


















































 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน ตุลาคม 2564 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 1/12 ประจําเดือน ตุลาคม 2564 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวันท่ี 5,12 และ 19    จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําในบอน้ําเขามี

น้ําเขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอย สําหรับบอเติมอากาศ 1ปมเติมอากาศชํารุดสงผลทําใหมีฟองอากาศลอย

บนผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอ

ตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําพอดีกับรางเวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําเล็กนอย สวนบอสูบน้ําออกมีปริมาณน้ําใน

ระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น ดังตารางแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

5 ต.ค.64 ถังเติมอากาศ 1 29.9 0.53 <5 เม่ือเดือน ก.ย. 64 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคานอยมาก

เฉลี่ยอยูท่ี  <5 ml/l ปริมาณ

ตะกอนในบอเติมอากาศนอย

มาก สวนคา DO(mg/l) ใน

บอเติมอากาศ 1 มีคาต่ํามาก 

สวนบอท่ี 2 ยังมีคาต่ํากวา

มาตรฐาน (คามาตรฐานอยูท่ี 

5-8 ppm) และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 30.3 4.07 <5 

12 ต.ค.64 ถังเติมอากาศ 1 29.7 0.72 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 30.3 3.96 <5 

19 ต.ค.64 ถังเติมอากาศ 1 29.9 0.72 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 30.2 3.76 <5 

คาเฉลี่ย 30.5 2.29 <5 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

เม่ือวันท่ี  ตุลาคม 2564 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ เม่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

พบวาคาพารามิเตอรเปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง ตามตารางสรุปผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ํา 

 

 



 

ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด แตยังมีอุปกรณบางตัวชํารุด

เสียหาย ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึงได

กําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน 

 

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน ธันวาคม 2564 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 3/12 ประจําเดือน ธันวาคม 2564 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวันท่ี 7,14 และ 21 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําในบอน้ําเขามีน้ํา

เขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอย สําหรับบอเติมอากาศ 1ปมเติมอากาศชํารุดสงผลทําใหมีฟองอากาศลอยบน

ผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอ

ตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําพอดีกับรางเวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวนมาก สวนบอสูบน้ําออกมี

ปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น ดังตารางแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

7 ธ.ค. 64 ถังเติมอากาศ 1 30.3 0.70 <5 เม่ือเดือน ธ.ค. 64 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคานอยมาก

เฉลี่ยอยูท่ี  <5 ml/l ปริมาณ

ตะกอนในบอเติมอากาศนอย

มาก สวนคา DO(mg/l) ใน

บอเติมอากาศ 1 มีคาต่ํามาก 

สวนบอท่ี 2 ยังมีคาต่ํากวา

มาตรฐาน (คามาตรฐานอยูท่ี 

5-8 ppm) และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 30.0 4.39 <5 

14 ธ.ค. 64 ถังเติมอากาศ 1 29.7 1.19 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

21 ธ.ค. 64 ถังเติมอากาศ 1 29.1 0.66 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

คาเฉลี่ย 29.77 1.73 <5 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

เ ม่ือวันท่ี  ธันวาคม 2564 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ เม่ือนําไปวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรเปนไปมาตรฐานทุกคา  ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง ตามตาราง

สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 



ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด แตยังมีอุปกรณบางตัวชํารุด

เสียหาย ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึงได

กําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน 

 

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน พฤศจกิายน 2564 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 2/12 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวันท่ี 9,16 และ 23 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําในบอน้ําเขามีน้ํา

เขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอย สําหรับบอเติมอากาศ 1ปมเติมอากาศชํารุดสงผลทําใหมีฟองอากาศลอยบน

ผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอ

ตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําพอดีกับรางเวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําเล็กนอย สวนบอสูบน้ําออกมีปริมาณน้ําใน

ระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น ดังตารางแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

9 พ.ย. 64 ถังเติมอากาศ 1 29.5 0.51 <5 เม่ือเดือน พ.ย. 64 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคานอยมาก

เฉลี่ยอยูท่ี  <5 ml/l ปริมาณ

ตะกอนในบอเติมอากาศนอย

มาก สวนคา DO(mg/l) ใน

บอเติมอากาศ 1 มีคาต่ํามาก 

สวนบอท่ี 2 ยังมีคาต่ํากวา

มาตรฐาน (คามาตรฐานอยูท่ี 

5-8 ppm) และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

16 พ.ย. 64 ถังเติมอากาศ 1 29.7 0.72 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

23 พ.ย. 64 ถังเติมอากาศ 1 30.3 0.72 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 30.8 4.80 <5 

คาเฉลี่ย 30.07 1.68 <5 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

เม่ือวันท่ี  พฤศจิกายน 2564 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ เม่ือนําไปวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรเกินมาตรฐานคือคา BOD = 26 mg/l  ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา

ท้ิงตองไมเกิน 20 mg/l ตามตารางสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 

 



 

ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรไมเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด แตยังมีอุปกรณบางตัว

ชํารุดเสียหาย ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึง

ไดกําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน 

 

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน มกราคม 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 4/12 ประจําเดือน มกราคม 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวนัท่ี 11,18 และ 25 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําในบอน้ําเขามีน้ํา

เขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอยและไมมีกากปฎิกูลลอยบนผิวน้ํา สําหรับบอเติมอากาศ 1ปมเติมอากาศชํารุด

สงผลทําใหมีฟองอากาศลอยบนผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศ

กระจายไดท่ัวบอ  สวนบอตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําพอดีกับรางเวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวน

มาก สวนบอสูบน้ําออกมีปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น ดังตารางแสดงผลการ

วิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

18 ม.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.5 0.54 <5 เม่ือเดือน ม.ค. 65 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคานอยมาก

เฉลี่ยอยูท่ี  <5 ml/l ปริมาณ

ตะกอนในบอเติมอากาศนอย

มาก สวนคา DO(mg/l) ใน

บอเติมอากาศ 1 มีคาต่ํามาก 

สวนบอท่ี 2 ยังมีคาต่ํากวา

มาตรฐาน (คามาตรฐานอยูท่ี 

5-8 ppm) และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

11 ม.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.5 0.62 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

25 ม.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.8 0.44 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 30.5 3.44 <5 

คาเฉลี่ย 30.57 1.26 <5 

 

 



 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

เ ม่ือวันท่ี  มกราคม 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ เม่ือนําไปวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรไมเปนไปมาตรฐาน คือ BOD,SS,TKN,SulfideและSet.S  ตามมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ําท้ิง ตามตารางสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 



 

ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรไมเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนดเนื่องจากมีอุปกรณชํารุด

เสียหายคือ EJ-01,02,03,05,06 ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไม

เต็มประสิทธิภาพ จึงไดกําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน 

 

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 5/12 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวันท่ี 8,15 และ 22 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําในบอน้ําเขามีน้ํา

เขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอยและไมมีกากปฎิกูลลอยบนผิวน้ํา สําหรับบอเติมอากาศ 1 ปมเติมอากาศชํารุด

สงผลทําใหมีฟองอากาศลอยบนผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศ

กระจายไดท่ัวบอ  สวนบอตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําพอดีกับรางเวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวน

มาก สวนบอสูบน้ําออกมีปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น ดังตารางแสดงผลการ

วิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

8 ก.พ. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.4 0.55 <5 เม่ือเดือน ก.พ. 65 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคานอยมาก

เฉลี่ยอยูท่ี  <5 ml/l ปริมาณ

ตะกอนในบอเติมอากาศนอย

มาก สวนคา DO(mg/l) ใน

บอเติมอากาศ 1 มีคาต่ํามาก 

สวนบอท่ี 2 ยังมีคาต่ํากวา

มาตรฐาน (คามาตรฐานอยูท่ี 

5-8 ppm) และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

15 ก.พ. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.4 0.66 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

22 ก.พ. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.1 0.54 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 30.4 4.65 <5 

คาเฉลี่ย 30.32 1.6 <5 

 

 



 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ 

เม่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรไมเปนไปมาตรฐาน คือ TKN โดยมีเกณฑมาตรฐาน  ตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงไมเกิน 35 mg/L จากการตรวจสอบพบวาเกินกวาเกณฑมาตรฐานอยูท่ี            

38 mg/L  ตามตารางสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 

 



ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรไมเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนดเนื่องจากมีอุปกรณชํารุด

เสียหายคือ EJ-01,02,03,05,06 ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไม

เต็มประสิทธิภาพ จึงไดกําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน 

 

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน มีนาคม 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 6/12 ประจําเดือน มีนาคม 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวันท่ี 8,15 และ 22 มีนาคม 2565 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําใน

บอน้ําเขามีน้ําเขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอยและมีลูกลอยชํารุด 1 ตัว ไมพบกากปฎิกูลท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา 

สําหรับบอเติมอากาศ 1 ปมเติมอากาศยังคงชํารุดสงผลทําใหมีฟองอากาศลอยบนผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา 

และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําพอดีกับราง

เวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวนมาก สวนบอสูบน้ําออกมีปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุน

เล็กนอย ไมมีกลิ่น พบไขมันบางสวนลอยอยูบนผิวน้ํา ดังตารางแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

8 มี.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.2 0.38 <5 เม่ือเดือน มี.ค. 65 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคานอยมาก

เฉลี่ยอยูท่ี  <5 ml/l ปริมาณ

ตะกอนในบอเติมอากาศนอย

มาก สวนคา DO(mg/l) ใน

บอเติมอากาศ 1 มีคาต่ํามาก 

สวนบอท่ี 2 ยังมีคาต่ํากวา

มาตรฐาน (คามาตรฐานอยูท่ี 

5-8 ppm) และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 30.5 1.92 - 

15 มี.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.3 0.50 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

22 มี.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 - - - 

 ถังเติมอากาศ 2 30.3 0.60 <5 

คาเฉลี่ย 30.32 0.85 <5 

 

 



 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ    

เม่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรไมเปนไปมาตรฐาน คือ BOD,TKN,Coliform,Fecal 

Coliform โดยมีเกณฑมาตรฐาน ตามตารางสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 
 

รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

 

 



 

 

ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดเนื่องจากมีอุปกรณชํารุด

เสียหายคือ EJ-01,02,03,05,06 ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไม

เต็มประสิทธิภาพ จึงไดกําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน เมษายน 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 7/12 ประจําเดือน เมษายน 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวนัท่ี 5,19 และ 26 เมษายน 2565 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ําใน

บอน้ําเขามีน้ําเขามาในระบบระดับพอดีกับลูกลอยและมีลูกลอยชํารุด 1 ตัว ไมพบกากปฎิกูลท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา 

สําหรับบอเติมอากาศ 1 ปมเติมอากาศยังคงชํารุดสงผลทําใหมีฟองอากาศลอยบนผิวน้ํา น้ําในบอมีลักษณะสีคล้ํา 

และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําตํ่ากวาราง

เวียรเล็กนอย มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเล็กนอย สวนบอสูบน้ําออกมีปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลือง

ขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น พบไขมันบางสวนลอยอยูบนผิวน้ํา ดังตารางแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

5 เม.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.4 0.15 <5 เม่ือเดือน เม.ย. 65 ได

ตรวจวัดคา SV30 พบวามีคา

นอยมากอยูท่ี  <5 ml/l 

ปริมาณตะกอนในบอเติม

อากาศนอยมาก สวนคา 

DO(mg/l) ในบอเติมอากาศ 

มีคาต่ํามาก ท้ัง 2 บอ โดยคา

มาตรฐานอยูท่ี 5-8 ppm และ

คาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 30.9 2.74 <5 

19 เม.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.7 0.68 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 32.0 3.38 <5 

26 เม.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.1 0.77 <5 

 ถังเติมอากาศ 2 31.9 3.18 <5 

คาเฉลี่ย 31.3 1.81 <5 

 

 



 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ    

เม่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรไมเปนไปมาตรฐาน คือ TKN,Coliform,Fecal Coliform 

โดยมีเกณฑมาตรฐาน ตามตารางสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 
 

รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

 

 



 

ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดเนื่องจากมีอุปกรณชํารุด

เสียหายคือ EJ-01,02,03,05,06 ซ่ึงสงผลทําใหเกิดตะกอนสะสมในบอน้ําเขา บางสวนอุปกรณในระบบทํางานไม

เต็มประสิทธิภาพ จึงไดกําชับใหรีบแกไขในสวนท่ีชํารุดโดยเรงดวน เบื้องตนไดรับแจงจากบริษัทแลววาไดรับใบสั่ง

จางใหดําเนินการแกไขเครื่องเติมอากาศ จํานวน 5 ชุดแลว และจะดําเนินการแกไขใหโดยดวน 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 8/12 ประจําเดือน พฤษาคม 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวนัท่ี 10,17 และ 24 พฤษาคม 2565 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ํา

ในบอน้ําเขาน้ํามีลักษณะสีคล้ําและมีลูกลอยชํารุด 1 ตัว ไมพบกากปฎิกูลท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา สําหรับบอเติมอากาศ 

1 ปมเติมอากาศทํางานไดตามปกติ และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอ

ตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําต่ํากวารางเวียรเล็กนอย มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวนมาก สวนบอสูบน้ํา

ออกมีปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น พบไขมันบางสวนลอยอยูบนผิวน้ํา ดังตาราง

แสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

5 เม.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 30.8 5.00 <5 เม่ือเดือน พ.ค. 65 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคาเพ่ิมข้ึนมี

คาเฉลี่ยอยูท่ี  55.83 ml/l 

สวนคา DO(mg/l) ในบอเติม

อากาศ เริ่มมีคาเพ่ิมข้ึน ท้ัง 2 

บอ โดยคามาตรฐานอยูท่ี 5-8 

ppm และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 30.9 3.46 35 

19 เม.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.6 6.31 60 

 ถังเติมอากาศ 2 31.6 3.38 40 

26 เม.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.3 3.07 80 

 ถังเติมอากาศ 2 31.3 2.15 120 

คาเฉลี่ย 37.5 3.90 55.83 



 

รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ    

เ ม่ื อ นํ า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห ใ น ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  พ บ ว า ค า พ า ร า มิ เ ต อ ร ไ ม เ ป น ไ ป ม า ต ร ฐ า น  คื อ  BOD 

,SS,Sulfide,Coliform,Fecal Coliform โดยมีเกณฑมาตรฐาน ตามตารางสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 

รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 



ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดเนื่องจากอุปกรณพ่ึงไดรับ

การแกไข ซ่ึงสงผลทําใหจุลินทรียบางสวนหลุดไปสะสมบริเวณกนบอเปนจํานวนมาก 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน มิถุนายน 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 8/12 ประจําเดือน มิถุนายน 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวันท่ี 7,14 และ 21 มิถุนายน 2565 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ํา

ในบอน้ําเขาน้ํามีลักษณะสีคล้ําและมีลูกลอยชํารุด 2 ตัว ไมพบกากปฎิกูลท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา สําหรับบอเติมอากาศ 

1 ปมเติมอากาศทํางานไดตามปกติ และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอ

ตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําต่ํากวารางเวียรเล็กนอย มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวนมาก สวนบอสูบน้ํา

ออกมีปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น พบไขมันบางสวนลอยอยูบนผิวน้ํา ดังตาราง

แสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

7 มิ.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.1 5.01 50 เม่ือเดือน มิ.ย. 65 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคาเพ่ิมข้ึนมี

คาเฉลี่ยอยูท่ี  61.33 ml/l 

สวนคา DO(mg/l) ในบอเติม

อากาศ เริ่มมีคาเพ่ิมข้ึน ท้ัง 2 

บอ โดยคามาตรฐานอยูท่ี 5-8 

ppm และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 31.2 3.31 50 

14 มิ.ย. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.1 2.19 58 

 ถังเติมอากาศ 2 31.1 4.37 70 

21 มิ.ย 65 ถังเติมอากาศ 1 31.3 3.69 80 

 ถังเติมอากาศ 2 31.2 2.28 60 

คาเฉลี่ย 31.16 3.47 61.33 

 

 

 

 



 
รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ    

เม่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรเปนไปมาตรฐาน ตามตารางสรุปผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ํา 

 

รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

 



ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรเปนไปตามมาตรฐานกําหนดเนื่องจากมีการเปลี่ยนอุปกรณ

และไดรับการแกไข ซ่ึงสงผลทําใหมีการเติบโตของจุลินทรียในระบบ แตอยางไรก็ตามตองคอยม่ันตรวจเช็ค 

บํารุงรักษาและแกไขในสวนท่ีชํารุด เพ่ือใหเครื่องสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2565 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดวาจางใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด(มหาชน) ใหเปนผูเขามา

ตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบบําบัด Activated Sludge ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร เปนจํานวนท้ังหมด 12 ครั้งตอป ตามสัญญาจางนั้น ซ่ึงปจจุบัน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด(มหาชน) ไดเขามาท้ังหมด ตามสัญญาจางแลว ดังนั้นผูควบคุมงานจึงขอสรุปผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

จากผลการตรวจเช็คระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งท่ี 10/12 ประจําเดือน กรกฎาคม 2565 บริษัทไดเขามา

ตรวจสอบระบบ จํานวน 3 ครั้ง คือวนัท่ี 5,12 และ 19 กรกฎาคม 2565 จากการตรวจเช็คเบื้องตนพบวาระดับน้ํา

ในบอน้ําเขาน้ํามีลักษณะสีคล้ําและมีลูกลอยชํารุด 2 ตัว ไมพบกากปฎิกูลท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา สําหรับบอเติมอากาศ 

1 ปมเติมอากาศทํางานไดตามปกติ และบอ 2 มีระดับน้ําปรกติและมีการเติมอากาศกระจายไดท่ัวบอ  สวนบอ

ตกตะกอน 1,2 มีระดับน้ําเสมอรางเวียร มีตะกอนลอยยูบนผิวน้ําสะสมเปนจํานวนมาก สวนบอสูบน้ําออกมี

ปริมาณน้ําในระดับปรกติ น้ํามีสีเหลืองขุนเล็กนอย ไมมีกลิ่น พบไขมันบางสวนลอยอยูบนผิวน้ํามีตะกอนบางสวน

ปะปนมาเล็กนอย ดังตารางแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตน 

วันท่ีเขาตรวจเช็ค ถัง Temp.(C) DO(mg/l) SV30(ml/l) สรุปผล 

5 ก.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.0 4.86 80 เม่ือเดือน ก.ค. 65 ไดตรวจวัด

คา SV30 พบวามีคาเพ่ิมข้ึนมี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 48.4 ml/l สวน

คา DO(mg/l) ในบอเติม

อากาศ เริ่มมีคาเพ่ิมข้ึน ท้ัง 2 

บอ โดยคามาตรฐานอยูท่ี 5-8 

ppm และคาTemp.(C) 

ยังเปนปรกติ  

 ถังเติมอากาศ 2 31.1 2.57 70 

12 ก.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.1 1.53 64 

 ถังเติมอากาศ 2 - - - 

19 ก.ค. 65 ถังเติมอากาศ 1 31.1 1.54 10 

 ถังเติมอากาศ 2 31.1 1.41 18 

คาเฉลี่ย 31.08 2.38 48.4 

 

 

 

 



 
รูปท่ี 1 เก็บน้ําเพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฎิบัตการ 

ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไดเขามาเก็บตัวอยางน้ําเสียในระบบ    

เม่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ พบวาคาพารามิเตอรเปนไปมาตรฐาน ตามตารางสรุปผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ํา 

 

รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาพารามิเตอร 

 



ปญหาท่ีพบ 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา คาพารามิเตอรเปนไปตามมาตรฐานกําหนดเนื่องจากมีการเปลี่ยนอุปกรณ

และไดรับการแกไข ซ่ึงสงผลทําใหมีการเติบโตของจุลินทรียในระบบ แตอยางไรก็ตามตองคอยม่ันตรวจเช็ค 

บํารุงรักษาและแกไขในสวนท่ีชํารุด เพ่ือใหเครื่องสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                         นายนพเมศฐ รังสีเตชาวัฒน 

                                                         ผูรายงานผลการดําเนินงาน 
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