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บทคัดย่อ 
 

โรงงานผลิตเบเกอร่ีแห่งหน่ึงเป็นโรงงานท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่และใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสีย
แบบอีจีเอสบีและแบบแอกทิเวเต็ดสลดัจ ์ซ่ึงระบบอีจีเอสบียงัไม่มีการใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม
มากนกั ประกอบกบัโรงงานยงัไม่มีการบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีแน่ชดั การศึกษาน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างคู่มือส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเดินระบบบ าบดัน ้ าเสียและการ
บ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบอีจีเอสบีและแบบแอกทิเวเต็ดสลดัจข์องโรงงานผลิตเบเกอร่ีแห่งหน่ึง
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารวชิาการ กฎหมาย และสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้มประจ าโรงงานเพื่อจดัท าเป็นคู่มือท่ีเหมาะสมกบัโรงานเบเกอร่ีแห่งน้ี เม่ือจดัร่าง
คู่มือเสร็จแลว้ไดม้อบใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสียตรวจทาน จ านวน 3 ท่าน เพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหคู้่มือฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน  

เน้ือหาของคู่มือน้ี ประกอบดว้ย 6 บท คือ 1) บทน า 2) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการ
บ าบดัน ้าเสีย 3) ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงงานผลิตเบเกอร่ี 4) การควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย 
5) การติดตามผลเพื่อใชใ้นการควบคุมการท างาน และ 6) ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
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Abstract 

 

This study was conducted at a new bakery factory that used an expanded 

granular sludge bed (EGSB) and activated sludge wastewater treatment systems. As the 

EGSB approach had not been widely used in industries and there had not been any explicit 

wastewater management system at the bakery factory, this study aimed to develop a 

manual for EGSB and activated sludge wastewater treatment management of the factory 

which would be guidelines for its efficient operations and maintenance. 

In this study, data for manual development were collected from relevant 

academic documents and regulations and environmental officers of this bakery factory 

were also interviewed to obtain practical information. Then, a draft manual was prepared 

and forwarded to three experts in wastewater treatment for review and comments. 

Based on the experts’ comments, the manual was finalized, consisting of  

six chapters, including (1) Introduction, (2) Principle of Wastewater Treatment Processes, 

(3) Wastewater Treatment at the Bakery Factory, (4) Wastewater Treatment Operations, 

(5) Monitoring of Wastewater Treatment Operations, and (6) Problems and Suggestions. 
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