้ํา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะไปยับยั้งไมใหพืชน้ํา เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําใน
แหลงน้ําใสสะอาดขึ้น นั่นก็คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ําในแหลงน้ําโดยวิธี ธรรมชาติ

