
หัวข้อ รายละเอียด ค าอธิบาย หรือ หลักฐาน ภาพถ่ายประกอบ

4.1 การจัดการของเสีย

 หน่วยงานมีการดูแลขยะในส านักงาน

อย่างไรบ้าง

1.อุทยานฯ ได้มีการคัดแยกประเภทของขยะ โดยการแบ่งประเภทถังขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ 

สีน  าเงินถังขยะท่ัวไป คือ ขยะท่ีย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้ 

สีเหลืองถังขยะรีไซเคิล คือ ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ใหม่ได้  

สีเขียวถังขยะเปียก คือ เศษอาหารและพืชผักท่ีเหลือจากการรับประทานอาหาร  

สีแดงถังขยะอันตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบของสารท่ีมีอันตราย 

และได้มีการติดป้ายบ่งชี ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถัง เพ่ือให้พนักงานมีความสะดวกและสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานใน

การทิ งขยะให้ถูกต้อง

2.มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะจากแม่เหียะ

ประเภทขยะ – ขยะรีไซเคิล คือ ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ใหม่ได้     

ขยะท่ัวไป คือ ขยะท่ีย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้       

ขยะเปียก คือ เศษอาหารและพืชผักท่ีเหลือจากการรับประทานอาหาร  

ขยะอันตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบของสารท่ีมีอันตราย 

การเก็บขยะชีวมวล (เก็บทุกวัน)  

ข้อมูลปริมาณขยะ อ้างอิงจาก https://enis.cmu.ac.th/project_waste/public/index.php/wgraph
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3.มีการจัดท าเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทในอุทยาน

 

4.มีการติดตาม ตรวจสอบการก าจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลโรงขยะ



การจัดการของเสีย 

ด้วยศูนย์บรหิารจดัการชีวมวลครบวงจร อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ERDI-CMU) ไดร้ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำเนินโครงการบรหิารจัดการชีวมวลแบบครบ
วงจร และบรหิารจดัการขยะของหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยตั้งข้ึนเพื่อบริหารจดัการขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นในชุมชน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่แบบครบวงจร ด้วยแนวคิด Zero Waste หมายถึง การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เหลือขยะที่นำไป
กำจัดน้อยท่ีสดุจนกลายเป็นศูนย์ ไม่เพียงเท่านั้น ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ยังเปลี่ยนขยะใหเ้ป็นพลังงานนำกลับมาใช้
ต่อไป 

การจัดการจัดการชีวมวลแบบครบวงจร และการจัดการขยะของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ERDI-
CMU) ซึ่งมีการเก็บขยะทุกวัน และมีการคดัแยกแตล่ะประเภทของขยะ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
นักศึกษาและบุคลากรในการคัดแยกขยะ ด้วยการแบ่งขยะเป็น 6 ประเภท ได้แก่   

1. ขยะทั่วไป / ขยะเปยีก (ทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงิน)  

2. ขยะรีไซเคิล / ขยะขายได้ / ขยะแห้ง (ท้ิงลงในถังขยะ สีเหลือง)  

3. ขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหาร กาก ไขมัน น้ำมันทอด (ทิ้งในโรงอาหาร และห้องเตรยีมอาหาร)  

4. ขยะอันตราย / ขยะตดิเช้ือ (ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ท้ิงลงในถังขยะสีแดง ส่วนขยะติดเช้ือท่ีเกิดจาก

การใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉยัทางการแพทย์ คัดแยกในถุงถังขยะสีแดง รวบรวมโดยพนักงาน ทำความสะอาด)  

5. ขยะชีวมวล (หมายถึง เศษหญา้ เศษไม้ - นำส่งโรงชีวมวลฯ )   

6. เศษวัสดุก่อสร้าง / โฟม (ส่งให้เทศบาลนำไปกำจัด) 

 

 

รูปแบบการจัดขยะใน มช. 



 

 

 

ผลของการบริหารจดัการขยะ ทำให้ศูนย์ฯ สามารถลดปริมาณขยะทีส่่งไปฝังกลบได้ตามเป้าหมาย และสามารถบริหาร
จัดการขยะอื่น ๆ ได้ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มคณุค่าและมูลคา่ของขยะ ได้แก่ เทคโนโลยีการคดัแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพสำหรับหมักย่อยร่วม และเทคโนโลยีการผลิตกา๊ซ ไบโอมีเทนอัด (CBG) เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร 
โดยขยะทั่วไปจะถูกนำไปหมักย่อย เพื่อผลติก๊าซชีวภาพ ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงสำหรับรถตูส้าธารณะ ขส.มช. เพื่อว่ิงรับส่งรับ – ส่งนักศึกษาและบุคลากร ใน
มหาวิทยาลยั ซึ่งนับว่าเป็นพลังงานทดแทนท่ีมาจากขยะที่เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลจริง  

 

 

 

 

ระบบคัดแยกขยะ จะใชร้ะบบคัดแยกขยะเชิงกลกายภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้คนงานนอ้ย ร่วมกับระบบคัดแยกขยะดว้ยแรงงานคนบนสายพาน 

นอกจากน้ียังมีการนำขยะส่วนอ่ืน ๆ ไปแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น ขยะพลาสติกได้นำไปแปรรูป เป็นเชือ้เพลิง RDF เป็น
ต้น และการนำขยะพลาสติกแปรใช้ใหม่ในรูปของส่วนผสมในการผลติแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน บล๊อคปูพื้น และยางมะตอย
ชนิดผสมเสร็จ ใช้ซ่อมบำรุงถนนและลานจอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หน่วยงานมีการด้าเนินงานในการจัดการน ้าเสียอย่างไร

-มีผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการน ้าเสีย

-มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด

-มีการบ้าบัดน ้าเสียครบทุดจุดท่ีปล่อยน ้าเสีย

-มีผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง

มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด

ระบบบ้าบัดน ้าเสียของอาคาร

มีการตรวจเช็คตู้ควบคุมบ่อบ้าบัดและท้าความสะอาดตู้ควบคุมอยู่เสมอ
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4.2 การจัดการน  าเสีย



ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง



รายงานการเขา้ท า PM บ่อบ าบดั วนัที่ 20/03/2564 

1. ท าการดูดตะกอนของเสียที่อยูใ่นบ่อ  
 

                                            
               รูปก่อนดูดตะกอน       รูปขณะท าการดูดตะกอน 

 

     
          รูปขณะท าการเติมน ้าเขา้บ่อ        รูปหลงัจากดูดตะกอน 

 

- เติมน ้าเม่ือดูดตะกอนออกเยอะ ท าให้น ้าในถงันอ้ยกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์จะตอ้งเติมน ้าเขา้ทดแทนให้น ้ามีปริมาณมากกว่า 80 

เปอร์เซ็นตข์องบ่อ เพ่ือป้องกนับ่อทรุดตวั 

 
 

 

 



2. ตรวจเช็คท าความสะอาดป๊ัมอดัอากาศ 

      
          รูปเตรียมการยกป๊ัมอดัอากาศ                        รูปท าการตรวจเช็คและท าความสะอาด 

 

 
รูป เตรียมการยกป๊ัมอดักลบัลงบ่อ 

- ถา้หากท าการตรวจเช็คแลว้ป๊ัมอดัอากาศมีสถาพพร้อมใชง้านให้ท าการยกกลบัลงในบ่อท่ีต าแหน่งเดิม แลว้ท าหารเทสรันป๊ัมอดั

อากาศถา้หากหย่อนป๊ัมลงเขา้ต าแหน่งฐาน เม่ือป๊ัมท างานจะเกิดฟองอากาศในบ่อ หากวางป๊ัมไม่ลงเขา้ต าแหน่งฐาน เม่ือป๊ัม

ท างานในบ่อจะไม่เกิดฟองอากาศ ให้ท าการขยบัป๊ัมอดัอากาศจนกว่าจะลงเขา้ต าแหน่งฐาน  

- กรณีโซ่ป๊ัมขาดให้เปลี่ยนโซ่ยึดป๊ัม  

- กรณีเส้ือป๊ัมกร่อนให้ตรวจเช็คการรั่วไหลของน ้ามนั จุดเขา้สายไฟ และตวัเรือนเส้ือมอเตอร์ 

- ถา้หากเกิดกรณีป๊ัมอดัอากาศเกิดการผุกร่อน จะตอ้งตรวจเช็คค่าน ้าในบ่อเติมอากาศ และปรับค่าน ้าให้ไดม้าตรฐาน เพ่ือเพ่ิมอายุ

การใชง้านของป๊ัมอดัอากาศ 



   
           รูปโซ่ท่ีเกิดการช ารุดเสียหาย            รูปตวัเรือนเส้ือป๊ัมอดัอากาศผุกร่อน 



รายงานการตรวจเช็คตูค้วบคุมบ่อบ าบดั  

1.ตรวจเช็คการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ   

 

1.1 อุปกรณ์ท างานปกติ  
1.2 หลอดไฟแสดงสถานะท างานปกต ิ

1.3 สวิตช์ต่างๆท างานปกติ 

2.ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟในตู ้

 

2.1 จุดตอ่สายบางจุดหลวม ไม่แน่น จึงท าการขนัอดัสกรูจุดต่อสายไฟให้แน่น 

 

 

 



3.ตรวจเช็คแรงดนัไฟฟ้าของอุปกรณ์ขณะท างาน 

 

3.1 แรงดนัไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ 

 3.1.1 กระแสของป๊ัมอดัอากาศขณะท างาน  2.5-2.7 แอมป์ (มาตรฐานไม่เกิน 3 แอมป์) 
 3.1.2 กระแสของป๊ัม 1 ไม่ปกติ  กระแสที่วดัไดเ้กินมาตรฐาน คาดการว่าป๊ัมเสีย (มาตรฐานไม่เกิน 

0.75 แอมป์) 

                       - แกปั้ญหาดว้ยการ น าป๊ัมขึ้นจากบ่อเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนป๊ัมที่มีปัญหา 
 3.1.3 กระแสของป๊ัม 2 ปกติ  วดัได ้0.7 แอมป์ (มาตรฐานไม่เกิน 0.75 แอมป์) 

 3.1.4 กระแสของป๊ัม 3 ปกติ  วดัได ้0.7 แอมป์ (มาตรฐานไม่เกิน 0.75 แอมป์) 

 

เนมเพลทป๊ัม 1  ป๊ัม 2 และ ป๊ัม 3  

 



 

4.วดัแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส และ 1 เฟส 
 4.1 แรงดนัไฟฟ้า 3 เฟสมาตรฐาน 380 โวลล ์

 4.2 แรงดนัไฟฟ้า 1 เฟสมาตรฐาน 220 โวลล ์

 

แรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส ปกติ (401.2 โวลต)์ 

 

แรงดนัไฟฟ้า 1 เฟส ปกติ  (232 โวลต)์ 

 

 

 



5.ปรับทามเมอร์ ให้เขา้กบัมาตรฐานเร่ิมตน้
5.1 ทามเมอร์ ป๊ัมอดัอากาศ   ท างาน 6 ชัว่โมง หยดุ 1 ชัว่โมง 

5.2 ทามเมอร์ ป๊ัม 1   ท างาน 8 นาที หยดุ 1 ชัว่โมง 



หลงัปรับทามเมอร์ ให้ท างาน 8 นาที หยดุ 1 ชัว่โมง 



6. ท าความสะอาดตูค้วบคุม

- เป่าฝุ่นท าความสะอาดตูค้วบคุม 

- เช็ดท าความสะอาดตูค้วบคุม 
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บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 138 7.1 3.7 0.93 4.25 0.5 77.3 149.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 24.3 6.8 28.9 0.66 3.75 0.8 23.3 157.7 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 53 7.1 1.4 0.27 2.75 0.6 20.6 174.6 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 68.2 7 14 0.93 2.5 2.7 54.6 165.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 34 5.3 39.2 0.33 2.25 0.03 7.9 179.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อเก็บน  ำดีต้นก ำลัง

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 130 7.01 37.8 1.06 2.5 2.5 52 142.89 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 18.4 6.83 46.2 1.06 2.75 1.8 42 186.22 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 20.9 6.77 24.26 1.33 2 0.4 84.67 159.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 111 7.11 14 1.73 2.75 3 94 185.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 3.48 5.22 1.4 0.53 3.5 0.01 7.33 197.78 ปกติ ปกติ เสีย ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อเก็บน  ำดีต้นก ำลัง

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 181 7.04 51.8 0.94 2.25 4.0 87.33 157.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ  - วันที่ 6-20 มีนำคม 64
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 60.5 7.03 65.8 1.47 2.75 0.9 37.33 170.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ  - เติมจุลินทรีย ์1 กิโล 5 บ่อ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 110 7.69 30.8 0.2 2 0.25 45.33 114.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ   - ส่งปั๊มที่เสียไปซ่อม
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 77 7.29 14.93 0.2 2.75 17.5 140.67 144.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 29.7 7.05 41.07 0.2 2.75 0.01 12 156 ปกติ ปกติ เสีย ปกติ เสีย ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 43.7 fault fault 1.34 2.25 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - ค่ำซ่อมปั๊มและเพิ่มกล่อง = 25,900
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 7.51 fault fault 0.81 2.75 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรหำปั๊มและท่อเอง
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 36 fault fault 1.08 2 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปั๊มดูด 37,000-15,000=22,000
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 12.3 fault fault 0.94 2 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปั๊มเติม 55,800-46,500=9,300

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 12.6 fault fault 0.54 2.5 fault fault fault ปกติ ปกติ เสีย ปกติ ปกติ ปกติ ท่อ Rail Guide 20,000-5,625=14,375
รวม 45,675 บำท

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 12.2 fault fault 1.34 4.5 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 3.99 fault fault 0.81 4.75 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 7.81 fault fault 0.67 2 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 9.79 fault fault 0.54 2.75 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 9.83 fault fault 0.6 2.75 fault fault fault ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 108 6.2 42 1.08 3.75 19.0 124 183.11 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - TIMER&OVERLOAD อำคำร Audi เสีย
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 62.5 6.41 15.86 0.27 5 0.5 29.33 177.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ จัดซื อมำซ่อมเปล่ียนเอง

บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 21.7 6.71 28.93 0.2 4.75 4 51.33 177.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - PM รอบที่ 2
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 38.7 7.98 78.4 1.08 3.5 0.8 77.33 143.11 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 21.4 7.25 15.87 0.34 3.5 0.1 19.33 176 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ เสีย

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 24.3 5.75 36.4 0.94 2 0.1 32.67 180.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เติมจุรินทร์ 100g [10/Jul/64]
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 14.9 4.48 28.93 0.54 2.5 0.2 36.67 162.22 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 5 บ่อ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 13.7 4.81 3.26 0.27 5.75 0.2 79.33 231.11 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 21.1 4.72 29.86 0.94 4.5 0.05 43.33 290.89 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 28 7.5 20.53 0.6 2 0.05 15.33 127.56 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 18.4 6.99 3.73 0.86 3.5 0.1 114.67 187.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เติมจุรินทร์ 100g [17/Aug/64]
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 9.7 3.94 15.86 0.8 3 0.3 12.67 172.22 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 5 บ่อ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 5.77 3.62 2.8 0.8 2.75 2.5 33.33 180.22 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 9.03 5.41 40.13 0.93 2.75 0.2 128 175.33 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 2.4 3.48 1.87 0.86 2 5 28.67 182.22 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 17.6 6.43 0.66 4.75 0.02 50 122.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เดือนนี ไม่ได้เติมจุรินทร์ 
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 4.15 6.85 0.2 3.5 0.02 24.53 134.58 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 4.3 3.82 0.26 5 0.4 26.67 134 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 4.8 6.87 0.53 3.25 6.1 138.67 136.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 2.88 3.2 0.53 3.75 0.05 31.33 114.67 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 25.5 5.44 0.45 3.75 0.1 91.33 326.67 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - PM รอบที่ 3
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 10.9 7.15 0.32 7.25 0 10 166.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 17.7 4.65 0.58 3.5 0 44.67 167.78 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 29.8 6.65 1.35 6.75 1 116 178.67 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 2 3.48 0.32 2.75 0 16.33 124.44 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 38.1 2.94 5.25 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - ค่ำอำคำร D จุรินทร์ ตำย
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 12.2 1.73 3.75 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ จำกกำรโดนน  ำปุนจำกงำนก่อสร้ำง
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 13.8 1.53 2.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 98.7 2.13 2.25 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 2.79 0.2 2.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 40.4 1.26 3.75 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เติมจุรินทร์ 500g [08/Dec/64]
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 20.9 0.85 2 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ อำคำร A,D

บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 30.6 0.9 2.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เติมจุรินทร์ 100g [08/Dec/64]
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 99.4 1.08 2.75 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ อำคำร B,C,Audi
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 3..46 0.74 2 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A 19.8 1.16 3.25 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B 11.9 0.72 2.75 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C 4.71 0.94 4.75 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D 6.07 0.68 3.25 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi 2 0.25 3 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เติมจุรินทร์ 100g [03/Feb/65]
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ แบบมีอำกำศบ่อ 3 

บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - เติมจุรินทร์ 100g [03/Feb/65]
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ แบบไม่มีอำกำศบ่อ 4
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบัดสุดท้ำย A ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  - PM รอบที่ 4
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย B ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

บ่อบ ำบุดสุดท้ำย C ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย D ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
บ่อบ ำบัดสุดท้ำย Audi ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

หมำยเหตุ
วัน/เดือน/ปี

สถิติและข้อมูลท่ีเก็บจำกแหล่งมลพิษ

ต ำแหน่งบ่อบ ำบัดน  ำเสีย

ค่ำพำรำมิเตอร์ท่ีตรวจวัด สถำนะกำรท ำงำนของอุปกรณ์

PM ระบบบ ำบัดน  ำเสียภำยในอำคำร

20/01/2564

23/02/2564

23/03/2564

28/04/2564

19/05/2564

15/06/2564

21/07/2564

18/08/2564

ค่ำปกติ

ค่ำ BOD อำคำร A,D เพิ่มขึ นเนื่องจำกจุรินทร์ตำย

00/09/2564

00/10/2564

00/11/2564

00/02/2565

00/12/2564

00/01/2565

00/02/2565

ค่ำ BOD เพิ่มมำกขึ นเนื่องจำกตะกอนเพิ่มมำกขึ น

ดูดสภำพหลังเติมสำรเพิ่มมำกขึ น

เร่ิมท ำกำร PM ระบบทั งหมด

อำคำร A,C ยงัมีค่ำเกินเนื่องจำกปั๊มมำหลังจำกที่ท ำกำรตักน  ำเสียส่งตรวจ

ค่ำลดลงแล้วเนื่องจำกป็มได้ท ำงำนครบตำมระบบ

จัดท ำ TOR งำน PM ระบบ

จัดหำผู้รับเหมำเขำ้มำประเมินหน้ำงำน

ค่ำเพิ่มขึ นเนื่องจำกเติมจุรินทร์เยอะเกินไปส่งผลให้จุรินทร์กินกันเอง

ดูดตะกอนบ่อบ ำบัดอำคำร A จ ำนวน 2 รอบ

ผู้รับเหมำเสนอดูดตะกอนเดือนล่ะครั ง 3500 บำท/บ่อ

ค่ำปกติ
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