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บทท่ี  1
บทนํ า

ในบทน้ีจะกลาวถึงความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา  วัตถุประสงค สมมติ
ฐาน  ขอบเขตของการวิจัย และประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาดังน้ี

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
น้ํ าเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสํ าคัญตอสิ่งมีชีวิต ในสมัยกอน ชุมชนมีขนาด

เล็ก มีปริมาณการปลอยน้ํ าเสียและการระบายน้ํ าเสียลงสูแมน้ํ าลํ าคลองนอย จึงไมเกิดปญหามล
พิษทางน้ํ าเพราะธรรมชาติสามารถทํ าความสะอาดนํ้ าเสียไดทัน แตปจจุบัน เน่ืองจากการพัฒนา
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีการกอต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในเขตชุมชนในรูป
แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังน้ัน การทํ าความสะอาดนํ้ าโดยวิธีการทางธรรมชาติจึงไมทันกับ
การใชน้ํ า  และเน่ืองจากชุมชนตางพากันระบายน้ํ าเสียลงแหลงน้ํ าธรรมชาติหรือพื้นดิน ทํ าให
แหลงน้ํ าธรรมชาติและแหลงน้ํ าใตดินเกิดความสกปรก   สํ าหรับเมืองหรือชุมชนขนาดใหญท่ีมี
ระบบทอระบายน้ํ าเสียจากอาคารบานเรือน สวนใหญก็ระบายนํ้ าเสียท่ีรวบรวมไดลงแหลงน้ํ าธรรม
ชาติโดยไมผานระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย ทํ าใหเกิดมลภาวะแกแหลงน้ํ าธรรมชาติและเกิดความสูญเสีย
ตอระบบนิเวศน  ปริมาณน้ํ าเสียท่ีเกิดขึ้นในแตละวันจะมีปริมาณรอยละ 80-90 ของปริมาณน้ํ าท่ี
แตละคนใช (คาเฉลี่ยการใชน้ํ าในกิจกรรมประจํ าวันคือ 200 ลิตรตอคนตอวัน)  เมื่อจํ านวนประชา
กรเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ํ าเสียก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย รัฐบาลจึงมีนโยบายใหเทศบาลทุกแหงจัดทํ าระบบ
บํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนขึ้นเพื่อบํ าบัดน้ํ าเสียใหมีคุณภาพดี สามารถระบายสูแหลงน้ํ าธรรมชาติไดโดย
ไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  โดยหลักการทางวิชาการ น้ํ าเสียเมื่อผานการ
บํ าบัดแลว จะมีคุณภาพท่ีดีข้ึนจนสามารถนํ ากลับมาใชประโยชนไดใหม

จากรายงานเร่ือง �รายงานสถานภาพส่ิงแวดลอมเร่ืองน้ํ า� ของกรมสงเสริมคุณ
ภาพส่ิงแวดลอมกลาววา ปญหาดานคุณภาพน้ํ า หมายถึง น้ํ าในแหลงน้ํ าธรรมชาติท่ีมีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลง ในบางกรณี คุณภาพน้ํ าเสื่อมโทรมลงมาก จนเกิดภาวะน้ํ าเสียหรือเกิดมลพิษทางน้ํ า
และสาเหตุสํ าคัญประการหน่ึงของการเกิดมลพิษทางน้ํ าหรือคุณภาพน้ํ าเสื่อมโทรมคือ การปลอย
น้ํ าท้ิงจากบานเรือน ชุมชน การทํ าการเกษตร และน้ํ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไมผานระบบ
บํ าบัดน้ํ าเสีย ท้ังน้ี การแกไขปญหานํ้ าเสียใหไดผลดีตองอาศัยความรวมมือท้ังจากภาครัฐและเอก
ชน โดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐบาลตางก็ใชวิธีการควบคุมตามกฎหมายและสงเสริมใหมีการ
บํ าบัดน้ํ าเสียใหไดมาตรฐานดวยมาตรการทางการเงินและภาษี  ดังน้ี
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1.  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
กํ าหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษมีหนาท่ีตองกอสราง ติดต้ังหรือจัดใหมี
ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียหรือระบบกํ าจัดของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกํ าหนดโดยใหดํ าเนิน
งานระบบบํ าบัดน้ํ าเสียหรือระบบกํ าจัดของเสีย

2.  กรมควบคุมมลพิษไดกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํ าในแหลงน้ํ าผิวดินในธรรม
ชาติ และมาตรฐานน้ํ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดประเภทตางๆ รวมท้ังการดํ าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ํ าท่ัวประเทศ เพื่อประเมินสถานการณจัดทํ าแผนปองกันและแกไขใหเกิดมลพิษทางน้ํ า
นอยท่ีสุด

3.  กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในสังกัดกระทรวงอุตสาห
กรรม ควบคุมดูแลการปลอยน้ํ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานน้ํ าท้ิงจากโรง
งานอุตสาหกรรม และเนนการควบคุมการบํ าบัดน้ํ าเสียอยางมีประสิทธิภาพ และขยายบริการให
ท่ัวถึงเพียงพอ ไดสงเสริมใหโรงงานมีระบบบํ าบัดน้ํ าเสียของตนเอง รวมท้ังจัดใหมีระบบบํ าบัดน้ํ า
เสียสวนกลางไวใหบริการแกโรงงานที่ไมมีระบบบํ าบัดน้ํ าเสียของตนเอง  ในปจจุบันมีโรงงาน
บํ าบัดน้ํ าเสียเคลื่อนท่ีใหบริการแกโรงงานตางๆ ถึงแหลงดวย

4.  กรุงเทพมหานครและสํ านักงานเทศบาลตางๆ ไดจัดใหมีระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย
จากชุมชนเปนระบบรวมสํ าหรับบํ าบัดน้ํ าเสียของชุมชนกอนระบายลงสูแมน้ํ าลํ าคลองตางๆ

5.  รัฐบาลไดนํ าหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) มาใช
ผูใชน้ํ าจะตองจายคาน้ํ าท่ีใชและจายคาบํ าบัดน้ํ าเสีย  โดยนํ าวิธีการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการ
จัดการปญหามลพิษทางน้ํ ามากข้ึน

กฎหมายและขอบังคับขางตนสงผลใหเกิดความตองการบริการดานการบํ าบัดน้ํ า
เสีย  เทคโนโลยีการบํ าบัดน้ํ าเสียจึงเปนเร่ืองท่ีมีผูสนใจเพิ่มมากขึ้นในกลุมผูประกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป  รวมท้ังผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตองการศึกษา
ระบบและวิธีการบํ าบัดน้ํ าเสียเพื่อปรับใชใหเหมาะสมตามความตองการและความจํ าเปน  อยางไร
ก็ดี จากการศึกษาพบวา เทคโนโลยีใหมๆ ในการบํ าบัดน้ํ าเสียและแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การคนควาจะพบในเอกสารภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ   ทํ าใหเกิดอุปสรรคในการเผยแพรวิทยา
การสูผูอานหรือผูปฏิบัติงานที่ไมเขาใจภาษาอังกฤษ  นอกจากน้ี ผูจัดทํ าพบวางานวิจัยตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีการบํ าบัดน้ํ าเสียน้ันจะเนนไปในระบบใดระบบหน่ึงและมีวัตถุประสงคใหผู
ท่ีมีพื้นฐานดานการบํ าบัดน้ํ าเสียอยูแลวไดใชเพื่อการปรับปรุงระบบที่มีอยูเดิมตอไป  สํ าหรับ
เอกสารหรือตํ าราเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีเขียนข้ึนในภาษาไทยจะพบวามีการใชคํ าภาษาไทยท่ี
หลากหลาย เชนคํ าวา Activated Sludge ซึ่งเปนระบบหน่ึงในการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยวิธีการแบบชีว
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ภาพ พบวา มีผูใชคํ าในภาษาไทยแตกตางกันไปคือ ใชคํ าวา ระบบเอเอส (จากหนังสือ แนวทาง
ควบคุมปญหานํ้ าเสียสํ าหรับองคกรบริหารทองถ่ิน) ระบบตะกอนเรง (จากเอกสารโครงการบํ าบัด
น้ํ าเสียจังหวัดสมุทรปราการ) หรือใชคํ าทับศัพทวา แอคติเวตเต็ดสลัดจ (จากหนังสือเทคโนโลยี
บํ าบัดน้ํ าเสียอุตสาหกรรม)  นอกจากน้ี จากการตรวจสอบไปยังสํ านักงานของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยและศูนยหนังสือตางๆ พบวา เทาท่ีผานมายังไมเคยมีการจัดทํ าประมวลศัพทเร่ืองการ
บํ าบัดน้ํ าเสียโดยตรง  หากตองการทราบความหมายตองคนหาจากหนังสือหรือพจนานุกรมท่ีเก่ียว
กับสิ่งแวดลอมหรือศัพทบัญญัติเก่ียวกับน้ํ าเสีย  แตเมื่อคนควาแลวพบวาคํ าศัพทในพจนานุกรม
สิ่งแวดลอมท่ีพบในปจจุบันน้ันไมไดครอบคลุมถึงศัพทดานการบํ าบัดน้ํ าเสียท้ังหมด และศัพท
บัญญัติเก่ียวกับน้ํ าเสียน้ันถึงแมจะครอบคลุมถึงศัพทเก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสียเกือบท้ังหมด แตให
คํ าจํ ากัดความท่ีละเอียดสํ าหรับบางศัพทเทาน้ัน สํ าหรับวิธีการบํ าบัดและองคประกอบบางอยางก็
จะอธิบายเพียงสั้นๆ  เชนคํ าวา Disinfection ซึ่งใหความหมายไววา การฆาเชื้อโรค แตไมได
อธิบายวาประกอบดวยวิธีการใดบาง  ดังน้ัน ประมวลศัพทท่ีอธิบายการบํ าบัดน้ํ าเสีย  ท่ีแสดงคํ า
ศัพทภาษาอังกฤษพรอมดวยคํ าอธิบายภาษาไทย และแสดงคํ าศัพทภาษาไทยที่มีผูใชกันใน
ปจจุบันจึงเปนสิ่งจํ าเปนเพื่อใหนักแปลและผูสนใจท่ัวไปสามารถใชอางอิงเพื่อคนควาตอไปได

ในการศึกษาถึงความเหมาะสมในการนํ าเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนมาเปนหัว
ขอในการวิจัยน้ัน ผูจัดทํ าพบวาเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนมีความเหมาะสมสํ าหรับการวิจัย
เพราะจากการเปรียบเทียบเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ท่ีเปนคูมือสํ าหรับผูปฏิบัติ
งาน ตํ าราเรียน  และเอกสารท่ีใหความรูเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสีย พบวา เอกสารภาษาอังกฤษที่รวบ
รวมไดน้ันกลาวถึงมโนทัศนท้ังหมดในการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน และมีขอมูลในภาษาไทยเพียงพอท่ี
จะนํ าเสนอในรูปของคํ าศัพทภาษาไทยที่มีผูใชในปจจุบัน  เอกสารท่ีไดมีความเหมาะสมตอความ
เขาใจ และรวมท้ังมีขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอท่ีจะใชในการสรางคลังขอมูลเพื่อการประมวล
ผลและการศึกษาหาความถ่ีของคํ าศัพทดวยคอมพิวเตอรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
สารนิพนธฉบับน้ีจัดทํ าข้ึนโดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีของการจัดทํ า

ประมวลศัพท และนํ าทฤษฎีท่ีศึกษามาสรางประมวลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน ท่ีแสดงวิธี
การ ข้ันตอน พรอมท้ังองคประกอบของแตละข้ันตอน (เชน อุปกรณตางๆ)   พรอมท้ังนํ าเสนอคํ า
ศัพทภาษาไทยท่ีเคยมีผูใชในเอกสาร หนังสือ และตํ าราเรียน  โดยใช คลังขอมูลเทียบภาษา
(Comparable corpora) ในการแสดงคํ าศัพทภาษาไทยที่เคยมีผูใช  โดยท่ีขอมูลภาษาไทยท่ีไดน้ัน
เปนภาษาตนฉบับ ไมใชฉบับแปลของภาษาอังกฤษ แตมีการอธิบายเน้ือหาท่ีสามารถนํ าศัพทท่ีพบ
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มาเปรียบเทียบกันได  นอกจากจะตองการนํ าเสนอความรูเก่ียวกับศัพทและคํ าแปลเทียบเคียงแลว
ประมวลศัพทน้ียังมีจุดประสงคเพื่อใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบํ าบัดน้ํ าเสีย
อยางเปนข้ันตอนโดยการแสดงศัพทตามลํ าดับขั้นตอนของกระบวนการพรอมท้ังแสดงความ
สัมพันธท่ีเชื่อมโยงมโนทัศนทุกมโนทัศนเพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวมของความสัมพันธของกลุม
ศัพทท่ีนํ าเสนอท้ังหมด  ผูอานสามารถนํ าขอมูลท่ีพบในประมวลศัพทไปใชเปนเครื่องมือในการ
แปลหรือการศึกษาเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียตอไปได

สมมติฐาน
วิธีการการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนสามารถอธิบายไดตามลํ าดับของกระบวนการ  ใน

แตละข้ันตอนของการบํ าบัดประกอบดวยศัพทดานวิศวกรรม (อุปกรณตางๆ และกรรมวิธีในการ
บํ าบัด) และดานชีววิทยา (สภาพน้ํ าและสวนประกอบในน้ํ าซึ่งมีผลตอการเลือกกรรมวิธีในการ
บํ าบัด)  องคประกอบเหลาน้ีมีความเก่ียวของกันและสามารถนํ ามาเขียนเปนมโนทัศนเพื่อแสดง
ความสัมพันธได และสามารถสรางประมวลศัพทเฉพาะทางสํ าหรับการบํ าบัดน้ํ าเสีย ท่ีประกอบ
ดวยคํ าศัพทไมต่ํ าวา 60 คํ าได

ขอบเขตของการวิจัย
ในการกํ าหนดขอบเขตการวิจัย ผูจัดทํ าไดทํ าการคนควาขอมูลเบ้ืองตน และพบวา

น้ํ าเสียแบงออกไดเปนสองประเภทใหญคือ
1.  น้ํ าเสียจากแหลงชุมชน  คือน้ํ าเสียจากชุมชนที่มีบานเรือนท่ีอยูอาศัยหลายๆ

หลังคาเรือน ยานการคาหรืออาคารท่ีทํ าการ ซึ่งจํ าเปนตองใชน้ํ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และใชสอย
ในจุดประสงคอ่ืนๆ  น้ํ าท่ีใชน้ีจะมีปริมาณหน่ึงซึ่งเปนปริมาณสวนใหญกลายเปนน้ํ าเสียท่ีท้ิงออก
มา น้ํ าเสียน้ีสวนมากจะเปนน้ํ าจากการชํ าระลาง ซึ่งประกอบไปดวยสบู ผงซักฟอก เศษอาหาร ไข
มัน สารอินทรีย และสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ เจือปนอยู  สารเหลาน้ีเมื่อไหลลงสูแมน้ํ าลํ าคลอง จะเกิดผลเสีย
สองประการใหญ ๆ คือ ประการแรกชวยเพิ่มอาหารเสริมแกพืชน้ํ าและสัตวน้ํ า ทํ าใหมีพืชน้ํ าและ
สัตวน้ํ าเพิ่มขึ้น เมื่อพืชน้ํ าและสัตวน้ํ าตายไป จะทํ าใหเกิดสารอินทรียในน้ํ าเพิ่มขึ้น สารอินทรียท่ีมา
จากนํ้ าท้ิงและท่ีเกิดเพิ่มขึ้นน้ี ถามีจํ านวนมากเมื่อถูกยอยสลายดวยแบคทีเรียท่ีใชออกซิเจนที่มีอยู
ในน้ํ า ก็จะนํ าเอาออกซิเจนละลายน้ํ ามาใชในอัตราท่ีสูง ทํ าใหเกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ้น จึงทํ าให
น้ํ าเปนสีดํ ามีกลิ่นเหม็น สวนสารอ่ืน ๆ ท่ีปนมา เชน สารอนินทรียจะเพิ่มปริมาณสูงข้ึน ทํ าใหคุณ
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ภาพน้ํ าท้ิงไมไดมาตรฐานและเสียประโยชนใชสอยไป นอกจากน้ีถาน้ํ าท้ิงมีเชื้อโรคชนิดตาง ๆ ท่ี
เปนอันตราย น้ํ าเสียจากชุมชนมีสัดสวนรอยละ 75 ของน้ํ าเสียท้ังหมด1

2.  น้ํ าเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม  น้ํ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก น้ํ าท้ิง
จากระบบการผลิต ระบบการหลอเย็น อาคารท่ีอยูอาศัยและท่ีทํ าการ รานคาและโรงอาหารของโรง
งาน สารท่ีปะปนมาอาจจะเปนสารเคมีตางๆ เชน สารอินทรีย สารอนินทรีย กรดเบส โลหะหนัก
สารกัมมันตภาพรังสี และสารพิษ ดินทรายและส่ิงปฏิกูลอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อท้ิงลงในแมน้ํ าลํ าคลอง จะทํ า
ใหเพิ่มปริมาณสารเหลาน้ันหรือเกิดการเปนพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ํ า เกิดการเนาเหม็น เกิดสี กลิ่น
และความไมนาดู

จากขอมูลดังกลาว ผูจัดทํ าจึงไดกํ าหนดขอบเขตของการวิจัยใหจํ ากัดอยูท่ีการ
บํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนเทาน้ัน  เพราะการบํ าบัดน้ํ าเสียของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยูกับประเภทอุตสาห
กรรม และน้ํ าเสียของอุตสาหกรรมแตละประเภทจะประกอบไปดวยองคประกอบซึ่งตองใชวิธี
บํ าบัดท่ีแตกตางกันออกไปตามสภาพของน้ํ าเสีย ทํ าใหการออกแบบระบบบํ าบัดเปนไปตามสภาพ
ของอุตสาหกรรมน้ันๆ โดยเฉพาะ  จึงไมสามารถแสดงวิธีการท่ีเปนภาพรวมได สวนในการบํ าบัด
น้ํ าเสียชุมชนจะมีข้ันตอนท่ีสรุปไดเปนแนวปฏิบัติท่ัวไป จึงชวยใหเห็นภาพรวมไดชัดเจนกวา

อยางไรก็ดี เมื่อศึกษาเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนแลวพบวาการบํ าบัดน้ํ าเสีย
นอกจากจะประกอบดวยคํ าศัพทสํ าหรับข้ันตอนหลักแลว ยังมีคํ าท่ีใชเรียกข้ันตอนยอยอีกมากมาย
รวมท้ังมีคํ าท่ีใชเรียกคาพารามิเตอรตางๆ ท่ีใชในการวัดหรือทดสอบน้ํ าเสีย องคประกอบตางๆ ท่ี
ใชในการออกแบบระบบ  นอกจากน้ี ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบใหมๆ ท่ีเปนการประยุกตข้ึน
จากระบบเดิม ดังน้ันในการวิจัยน้ี   ผูจัดทํ าจึงไดกํ าหนดขอบเขตของการวิจัยใหครอบคลุมถึงศัพท
ของกระบวนการบํ าบัดโดยรวม   มิไดเจาะจงหรือเนนไปในรายละเอียดของข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึง
เพราะตองการใหประมวลศัพทน้ีแสดงภาพรวมของวิธีการบํ าบัดน้ํ าเสียจากข้ันตอนแรกถึงข้ันตอน
สุดทาย  เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหผูอานไดมีความรูความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสีย
และสามารถนํ าความรูน้ีไปใชในการปฏิบัติงานหรือเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไปได

                                                  
1 อางอิงจากหนังสือสารานุกรมไทยสํ าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เร่ืองน้ํ าเสีย เลมท่ี 15 และขอมูล จากฝายสุขาภิบาลโรงงาน กองอนามัยส่ิงแวดลอม สํ านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ผูท่ีจะไดรับประโยชนจากประมวลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนแบงเปนสอง

กลุม ดังน้ี
1.  นักแปล ในท่ีน้ีผูท่ีไดรับประโยชนโดยตรงคือนักแปลท่ีตองการแปลเอกสาร

เก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสีย เน่ืองจากประมวลศัพทท่ีไดน้ันจะเปนเอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของกับการ
บํ าบัดน้ํ าเสียโดยเฉพาะ และนอกจากจะแสดงคํ าแปลในภาษาไทยแลว ยังไดอธิบายถึงวิธีการและ
ความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ประกอบดวย สิ่งน้ีจะชวยใหผูแปลมีความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีจะชวยในการทํ าความเขาใจเอกสารตนฉบับ   ท้ังน้ี จากการ
สอบถามจากผูท่ีเคยแปลเอกสารและวิศวกรผูปฏิบัติงานดานการบํ าบัดน้ํ าเสีย พบวา ไมเคยมีผูจัด
ทํ าประมวลศัพททางดานการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยตรง   หากตองการคนควาจะตองอานจากหนังสือ
หรือเอกสารท่ีเก่ียวกับเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสีย  ดังน้ัน  ประมวลศัพทน้ีจะมีประโยชนมากสํ าหรับนัก
แปลเพราะจะเปนประมวลศัพทพรอมดวยคํ าอธิบายซึ่งทํ าใหผูแปลสามารถทํ าความเขาใจเบ้ืองตน
เก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสียและองคประกอบอ่ืนๆ ได

2.  กลุมผูสนใจท่ัวไปและผูประกอบการ  เน่ืองจากประเทศไทยจะเร่ิมจัดเก็บ
คาบํ าบัดน้ํ าเสียตามอัตราการใชน้ํ าในอนาคต  จึงอาจมีผูสนใจศึกษาองคประกอบและข้ันตอนใน
การบํ าบัดน้ํ าเสียท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มขึ้น  และเน่ืองจากการบํ าบัดน้ํ าเสียเปนขอ
กฎหมายหน่ึงใน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ท่ี
กํ าหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษมีหนาท่ีตองกอสราง ติดต้ังหรือจัดใหมี
ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียหรือระบบกํ าจัดของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกํ าหนด  ประมวล
ศัพทน้ีจึงอาจเปนประโยชนตอผูประกอบการในการศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบบํ าบัดน้ํ าเสียได
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บทท่ี  2
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัพทวิทยา

ประมวลศัพทโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเดียวกับพจนานุกรมท่ีแสดงคํ าศัพทเรียงตาม
ตัวอักษรพรอมกับแสดงความหมายหรือใหคํ านิยาม จะแตกตางจากพจนานุกรมตรงท่ีเปนการรวบ
รวมศัพทในความรูหรือสาขาเฉพาะทาง แตประมวลศัพทตามหลักของศัพทวิทยาท่ีศึกษาในท่ีน้ีมี
ลักษณะแตกตางไปจากประมวลศัพทท่ัวไป  ในบทน้ี จะกลาวถึงความรูเบ้ืองตนเพื่อใหผูอานได
ทราบถึงภาพรวมของประมวลศัพทท่ีจะนํ าเสนอโดยจะกลาวถึงความหมายของศัพทวิทยา ประวัติ
ของศัพทวิทยา พัฒนาการของศัพทวิทยา  วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม ทฤษฎีทางศัพท-
วิทยา    ศัพทวิทยากับสาขาวิชาอ่ืนและความแตกตางระหวางประมวลศัพทกับพจนานุกรม

แมวาศัพทวิทยาจะไมใชสิ่งท่ีเกิดขึ้นใหม แตศัพทวิทยาน้ันมีความสํ าคัญมากข้ึนๆ
และถูกกํ าหนดใหเปนศาสตรอิสระแขนงหน่ึงเมื่อศตวรรษท่ี 20 น้ีเอง  ท้ังน้ี ความจํ าเปนท่ีจะตองมี
วิธีวิทยาในการประมวลผลขอมูลทางศัพทวิทยาน้ันมีเพิ่มขึ้นมากในปจจุบันเพื่อตอบสนองตอการ
เกิดความรูในสาขาใหมและเพื่อกํ าหนดชื่อเรียกท่ีมีความหมายท่ีเหมาะสมสํ าหรับมโนทัศนของ
ความรูเหลาน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการสื่อสารระดับ
สากลท่ีสัมฤทธิผล

หรืออาจกลาววา ความจํ าเปนของวิธีวิทยาในการรวบรวมขอมูลของศัพทวิทยา
น้ันเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองตอการปะทุของขอมูลซึ่งทํ าใหเกิดความตองการในการกํ าหนดชื่อใหกับ
มโนทัศนใหมๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อตอบสนองตอความ
สนใจท่ีมีตอการสื่อสารแบบสากลท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (Sager, 1990 : 1)

ความหมายของศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาหมายถึง สาขาท่ีเก่ียวกับการศึกษาและการรวบรวมศัพทเฉพาะทาง

ศัพทวิทยาไมใชศาสตรใหม แตพัฒนาการของศัพทวิทยาอยางเปนระบบนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อไม
นานมานี้ โดยมีการพัฒนาทั้งดานหลักการ พื้นฐาน รวมท้ังวิธีวิทยาในการจัดทํ า  ศัพทวิทยามา
จากคํ าวา Terminology ซึ่งมีความหมายหรือมโนทัศน (Concept) ใน 3 ดานดวยกันคือ  (Cabrè,
1999 : 1, 32)

1. เปนศาสตรหรือหลักการและพื้นฐานทางมโนทัศนของการศึกษาคํ าศัพท
2. เปนแนวทางท่ีใชในการทํ างานเก่ียวกับประมวลศัพท
3. เปนประมวลศัพทของสาขาวิชาเฉพาะ
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หรืออาจกลาวไดวาศัพทวิทยาคือการศึกษาและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการรวบ
รวม การอธิบาย การประมวล และการนํ าเสนอศัพทท่ีมีขอบเขตการใชแบบเฉพาะในภาษาหน่ึง
หรือมากกวา  แตศัพทวิทยาน้ันมีความแตกตางจากการทํ าพจนานุกรมเพราะขอมูลท่ีนํ ามารวมไว
ในประมวลศัพทน้ันมีลักษณะท่ีแตกตางออกไปจากขอมูลท่ีพบในพจนานุกรม  บุคลากรผูทํ างาน
กับประมวลศัพทและกับพจนานุกรมอาจมีพื้นฐานในการทํ างานท่ีแตกตางกัน และวิธีการท่ีใชใน
การทํ าประมวลศัพทก็มีความแตกตางกันกับวิธีการในการทํ าพจนานุกรมดวย  (Sager, 1990 : 2-
3)

ดังน้ัน ศัพทวิทยาจึงเปนหลักการท่ีอธิบายถึงวิธีการรวบรวม จํ าแนกและการสราง
มาตรฐานสํ าหรับศัพทตางๆ  ศัพทวิทยาถือเปนศาสตรหน่ึงท่ีสามารถนํ ามาใชเพื่ออธิบายกลุมคํ าท่ี
เก่ียวของกับศาสตรเฉพาะดานได (Pearson, 1998 : 10)

ประวัติของศัพทวิทยา
แมวาการจัดทํ าประมวลศัพทอยางเปนระบบนั้นเร่ิมมีการพัฒนาเมื่อไมนานมานี้  

แตความสนใจท่ีมีตอการต้ังชื่อ (Naming) ใหกับมโนทัศน (Concept) ทางวิทยาศาสตรไดเกิดข้ึน
มานานแลวในกลุมของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ นับต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 18  ซึ่งปรากฏผลงานวิจัยดาน
เคมีโดย Lavoisier และ Berthollet  ดานพฤกษศาสตรและสัตววิทยาโดย Linne)  ตอมาใน
ศตวรรษท่ี 19 ความจํ าเปนท่ีจะตองมีกฎเกณฑสํ าหรับการกํ าหนดศัพทในสาขาวิชาตางๆ สืบเน่ือง
จากการเผยแพรวิทยาการทางดานวิทยาศาสตรเร่ิมปรากฎเห็นไดชัดขึ้น หรืออาจกลาวไดวา ใน
ศตวรรษท่ี 18 และ 19  ผูนํ าทางดานประมวลศัพทคือนักวิทยาศาสตรน่ันเอง

ในศตวรรษที่ 20  วิศวกรและผูชํ านาญดานเทคนิคไดเขามามีสวนรวมในการจัด
ทํ าประมวลศัพทมากขึ้น ความกาวหนาและพัฒนาการของเทคโนโลยีใหมทํ าใหจํ าเปนตองมีท้ัง
การต้ังชื่อใหกับมโนทัศนใหมๆ และจํ าเปนตองมีขอตกลงเก่ียวกับศัพทท่ีใชดวย  ผูท่ีมีบทบาท
สํ าคัญตอศัพทวิทยาคือ วิศวกรชาวออสเตรียชื่อ E.- Wüster (1898-1977)   ผูกอต้ังศัพทวิทยา
สมัยใหมและเปนตัวแทนของ Vienna School  เชนเดียวกับ D.S.Lotte  (1885-1950)  ชาวรัสเซีย
ผูกอต้ัง  Soviet School of Terminology

ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 20 น้ัน นักภาษาศาสตรและนักสังคมศาสตร
(Social Scientist) ตางก็ไมไดสนใจในศัพทวิทยา ในสมัยน้ัน นักภาษาศาสตรสนใจเพียงการสราง
ทฤษฎีเพื่ออธิบายหลักการท่ีเก่ียวกับภาษาที่คนเราใชกัน แตไมสนใจภาษาในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารอยางหนึ่ง   (Cabrè, 1999 : 1-2)



                                                                                                                                                                9

พัฒนาการของศัพทวิทยา
นักวิทยาศาสตรและผูชํ านาญดานเทคนิคตางก็มีสวนสํ าคัญตอพัฒนาการของ

ศัพทวิทยาท้ังทางดานทฤษฎีและการประยุกตใช  ในกลางศตวรรษท่ี 20  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมจากสังคมชนบทสูสังคมอุตสาหกรรมทํ าใหเกิดอารยธรรมที่เห็นไดชัดท้ังในรูปแบบทาง
เศรษฐกิจแบบสมัยใหม  การกระจายประชากรไปสูภูมิภาคตางๆ และในแนวคิดแหงสถาบันครอบ
ครัว  ศาสนา และการทํ างาน   ในอารยธรรมหลังยุคอุตสาหกรรม (Post-Industrial Civilization)
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสองดานดวยกันคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสังคม
เทคโนโลยีและการตระหนักถึงคุณคาของขาวสารขอมูล  การเปลี่ยนแปลงท้ังสองดานน้ีทํ าใหเกิด
ผลกระทบตอภาษาและการสื่อสารระหวางกัน และทํ าใหเกิดความจํ าเปนท่ีจะตองมีผลผลิตในทาง
ภาษา เกิดอาชีพใหมท่ีเก่ียวของกับภาษาและเกิดวิธีการสื่อสารแบบใหมๆ  ในขณะท่ียุคกอนหนา
คือยุคอุตสาหกรรมน้ัน  มีการเผยแพรการศึกษาและเกิดการสื่อสารในรูปของภาษาเขียนซึ่งมีความ
สํ าคัญมากข้ึน ทํ าใหจํ าเปนตองมีการจัดภาษาใหเปนหมวดหมู และกํ าหนดรูปแบบภาษาท่ีเปน
มาตรฐาน และทํ าใหเกิดแนวคิดของ �ภาษามาตรฐาน� ข้ึน

ศัพทวิทยาก็เปนสาขาหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งสง
ผลตอความตองการเกี่ยวกับภาษา คือ

1.  การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํ าใหเกิดมโนทัศนใหมๆ และสาขาที่
เก่ียวของกับมโนทัศนซึ่งตองการชื่อเรียก

2.  เทคโนโลยีเติบโตอยางรวดเร็ว และแทรกแซงไปสูสังคมทุกดาน  การพัฒนา
ดานขาวสารขอมูล และการติดตอสื่อสารทํ าใหเกิดความตองการวิธีการสื่อสารใหมๆ ท่ีไมเคยมีมา
กอน  และเน่ืองจากเกิดความจํ าเปนท่ีจะตองปรับปรุงกลุมคํ า (Vocabulary) ของภาษาเหลาน้ี
ตลอดเวลา จึงทํ าใหเกิดกิจกรรมใหมท่ีเก่ียวกับทางภาษา ดังเชนท่ีเรียกวา อุตสาหกรรมดานภาษา

3.  การถายโอนความรูและการแลกเปลี่ยนสินคาทํ าใหเกิดตลาดใหมของการแลก
เปลี่ยนทางวิทยาศาสตร วัฒนธรรม เทคนิค และการพาณิชย  ทํ าใหเกิดความตองการสํ าหรับ
มาตรฐาน และในขณะเดียวกันทํ าใหเกิดความตองการภาษาอ่ืนเพื่อใชในการถายโอนแลกเปลี่ยน
น้ัน

4.  พัฒนาการของการสื่อสารมวลชนทํ าใหเกิดการเผยแพรของศัพทวิทยา และทํ า
ใหเกิดคํ าท่ีเปนคํ าท่ัวไปและคํ าสํ าหรับการใชเฉพาะทาง ศัพทท่ีเปนศัพทเฉพาะน้ันไดกลายเปน
สวนหน่ึงของวัฒนธรรมสืบเน่ืองจากมีการใชในคํ าศัพทเหลาน้ันในสื่อตางๆ

5.  ความตองการของรัฐบาลท่ีจะเขาควบคุมการใชภาษาทํ าใหตองมีการจัดต้ัง
องคกรเพื่อดูแลงานดานภาษาน้ี  มีการกํ าหนดนโยบายดานภาษาเพื่อรองรับความรูและขาว
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สารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ และทํ าใหเกิดอาชีพใหมๆ เก่ียวกับภาษา ประเทศตางๆ
มีสวนรวมในการวางแผนภาษา ทํ าใหเกิดความตองการผูเชี่ยวชาญดานภาษา และศัพทวิทยาก็มี
ความสํ าคัญมากข้ึนในฐานะท่ีเปนสาขาหน่ึงในการสรางมาตรฐานภาษา (Cabrè, 1999 : 3-5)

วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม
ศัพทวิทยาสมัยใหมเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1930 โดยบิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหมคือ

E. Wüster เขาไดสรางหลักการในการทํ างานกับศัพทและวางเคาโครงของวิธีวิทยาในการประมวล
ผลขอมูลทางประมวลศัพท  โดยเห็นวาศัพทวิทยาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีควรใชใหไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากที่สุดเพื่อขจัดความคลุมเครือในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและเทคนิค  Auger
(1998) ไดแบงวิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมออกเปนสี่ชวงดวยกันคือ  1. ยุคเร่ิมตน ระหวาง
ป ค.ศ. 1930-1960  2. ยุคการวางโครงสราง ระหวางป ค.ศ. 1960-1975   3.  ยุครุงเรือง ระหวาง
ป ค.ศ. 1975-1985 และ 4. ยุคขยายความรู ระหวางป ค.ศ.1985 ถึงปจจุบัน (Cabrè, 1999 : 5)

ทฤษฎีของศัพทวิทยา
ทฤษฎีของศัพทวิทยาเกิดขึ้นและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนสิ่งท่ีไดจากการ

ประสบการณในการปฏิบัติจริงเพื่อแกปญหาทางภาษาท่ีเกิดขึ้นในการสื่อสาร   ทฤษฎีของศัพทวิท
ยามีพื้นฐานมาจากหลักการของ E. - Wüster ท่ีวา ศัพทวิทยามีพื้นฐานอยูท่ีการใหความสํ าคัญกับ
มโนทัศน  ความสัมพันธระหวางมโนทัศน ความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศน และการ
กํ าหนดศัพทใหกับมโนทัศนเหลาน้ัน  จุดมุงหมายหลักของศัพทวิทยาซึ่งอยูท่ีการสรางศัพทจาก
มโนทัศนน้ีเองทํ าใหวิธีการท่ีใชในการทํ าประมวลศัพทน้ันแตกตางจากวิธีการท่ีใชในการทํ า
พจนานุกรมซึ่งเร่ิมตนจากคํ า จากนั้นจึงแสดงหนาท่ีของคํ าและความหมาย (Cabrè, 1999 : 7-8)

นอกจากน้ี Wüster  กลาววาศัพทแตกตางจากคํ าท่ัวไปในภาษา การทํ างานกับ
ศัพทแตกตางจากการทํ างานกับคํ าใน  3 ดานคือ

1.   งานทางประมวลศัพทเร่ิมตนจากมโนทัศน (concept)  ซึ่งตรงกันขามกับ
พจนานุกรมท่ีเร่ิมตนท่ี หนวยคํ า  และมโนทัศนจะตองแยกออกจากสัญลักษณ (label) หรือศัพทได
เพราะมโนทัศนเปนสิ่งท่ีเปนอิสระจากศัพทและจากภาษาเฉพาะใดๆ

2.  ผูจัดทํ าประมวลศัพทสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะกลุมคํ า (vocabulary) เทาน้ัน แต
จะไมสนใจทฤษฎีโครงสรางคํ าหรือไวยากรณเพราะเปนเร่ืองของกฎเกณฑท่ัวไปของภาษา ซึ่ง
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แสดงวา Wüster เห็นวา คํ าในสาขาวิชาเฉพาะมีการใชและลักษณะบางอยางท่ีแตกตางจากคํ าท่ัว
ไป

3.  ศัพทท่ีเปนสัญลักษณ (label) หน่ึงศัพทจะแทนมโนทัศนเพียงหน่ึงมโนทัศน
เทาน้ันในแตละสาขาวิชา

กลาวโดยสรุปคือสํ าหรับ Wüster น้ัน สาขาวิชาเฉพาะจะประกอบขึ้นดวยมโน
ทัศนมากมายซึ่งจะมีศัพทท่ีใชแทนมโนทัศนเหลาน้ัน โดยท่ีความสัมพันธระหวางศัพทและมโน
ทัศนจะเปนสิ่งท่ีตกลงกันเปนมาตรฐาน และความสัมพันธระหวางมโนทัศนจะมีอยูในรูปแบบตางๆ
กันซึ่งจะประกอบกันเปนระบบมโนทัศนตามลํ าดับชั้น  และวัตถุประสงคของ Wüster คือเพื่อสราง
มาตรฐานและหาความสัมพันธระหวางศัพทกับมโนทัศน (Pearson, 1998 : 10-12)

ความแตกตางระหวางประมวลศัพทและการทํ าพจนานุกรม
Wüster ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีแตกตางกันระหวางประมวลศัพทและ

พจนานุกรมวา ประมวลศัพทและพจนานุกรมน้ันมีการนํ าเสนอคลังคํ าหรือคลังศัพทในวิธีท่ีตางกัน
เพราะมีมุมมองในการนํ าเสนอที่แตกตางกัน น่ันคือ ประมวลศัพทเร่ิมตนจากจากมโนทัศนแลวจึง
นํ าไปสูศัพทท่ีใชเรียกมโนทัศนน้ัน และมโนทัศนหลายๆ มโนทัศนจะรวมกันเปนชุดมโนทัศนท่ีมีการ
จัดโครงสรางไว สวนพจนานุกรมเร่ิมตนจากคํ าแลวจึงใหความหมาย  การนํ าเสนอมโนทัศนจะนํ า
เสนอตามระบบมโนทัศนซึ่งตรงกันขามกับพจนานุกรมท่ีเสนอเรียงตามตัวอักษร หรือกลาวไดวา
ประมวลศัพทและพจนานุกรมมีความแตกตางกันใน 4  ดานคือ (Cabrè 1999 : 34-36)

1. ขอบเขต (Domain)
พจนานุกรมเปนเร่ืองของการวิเคราะหและการอธิบายความสามารถในการใช

คํ าของผูพูด เปนเร่ืองเก่ียวกับคํ าทุกคํ าในภาษา  ในขณะท่ีประมวลศัพทเนนท่ีคํ าท่ีอยูในสาขาวิชา
เฉพาะ (เชน ฟสิกส เคมี) หรือกิจกรรมทางอาชีพ (เชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม กีฬา เปนตน)   ดังน้ัน
ขอบเขต (Domain) ของพจนานุกรมจึงครอบคลุมกวางกวาและรวมขอบเขตของประมวลศัพทดวย
ดังน้ัน ตามเกณฑน้ี  จากเกณฑน้ีจึงถือวาประมวลศัพทจึงเปนสวนหน่ึงของพจนานุกรม

2. หนวยพื้นฐาน (Basic Unit)
พจนานุกรมจะเปนเร่ืองของการศึกษาคํ า ในขณะท่ีประมวลศัพทเปนเร่ืองของ

ศัพท คํ ากับศัพทแตกตางกันคือ ศัพทเปนหนวยท่ีมีลักษณะทางภาษาศาสตรเหมือนกับคํ าแตนํ า
มาใชใน ขอบเขตเฉพาะดาน  ดังน้ันคํ าในสาขาวิชาเฉพาะจึงเรียกวาศัพท

3. วัตถุประสงค
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พจนานุกรมน้ันเก่ียวของกับคํ าเพื่ออธิบายถึงความสามารถของผูพูดในภาษา
หน่ึง สวนประมวลศัพทเปนเร่ืองของศัพทเพื่อใชอางอิงถึงมโนทัศนของส่ิงท่ีเกิดขึ้นในโลก จุด
ประสงคของพจนานุกรมคือเพื่อแสดงหนวยคํ าของภาษาหน่ึงและนํ าเสนอในรูปแบบปกติโดย
คํ านึงถึงการใชงาน แตการทํ าประมวลศัพทไมไดอธิบายศัพทภายในขอบเขตของภาษาศาสตร
หรืออธิบายพฤติกรรมการใชประมวลศัพทของผูเชี่ยวชาญ แตเปนการพยายามใชทฤษฎีและหลัก
การท่ีเก่ียวกับการเลือกศัพทและการลํ าดับศัพทในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อกํ าหนดรูปแบบ (Form)
และเน้ือหา (Content) ของศัพทเหลาน้ัน  ดังน้ัน วัตถุประสงคของการทํ าประมวลศัพทจึงไมไดมุง
เนนท่ีการอธิบายคํ าศัพทท้ังหมดท่ีผูเชี่ยวชาญมีอยู  แตเปนการแสดงถึงสวนยอย (segment) ของ
เร่ืองจริงท่ีเปนเร่ืองเฉพาะสาขา  ดังน้ัน การทํ าประมวลศัพทจึงมีจุดประสงคเพื่อแสดงมโนทัศน
และต้ังชื่อใหกับมโนทัศนท่ีอยูในสาขาวิชาเฉพาะดาน

4. วิธีการ
วิธีวิทยาท่ีใชระหวางประมวลศัพทกับพจนานุกรมมีความแตกตางกันคือ 

พจนานุกรมเปนการทํ างานจากสมมติฐานท่ีเปนทฤษฎีซึ่งจะพิสูจนไดโดยการวิเคราะหตัวอยาง
วาทกรรมของผูพูด ในขณะท่ีศัพทวิทยาไมอธิบายพฤติกรรมการใชภาษาของมนุษย แตตองการคน
หาศัพทเพื่อใชเรียกมโนทัศนท่ีมีอยูแลว (Cabrè, 1999 : 35-37)

ศัพทวิทยากับสาขาวิชาอื่น
ศัพทวิทยาเปนศาสตรท่ีจัดวามีความเก่ียวของกับสาขาอ่ืน  จึงจัดวาศัพทวิทยา

เปนกิจกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มากกวาท่ีจะเปนวิชาเฉพาะโดยตัวของมันเอง
ศัพทวิทยาเกิดจากการยืมแนวคิดและวิธีการมาจากสาขาวิชาอ่ืน เชน ยืมทฤษฎีเก่ียวกับโครงสราง
ความรูการสรางมโนทัศน และการใหคํ าจํ ากัดความจากวิชาปรัชญา และญาณวิทยา
(Epistemology)   ยืมทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู (Perception)  ความเขาใจและการสื่อสารจากวิชา
จิตวิทยา  ยืมทฤษฎีเก่ียวกับคํ าและโครงสราง และการสรางคํ าจากวิชาภาษาศาสตร และสุดทาย
ศัพทวิทยามีวิธีการท่ีเหมือนกับกับการทํ าพจนานุกรม (Lexicography) ในดานของวิธีการวางโครง
สรางและการอธิบายคํ า

ปจจุบันการรวบรวมและจัดทํ าประมวลศัพทเปนกระบวนการก่ึงอัตโนมัติ  โดยมี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรสารสนเทศ และภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
(Computational Linguistics) เขามาเก่ียวของ  วิธีการทํ างานกับประมวลศัพทยังไดรับอิทธิพล
จากสาขาวิชาเฉพาะ รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีปรากฏในสาขาเฉพาะน้ัน  นอกจากน้ี ยังมีการเปลี่ยน
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แปลงของกลุมผูทํ างานกับประมวลศัพทเมื่อไมนานมานี้ น่ันคือการรวบรวมประมวลศัพทและการ
จัดการ (processing) มักจะกระทํ าโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Sager, 1990 : 3-5)

สํ าหรับวิธีการจัดทํ าประมวลศัพท ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการเตรียมการ การ
กํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ การทํ าบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน และการบันทึกขอมูลศัพทจะกลาวโดย
รายละเอียดในบทตอไป



14

บทท่ี 3
การจัดทํ าประมวลศัพท

ในบทน้ีจะกลาวถึงการจัดทํ าประมวลศัพท   เร่ิมจากข้ันตอนการเตรียมการ การ
ดึงศัพท การกํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ  การทํ าบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน และการทํ าบันทึกขอมูล
ศัพท

ในการจัดทํ าประมวลศัพท ผูจัดทํ าเลือกท่ีจะนํ าข้ันตอนการทํ าประมวลศัพทท่ีนํ า
เสนอโดย Teresa Cabrè ในหนังสือ Terminology : Theory, Methods and Applications มา
ปรับใช  วิธีท่ีเลือกใชคือแบบ Systematic Searches  ซึ่งเปนการทํ าประมวลศัพทอยางเปนระบบที่
จะทํ าใหผูอานสามารถเขาใจลํ าดับข้ันตอนของการจัดทํ าประมวลศัพทได นอกเหนือไปจากการนํ า
เสนอศัพทเก่ียวกับขั้นตอนการบํ าบัดน้ํ าเสีย   วิธีการ Systematic Search มีรายละเอียดดังน้ี

1. กํ าหนดหัวขอเร่ืองท่ีจะศึกษา
Cabrè กลาววา การกํ าหนดหัวขอเร่ืองและการกํ าหนดขอบเขตทางมโนทัศน

และประมวลศัพทใหชัดเจนเปนสิ่งท่ีจํ าเปน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการทํ างานซํ้ าซอนหากพบภาย
หลังวาขอบเขตของหัวขอน้ันกวางหรือแคบเกินไป  นอกจากน้ี ในขั้นตอนน้ีจํ าเปนตองกํ าหนดกลุม
ผูใชงานเพื่อใหไดประมวลศัพทท่ีตรงกับกลุมผูใช  กํ าหนดวัตถุประสงคซึ่งแบงเปนแบบ
Descriptive ซึ่งมีจุดประสงคท่ีการรวบรวมศัพทในสาขาวิชาเฉพาะกับงานแบบ Prescriptive ซึ่งมี
จุดประสงคในการสรางความนิยมในการใชศัพทโดยระบุศัพทท่ีแนะนํ าใหใช

2.  การเตรียมการ  เปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหัวขอและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียว
ของ ประกอบดวย

การหาขอมูลเก่ียวกับหัวขอท่ีจะทํ าประมวลศัพท มีวัตถุประสงคเพื่อทํ าความ
เขาใจ  และเอกสารขอมูลอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนตอการทํ างาน

การเลือกท่ีปรึกษาโครงการ  คือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
การเลือกขอมูลและสรางคลังขอมูลภาษา ซึ่งแบงเปนเอกสารสํ าหรับการเลือก

ศัพทและเอกสารอางอิง เอกสารการเลืกศัพทเปนคลังขอมูลท่ีจะใชเลือกศัพท ซึ่งจะตองเปนไปตาม
เงื่อนไขเพื่อใหขอมูลน้ันมีความนาเชื่อถือ น่ันคือ จะตองเก่ียวของกับเร่ืองท่ีศึกษาและเขียนโดยผู
แตงท่ีนาเชื่อถือ  ขอมูลตองมีความสมบูรณ มีการรวมเร่ืองท่ีตองการศึกษาท้ังหมด ขอมูลจะตองมี
ความทันสมัย และสุดทายจะตองเปนแบบ original คือเขียนข้ึนดวยภาษาเดียวกับท่ีตองการทํ า
ประมวลศัพท
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การสรางโครงสรางมโนทัศน  เมื่อมีขอมูลท่ีตองการทั้งหมดแลว ผูจัดทํ าจะ
สามารถเขียนโครงสรางของมโนทัศนของเร่ืองน้ันและแสดงผลงานท่ีไดเปนรูปภาพ  ระบบมโนทัศน
จะเปนชุดมโนทัศนท่ีแบงตามลํ าดับข้ัน โดยท่ีระดับของมโนทัศนหลักและระดับรองรวมท้ังมโนทัศน
ตางๆ ในระดับเดียวกันจะมีความสัมพันธกันตามคุณลักษณะท่ีมีรวมกันหรือตามการใชงานจริง

การเสนอเคาโครงของโครงการ เปนการเสนอโครงการท่ีพรอมดวยขอมูลเบ้ือง
ตนแลว

3.  การทํ าประมวลศัพท
ประกอบดวยการเลือกศัพทจากคลังขอมูลภาษา การสรางบันทึกขอมูลศัพท

เบ้ืองตน (Extraction Records) การทํ าบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
4. การนํ าเสนองาน
เปนการนํ าเสนองานท่ีไดซึ่งประกอบดวยเอกสารท่ีเปน output ของแตละ

กระบวนการ ซึ่งแบงเอกสารไดเปน 4 ชนิดคือ 1.  เอกสารบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน  2.  เอกสาร
บันทึกขอมูลศัพท  3.เอกสารฉบับรางท่ีสมบูรณ และ 4. เอกสารฉบับจริง

5.   แกไขปญหาที่พบ

การเตรียมการเบื้องตน
ข้ันตอนการเตรียมการเบ้ืองตนในการทํ าประมวลศัพทฉบับน้ีประกอบดวย การ

กํ าหนดหัวขอเร่ือง กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค การกํ าหนดขอบเขตของประมวลศัพท การรวบ
รวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา

1. การกํ าหนดหัวขอเร่ือง กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค
1.1  หัวขอเร่ือง   ตามท่ี Cabrè ไดกลาวไวขางตนวา หัวขอท่ีจะศึกษาไมควร

กวางหรือแคบจนเกินไป เพื่อปองกันปญหาการทํ างานซํ้ าซอนในภายหลัง   เร่ิมแรกน้ันผูจัดทํ าได
กํ าหนดหัวขอของประมวลศัพทใหครอบคลุมระบบการบํ าบัดน้ํ าเสียท้ังน้ํ าเสียชุมชนและโรงงานอุต
สาหกรรม แตหลังจากสอบถามผูเชี่ยวชาญและการคนควาพบวา การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนและโรง
งานอุตสาหกรรมน้ัน ถึงแมจะมีข้ันตอนในการบํ าบัดน้ํ าท่ีเหมือนกัน แตน้ํ าเสียของโรงงานอุตสาห
กรรมน้ันมีองคประกอบท่ีแตกตางจากนํ้ าเสียชุมชน ความแตกตางน้ีข้ึนอยูกับแตละอุตสาหกรรม
เชน ถาเปนอุตสาหกรรมประเภทโรงงานนํ้ าตาล กากของเสียท่ีปะปนอยูกับน้ํ าจะเปนกากออย ซึ่ง
จํ าเปนตองมีการบํ าบัดเพื่อกํ าจัดกากออยกอน  หรือถาเปนโรงงานอุตสาหกรรมเคมี จํ าเปนท่ีเจา
ของโรงงานน้ันๆ จะตองบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีเกิดขึ้นใหมีคาบีโอดีท่ียอมรับไดกอนแลวจึงปลอยลงสูระบบ
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บํ าบัดน้ํ าเสียรวมเพื่อเขาสูกระบวนการบํ าบัดตอไป  ดังน้ัน เพื่อใหขอบเขตในการศึกษาชัดเจน ไม
กวางหรือแคบจนเกินไปและใหประโยชนใหแกผูอานไดมากที่สุด ในท่ีน้ีจึงจํ ากัดการนํ าเสนอให
เหลือเพียงการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน อยางไรก็ดี น้ํ าเสียชุมชนนั้นก็ไดรวมถึงน้ํ าเสียจากอุตสากรรมซึ่ง
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย  ดังน้ัน จึงกํ าหนดหัวขอสํ าหรับการทํ าประมวลศัพทน้ีใหเปน
�การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน�

1.2   วัตถุประสงค  ตามคํ านิยามของ Cabrè ผูจัดทํ าไดกํ าหนดวัตถุประสงค
ของประมวลศัพทน้ีเปนแบบ Descriptive คือการนํ าเสนอศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ  ท้ังน้ี ในการจัด
ทํ าประมวลศัพทน้ีก็เพื่อนํ าเสนอศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน  ท่ีแสดงวิธีการ ข้ันตอน พรอมท้ัง
อุปกรณของแตละข้ันตอน  การนํ าเสนอศัพทจะแสดงท้ังภาษาอังกฤษและแสดงคํ าอธิบายภาษา
ไทย และมีแผนภาพประกอบเพื่อความเขาใจ รวมท้ังศัพทภาษาไทยที่มีผูใช   ในสวนภาษาอังกฤษ
จะเปนการเลือกคํ าศัพทจากคลังขอมูลภาษาที่รวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ขอมูลท่ีไดจากอินเทอรเน็ตเพราะสามารถนํ าขอมูลมาใชประมวลผลทางคอมพิวเตอรไดโดยตรง  
และจากการศึกษาขอมูลจากแหลงอางอิงอ่ืนๆ เชนตํ าราเรียน  เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน  และ
ประมวลศัพท (Glossary)  สวนภาษาไทยจะเปนการนํ าเสนอศัพทท่ีเคยมีผูใชสํ าหรับมโนทัศนแต
ละมโนทัศนท่ีมีท่ีใชท้ังในเอกสารท่ีเผยแพรอินเทอรเน็ต เอกสาร ตํ าราเรียน  และประมวลศัพท
ภาษาไทย    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักแปลสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการแปลเอกสารท่ี
เก่ียวของกับการบํ าบัดน้ํ าเสีย  นอกจากน้ี ประมวลศัพทน้ีจะมีประโยชนตอผูสนใจท่ัวไปที่ไมใชผู
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตตองการศึกษาหลักการเบ้ืองตนของระบบบํ าบัดน้ํ าเสียเพื่อการศึกษาและ
คนควาตอไป

1.3  กลุมเปาหมาย   คือกลุมผูใชประมวลศัพท  แบงออกเปนสองกลุมคือ
-  นักแปล คือผูท่ีตองการแปลเอกสารเก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนใน

การบํ าบัดน้ํ าเสีย เน่ืองจากประมวลศัพทท่ีไดน้ันจะเก่ียวของกับการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยเฉพาะ รวม
ท้ังมีการอธิบายถึงรายละเอียดของวิธีการและข้ันตอนตามมโนทัศนสัมพันธ  เพื่อท่ีผูแปลจะไดใช
เปนแนวทางในการทํ าความเขาใจตนฉบับ และสามารถแปลไดหรือใชในการคนควาตอไปไดเมื่อ
ตองการแปลเอกสารที่มีรายละเอียดมากกวาท่ีนํ าเสนอไว

-  กลุมผูสนใจท่ัวไปและผูประกอบการ  เน่ืองจากประเทศไทยจะ
เร่ิมจัดเก็บคาบํ าบัดน้ํ าเสียตามอัตราการใชน้ํ าในอนาคต  จึงอาจมีผูสนใจศึกษาองคประกอบและ
ข้ันตอนในการบํ าบัดน้ํ าเสียท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มขึ้น  ประมวลศัพทน้ีจึงอาจเปน
ประโยชนตอผูประกอบการในการศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบบํ าบัดน้ํ าเสียได
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2.  การกํ าหนดขอบเขตของประมวลศัพท
หลังจากท่ีกํ าหนดหัวขอของประมวลศัพทแลว ผูจัดทํ าจึงกํ าหนดขอบเขตของ

ประมวลศัพทใหครอบคลุมต้ังแตการรวบรวมน้ํ าเสีย การสงน้ํ าเสียไปบํ าบัดตามขั้นตอนตางๆ นับ
จากขั้นตอนการเตรียมการ (Preliminary Treatment) จนถึงการกํ าจัดตะกอน (Sludge
Treatment)  โดยจะแสดงใหเห็นภาพรวมของทุกข้ันตอนและเนนถึงศัพทท่ีแสดงถึงมโนทัศนหลักๆ
ซึ่งแบงออกไดเปน องคประกอบหลักของน้ํ าเสีย ข้ันตอนหลักในการบํ าบัดน้ํ าเสีย ระบบการบํ าบัด
ท่ีใชกันแพรหลาย2 พรอมอุปกรณหลักตางๆ  โดยจะไมครอบคลุมถึงรายละเอียดปลีกยอยอ่ืนๆ เชน
องคประกอบยอยในน้ํ าเสีย ระบบการบํ าบัดปลีกยอยหรือระบบที่มีหลักการท่ีปรับใชจากระบบ
หลัก  ประเภทยอยของอุปกรณพื้นฐานท่ีใชในการบํ าบัดน้ํ าเสีย

เมื่อกํ าหนดขอบเขตดังท่ีกลาวมาแลว จึงมาพิจารณาวา มีรายละเอียดใดท่ีจํ าเปน
ตองใหผูอานทราบเปนพื้นฐานในการทํ าความเขาใจระบบบํ าบัดน้ํ าเสียอีกหรือไม  พบวา ยังมีขอ
มูลเบ้ืองตนบางประการท่ีจํ าเปนตองใหผูอานไดทราบเพื่อท่ีจะเขาใจในเร่ืองท่ีศึกษามากย่ิงข้ึนและ
เพื่อทํ าใหประมวลศัพทสมบูรณย่ิงข้ึน   ขอมูลดังกลาวคือ องคประกอบอ่ืนๆ ของน้ํ าเสียนอกเหนือ
จากองคประกอบหลัก  นอกจากน้ี ยังพบขอมูลท่ีนาสนใจบางประการท่ีอาจเปนประโยชนตอผูอาน
เพื่อใชในการคนควาตอไปและเพื่อทํ าใหผูอานไดขอมูลท่ีครบถวนย่ิงข้ึน แตไมสามารถกลาวไวใน
สารนิพนธฉบับน้ีไดท้ังหมด เชน ระบบการบํ าบัดน้ํ าเสียระบบอ่ืนท่ีมีใชกันในประเทศไทย  ขอมูล
เหลาน้ีไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวน �บทนํ าเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน�  กอนสวนบันทึกขอมูล
ศัพทเบ้ืองตน

3.  การเลือกท่ีปรึกษาโครงการ
การทํ าประมวลศัพทจะไมประสบผลสํ าเร็จหากขาดที่ปรึกษาโครงการ เพราะผูจัด

ทํ าประมวลศัพทไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขา จึงจํ าเปนตองมีผูใหคํ าปรึกษาอธิบายเก่ียวกับหัวขอ
ตางๆ  ท่ีปรึกษาโครงการจะตองเปนผูท่ีมีความรูเฉพาะในดานน้ันๆ มีประสบการณในเร่ืองท่ีศึกษา
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะใหขอมูลไดโดยละเอียด สํ าหรับประมวลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียน้ีได
ความอนุเคราะหในดานขอมูลอันเปนประโยชนจากคุณสุคนธ เจียสกุล นักวิชาการสุขาภิบาลระดับ
10 (รก.) แหงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคุณณัฐพงศ   จุนอนันตธรรม วิศวกรสิ่งแวด
ลอมแหงบริษัทโพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํ ากัด

                                                  
2 จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญพบวา ระบบท่ีใชกันแพรหลายมี 5 ระบบคือระบบ Activated Sludge,
Stabilization Pond, Aerated Lagoon, Trickling Filter, Rotating Bio-Disc
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4.  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีศึกษาและการสรางคลังขอมูลภาษา
4.1   การรวบรวมขอมูล
เปนการรวบรวมขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอความเขาใจในหัวขอท่ีเลือก และ

เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของเร่ืองท่ีตองการศึกษา และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํ าคลังขอมูลภาษา
ในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนนั้น ผูจัดทํ ามีวัตถุ

ประสงคเพื่อใชขอมูลน้ีในการทํ าความเขาใจเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน และใชเปนขอมูลสํ าหรับ
การสรางคลังขอมูลภาษา  สามารถแบงประเภทของขอมูลออกเปน

1. ขอมูลท่ีเปนเอกสาร  ในท่ีน้ีรวมถึง หนังสือเฉพาะทาง คูมือการปฏิบัติ
งาน

2. ขอมูลทางอินเทอรเน็ต แบงออกไดเปนประเภทบทความ  เอกสารการ
ปฏิบัติงานโครงการและบทเรียนผานอินเทอรเน็ต ขอมูลทางอินเทอรเน็ตน้ีนอกจากจะใหประโยชน
ในดานความเขาใจในเร่ืองท่ีศึกษาแลว ยังนํ ามาใชสํ าหรับการจัดทํ าคลังขอมูลภาษาซึ่งจะกลาวใน
รายละเอียดในหัวขอตอไป

3. ขอมูลท่ีใชอางอิง คือประมวลศัพท (Glossary)  มีประโยชนในดานเปน
ขอมูลอางอิงสํ าหรับคํ าท่ีไมเขาใจ หรือมโนทัศนท่ีไมมีคํ าอธิบายใหใน text ท่ัวไป

4. การสอบถามผูเชี่ยวชาญ ขอมูลจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญนับวา
เปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือ เพราะเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงและสามารถใหคํ าอธิบายท่ีชัดเจนสํ าหรับจุด
ท่ีผูจัดทํ าไมสามารถทํ าความเขาใจดวยตนเองได

4.2  การสรางคลังขอมูลภาษา
คลังขอมูลภาษาหมายถึงการรวบรวมภาษาท่ีมีการใชจริง ซึ่งเลือกหรือนํ ามา

ประกอบกันตามเกณฑท่ีชัดเจน  เปนการรวบรวมขอความและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เปนการรวบรวม การยกตัวอยางเพื่อแสดงถึงความเปนตัวแทน (Representativeness) ของภาษา
หน่ึงหรือเร่ืองอ่ืนๆ  (Pearson, 1998 : 43)
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ในการเลือกขอมูลเพื่อรวมไวในคลังขอมูลภาษา มีปจจัยท่ีตองพิจารณาดัง
ตอไปน้ี (Pearson, 1998 : 56-58)

1.  ขนาดของคลังขอมูล  ขนาดของคลังขอมูลจะตองเพียงพอท่ีจะเปนตัว
แทนของเร่ืองน้ันๆ สํ าหรับคลังขอมูลเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสีย ใชคลังขอมูลรวม  124,172 คํ า ท่ีมี
ขนาดตางๆ กันนับต้ังแต 45,621 คํ าถึง 654 คํ า จาก 18 แหลงขอมูล โดยท่ี 75,896 คํ าเปนแหลง
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และอีก 48,276 คํ าไดจากแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสาร (รายละเอียดของคลัง
ขอมูลภาษาไดแสดงไวในสวนภาคผนวก) ซึ่งพบวามีขอมูลท้ังหมดมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ี
จะนํ ามาเปนตัวแทนของเร่ืองท่ีศึกษาได

2.  หัวขอเร่ือง  หัวขอเร่ืองเปนสิ่งท่ีสํ าคัญท่ีสุดในการเลือกคลังขอมูล  หัว
ขอท่ีเลือกจะตองมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองการศึกษา สํ าหรับเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสีย ได
พยายามเลือกหัวขอท่ีเปนเร่ืองเก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนเทาน้ัน

3.  ประเภทของเอกสาร เปนประเภทของสิ่งพิมพ เชน เปนหนังสือ
ประเภทใด หรือเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือการโตตอบ เปนตน ประเภทเอกสารท่ีนํ ามารวมไว
ในคลังขอมูลคือบทความและคูมือการเรียนผานสื่ออินเทอรเน็ต

ในการเลือกขอมูลเพื่อรวมไวในคลังขอมูลภาษา ผูจัดทํ าไดใหความสํ าคัญ
กับขอมูลท่ีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสกอน ซึ่งไดโดยการสืบคนจากอินเทอรเน็ต  เพราะขอมูลท่ีได
น้ันหากเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกแลว จะเปนขอมูลแบบสํ าเร็จรูปคือสามารถนํ ามาใชสํ าหรับ
จัดเก็บเปนไฟลขอความลวน (Plain text) เพื่อใชในการประมวลผลไดตอไป  อยางไรก็ดี เน่ืองจาก
ขอมูลท่ีไดจากอินเทอรเน็ตมีความหลากหลายมาก และจัดทํ าเพื่อวัตถุประสงคตางๆ กัน ดังน้ัน ใน
การคัดเลือกขอมูล นอกจากจะใชเกณฑขางตนแลว ผูจัดทํ ายังพิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ ดังน้ี

1.  ท่ีมาของเอกสาร  ดูวาเอกสารนั้นๆ สรางหรือจัดทํ าข้ึนโดยองคกรใด
ในท่ีน้ีผูจัดทํ าจะใหความสํ าคัญแกเอกสารท่ีจัดทํ าโดยองคกรรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษามาก
เพราะเอกสารน้ันจะเปนกลางมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูโดยตรงและจะใหความสํ าคัญแกองคกร
เอกชน เชนบริษัทท่ีจํ าหนายสินคาหรือสารเคมีเพื่อใชในการบํ าบัดน้ํ าเสียนอย เพราะเอกสารจาก
แหลงขอมูลดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธสินคาโดยเฉพาะอยางย่ิงเอกสารที่มีตราสิน
คาประกอบอยูกับคํ าอธิบายกระบวนการ

2.  ลักษณะของเอกสาร ในท่ีน้ีผูจัดทํ าพยายามคัดเลือกเอกสารใหมาจาก
ประเภทของแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดตางๆ กัน  เพื่อใหขอมูลท่ีไดเปนตัวแทนของหัวขอท่ีเขียนข้ึน
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โดยผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ สถาบัน ซึ่งแบงไดเปนบทเรียน บทความท่ีใหความรู และรายงานของ
องคกร

3.  ความเปนตัวแทนของเร่ืองท่ีศึกษา (Representative)  เพื่อใหไดคลังขอ
มูลท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองการศึกษามากท่ีสุด  ในการดึงขอมูลจากแหลงขอมูลแตละแหง ผูจัดทํ าจะ
อานเน้ือหาของเอกสารเพื่อตัดสวนท่ีไมเก่ียวของกับหัวขอเร่ือง เพราะเอกสารแตละฉบับนอกจาก
จะกลาวถึงข้ันตอนและ/หรือองคประกอบในการบํ าบัดน้ํ าเสียแลว บางแหงจะพูดถึงภาวะมลพิษ
สิ่งแวดลอม  การบํ าบัดน้ํ าภายในครัวเรือนดวยระบบบํ าบัดสํ าหรับบาน  ปญหาการควบคุมระบบ
บํ าบัดน้ํ าเสีย หรือการบํ าบัดน้ํ าเสียข้ันตนสํ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมกอนท่ีจะระบายนํ้ าลงสูระบบ
บํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน เปนตน  อยางไรก็ดี ผูจัดทํ ายังคงเก็บขอมูลเหลาน้ีไวเพื่อการทํ าความเขาใจ
เก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสีย

4.3  รายละเอียดคลังขอมูลภาษา
สํ าหรับคลังขอมูลภาษาเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียน้ี ใชคลังขอมูลภาษาจาก

แหลงขอมูลท้ังสิ้น 18 แหลงขอมูล รวม 124,172 คํ า ซึ่งเปนขอมูลท่ีเพียงพอในการศึกษาและ
ประมวลผล  ขอมูลท้ังหมดน้ีไดมาจากแหลงขอมูลท้ังทางอินเทอรเน็ตและท่ีเปนเอกสาร ซึ่งเลือก
โดยใชเกณฑการเลือกดังท่ีไดกลาวไวในขอ 4.2 รายละเอียดแหลงขอมูลตอไปน้ีประกอบดวยรหัส
อางอิงซึ่งจะเปนรหัสท่ีใชเรียกแหลงขอมูลในสวนตอไปในประมวลศัพทน้ี  ท่ีมาของขอมูลแสดง
แหลงท่ีพบขอมูลซึ่งในที่น้ีเปนขอมูลท่ีไดจากอินเทอรเน็ตและหนังสือ วันท่ีปรับปรุงแหลงขอมูล
แสดงถึงวันท่ีสุดทายท่ีมีการปรับปรุงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตหรือปท่ีพิมพเอกสาร ชื่อเร่ืองและ
ผูแตงหรือองคกรท่ีจัดทํ าแหลงขอมูล  สรุปขอมูลเปนเน้ือหาโดยสังเขปท่ีไดจากขอมูลน้ัน และ
ขนาดขอมูลซึ่งแสดงถึงจํ านวนคํ า

รหัสอางอิง WT001.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.me.cc.va.us/dept/ietech/water_wastewater/d

istance_learning/courses/ENV149/env149_lessons.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

15 มกราคม 2545

ชื่อเร่ือง Wastewater Treatment Methods and Disposal
จดัทํ าโดย Mountain Empire Community College
สรุปขอมูล อธิบายวธิีการรวบรวมน้ํ าเสีย กระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสีย และ

กระบวนการกํ าจัดตะกอนโดยละเอียด
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ขนาดขอมูล 45,621 คํ า

รหัสอางอิง WT002.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.epa.gov/owm/pipes/sludmis/mstr-ch3.pdf.
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

03 กุมภาพันธ  2545

ชื่อเร่ือง Municipal Wastewater and Sludge Treatment
จดัทํ าโดย United States Environmental Protection Agency
สรุปขอมูล ขัน้ตอนการบํ าบัดน้ํ าเสียเร่ิมจากการบํ าบัดขั้นตน ขั้นสอง ขั้น

สาม การบํ าบัดตะกอน วิธีการตางๆ ในการบํ าบัดตะกอน
ขนาดขอมูล 4,657 คํ า

รหัสอางอิง WT003.txt
ท่ีมาของขอมูล Http://www.

impulz.net/buzzardsbay/environ/combined.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง Wastewater Treatment
จดัทํ าโดย Martin T. Auer and James R. Mihelcic, Michigan

Technological University
สรุปขอมูล ขัน้ตอนการบํ าบัดน้ํ าเสียขั้นตน ขั้นแรก ขั้นสอง และข้ันสูง

รวมท้ังรายละเอียดอุปกรณและระบบยอยตางๆ
ขนาดขอมูล 4,387 คํ า

รหัสอางอิง WT004.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.geocities.com/RainForest/5161/wwtps.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

23 พฤศจิกายน  2540

ชื่อเร่ือง How is Wastewater Treated to Remove Pollutants?
จดัทํ าโดย Joel  Gordon, a wastewater treatment plant chemist at

the city of Pittsfield, Berkshire Hills, Western
Massachusetts (USA).

สรุปขอมูล ประเภทของโรงบํ าบัดน้ํ าเสียและข้ันตอนการบํ าบัดขั้นแรก ขั้น
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ท่ีสองและข้ันสูง การกํ าจัดตะกอน
ขนาดขอมูล 3,170 คํ า
รหัสอางอิง WT005.txt
ท่ีมาของขอมูล http://x-stream.fortunecity.com/laras/63/id37.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง Pumping of Solid and Waste
จดัทํ าโดย Pump manufacturers and trade associations
สรุปขอมูล การสูบและการสงน้ํ าไปยังแหลงบํ าบัด ขั้นตอนการบํ าบัด

พรอมอุปกรณและระบบตางๆ
ขนาดขอมูล 2,942 คํ า

รหัสอางอิง WT006.txt
ท่ีมาของขอมูล http://hermes.ecn.purdue.edu/cgi/convertwq?5897
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง Water and Sewage Treatment for Small Communities
จดัทํ าโดย Linda G. Marek,   Vermont Water Resources Research

Center, The School of  Natural Resources, University of
Vermont.

สรุปขอมูล บทนํ า วิธีการบํ าบัดน้ํ าเสียแบบรวม อธิบายรายละเอียดการ
บํ าบัดท้ังสามข้ันตอนและการกํ าจัดตะกอน

ขนาดขอมูล 2,599 คํ า

รหัสอางอิง WT007.txt
ท่ีมาของขอมูล http://hermes.ecn.purdue.edu/cgi/convertwq?7747
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง Municipal Wastewater Treatment, Wastewater
Collection and Treatment Processes

จดัทํ าโดย James E. Hairston of ALABAMA COOPERATIVE
EXTENSION SERVICE, AUBURN UNIVERSITY,
ALABAMA
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สรุปขอมูล ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียของรัฐ Vermont การบํ าบัดขั้นแรก ขั้นสอง
และระบบยอยตางๆ รวมท้ังการบํ าบัดขั้นสูง

ขนาดขอมูล 1,980 คํ า

รหัสอางอิง WT008.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.gov.edmonton.ab.ca/am_pw/drainage_servi

ces/what_we_do/the_wastewater_treatment_process.ht
ml

วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง The Wastewater Treatment Process
จดัทํ าโดย The City of Edmonton in Alberta,  Canada
สรุปขอมูล วธิกีารบํ าบัดน้ํ าเสียท่ี Gold Bar Plant และข้ันตอนการบํ าบัด

ตัง้แตการบํ าบัดขั้นตน, ขั้นแรก ขั้นสองและข้ันสูง
ขนาดขอมูล 1,885 คํ า

รหัสอางอิง WT009.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.iamu.org/main/energy/water/waterreport.htm

#Wastewater Treatment Processes
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

17 มกราคม 2545

ชื่อเร่ือง Wastewater Treatment Processes
จดัทํ าโดย Iowa Association of Municipal Utilities
สรุปขอมูล การบํ าบัดน้ํ าเสียสามขั้นตอน การกํ าจัดตะกอนและฆาเชื้อโรค
ขนาดขอมูล 1,314 คํ า

รหัสอางอิง WT010.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.city.toronto.on.ca/sewers/treatment.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

พ.ศ. 2545

ชื่อเร่ือง The Wastewater  Treatment Process
จดัทํ าโดย City of Toronto
สรุปขอมูล ประเภทการบํ าบัดน้ํ าเสียท้ังสามข้ันตอน และการกํ าจัด
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ตะกอน
ขนาดขอมูล 1,297 คํ า

รหัสอางอิง WT011.txt
ท่ีมาของขอมูล http://web.njit.edu/~hsieh/fed/wastewtr.html
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

16 พฤศจิกายน 2542

ชื่อเร่ือง Wastewater Treatment
จดัทํ าโดย NJIT University Computing System
สรุปขอมูล คณุสมบัติของน้ํ าเสีย ขั้นตอนการบํ าบัดน้ํ าเสีย ระบบยอยใน

การบํ าบัดขั้นท่ีสองและการบํ าบัดตะกอน
ขนาดขอมูล 1,172 คํ า

รหัสอางอิง WT012.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www-unix.oit.umass.edu/~envhl567/REPORT.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

05 กนัยายน 2544

ชื่อเร่ือง Principles of Municipal Sewage Treatment
จดัทํ าโดย The Belchertown Conservation Commission
สรุปขอมูล การบํ าบัดน้ํ าเสียสามขั้นตอน การบํ าบัดและกํ าจัดตะกอน
ขนาดขอมูล 1,123 คํ า

รหัสอางอิง WT013.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.isesco.org.ma/pub/Eng/water/Chap8.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง Water Resources Management
จดัทํ าโดย Islamic Education, Scientific and Cultural Organization
สรุปขอมูล อธิบายองคประกอบของน้ํ าเสีย วิธีการจัดเก็บน้ํ าเสียและวิธี

การบํ าบัดน้ํ าเสีย
ขนาดขอมูล 1,146 คํ า

รหัสอางอิง WT014.txt
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ท่ีมาของขอมูล http://ohioline.osu.edu/aex-fact/0768.html
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

ไมไดระบุไว

ชื่อเร่ือง Wastewater Treatment Principles and Regulations
จดัทํ าโดย Karen Mancl of Ohio State University
สรุปขอมูล ขัน้ตอนการบํ าบัดน้ํ าเสียสามขั้นตอน ระบบยอยสํ าหรับการ

บํ าบัดน้ํ าเสียขั้นท่ีสอง
ขนาดขอมูล 1,006 คํ า

รหัสอางอิง WT015.txt
ท่ีมาของขอมูล Http://www.dyeronline.com/wastewater/process.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

03 ธนัวาคม 2541

ชื่อเร่ือง Wastewater Treatment Process
จดัทํ าโดย Dryer Wastewater Department of Community of Dyer,

Indiana
สรุปขอมูล ขัน้ตอนการบํ าบัดน้ํ าเสียจากข้ันตน ขั้นแรก ขั้นสอง ขั้นสูง การ

ฆาเชื้อโรค และการบํ าบัดตะกอน
ขนาดขอมูล 943 คํ า

รหัสอางอิง WT016.txt
ท่ีมาของขอมูล http://www.clevelandutilities.com/fphtml.htm
วันท่ีปรับปรุง
แหลงขอมูล

พ.ศ. 2544

ชื่อเร่ือง Water Treatment and Quality
จดัทํ าโดย Cleveland Utilities Company
สรุปขอมูล วธิกีารบ ําบัดน้ํ าเสียโดยคราว  กระบวนการในการบํ าบัดน้ํ า

เสีย
ขนาดขอมูล 654 คํ า

รหัสอางอิง WT017.txt
ท่ีมาของขอมูล Handbook of Water and Wastewater Treatment

Technology
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ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2538
ชื่อเร่ือง Water Characteristics, Gravity

Separation/Sedimentation, Biological Treatment
Systems

จดัทํ าโดย Paul N. Cheremisinoff, New Jersey Institute of
Technology, New Jersey.

สรุปขอมูล อธิบายลักษณะของน้ํ าเสีย การตกตะกอน และวิธีการบํ าบัด
น้ํ าเสียพรอมอุปกรณ

ขนาดขอมูล 38,881

รหัสอางอิง WT018.txt
ท่ีมาของขอมูล Design of Municipal Wastewater Treatment Plant,

Volume 1 and Volume 2, WEF Manual of Practice No. 8
ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2535
ชื่อเร่ือง Overall Design Considerations,  Preliminary Treatment,

Primary Treatment, Add-on Processes for Advanced
Wastewater Treatment

จดัทํ าโดย Joint Task Force of the Water Environment Federation.
สรุปขอมูล ขอมลูการออกแบบระบบและองคประกอบตางๆ วิธีการบํ าบัด

ขัน้เตรียมการ การบํ าบัดขั้นตน และการบํ าบัดขั้นสูง
ขนาดขอมูล 9,395

หลังจากศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีไดจากคลังขอมูลภาษาและเอกสารอางอิงอ่ืนแลวข้ัน
ตอนตอไปคือการดึงศัพท ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป

การดึงศัพท (Extraction)
การดึงศัพทหมายถึงการเลือกคํ าตางๆ จากคลังขอมูลภาษาที่คิดวาเปนศัพทของ

สาขาวิชาเฉพาะซึ่งนับเปนวัตถุประสงคหลักของการทํ าประมวลศัพท   ในการดึงศัพท ผูจัดทํ าควร
จะตองมีความรูในมโนทัศนของสาขาวิชาท่ีตองการทํ าประมวลศัพท  แลวจึงใชความรูดังกลาวใน
การเลือกศัพทท่ีพบจากคลังขอมูล โดยศัพทท่ีเลือกน้ันจะตองเก่ียวของกับหัวขอท่ีจัดทํ า ดังน้ันใน
การดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษาจึงตองพิจารณาขอบเขตที่ศึกษาและความถ่ีท่ีพบไปพรอมๆ กัน
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สํ าหรับการดึงศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน  พบวาเมื่อตัดคํ าท่ีมีหนาท่ีทาง
ไวยากรณแลว ยังพบคํ าท่ีมีความถ่ีสูงชุดหน่ึงท่ีจะตองนํ ามาพิจารณาวาเปนศัพทหรือไมตามท่ีได
กลาวไวขางตน  อยางไรก็ดี คํ าท่ีมีความถ่ีสูงไมจํ าเปนตองเปนศัพทในขอบเขตของเร่ืองท่ีศึกษา
เสมอไป ดังน้ันในการพิจารณาวาเปนศัพทหรือไมน้ัน ยังตองคํ านึงถึงขอบเขตหัวขอท่ีศึกษาดวย
นอกจากน้ี เมื่อพบคํ าใดที่ไมแนใจ จะนํ าคํ าน้ันมาตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญในสาขาเพื่อยืนยันอีก
คร้ังหน่ึง

ในการเลือกชุดศัพท ผูจัดทํ าไดพิจารณาคํ าเด่ียว คํ าประสม 2 คํ า และคํ าประสม
3 คํ าพรอมๆ กันไป  พบวาสํ าหรับคํ าเด่ียว 102 คํ า พบคํ าท่ีเปนศัพทในขอบเขตท่ีศึกษาเพียง 13
คํ า  คํ าประสม 2 คํ าพบคํ าท่ีเปนศัพทในขอบเขตท่ีศึกษาถึง 43 คํ า และคํ าประสม 3 คํ าพบคํ าท่ี
เปนศัพทในขอบเขตท่ีศึกษา 12 คํ า  รวมศัพทท่ีไดจากขั้นตอนน้ีคือ 68 คํ า  เมื่อพิจารณาดูวา
เพราะเหตุใดคํ าท่ีเปนคํ าเด่ียวและคํ าประสม 3 คํ าจึงเปนศัพทเพียงไมก่ีคํ า พบวา คํ าท่ีเปนศัพท
สํ าหรับเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียน้ันเปนศัพทท่ีประกอบดวยคํ าประสม 2 คํ า เปนสวนใหญ  เมื่อไดชุด
ศัพทดังกลาวแลว จึงนํ าชุดศัพทมาตรวจสอบดวยเกณฑอ่ืนนอกเหนือจากความถ่ีตามหลักเกณฑ
ของ Cabrè (Cabrè, 1999 : 136-137) ดังตอไปน้ี

1.  พิจารณาจากคํ าและความสัมพันธระหวางคํ าน้ันกับมโนทัศนในสาขาวิชา
2.  เปนคํ าเด่ียวท่ีมีนามวลีขยาย เชน  sludge treatment process, activated

sludge process
3.  ไมสามารถแทรกคํ าในนามวลีท่ีเปนศัพทได เชน primary treatment process

ไมสามารถแทรกคํ าเปน primary treatment a process ได
4.  ไมสามารถใสคํ าขยายสํ าหรับคํ าท่ีประกอบกันเปนวลีได เชน grit chamber

ไมสามารถใช grit two chambers ได
5.  ศัพทน้ันสามารถแทนท่ีไดดวยคํ าเหมือน (Synonym) เชน oxidation pond มี

ความหมายเหมือนกับ stabilization pond ในประโยค A  stabilization  pond or "oxidation
pond" as it is often called, is usually a shallow earthen basin of controlled shape, which
is designed for treating wastewaters from small communities [WT001.TXT]

6.  มีคํ าตรงขาม (Antonym) กับคํ าๆ น้ันในสาขาเดียวกัน เชน คํ าวา Organic
และ Inorganic ในประโยค  Secondary Treatment In an average strength wastewater the
total solids may be classified as being  organic  or inorganic in origin. [WT001.TXT]
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7.  หากเปนคํ าประสม เมื่อแยกคํ าแตละคํ าออกจากคํ าประสม ความหมายท่ีได
จะไมเหมือนเดิม เชน คํ าวา grit chamber  ซึ่งหมายถึง ถังแยกตะกอนกรวดทราย ในประโยค Grit
chambers are tanks designed to slow water down for the grit (sand, grit, and gravel) to
drop to the bottom. [WT011.TXT] แตถาแยกคํ า Chamber คํ าเดียวจะแปลวาหอง

นอกจากน้ี ผูจัดทํ าไดนํ าคํ าท่ีคิดวาเปนศัพทท่ีมีความถ่ีสูงและอยูในขอบเขตท่ี
ศึกษามาพิจารณาคูกับเกณฑของ Pearson (Pearson, 1998 : 128-134) โดยดูจากบริบทซึ่งคน
หาไดดวยโปรแกรม Win Concordance  พบวาคํ าสวนใหญท่ีไดตรงกับหลักเกณฑ Linguistic
Signal  คือคํ าท่ีเปนศัพทจะปรากฏคูกับคํ าวา (is/are) called, known as,  คํ าท่ีเปนศัพทจะ
ปรากฏตอจากคํ า �e.g.�,  คํ าท่ีเปนศัพทปรากฏตอทายคํ าวา �the term�,  หรืออยูในเคร่ืองหมาย
��� หรือคํ าๆ ท่ีเปนศัพทอยูทายประโยคและประโยคถัดมาขึ้นตนดวยคํ าวา This process, This
method, This device ดังน้ี

1.  มีคํ าท่ีปรากฏในลักษณะคํ านิยาม เชน Suspended solids are undissolved
material in wastewater which will not pass through a glass fiber filter. [WT001.TXT]

2.  มีคํ าปรากฎคูกับคํ าวา This process, this method, this device เชน This
process of nitrification involves the conversion of ammonia, nitrogen and organic
nitrogen to  nitrate nitrogen.

3.  มีคํ าปรากฏตอทายคํ าวา The term เชน The terms "primary" and
"secondary" treatment have been used to generally describe a degree of treatment

4.  มีคํ าปรากฏตอทายคํ าวา �is (are) called as, known as� เชน The sludge
so re-used is known as returned sludge

จากนั้นจึงนํ าชุดศัพทท่ีไดมากํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) ซึ่ง
จะกลาวในบทตอไป
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บทท่ี 4
การสรางมโนทัศนสัมพันธ  บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน

และบันทึกขอมูลศัพท

การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network)
การกํ าหนดมโนทัศนสัมพันธ ชวยใหผูจัดทํ าไดประมวลศัพทท่ีมีมโนทัศนท่ีเก่ียว

ของกัน ทํ าใหผูจัดทํ าทราบวา ในชุดศัพทเบ้ืองตนท่ีนํ ามาพิจารณานั้น มีมโนทัศนใดท่ีขาดไปบาง
ประกอบกับการศึกษาบริบทในโปรแกรม Win Concordance ทํ าใหผูจัดทํ าพบมโนทัศนใหมๆ เพิ่ม
เติม เมื่อพบมโนทัศนท่ีขาดไป  ก็จะตรวจสอบมโนทัศนน้ันกับคลังขอมูลอีกคร้ัง และนํ ามาตรวจ
สอบวาเปนศัพทหรือไมตามเกณฑตางๆ ท่ีกลาวมา พรอมท้ังปรึกษากับผูเชี่ยวชาญควบคูกันไป ทํ า
เชนน้ีไปจนกวาจะไดศัพทท่ีครอบคลุมทุกมโนทัศนท่ีเก่ียวของกับหัวขอ  จึงไดประมวลศัพทดาน
การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนที่ครบถวนตามวัตถุประสงค  ดังน้ัน การทํ ามโนทัศนสัมพันธ จึงชวยใหผูทํ า
ประมวลศัพทสามารถตรวจสอบมโนทัศนตางๆ ใหครอบคลุมขอบเขตของเร่ืองท่ีศึกษาไดครบถวน

ในการทํ ามโนทัศนสัมพันธเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนนี้ พบวามีมิติท่ีเก่ียวของ
กับการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนทั้งสิ้น 6 มิติดวยกันคือ มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา
มโนทัศนสัมพันธแบงตามวัตถุประสงคของกระบวนการ มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานท่ีเกิด
กระบวนการ  มโนทัศนสัมพันธแบงตามวิธีการ และมโนทัศนสัมพันธแบงตามผลิตผลของกระบวน
การ   ในการนํ าเสนอขอมูลและความสัมพันธดานตางๆ  จะใชแผนภาพแสดงมโนทัศนท่ีแสดงถึง
กระบวนการโดยรวม เชน Preliminary Treatment Process, หรือ Activated Sludge Process
เปนตน  พรอมคํ าอธิบายกระบวนการเพื่อใหผูอานไดภาพท่ีชัดเจนเก่ียวกับแผนภาพน้ันๆ ย่ิงข้ึน
จากน้ันจึงแสดงภาพเครือขาย (Network) เพื่ออธิบายถึงมโนทัศนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกัน โดยแสดง
ความเช่ือมโยงและความสัมพันธของแตละมโนทัศนไปในขณะเดียวกัน

ในการทํ าประมวลศัพท จํ าเปนตองกํ าหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศน
เพื่อสื่อใหเห็นวาแตละมโนทัศนมีความสัมพันธกันอยางไร  ความสัมพันธของมโนทัศนน้ีจะชวย
สรางความเขาใจใหแกผูอานไดมากย่ิงข้ึน ในการกํ าหนดรูปแบบความสัมพันธตามหลักเกณฑของ
Sager (Sager, 1990 : 28-39) ไดกํ าหนดรูปแบบของมโนทัศนไวคือ

1.  รูปแบบความสัมพันธมาตรฐานที่พบบอยในการทํ าประมวลศัพท แบงเปน
-   ความสัมพันธแบบ Generic Relationship  แสดงถึงมโนทัศนท่ีจัดอยูใน

ประเภทเดียวกันกับอีกมโนทัศนหน่ึง แตความสัมพันธระหวางสองมโนทัศนอยูในลักษณะ
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Superordinate และ Subordinate โดยท่ีมโนทัศนท่ีเปน Superordinate จะแสดงมโนทัศนท่ีกวาง
กวาและมโนทัศนท่ีเปน Subordinate เปนมโนทัศนท่ีแคบกวาเชน  Computer แบงเปน
Notebook และ Desktop โดยท่ี Notebook และ Desktop  ตางก็เปนคอมพิวเตอรประเภทหน่ึงแต
มีคุณสมบัติแตกตางกัน

-  ความสัมพันธแบบ Partitive Relationship แสดงถึงมโนทัศนท่ีประกอบดวย
สวนตางๆ หลายสวนเชน Computer ประกอบดวย Mainboard,  RAM,  Disc Drives

-  ความสัมพันธแบบ Polyhierarchical Relationship แสดงถึงมโนทัศนท่ีมโน
ทัศนหน่ึงอยูไดมากกวาหน่ึงลํ าดับชั้น เชน Computer แบงเปน Notebook กับ Desktop ในขณะท่ี
ท้ัง Notebook และ Desktop ตางก็มีคุณสมบัติเปน Personal Computer

-  รูปแบบความสัมพันธซับซอน เปนความสัมพันธแบบอ่ืนๆ ท่ีตางไปจาก
ความสัมพันธมาตรฐานขางตน เชน

Activity - Place เชน การทํ าถานหิน กับ เหมืองถานหิน
Material � State เชน เหล็ก กับ สนิม

สํ าหรับรูปแบบความสัมพันธท่ีใชในประมวลศัพทฉบับน้ีไดใชความสัมพันธท้ัง
สิ้น 16  รูปแบบดังตอไปน้ีคือ

ตารางที่ 1 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตางๆ  ท่ีใชในประมวลศัพท

Abbr. Relation Description
CE Cause � Effect แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนสาเหตุและอีกมโน

ทัศนหน่ึงเปนผลจากสาเหตุน้ัน เชน ของแข็งท้ัง
หมดเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหเกิดน้ํ าเสีย

CO Container � Object แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนภาชนะบรรจุ และ
อีกมโนทัศนหน่ึงเปนส่ิงท่ีบรรจุอยูในภาชนะน้ัน
เชน ถังเติมอากาศ บรรจุ น้ํ าตะกอน

GS Generic � Specific แสดงถงึมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนมโนทัศนท่ีกวางกวา
อีกมโนทัศนหน่ึง เชน บอเติมอากาศ แบงไดเปน
สระเติมอากาศ และบอแฟคัลเททีฟ

MC Material � Process แสดงถงึมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนวัตถุดิบสํ าหรับอีก
มโนทัศนซึ่งเปนกระบวนการ เชน น้ํ าเสียเปนวัตถุ
ดบิสํ าหรับการบํ าบัดขั้นตน
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OC Object � Characteristics แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงเปนส่ิงของและอีกมโน
ทัศนหน่ึงเปนคุณสมบัติของส่ิงของน้ัน เชน ของ
เสียท่ีเปนของแข็งมีคุณสมบัติเปนสารอินทรีย
หรือสารอนินทรีย

OL Object � Location แสดงมโนทัศนหน่ึงเปนส่ิงของและอีกมโนทัศน
เปนท่ีรับส่ิงของน้ัน เชน ขยะตะแกรงและกรวด
ทรายจะตองนํ าไปฝงท่ีหลุมฝงกลบ

PB Process � By-product แสดงถงึมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนผลผลิตพลอยไดของกระบวน
การนัน้ เชน การบํ าบัดน้ํ าเสียทํ าใหเกิดผลผลิต
พลอยไดคือตะกอน

PE Phenomenon �
Measurement

แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนมาตรวัดส่ิงท่ีเกิดขึ้นน้ัน เชน น้ํ า
เสียสามารถวัดดวยคาบีโอดีและซีโอดี

PI Process � Instrument แสดงถงึมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนอุปกรณสํ าหรับกระบวนการน้ัน
เชน ระบบบอปรับเสถียรประกอบดวยอุปกรณ
คือบอปรับเสถียร

PL Process � Location แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนสถานท่ีเกิดกระบวนการนั้น
เชน การบํ าบัดน้ํ าเสียเกิดขึ้นท่ีโรงบํ าบัดน้ํ าเสีย

PM Process � Method แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงท่ีเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการสํ าหรับกระบวนการน้ัน
เชน กระบวนการบํ าบัดขั้นตนประกอบดวยวิธี
การทํ าใหลอยหรือการตกตะกอน

PN Process � Next Process แสดงถงึมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการตอไป เชน น้ํ าเสีย
เมือ่บํ าบัดในกระบวนการข้ันท่ีสามแลวจะสงตอ
ไปกระบวนการฆาเชื้อโรคตอไป

PP Process � Product แสดงถงึมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนผลท่ีไดจากกระบวนการ เชน
การบํ าบัดขั้นตนจะไดผลคือน้ํ าท้ิงข้ันตนและ
สลัดจขั้นตน
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PS Problem � Solution แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนปญหาและอีกมโน
ทัศนหน่ึงเปนวิธีการแกไขปญหาน้ัน เชน น้ํ าเสีย
แกไขโดยการบํ าบัดน้ํ าเสีย

PU Process � Purpose แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหน่ึงเปนวัตถุประสงคของกระบวนการ
น้ัน เชน การบํ าบัดน้ํ าเสียมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปลอยน้ํ าท่ีบํ าบัดลงสูแหลงรับน้ํ า

WP Whole � Part แสดงถึงมโนทัศนหน่ึงซึ่งเปนสวนประกอบของ
อีกมโนทัศนหน่ึง เชน การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน
แบงไดเปนกระบวนการตางๆ คือ ขั้นเตรียมการ
ขัน้ตน ขั้นท่ีสอง ขั้นท่ีสาม และการฆาเชื้อโรค

การทํ าบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)
ตามหลักการของ Cabrè บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนเปนจุดเร่ิมตนในการแสดงขอ

มูลของประมวลศัพท   ซึ่งประกอบดวยศัพทและขอมูลตางๆ ของศัพทน้ันตามท่ีพบในคลังขอมูล
ภาษา โดยท่ัวไปแลว บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนประกอบดวยรายละเอียดตอไปน้ี (Cabrè, 1999 :
137-138)

1. ศัพท (Entry) คือศัพทตามที่พบในคลังขอมูลภาษา เปนรูปศัพทปกติท่ีพบ
2. ปริบทท่ีพบศัพท (Context)
3. รูปไวยากรณ (Grammatical Category)
4. การอางอิงแหลงท่ีมา (Reference of Source Document)
5. ภาพประกอบ (Illustration)
6. ผูแตง วันท่ีแตง (Author/Date)
สํ าหรับการทํ าบันทึกขอมูลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนนี้ ประกอบดวยราย

ละเอียดคือ
1.  ศัพท (Entry) แสดงมโนทัศนท่ีเปนศัพท
2.  ศัพทภาษาอังกฤษ (Eng.) แสดงศัพทภาษาอังกฤษในรูปแบบการใชงานตางๆ

ท่ีพบ พรอมแหลงท่ีมา
3.  ศัพทภาษาไทย (Th.) แสดงศัพทเทียบเทาภาษาไทยตามท่ีพบในเอกสารหรือ

หนังสือพรอมแสดงแหลงท่ีมา  ในท่ีน้ีจะใชหนังสือและเอกสารรวม 6 ฉบับดวยกัน เพื่อใหเห็นถึง
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ความหลากหลายในการใชศัพทภาษาไทย นอกจากน้ี ในการกํ าหนดศัพทภาษาไทยนั้นจะใชหลัก
เกณฑ 2 หลักเกณฑดวยกันคือ

-  นํ าศัพทภาษาไทยที่พบวาเปนบทแปลจากภาษาอังกฤษมาใช  สํ าหรับ
หนังสือบางเลมหรือในเอกสารบางฉบับจะเปนบทแปลโดยไมมีการวงเล็บภาษาอังกฤษกํ ากับไว 
ท้ังน้ีเพราะผูแตงอาจเห็นวาเปนคํ าท่ีสามารถเขาใจไดงายและตรงไปตรงมา เชนคํ าวา Organic ซึ่ง
แปลวา สารอินทรีย หรือคํ าวา Sedimentation ซึ่งแปลวา การตกตะกอน ผูจัดทํ าจึงตองใชเกณฑ
เทียบเคียงจากความหมายแลวนํ ามาเปนคํ าแปล

-  ใชเกณฑบริบทเพื่อคนหาศัพท  ในหนังสือหรือคูมือ จะมีการวงเล็บภาษา
อังกฤษไวกับภาษาไทย จึงทํ าใหเห็นไดชัดเจนวาในภาษาไทยมีการใชคํ าใดเพื่อสื่อถึงศัพทภาษา
อังกฤษน้ัน เชน คํ าวา การบํ าบัดขั้นตน จะมีวงเล็บภาษาอังกฤษวา (Primary Treatment)  อยางไร
ก็ดี แมวาจะมีการวงเล็บภาษาอังกฤษ แตก็พบวา ภาษาไทยมีการแปลท่ีแตกตางกันออกไป เชน
คํ าวา Activated Sludge Process บางเอกสารใชคํ าวา กระบวนการแอกติเวเต็ดสลัดจ บาง
เอกสารใชคํ าวา ระบบเอเอส ซึ่งเปนชื่อยอ จึงเลือกทุกคํ าท่ีพบมาเสนอ

4.  ขอมูลศัพทในคลังขอมูลภาษา (Feature) แสดงขอมูลสรุปท่ีไดจากคลังขอมูล
ภาษา

5.  ความสัมพันธของมโนทัศน (Conceptual Relations) แสดงความสัมพันธของ
มโนทัศนตางๆ พรอมคํ าอธิบาย

6.  ตัวอยางแสดงการใชในบริบทภาษาอังกฤษ (Extraction) เปนขอมูลท่ีไดจาก
คลังขอมูลภาษาแสดงบริบทของการใชศัพทน้ันๆ

เมื่อใชคํ าสั่ง Word Search ในโปรแกรม Win Concordance จะแสดงบริบทมาก
มายสํ าหรับแตละศัพท ในการเลือกบริบทจึงใชเกณฑการเลือกของ Cabrè ดังตอไปน้ี  (Cabrè,
1999 : 138-139)

1.  Defining Context เปนบริบทท่ีแสดงขอมูลในดานของความหมายของ
ศัพทน้ัน

2.  Testimonial Context  เปนบริบทท่ีแสดงวาศัพทน้ันปรากฏในบริบท โดย
ไมใหขอมูลอ่ืน

3.  Metalinguistic Context เปนบริบทท่ีใหขอมูลเก่ียวกับศัพทในลักษณะท่ี
เปนหนวยภาษา
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ในการเลือกบริบทท่ีจะมาใช จะเลือกตามบริบทท่ีเปน Defining Context กอน
เพราะบริบทประเภทน้ีใหขอมูลท่ีใหความหมายของศัพทโดยตรง หากศัพทใดไมสามารถหาบริบท
ประเภทน้ีได ก็จะหาบริบทประเภทอ่ืน แตโดยสวนใหญในแตละมโนทัศนจะแสดงดวยบริบทท่ีแตก
ตางกันออกไป เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับศัพทไดชัดเจนขึ้น

7.  รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category) แสดงรูปไวยากรณท่ีพบวา
มีการใชสํ าหรับศัพทน้ันๆ ในคลังขอมูลเชนเปนคํ านาม (Noun) หรือกริยา (Verb)

8.  Note แสดงหมายเหตุกํ ากับสํ าหรับศัพทหรือมโนทัศนท่ีตองใหรายละเอียด
เพิ่มเติม

ปญหาท่ีพบในขั้นตอนการดึงศัพท  การสรางมโนทัศนสัมพันธ และการทํ า
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน

1.  ในการดึงศัพท บางคร้ังผูจัดทํ าไมแนใจวาคํ าๆ หน่ึงเปนศัพทหรือไม จึงแก
ปญหาโดยการสอบถามผูเชี่ยวชาญวาคํ าๆ น้ันหมายถึงอะไรและมีความเก่ียวของกับมโนทัศนอ่ืนๆ
อยางไรบาง จากน้ันจึงนํ ามาจัดเขากับระบบมโนทัศนท่ีมีอยูประกอบกับเกณฑการเลือกอ่ืนๆ นอก
เหนือจากเกณฑความถ่ี

2.  ในการการคนหาศัพทในบริบทท่ีพบจาก Win Concordance ทํ าใหพบมโน
ทัศนใหมๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีความเก่ียวของกับศัพทท่ีศึกษาอยู  จึงตองกลับไปคนควาจากหนังสืออาง
อิงตางๆ และสอบถามผูเชี่ยวชาญ โดยใชขอบเขตของเร่ืองท่ีศึกษาเปนหลัก หรือหากพบคํ าศัพทใด
ท่ีไมแนใจวาอยูในขอบเขตหรือไม ก็จะตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญหรือหนังสืออางอิง

3.  สํ าหรับคํ าท่ีพบวาเปนคํ าท่ัวไปที่ไมนาจะเปนศัพทเพราะเปนศัพทในสาขาวิชา
อ่ืน เชน คํ าวา Organic ซึ่งเปนศัพทเฉพาะทางชีววิทยา  จะใชวิธีพิจารณาดูวามีความหมายอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากความหมายพื้นฐานสํ าหรับเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียหรือไม  เมื่อพิจารณาแลวพบวา
คํ าวา Organic ซึ่งดูแลวอาจเปนคํ าท่ัวไป แตก็เปนมโนทัศนหน่ึงซึ่งมีความสํ าคัญเน่ืองจากสาร
อินทรียเปนองคประกอบท่ีสํ าคัญซึ่งทํ าใหเกิดน้ํ าเสีย และเปนสิ่งท่ีผูบํ าบัดจะนํ ามาพิจารณาในการ
เลือกวิธีในการบํ าบัดน้ํ าเสีย จึงนับวาคํ าน้ีเปนศัพท

4.  ในการสรางมโนทัศนสัมพันธ  บางคร้ังรูปแบบความสัมพันธพื้นฐานไมสื่อถึง
ความสัมพันธของมโนทัศนท่ีตองการ จึงใชวิธีสรางความสัมพันธใหม ในท่ีน้ีมโนทัศนสัมพันธท้ัง
หมดจึงมี 16 ความสัมพันธ รายละเอียดดังแสดงไวในตารางท่ี 1 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบ
ตางๆ  ท่ีใชในประมวลศัพท
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5.  ในการอธิบายมโนทัศนบางมโนทัศน ไมสามารถอธิบายไดดวยแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ (Chart) เทาน้ัน ดังน้ัน เพื่อใหไดเห็นภาพรวมท้ังหมด จึงสรางภาพประกอบ
(Illustration) สํ าหรับมโนทัศนน้ันเพื่อใหเขาใจมโนทัศนน้ันๆ ไดดีข้ึน และใหคํ าอธิบายภาพรวม
ดวย เชน ภาพประกอบสํ าหรับการบํ าบัดแบบ Trickling Filter  จากน้ันจึงแสดงแผนภูมิเพื่อแสดง
มโนทัศนยอย

6.  ปญหาการใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูอาน  ซึ่งเปนขอมูลท่ีชวยใหผูอานสามารถเขา
ใจถึงมโนทัศนท่ีกํ าลังกลาวถึงและมโนทัศนอ่ืนท่ีเก่ียวของ จะอธิบายไวในชอง Note

7.  ปญหาในการกํ าหนดศัพทภาษาไทย ในท่ีน้ีใชหนังสือและเอกสารอางอิง
สํ าหรับการกํ าหนดศัพทภาษาไทย 7 เลม  ซึ่งจะมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียแตก
ตางกันออกไป เชน บางเลมพูดโดยใชพื้นฐานของการบํ าบัดตามลํ าดับ (Preliminary treatment
ไปจนถึง tertiary treatment) สวนบางเลมจะพูดในแงของวิธีการบํ าบัด (เชนการบํ าบัดทางกาย
ภาพ เคมี ชีวภาพ) ทํ าใหแตละเลมน้ันครอบคลุมเน้ือหาท่ีตางกันไป จึงพบคํ าแปลสํ าหรับศัพทคํ า
หน่ึง แตในอีกเลมหน่ึงอาจไมพบคํ าศัพทน้ัน  จึงใชวิธีอางอิงเฉพาะหนังสือหรือเอกสารท่ีพบคํ าแปล
สวนเอกสารใดท่ีมีเน้ือหาไมครอบคลุมถึงศัพทน้ันหรือไมมีคํ าแปลก็จะไมกํ ากับไว

การทํ าบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
หลังจากท่ีทํ าบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน (Extraction Record) แลว ข้ันตอนตอไป

คือการทํ าบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)  ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทายและนับวามีความ
สํ าคัญมากท่ีสุดในการจัดทํ าประมวลศัพท เพราะบันทึกขอมูลศัพทจะแสดงขอมูลสํ าคัญของศัพท
ท่ีได เชน คํ าศัพทในภาษาอังกฤษคูกับศัพทภาษาไทย คํ านิยาม รูปแบบทางไวยากรณ หมวดเร่ือง
ตัวอยางการใช รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ เชน คํ าเหมือน คํ าตรงขาม คํ ายอ เปนตน

บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับศัพท (เปนขอมูลท่ีดึง
จากบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน หรือเอกสารอางอิงตางๆ )  รายการตางๆ ในบันทึกขอมูลศัพทจะ
แสดงตามหลักเกณฑพื้นฐาน ลักษณะของบันทึกขอมูลศัพทมีหลายแบบดวยกันข้ึนอยูกับความ
ตองการและวัตถุประสงคของการใชงานในองคกร ซึ่งสามารถแบงไดเปน (Cabrè, 1999 : 124)

1.  บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว (Monolingual Records)
2.  บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคํ าแปลเทียบเคียง  (Monolingual

Records with equivalents) เปนบันทึกขอมูลศัพทพรอมกับคํ าแปลเทียบเคียงในอีกภาษาหน่ึง
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3.  บันทึกขอมูลศัพทสองภาษาหรือหลายภาษา (Bilingual or Multilingual
Records) แสดงขอมูลของศัพทอยางครบถวนท้ังสองภาษาหรือหลายภาษา

บันทึกขอมูลศัพทตามมาตรฐานจะประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี  (Cabrè, 1999 :
123-126)

1. รายการศัพท  (Entry Term)
2. ท่ีมาของศัพท (Source of Term)
3. รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category)
4. สาขาวิชาท่ีปรากฏศัพท (Subject Area)
5. คํ านิยาม (Definition)
6. ท่ีมาของคํ านิยาม (Source of Definition)
7. บริบทพรอมท่ีมาของบริบท (Context and Source of Context)
8. รายการอางอิงกับศัพทเหมือน (Cross-reference to synonymous terms)
9. คํ าเทียบเคียงในภาษาอ่ืน  (Equivalents in other language) ถาตองการ
แสดงไว

10. รายการอางอิง (Cross References)
11. ขอมูลเก่ียวกับรายการ เชน ผูแตงและวันท่ี (Management data for the

record : the record�s author and date)

สํ าหรับบันทึกขอมูลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียน้ี  จะมีลักษณะเปนบันทึกขอมูล
ศัพทภาษาเดียวพรอมคํ าแปลเทียบเคียง (Monolingual Records with equivalents) มีวัตถุ
ประสงคเพื่อนํ าเสนอศัพทท่ีพบในการบํ าบัดน้ํ าเสีย และเสนอคํ าภาษาไทยเทียบเคียงท่ีมีผูเคยใช
ซึ่งพบไดในหนังสือหรือเอกสารตางๆ   บันทึกขอมูลศัพทท่ีไดจึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี

1.  รายการศัพท  (Eng.)เปนคํ าศัพทท่ีพบในขอบเขตหัวขอเร่ืองคือการบํ าบัดน้ํ า
เสีย โดยแสดงตามหลักเกณฑของพจนานุกรม คือ คํ านามจะแสดงในรูปของเอกพจน  สวนคํ า
กริยาจะแสดงดวยกริยาชองท่ี 1

2.  ศัพทภาษาไทย (Thai) เปนศัพทภาษาไทยเทียบเคียงท่ีคนพบวามีการใช โดย
อางอิงจากหนังสือประเภทตางๆ  (รายละเอียดไดแสดงไวในสวนของหนังสืออางอิงสํ าหรับศัพท
ภาษาไทย) ศัพทภาษาไทยที่พบในบันทึกขอมูลศัพทจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอมูลศัพท
เบ้ืองตน เพราะมีจุดประสงคท่ีการนํ าเสนอศัพทท่ีเคยใชไว  แตสํ าหรับศัพทท่ีไมไดกํ าหนดไว หรือ
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ไมพบในหนังสือหรือเอกสารอางอิง จะใชวิธีการบัญญัติศัพทข้ึน และระบุวิธีการบัญญัติไวในสวน
Note

สํ าหรับบางศัพทจะพบวามีการใชภาษาไทยมากกวา 1 รูปแบบ ในท่ีน้ีจะนํ าเสนอ
การใชทุกรูปแบบที่พบในหนังสืออางอิงสํ าหรับศัพทภาษาไทย โดยจัดเรียงความสํ าคัญตามลํ าดับ
ดังน้ี

2.1 สํ าหรับศัพทท่ีพบวามีการใชในหนังสืออางอิงมากกวา 1 แหง จะกํ าหนด
ใหมีลํ าดับความสํ าคัญอันดับตน เน่ืองจากในที่น้ีใชหนังสืออางอิงประเภทตางๆ กันคือ ศัพท
บัญญัติ ตํ าราเรียน หนังสือคูมือผูปฏิบัติงาน บทความ คํ าแปลท่ีมีการใชในเอกสารมากกวา 1
ประเภทจึงอาจเปนตัวแทนของการใชงานที่พบบอยกวา เชนคํ าวา Dissolved solids มีการใชคํ า
แปลภาษาไทย 2 รูปแบบคือ ของแข็งละลาย และของแข็งละลายน้ํ า สํ าหรับคํ าวา ของแข็งละลาย
น้ํ า มีการใชในแหลงขอมูลมากกวา 2 แหง ในเอกสาร 2 ประเภทคือ ศัพทบัญญัติ และตํ าราเรียน
ในขณะท่ีคํ าวา ของแข็งละลาย พบวามีการใชในแหลงขอมูลเดียว ในการนํ าเสนอจะนํ าเสนอคํ าวา
ของแข็งละลายน้ํ า กอนคํ าวา ของแข็งละลาย อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาวเปนหลักการสํ าหรับ
นํ าเสนอคํ าแปลในท่ีน้ีเทาน้ัน  แตคํ าท่ีมีการใชนอยกวาน้ันไมไดหมายความวาไมเปนท่ีนิยมใช
เพราะเอกสารอางอิงในที่น้ีมาจากแหลงขอมูลเพียง 7 แหง ซึ่งไมอาจนํ ามาสรุปเปนความนิยมการ
ใชคํ าโดยท่ัวไปได

2.2  สํ าหรับคํ าภาษาไทยท่ีพบวามีการใชเทาๆ กัน จะใหความสํ าคัญกับแหลง
ขอมูลท่ีเปนศัพทบัญญัติกอน (ในท่ีน้ีคือ THR02) เพราะศัพทบัญญัติในท่ีน้ีจัดทํ าโดยคณะทํ างาน
จากสถาบันท่ีเชื่อถือไดคือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม
และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย  อีกท้ังขอมูลในศัพทบัญญัติน้ีไดจัดทํ าข้ึนอยางมี
หลักเกณฑ มีการกลั่นกรองและคัดสรรในเร่ืองของความเหมาะสมในการใชคํ าแปลในภาษาไทย
มาแลว  และมีคํ าทับศัพทท่ีตรงตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน

2.3  สํ าหรับคํ าภาษาไทยท่ีมีการใชเทาๆ กันแตไมพบคํ าๆ น้ันในศัพทบัญญัติ
คือ THR02  จะใชวิธีการนํ าเสนอแหลงขอมูลท่ีจัดทํ าข้ึนลาสุดกอน โดยเปรียบเทียบจากปท่ีมีการ
จัดทํ าแหลงขอมูลน้ันๆ  เพราะศัพทท่ีบัญญัติไวนานแลวบางศัพทอาจมีความลาสมัยอยูบาง แต
เกณฑน้ีนํ ามาใชสํ าหรับการจัดลํ าดับการนํ าเสนอคํ าแปลภาษาไทยในท่ีน้ีเทาน้ัน

อยางไรก็ดี เกณฑท้ัง 3 เกณฑดังกลาวเปนเกณฑเฉพาะท่ีผูจัดทํ ากํ าหนดขึ้น
เพื่อใชในการนํ าเสนอคํ าไทยอยางเปนระบบในท่ีน้ีเทาน้ัน โดยไมไดมีจุดมุงหมายใหใชเปนเกณฑท่ี
กํ าหนดการเลือกใชศัพทโดยผูใช  แตเพื่อใหเปนแนวทางวามีการใชคํ าแปลใดบางสํ าหรับศัพทใน
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เร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีนํ าเสนอ การเลือกใชศัพทใดน้ันนาจะข้ึนอยูกับการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมสํ าหรับงานแปลและความตองการของผูใชบทแปล

3.  รูปแบบไวยากรณ  (Grammatical Category) เปนรูปแบบไวยากรณท่ีมีการใช
สํ าหรับศัพทน้ันในคลังขอมูลภาษา เชน ใชเปนคํ านาม เปนคํ ากริยา

4.  หมวดเร่ืองของศัพท (Subject Field) เปนหมวดเร่ืองซึ่งพบศัพทน้ัน เชน คํ าวา
การบํ าบัดตะกอน (Sludge treatment) มาจากหมวดเร่ืองยอยคือ Sludge ซึ่งมีหมวดเร่ืองใหญคือ
Municipal Wastewater Treatment

5.  คํ านิยามและท่ีมาของคํ านิยาม (Definition) เปนคํ านิยามตามท่ีผูจัดทํ าได
อานและทํ าความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสีย  ประกอบกับขอมูลตางๆ ท่ีไดจากหนังสือ
อางอิง (รายละเอียดไดแสดงไวในหนังสืออางอิงสํ าหรับบันทึกขอมูลศัพท) และคลังขอมูลภาษา
ดังน้ัน นิยามท่ีพบจึงเปนการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงขอมูลตางๆ โดยในท่ีน้ีจะกํ ากับท่ีมา
ของนิยามไว  (ดวยรหัส THRxx) ในบางศัพทจะพบท่ีมาจากแหลงเดียว ซึ่งเพียงพอสํ าหรับการ
อธิบายสํ าหรับศัพทน้ัน แตสํ าหรับบางศัพทตองใชขอมูลจากหลายแหลงมาประกอบกันจึงจะได
นิยามท่ีสามารถอธิบายศัพทน้ันไดโดยสมบูรณ

สํ าหรับประมวลศัพทท่ีจัดทํ าน้ี สังเกตไดวามีคํ าศัพทเพียงไมก่ีคํ าท่ีใชนิยามจาก
คลังขอมูลภาษาโดยตรง ท้ังน้ีเพราะคลังขอมูลภาษาที่ไดน้ันมีบริบทท่ีเปน Defining context นอย
แตจะมีเน้ือหาท่ีอธิบายรายละเอียดเปนสวนใหญ ในการกํ าหนดนิยามจึงจํ าเปนตองประมวล
ความรูจากหลายๆ คลังขอมูล และเมื่อนํ ามารวมกับรายละเอียดในหนังสืออางอิง แลว จะไดนิยาม
ท่ีมีเน้ือหาท่ีคิดวาครบถวนสํ าหรับผูอานในการทํ าความเขาใจศัพทน้ันๆ

6.  ตัวอยางการใชศัพทในบริบท (Illustration)  เปนตัวอยางประโยคท่ีพบศัพทน้ัน
ซึ่งไดจากคลังขอมูลภาษา มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นวามีการใชศัพทน้ันๆ ในเร่ืองท่ีศึกษาจริง

7.  หมายเหตุ (Note) เปนการอธิบายศัพทหรือคํ าอธิบายท่ีไมเก่ียวของกับการให
นิยาม แตมีความสํ าคัญตอผูอานเพื่อใหผูอานไดเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของศัพทน้ันมากข้ึน
เชน การใหคํ าอธิบายสํ าหรับการกํ าหนดศัพทภาษาไทยวาใชหลักเกณฑใด หรือหากพบวามี
ความคลาดเคล่ือนหรือขอมูลจากหนังสืออางอิงไมตรงกัน ก็จะอธิบายไวใหผูอานทราบ

8.  รูปศัพทอ่ืนๆ (Linguistic Specification) ในท่ีน้ีรูปศัพทอ่ืนๆ ท่ีพบแบงเปนคํ า
เหมือน (Synonym)  และคํ ายอ (Abbreviation)  ท่ีพบจากคลังขอมูลภาษา

9.  ขอมูลอางอิง (Cross Reference) เปนขอมูลเก่ียวกับศัพทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ศัพทน้ันๆ  ซึ่งในที่น้ีจะระบุศัพทท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับมโนทัศนท่ีพบศัพทน้ัน
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ปญหาท่ีพบในการจัดทํ าบันทึกขอมูลศัพท
1.  ปญหาในการเขียนคํ านิยาม ผูจัดทํ าพบวา ในคลังขอมูลภาษา และในหนังสือ

อางอิงท่ีคนควาน้ันใหความรูสํ าหรับศัพทแตละคํ าในแงมุมท่ีตางกัน และเปนขอมูลท่ีเมื่อนํ ามารวม
กันจะทํ าใหไดคํ านิยามท่ีสมบูรณสํ าหรับศัพทน้ันๆ ดังน้ัน จึงใชวิธีประมวลความรูท่ีไดอาน และนํ า
มาเขียนรวมกัน และกํ ากับท่ีมาของขอมูลไวทายคํ านิยาม

2.  ในการประมวลขอมูลพบวา ขอมูลท่ีไดจากแตละแหงมีรายละเอียดปลีกยอยท่ี
ไมตรงกัน เชน คาของบีโอดีท่ีลดลง ซึ่งใหคาไมเทากันในแตละเลม จึงใชวิธีกํ ากับเครื่องหมายและ
อธิบายไวท่ี Note
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บทท่ี  5
บทสรุป

ประมวลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนํ าเสนอทฤษฎีและ
แนวทางในการจัดทํ าประมวลศัพทอยางเปนข้ันตอน  และเพื่อสรางประมวลศัพทเร่ืองการบํ าบัด
น้ํ าเสียชุมชน  ประมวลศัพทน้ีประกอบดวยเน้ือหาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัพทวิทยา  การ
จัดทํ าประมวลศัพทอยางเปนข้ันตอน  การสรางมโนทัศนสัมพันธ บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน และ
สุดทายคือบันทึกขอมูลศัพทซึ่งผูใชสามารถนํ ามาใชเปนประมวลศัพทเพื่ออางอิงสํ าหรับการแปล
หรือการศึกษาคนควาเก่ียวกับเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนได

ในท่ีน้ี ผูจัดทํ าไดพยายามทํ าใหศัพทในประมวลศัพทน้ีครอบคลุมเน้ือหาโดยรวมท่ี
เก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสียใหไดมากที่สุด เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวมของการบํ าบัดน้ํ าเสีย วามีข้ัน
ตอนอยางไรและประกอบดวยวิธีการใดบางต้ังแตน้ํ าเสียเร่ิมเขาสูโรงบํ าบัดน้ํ าเสียและผานกระบวน
การตางๆ จนกระท่ังปลอยลงสูแหลงรับน้ํ า อยางไรก็ดี ผูจัดทํ าพบวามีขอจํ ากัดท่ีทํ าใหไมสามารถ
กลาวถึงเน้ือหาในรายละเอียดท้ังหมดได ขอจํ ากัดดังกลาวคือเร่ืองขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะรวมไว
ในประมวลศัพท เน่ืองจากขอมูลท่ีเก่ียวกับการบํ าบัดน้ํ าเสียน้ันมีมากมาย และในแหลงขอมูลท้ังท่ี
เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยครอบคลุมถึงเน้ือหาในระดับท่ีแตกตางกันออกไป คือ บางแหลง
ขอมูลจะกลาวถึงพื้นฐานในการบํ าบัดเทาน้ัน โดยไมใหรายละเอียดท่ีจํ าเปนอ่ืนๆ ไว และบางแหลง
ขอมูลใหรายละเอียดมากจนมิอาจนํ ามากลาวถึงไวในประมวลศัพทไดท้ังหมด ดังน้ัน ในการจัดทํ า
ประมวลศัพทน้ี ผูจัดทํ าจะตองเลือกกลุมศัพทท่ีอยูภายในขอบเขตท่ีกํ าหนดไวใหไดมากที่สุด เพื่อ
ใหไดชุดศัพทท่ีแสดงถึงข้ันตอนการบํ าบัดน้ํ าเสียไดครอบคลุมทุกข้ันตอน รวมท้ังระบบที่เก่ียวของ
เพื่อไมใหผูอานขาดความรูในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไป  ดังน้ัน ในการเลือกกลุมศัพทจึงตองใชการ
พิจารณาถึงความสํ าคัญของศัพทมากพอสมควรโดยอาศัยคํ าปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญและการอาน
เอกสารจํ านวนมากเพื่อใหทราบวาขอมูลอะไรบางท่ีมักจะกลาวถึงในเอกสาร

ดังน้ัน ประมวลศัพทในท่ีน้ีจึงครอบคลุมรายละเอียดตอไปน้ี
1.  องคประกอบหลักของน้ํ าเสีย  องคประกอบหลักของน้ํ าเสียท่ีประกอบดวย

ของแข็งท้ังหมด (Total Solid)  สารอินทรีย และสารอนินทรีย สวนองคประกอบท่ีเหลืออ่ืนๆ จะพบ
ไดในสวนบทนํ าเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน
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2.  ข้ันตอนหลักในการบํ าบัดน้ํ าเสีย ในประมวลศัพทน้ีครอบคลุมถึงกระบวนการ
บํ าบัดต้ังแตข้ันตอนการเตรียมการ  การบํ าบัดขั้นตน การบํ าบัดขั้นท่ีสอง การบํ าบัดขั้นสูง และการ
ฆาเชื้อโรค  พรอมกับระบบบํ าบัดท่ีนิยมใช และอุปกรณหลักสํ าหรับแตละระบบ

เน่ืองจากการจัดทํ าประมวลศัพทน้ีไดคํ านึงถึงปริมาณของคํ าศัพทไวดวย ในท่ีน้ีจึง
ไมไดกลาวถึงระบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากระบบหลักและอุปกรณท่ีใช  เชน ชื่อท่ีใชเรียกเครื่องกล
ตางๆ  หรือวิธีการทางวิศวกรรมท่ีใชในการทดสอบนํ้ า อยางไรก็ดี สํ าหรับระบบการบํ าบัดในข้ัน
ตอนการบํ าบัดข้ันท่ีสองน้ันไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวนบทนํ าเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนเพื่อใหผู
อานไดทราบขอมูลเบ้ืองตนและไดกลาวถึงวิธีการบํ าบัดสลัดจไวในสวนบันทึกขอมูลศัพทเพื่อการ
ศึกษาคนควาตอไปได

ผูจัดทํ าเห็นวา ประมวลศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนนั้นมีประโยชนอยางย่ิง
เพราะไดจัดทํ าข้ึนตามแนวทางและทฤษฎีการทํ าประมวลศัพท และในปจจุบันยังไมเคยมีประมวล
ศัพทเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยเฉพาะ  ถึงแมวาประมวลศัพทน้ีจะไมสามารถนํ าเสนอทฤษฎีทุก
ทฤษฎีในการทํ าประมวลศัพท  และศัพททุกศัพทท่ีพบในเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียไดท้ังหมด แตก็คาด
วาจะมีประโยชนตอกลุมนักแปลและผูท่ีสนใจ  และอาจเปนตัวอยางหนึ่งท่ีจะทํ าใหมีผูท่ีสนใจคน
ควาจัดทํ าประมวลศัพทในเร่ืองน้ีในรายละเอียดตอไป
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บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน
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บทนํ าเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน

บทนํ าเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหรายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ 
ท่ีจํ าเปนในการทํ าความเขาใจศัพท ซึ่งเปนขอมูลท่ีไมสามารถบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพทเพราะ
อาจสรางความสับสนใหแกผูอานได  ในบทนํ าน้ีจะกลาวถึงความหมายของการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน
องคประกอบของนํ้ าเสียชุมชน วิธีการบํ าบัดน้ํ าเสียในข้ันตอนตางๆ1

การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนคือการบํ าบัดน้ํ าท่ีใชแลวจากชุมชน การคา และอุตสาห
กรรมตางๆ เปนน้ํ าเสียจากอาคารบานเรือน การทํ าธุรกิจ การคา และการประกอบกิจกรรมในครัว
เรือน  น้ํ าเสียชุมชนประกอบดวยสารอินทรียเปนสวนใหญ แตนอกเหนือจากสารอินทรียแลว ยัง
ประกอบดวยองคประกอบอ่ืนๆ คือ

-  สารอนินทรีย คือแรธาตุตางๆ ท่ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
-  จุลินทรีย ท่ีใชออกซิเจนในการดํ ารงชีพ ทํ าใหน้ํ าเกิดสภาพเนาเหม็น จุลินทรีย

บางชนิดเปนเชื้อโรคท่ีเปนอันตรายตอประชาชน
-  โลหะหนักและสารพิษ ซึ่งอาจอยูในรูปของสารอินทรียและสารอนินทรีย
-  น้ํ ามันและสารลอยน้ํ าตางๆ  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสังเคราะหแสงและกีดขวาง

การกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสูน้ํ า
-  ความรอนทํ าใหลดระดับการละลายของออกซิเจนในนํ้ าทํ าใหน้ํ าเกิดสภาพเนา

เหม็น
-  ของแข็งท่ีเปนสารแขวนลอย ตะกอนหนัก และของแข็งละลายซึ่งจะทํ าใหเกิด

สภาพไรออกซิเจนในนํ้ า ทํ าใหแหลงน้ํ าต้ืนเขิน
-  สีและความขุน ท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ กระดาษ การฟอกหนัง

และโรงฆาสัตว สีและความขุนจะขัดขวางกระบวนการสังเคราะหแสงในลํ าน้ํ า
-  กรดและดาง ซึ่งวัดไดโดยคาพีเอช คาพีเอชมีผลตอการดํ ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ในน้ํ าและการนํ าน้ํ าไปใชประโยชน
-  สารกอใหเกิดฟอง/สารซักฟอก เชน ผงซักฟอก สบู  ซึ่งจะกีดกันการกระจาย

ของออกซิเจนในอากาศสูน้ํ า

                                                          
1 คดัมาจากหนังสือ คูมือเลมท่ี 3 แนวทางควบคุมปญหาน้ํ าเสียสํ าหรับองคกรบริหารทองถิ่น หนา 2-4 โดยกรม
ควบคมุมลพิษ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
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-  สารกัมมันตรังสี  เปนสารท่ีมาจากโรงพยาบาล หรือองคการของรัฐบางประเภท
ซึ่งเปนสารอันตรายเมื่อสะสมอยูในสิ่งมีชีวิต และทํ าใหเกิดวัชพืชน้ํ า

-  ธาตุอาหาร คือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หากมีปริมาณสูงจะทํ าใหเกิดการ
เจริญเติบโตเกินขีดของสาหราย ซึ่งทํ าใหออกซิเจนในนํ้ าลดระดับลงได

-  กลิ่น เกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเกิดจากการยอยสลายของสารอินทรีย
แบบไรอากาศ

วิธีการบํ าบัดน้ํ าเสียประกอบดวยข้ันตอนหลายขั้นตอนดวยกัน คือ การบํ าบัดข้ัน
เตรียมการ (Preliminary Treatment) การบํ าบัดขั้นตน (Primary Treatment) การบํ าบัดขั้นท่ีสอง
(Secondary Treatment) และการบํ าบัดขั้นสูง (Tertiary Treatment) หลังจากข้ันตอนการบํ าบัด
เหลาน้ี ข้ันตอนท่ีสํ าคัญอีกข้ันตอนหน่ึงคือ การฆาเชื้อโรค (Disinfection) ซึ่งจะไดกลาวไวในสวน
บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูลศัพทตอไป

การบํ าบัดข้ันเตรียมการ เปนการบํ าบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาด
ใหญออกจากของเหลวหรือน้ํ าเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชประกอบดวย ตะแกรงหยาบ
(Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber)

การบํ าบัดข้ันตน เปนการนํ าน้ํ าเสียมาตกตะกอนซึ่งสวนใหญเปนสารอินทรียออก
จากนํ้ าเสียโดยใชถังตกตะกอน (Sedimentation Tanks)

การบํ าบัดข้ันท่ีสองเปนการบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีผานกระบวนการบํ าบัดข้ันเตรียมการ
และการบํ าบัดขั้นตนแลว แตยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรียท้ังท่ีละลายและ
ไมละลายในนํ้ าเสียเหลือคางอยู โดยท่ัวไปการบํ าบัดขั้นท่ีสองหรือเรียกอีกอยางวาการบํ าบัดทาง
ชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรียในระบบภายใตสภาวะท่ีสามารถ
ควบคุมได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไดรวดเร็วกวาท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ
แยกตะกอนจุลินทรียออกจากน้ํ าท้ิงโดยใชถังตกตะกอนทํ าใหน้ํ าท้ิงมีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นจึงผาน
เขาระบบฆาเชื้อโรค (Disinfection) เพื่อใหแนใจวาไมมีจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคปนเปอน กอนจะ
ระบายน้ํ าท้ิงลงสูแหลงน้ํ าธรรมชาติ หรือนํ ากลับไป ใชประโยชน (Reuse)2  การบํ าบัดขั้นท่ีสองมี
หลายระบบคือ ระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ  ระบบบอปรับเสถียร ระบบสระเติมอากาศ ระบบโปรย
กรอง และระบบแผนจานหมุนชีวภาพ  นอกเหนือจากระบบดังกลาวซึ่งไดใหรายละเอียดไวใน

                                                          
2 คดัมาจากเอกสารออนไลนของกองจัดการคุณภาพน้ํ า กรมควบคุมมลพิษ เร่ืองระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย � น้ํ าเสียชุม
ชน จาก http://www.pcd.go.th/WaterQuality/WasteWT/menu.htm
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บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนและบันทึกขอมูลศัพทแลว  ระบบบํ าบัดขั้นท่ีสองยังประกอบดวยระบบ
อ่ืนดังน้ี3

-  ระบบคูวนเวียน  (Oxidation Ditch)  มีลักษณะเหมือนกับระบบแอคติเวเต็ด
สลัดจ แตใชรูปถังเปนเหมือนคลองรูปไข และมักใชระบบเติมอากาศบนผิวน้ํ าแบบแนวนอนท่ีเรียก
วา Brush rotor ในถังลึก 1 ถึง 2 เมตร ความจุของถังจะนานราว 24 ชั่วโมง

-  ระบบบํ าบัดโดยดิน  (Land application) ไดแกการเอาน้ํ าเสียมาใชในการ
เกษตร  หรือปลอยใหซึมในดิน ท้ังน้ีพืชท่ีปลูกไมควรเปนพืชท่ีใชในการบริโภคของมนุษย นอกจาก
น้ํ าเสียน้ันจะไดรับการฆาเชื้อโรคอยางสมบูรณกอนแลว

-  ระบบบอผักตบชวา (Water hyacinth pond)  เปนระบบบํ าบัดน้ํ าเสียท่ีเปน
ธรรมชาติโดยอาศัยผักตบชวา ซึ่งสามารถเจริญเติบโตไดดีในน้ํ าเสียโดยใชสารอินทรีย รวมท้ังธาตุ
อาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้ าเสียเปนอาหาร ท้ังยังสามารถดูดสารโลหะหนักและสารพิษ
เชน ทองแดง อารเซนิกและตะก่ัวสะสมไวในตนดวย  การเก็บกักใชเวลา 4-15 วัน ผักตบชวา
สามารถนํ ามาทํ าปุยหมักได  แตสารพิษท่ีสะสมไวอาจเปนปญหาถาใชเปนปุยสํ าหรับพืชท่ีมนุษย
ใชบริโภค

-  ระบบยูเอเอสบี (Upflow anaerobic sludge blanket) เปนระบบบํ าบัดแบบไร
อากาศ โดยใหน้ํ าเสียไหลยอนกลับจากกนบอท่ีเลี้ยงจุลินทรียท่ีทํ าปฏิกริยากับบีโอดีโดยไมใช
อากาศ  เพื่อทํ าลายบีโอดีและผลิตกาซมีเทน (methane) ระยะเวลาเก็บนาน 6 ชั่วโมง ในถังลึก 5
เมตร

-  ระบบกักใหระเหย (storage and evaporation) เปนระบบที่ใชบอเก็บกักน้ํ าไว
6-8 เดือนในชวงหนาฝน แลวนํ ามาตากแหงแบบนาเกลือบนลานตากในชวง 4-6 เดือนในฤดูแลง
เพราะประเทศไทยมีแดดจัด สามารถระเหยนํ้ าได 5-6 มิลลิเมตร/วัน  เมื่อน้ํ าเสียระเหยไปหมดก็จะ
เหลือแตสลัดจแหงซึ่งนํ ามาทํ าปุยได

การบํ าบัดข้ันสูงเปนกระบวนการกํ าจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี
สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก และอ่ืนๆ ซึ่งยังไมไดถูกกํ าจัดโดยกระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสอง ท้ังน้ี
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํ าใหดีย่ิงข้ึนเพียงพอท่ีจะนํ ากลับมาใชใหม (Recycle) ได นอกจากน้ียังชวย
ปองกันการเติบโตผิดปกติของสาหรายท่ีเปนสาเหตุทํ าใหเกิดน้ํ าเนา แกไขปญหาความนารังเกียจ

                                                          
3 คดัมาจากหนังสือ คูมือเลมท่ี 3 แนวทางควบคุมปญหาน้ํ าเสียสํ าหรับองคกรบริหารทองถิ่น หนา ผ.7 � ผ.9 โดย
กรมควบคุมมลพิษ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
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ของแหลงน้ํ าอันเน่ืองจากสี และแกไขปญหาอ่ืนๆ ท่ีระบบบํ าบัดขั้นท่ีสองมิสามารถกํ าจัดได
กระบวนการบํ าบัดขั้นสูง ไดแกการกํ าจัดฟอสฟอรัสและการกํ าจัดไนโตรเจน

นอกเหนือจากข้ันตอนดังกลาวขางตนแลว ผลท่ีไดจากการบํ าบัดน้ํ าเสียคือกาก
ตะกอน หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาสลัดจน้ันยังจํ าเปนตองนํ าไปบํ าบัดและกํ าจัดตอไปในขั้นตอนการ
บํ าบัดสลัดจ (Sludge Treatment) ตอไป ซึ่งจะไมกลาวถึงในประมวลศัพทน้ีเพราะอยูนอกเหนือ
ขอบเขตการศึกษาเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน  อยางไรก็ดี ในบันทึกขอมูลศัพทไดกลาวถึงวิธีการ
ตางๆ ของการบํ าบัดสลัดจไวเพื่อใหผูสนใจสามารถคนควาและศึกษาตอไป
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ค ําอธิบายบันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตน

มิติความสัมพันธ

ในเร่ืองการบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน น้ีแบงความสัมพันธออกเปน 6 ดานคือ

1.  มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา  อธิบายวาเพราะเหตุใดจึงตองมี
Municipal wastewater treatment   ซึ่งสาเหตุคือ Wastewater

2. มโนทัศนสัมพันธแบงตามวัตถุประสงคของกระบวนการ  อธิบายถึงวัตถุ
ประสงคของ Municipal wastewater treatment น่ันคือ เพื่อ Water discharge

3. มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานท่ีเกิดกระบวนการ อธิบายวาสถานท่ีท่ีเกิด
กระบวนการ Municipal Wastewater Treatment คือ Municipal Wastewater Treatment Plant

4.   มโนทัศนสัมพันธแบงตามลํ าดับของกระบวนการ   อธิบายลํ าดับกระบวนการ
สํ าหรับ Municipal Wastewater Treatment คือ Preliminary Treatment, Primary Treatment,
Secondary Treatment, Tertiary Treatment และ Disinfection  พรอมคํ าอธิบายและภาพ
ประกอบ

5.  มโนทัศนสัมพันธแบงตามวิธีการ  อธิบายแตละวิธีการท่ีใชสํ าหรับ Municipal
Wastewater Treatment คือ วิธี Physical Treatment, Chemical Treatment และ Biological
Treatment

6.  มโนทัศนสัมพันธแบงตามผลิตผลของกระบวนการ กลาวถึงผลิตผลพลอยไดท่ี
ไดจาก Municipal Wastewater Treatment คือ Sludge ซึ่งไมใชผลิตผลท่ีเกิดจากความตองการ
ของกระบวนการ
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คํ ายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนและสัญลักษณท่ีใชมีดังน้ี

CE Cause - Effect
CO Container � Object
GS Generic � Specific
MC Material � Process
OC Object � Characteristics
OL Object - Location
PB Process � By-product
PE Phenomenon � Measurement
PI Process � Instrument
PL Process � Location
PM Process - Method
PN Process � Next Process
PP Process � Product
PS Problem � Solution
PU Process � Purpose
WP Whole � Part

รายละเอียดความหมายของแตละความสัมพันธไดกลาวไวในตารางท่ี 1 มโนทัศนสัมพันธ
แบบตางๆ ท่ีใชในประมวลศัพท

สัญลักษณ ความหมาย
ใชแสดงมโนทัศนหน่ึง

หมายถงึมโนทัศนสองมโนทัศนท่ีมีความสัมพันธระหวางกัน ความ
สัมพันธน้ันก ํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ 2 ตัวอักษร

or หมายถงึมโนทัศน 2 มโนทัศนท่ีเปนทางเลือกทางใดทางหน่ึง

XX
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ดัชนีแผนภูมิแสดงความสัมพันธและภาพประกอบ

ดัชนีแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
NW01 Cause of Wastewater Treatment A1
NW02 Wastewater CW02
NW03 Total Solids CW05
NW04 Suspended Solids CW09
NW05 Objective of Wastewater Treatment A2
NW06 Water Discharge NW06
NW07 Place of Wastewater Treatment A3
NW08 Municipal Wastewater Treatment Process A4
NW09 Preliminary Treatment CW16
NW10 Screening CW17
NW11 Bar Screen CW18
NW12 Communition CW22
NW13 Screenings CW24
NW14 Grit Removal CW26
NW15 Primary Treatment CW31
NW16 Sedimentation CW32
NW17 Primary Effluent CW36
NW18 Secondary Treatment CW37
NW19 Secondary Effluent CW39
NW20 Activated Sludge Process CW40
NW21 Aeration Tank CW41
NW22 Mixed Liquor CW43
NW23 Secondary Clarifier CW45
NW24 Stabilization Pond System CW47
NW25 Stabilization Pond CW49
NW26 Aerated Lagoon System CW52
NW27 Trickling  Filter System CW55
NW28 Medium CW57
NW29 Rotating Biological Contactor CW59
NW30 Disinfection CW61
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NW31 Tertiary Treatment CW66
NW32 Nitrogen Removal CW67
NW33 Methods of Wastewater Treatment A5
NW34 Biological Treatment CW73
NW35 By-Product of Municipal Wastewater Treatment A6

ดัชนีภาพประกอบ
PW01 Preliminary Treatment Process (1) CW16
PW02 Preliminary Treatment Process (2) CW16
PW03 Primary Treatment Process CW31
PW04 Secondary Treatment Process CW37
PW05 Activated Sludge Process CW40
PW06 Stabilization Pond System CW48
PW07 Aerated Lagoon System CW51
PW08 Trickling Filter System CW55
PW09 Rotating Bio-Disc System CW59
PW10 ภาพขยาย Disc และถังตกตะกอน CW59
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A1  มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา

NW01 : Cause of Wastewater Treatment

PS =  Problem - Solution
ค ําอธิบาย :  การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน (Municipal Wastewater Treatment) เปนการแกปญหาน้ํ าเสียชุมชน
(Municipal Wastewater) โดยการท ําลายส่ิงสกปรกตางๆ ท่ีมีอยูในน้ํ าเสียใหมีปริมาณลดลงจนอยูในระดับท่ีจะ
ไมกอใหเกิดปญหาน้ํ าเสียขึ้นในแหลงน้ํ าท่ีรับน้ํ าเสีย
CW01 Concept : Municipal

Wastewater Treatment
Eng = Municipal Wastewater
Treatment  [WT002.TXT]

Th = การบ ําบัดน้ํ าเสียชุมชน
[TH006] [TH002]

Features : วธิกีารทีใ่ชในการบํ าบัดน้ํ าเสียมีมากมายและประกอบดวยวิธีการทั้งทาง Physical, ทาง chemical และ
ทาง biological วธิกีารบํ าบัดน้ํ าเสียอาจแบงไดเปน 6 ขั้นตอนคือ  Preliminary Treatment, Primary Treatment,
Secondary Treatment, Disinfection, Sludge Treatment และ Tertiary Treatment กระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสียมี
จดุประสงคเพ่ือทํ าใหน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดมีคาท่ีเหมาะสมตอการปลอยน้ํ าลงสูผิวน้ํ า การบํ าบัดน้ํ าเสียเปนกระบวน
การหลายข้ันตอนเพ่ือปรับปรุงน้ํ าเสียกอนท่ีจะปลอยลงสูแหลงน้ํ า นํ ามาใชกับผิวดิน หรือนํ ากลับมาใชใหม
Conceptual Relations : ดูภาพ NW01
คํ าอธิบาย :  เปนการแกปญหาของ Wastewater
Extraction :
1. While the devices used in wastewater treatment are numerous and will probably combine physical,

chemical and biological methods, they may all be generally grouped under six methods:
Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Disinfection, Sludge Treatment,
Tertiary Treatment. [WT001.TXT]

2. Conventional  municipal  wastewater treatment processes were developed to produce effluents
suitable for discharge to surface waters. [WT002.TXT]

Grammatical Category : Noun

PS

Municipal Wastewater

Municipal Wastewater
Treatment
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CW02 Concept : Municipal
Wastewater

Eng = Municipal Wastewater
[WT002.TXT], Domestic
Wastewater [WT011.TXT]

Th = น้ํ าเสียชุมชน [TH002]
[TH007] [TH005] น้ํ าเสียจากชุม
ชน [TH006] น้ํ าท้ิงจากแหลงชุม
ชน [TH001]

Features :  น้ํ าเสียประกอบดวย Organic และ Inorganic  น้ํ าเสียชุมชนคือผลท่ีไดจากการใชน้ํ าในบานเรือน โรง
งาน สํ านักงานและสถานท่ีตางๆ ในชุมชน
Conceptual Relations :

NW 02 : Wastewater
CE = Cause � Effect
PE = Phenomenon � Measurement
OC = Object � Characteristic
คํ าอธิบาย :  สาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหเกิดน้ํ าเสียคือ Total solids ท่ีพบในน้ํ าเสียซึ่งมีคุณสมบัติเปน Organic Matter หรือ
Inorganic Matter  คาความสกปรกของน้ํ าเสียสามารถวัดไดดวยคา Biological oxygen Demand, หรือ Chemical
Oxygen Demand
Extraction :
1. Municipal  wastewater represents the spent water supply of communities. [WT002.TXT]
2. Domestic wastewater is all the sewage that an average town produces. [WT011.TXT]
3. Wastewater includes both organic and inorganic matter. [WT011.TXT]
Grammatical Category : Noun

PE

PE
Biological

Oxygen
Demand

Chemical
Oxygen
Demand

Total solids

Municipal Wastewater

Organic Matter Inorganic
Matter

CE

OC OC
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CW03 Concept : Biochemical
Oxegen Demand

Eng = Biochemical Oxegen
Demand (BOD) [WT011.TXT]

Th =  คาบีโอดี [TH004]
[TH007] [TH005] [TH006]  บี
โอดี [TH002]

Features :  Biochemical Oxygen Demand (BOD) และ Chemical Oxygen Demand  (COD) เปนหนวยวัด
สภาพของน้ํ าเสียและความตองการออกซิเจน  โดยท่ัวไป สารอินทรียท่ียอยสลายไดทางชีวภาพซึ่งประกอบดวย
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน จะวัดในคาของ BOD และ COD   BOD เปนหนวยวัดท่ีบอกถึงความเขมขนของ
สารอินทรียในน้ํ าเสีย คาบีโอดีท่ีสูงจะหมายถึงความตองการออกซิเจนที่มากขึ้นของแบคทีเรียในนํ้ า น้ํ าท่ีผาน
Primary Treatment สามารถลดคา BOD รอยละ 35  การใช COD ทดสอบอาจเปนส่ิงท่ีนิยมมากกวาเพราะไดผล
เร็วกวา  BOD ท่ีตองทดสอบภายในเวลา 5 วัน  คาน้ํ าท้ิงข้ันท่ีสอง (Secondary effluent) อาจมีคา BOD ท่ี 20 มก./
ล. และคา COD 60-100 มก./ล.   BOD เปนหนวยวดัความสามารถในการยอยสลายออกซิเจนในนํ้ าทางชีววิทยา
แตไมใชการวัดการยอยสลายสารอินทรียท่ีเปนไปไดท้ังหมดท่ีพบในน้ํ าเสีย
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The term  BOD  (biochemical oxygen demand) or COD (chemical oxygen demand) is a measure of

the condition of a waste and its demand for oxygen during decomposition. [WT011.TXT]
2. Composed principally of proteins, carbohydrates, and fats, biodegradable organics are measured

most commonly in terms of BOD and COD. [WT017.TXT]
3. Biochemical Oxygen Demand, BOD , as it is commonly abbreviated, is one of the most important

and useful parameters (measured characteristics) indicating the organic strength of a wastewater.
[WT001.TXT]

4. The higher the  BOD  , the more oxygen will be demanded by the bacteria as they consume the
wastes. [WT011.TXT]

5. Primary treatment removes 60 percent of the suspended solids and 35 percent of the  BOD.
[WT006.TXT]

6. Using the COD test may be preferred because the results are available sooner than the five day
BOD . [WT001.TXT]

7. An average secondary effluent may have a BOD of 20 mg/L and a COD of 60 to 100 mg/L.
[WT001.TXT]

8. While BOD describes the biological oxidation capacity of a  wastewater, it is not a measure of the
total potential oxidation of the  organic compounds present in the wastewater [WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun
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CW04 Concept : Chemical Oxegen
Demand

Eng = Chemical Oxegen
Demand (COD) [WT011.TXT]

Th =   ซโีอด ี[TH002] [TH007]

Features :  การทดสอบ COD เปนการวดัคาออกซิเจนที่ใชโดยสารอินทรียในตัวอยางน้ํ าระหวางการยอยสลายสาร
เคมี  คํ าวา BOD หรือ COD เปนหนวยวดัสภาพของน้ํ าเสียและความตองการออกซิเจนระหวางการยอยสลาย
ประโยชนของการทดสอบคา COD เมือ่เปรียบเทียบกับ BOD คือ  1. COD  ทํ าใหรูผลทดสอบไดดีกวา 2.  การ
ทดสอบ COD ใชตวัอยางปริมาณนอยกวา 3. การทดสอบ COD ใชสารประกอบทางเคมีท่ีหลากหลายกวา  การ
ทดสอบท่ีใชกันท่ัวไปสํ าหรับความเขมขนของน้ํ าเสียโรงงานคือการทดสอบ COD ซึง่เปนการวัดความตองการ
ออกซเิจนทีใ่ชทางเคมีดวยตัวออกซิไดซท่ีเขมขนในสารละลายท่ีเปนกรด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The Chemical Oxygen Demand (COD) test measures the oxygen   equivalent consumed by organic

matter in a sample during strong  chemical oxidation.
2. The term BOD (biochemical oxygen demand) or COD ( chemical oxygen demand) is a measure of

the condition of a waste and its demand for oxygen during decomposition. [WT011.TXT]
3. The advantages of the COD test as compared to the BOD test are:  1.COD results are available

much sooner.  2.The COD test requires fewer manipulations of the   sample. 3.The COD test
oxidizes a wider range of chemical  compounds.   [WT001.TXT]

4. Probably the most common test for estimating industrial   wastewater strength is the Chemical
Oxygen Demand (COD) Test.  This test essentially measures the chemical oxidation of the
wastewater  by a strong oxidizing agent in an acid solution.  [WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW05 Concept : Total Solids Eng = Total Solids
[WT001.TXT]

Th = ของแขง็ [TH005] [TH003]
ปริมาณของแข็ง [TH006] ของ
แขง็ท้ังหมด (ทีเอส) [TH002]
[TH007]

Features : สํ าหรับน้ํ าเสียท่ีมีความเขมขนปานกลาง Total Solid  แบงออกเปน Organic หรือ Inorganic     Total
Solid แยกออกไดเปนวัสดุแขวนลอย (Suspended) และท่ีละลาย (Dissolved) ในน้ํ าเสีย
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW02

NW03 : Total Solids
GS = Generic � Specific
คํ าอธิบาย :  ของแข็งแบงออกไดเปน Suspended Solids และ Dissolved Solids
Extraction :
1. Secondary Treatment In an average strength wastewater the total solids may be classified as being

organic or inorganic in origin. [WT001.TXT]
2. Total solids is the combined sum of the suspended and the dissolved material in wastewater.

[WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW06 Concept : Organic Matter Eng = Organic Matter
[WT011.TXT],  , Organic
Solids [WT001.TXT],

Th = สารอินทรีย [TH001]
[TH002] [TH003]  [TH004]
[TH005] [TH006] [TH007]

Features : น้ํ าเสียประกอบดวยสารอินทรีย และ สารอนินทรีย  คาสารอินทรียโดยประมาณในน้ํ าเสียชุมชนทั่วไป
ประกอบดวยคารโบไฮเดรตรอยละ 50 โปรตีนรอยละ 40 ไขมันรอยละ 10 คาพีเอชท่ี 6 ขึ้นไป  ในการบํ าบัดขั้นตน
(Primary Treatment) เปนการกํ าจัดสารอินทรียท่ีจมตัวได (Settleable organics) ออกจากน้ํ าเสียใน Settling
Tanks หรือ Clarifiers   
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คํ าอธิบาย :  -
Extraction :
1. Wastewater includes both organic and inorganic matter. [WT011.TXT]
2. The organic matter in typical domestic sewage is approximately 50 percent carbohydrates, 40

percent protein, and 10 percent fat; the pH can range from 6. [WT005.TXT]
3. Primary treatment utilizes clarifiers or settling tanks which remove the settleable | organics | and

settleable inorganic solids from the wastewater. [WT001.TXT]

GS GS

Suspended
Solids

Dissolved
Solids

Total Solids
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Grammatical Category : Noun

CW07 Concept : Inorganic Matter Eng = Inorganic Matter
[WT001.TXT],

Th = สารอนินทรีย [TH001]
[TH002] [TH003]  [TH005]
[TH006] [TH007]

Features : น้ํ าเสียประกอบดวยสารอินทรียและสารอนินทรีย  ในน้ํ าเสียประกอบดวยสารอนินทรียมากมายเชน
กรวด ทราย และถาน ซึ่งรวมเรียกวา Grit  สารอนินทรียอาจรวมกับน้ํ าและทํ าใหเกิดของแข็งท่ีละลายในน้ํ า
(Dissolved solids) เชน คลอไรด  หรืออาจอยูในรูปของของแข็งแขวนลอยท่ีไมละลายน้ํ า  ของแข็งตางๆ ท่ีกํ าจัด
สวนใหญจะเปนสารอินทรียแตอาจรวมของแข็งท่ีเปนสารอนินทรียดวย ในการบํ าบัดขั้นตนออกแบบเพ่ือกํ าจัดของ
แขง็ท่ีเปนสารอินทรียและสารอนินทรียโดยกระบวนการทางกายภาพคือการ sedimentation และ flotation
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Wastewater includes both organic and inorganic matter. [WT011.TXT]
2. Wastewater usually contains a relatively large amount of  inorganic  solids such as sand, cinders

and gravel which are collectively called grit. [WT001.TXT]
3. The inorganic matter may combine with the water  to form dissolved solids, such as chlorides, or it

may be present as undissolved suspended solids (SS). [WT011.TXT]
4. The solids which are removed are primarily organic but may also include  inorganic  solids.

[WT001.TXT]
5. Primary treatment is designed to remove organic and  inorganic  solids by the physical processes

of sedimentation and flotation. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW08 Concept : Dissolved Solids Eng = Dissolved Solids
[WT005.TXT]

Th = ของแข็งละลาย [TH005]
ของแข็งละลายน้ํ า [TH002] ของ
แขง็ละลายน้ํ า [TH003]
[TH007]

Features : Dissolved Solids คอืของแขง็ละลายท่ีจะพบไดในน้ํ าเสีย  สามารถทดสอบวาเปนของแข็งละลายหรือ
ไมโดยการผานกระดาษกรอง สารอนินทรียในน้ํ าเสียเมื่อผสมกับน้ํ าอาจทํ าใหเกิดของแข็งละลายเชน คลอไรด หรือ
อาจยังคงอยูในรูป Suspended Solids ก็ได
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW03
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Dissolved solids are the materials that will pass through a filter paper, and suspended solids are

those that do not . [WT005.TXT]
2. The inorganic matter may combine with the water to form dissolved solids, such as chlorides, or it

may be present as undissolved suspended solids (SS). [WT011.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW09 Concept : Suspended Solids Eng = Suspended Solids
[WT001.TXT]

Th = สารแขวนลอย [TH001]
[TH005] ของแข็งแขวนลอย
[TH002] [TH006] [TH003]
[TH007]

Features : ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) แบงออกไดเปนของแข็งจมตัวได (Settleable solids) และของ
แข็งไมจมตัว (Nonsettleable) ขึน้อยูกบัปริมาณมิลลิกรัมของของแข็งในนํ้ า 1 ลิตรท่ีจมตัวภายในเวลา 1 ชั่วโมง
ของแขง็แขวนลอยเปนวัตถุท่ีไมละลายในน้ํ าเสียซึ่งจะไมผานกระดาษกรอง วัตถุประสงคของการบํ าบัดขั้นตน (
Primary Treatment)  คอืการก ําจดัของแข็งแขวนลอยออกจากน้ํ าเสียโดยการตกตะกอนหรือการทํ าใหลอย
Conceptual Relations : ดูภาพ NW03

NW04 : Suspended Solid

GS = Generic - Specific
คํ าอธิบาย :  ของแข็งแขวนลอยแบงออกไดเปน Settleable solids และ Nonsettleable solids และ
Nonsettleable Solids ประกอบดวย Floating Solids*

GS

GS GS

Settleable
solids

Nonsettleable
solids

Suspended
solids

Floating solids
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Extraction :
1. The suspended solids are further divided into settleable and nonsettleable solids, depending on

how many milligrams of the solids will settle out of 1 litre of wastewater in 1 hour. [WT005.TXT]
2. Suspended solids are undissolved material in wastewater which will not pass through a glass fiber

filter. [WT001.TXT]
3. The objective of primary treatment is to physically remove  suspended  solids from wastewater by

settling (primary sedimentation)or flotation. [WT011.TXT]
Grammatical Category : Noun
Note : *Floating solids เปนส่ิงของท่ีลอยน้ํ าท่ีไมตกจม จงึมคีณุลักษณะคลายกับ  Nonsettleable solids  ซึ่งมี
ลักษณะแขวนลอยในน้ํ า และพบวาใน [WT006.TXT] ปรากฎคูกับคํ าวา Settleable Solids ในประโยค Primary
Treatment involves the removal of most of the floating and settleable solids from wastes by mechanical
means.  ในท่ีน้ีจึงจัดใหเปนประเภทยอยของ Nonsettleable solids

CW10 Concept : Settleable  Solids Eng = Settleable Solids
[WT002.TXT]

Th = ตะกอนหนัก [TH005] ของ
แขง็จมตัวได [TH002] ของแข็งท่ี
ตกตะกอนได [TH003] ปริมาณ
ตะกอนหนัก [TH007]

Features : ในการบํ าบัดขั้นตน ของแข็งจมตัวได (Settleable Solids) สวนใหญจะแยกออกหรือกํ าจัดออกจากน้ํ า
เสียโดยการตกตะกอนซึ่งเปนกระบวนการทางกายภาพ  การบํ าบัดขั้นตนประกอบดวยการตกตะกอนของน้ํ าเสียท่ี
ผานการกรองดวยตะแกรง (screened) และการกํ าจัดกรวดและทราย (degritted) แลว  ในการบํ าบัดน้ีสามารถ
ก ําจดัของแข็งแขวนลอยไดมากกวารอยละ 50
Conceptual Relations : ดูภาพ NW04
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Primary Treatment In this treatment, most of the settleable solids are separated or removed from the

wastewater by the physical process of sedimentation. [WT001.TXT]
2. Primary wastewater treatment usually involves gravity sedimentation of screened, degritted

wastewater to remove settleable solids; slightly more than one-half of the suspended solids
ordinarily are removed. [WT002.TXT]

Grammatical Category : Noun
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CW11 Concept : Nonsettleable
Solids

Eng = Nonsettleable Solids
[WT005.TXT]

Th = ของแขง็ไมจมตัว [TH002]

Features :  ของแขง็แขวนลอยแบงไดเปนของแข็งจมตัวไดและของแข็งไมจมตัว ขึ้นอยูกับปริมาณมิลลิกรัมของของ
แขง็ท่ีจะจมตัวในน้ํ าปริมาตร 1 ลิตรภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW04
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The suspended solids are further divided into settleable and nonsettleable solids, depending on

how many milligrams of the solids will settle out of 1 litre of wastewater in 1 hour. [WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW12 Concept : Floating  Solids Eng = Floating Solids
[WT002.TXT], Floating object
[WT017.TXT]

Th = ส่ิงสกปรกท่ีลอยอยูบนผิว
น้ํ า (TH001)

Features : การกํ าจัด Floating solids เปนการก ําจดัในขั้นตอนแรกของการบํ าบัดน้ํ าเสียซึ่งมักจะเปนการกํ าจัดส่ิง
ของท่ี  Floating เชน เศษไม และอนุภาคท่ีหนัก เชน กรวดและทราย  Floating solids สามารถกํ าจัดไดโดยใช
อุปกรณในขั้นตอนการเตรียมการ (Preliminary) ซึง่เปนการกํ าจัดของแข็งแขวนลอยและของแข็งท่ี Floating ซึง่เปน
การก ําจัดของแข็งแขวนลอยและของแข็งท่ี Floating  เพ่ือกํ าจัดของแข็งหนักท่ีเปนสารอนินทรีย และน้ํ ามันและไข
มนัท่ีมีมากเกินไป
Conceptual Relations : ดูภาพ NW04
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The first stage in sewage treatment is usually the removal of large floating objects, such as rags,

pieces of wood, and heavy mineral particles such as sand and grit. [WT017.TXT]
2. Preliminary devices are designed to remove or cut up the larger suspended and floating solids, to

remove the heavy inorganic solids, and to remove excessive amounts of oils or greases.
[WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun
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A2  มโนทัศนสัมพันธแบงตามวัตถุประสงคของกระบวนการ

NW05 : Objective of Wastewater Treatment

PU = Process - Purpose
ค ําอธิบาย :  การบ ําบัดน้ํ าเสียชุมชนมีวัตถุประสงคเพ่ือปลอยน้ํ าท่ีบํ าบัดแลวลงสูแมน้ํ าลํ าคลอง
CW13 Concept : Water Discharge Eng = Discharge (n.)

[WT011.TXT], Discharge (v.)
[WT001.TXT]

Th = การระบายน้ํ าท้ิง [TH002]

Features : กระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสียมีวัตถุประสงคเพ่ือกํ าจัดของแข็งแขวนลอยในน้ํ าอยางเพียงพอเพ่ือท่ีจะระบาย
น้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดแลวลงใน Receiving Water  โดยไมใหสงผลกระทบตอการใชน้ํ า  กอนระบายน้ํ าท้ิงสู
receiving water (เชน แมน้ํ า ลํ าธาร หรือทะเล) น้ํ าจะไดรับการ Disinfect โดยวิธีการ Chlorination Ozonation
หรือวิธีอ่ืนๆ
Conceptual Relations : ดูภาพ CW05, NW18

NW06 : Water Discharge

PL = Process  - Location
คํ าอธิบาย : การระบายน้ํ าเสียเกิดขึ้นท่ี Receiving Water

Water Discharge

Municipal Wastewater
Treatment

Receiving Water

Water Discharge

PU

PL
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Extraction :
1. The purpose of wastewater treatment is generally to remove from the wastewater enough solids to

permit the remainder to be discharged to a receiving water without interfering with its best or proper
use. [WT001.TXT]

2. Before  discharge  to the receiving water (stream, lake, or sea), the water is disinfected (by
chlorination, ozonation or other means). [WT011.TXT]

Grammatical Category : Noun, Verb

CW14 Concept : Receiving Water Eng = Receiving Water
[WT001.TXT]

Th = แหลงรับน้ํ าท้ิง [TH001]
แหลงน้ํ ารองรับ [TH002] แหลง
รองรับน้ํ าท้ิง [TH006]

Features : ในการปลอยน้ํ าเสียลงสูแหลงรับน้ํ าท้ิง น้ํ าเสียจะตองไดรับการบํ าบัดอยางเพียงพอเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายตอแหลงรับน้ํ าท้ิงจนไมสามารถใชน้ํ าได เชน การใชในชีวิตประจํ าวัน กอนปลอยน้ํ าลงสูแหลงรับน้ํ าท้ิง
น้ํ าจะไดรับการ Disinfect (โดยการ Chlorination, Ozonation) หรือวิธีอ่ืนกอน
Conceptual Relations : ดูภาพ NW06
คํ าอธิบาย :  -
Extraction :
1. Adequate treatment is necessary to prevent contamination of  receiving  waters to a degree which

might interfere with their best or intended use, whether it be for water supply, recreation, or any
other required purpose. [WT001.TXT]

2. Before discharge to the receiving  water (stream, lake, or sea), the water is disinfected (by
chlorination, ozonation or other means). [WT011.TXT]

Grammatical Category : Noun
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A3 : มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานท่ีเกิดกระบวนการ

NW07 : Place of Wastewater Treatment

PL = Process - Location
ค ําอธิบาย : กระบวนการการบํ าบัดน้ํ าเสียเกิดขึ้นท่ีโรงบํ าบัดน้ํ าเสีย
CW15 Concept : Municipal

Wastewater Treatment Plant
Eng = Wastewater treatment
Plant [WT001.TXT], Sewage
Treatment Plant [WT006.TXT],
Treatment Plant [WT001.TXT]

Th = โรงบํ าบัดน้ํ าเสีย [TH007]

Features : โรงบํ าบัดน้ํ าเสียออกแบบเพ่ือกํ าจัดสารอินทรียและสารอนินทรียเพียงพอท่ีจะสามารถปลอยน้ํ าเสียโดย
ไมสงผลกระทบตอวัตถุประสงค น้ํ าเสียจะถูกสงตรงจากบานไปยังโรงบํ าบัดน้ํ าเสียซึ่งจะระบายน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัด
แลวลงพ้ืนดิน
Conceptual Relations : ดูภาพ NW07
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. A wastewater treatment plant is designed to remove from the wastewater enough organic and

inorganic solids so that it can be disposed of without contravening or affecting the objectives
[WT001.TXT]

2. Sewage is transported directly from the homes to a municipal sewage treatment plant that puts the
treated wastewater into the soil. [WT006.TXT]

Grammatical Category : Noun

Municipal Wastewater
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PL
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A4 : มโนทัศนสัมพันธแบงตามลํ าดับของกระบวนการวิธีการ

NW08 : Municipal Wastewater Treatment Process

WP = Whole - Part
ค ําอธิบาย  การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนประกอบดวยกระบวนการตางๆ คือ Preliminary Treatment, Primary
Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, และ Disinfection
CW16 Concept : Preliminary

Treatment
Eng = Preliminary Treatment
[WT003.TXT]

Th = การก ําจัดขั้นเตรียมการ
[TH001] การบํ าบัดขั้นเตรียม
การ [TH002]

Features :  โดยท่ัวไปแลว การบํ าบัดขั้นเตรียมการประกอบดวยกระบวนการ Screening และ Grit removal   การ
บํ าบัดขัน้เตรียมการมีจุดประสงคเพ่ือเตรียมน้ํ าเสียสํ าหรับการบํ าบัดขั้นตอไป แตไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
คุณภาพน้ํ าเสีย
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WPWP
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW06

PW01 : Preliminary Treatment Process

PW02 : Preliminary Treatment Process

คํ าอธิบาย PW01 และ PW02  :
น้ํ าเสียจากระบบรวบรวมน้ํ าซึ่งประกอบดวยของแข็งแขวนลอยชิ้นใหญ กรวดทราย สารอินทรีย สารอนินทรีย สาร
แขวนลอย และสารพิษอ่ืนๆ  ไหลเขาสูกระบวนการ Screening ซึง่ประกอบดวยอุปกรณคือ Bar screen (1) หรือเขา
สูกระบวนการ Comminution ซึง่ประกอบดวยอุปกรณคือ Comminutor (2) เพ่ือทํ าการกรองหรือยอยของแข็งชิ้น
ใหญ จากน้ันน้ํ าเสียจะผานเขาสูกระบวนการ Grit Removal ซึง่มีอุปกรณคือ Grit chamber เพ่ือใหกรวดทราย
ขนาดเล็กตกตะกอน จาก Grit Chamberน้ํ าเสียจะไหลเขาสู Primary treatment ตอไป อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ
อุปกรณท่ีใชอาจวางตํ าแหนงสลับกันได เชน น้ํ าเสียไหลเขากระบวนการ Grit Removal กอน แลวจึงเขากระบวน
การ Screening หรือ Comminution

NW09 : Preliminary Treatment

PP

GS

WP WP

GS

PIPI

To Primary Treatment

To Primary Treatment

Preliminary Treatment

Screening Grit Removal
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Degritted
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WP = Whole � Part
PI = Process � Instrument
GS = Generic � Specific
PP = Process - Product
คํ าอธิบาย : ในการบํ าบัดขั้นตน (Preliminary Treatment) ประกอบดวยกระบวนการที่สํ าคัญคือ Screening ซึ่งใช
อุปกรณ Bar Screen แบงเปน Coarse Screen กับ Fine Screen ผลท่ีไดจากการ Screening คือ Screenings
และกระบวนการ Grit Removal ซึง่ใชอุปกรณคือ Grit  Chamber ผลท่ีไดจาก Grit Removal คือ Grit
Extraction :
1. Preliminary wastewater treatment ordinarily includes screening and grit removal. [WT002.TXT]
2. Preliminary  treatment serves to prepare wastewater for subsequent treatment, but it effects little

change in wastewater quality. [WT002.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW17 Concept : Screening Eng = Screening
[WT008.TXT]

Th = การก ําจัดโดยใชตะแกรง
[TH001]

Features : การบ ําบัดขั้นเตรียมการประกอบดวยข้ันตอน Screening และ Grit removal การก ําจัดโดยใชตะแกรง
ซึง่เปนกระบวนการบํ าบัดท่ีเกาแกท่ีสุดจะกํ าจัดของเสียขนาดใหญออกจากน้ํ าเสียเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตออุปกรณตางๆ ในการดํ าเนินการข้ันตอไป



72

Conceptual Relations : ดูภาพ PW01 และ NW09

NW10 : Screening

PP = Process � Product
MC = Material � Process
GS = Generic � Specific
คํ าอธิบาย :   น้ํ าเสียท่ีรวบรวมจาก Collection System จะสงมาเพ่ือเขาสูกระบวนการ Screening หรือ
Comminution ผลท่ีไดจากกระบวนการ 2 กระบวนการคือ Screened Wastewater
Extraction :
1. Preliminary wastewater treatment ordinarily includes screening and grit removal. [WT002.TXT]
2. The screening of wastewater, one of the oldest treatment processes, removes gross pollutants from

the waste stream to protect downstream operations and equipment from damage. [WT018.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW18 Concept : Bar Screen Eng = Bar Screen
[WT008.TXT]

Th = ตะแกรง [TH001] [TH003]
ตะแกรงดักขยะ [TH006]

Features : ตะแกรงแบงออกเปนสองกลุมคือ แบบ Coarse ซึง่มรีะยะหางกวางกวา 38 มม. และแบบ Fine ซึง่มีชอง
เปดระหวางประมาณ 12 และ 25 มม.  อุปกรณสํ าหรับดักขยะออกจากน้ํ าเสีย ตะแกรงดักขยะน้ีจะเปนอุปกรณกอน
หรือถัดจาก Grit Tank ก็ได
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW0 และ NW09

NW11 : Bar Screen

PT = Process � Target
GS = Generic - Specific
คํ าอธิบาย :  ตะแกรง (Bar Screen) แบงออกเปน Coarse screen และ Fine screen
Extraction :
1. Bar screens fall into two groups: coarse with spacings wider than 38 mm and fine with openings

between approximately 12 and 25 mm. [WT017.TXT]
2. Bar  screens may be used before or after the grit tanks. [WT010.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW19 Concept : Collection System Eng = Collection System
[WT009.TXT]

Th = ระบบรวบรวมน้ํ า [TH007]

Features : เปนระบบรวบรวมน้ํ าเสียเพ่ือสูบน้ํ าเสียเขาสูโรงบํ าบัดน้ํ าเสีย  น้ํ าเสียไหลจาก Collection system สู
กระบวนการกรองดวยตะแกรงหยาบ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW10
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Energy is used to pump the wastewater into the plant from the  collection  system. [WT009.TXT]
2. The raw wastewater enters from the collection system into the Coarse Screening process.

[WT015.TXT]
Grammatical Category : Noun

Bar Screen

Coarse screen Fine screen

GS GS
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CW20 Concept : Coarse Screen Eng = Coarse Screen
[WT015.TXT] ,  Coarse Bar
Rack Screens [WT001.TXT]

Th = ตะแกรงหยาบ [TH003]
[TH001] [TH007]

Features : สถานท่ีบํ าบัดน้ํ าเสียสมัยใหมจะใชท้ังตะแกรงหยาบและ Fine screen ตะแกรงหยาบ โดยท่ัวไปจะใช
เปนอุปกรณแรกในข้ันตอนการบํ าบัดจะกํ าจัดของแข็งและขยะท่ีอาจขัดขวางหรือทํ าใหอุปกรณในการบํ าบัดขั้นตอๆ
ไปเสียหาย เชน เคร่ืองสูบ วาลวเปดปด เคร่ืองเติมอากาศ และเคร่ืองกรอง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW11
คํ าอธิบาย :
Extraction :
1. Some modern wastewater treatment facilities employ both coarse and fine screens. [WT018.TXT]
2. Coarse screens, normally employed as the first unit treatment process, remove solids and trash that

could otherwise damage or interfere with the downstream operations of treatment plant equipment
such as pumps, valves, mechanical aerators, and biological filter[WT018.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW21 Concept : Fine Screen Eng = Fine Screen
[WT001.TXT]

Th = ตะแกรงละเอียด [TH002]
[TH001] [TH007]

Features : ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) เปนอุปกรณหน่ึงในขั้นตอนการบํ าบัดขั้นเตรียมการ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW11
คํ าอธิบาย :  -
Extraction :
1. Some modern wastewater treatment facilities employ both coarse and fine screens. [WT018.TXT]
2. Fine screen openings vary from 2.3-6.0 mm (0.09-0.25 in.). [WT017.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW22 Concept : Comminution Eng = Communition Th = การตดัยอย  [TH002]
Features :  ทางเลือกสํ าหรับการกรองดวยตะแกรงคือการตัดยอย การตัดยอยใชเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและการ
ปฏิบัตงิานขัน้ตอๆ ไป และเพ่ือกํ าจัดปญหาท่ีเกิดจากของแข็งขนาดตางๆ กันท่ีพบในน้ํ าเสีย ของแข็งตางๆ จะถูกตัด
เหลือขนาดเล็กลง
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW02, NW10

NW12 : Comminution

PI = Process � Instrument
คํ าอธิบาย : การตดัยอยเปนทางเลือกหน่ึงแทนการกรองดวยตะแกรง ซึ่งประกอบดวยอุปกรณคือ Comminuting
devices
Extraction :
1. A common alternative to screening is comminution . [WT017.TXT]
2. COMMINUTION To improve the downstream operations and processes and eliminate problems

caused by the varied sizes of solids that are present in wastewater, the solids are often reduced to
a smaller, more uniform size. [WT017.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW23 Concept : Comminuting
devices

Eng = Comminuting devices
[WT001.TXT]

Th =  -

Features : Comminuting devices ประกอบดวย เคร่ืองบด เคร่ืองตัด และเคร่ืองตัดเปนเศษ เปนอุปกรณใชสํ าหรับ
ตดัของแขง็เพ่ือใหไดขนาดท่ีสามารถสงกลับไปยังน้ํ าเสียโดยไมเปนอันตรายและอุดตันเคร่ืองสูบน้ํ า หรือทอ หรือสง
ผลตออุปกรณการบํ าบัดตอๆ มา
Conceptual Relations : ดูภาพ PW02, NW10
คํ าอธิบาย : -

PI

Comminution

Comminuting
Devices



76

Extraction :
1. Comminuting Devices : Grinders, cutters and shredders.  These are devices to break or cut  up

solids to such size that they can be returned to the wastewater without danger of clogging pumps
or piping or affecting  subsequent treatment devices [WT001.txt]

2. Comminuting devices are installed in the wastewater flow channel to screen and shred material into
sizes from 6 to 19 mm (0.25 to 0.75 in.), without removing the particles from the flow. [WT018.txt]

3. Grit chambers are usually located ahead of pumps or comminuting devices, and if mechanically
cleaned, should be preceded by coarse bar rack screens. [WT001.txt]

Grammatical Category : Noun

CW24 Concept : Screenings Eng = Screenings
[WT002.TXT]

Th =  ขยะตะแกรง [TH002]

Features : ส่ิงท่ีเหลือจากการบํ าบัดขั้นเตรียมการคือขยะตะแกรงและตะกอนกรวดทรายซึ่งจะไมนํ าไปรวมกับ
Sludge ขยะตะแกรงคอืวัสดุตางๆ ในน้ํ าเสียท่ีดักไดโดยตะแกรงท่ีมีชองเปดระหวาง 0.5 น้ิว ถึง 2 น้ิว  วธิีท่ีนิยมใน
การก ําจดัขยะตะแกรงหลังจากทํ าใหน้ํ าแหงแลวคือการฝง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW09

NW13 : Screenings
PP = Process � Product
OL = Object � Location
คํ าอธิบาย : ในขัน้ตอนเตรียมการ ผลท่ีเกิดจากการกรองดวยตะแกรงเรียกวา Screenings ผลท่ีเกิดจากการกํ าจัด
กรวดและทรายเรียกวา ตะกอนกรวดทราย ท้ัง Screenings และตะกอนกรวดทรายจะสงไปยัง Landfill ตอไป

OL
OL

PPPP

Screenings

Landfill

Screening Grit Removal

Grit
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Extraction :
1. The residues from preliminary wastewater treatment, screenings and grit, are not ordinarily

incorporated with sludges. [WT002.TXT]
2. Screenings are materials in the raw wastewater that are caught on screens having openings usually

1/2 inch to 2 inches. [WT001.TXT]
3. Burial after draining is the most common means of screenings disposal. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW25 Concept : Screened
Wastewater

Eng = Screened Wastewater
[WT010.TXT]

Th =  -

Features : น้ํ าเสียท่ีผานการดักดวยตะแกรงแลวจะไหลไปยังถังใหญท่ีเรียกวา Settling tank ซึง่น้ํ าเสียจะลด
ความเร็วลงทํ าใหของแข็งตางๆ ตกตะกอนลงสูกนถัง การบํ าบัดขั้นตน (Primary treatment) มักจะเปนการตก
ตะกอนโดยแรงโนมถวงของน้ํ าเสียท่ีผานการกรองดวยตะแกรงและกํ าจัดกรวดและทรายแลวเพ่ือกํ าจัดของแข็งตก
ตะกอน โดยท่ัวไปแลวของแข็งตกตะกอนจะถูกกํ าจัดออกมากกวาคร่ึงหน่ึง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW10, NW14
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The screened wastewater flows into large tanks known as settling tanks, where it is slowed down

further allowing more solids to settle to the bottom of the tanks. [WT010.TXT]
2. Primary wastewater treatment usually involves gravity sedimentation of screened, degritted

wastewater to remove settleable solids; slightly more than one-half of the suspended solids
ordinarily are removed. [WT002.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW26 Concept : Grit Removal Eng = Grit Removal
[WT002.TXT]

Th =  การก ําจัดกรวดและทราย
[TH005]

Features : การบ ําบัดขัน้เตรียมการประกอบดวยการกรองดวยตะแกรงและการกํ าจัดกรวดและทราย  (Grit
removal)  การก ําจัดกรวดและทรายแยกของแข็งท่ีเปนสารอนินทรีย (Inorganic) มคีวามหนัก และมีลักษณะ
เหมอืนทรายท่ีจะตกจมในทอและขัดขวางกระบวนการบํ าบัด
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW01, PW02, NW09, NW13

NW14 : Grit Removal
PP = Process � Product
MC = Material � Process
คํ าอธิบาย : กระบวนการตอจากการกรองดวยตะแกรง คือการกํ าจัดกรวดและทราย (Grit removal) ทํ าใหเกิดผล 2
อยางคือ Grit และ Degritted wastewater หลังจากท่ีผานการกํ าจัดกรวดและทรายแลว น้ํ าเสียจะสงไปเขากระบวน
การบํ าบัดขั้น Primary Treatment ตอไป
Extraction :
1. Preliminary wastewater treatment ordinarily includes screening and grit removal. [WT002.TXT]
2. Grit removal separates heavy, inorganic, sandlike solids that would settle in chan-nels and interfere

with treatment processes. [WT002.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW27 Concept : Grit Chamber Eng = Grit Chamber
[WT005.TXT]

Th =  รางตกตะกอน [TH001]
ถงัดกักรวดทราย [TH003]
[TH007] [TH006] หองดักกรวด
ทราย [TH002]

Features : ถงัดกักรวดทราย (Grit Chamber) มลัีกษณะเปนถังรูปยาวทรงแคบ ใชเพ่ือแยก Grit  ออกจากน้ํ าเสีย
Grit น้ีจะจมลงกนถงั  ในขณะเดียวกันน้ํ าเสียท่ีไหลเขาจะชาลง  สวนน้ํ าเสียเมื่อผานถังดักกรวดทรายแลวจะถูกสง
ไปด ําเนินการบํ าบัดตอในขั้นตอน Primary Treatment
Conceptual Relations : ดูภาพ PW01, PW02, NW09
คํ าอธิบาย : -

PPPP

Grit removal

Grit Primary
Treatment

MC
Degritted

wastewater

Screened Wastewater

MC
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Extraction :
1. In the past, long and narrow channel-shaped settling tanks, known as grit chambers, were used to

remove inorganic or mineral matter such as sand, silt, gravel, and cinders. [WT005.TXT]
2. Grit chambers are tanks designed to slow water down for the grit (sand, grit, and gravel) to drop to

the bottom. [WT011.TXT]
3. From the grit   chamber, the sewage flows to the primary settling tank, called the primary clarifier

(Fig 1-4). [WT012.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW28 Concept : Grit Eng = Grit [WT001.TXT] Th = ตะกอนดินทราย [TH001]
กรวดทราย [TH002]

Features : ตะกอนดนิทราย (Grit) คือสารอนินทรียท่ีเปนของแข็งซึ่งจะถูกกํ าจัดออกจากน้ํ าเสียหลังข้ันตอนการ
กรองดวยตะแกรง  น้ํ าเสียประกอบดวยของแข็งแขวนลอยท่ีเปนสารอนินทรียจ ํานวนมากเชน ทราย กากแร และ
กรวดซึง่รวมเรียกวาตะกอนดินทราย  ตะกอนดินทรายท่ีมีสารอินทรียมากอาจจะตองนํ าไปฝงเพ่ือปองกันปญหา
เร่ืองกล่ิน
Conceptual Relations : ดูภาพ NW09, NW13, NW14
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Grit can be described as small inorganic solids that are removed from the wastewater after

screening. [WT001.TXT]
2. Wastewater usually contains a relatively large amount of inorganic solids such as sand, cinders and

gravel which are collectively called  grit  . [WT001.TXT]
3. Grit containing much organic matter may have to be buried to prevent odor nuisances.

[WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW29 Concept : Degritted
Wastewater

Eng = Degritted Wastewater
[WT001.TXT]

Th = -

Features : การบ ําบัดน้ํ าเสียขั้นตนมักประกอบดวยการตกตะกอนจมของน้ํ าเสียท่ี Screened และ Degritted เพ่ือ
ก ําจดัของแขง็จมตัวได ซึ่งของแข็งแขวนลอยมากกวาคร่ึงหน่ึงจะถูกกํ าจัด
Conceptual Relations : ดูภาพ PW01, PW02, NW09, NW14
คํ าอธิบาย : -
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Extraction :
1. Primary wastewater treatment usually involves gravity sedimentation of screened, degritted

wastewater to remove settleable solids; slightly more than one-half of the suspended solids
ordinarily are removed. [WT002.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW30 Concept : Landfill Eng = Landfill [WT003.TXT] Th = -
Features : ส่ิงของตางๆ ท่ีก ําจัดและรวบรวมไดถังดักกรวดทรายและตะแกรงดักขยะจะถูกลางและนํ าไปยัง
Landfill เพ่ือก ําจดั  เน่ืองจากของแข็งท่ีเปนสารอินทรียท่ีเบากวาถูกแยกออกจากตะกอนกรวดทราย ส่ิงของท่ีตกคาง
จากรางดกักรวดทรายอาจถูกลางและสงไปยัง Landfill พรอมกบัของเสียจากการดักดวยตะแกรง สวนสารอินทรีย
จ ําเปนตองไดรับการกํ าจัดเปนพิเศษ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW13
คํ าอธิบาย :-
Extraction :
1. All material removed collected by grit tanks and bar screens is washed and then taken to a sanitary

landfill for disposal.  [WT010.TXT]
2. Because the lighter organic solids are segregated from the grit, residue from the grit chamber may

be washed and sent to a  landfill  with the solid waste from screening; organics would require
special disposal. [WT003.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW31 Concept : Primary Treatment Eng = Primary Treatment
[WT001.TXT]

Th = การก ําจัดขั้นตน [TH001]
การบํ าบัดขั้นตน [TH005]
[TH002]

Features : การบํ าบัดขั้นตน (Primary Treatment) มวีตัถปุระสงคเพ่ือกํ าจัดของแข็งท่ีเปนสารอินทรียและสารอนิ
นทรียโดยการ Sedimentation และ Flotation ซึง่เปนวิธีการทางกายภาพ วตัถปุระสงคของการบํ าบัดขั้นตนคือลด
ความเร็วของน้ํ าเสียอยางเพียงพอเพ่ือใหของแข็งตกจมและส่ิงของท่ีลอยน้ํ าไดลอยขึ้นสูผิดน้ํ า การบํ าบัดขั้นตนใช
clarifier หรือ settling tanks ซึง่จะก ําจดัของแข็งท่ีเปนสารอินทรียและสารอนินทรียท่ีตกจมไดออกจากน้ํ าเสีย
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW08, NW14

PW03 : Primary Treatment Process

คํ าอธิบาย :
น้ํ าเสียท่ีผานกระบวนการดักกรวดทรายแลวจะไหลเขาสู Sedimentation tanks ซึง่ประกอบดวยถังตกตะกอนเพียง
ถงัเดยีวหรือหลายถังก็ได ขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณของน้ํ าเสีย  การตกตะกอนในขั้นตอนน้ีใชเวลานานและน้ํ า
จะตองน่ิง ถงัตกตะกอนมีหลายแบบดวยกันคือถังตะกอนแบบกรวย แบบกลม หรือแบบเหล่ียม  น้ํ าเมื่อผานถังตก
ตะกอนแลวจะเรียกวา Primary effluent และตะกอนท่ีไดเรียกวา Primary sludge  จากน้ันน้ํ าท้ิงข้ันตนจะผานเขาสู
กระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสองตอไป

NW15 : Primary Treatment

PM = Process - Method
PP = Process � Product
MC = Material � Process
คํ าอธิบาย : น้ํ าเสียท่ีผานกระบวนการกํ าจัดกรวดและทรายแลวจะเขาสูกระบวนการบํ าบัดขั้นตน (Primary
Treatment) ซึง่ประกอบดวยกระบวนการ Sedimentation หรือ Floatation   ผลท่ีไดจากขั้นตอนน้ีเรียกวา Primary
Sludge และ (Primary) Effluent ซึง่จะสงตอไปกระบวนการบํ าบัดขั้นตอไป

PM

MC

PM

Primary Treatment

Primary Sludge

Primary
Effluent

Degritted
wastewater

Sedimentation
tanks Primary

effluent

Primary sludge
(to Sludge treatment)

To Secondary Treatment

PP
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Extraction :
1. Primary  treatment is designed to remove organic and inorganic solids by the physical processes of

sedimentation and flotation. [WT001.TXT]
2. The purpose of  primary  treatment is to reduce the velocity of the wastewater sufficiently to permit

solids to settle and floatable material to surface. [WT001.TXT]
3. The objective of  primary  treatment is to physically remove suspended solids from wastewater by

settling (primary sedimentation)or flotation. [WT011.TXT]
4.  Primary  treatment utilizes clarifiers or settling tanks which remove the settleable organics and

settleable inorganic solids from the wastewater. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW32 Concept : Sedimentation Eng = Sedimentation
[WT001.TXT], Primary
Sedimentation [WT011.TXT]

Th =  การตกตะกอน [TH001]
[TH005] [TH002] [TH004]
[TH007]

Features : กระบวนการตกตะกอน (Sedimentation) คอืการจมตวัของของแข็งท่ีลอยอยูในน้ํ าเสียลงสูกนถัง ซึ่งเปน
กระบวนการทางกายภาพ  กระบวนการตกตะกอนน้ีใชอุปกรณคือถังตกตะกอนซึ่งประกอบดวยถังเพียงหนึ่งถังหรือ
หลายถังก็ไดขึ้นอยูกับสภาพและปริมาณของน้ํ าเสีย
Conceptual Relations : ดูภาพ PW03 และ NW15

NW16 : Sedimentation

PL = Process � Location
คํ าอธิบาย :  กระบวนการ Sedimentation และ Flotation เกดิข้ึนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

PLPL

FlotationSedimentation

Sedimentation Tank
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Extraction :
1. In the process of  sedimentation  , physical phenomena relating to the settling of solids by gravity

are allowed to operate. [WT001.TXT]
2. In this treatment, most of the settleable solids are separated or removed from the wastewater by the

physical process of  sedimentation  . [WT001.TXT]
3. SEDIMENTATION  - In this step the water enters several large tanks. [WT016.TXT]
4. The objective of primary treatment is to physically remove suspended solids from wastewater by

settling ( primary  sedimentation)or flotation. [WT011.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW33 Concept : Flotation Eng = Flotation [WT011.TXT] Th = การท ําใหลอย [TH001]
Features : การทํ าใหลอย (Floatation) เปนวธิกีารหนึ่งในการแยกของแข็งแขวนลอยออกจากน้ํ าเสีย เปนวิธีท่ีตรง
กนัขามกันกับวิธีการตกตะกอน (Sedimentation) ใชเพ่ือแยกไขมันและน้ํ ามันท่ีไมสามารถจมตัวในถังตกตะกอนได
Conceptual Relations : ดูภาพ NW15, NW16
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The objective of primary treatment is to physically remove suspended solids from wastewater by

settling (primary sedimentation)or flotation . [WT011.TXT]
2. Flotation is the opposite of sedimentation, utilizing buoyancy to separate solid particles such as

fats, oils, and greases which would not settle in sedimentation tanks. [WT003.TXT]
3. An alternative to sedimentation that is used in the treatment of some wastewaters is flotation , in

which air is forced into the wastewater under pressures of 1. [WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW34 Concept : Sedimentation
Tank

Eng = Sedimentation Tank  
[WT011.TXT]  Settling Tank
[WT003.TXT]   Clarifier
[WT003.TXT]

Th = ถงัตกตะกอน [TH001]
[TH005] [TH002] [TH007]

Features : ถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) ออกแบบขึน้เพ่ือเก็บกักน้ํ าเปนเวลาหลายชั่วโมงเพ่ือใหของแข็ง
แขวนลอยตกตะกอนลงสูกนถัง
Conceptual Relations : ดูภาพ PW03, NW16
คํ าอธิบาย : -
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Extraction :
1. Sedimentation tanks are designed to hold wastewater for several hours and let suspended solids to

settle. [WT011.TXT]
2. Settling tanks may also be referred to as  sedimentation  tanks or clarifiers and can be either

rectangular or circular. [WT003.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW35 Concept : Primary Sludge Eng = Primary Sludge
[WT002.TXT]   Raw Sludge
[WT010.TXT]

Th = สลัดจขั้นตน [TH002]

Features : เปนกากตะกอนท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นตน หมายถึงส่ิงท่ีตกตะกอนอยูท่ีกนถังในขั้นตอนการตกตะกอน
(Sedimentation)
Conceptual Relations : ดูภาพ PW03 และ NW15
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The residue from primary treatment is a concentrated suspension of particles in water called "

primary  sludge. [WT002.TXT]
2. This is known as  primary  sludge or raw sludge, which is collected and pumped to large digestion

tanks for further treatment. [WT010.TXT]
3. Primary treatment of sewage is a physical process whereby suspended solids are allowed to settle.

These solids are termed primary sludge  [WT012.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW36 Concept : Primary Effluent Eng = Primary Effluent
[WT001.TXT],  Primary
Sewage [WT017.TXT]

Th = น้ํ าท้ิงข้ันตน [TH002]

Features :  น้ํ าท้ิงขั้นตน (Primary Effluent) เปนน้ํ าเสียท่ีผานการบํ าบัดแลวจากกระบวนการตกตะกอนและจะถูก
สงไปยังการบํ าบัดขั้น Secondary Treatment ตอไป น้ํ าท้ิงขั้นตนจะมีคุณสมบัติท่ีดีขึ้น คือมีปริมาณของแข็ง
แขวนลอยลดลงรอยละ 40-60 และมีคาบีโอดีลดลงรอยละ 15-35
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW03, NW15, NW22

NW17 : Primary Effluent

MC = Material � Process
คํ าอธิบาย : ผลท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นตนคือ Primary Effluent จะผานเขาสูกระบวนการ Secondary Treatment
ตอไป
Extraction :
1. It provides sedimentation and sludge digestion in one unit and should produce a satisfactory

primary effluent with a suspended solids removal of 40 to 60 percent and a BOD reduction of 15 to
35 percent. [WT001.TXT]

2. The channel transports the partially treated wastewater, referred to as primary effluent, to the ten
sets of aeration/bioreactor tanks that are used in the secondary treatment stage. [WT008.TXT]

3. The process consists of mixing activated sludge, recirculated from a final settling tank, with
incoming raw or primary sewage to form a mixed liquor, which is subsequently aerated and from
which activated sludge is later settled. [WT017.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW37 Concept : Secondary
Treatment

Eng = Secondary Treatment
[WT002.TXT]

Th = การกํ าจัดขั้นท่ีสอง
[TH001] การบํ าบัดขั้นท่ีสอง
[TH005] [TH007] การบํ าบัดน้ํ า
เสียขั้นสอง [TH002]

Features : การบํ าบัดขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) เปนขั้นตอนตอจากการบํ าบัดขั้นตน (Primary
Treatment) การบ ําบัดขัน้ท่ีสองประกอบดวยการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยวิธีชีวภาพโดยใชจุลินทรียชนิดตางๆ ในสภาพ
แวดลอมท่ีเหมาะสม  ระบบท่ีใชในการบํ าบัดขั้นท่ีสองมีหลายระบบ เชน Trickling Filter, Activated Sludge, หรือ
Lagoons ในการบํ าบัดขั้นท่ีสองน้ีสามารถลดคาบีโอดีและของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 85-95  ผลของการบํ าบัดขั้น
น้ีจะเกิดเปน Secondary Sludge

Primary  Effluent

Secondary
Treatment

MC
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW03 และ NW08, NW17

PW04 : Secondary Treatment Process

คํ าอธิบาย :  น้ํ าท้ิงท่ีผานการบํ าบัดขั้นตนจะเขาสูกระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสองซึ่งประกอบดวยระบบตางๆ กัน การ
เลือกใชขึน้อยูกับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและตนทุน ผลท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นท่ีสองคือ Secondary Sludge และ
Secondary effluent ซึง่จะสงตอไปเพ่ือ Disinfection หรือ Tertiary treatment ตอไป

NW18 : Secondary Treatment

MC = Material � Process
PP = Process � Product
GS = Generic � Specific
คํ าอธิบาย : การบ ําบัดขัน้ท่ีสอง (Secondary Treatment) เปนการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยใชระบบท่ีบํ าบัดตางๆ คือ
ระบบ Activated Sludge, ระบบ Oxidation Ponds หรือ Stabilization Ponds ระบบ Aerated Lagoons ระบบ
Trickling Filters และระบบ RBC  ผลท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นท่ีสองคือ Secondary Sludge และ Secondary
Effluents

PP

PP

GS
GS GS
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GS
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Aerated
Lagoons
System

Activated
Sludge
System
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System

Rotating
Biological
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System

Secondary Treatment

Secondary
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Secondary
Effluents

Primary
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Secondary
treatment

Secondary
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Primary effluent

MC
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Extraction :
1. Now, primary treatment is used as an economical means for removing some contaminants prior to

secondary treatment. [WT002.TXT]
2. The  secondary  treatment process consists of the biological treatment of wastewater by utilizing

many different types of microorganisms in a controlled environment. [WT001.TXT]
3. Secondary  treatment removes about 85-95% of the BOD and suspended solids. [WT003.TXT]
4. Several alternative processes are also available in  secondary  treatment, including a trickling filter,

activated sludge, and lagoons. [WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW38 Concept : Secondary
Sludge

Eng = Secondary Sludge
[WT011.TXT]

Th = -

Features : Secondary sludge เปนของแขง็ท่ีก ําจัดออกจากถังตกตะกอนซึ่งใชเพ่ือแยกน้ํ าและสารอินทรียออก
จากกนั  ในโรงบํ าบัดน้ํ าเสีย นอกเหนือจากสลัดจขั้นตนแลว ยังเกิด Secondary sludge ซึง่ประกอบดวยจุลินทรีย
ซึง่เพ่ิมจํ านวนข้ึนเพราะการกินจุลินทรียเปนอาหาร
Conceptual Relations : ดูภาพ NW18
คํ าอธิบาย :-
Extraction :
1. Secondary settling tanks are used to separated the water from organisms. Solids removed are

called secondary sludge [WT011.TXT]
2. In addition to the primary sludge, wastewater plants with secondary treatment will produce a

"Secondary sludge", consisting largely of microorganisms which have grown as a result of
consuming the organic wastes. [WT004.TXT].

Grammatical Category : Noun

CW39 Concept : Secondary
Effluent

Eng = Secondary Effluent
[WT001.TXT]

Th = น้ํ าท้ิงขั้นท่ีสอง [TH002]

Features : น้ํ าท้ิงขั้นท่ีสอง (Secondary Effluent)*  จะมคีณุภาพท่ีดีกวาน้ํ าท้ิงข้ันตน คือมีคาบีโอดีประมาณ 20
มลิลิกรัม/ลิตร และมีคาซีโอดี 60-100 มิลลิกรัม/ลิตร อยางไรก็ดี ในน้ํ าท้ิงข้ันท่ีสองยังคงมีสารแขวนลอยและมี
ปริมาณบีโอดีอยูในระดับหน่ึงเพราะ Secondary Clarifier ยงัไมสามารถกํ าจัดแบคทีเรียออกไดหมด
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW04 และ NW18, NW30

NW19 : Secondary Effluent

MC = Material - Process
PN = Process � Next Process
PP = Process - Product
คํ าอธิบาย :  น้ํ าท้ิงขั้นท่ีสองจะสงตอไปยังกระบวนการ Disinfection โดยไมจํ าเปนตองผาน Tertiary Treatment**
หรือสงตอมาเพ่ือบํ าบัดขั้น Tertiary Treatment  กอนแลวจึงผานเขากระบวนการ Disinfection เพ่ือวัตถุประสงคใน
การระบายน้ํ าท้ิงลงแหลงน้ํ าตอไป
Extraction :
1. Secondary solids are usually less dense and secondary effluents are normally of a higher quality

than those of primary clarifiers. [WT001.TXT]
2. An average secondary effluent may have a BOD of 20 mg/L and a COD of 60 to 100 mg/L.

[WT001.TXT]
3. Some suspended solids and the associated BOD remain in secondary effluent because secondary

clarifiers are not perfectly efficient in removing bacteria. [WT003.TXT]
Grammatical Category : Noun
Note : *หากน้ํ าท้ิงท่ีผานกระบวนการขั้นท่ีสองไมตองผานกระบวนการ Tertiary treatment น้ํ าท้ิงท่ีสามารถปลอย
ลงสูแหลงรับน้ํ าไดจะเรียกวา Final Effluent
**  การที่จะตองผานกระบวนการ Tertiary Treatment หรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชน้ํ าเปนหลัก  เชน
ถาตองการบํ าบัดน้ํ าเพ่ือดื่มจํ าเปนตองผาน Tertiary Treatment ถาน้ํ าท้ิงจากการบํ าบัดขั้นสองมีคาพารามิเตอร
ตามท่ีกฎหมายกํ าหนดใหปลอยลงสูแหลงน้ํ าได ก็ไมจํ าเปนตองผานกระบวนการ Tertiary Treatment   น้ํ าเมื่อผาน
Tertiary treatment และ Disinfection แลว น้ํ าท้ิงท่ีพรอมจะปลอยลงสูแหลงรับน้ํ าจึงจะเรียกวา Final effluent

MC
PP

MC MC

PN

or

Secondary Effluent

Disinfection Tertiary
Treatment

Water Discharge
(Tertiary)

treated
wastewater
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CW40 Concept : Activated Sludge
Process

Eng = Activated Sludge
Process [WT001.TXT],
Activated Sludge System
[WT002.TXT]

Th = กระบวนการแอกทิเวเต็ด
สลัดจ [TH002]  กระบวนการเอ
เอส  ระบบเอเอส [TH005]
[TH004] ระบบแอคติเวเต็ด
สลัดจ [TH006] ระบบบํ าบัดน้ํ า
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ
[TH007]

Features :  กระบวนการแอกทิเวเต็ด สลัดจ (Activated Sludge Process) เกดิข้ึนในประเทศอังกฤษในป ค.ศ.
1914 เปนระบบท่ีเกี่ยวกับการผลิตกลุมจุลินทรียท่ีสามารถการบํ าบัดแบบชีวภาพท่ีใชกันแพรหลายมากที่สุด
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW04, NW18

PW05 : Activated Sludge Process

คํ าอธิบาย : ระบบแอกทิเวเต็ด สลัดจ (AS)  ประกอบดวยถังเติมอากาศและถังตกตะกอน  น้ํ าท้ิงข้ันตนจะถูกสูบ
เขามาท่ีถงัเตมิอากาศเพ่ือทํ าปฏิกริยากับแบคทีเรีย แบคทีเรียจะถูกเรงใหเร็วขึ้นโดยการเพิ่มออกซิเจนโดยการเติม
อากาศ (Aeration) เมือ่แบคทีเรียเติบโตเพ่ิมมากขึ้นจะจับตัวเปนตะกอนชิ้นใหญสีน้ํ าตาลเขมเรียกวา Activated
sludge สวนน้ํ าท่ีผสมระหวางน้ํ าท้ิงกับตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศเรียกวา Mixed liquor หลายชั่วโมงผานไป
Mixed liquor จะไหลจาก Aeration tank เขาสูถังตกตะกอน (Secondary clarifier) เพ่ือแยกตะกอนแบคทีเรียออก
สวนตะกอนแบคทีเรียท่ีจมอยูกนถังสวนใหญจะถูกสูบเขาไปในถังเติมอากาศเพ่ือรักษาปริมาณแบคทีเรีย ตะกอนท่ี
สูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศเรียกวา Return activated sludge และตะกอนแบคทีเรียท่ีไมตองการใชงานอีกตอ
ไปท่ีเรียกวา Excess activated sludge จะถกูนํ าไปกํ าจัดในขั้นตอน Sludge treatment ตอไป

NW20 : Activated Sludge Process

PI = Process � Instrument
คํ าอธิบาย : กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge Process) ประกอบดวยอุปกรณ  Aeration Tank
และ Secondary Clarifier

PI PI

Activated Sludge
Process

Aeration
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Secondary
Clarifier

Primary
effluent

Aeration
tank Mixed

liquor

Activated
sludge

Return
activated
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Excess activated
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clarifier

Aeration
Secondary
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Extraction :
1. The activated sludge process was developed in England in 1914 and was so named because it

involved the production of an activated mass of microorganisms capable of aerobically stabilizing
the organic content of a waste  [WT001.TXT]

2. The most commonly applied biological treatment system is a suspended growth approach called
the activated sludge process. [WT003.TXT]

3. Mixing the Activated Sludge with the Wastewater to be Treated The first step in the activated sludge
process is to bring the microorganisms in contact with the organics of the wastewater. [WT001.TXT]

4. In the activated sludge process, the sludge accomplishes the major part of the removal of BOD
from the wastewater being treated in a relatively short period of aeration. [WT001.TXT]

5. The activated sludge system is a continuous process involving the introduction, uptake, and
breakdown of BOD and the growth and decay of microorganisms. [WT003.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW41 Concept : Aeration Tank Eng = Aeration Tank
[WT011.TXT]

Th = ถงัเตมิอากาศ [TH001]
[TH002]  [TH005] [TH006]
[TH004] [TH007]

Features : ถงัเติมอากาศ (Aeration Tank) เปนอุปกรณอยางหน่ึงในระบบเอเอส  ในถังเติมอากาศจะมีการเติม
ออกซเิจนเขาไปในน้ํ าท้ิงท่ีผานการบํ าบัดขั้นตนแลว เพ่ือใหออกซิเจนแกแบคทีเรีย น้ํ าท้ิงน้ีจะผสมกับตะกอน
แบคทีเรียและทํ าใหเกิด Mixed Liquor
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW20

NW21 : Aeration Tank

PL = Process - Location
CO = Container � Object
OL = Object - Location
คํ าอธิบาย : ในถงัเติมอากาศ (Aeration Tank) ประกอบดวย Mixed Liquor และการ Aeration
Extraction :
1. ACTIVATED SLUDGE This is an aerobic process in which gelatinous sludge particles are

suspended in an aeration  tank and supplied with oxygen. [WT005.TXT]
2. The key unit in an activated sludge process is an aeration tank, in which microorganisms are mixed

with incoming wastewater. [WT011.TXT]
3. Activated sludge treatment occurs in an aeration tank, where sewage is mixed with "active" or

bacteria-rich sludge to create a "  mixed  liquor. [WT012.TXT]
4. In this process settled sewage is led to an aeration  tank where oxygen is supplied to enhance the

micro-organism activities. [WT013.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW42 Concept : Aeration Eng = Aeration [WT001.TXT] Th = การเตมิอากาศ [TH002]
[TH005] [TH004] [TH007]

Features : การเติมอากาศ (Aeration) เขาสูถงัเติมอากาศมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือผสม Returned Sludge กบัน้ํ าท้ิง
ท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นตน  เพ่ือรักษาสภาพของการแขวนลอยใหกับ Activated Sludge และเพ่ือใหออกซิเจนซึ่งจะ
ทํ าใหเกดิปฏิกริยาทางชีวภาพท่ีจํ าเปนเพ่ือทํ าใหน้ํ าเสียมีคาท่ีคงท่ี  การเติมอากาศเพียงระยะเวลาส้ันจะทํ าใหสลัดจ
ท่ีเกดิขึ้นทํ าการลดคาบีโอดีลงได

PL

CO

Aeration Tank

Mixed
Liquor

AerationPrimary effluent

OL
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW21
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Aeration  serves at least three important functions: (1) mixing the returned sludge with effluent from

primary treatment, (2) keeping the activated sludge in suspension, and (3) supplying the oxygen to
the biochemical reactions necessary for the stabilization of the wastewater [WT001.TXT]

2. In the activated sludge process, the sludge accomplishes the major part of the removal of BOD
from the wastewater being treated in a relatively short period of  aeration  . [WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW43 Concept : Mixed Liquor Eng = Mixed Liquor
[WT003.TXT]

Th = น้ํ าตะกอน [TH002] น้ํ า
สลัดจ [TH002]

Features : น้ํ าตะกอน (Mixed Liquor) เกิดจากการผสมกันของน้ํ าท้ิง ส่ิงแขวนลอยในน้ํ าเสีย และจุลินทรีย  น้ํ า
ตะกอนน้ีจะไหลเขาสูถังตกตะกอน จะเกิดการตกตะกอนของ Activated Sludge และ Activated Sludge บางสวน
จะนํ าไปก ําจดัตอไป บางสวนถูกสงกลับไปท่ีถังเติมอากาศเพ่ือทํ าหนาท่ีตอไป  กระบวนการประกอบดวยการผสม
activated sludge ซึง่สงกลับมาจากถังตกตะกอน  กับน้ํ าท้ิงข้ันตนเพ่ือสรางน้ํ าตะกอนซึ่งจะไดรับการเติมอากาศ
และ Activated sludge จะตกตะกอนออกจากน้ํ าตะกอนน้ีตอไป
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW21

NW22 : Mixed Liquor
WP = Whole - Part
คํ าอธิบาย : น้ํ าตะกอน (Mixed Liquor) ประกอบดวยน้ํ าท้ิงท่ีเกิดจากการบํ าบัดขั้นตน และ Activated Sludge

Mixed Liquor

Activated
Sludge

Primary  Effuent

WP WP



94

Extraction :
1. This mixture of liquid, waste solids, and microorganisms is called the mixed liquor . [WT003.TXT]
2. Phosphorus removal and disinfection: The liquid mixture, also called mixed  liquor, then flows into

final sedimentation tanks where the activated sludge is settled out and removed. [WT010.TXT]
3. The function of the secondary clarifier is to separate the activated sludge solids from the mixed

liquor. [WT001.TXT]
4. This mixed  liquor is transferred to a settling tank, where the activated sludge settles out, most of

which is routed back to the aeration tank. [WT012.TXT]
5. The process consists of mixing activated sludge, recirculated from a final settling tank, with

incoming raw or primary sewage to form a mixed liquor, which is subsequently aerated and from
which activated sludge is later settled. [WT017.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW44 Concept : Activated Sludge Eng = Activated Sludge
[WT001.TXT]

Th = แอคติเวเต็ดสลัดจ  เอเอส
[TH002]

Features :  แอคติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) เปนตะกอนสีน้ํ าตาลท่ีประกอบดวยสารอินทรียท่ีไดจากน้ํ าเสีย
และแบคทีเรีย เกิดจากการที่แบคทีเรียใชสารอินทรียท่ีเหลืออยูในน้ํ าท้ิงเปนอาหาร เมื่อแอคติเวเต็ดสลัดจน้ีถูกสงไป
แยกท่ี clarifier บางสวนของแอคติเวเต็ดสลัดจจะถูกสงกลับไปยังถังเติมอากาศเพ่ือใหแบคทีเรียและโปรโตซัวสา
มารถก ําจัดของเสียในนํ้ าเสียตอไปได
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW21, NW22, NW23
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Activated  sludge is a brownish floc-like substance consisting of organic matter obtained from the

wastewater and inhabited by myriads of bacteria and other forms of biological life. [WT001.TXT]
2. The bacteria consume the organic material remaining in the wastewater, forming the activated

sludge. [WT010.TXT]
3. Activated sludge must be returned continuously from the final settling tanks to the aeration tanks.

[WT001.TXT]
4. After separation in the clarifiers, activated sludge is returned to the aeration tanks to allow more

bacteria and protozoa to work on the incoming wastewater. [WT008.TXT]
Grammatical Category : Noun
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CW45 Concept : Secondary
Clarifier

Eng = Secondary Clarifier
[WT001.TXT] Final
sedimentation tank
[WT010.TXT], Secondary
settling tank [WT011.TXT]

Th = ถงัตกตะกอน [TH001]
[TH005]

Features : ถงัตกตะกอน (Secondary Clarifier) มหีนาท่ีแยกแอคติเวเต็ดสลัดจออกจากน้ํ าตะกอน นับเปนอุปกรณ
ท่ีสํ าคัญในระบบแอคติเวเต็ดสลัดจและระบบ Trickling filter เพราะจะทํ าหนาท่ีแยกแบคทีเรียออกจากน้ํ าท้ิงกอน
ระบายน้ํ าออกไป  แอคติเวเตด็สลัดจบางสวนจากถังตกตะกอนซึ่งเรียกวา Return sludge จะนํ ากลับมาใชใหมเปน
เสมอืน �เมล็ด� สํ าหรับสรางประชากรแบคทีเรียในถังเติมอากาศ  ถงัตกตะกอนใชเพ่ือแยกน้ํ าออกจากส่ิงมีชีวิต
อินทรีย ของแข็งท่ีกํ าจัดออกเรียกวา Secondary sludge
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW20

NW23 : Secondary Clarifier

CO = Container - Object
WP = Whole � Part
คํ าอธิบาย : ในถังตกตะกอนขั้นท่ีสอง (Secondary Clarifier) ประกอบดวยน้ํ าตะกอนซึ่งประกอบดวยน้ํ าท่ีไดรับ
การบํ าบัดขั้นท่ีสองแลว (Secondary effluent) และแอคติเวเต็ดสลัดจ ซึ่งสวนหน่ึงจะใชเปน Return activated
sludge และอีกสวนหน่ึงจะเปน Excess activated sludge

Secondary Clarifier

Mixed Liquor

Excess Activated
Sludge

Return Activated
Sludge

CO

Activated sludge Secondary effluent

WP WP

WP WP
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Extraction :
1. The function of the secondary  clarifier is to separate the activated sludge solids from the mixed

liquor. [WT001.TXT]
2. An important companion unit in any plant using activated sludge or a trickling filter is the

secondary  clarifier, which separates bacteria from the liquid stream before discharge.
[WT005.TXT]

3. Some of the activated sludge from the final sedimentation tanks, called return sludge, is reused as
"seed" to replenish the population of bacteria in the aeration tanks. [WT010.TXT]

4. Secondary settling tanks are used to separated the water from organisms. Solids removed are
called secondary sludge [WT011.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW46 Concept : Return Activated
Sludge

Eng = Return Activated
Sludge [WT001.TXT] , RAS
[WT001.TXT] , Returned
Sludge [WT001.TXT]

Th = สลัดจสูบกลับ [TH002]
ตะกอนจุลินทรียท่ีสูบกลับ
[TH007]

Features : สลัดจบางสวนจะถูกสูบออกจากถังเพ่ือใชเปนสลัดจสูบกลับในถังเติมอากาศ  สลัดจท่ีนํ ากลับมาใชใหม
เรียกวาสลัดจสูบกลับ ปริมาณของแขวนลอยในน้ํ าตะกอนจะตกจมอยูในถังตกตะกอนและจะถูกสงกลับไปยังถัง
เตมิอากาศเปนสลัดจสูบกลับ
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW23
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Some sludge is being removed  continuously to be used as returned sludge in the aeration tanks.
2. A portion of the sludge is then pumped to the head of the tank (  return  activated sludge) where the

process starts all over again. [WT003.TXT]
3. The sludge so re-used is known as returned sludge
4. The MLSS are settled in a clarifier and then returned to the aeration tank as the Return Activated

Sludge ( RAS ). [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun
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CW47 Concept : Excess Activated
Sludge

Eng = Excess Activated
Sludge [WT001.TXT] Excess
sludge  [WT001.TXT]

Th = สลัดจสวนเกิน [TH002]
ตะกอนสวนเกิน [TH004]
[TH007]

Features : สลัดจสวนเกนิจะตองกํ าจัดออกกอนท่ีจะไมสามารถใชเพ่ือกํ าจัดส่ิงสกปรกไดเพราะส่ิงมีชีวิตอินทรียท่ี
ใชอากาศตายไปเน่ืองจากสภาพไรออกซิเจนที่กนถัง  สลัดจสวนเกินจะถูกกํ าจัดออกจากกระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสีย
เพ่ือรักษาสภาพความเขมขนของตะกอนในถังเติมอากาศ สลัดจสวนเกินน้ีจะถูกนํ าไปปรับสภาพเพื่อการกํ าจัดขั้น
สุดทายตอไป
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW23
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The  excess sludge must be removed before it loses its activity because of  the death of the

aerobic organisms resulting from lack of oxygen at  the bottom of the tank.  [WT001.TXT]
2. Excess activated sludge should be wasted as required to maintain the desired solids concentration

in the aeration tank. [WT001.TXT]
3. The surplus, or excess activated sludge, is then permanently removed from the treatment process

and conditioned for ultimate disposal. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW48 Concept : Stabilization Pond
System

Eng = Stabilization Pond
[WT005.TXT]  Lagoon
System  [WT014.TXT]

Th = ระบบบอปรับเสถียร
[TH005] ระบบบอผ่ึง [TH004]

Features : เปนวธิกีารบ ําบัดน้ํ าเสียทางกายภาพวิธีหน่ึง ซึ่งตองใชพ้ืนท่ีกวางเพ่ือเก็บกักน้ํ าเปนระยะเวลาหลาย
เดอืน มักนิยมใชระบบน้ีในชนบทท่ีท่ีดินมีราคาถูก
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

PW06 : Stabilization Pond System

คํ าอธิบาย : บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) เปนบอดินธรรมดาลาดดวยคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนท่ีกันการร่ัวซึม
น้ํ าท้ิงขัน้ตนจะผานเขาบอกํ าจัด โดยแบคทีเรียในนํ้ าจะทํ าลายบีโอดีในน้ํ าท้ิงดวยปฏิกริยา Aerobic

NW24 : Stabilization Pond System

PI = Process � Instrument
คํ าอธิบาย : ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond System) ประกอบดวยอุปกรณคือ Stabilization Pond
Extraction :
1. Another form of biological treatment is the  stabilization  pond or lagoon, which requires a large

land area and thus is usually located in rural areas. [WT005.TXT]
2. Lagoon systems are shallow basins which hold the waste-water for several months to allow for the

natural degradation of sewage. [WT014.TXT]
Grammatical Category : Noun
Note : *ใน Extraction record จะไมเห็นคํ าวา system อยูในประโยค  แตเน่ืองจาก stabilization pond ใน CW48
น้ีหมายถงึระบบ  ซึง่แสดงถึง concept เดียวกันกับ Lagoon system  และไมไดหมายถึงบอปรับเสถียร จึงตองเพ่ิม
ค ําวา System เพ่ือไมใหสับสนกับ CW49

PI

Stabilization Pond
System

Stabilization
Ponds

- - -

Primary
effluent

Stabilization Ponds

Algae

Secondary
effluent
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CW49 Concept : Stabilization Pond Eng = Stabilization Pond
Oxidation Pond  [WT001.TXT]
Lagoon [WT011.TXT]

Th = บอปรับเสถียร [TH002]
[TH007] สระปรับเสถียร
[TH002]*

Features : บอปรับเสถยีรเปนบอดินตื้น ออกแบบขึ้นเพ่ือใชบํ าบัดน้ํ าเสียจากชุมชนขนาดเล็กหรือจากโรงงาน   บอ
ปรับเสถยีรออกแบบขึ้นเพ่ือบํ าบัดน้ํ าเสียจากชุมชนหรือโรงงานขนาดเล็ก  บอปรับเสถียรจะเก็บกักน้ํ าไวระยะหน่ึง
โดยท่ีของแขง็ตางๆ จะจมตัวและเกิดการยอยสลายข้ึนโดยใชแสงอาทิตย ลม Algae แบคทีเรีย และอากาศ  สระ
ปรับเสถยีร (lagoon) เปนสระใหญตื้นท่ีใชเพ่ือบํ าบัดน้ํ าเสียโดยวิธีการทางธรรมชาติท่ีประกอบดวยการใชท้ังอัลจี
และแบคทีเรีย
Conceptual Relations : ดูภาพ PW06 และ NW24

NW25 : Stabilization Pond

CO = Container � Object
คํ าอธิบาย :  ในบอปรับเสถียร (Stabilization Ponds) ประกอบดวย Algae และน้ํ าท้ิงข้ันตน
Extraction :
1. A stabilization pond or "oxidation pond" as it is often called, is usually a shallow earthen basin of

controlled shape, which is designed for treating wastewaters from small communities or   industrial
plants [WT001.TXT]

2. Stabilization ponds are large, shallow ponds that collect sewage and hold it for a certain time.
Solids settle out and decomposition occurs with the help of sun, wind, algae, bacteria, and air.
[WT007.TXT]

3. Lagoons are large, shallow earth basins that are used for treatment of wastewater by natural
processes involving the use of both algae and bacteria. [WT011.TXT]

Grammatical Category : Noun
Note : * แมวาท้ัง Stabilization Pond และ Lagoon จะแสดงถึงมโนทัศนเดียวกัน แตความหมายในภาษาไทยน้ัน
จะเรียก Lagoon วา สระ และเรียก Pond วาบอ  ดังน้ันจึงนํ าเสนอทั้งคํ าวา บอปรับเสถียรซึ่งเปนความหมายของ
Stabilization Pond และสระปรับเสถียร ซึ่งแสดงความหมายของ Lagoon

CO CO

Stabilization Pond

Algae Primary Effluent
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CW50 Concept : Algae Eng = Algae . [WT011.TXT] Th =  อัลจ ี[TH001] สาหราย
[TH004] [TH002] [TH005]

Features : ของแขง็ในบอปรับเสถียรจะจมตัวและเกิดการยอยสลายข้ึนโดยใชแสงอาทิตย ลม อัลจี แบคทีเรีย และ
อากาศ  สระปรับเสถียร (lagoon) เปนสระใหญตื้นท่ีใชเพ่ือบํ าบัดน้ํ าเสียโดยวิธีการทางธรรมชาติท่ีประกอบดวยการ
ใชท้ังอัลจีและแบคทีเรีย
Conceptual Relations : ดูภาพ PW06 และ NW25
คํ าอธิบาย :
Extraction :
1. Stabilization ponds are large, shallow ponds that collect sewage and hold it for a certain time.

Solids settle out and decomposition occurs with the help of sun, wind, algae, bacteria, and air.
[WT007.TXT]

2. Lagoons are large, shallow earth basins that are used for treatment of wastewater by natural
processes involving the use of both algae and bacteria. [WT011.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW51 Concept : Aerated Lagoon
System*

Eng = Aerated Lagoon
[WT006.TXT]

Th = ระบบสระเติมอากาศ
[TH002]  [TH006]

Features : ชมุชนนอกเมืองเชนท่ีออรเวลล คาเวนดชิ และวลิเลียมสทาวน ใชระบบสระเติมอากาศ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

PW07 : Aerated Lagoon System

คํ าอธิบาย : ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เปนระบบท่ีพัฒนามาจากระบบบอปรับเสถียร โดยเพ่ิมการ
เตมิออกซิเจนดวยเคร่ืองมือกล
Extraction :
1.  Rural communities such as Orwell, Cavendish, and Williamstown are using aerated lagoons.

[WT006.TXT]
Grammatical Category : Noun

Aeration

Aerated
Lagoon
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Note : *ใน Entry จ ําเปนตองใสคํ าวา System เพ่ือแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ ไมใชหมายถึงตัวบอท่ีแสดงไวใน
CW52  แตในคลังขอมูลภาษาน้ันไมประกฎคํ าวา  System ในตัวอยางจึงไมพบคํ าวา System

CW52 Concept : Aerated Lagoon Eng = Aerated Lagoon
[WT006.TXT]

Th = สระเติมอากาศ [TH002]
บอเติมอากาศ  [TH007]

Features : สระเตมิอากาศเปนบอปรับเสถียรซึ่งนํ ามาเติมออกซิเจนโดยใชเคร่ืองเติมออกซิเจนโดยเครื่องเติมอากาศ
สระเตมิอากาศน้ีจะมีสวนประกอบท่ีเปนเคร่ืองมือกลที่ตองใชพลังงานและตองการการดูแลรักษา แตสามารถบํ าบัด
น้ํ าเสียไดดีกวาบอปรับเสถียรท่ัวไปโดยใชพ้ืนท่ีนอยกวารอยละ 75
Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

NW26 : Aerated Lagoon System
GS = Generic - Specific
คํ าอธิบาย : บอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) แบงออกเปน 2 ประเภทคือ Aerobic Lagoon และ Facultative
Lagoon
Extraction :
1. An  aerated  lagoon is essentially a stabilization pond where oxygen is added by mechanical

aerators. [WT006.TXT]
2. An  aerated  lagoon has mechanical parts that require energy and maintenance, but it treats

sewage faster and better than a stabilization pond, and requires up to 75 percent less land.
[WT006.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW53 Concept : Aerobic Lagoon Eng = Aerobic Lagoon
[WT001.TXT]

Th = สระแอโรบิก [TH002]

Features :  ในสระแอโรบิก (Aerobic Lagoon) ของแขง็จะถูกทํ าใหแขวนลอยและสารอินทรียตางๆ จะอยูในสระท่ี
มอีอกซิเจนเขาตลอดเวลา

GS

Aerated Lagoon

Aerobic
Lagoon

Facultative
Lagoon

GS
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Conceptual Relations : ดูภาพ  NW26
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. In  aerobic  lagoons all biological solids are in continual suspension and stabilization of the

organics occurs under aerobic conditions. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW54 Concept : Facultative
Lagoon

Eng = Facultative Lagoon
[WT005.TXT]

Th = บอแฟคัลเททีฟ [TH002]

Features : บอแฟคัลเททีฟเปนบอท่ีมีความลึก 0.6 - 5 เมตร เปนบอท่ีมีสภาพผสม คือชั้นบนเปนสวนท่ีมีออกซิเจน
หมนุเวยีน และสวนลางจะเปนแบบไรออกซิเจนซึ่งจะมีการยอยสลายตะกอนของแข็งดวยปฏิกริยาเคมีแบบไมใช
ออกซิเจน  บอแฟคัลเททีฟจะใชไดสํ าหรับท่ีดินท่ีมีราคาตํ่ า และตองการลดตนทุนในการดํ าเนินการและดูแลรักษา
Conceptual Relations : ดูภาพ NW26
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Facultative  lagoons, or those that function in mixed conditions, are the most common, being 0.6 to

1.5 m (2 to 5 ft) in depth, with a surface area of several acres. Anaerobic conditions prevail in the
bottom region, where the solids are decomposed; the region near the surface is aerobic, allowing
the oxidation of dissolved and colloidal organic matter [WT005.TXT]

2. Facultative lagoons are most applicable when land costs are low and operation and maintenance
costs are to be minimized. [WT017.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW55 Concept : Trickling Filter
System

Eng = Trickling Filter System
[WT001.TXT]

Th = ระบบโปรยกรอง [TH002]
[TH005] [TH007]

Features : ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) เปนการโปรยน้ํ าเสียโดยใช Distributor arm ลงมาท่ี Media ท่ีน้ํ า
สามารถซึมผานไปได ท่ีสวนผิวของ Media น้ีประกอบดวยจุลินทรียท่ีจับตัวกันเปน Slime  องคประกอบหน่ึงท่ี
สํ าคญัในโรงบํ าบัดท่ีใชระบบแอคติเวเต็ดสลัดจหรือระบบโปรยกรองคือถังตกตะกอน ซึ่งแยกแบคทีเรียออกจากน้ํ า
เสียกอนท่ีจะระบายน้ํ าท้ิงตอไป
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

PW08 : Trickling Filter System

คํ าอธิบาย : ในระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) แบคทีเรียจะถูกเล้ียงใหเปน Slime รอบตัวกลาง (Medium) ซึ่ง
ทํ าดวยวัสดุเชนกอนหินหรือแผนพลาสตคิ น้ํ าท้ิงจะถูกนํ ามาโปรยลงพ้ืนผิวหนาของถังดวย  Distributor และน้ํ าจะ
ไหลหยดผานตัวกลางลงกนถัง เมื่อน้ํ าท้ิงไหลผาน Slime แบคทีเรียจะดูดซึมสารอินทรียเขาไปและทํ าลายสาร
อินทรียน้ัน เมือ่แบคทีเรียเติบโตหนาขึ้นก็จะหลุดลงมาอยูท่ีกนถังปนกับน้ํ าท้ิง ซึ่งจะระบายออกจากถังเขาสูถังตก
ตะกอน  ซึ่งน้ํ าท้ิงจะตกตะกอนแยกเปนน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดและ Sludge ซึง่จะตองกํ าจัดในขั้นตอน Sludge
Treatment ตอไป

NW27 : Trickling Filter System

PI = Process � Instrument
คํ าอธิบาย : ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter System) ประกอบดวยอุปกรณ 3 ชนิดคือ Distributor Arm
Medium  และถังตกตะกอน (Secondary clarifier)

Distributor

Wastewater

Dead
Bacteria

Treated
Water

Secondary
Clarifier

Secondary
Effluent

Sludge
(To Sludge treatment)

Medium

Slime

PI PI

Trickling Filter
System

Secondary
Clarifier

Distributor

PI

Medium
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Extraction :
1 A  trickling  filter consists of a bed of highly permeable media on whose surface a mixed population

of microorganisms is developed as a slime layer. [WT001.TXT]
2 TRICKLING  FILTER In this process, a waste stream is distributed intermittently over a bed or

column of some type of porous medium. [WT005.TXT]
3 A  trickling  filter consists of distributor arms that spray liquid wastewater over a bed of rocks or

other media. [WT011.TXT]
4 An important companion unit in any plant using activated sludge or a trickling filter is the secondary

clarifier, which separates bacteria from the liquid stream before discharge. [WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW56 Concept : Distributor Eng = Distributor Th = เคร่ืองโปรยน้ํ า [TH002]
Features : เคร่ืองโปรยน้ํ า (Distributor) เปนอุปกรณมาตรฐานสํ าหรับกระบวนการโปรยกรองเพราะเชื่อถือไดและ
งายตอการดูแลรักษา
Conceptual Relations : ดูภาพ PW08 และ NW27
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. The rotary distributor has become standard for the trickling filter process because of its reliability

and ease of maintenance. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW57 Concept : Medium Eng = Medium [WT005.TXT] Th = ตวักลาง [TH001]
Features : ในระบบโปรยกรอง น้ํ าเสียจะถูกโปรยลงกลุมตัวกลางท่ีน้ํ าสามารถซึมผานได  ตัวกลางน้ีจะมีจุลินทรีย
เกาะอยูเพ่ือทํ าหนาท่ีดูดซึมและทํ าลายสารอินทรียตางๆ
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW08 และ NW27

NW28 : Medium

OL = Object - Location
GS = Generic � Specific
คํ าอธิบาย : ตวักลาง (Medium) ในระบบโปรยกรองอาจใชเปนกอนหินหรือแผนพลาสติกก็ได โดยจะมี Slime เกาะ
อยูรอบๆ ตัวกลาง
Extraction :
1. In this process, a waste stream is distributed intermittently over a bed or column of some type of

porous  medium  . [WT005.TXT]
2. A gelatinous film of microorganisms coats the  medium  and functions as the removal agent.

[WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW58 Concept : Slime Eng = Slime [WT011.TXT] Th = เมอืก [TH001] [TH002]
Features : ผิวหนาของตวักลางท่ีทํ าหนาท่ีกรองจะปกคลุมดวยเมือกท่ีเกิดจากแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะเหมือนวุน
เหนียวประกอบดวยแบคทีเรียและพืชสัตวอ่ืนๆ   เมือก (Slime) ประกอบดวยแบคทีเรียเปนสวนใหญ แตอาจ
ประกอบดวยราและโปรโตซวั กอนหินหรือตัวกลางจะมีเมือกน้ีเกาะอยู ซึ่งจะทํ าหนาท่ียอยสลาย โดยจะทํ าการยอย
สลายสารอินทรียท่ีโปรยลงมาท่ีผิวหนาของถังโดยการดูดซึมและใชจุลินทรียกํ าจัดสารอินทรีย จากน้ันตัวกลางท่ี
สะสมอยูมากๆ จะหลุดออกจากตัวกลางและรวมกันอยูท่ีใตถังพรอมๆ กับน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดแลว ซึ่งจะถูกสงตอไป
ยงัถังตกตะกอนขั้นสอง
Conceptual Relations : ดูภาพ PW08 และ NW28
คํ าอธิบาย :  -

GS GS

OLMedium

Coarse Stones Plastic Media

Slime
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Extraction :
1. Soon after a filter is placed in operation, the surface of the filter medium becomes covered with

zoogleal slime , a viscous, jellylike substance containing bacteria and other biota. [WT017.TXT]
2. This  slime  consists mainly of bacteria, but it also include fungi, algae, protozoa, and rotifer.

[WT011.TXT]
3. The individual rocks/media in the bed are covered by a layer of biological  slime  that decompose

the waste trickling through the bed. [WT011.TXT]
4. When wastewater is applied to the stones, dissolved organic matter is adsorbed by the  slime  and

digested by the microorganisms. [WT012.TXT]
5. The accumulating  slime  periodically slides off media and is collected at the bottom of the filter,

along with the treated wastewater, and passed on to the secondary sedimentation tank.
[WT011.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW59 Concept : Rotating
Biological Contactor
System*

Eng = Rotating Biological
Contactor [WT011.TXT], RBC
[WT011.TXT], Bio-Disc
[WT001.TXT]

Th =  ระบบแผนหมุนชีวภาพ
[TH005] [TH002]ระบบอารบีซี
[TH005] [TH002] ระบบจาน
หมุนชีวภาพ [TH004] ระบบ
บํ าบัดน้ํ าเสียแบบแผนจานหมุน
ชีวภาพ [TH007]

Features : ระบบแผนหมุนชีวภาพหรือท่ีเรียกวา RBC ประกอบดวย Disc ท่ีทํ าดวยพลาสติคแผนใหญซึ่งจะรอยอยู
บนเพลาและหมุนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหจุลินทรียท่ีเจริญเติบโตบนผิวหนาของ Disc ไดสัมผัสกับอากาศและจุมในนํ้ า
เสียท่ีจะบํ าบัดสลับกันไป
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

PW09 : Rotating Bio-Disc System

PW10 : ภาพขยาย Disc และถังตกตะกอน

คํ าอธิบาย : ระบบแผนหมุนชีวภาพ (RBC) เปนการเล้ียงแบคทีเรียใหเกาะเปนเมือกรอบตัวกลาง น้ํ าท้ิงจะถูก
ระบายเขาสูถังรูปคร่ึงทรงกระบอก ตัวกลางท่ีใหเมือกแบคทีเรียเกาะเปนแผนพลาสติคกลมหลายแผนรอยอยูบน
เพลาใหแผน Disc จุมอยูในน้ํ าคร่ึงแผน เพลาจะหมุนแผนใหหมุนรอบชาๆ ใหสวนหน่ึงของแผนจุมอยูในน้ํ าและอีก
สวนหน่ึงสัมผัสกับอากาศ แบคทีเรียท่ีตายจะหลุดและปนกับน้ํ าท้ิงท่ีไหลออกจากถัง ผานเขาถังตกตะกอนเพ่ือไป
ก ําจัดตอไป

NW29 : Rotating Biological Contactor

PI = Process - Instrument
คํ าอธิบาย : ระบบแผนหมุนชีวภาพ (RBC) ประกอบดวยอุปกรณคือ Disc

Sludge
(To Sludge Treatment)

PI

Rotating Biological
Contactor

Disc

Disc

Wastewater

Wastewater

Sedimentation
Tank

Treated
Water

Treated Wastewater
to sedimentation tank
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Extraction :
1. The most common technologies are activated sludge process, trickling filters, rotating biological

contactor (  RBC  ), and lagoons. [WT011.TXT]
2. An  RBC  consists of a series of closed spaced, circular plastic disks. [WT011.TXT]
3. The low disc speed used in the bio- disc process achieves sufficient mixing and aeration while

consuming relatively little power. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun
Note :  *ใน Entry จํ าเปนตองใสคํ าวา System เพ่ือแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ

CW60 Concept : Disc Eng = Disc [WT001.TXT] Th = แผนกลม [TH001] แผน
[TH005] แผนจาน [TH004]

Features : เมือ่แผนจานหมุน ประชากรจุลชีพท่ีติดอยูท่ีแผนจะกอตัวขึ้นเปนแผนและเพ่ิมความหนาเปนหลาย
มลิลิเมตร  การหมุนของแผนจานจะทํ าใหแผนสัมผัสกับน้ํ าเสียเพ่ือทํ าลายสารอินทรียและสัมผัสกับอากาศเพ่ือดูด
ซมึออกซิเจน
Conceptual Relations : ดูภาพ PW9 PW10 และ NW29
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. As the disc rotates, an attached microbial population forms a film that becomes several millimeters

thick. [WT001.TXT]
2. Rotation of the disc brings the attached biologic film into contact with the wastewater for removal of

the organics and with the atmosphere for absorption of oxygen. [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW61 Concept : Disinfection Eng = Disinfection (n.)
[WT001.TXT] Disinfect (v.)
[WT011.TXT]

Th = การฆาเชื้อโรค [TH002]

Features : การฆาเชือ้โรคเปนการบํ าบัดน้ํ าท้ิงเพ่ือทํ าลายเชื้อโรคท้ังหมด กอนท่ีจะระบายน้ํ าลงสูแหลงรับน้ํ า ใน
การฆาเชื้อโรคสามารถทํ าได 3 วิธีคือ Chlorination, Ozonation และ Ultraviolet Light  อีกวิธีหน่ึงในการฆาเชื้อโรค
ท่ีพบบอยคือการใช Ultraviolet light
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW19

NW30 : Disinfection
MC = Material � Process
PN = Process � Next Process
GS = Generic - Specific
คํ าอธิบาย : การฆาเชื้อโรค (Disinfection) แบงออกเปน 3 วิธีคือ Chlorination Ozonation และ Ultraviolet Light
น้ํ าซึ่งผานการ Chlorination  ตองเขาสูอีกกระบวนการหน่ึงคือ Dechlorination
Extraction :
1. Disinfection is treatment of the effluent for the destruction of all pathogens. [WT001.TXT]
2. Before discharge to the receiving water (stream, lake, or sea), the water is disinfected (by

chlorination , ozonation or other means). [WT011.TXT]
3. เตมิ The other commonly used method of disinfection is ultraviolet light. [WT004.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb

CW62 Concept : Chlorination Eng = Chlorination
[WT001.TXT]

Th = การเติมคลอรีน [TH005]
[TH002]

Features : การเตมิคลอรีนมีวัตถุประสงคเพ่ือกํ าจัดเชื้อโรคในน้ํ าท้ิง เปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คํ าอธิบาย : -

or

PN

GS GS GS

Disinfection

Ultraviolet
Light

Chlorination Ozonation

Dechlorination
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Extraction :
1. Chlorination of wastewater is the application of chlorine to a wastewater to accomplish some

definite purpose. [WT001.TXT]
2. Chlorination for disinfection requires that essentially all of the pathogens in the wastewater plant

effluent be destroyed. [WT001.TXT]
3. Disinfection of treated effluent is most often accomplished by chlorination . [WT002.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW63 Concept : Dechlorination Eng = Dechlorination (n.)
[WT001.TXT]  Dechlorinate
(v.) [WT001.TXT]

Th = การลดคลอรีน [TH002]

Features : บางครัง้จ ําเปนตองลดคลอรีนหรือกํ าจัดคลอรีนออกจากน้ํ าเสียโดยการเพ่ิมสารลดคลอรีน ขั้นตอนการ
ฆาเชือ้โรคประกอบดวยการเติมคลอรีนและการลดคลอรีน ซึ่งเปนการใชซัลเฟอรไดออกไซดเพ่ือกํ าจัดคลอรีนท่ีเติม
เพ่ือฆาเชื้อโรคออกไป
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. At times it is necessary to dechlorinate, or remove chlorine from a wastewater by the addition of

dechlorinating agents. [WT001.TXT]
2. The Disinfection stage consists of a Chlorination process and a Dechlorination process.

[WT015.TXT]
3. The disinfected wastewater is then passed on to the Dechlorination process which applies Sulfur

Dioxide to remove the Chlorine added during the Chlorination process. [WT015.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb

CW64 Concept : Ozonation Eng = Ozonation
[WT011.TXT]

Th = การเติมโอโซน [TH002]

Features : การเตมิโอโซนเปนวิธีหน่ึงในการฆาเชื้อกอนท่ีจะระบายน้ํ าลงสูแหลงรับน้ํ า  เปนวิธีการในการฆาเชื้อโรค
ท่ีมปีระสิทธภิาพกวาวิธีการเติมคลอรีนแตมีคาใชจายท่ีสูงกวา
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คํ าอธิบาย : -
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Extraction :
1. Before discharge to the receiving water (stream, lake, or sea), the water is disinfected (by

chlorination, ozonation or other means). [WT011.TXT]
2. Ozonation is considered more effective as a disinfectant process than chlorine, but has higher

capital and operating costs. [WT009.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW65 Concept :  Ultraviolet Light Eng = Ultraviolet Light
[WT001.TXT]

Th = อัลตราไวโอเล็ต [TH002]

Features : ท้ังโอโซนและรังสีอัลตราไวโอเล็ตไมกอใหเกิดสารตกคางท่ีเปนพิษ และใชฆาเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ น้ํ าเสียเมื่อแยกสารอินทรียและของแข็งตางๆ ออกแลว จะฆาเชื้อโรคโดยใชคลอรีนหรือรังสีอัลตราไวโอเล็ตเพ่ือ
ฆาแบคทีเรียท่ีเปนอันตราย จากน้ันจึงระบายน้ํ าท่ีฆาเชื้อโรคแลวลงสูลํ าธารหรือแมน้ํ า
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Both ozone and ultraviolet light, as well as being an effective disinfecting agent, leave no toxic

residual. [WT001.TXT]
2. The wastewater is then separated from the organisms and solids, disinfected by chlorine or

ultraviolet light to kill any remaining harmful bacteria, and released to a nearby lake, river, or
stream. [WT007.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW66 Concept : Tertiary Treatment Eng = Tertiary Treatment
[WT001.TXT] , Advanced
Waste Treatment
[WT002.TXT]

Th = การกํ าจัดขั้นท่ีสาม
[TH001] การบํ าบัดขั้นสาม การ
บํ าบัดข้ันสูง [TH007] [TH005]
การบํ าบัดขั้นสาม [TH002]

Features :  การบ ําบัดขัน้ท่ีสามเปนกระบวนการกํ าจัดธาตุอาหารซึ่งประกอบดวยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนสวน
ใหญ  การบ ําบัดขั้นท่ีสามเรียกไดอีกอยางวาการบํ าบัดขั้นสูง ซึ่งเปนส่ิงจํ าเปนในบางสถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือคุณ
ภาพของส่ิงแวดลอม การบํ าบัดขั้นท่ีสามเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับชุมชนบางแหงเพ่ือใหน้ํ ามีคุณภาพท่ีดีมากขึ้นกวาน้ํ าท่ี
ผานเพียงการบํ าบัดขั้นท่ีสอง  การบํ าบัดขั้นสามน้ีประกอบดวยกระบวนการ Nitrification และ Denitrification รวม
ท้ังการกํ าจัดฟอสฟอรัส
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW19

NW31 : Tertiary Treatment

PU  = Process � Purpose
คํ าอธิบาย : การบ ําบัดขั้นสามประกอบดวยวิธีการหลักคือ Nitrification และ Denitrification
Extraction :
1. In other cases, tertiary treatment has been used to describe processes which remove plant

nutrients, primarily nitrogen and phosphorous, from wastewater. [WT001.TXT]
2. A higher degree of treatment, termed here "advanced" or " tertiary " treatment, may be required at

specific locations to protect health or environmental quality. [WT002.TXT]
3. Tertiary treatment is used at municipal wastewater treatment plants when receiving water

conditions or other uses require higher quality effluent than that produced by secondary
wastewater treatment. [WT002.TXT]

4. In some areas where receiving waters are more sensitive to pollution or where specific pollutants
have not been removed by secondary treatment, a third step called advanced waste treatment
(also called tertiary treatment) may be required. [WT007.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW67 Concept : Nitrogen removal Eng =  Nitrogen Removal
[WT001.TXT]

Th = การกํ าจัดไนโตรเจน
[TH002] [TH005] [TH007]

Features : ไนตริฟเคชัน่เปนขั้นตอนแรกในสองข้ันตอนในการกํ าจัดไนโตรเจนแบบชีวภาพท่ีแอมโมเนียไนโตรเจน
ทํ าปฏิกริยากบัออกซิเจนแบบชีวภาพใหเปนไนเตรด ซึ่งเปนรูปแบบท่ีตองการที่ไมตองใชออกซิเจนในแหลงรับน้ํ า
เมือ่ตองการกํ าจัดไนโตรเจน วิธีท่ีหน่ึงท่ีใชกันคือการไนตริฟเคชั่น (Nitrification) แลวตอดวยวิธีการดีไนตริฟเคชั่น
(Denitrification)

PU PU

Tertiary Treatment

Nitrogen
removal

Phosphorus
removal
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Conceptual Relations :  ดูภาพ NW31
คํ าอธิบาย : -

NW32 : Nitrogen Removal

WP  = Whole � Part
คํ าอธิบาย : การก ําจัดไนโตรเจนประกอบดวยวิธีการ Nitrification และ Denitrification
Extraction :
1. Nitrification is the first of two stages in biological nitrogen removal in which ammonia nitrogen is

biologically oxidized to nitrate, a less objectable form which does not exert an oxygen demand on
the receiving water. [WT017.TXT]

2. When nitrogen removal is required, one of the available methods is to follow biological nitrification
with biological denitrification. [WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW68 Concept : Nitrification Eng =  Nitrification
[WT001.TXT]

Th = ไนตริฟเคชั่น [TH002]
กระบวนการไนทริฟเคชั่น
[TH007]

Features : ไนตริฟเคชัน่เปนการเปล่ียนแอมโมเนียใหเปนไนเตรดในโรงบํ าบัดน้ํ าเสียมากกวาท่ีจะกระทํ าในแหลงรับ
น้ํ า  เมือ่ตองการกํ าจัดไนโตรเจน วิธีท่ีสามารถทํ าไดคือการผานกระบวนการไนตริฟเคชั่นแลวตอดวยกระบวนการ
Denitrification
Conceptual Relations :  ดูภาพ NW32
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1.   Nitrification  is simply the conversion of ammonia to nitrate in the treatment plant rather than in the   

receiving water. [WT001.TXT]
2.  When nitrogen removal is required, one of the available methods is to follow biological  nitrification

with biological denitrification. [WT001.TXT]

WP WP

Nitrogen removal

Nitrification Denitrification
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Grammatical Category : Noun

CW69 Concept : Denitrification Eng = Denitrification Th = ดีไนตริฟเคชั่น [TH002]
กระบวนการดไีนทริฟเคชั่น
[TH007]

Features : กระบวนการดีไนตริฟเคชั่นเปนข้ันตอนท่ีสองและขั้นตอนสุดทายในการกํ าจัดไนโตรเจนแบบชีวภาพ โดย
ลดรูปไนเตรดใหเปนกาซไนโตรเจน เปนกระบวนการท่ีตอเน่ืองจากกระบวนการไนตริฟเคชั่น โดยท้ังสองกระบวน
การนี้จัดอยูในการบํ าบัดขั้นท่ีสาม (Tertiary Treatment) เพ่ือก ําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เพ่ือลดธาตุอาหารบน
ผิวน้ํ า และเพ่ือกํ าจัดฟอสฟอรัสโดยวิธีการ Microbial uptake หรือ Chemical precipitation
Conceptual Relations : ดูภาพ NW32
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Denitrification is the second and final stage in the biological removal of nitrogen. [WT017.TXT]
2. With denitrification , nitrates are reduced to nitrogen gas. [WT017.TXT]
3. When nitrogen removal is required, one of the available methods is to follow biological nitrification

with biological  denitrification . [WT001.TXT]
4. Tertiary treatment to remove nitrogen and phosphorus, so as to mini-mize nutrient enrichment of

surface waters, is common; nitrogen is usually removed by nitrification followed by denitrification  ,
and phosphorus is removed by microbial uptake or chemical precipitation [WT002.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW70 Concept : Phosphorus
removal

Eng = Removal of
phosphorus [WT018.TXT]

Th = การกํ าจัดฟอสฟอรัส
[TH005] [TH007]

Features : ในการพิจารณากํ าจัดฟอสฟอรัสจากน้ํ า รูปแบบและความสามารถในการละลายของฟอสฟอรัสเปนส่ิง
ท่ีสํ าคญั  การบํ าบัดขั้นท่ีสามเพ่ือกํ าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพ่ือลดธาตุอาหาร คือไนโตรเจนจะกํ าจัดโดยวิธีไน
ตริฟเคชัน่แลวตอดวยวิธีดีไนตริฟเคชั่น และกํ าจัดฟอสฟอรัสโดยการใชจุลินทรียยอยสลายหรือใชการตกตะกอน
ผลึกทางเคมี
Conceptual Relations :  ดูภาพ NW31
คํ าอธิบาย : -
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Extraction :
1. When considering removal of phosphorus from a wastewater, its form and solubility are important.

[WT018.TXT]
2. Tertiary treatment to remove nitrogen and phosphorus, so as to minimize nutrient enrichment of

surface waters, is common; nitrogen is usually removed by nitrification followed by denitrification  ,
and phosphorus is removed by microbial uptake or chemical precipitation  [WT002.TXT]

Grammatical Category : Noun
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A5  มโนทัศนสัมพันธแบงตามวิธีการ

NW33 : Methods of Wastewater Treatment

WP = Whole � Part
คํ าอธิบาย : การบ ําบัดน้ํ าเสียชุมชนสามารถแบงตามวิธีการคือ Physical Treatment, Biological Treatment
และ Chemical Treatment
CW71 Concept : Physical

Treatment
Eng = Physical Treatment,
Physical Process
[WT001.TXT]

Th = ขบวนการทางฟสิกซ
[TH001] การบํ าบัดทางกายภาพ
[TH006] [TH007] การบํ าบัด
โดยกายภาพ [TH004]

Features :  การบ ําบัดน้ํ าเสียสามารถแบงไดตามวิธีการนอกเหนือจากการแบงตามลํ าดับกระบวนการ โดยแบงได
เปนการบํ าบัดดวยวิธีกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี  กระบวนการทางกายภาพท่ีพบไดบอยคือการตกตะกอน
(Sedimentation) การเตมิอากาศเพ่ือใหเกิดออกซิเจนในนํ้ าเสีย  กระบวนการทางกายภาพอาจเรียกไดวาเปนการ
บํ าบัดขั้นตน (Primary treatment) ซึง่เปนการบํ าบัดโดยใหของแข็งแขวนลอยตกตะกอน
Conceptual Relations : -
คํ าอธิบาย : -

Municipal wastewater
treatment

Biological
treatment

Physical
treatment

Chemical
treatment

WP WP WP
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Extraction :
1. Wastewater treatment, however, can also be organized or categorized by the nature of the

treatment process operation being used; for example, physical , chemical or biological.
[WT001.TXT]

2. While sedimentation is one of the most common physical treatment processes that is used to
achieve treatment, another physical treatment process consists of aeration -- that is, physically
adding air, usually to provide oxygen to the wastewater. [WT001.TXT]

3. A complete treatment system may consist of the application of a number of physical , chemical and
biological processes to the wastewater. [WT001.TXT]

4. Primary treatment of sewage is a physical process whereby suspended solids are allowed to settle.
[WT012.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW72 Concept : Chemical
Treatment

Eng = Chemical Treatment
[WT001.TXT]

Th = ขบวนการทางเคมี
[TH001] การบํ าบัดทางเคมี
[TH007] [TH006] [TH002] การ
บํ าบัดโดยเคมี [TH004]

Features : การบ ําบัดทางเคมีประกอบดวยการใชปฏิกริยาทางเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํ า กระบวนการทางเคมีน้ี
จะพบไดในการบํ าบัดน้ํ าเสียขั้นตน (Primary Treatment) ซึง่เกีย่วของกับกระบวนการทางกายภาพและเคมีในขณะ
เดยีวกัน ในขณะท่ีกระบวนการทางชีวภาพน้ันจะจัดอยูในการบํ าบัดขั้นท่ีสอง
Conceptual Relations :  ดูภาพ NW33
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Chemical treatment consists of using some chemical reaction or reactions to improve the water

quality. [WT001.TXT]
2. Chemical treatment is included under primary treatment because it involves chemical and physical

processes as distinct from the biological processes which are the basis of secondary treatment.
[WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun
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CW73 Concept : Biological
Treatment

Eng = Biological Treatment
[WT001.TXT]

Th = ขบวนการทางชีววทิยา
[TH001] การบํ าบัดทางชีวภาพ
[TH006] [TH007] การบํ าบัดน้ํ า
เสียเชิงชีววทิยา [TH002] การ
บํ าบัดโดยชีวภาพ [TH004]

Features : การบํ าบัดน้ํ าเสียทางชีวภาพจะใชจุลินทรีย ซึง่โดยท่ัวไปแลวเปนแบคทีเรียในการยอยสลายน้ํ าเสียเพ่ือ
ใหเกดิผลท่ีตองการ โดยท่ัวไปการบํ าบัดน้ํ าเสียทางชีวภาพแบงออกไดเปนวิธีแบบ Aerobic และ Anaerobic ตาม
ลํ าดบักระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสีย การบํ าบัดขั้นท่ีสองจะเปนการบํ าบัดทางชีวภาพโดยใชจุลินทรียชนิดตางๆ ในสภาพ
แวดลอมท่ีมีการควบคุม ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) กเ็ปนรูปแบบการบํ าบัดทางชีวภาพแบบหน่ึง ท่ี
ตองใชพ้ืนท่ีมากในการบํ าบัด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW33

NW34 : Biological Treatment

GS = Generic - Specific
คํ าอธิบาย : การบํ าบัดทางชีวภาพแบงออกไดเปนกระบวนการ Aerobic และ Anaerobic
Extraction :
1. Biological treatment methods use microorganisms, mostly bacteria, in the biochemical

decomposition of wastewaters to stable end products. [WT001.TXT]
2. Generally, biological treatment methods can be divided into aerobic and anaerobic methods,

based on availability of dissolved oxygen. [WT001.TXT]
3. The secondary treatment process consists of the biological treatment of wastewater by utilizing

many different types of microorganisms in a controlled environment. [WT001.TXT]
4. STABILIZATION POND OR LAGOON Another form of biological treatment is the stabilization pond

or lagoon, which requires a large land area and thus is usually located in rural areas. [WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

GS GS

Aerobic Process Anaerobic Process

Biological Treatment
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CW74 Concept : Aerobic Process Eng = Aerobic Process
[WT001.TXT]

Th = กระบวนการท่ีใชออกซิเจน
ในการบํ าบัด [TH006]

Features : โดยท่ัวไปแลว กระบวนการทางจุลชีพท่ีใชจะเปนแบบใชออกซิเจน คือ จุลินทรียจะทํ างานเมื่อมีออกซิจน
ละลาย  เน่ืองจากระบบโปรยกรองเปนกระบวนการท่ีใชออกซิเจน จึงไมทํ าใหเกิดกล่ินรบกวน กระบวนการแอคติเว
เตด็สลัดจกเ็ปนกระบวนการแบบใชออกซิเจนที่อนุภาคสลัดจแขวนลอยในถังเติมอากาศและไดรับออกซิเจน
Conceptual Relations :  ดูภาพ NW34
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Usually the microbial processes employed are aerobic -that is, the organisms function in the

presence of dissolved oxygen. [WT005.TXT]
2. Since the trickling filter is an aerobic process, no serious odors should exist. [WT001.TXT]
3. ACTIVATED SLUDGE This is an aerobic process in which gelatinous sludge particles are

suspended in an aeration tank and supplied with oxygen. [WT005.TXT]
Grammatical Category : Noun

CW75 Concept : Anaerobic
Process

Eng = Anaerobic Process
[WT001.TXT]

Th = กระบวนการท่ีไมใช
ออกซเิจนในการบํ าบัด [TH006]

Features : โดยท่ัวไปแลว การบํ าบัดทางชีวภาพแบงไดเปนแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจนในการบํ าบัด ขึ้นอยู
กบัปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ า  สํ าหรับการยอยสลายน้ํ าเสียทางชีววทิยา (เชน การบํ าบัดน้ํ าเสีย) ท่ีไดผลน้ันจะ
ตองมอีอกซเิจนละลายอยูในน้ํ า ถาไมพบ ระบบจะไมมีประสิทธิผลและเรียกไดวาเปนระบบท่ีไมใชออกซิเจนในการ
บํ าบัด
Conceptual Relations :  ดูภาพ NW34
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Generally, biological treatment methods can be divided into aerobic and anaerobic methods,

based on availability of dissolved oxygen. [WT001.TXT]
2. For  example, for satisfactory biological wastewater decomposition (i.e.  treatment) some dissolved

oxygen must be present.  If it is not, the system will be inefficient and is said to be anaerobic.
[WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun
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A6  มโนทัศนสัมพันธแบงตามผลิตผลของกระบวนการ

NW35  : By-Product of Municipal Wastewater Treatment

PB = Process � By- product
MC = Material - Process
คํ าอธิบาย : การบ ําบัดน้ํ าเสียชุมชนทํ าใหเกิดผลพลอยได คือ Sludge ซึง่จะตองนํ าไปเขากระบวนการ Sludge
Treatment ตอไป
CW76 Concept : Sludge Eng = Sludge [WT001.TXT] Th = ตะกอนสลัดจ [TH005]

สลัดจ [TH002] [TH007] กาก
ตะกอน [TH004]

Features : สลัดจ (Sludge) คอืของแขง็และน้ํ าท่ีแยกออกจากน้ํ าเสียระหวางการบํ าบัดน้ํ าเสีย สลัดจเปนของผสม
ระหวางน้ํ าเสียและตะกอน สลัดจประกอบดวยเชื้อโรคตางๆ สารอินทรีย โลหะ และสารเคมีท่ีกํ าจัดออกจากน้ํ าเสีย
สลัดจเปนผลพลอยไดท่ีเกิดจากการบํ าบัดน้ํ าเสียทางกายภาพ (การบํ าบัดขั้นตน) การบํ าบัดทางชีวภาพ (กระบวน
การเอเอส ระบบโปรยกรอง หรือระบบจานหมุนชีวภาพ)  และกระบวนการทางกายภาพ-เคมี (การตกตะกอนผลึก
โดยใชปูนขาว เฟอริคคลอไรด หรือสารสม)
Conceptual Relations : ดูภาพ NW35, NW15, NW18
คํ าอธิบาย : -

Municipal wastewater
treatment

Sludge

PB

Sludge
TreatmentMC
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Extraction :
1. Sludge refers to those solids and liquids separated out of wastewater during sewage treatment.

[WT012.TXT]
2. Wastewater sludge is the mixture of wastewater and settled solids. [WT001.TXT]
3. Sludge is generally composed of organic matter, pathogens, metals and chemicals removed from

wastewater. [WT012.TXT]
4. Municipal sewage sludge is a complex mixture of organic and inorganic compounds of biological

and mineral origin that are removed from wastewater and sewage in sewage treatment plants
[WT012.TXT]

5. Sludge is a by-product of physical (primary treatment), biological (activated sludge, trickling filter or
rotating biological contractors), and physicochemical (precipitation with lime, ferric chloride, or
alum) treatment of wastewater. [WT012.TXT]

Grammatical Category : Noun

CW77 Concept : Sludge Treatment Eng = Sludge Treatment
[WT012.TXT]

Th =  การกํ าจัดตะกอน
[TH001] การบํ าบัดสลัดจ
[TH005] [TH002] [TH007]

Features : การบํ าบัดสลัดจมจีดุประสงคเพ่ือทํ าใหงายตอการกํ าจัด วิธีการในการบํ าบัดสลัดจมีหลายวิธีเชนการทํ า
สลัดจขน (Gravity Thickening) จนถงึทํ าลายโดยการเผา (Incineration) ท้ังน้ีวธิตีางๆ มีจุดประสงคเพ่ือลดจํ านวน
สลัดจและเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของสลัดจกอนการกํ าจัดหรือการใชสลัดจท่ีไดรับการบํ าบัดแลว
Conceptual Relations : ดูภาพ NW35
คํ าอธิบาย : -
Extraction :
1. Reasons for sludge treatment Sludge is treated to facilitate its disposal. [WT001.TXT]
2. The processes involved in sludge treatment vary from simple gravity thickening to almost complete

destruction of solids by incineration. [WT001.TXT]
3. A wide variety of sludge treatment processes are used to reduce sludge volume and alter sludge

properties prior to disposal or use of the treated product. [WT002.TXT]
Grammatical Category : Noun
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ภาคผนวก ค.
บันทึกขอมูลศัพท
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การกํ าหนดรหัสในบันทึกขอมูลศัพท

ในบันทึกขอมูลศัพทน้ันจะมีการกํ าหนดรหัสตางๆ เพื่อแสดงท่ีมา ซึ่งบางรหัสไดแสดงไวใน
บันทึกขอมูลศัพทเบ้ืองตนแลว จึงขอนํ ามาสรุปรวมไวดังน้ี

รหัสนํ า ความหมาย
TWxx เลขท่ีศัพท
WTxxx เลขท่ีแฟมขอมูลจากคลังขอมูล
THxxx เลขท่ีสํ าหรับหนังสืออางอิงท่ีพบศัพทไทย
THRxx เลขท่ีหนังสืออางอิงท่ีใชในการใหคํ านิยาม
Abbr. คํ ายอ
Syn. ค ําเหมือน
(n.) แสดงถึงศัพทท่ีทํ าหนาท่ีเปนคํ านาม
(v.) แสดงถึงศัพทท่ีทํ าหนาท่ีเปนคํ ากริยา

รายชื่อหนังสืออางอิงท่ีใชในการนิยามศัพท

รหัสอางอิง ชือ่เอกสาร
THR01 เสริมพล รัตสุข และไชยยุทธ  กล่ินสุคนธ. การกํ าจัดน้ํ าท้ิงจาก

โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย,
2518.

THR02 กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศไทย. ศพัทบัญญัติและนิยามน้ํ าเสีย. กรุงเทพมหานคร
: เรือนแกวการพิมพ, 2540.

THR03 มัน่สิน  ตัณฑุลเวศม. เทคโนโลยีบํ าบัดน้ํ าเสียอุตสาหกรรม.
เลมท่ี 1. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2542.

THR04 Nevada Division of Water Planning, Dictionary of
Technical Water, Water Quality, Environmental, and
Water-Related Terms (Online).  Available From :
http://wwwga.usgs.gov/edu/dictionary.html

THR05 ปราณี  พันธุมสินชัย. คูมอืเลมท่ี 3 แนวทางควบคุมปญหาน้ํ า
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เสียสํ าหรับองคกรบริหารทองถิ่น.พิมพคร้ังท่ี 1.
กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2537.

THR06 การเคหะแหงชาติ. เอกสารประกอบการสัมนาเร่ือง �การ
บํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน� ในโครงการ รินน้ํ าใสใหสายน้ํ า.
กรุงเทพมหานคร : กองประชาสัมพันธ การเคหะแหงชาติ,
2538.

รหัสอางอิงสํ าหรับเอกสารที่แสดงศัพทภาษาไทย

รหัสอางอิง ชือ่เอกสาร
TH001 เสริมพล รัตสุข และไชยยุทธ  กล่ินสุคนธ. การกํ าจัดน้ํ าท้ิงจาก

โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย,
2518.

TH002 กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศไทย. ศพัทบัญญัติและนิยามน้ํ าเสีย. กรุงเทพมหานคร
: เรือนแกวการพิมพ, 2540.

TH003 มัน่สิน  ตัณฑุลเวศม. เทคโนโลยีบํ าบัดน้ํ าเสียอุตสาหกรรม.
เลมท่ี 1. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2542.

TH004 องคการจัดการนํ้ าเสีย. ขบวนการและระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย
(ออนไลน) ไดจาก http://www.wma.or.th/manu1.html

TH005 ปราณี  พันธุมสินชัย. คูมอืเลมท่ี 3 แนวทางควบคุมปญหาน้ํ า
เสียสํ าหรับองคกรบริหารทองถิ่น.พิมพคร้ังท่ี 1.
กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2537.

TH006 การเคหะแหงชาติ. เอกสารประกอบการสัมนาเร่ือง �การ
บํ าบัดน้ํ าเสียชุมชน� ในโครงการ รินน้ํ าใสใหสายน้ํ า.
กรุงเทพมหานคร : กองประชาสัมพันธ การเคหะแหงชาติ,
2538.

TH007 กองจดัการคุณภาพน้ํ า กรมควบคุมมลพิษ. ระบบบํ าบัดน้ํ า
เสียชุมชน (ออนไลน) ไดจาก
http://www.pcd.go.th/WaterQuality/WasteWT/menu.htm.
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TW01 Eng = Municipal Wastewater Treatment  [WT002.TXT] Th = การบ ําบัดน้ํ าเสียชุมชน
[TH006] [TH002]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition :  การก ําจดัหรือลดปริมาณของแข็งท่ีประกอบอยูในน้ํ าเสียหรือสวนประกอบในน้ํ าเสียอ่ืนๆ  โดยการแยก
หรือทํ าลายส่ิงสกปรกตางๆ ท่ีมีอยูในน้ํ าเสีย ใหมีปริมาณลดลงจนอยูในระดับท่ีจะไมกอใหเกิดปญหาน้ํ าเสียข้ึนใน
แหลงท่ีรับน้ํ าท้ิง การบํ าบัดน้ํ าเสียชุมชนแบงออกเปนหลายวิธี เชน การบํ าบัดขั้นเตรียมการ การบํ าบัดขั้นตน การ
บํ าบัดขัน้ท่ีสอง  และการบํ าบัดขั้นสูง หรืออาจเรียกวาการบํ าบัดทางกายภาพ การบํ าบัดทางเคมี และการบํ าบัดทาง
ชวีภาพกไ็ด   ในการเลือกวิธีการบํ าบัดน้ํ าเสีย จะขึ้นอยูกับลักษณะของน้ํ าเสียและส่ิงท่ีเจือปนอยูในน้ํ าเสีย สภาพ
ทองถิน่ ราคาท่ีดิน ประสิทธิภาพของระบบบํ าบัด งบประมาณในการกอสรางและการดูแลรักษา [THR01] [THR03]
Illustration :
Municipal wastewater treatment typically comprises preliminary treatment, primary treatment, and
secondary treatment. [WT002.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Municipal Wastewater (TW02)

TW02 Eng = Municipal wastewater [WT002.TXT], Th = น้ํ าเสียชุมชน [TH002] [TH005]
[TH007] น้ํ าเสียจากชุมชน [TH006] น้ํ า
ท้ิงจากแหลงชุมชน [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition :  น้ํ าท่ีเกดิจากกจิกรรมประจํ าวันของประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน เชนจากอาคารบานเรือน การ
ประกอบธุรกจิ การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือน น้ํ าเสียชุมชนเปนน้ํ าเสีย
สาธารณะ ซึง่หนวยราชการเปนผูรับผิดชอบในการบํ าบัดใหกลายเปนน้ํ าสะอาดพอเพียงท่ีจะท้ิงลงลํ าน้ํ าสาธารณะ
ได  [THR03] [THR05]
Illustration :
Municipal  wastewater represents the spent water supply of communities. [WT002.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : (Syn.) Domestic Wastewater [WT011.TXT]
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01)

TW03 Eng = Biochemical Oxegen Demand [WT011.TXT] Th =  คาบีโอดี [TH004] [TH005]
[TH007] [TH006]  บีโอดี [TH002]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
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Definition :  คาความตองการออกซิเจนของน้ํ าเสียท่ีวัดไดโดยใชกระบวนการทางชีวภาพ เปนการวัดปริมาณสาร
อินทรียของน้ํ าโดยอาศัยหลักการที่วาแบคทีเรียตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรียทางชีวภาพ ปริมาณ
ออกซเิจนทีต่องการข้ึนอยูกับปริมาณสารอินทรียท่ีมีอยู  หากคาบีโอดีในน้ํ าเสียสูงหมายความวาในน้ํ ามีปริมาณสาร
อินทรียมาก การลดคาบีโอดีจึงเปนจุดประสงคหลักของการบํ าบัดน้ํ าเสีย คาบีโอดีสามารถลดไดท้ังในระหวางการ
บํ าบัดขัน้ตน ขัน้ท่ีสอง และการบํ าบัดขั้นสูง หนวยท่ีใชวัดความตองการออกซิเจนของน้ํ าคือมิลลิกรัมตอลิตร โดยคา
บีโอดจีะเชือ่ถอืไดตอเมื่อปริมาณสารละลายออกซิเจนมีปริมาณเกินกวา 0.5 มก./ล. หลังจากวัดครบ 5 วันท่ี
อุณหภูม ิ20 องศาเซลเซียส  [THR01] [THR03] [THR04] [THR02]
Illustration :
The term  BOD  (biochemical oxygen demand) or COD (chemical oxygen demand) is a measure of the
condition of a waste and its demand for oxygen during decomposition. [WT011.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : (Abbr.) BOD
Cross-reference : Municipal Wastewater (TW02)

TW04 Eng = Chemical Oxegen Demand [WT011.TXT] Th =   ซโีอด ี[TH002] [TH007]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition :  คาความตองการออกซเิจนของน้ํ าเสียท่ีวัดไดโดยวิธีทางเคมี  เปนความตองการออกซิเจนที่ใชในการ
ยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะท่ีเปนกรดและรอนจัด  ซีโอดีแตกตางจากบีโอดีท่ีวิธีการวิเคราะห เน่ืองจากวิธี
หาบีโอดเีปนวธิเีลียนแบบธรรมชาติซึ่งตองใชเวลา 5 วันเพ่ือหาความตองการออกซิเจนของแบคทีเรียท่ียอยสลาย
สารอินทรีย  จงึไดมีการพัฒนาวิธีเคมีท่ีใชหาความตองการออกซิเจนของสารอินทรียซึ่งใชเวลาเพียง 2 ชั่วโมง
[THR01] [THR03]
Illustration :
COD is used to test the strength of wastewater that is either not biodegradable or contains compounds
that inhibit activities of micro-organisms. [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Abbr.) COD
Cross-reference : Municipal wastewater (TW02)

TW05 Eng = Total Solids  [WT001.TXT] Th = ของแข็งท้ังหมด (ทีเอส) [TH002]
[TH007] ของแขง็ [TH005] [TH003]
ปริมาณของแข็ง [TH006]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : วสัดท่ีุไมตองการ ซึ่งเปนไดท้ังของแข็งท่ีละลายน้ํ าและท่ีไมละลายน้ํ า  ท่ีเปนผลจากกิจกรรมตางๆ ของ
ชมุชนและโรงงาน ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหเกิดน้ํ าเสีย [TH002] [THR04]  [WT001.TXT]
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Illustration :
Total solids is the combined sum of the suspended and the dissolved material in wastewater.
[WT001.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : -
Cross-reference :  Organic matter (TW06) ,  Inorganic matter (TW07), Suspended solids (TW09),
Dissolved solids (TW08)

TW06 Eng = Organic Matter [WT011.TXT] Th = สารอินทรีย [TH001] [TH002]
[TH003] [TH004] [TH005] [TH006]
[TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition :  ซากพืชหรือซากสัตว หรือสารท่ีส่ิงมีชีวิตสรางข้ึน เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งถูกยอยสลายได
โดยจลิุนทรียท่ีใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย ทํ าใหระดับออกซิเจนในนํ้ าลดลงเกิดสภาพเนาเหม็น
ปริมาณของสารอินทรียในน้ํ านิยมวัดดวยคาบีโอดี [THR05]
Illustration :
It is not so much the volume of wastewater that is the critical factor as the amount of readily
decomposable organic matter in the wastewater.
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Organic Solids [WT001.TXT]
Cross-reference : Municipal wastewater (TW02), Inorganic Matter (TW07)

TW07 Eng = Inorganic Matter  [WT001.TXT], Th = สารอนินทรีย [TH001] [TH002]
[TH003] [TH005] [TH006] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition :  สารเคมหีรือแรธาตุตางๆ เชน เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส คลอไรด ซัลเฟต พบในน้ํ าเสีย
จากโรงงานอตุสาหกรรมในเกือบทุกแหง และในน้ํ าเสียชุมชนที่มีการประกอบอุตสาหกรรม ส่ิงเหลาน้ีอาจไมทํ าให
เกดิน้ํ าเนาเหม็น แตทํ าใหเกิดสภาพน้ํ าแปดเปอน ซึ่งมีผลทํ าใหแหลงน้ํ าน้ันไมเหมาะตอการอุปโภคบริโภค หรือเปน
อุปสรรคตอกระบวนการผลิตน้ํ าประปา  [THR06]
Illustration :
Primary treatment is designed to remove organic and  inorganic  solids by the physical processes of
sedimentation and flotation. [WT001.TXT]
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Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Inorganic Solids  [WT001.TXT]
Cross-reference : Municipal wastewater (TW02), Organic matter (TW06)

TW08 Eng = Dissolved Solids [WT005.TXT] Th = ของแข็งละลายน้ํ า [TH002]
[TH007] [TH003] ของแข็งละลาย
[TH005]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแขง็ละลายน้ํ าท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาซึ่งอยูในน้ํ าเสีย เมื่อนํ าตัวอยางน้ํ าท่ีมีของแข็งละลายน้ํ า
มาระเหย จะมีของแข็งเปนผงหรือผลึกซึ่งสามารถมองเห็นได ของแข็งละลายน้ํ าอาจเปนสารอินทรียหรือสารอนินท
รียกไ็ด ในน้ํ าเสีย เมื่อของแข็งเหลาน้ีจมตัวลงสูกนลํ าน้ํ าทํ าใหเกิดสภาพไรออกซิเจนที่ทองน้ํ า ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ด ํารงชพีของสัตวน้ํ าและการนํ าน้ํ ามาใชประโยชน [THR03] [THR05]
Illustration :
Dissolved solids are the materials that will pass through a filter paper, and suspended solids are those
that do not . [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Municipal wastewater (TW02), Total Solids (TW05) Settleable solids (TW10),
Suspended solids (TW09)

TW09 Eng = Suspended Solids* [WT001.TXT] Th = ของแข็งแขวนลอย [TH002]
[TH007] [TH006] [TH003]  สาร
แขวนลอย [TH001] [TH005]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแขง็ท่ีแขวนลอยอยูในน้ํ าหรือน้ํ าเสีย เปนสวนท่ีไมละลายในน้ํ าแตมีขนาดเล็กพอท่ีจะแขวนลอยอยู
ในน้ํ าได  ของแข็งแขวนลอยมีผลทํ าใหน้ํ ามีความขุนสูง ซึ่งสงผลกระทบตอระบบประปา และมีผลกระทบตอความ
เขมของแสงอาทิตยท่ีสองลงสูแหลงน้ํ า ทํ าใหพืชสีเขียวและสาหรายท่ีอยูในน้ํ าไดรับแสงนอยจึงลดจํ านวนลง มีผล
ทํ าใหส่ิงมชีวีติอ่ืนๆ ในน้ํ าลดลงดวย ของแข็งแขวนลอยน้ีสามารถกํ าจัดไดโดยการตกตะกอนหรือการทํ าใหลอย
สํ าหรับน้ํ าเสียชุมชน การบํ าบัดขั้นตนจะสามารถกํ าจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 50 [THR01]
Illustration :
Suspended solids are undissolved material in wastewater which will not pass through a glass fiber filter.
[WT001.TXT]
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Note : *Floating solids เปนส่ิงของท่ีลอยน้ํ าท่ีไมตกจม จงึมคีณุลักษณะคลายกับ  Nonsettleable solids  ซึ่งมี
ลักษณะแขวนลอยในน้ํ า และพบวาใน [WT006.TXT] ปรากฎคูกับคํ าวา Settleable Solids ในประโยค Primary
Treatment involves the removal of most of the floating and settleable solids from wastes by mechanical
means.  ในท่ีน้ีจึงจัดใหเปนประเภทยอยของ Nonsettleable solids
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Total Solids (TW05), Settleable solid (TW10), Nonsettleable solids (TW11),  Dissolved
solids (TW08), Floating solids (CW12)

TW10 Eng = Settleable Solids [WT002.TXT] Th = ของแขง็จมตัวได [TH002] ตะกอน
หนัก [TH005] ของแข็งท่ีตกตะกอนได
[TH003] ปริมาณตะกอนหนัก [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแขง็แขวนลอยที่เปนตะกอนขนาดใหญและหนักท่ีสามารถตกมารวมกันยังสวนลางได  ทดสอบได
โดยการน ําตะกอนเหลาน้ีมาทดสอบการจมตัวลงในชวงเวลาท่ีกํ าหนด เชนในเวลา 1 ชั่วโมง การทดสอบการจมตัว
ของตะกอนหนักน้ีจะใชกรวยท่ีใชวัดตะกอนหนักหรือของแข็งจมตัวไดเรียกวา กรวยอิมฮอฟฟ  ตะกอนหนักเหลาน้ี
พบไดในน้ํ าเสียซึ่งจะมีผลตอคุณภาพน้ํ า สามารถกํ าจัดออกไดในขั้นตอนการตกตะกอนระหวางการบํ าบัดขั้นตน
[THR02]
Illustration :
Primary Treatment involves the removal of most of the floating and settleable solids from wastes by
mechanical means. [WT006.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Total Solids (TW05), Nonsettleable solids (TW11)

TW11 Eng = Nonsettleable Solids  [WT005.TXT] Th = ของแขง็ไมจมตัว  [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแขง็แขวนลอยท่ีมีขนาดเล็กในนํ้ าเสียซึ่งมีน้ํ าหนักเบา ไมเกาะกันเปนอนุภาคใหญ และไมตก
ตะกอน จะคงอยูเปนของแข็งแขวนลอยชั่วระยะหน่ึง [THR01] [THR02]
Illustration :
The suspended solids are further divided into settleable and nonsettleable solids, depending on how
many milligrams of the solids will settle out of 1 litre of wastewater in 1 hour. [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Suspended solids (TW09), Settleable solids (TW10)
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TW12 Eng = Floating Solids  [WT002.TXT] Th =  ส่ิงสกปรกท่ีลอยอยูบนผิวน้ํ า
[TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ส่ิงสกปรกตางๆ ท่ีลอยติดมากับน้ํ าเสีย เชน เศษกระดาษ เศษผัก น้ํ ามัน แกลบ ขี้เล่ือย เปนตน  จัดเปน
ของแขง็แขวนลอยท่ีไมจมตัว [THR01]
Illustration :
Preliminary devices are designed to remove or cut up the larger suspended and floating solids, to
remove the heavy inorganic solids, and to remove excessive amounts of oils or greases. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Floating objects [WT017.TXT]
Cross-reference : Suspended solids (TW09), Settleable solids (TW10)

TW13 Eng = Water Discharge (n.) [WT011.TXT], Discharge
(v.) [WT001.TXT]

Th = การระบายน้ํ าท้ิง [TH002]

Grammatical Category : Noun, Verb Subject Field :  Municipal Wastewater Treatment
Definition : การระบายน้ํ าเสียลงสูแหลงน้ํ าสาธารณะโดยท่ีจะตองมีการบํ าบัดน้ํ าเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก ําหนดไว  [WT001.TXT]
Illustration :
! The purpose of wastewater treatment is generally to remove from the wastewater enough solids to

permit the remainder to be discharged to a receiving water without interfering with its best or proper
use. [WT001.TXT]

! Some receiving waters are not capable of withstanding the pollutional loads from the discharge of
secondary effluents. [WT001.TXT]

Note :-
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Receiving water (TW14)

TW14 Eng = Receiving Water  [WT001.TXT] Th = แหลงน้ํ ารองรับ [TH002] แหลงรับ
น้ํ าท้ิง [TH001] แหลงรองรับน้ํ าท้ิง
[TH006]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater Treatment
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Definition :  แหลงน้ํ าตามธรรมชาติ ทะเลสาบหรือมหาสมุทรท่ีใชรองรับน้ํ าเสียท้ังท่ีผานการบํ าบัดแลวและยังไมได
รับการบํ าบัด  [THR02]
Illustration :
Before discharge to the receiving  water (stream, lake, or sea), the water is disinfected (by chlorination,
ozonation or other means).
Note :-
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Water discharge (TW13)

TW15 Eng = Wastewater Treatment Plant [WT001.TXT] Th = โรงบํ าบัดน้ํ าเสีย [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater Treatment
Definition : สถานท่ีบํ าบัดน้ํ าเสียเพ่ือกํ าจัดสารมลพิษกอนนํ าน้ํ าไปใชตอไป โรงบํ าบัดน้ํ าเสียท่ัวไปประกอบดวย
กระบวนการตางๆ ท่ีตอเน่ืองกัน คือน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดในขั้นตอนหน่ึงจะกลายเปนน้ํ าท่ีจะรับการบํ าบัดในขั้นตอไป
[WT004.TXT]
Illustration :
! A wastewater treatment plant is designed to remove from the wastewater enough organic and

inorganic solids so that it can be disposed of without contravening or affecting the objectives
[WT001.TXT]

! A typical treatment plant consists of a train of individual unit processes set up in a series, with the
output (effluent) of one process becoming the input (influent) of the next process. [WT004.TXT]

Note : -
Linguistic Specification : (Syn.) Sewage Treatment Plant [WT006.TXT], Treatment Plant [WT001.TXT]
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01)

TW16 Eng = Preliminary Treatment  [WT001.TXT] Th = การก ําจัดขั้นเตรียมการ [TH001]
การบ ําบัดขั้นเตรียมการ [TH002]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater treatment
Definition :  กระบวนการแยกส่ิงสกปรกขนาดใหญออกโดยใชตะแกรงและแยกตะกอนดินทรายท่ีมีน้ํ าหนักมาก
ออกโดยใชรางตกตะกอน การบํ าบัดขั้นเตรียมการมีจุดมุงหมายคือการปรับคุณภาพของน้ํ าเสียใหเหมาะสมตอการ
ก ําจดัขัน้ตอไป มิใหส่ิงสกปรกชิ้นใหญไปอุดตันทอหรือเคร่ืองสูบน้ํ า และมิใหดินทรายท่ีติดมากับน้ํ าเสียไปอุดตันทอ
ทางระบายน้ํ าตางๆ ในระบบกํ าจัด การกํ าจัดขั้นน้ีลดคาบีโอดีไดเพียงเล็กนอยหรือไมลดเลย [THR01]
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Illustration :
For municipal wastewaters, preliminary  treatment is used to remove oily scum, floating debris and grit
which may inhibit biological processes and/or damage mechanical equipment. [WT003.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Screening (TW17), Grit removal (TW26),
Degritted wastewater (TW29),

TW17 Eng = Screening [WT018.TXT] Th =  การกรองดวยตะแกรง [TH005]
การก ําจัดโดยใชตะแกรง [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment

Definition :  การใชตะแกรงเพ่ือกํ าจัดของแข็งแขวนลอยและของแข็งท่ีเปนส่ิงสกปรกท่ีลอยอยูบนผิวน้ํ าออกจากน้ํ า
เสีย  [THR04]
Illustration :
The screening of wastewater, one of the oldest treatment processes, removes gross pollutants from the
waste stream to protect downstream operations and equipment from damage. [WT018.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference :  Preliminary treatment (TW16), Bar screen (TW18), Screenings (TW24), Screened
wastewater (TW25)

TW18 Eng = Bar Screen [WT008.TXT] Th = ตะแกรง [TH001] [TH003]
ตะแกรงดักขยะ [TH006]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment

Definition : อุปกรณหน่ึงท่ีใชสํ าหรับการบํ าบัดขั้นเตรียมการ  แบงเปนตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด ตะแกรง
ท้ังสองแบบน้ีชวยปองกันมิใหเคร่ืองสูบน้ํ าอุดตัน [THR03]
Illustration :
After leaving the grit tanks, the wastewater passes through  bar  screens that trap floatable debris such
as wood, rags and plastics. [WT008.TXT]
Note :-
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Linguistic Specification :-
Cross-reference :  Screening (TW17), Coarse screen (TW20), Fine screen (TW21)

TW19 Eng = Collection System [WT009.TXT] Th = ระบบรวบรวมน้ํ า [TH007]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater treatment "

Preliminary Treatment
Definition : ระบบท่ีนํ าน้ํ าเสียจากแหลงกํ าเนิดหลายๆ แหลงไปยังสถานท่ีบํ าบัดน้ํ าเสีย  [THR05]
Illustration :
The raw wastewater enters from the  collection  system into the Coarse Screening process.
[WT015.TXT]
Note : -
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Municipal wastewater (TW02)

TW20 Eng = Coarse Screen [WT015.TXT] Th = ตะแกรงหยาบ [TH003] [TH001]
[TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment

Definition :  ตะแกรงท่ีใชสํ าหรับดักส่ิงของท่ีลอยน้ํ าในการบํ าบัดขั้นเตรียมการ  ส่ิงของท่ีลอยน้ํ าอาจเปนเศษขยะ
เศษผา ใบไม ถุงพลาสติก หรือขยะชิ้นใหญอ่ืนๆ  [THR03]
Illustration :
The flow then passes into the Static Fine Screening process which consists of two stationary (or static)
screens which remove finer debris not captured by the coarse screens. [WT015.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Coarse Bar Rack Screens [WT001.TXT]
Cross-reference : Bar screen (TW16), Screenings (TW24), Screened wastewater (TW25)

TW21 Eng = Fine Screen [WT001.TXT] Th = ตะแกรงละเอียด [TH002]
[TH001] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment
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Definition : ตะแกรงประเภทหน่ึงมีขนาดชองเล็กกวาตะแกรงหยาบ ใชในการบํ าบัดขั้นเตรียมการ ตะแกรงละเอียด
ทํ าหนาท่ีดกัส่ิงของท่ีมีขนาดเล็กหลังจากดักส่ิงของชิ้นใหญดวยตะแกรงหยาบ [THR03]
Illustration :
To effect the objectives of preliminary treatment, the following devices are commonly used: Screens --
rack, bar or fine [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Bar screen (TW18), Coarse screen (TW20),

TW22 Eng = Comminution  [WT017.TXT] Th =  การตดัยอย  [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Preliminary Treatment
Definition : กระบวนการตดัของแข็งท่ีอยูในน้ํ าเสียใหเปนชิ้นยอยๆ กอนไหลเขาสูเคร่ืองสูบหรือกระบวนการอื่นใน
โรงบํ าบัด [THR02]
Illustration :
A common alternative to screening is comminution . [WT017.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Municipal wastewater (TW02), Communituing devices (TW23)

TW23 Eng = Comminuting devices  [WT001.TXT] Th = อุปกรณตัดยอย*
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Preliminary Treatment
Definition : อุปกรณท่ีประกอบดวยเคร่ืองบด เคร่ืองตัด และเคร่ืองตัดเปนเศษ เปนอุปกรณท่ีตัดของแข็งตางๆ ออก
ใหมขีนาดท่ีสามารถคืนกลับไปท่ีน้ํ าเสียไดโดยไมไปอุดตันเคร่ืองสูบหรือทอ หรือมีผลตออุปกรณการบํ าบัดน้ํ าเสียข้ัน
ตอไป [WT001.txt]
Illustration :
Comminuting Devices : Grinders, cutters and shredders.  These are devices to break or cut  up solids
to such size that they can be returned to the wastewater without danger of clogging pumps or piping or
affecting  subsequent treatment devices [WT001.txt]
Note : *บัญญัตโิดยการแปลตรงตัวจากคํ าวา device ท่ีแปลวาอุปกรณ และคํ าวา comminution ท่ีแปลวาการตัด
ยอย
Linguistic Specification : -
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Cross-reference : Comminution (TW22)

TW24 Eng = Screenings  [WT002.TXT] Th = ขยะตะแกรง [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Preliminary Treatment
Definition :  ขยะจากน้ํ าเสียท่ีคางบนตะแกรง [THR02]
Illustration :
Screenings are materials in the raw wastewater that are caught on screens having openings usually 1/2
inch to 2 inches. [WT001.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Screening (TW17), Landfill (TW30)

TW25 Eng = Screened wastewater  [WT010.TXT] Th =  น้ํ าเสียท่ีผานการกรองดวย
ตะแกรง*

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment

Definition :   น้ํ าเสียท่ีผานการกรองดวยตะแกรง คือตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด หรือน้ํ าเสียท่ีผานกระบวน
การตดัยอย ซึ่งพรอมท่ีจะผานเขาสูกระบวนการกํ าจัดกรวดทรายตอไป
Illustration :
The screened wastewater flows into large tanks known as settling tanks, where it is slowed down further
allowing more solids to settle to the bottom of the tanks. [WT010.TXT]
Note : * บัญญัติโดยการแปลจากคํ าวา wastewater ท่ีแปลวา �น้ํ าเสีย� และคํ าวา screened ท่ีแปลโดยอางอิงจาก
ค ําวา  Screening ท่ีแปลวา  �การกรองดวยตะแกรง�
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Comminution (TW22), Screening (TW17)

TW26 Eng = Grit removal  [WT002.TXT] Th =  การก ําจัดกรวดและทราย
[TH002]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment

Definition :  กระบวนการก ําจดักรวดและทรายจากน้ํ าเสียซึ่งเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในหองดักกรวดทราย
[THR04]
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Illustration :
Grit removal separates heavy, inorganic, sandlike solids that would settle in chan-nels and interfere with
treatment processes. [WT002.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Screened wastewater (TW25), Grit (TW28), Degritted wastewater (TW29)

TW27 Eng = Grit Chamber [WT005.TXT] Th =  ถงัดกักรวดทราย [TH003]
[TH007] [TH006]  หองดักกรวดทราย
[TH002] รางตกตะกอน [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment

Definition :  รางซึง่น้ํ าเสียจะไหลอยางชาๆ เพ่ือใหกรวดทรายตกตะกอน เปนรางหรือถังขนาดเล็กท่ีออกแบบให
สามารถดกัจบักรวดทรายในน้ํ าเสียท่ีไหลผาน โดยกรวดทรายจะจมลงกนถัง และน้ํ าเสียท่ีไหลผานจะชาลง รางดัก
กรวดทรายชวยปองกันมิใหเคร่ืองสูบน้ํ าสึกกรอนและเสียหายเน่ืองจากถูกขัดสีจากกรวดทราย น้ํ าเสียเมื่อผานราง
ดกักรวดทรายแลวจะถูกสงไปดํ าเนินการบํ าบัดตอในการบํ าบัดขั้นตน [THR02] [THR03]
Illustration :
In the past, long and narrow channel-shaped settling tanks, known as grit chambers, were used to
remove inorganic or mineral matter such as sand, silt, gravel, and cinders. [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Grit removal (TW27), Grit (TW28)

TW28 Eng = Grit [WT001.TXT] Th = กรวดทราย [TH002] ตะกอนดิน
ทราย [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment

Definition : สารท่ีมคีวามหนาแนนสูงท่ีปะปนอยูในน้ํ าเสีย เชน กรวด ทราย ซึ่งสามารถตกจมไดงาย เปนส่ิงท่ีได
จากกระบวนการก ําจัดกรวดและทราย ซึ่งจะตองนํ าไปฝงหลังจากแยกออกจากน้ํ าเสียแลวเพ่ือลดปญหาเร่ืองกล่ิน
[THR02]
Illustration :
Grit can be described as small inorganic solids that are removed from the wastewater after screening.
[WT001.TXT]
Note :-
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Linguistic Specification :-
Cross-reference : Grit removal (TW26), Grit chamber (TW27), Landfill (TW30)

TW29 Eng = Degritted wastewater [WT001.TXT] Th =  น้ํ าเสียท่ีลดกรวดทรายแลว*
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Preliminary Treatment
Definition :  น้ํ าเสียท่ีผานกระบวนการกํ าจัดกรวดทรายพรอมท่ีจะเขาสูการบํ าบัดขั้นตนตอไป
Illustration :
Primary wastewater treatment usually involves gravity sedimentation of screened, degritted wastewater
to remove settleable solids; slightly more than one-half of the suspended solids ordinarily are removed.
[WT002.TXT]
Note : * บัญญัตติามการแปลโดยอางอิงจากความหมายของคํ าวา Degritting (n.) ซึง่ใน [TH002] ใหความหมาย
วา การลดกรวดทราย จึงแปล Degrit (v.) วา �ลดกรวดทราย�
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Grit removal (TW26),  Primary treatment  (TW31)

TW30 Eng = Landfill [WT003.TXT] Th = หลุมฝงกลบ*
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Preliminary Treatment
Definition :  สถานท่ีท่ีใชกํ าจัดของเสียท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นเตรียมการ เชนขยะตะแกรงหรือกรวดทราย มีวัตถุ
ประสงคเพ่ือฝงของเสียเหลาน้ันเพ่ือมิใหเกิดกล่ินหรือเปนอันตรายตอสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน
[THR04]
Illustration :
All material removed collected by grit tanks and bar screens is washed and then taken to a sanitary
landfill  for disposal. [WT010.TXT]
Note : *บัญญัตโิดยอางอิงตามความหมายของคํ าวา  Landfilling ซึง่ในเอกสาร [TH005] ใชวาการฝงกลบ และ
ตามคณุลักษณะของสถานท่ีมีลักษณะเปนหลุมลึกเพ่ือใชฝงขยะ จึงแปลวา หลุมฝงกลบ
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Grit (TW28), Screenings  (TW24)
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TW31 Eng = Primary Treatment  [WT001.TXT] Th = การบ ําบัดขั้นตน [TH005]
[TH002]  การก ําจัดขั้นตน [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment
Definition : ขัน้ตอนตอจากการบํ าบัดขั้นเตรียมการ เปนการกํ าจัดสารท่ีลอยหรือตกตะกอนไดในน้ํ าเสียเพ่ือลด
ปริมาณของแขง็และน้ํ ามันหรือไขมันท่ีลอยอยู   ขั้นตอนน้ีประกอบดวยการตกตะกอน และการทํ าใหลอยในถังตก
ตะกอน กระบวนการบํ าบัดขั้นตนสามารถกํ าจัดบีโอดีไดประมาณรอยละ  25-35*  และกํ าจัดของแข็งไดรอยละ 45-
65* แลวแตคณุลักษณะของน้ํ าเสียและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน ส่ิงท่ีไดจากขั้นตอนน้ีคือสลัดจขั้นตนซึ่งจะนํ า
ไปก ําจดัตอไป และน้ํ าท้ิงขั้นตนซึ่งจะไหลเขาสูกระบวนการบํ าบัดในขั้นท่ีสอง [THR01] [THR05]
Illustration : The purpose of  primary  treatment is to reduce the velocity of the wastewater sufficiently to
permit solids to settle and floatable material to surface. [WT001.TXT]
Note : *คาน้ีจะแตกตางกันไปสํ าหรับแหลงขอมูลท่ีไดแตละแหลง จึงถือเปนการกํ าหนดโดยประมาณ
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Preliminary treatment (TW16), Secondary treatment (TW37), Sedimentation (TW32),
Floatation (TW33), Primary sludge (TW35), Primary effluent (TW36)

TW32 Eng = Sedimentation [WT001.TXT] Th =  การตกตะกอน [TH001] [TH005]
[TH002] [TH004] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment

Definition : วธิกีารทีใ่ชในการบํ าบัดขั้นตน เปนกระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ํ าเสียเน่ืองจาก
แรงโนมถวงของโลก วิธีการทํ าใหสารตกตะกอนมักทํ าโดยการลดความเร็วการไหลใหตํ่ าลงจนถึงจุดท่ีสารแขวนลอย
น้ันจะจมลง กระบวนน้ีมีความสํ าคัญมากในการบํ าบัดน้ํ าเสีย [THR02]
Illustration :
In the process of  sedimentation  , physical phenomena relating to the settling of solids by gravity are
allowed to operate. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Primary Sedimentation [WT011.TXT]
Cross-reference : Primary treatment (TW31), Flotation (TW33), Sedimentation tank (TW34)

TW33 Eng = Flotation [WT011.TXT] Th = การท ําใหลอย [TH001]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Primary Treatment
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Definition : วธิกีารทีใ่ชในการบํ าบัดขั้นตนซึ่งตรงขามกับการตกตะกอน โดยใชวิธีการแยกของแข็งแขวนลอยออก
จากน้ํ าเสีย ใชสํ าหรับแยกส่ิงสกปรกท่ีตกตะกอนไดยาก หรือส่ิงสกปรกท่ีอยูในลักษณะกึ่งจมกึ่งลอย เชนน้ํ ามันและ
ไขมนั การแยกส่ิงสกปรกวิธีน้ีทํ าไดโดยการใชฟองอากาศพาส่ิงสกปรกลอยข้ึนสูผิวน้ํ าเพ่ือกวาดออกไปกํ าจัด
กระบวนการน้ีเกิดขึ้นในถังตกตะกอน [THR01] [WT003.TXT]
Illustration :
An alternative to sedimentation that is used in the treatment of some wastewaters is flotation , in which
air is forced into the wastewater under pressures of 1. [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Primary treatment (TW31), Sedimentation (TW32)

TW34 Eng = Sedimentation Tank    [WT011.TXT]  Th = ถงัตกตะกอน [TH001] [TH005]
[TH002] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment

Definition : ถงัท่ีใชในการตกตะกอนของน้ํ าเสีย ออกแบบขึ้นเพ่ือใหของแข็งในนํ้ าเสียตกตะกอนและน้ํ ามันและไข
ฝาท่ีลอยอยูจะถูกกํ าจัดโดยการกวาดออก ถังตกตะกอนมีหลายแบบคือ แบบถังกรวยกลมหรือส่ีเหล่ียมผืนผา ของ
แขง็ท่ีตกตะกอนในถังน้ีจะถูกนํ าไปกํ าจัดในขั้นตอนการบํ าบัดตะกอนตอไป [THR01]
Illustration : Settling tanks may also be referred to as  sedimentation  tanks or clarifiers and can be
either rectangular or circular. [WT003.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Settling Tank [WT003.TXT]   Clarifier [WT003.TXT]
Cross-reference : Floatation (TW33),  Sedimentation (TW32),

TW35 Eng = Primary Sludge [WT002.TXT] Th = สลัดจขั้นตน [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Primary Treatment
Definition : กากตะกอนทีเ่กดิจากการบํ าบัดขั้นตน เปนส่ิงท่ีไดจากถังตกตะกอนขั้นตน ซึ่งจะตองนํ าไปกํ าจัดในขั้น
ตอนการบํ าบัดตะกอนตอไป
Illustration :
Primary treatment of sewage is a physical process whereby suspended solids are allowed to settle.
These solids are termed primary sludge  [WT012.TXT]
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Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Raw Sludge  [WT010.TXT]
Cross-reference : Primary treatment (TW31)

TW36 Eng = Primary Effluent [WT001.TXT] Th = น้ํ าท้ิงข้ันตน [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Primary Treatment
Definition : น้ํ าเสียท่ีผานการบํ าบัดในกระบวนการบํ าบัดขั้นตน  เปนน้ํ าท้ิงท่ีจะเขาสูกระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสองตอ
ไป
Illustration :
The channel transports the partially treated wastewater, referred to as primary effluent, to the ten sets of
aeration/bioreactor tanks that are used in the secondary treatment stage. [WT008.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Primary Sewage
Cross-reference : Primary treatment (TW27) Secondary treatment (TW37)

TW37 Eng = Secondary Treatment [WT002.TXT] Th = การบํ าบัดขั้นท่ีสอง [TH005]
[TH007] การบํ าบัดน้ํ าเสียขั้นสอง
[TH002] การก ําจัดขั้นท่ีสอง [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : ขัน้ตอนตอจากการบํ าบัดขั้นตน โดยการกํ าจัดสารอินทรียท่ีอยูในรูปของสารละลายเพ่ือลดปริมาณบีโอ
ดลีงอีกรอยละ 80-95* ขึ้นอยูกับระบบท่ีใช  การบํ าบัดขั้นท่ีสองเปนวิธีการบํ าบัดแบบชีวภาพท่ีใชแบคทีเรียในการ
ก ําจดัสารอินทรีย   ระบบท่ีใชในการบํ าบัดขั้นท่ีสองมีหลายระบบ ระบบท่ีนิยมใช เชน ระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ
ระบบบอปรับเสถียร ระบบบอเติมอากาศ ระบบโปรยกรอง ระบบแผนหมุนชีวภาพ  ส่ิงท่ีไดจากกระบวนการบํ าบัด
ขัน้ท่ีสองเรียกวาสลัดจขั้นสอง และน้ํ าท้ิงข้ันสองซึ่งจะตองเขาสูกระบวนการฆาเชื้อโรค ซึ่งถือเปนข้ันตอนสุดทายของ
การบ ําบัดน้ํ าเสียโดยสวนใหญ  หรือน้ํ าท้ิงข้ันสองจะเขาสูกระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสามตอไป  [THR05]
Illustration :
The  secondary  treatment process consists of the biological treatment of wastewater by utilizing many
different types of microorganisms in a controlled environment. [WT001.TXT]
Note : *เปนคาโดยประมาณ ซึ่งขอมูลแตละแหงอาจมีคาแตกตางกันไป
Linguistic Specification :-
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Cross-reference : Secondary sludge (TW38), Secondary effluent (TW39), Activated sludge system
(TW40), Stabilization pond system (TW48), Aerated lagoon (TW51), Trickling filter system (TW54),
Rotating Biological contactor (TW58)

TW38 Eng = Secondary Sludge  [WT011.TXT] Th = สลัดจขั้นท่ีสอง*
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment
Definition :  ตะกอนแบคทีเรียท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นท่ีสอง ซึ่งจะตองนํ าไปกํ าจัดในกระบวนการบํ าบัดตะกอนตอไป
Illustration :
Secondary settling tanks are used to separated the water from organisms. Solids removed are called
secondary sludge [WT011.TXT]
Note : *บัญญัตโิดยใชเกณฑตามคํ าวา  Primary ซึง่แปลวา �ขั้นตน� จึงแปล Secondary ตามรูปศัพทวา �ขั้นสอง�
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Secondary treatment (TW37)

TW39 Eng = Secondary Effluent  [WT001.TXT] Th = น้ํ าท้ิงข้ันท่ีสอง [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment
Definition : น้ํ าท้ิงท่ีผานกระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสองแลว น้ํ าท้ิงน้ีจะมีคาบีโอดีตํ่ ากวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคาซี
โอด ี60-100 มิลลิกรัม/ลิตร อยางไรก็ดี ในน้ํ าท้ิงข้ันท่ีสองยังคงมีสารแขวนลอยและมีปริมาณบีโอดีอยูในระดับหน่ึง
เพราะในถงัตกตะกอนขั้นท่ีสองยังไมสามารถกํ าจัดแบคทีเรียออกไดหมด [WT001.TXT]
Illustration :
An average secondary effluent may have a BOD of 20 mg/L and a COD of 60 to 100 mg/L. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Secondary treatment (TW37),  Disinfection (TW60), Tertiary treatment (TW65)
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TW40 Eng = Activated Sludge System [WT001.TXT] Th = ระบบเอเอส [TH005] [TH004]
กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ  [TH002]
ระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ [TH006] ระบบ
บํ าบัดน้ํ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ
[TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

Definition :

PW05 : Activated Sludge Process

กระบวนการหน่ึงในการบํ าบัดขั้นท่ีสอง เปนระบบท่ีใชกันแพรหลายและเหมาะสมในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีจํ ากัด หรือท่ีดินมี
ราคาแพง เปนระบบท่ีใชเคร่ืองจักรกลมากท่ีสุด มีคากอสรางและคาใชจายในการกํ าจัดสูงกวาระบบอ่ืน  ระบบน้ี
ประกอบดวยถงัเตมิอากาศและถังตกตะกอน  น้ํ าท้ิงข้ันตนจะถูกสูบเขามาท่ีถังเติมอากาศเพ่ือทํ าปฏิกริยากับ
แบคทีเรีย แบคทีเรียจะถูกเรงใหเร็วขึ้นโดยการเพิ่มออกซิเจนโดยการเติมอากาศ (Aeration) เมือ่แบคทีเรียเติบโต
เพ่ิมมากขึน้จะจบัตัวเปนตะกอนชิ้นใหญสีน้ํ าตาลเขมเรียกวาแอคติเวเต็ดสลัดจ (Activated sludge) สวนน้ํ าท่ีผสม
ระหวางน้ํ าท้ิงกับตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศเรียกวาน้ํ าตะกอน (Mixed liquor) หลายชั่วโมงผานไปน้ํ า
ตะกอนจะไหลจากถงัเติมอากาศเขาสูถังตกตะกอนเพ่ือแยกตะกอนแบคทีเรียออก สวนตะกอนแบคทีเรียท่ีจมอยูกน
ถงัสวนใหญจะถกูสูบเขาไปในถังเติมอากาศเพ่ือรักษาปริมาณแบคทีเรีย ตะกอนท่ีสูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศ
เรียกวาสลัดจสูบกลับและตะกอนแบคทีเรียท่ีไมตองการใชงานอีกตอไปท่ีเรียกวาสลัดจสวนเกินซึ่งจะนํ าไปกํ าจัดใน
ขัน้ตอนการบํ าบัดตะกอนตอไป  [THR01]
Illustration :
The most commonly applied biological treatment system is a suspended growth approach called the
activated sludge process. [WT003.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Syn.) Activated Sludge System  [WT002.TXT]
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Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Aeration tank (TW41), Primary effluent (TW36),
Secondary clarifier (TW45)

TW41 Eng = Aeration Tank [WT011.TXT] Th = ถงัเตมิอากาศ [TH001] [TH002]
[TH005] [TH006] [TH004] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System

Definition : อุปกรณหลักท่ีใชในระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ   ในถังเติมอากาศจะมีการเติมออกซิเจนเขาไปในน้ํ าท้ิงท่ี
ผานการบํ าบัดขั้นตนแลว เพ่ือใหออกซิเจนแกแบคทีเรีย น้ํ าท้ิงน้ีจะผสมกับตะกอนแบคทีเรียและทํ าใหเกิดน้ํ าตะกอน
(Mixed Liquor) ถงัเตมิอากาศอาจเปนถังส่ีเหล่ียมทํ าดวยคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 3-4 เมตร [THR01]
Illustration :
The key unit in an activated sludge process is an aeration tank, in which microorganisms are mixed with
incoming wastewater. [WT011.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Aeration (TW42), Mixed liquor (TW43)

TW42 Eng = Aeration [WT001.TXT] Th = การเตมิอากาศ [TH002] [TH005]
[TH004] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System

Definition : กระบวนการท่ีทํ าใหน้ํ าและอากาศสัมผัสกัน ทํ าใหคาออกซิเจนละลายนํ้ าเพ่ิมขึ้น เปนกระบวนการท่ี
เกิดในระบบแอคติเวเตด็สลัดจ [THR02] [WT001.TXT]
Illustration :
Aeration  serves at least three important functions: (1) mixing the returned sludge with effluent from
primary treatment, (2) keeping the activated sludge in suspension, and (3) supplying the oxygen to the
biochemical reactions necessary for the stabilization of the wastewater [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Aeration tank (TW41)

TW43 Eng = Mixed Liquor [WT003.TXT] Th = น้ํ าตะกอน, น้ํ าสลัดจ [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment " Activated sludge System
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Definition : น้ํ าผสมระหวางน้ํ าท้ิงขั้นตนกับตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศ เปนน้ํ าท่ีมีจุลินทรียจํ านวนมากและ
อยูในสภาวะการยอยสารอินทรียในถังเติมอากาศ [THR01] [THR02]
Illustration :
This mixture of liquid, waste solids, and microorganisms is called the mixed liquor . [WT003.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Aeration tank (TW41),  Primary effluent (TW36), Activated sludge (TW44), Secondary
clarifier (TW45)

TW44 Eng = Activated Sludge [WT001.TXT] Th = แอคติเวเต็ดสลัดจ , เอเอส
[TH002]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System

Definition : ตะกอนสีน้ํ าตาลท่ีประกอบดวยสารอินทรียท่ีไดจากน้ํ าเสียและแบคทีเรีย เกิดจากการที่แบคทีเรียใชสาร
อินทรียท่ีเหลืออยูในน้ํ าท้ิงเปนอาหาร เมื่อแอคติเวเตด็สลัดจน้ีถูกสงไปแยกท่ีถังตกตะกอน บางสวนของแอคติเวเต็ด
สลัดจจะถูกสงกลับไปยังถังเติมอากาศเพ่ือใหแบคทีเรียและโปรโตซวัสามารถกํ าจัดของเสียในนํ้ าเสียตอไปได
[WT001.TXT] [WT008.TXT] [WT010.TXT]
Illustration :
Activated  sludge is a brownish floc-like substance consisting of organic matter obtained from the
wastewater and inhabited by myriads of bacteria and other forms of biological life. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Mixed liquor (TW43), Return activated sludge (TW46), Excess activated sludge
(TW47)

TW45 Eng = Secondary Clarifier [WT001.TXT] Th = ถงัตกตะกอน [TH001]  [TH005]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : อุปกรณท่ีสํ าคัญในกระบวนการบํ าบัดขั้นท่ีสอง เปนถังตกตะกอนที่รับน้ํ าซึ่งผานกระบวนการเติม
อากาศหลังจากถกูกกัอยูในถังเติมอากาศเปนเวลาหลายชั่วโมง ในถังตกตะกอนจะมีการแยกตะกอนแบคทีเรียออก
ซึง่จะไดน้ํ าท้ิงท่ีใสสะอาดและมีคาบีโอดีตํ่ า [THR01]
Illustration :
An important companion unit in any plant using activated sludge or a trickling filter is the  secondary
clarifier, which separates bacteria from the liquid stream before discharge. [WT005.TXT]
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Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Activated sludge system (TW40), Mixed liquor (TW43)

TW46 Eng = Return Activated Sludge [WT001.TXT] Th = สลัดจสูบกลับ [TH002] ตะกอน
สลัดจท่ีสูบกลับ [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System

Definition :  ตะกอนแบคทีเรียท่ีจมอยูท่ีกนถังตกตะกอนที่ถูกสูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศเพ่ือรักษาปริมาณ
แบคทีเรียในถงัเติมอากาศใหคงท่ี และทํ าการกํ าจัดสารอินทรียในน้ํ าท้ิงข้ันตนอีกคร้ัง [THR01]
Illustration :
A portion of the sludge is then pumped to the head of the tank (  return  activated sludge) where the
process starts all over again. [WT003.TXT]
Note :-
Linguistic Specification : (Abbr.)  RAS [WT001.TXT]  (Syn.) Returned Sludge [WT001.TXT]
Cross-reference : Activated sludge  (TW44)

TW47 Eng = Excess Activated Sludge [WT001.TXT] Th = สลัดจสวนเกิน [TH002] ตะกอน
สวนเกิน [TH004]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System

Definition :  ตะกอนแบคทีเรียสวนเกินท่ีเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในถังตกตะกอนซึ่งจะตองกํ าจัด
ออกจากระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ ตะกอนน้ีจะนํ าไปกํ าจัดในขั้นตอนการบํ าบัดตะกอนตอไป  [THR01]
Illustration :
The surplus, or excess activated sludge, is then permanently removed from the treatment process and
conditioned for ultimate disposal. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Activated sludge  (TW44)
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TW48 Eng = Stabilization Pond System* [WT005.TXT] Th = ระบบบอผ่ึง [TH004] ระบบบอ
ปรับเสถียร [TH005] ระบบบอบํ าบัดน้ํ า
เสีย [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

PW06 : Stabilization Pond System

Definition :  ระบบหน่ึงในการบํ าบัดน้ํ าเสียขั้นท่ีสอง เปนระบบแบบชีวภาพท่ีตองใชพ้ืนท่ีกวางเพ่ือเก็บกักน้ํ าเปน
ระยะเวลาหลายเดือน  เหมาะสํ าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีราคาถูกเพราะเปนระบบท่ีประหยัดท่ีสุด วิธีบํ าบัดเปนแบบตอเน่ืองคือ
น้ํ าท้ิงขัน้ตนจะไหลเขาและออกจากบอบํ าบัดตลอดเวลา ในระหวางท่ีน้ํ าท้ิงอยูในบอบํ าบัด แบคทีเรียจะทํ าลายบีโอ
ดใีนน้ํ าท้ิงดวยปฏิกริยาแบบใชออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนเกือบท้ังหมดท่ีแบคทีเรียใชน้ีไดมาจากการสังเคราะหแสงของ
อัลจ ีแตเน่ืองจากอัตราการเติมออกซิเจนคอนขางนอย การเจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงถูกจํ ากัดดวยปริมาณ
ออกซเิจน อัตราเร็วของปฏิกริยาการทํ าลายบีโอดีจึงคอนขางชา  ระบบน้ีใชไดผลดีในบริเวณที่มีแสงแดดมากเชนใน
ประเทศไทย [THR01]
Illustration :
Another form of biological treatment is the  stabilization  pond or lagoon, which requires a large land
area and thus is usually located in rural areas. [WT005.TXT]
Note : *ในขอมลูจริง ไมพบคํ าวา system อยูดวย  แตเน่ืองจาก stabilization pond ใน CW48 น้ีหมายถึงระบบ
ซึง่แสดงถงึ concept เดียวกันกับ Lagoon system  และไมไดหมายถึงบอปรับเสถียร จึงเพ่ิมคํ าวา System เพ่ือไม
ใหสับสนกับ CW49
Linguistic Specification : (Syn.) Lagoon  System  [WT005.TXT], Oxidation Pond System [WT001.TXT]
Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Stabilization pond (TW49)
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TW49 Eng = Stabilization Pond [WT001.TXT]   Th = บอปรับเสถียร [TH002] [TH007]
สระปรับเสถียร  [TH002]*

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment "  Stabilization pond
system

Definition : อุปกรณท่ีใชในระบบบอปรับเสถียร เปนบอดินธรรมดาลาดดวยคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนท่ีกันการร่ัวซึมได
ภายในบอมสีาหรายหนาแนน ซึ่งเปนแหลงใหออกซิเจนแกจุลินทรียในการบํ าบัดน้ํ าเสียในบอ  [THR01]
Illustration :
A stabilization pond or "oxidation pond" as it is often called, is usually a shallow earthen basin of
controlled shape, which is designed for treating wastewaters from small communities or   industrial
plants [WT001.TXT]
Note : * แมวาท้ัง Stabilization Pond และ Lagoon จะแสดงถึงมโนทัศนเดียวกัน แตความหมายในภาษาไทยน้ัน
จะเรียก Lagoon วา สระ และเรียก Pond วาบอ  ดังน้ันจึงนํ าเสนอทั้งคํ าวา บอปรับเสถียรซึ่งเปนความหมายของ
Stabilization Pond และสระปรับเสถียร ซึ่งแสดงความหมายของ Lagoon
Linguistic Specification : (Syn.) Oxidation Pond  [WT001.TXT], Lagoon [WT011.TXT]
Cross-reference : Stabilization pond system (TW48), Algae (TW50), Primary effluent (TW36)

TW50 Eng = Algae . [WT011.TXT] Th =  สาหราย  [TH004] [TH002]
[TH005]  อัลจี [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment "  Stabilization pond
system

Definition : พืชขนาดเล็กท่ีสังเคราะหแสงและใหออกซิเจนในนํ้ า มักแขวนลอยอยูในน้ํ าหรือจับตามส่ิงกอสราง พบ
ท้ังในนํ ้าจดืและน้ํ าเค็ม สาหรายน้ีมีความสํ าคัญมากสํ าหรับการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยระบบบอปรับเสถียร เพราะทํ าหนา
ท่ีสังเคราะหแสงเพ่ือใหไดออกซิเจนซึ่งเปนประโยชนตอแบคทีเรียในการทํ าลายบีโอดีในน้ํ าท้ิง [THR01] [THR02]
Illustration :
Lagoons are large, shallow earth basins that are used for treatment of wastewater by natural processes
involving the use of both algae and bacteria. [WT011.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Stabilization pond (TW49)
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TW51 Eng = Aerated Lagoon System* [WT006.TXT] Th =  ระบบสระเติมอากาศ [TH002]
[TH006]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

PW07 : Aerated Lagoon System

Definition: ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงบอโดยไมมีการหมุนเวียนสลัดจ  เปนระบบบํ าบัดท่ีใช
แพรหลายมากทีสุ่ดระบบหน่ึงในการบํ าบัดน้ํ าเสียจากชุมชน   ปฏิกริยาการทํ าลายบีโอดีโดยแบคทีเรียจะเร็วกวาปฏิ
กริยาท่ีเกดิขึน้ในระบบบอปรับเสถียรเพราะมีการเติมออกซิเจนดวยเคร่ืองมือกล บอน้ีจะมีลักษณะลึกกวาบอของ
ระบบบอปรับเสถียร และปฏิกริยาทํ าลายบีโอดีเร็วกวาหลายเทา จึงใชพ้ืนท่ีนอยกวา ระบบน้ีแบงออกเปน 2 ชนิดคือ
ระบบสระแอโรบิคและบอแฟคัลเททีฟ [THR01]
Illustration :
Rural communities such as Orwell, Cavendish, and Williamstown are using aerated lagoons.
[WT006.TXT]
Note : *ใน Entry ใสคํ าวา System เพ่ือแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ ไมใชหมายถึงตัวบอท่ีแสดงไวใน TW52  แตใน
คลังขอมูลภาษาน้ันไมปรากฎค ําวา  System ในตัวอยางจึงไมพบคํ าวา System
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Aerated Lagoon (TW52)

TW52 Eng = Aerated Lagoon [WT006.TXT] Th =   สระเติมอากาศ [TH002] บอเติม
อากาศ [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Secondary treatment " Aerated Lagoon System

Definition : เปนบอปรับเสถียรซึ่งนํ ามาเติมออกซิเจนโดยใชเคร่ืองเติมอากาศ แบงออกไดเปนสระแอโรบิกและบอ
แฟคัลเททีฟ [WT006.TXT] [THR01]

Aeration

Aerated
Lagoon
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Illustration :
An  aerated  lagoon is essentially a stabilization pond where oxygen is added by mechanical aerators.
[WT006.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Aerobic lagoon (TW53), Facultative lagoon (TW54)

TW53 Eng = Aerobic Lagoon [WT001.TXT] Th = สระแอโรบิก [TH002] บอเติม
อากาศ [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment "  Aerated lagoon system

Definition :  สระเตมิอากาศประเภทหน่ึง เปนสระท่ีกํ าลังเคร่ืองเติมอากาศพอเพียงท่ีจะกวนนํ้ าในสระอยางท่ัวถึง
เพ่ือทํ าใหของแขง็แขวนลอยตลอดเวลาในสระ  ดังน้ันจึงไมมีการตกตะกอนเกิดขึ้นในสระ   ปฏิกริยาชีวเคมีท่ีเกิดขึ้น
ในสระแอโรบิกจะเปนแบบใชออกซิเจนตลอดความลึกของสระ น้ํ าท้ิงท่ีออกจากสระแอโรบิกน้ีจะคอนขางขุน จึงจํ า
เปนตองแยกตะกอนออกโดยการตกตะกอนในถังตกตะกอน [THR01]
Illustration :
In  aerobic  lagoons all biological solids are in continual suspension and stabilization of the organics
occurs under aerobic conditions. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Aerated lagoon system (TW51), Facultative lagoon (TW54)

TW54 Eng = Facultative Lagoon [WT005.TXT] Th = บอแฟคัลเททีฟ [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment "  Aerated lagoon system
Definition :  บอบํ าบัดท่ีใชอากาศในชั้นบนและไรอากาศในชั้นลาง เปนบอท่ีกํ าลังเคร่ืองเติมอากาศพอท่ีจะให
ออกซเิจนแกแบคทีเรียตามปริมาณที่ตองการ แตไมเพียงพอท่ีจะกวนนํ้ าในบอใหท่ัวถึง ทํ าใหเกิดการตกตะกอนใน
บอ ตะกอนจะถกูยอยสลายดวยปฏิกริยาชีวเคมีแบบไมใชออกซิเจน [THR01] [THR02]
Illustration :
Facultative  lagoons, or those that function in mixed conditions, are the most common, being 0.6 to 1.5
m (2 to 5 ft) in depth, with a surface area of several acres. Anaerobic conditions prevail in the bottom
region, where the solids are decomposed; the region near the surface is aerobic, allowing the oxidation
of dissolved and colloidal organic matter [WT005.TXT]
Note :-
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Linguistic Specification :-
Cross-reference : Aerated lagoon system (TW51), Aerated Lagoon (52), Aerobic lagoon (TW53)

TW55 Eng = Trickling Filter System  [WT001.TXT] Th = ระบบโปรยกรอง [TH002]
[TH005] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

PW08 : Trickling Filter System

Definition : ระบบหน่ึงในการบํ าบัดน้ํ าเสียขั้นท่ีสอง  ประกอบดวยถังหรือเคร่ืองกรองท่ีมีชั้นตัวกลาง เชนกอนหิน
หรือแผนพลาสตกิสํ าหรับใหจุลินทรียยึดเกาะอาศัย แบคทีเรียจะถูกเล้ียงใหเปนเมือกรอบตัวกลาง น้ํ าท้ิงข้ันตนจะ
ถกูโปรยกระจายเปนหยดผานตัวกลางน้ีโดยใชเคร่ืองโปรยน้ํ า   น้ํ าท้ิงท่ีโปรยลงมาจะไหลหยดผานตัวกลางลงกนถัง
ขณะท่ีน้ํ าท้ิงไหลผานเมือก แบคทีเรียจะดูดซึมสารอินทรียเขาไปและทํ าลายสารอินทรียในน้ํ า เมื่อแบคทีเรียเติบโต
หนาขึน้กจ็ะหลุดลงมาอยูท่ีกนถังปนกับน้ํ าท้ิง ซึ่งจะระบายออกจากถังเขาสูถังตกตะกอน  น้ํ าท้ิงจะตกตะกอนแยก
เปนน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดและสลัดจซึ่งจะตองกํ าจัดในขั้นตอนการบํ าบัดตะกอนตอไป [THR01]
Illustration :
TRICKLING  FILTER In this process, a waste stream is distributed intermittently over a bed or column of
some type of porous medium. [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Distributor (TW56), Medium (TW57)
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TW56 Eng = Distributor Th = เคร่ืองโปรยน้ํ า [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment " Trickling filter system
Definition : เคร่ืองมอืโปรยหรือปลอยน้ํ าเสียลงบนผิวหนาของตัวกลางในระบบโปรยกรอง [THR02]
Illustration :
The rotary distributor has become standard for the trickling filter process because of its reliability and
ease of maintenance. [WT001.TXT]
Note : -
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Trickling filter system (TW55), Primary effluent (TW36)

TW57 Eng = Medium [WT005.TXT] Th = ตวักลาง [TH001]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment " Trickling filter system
Definition : สวนประกอบหน่ึงท่ีใชในระบบโปรยกรอง มีลักษณะเปนกอนหินขนาด 2-3.5 น้ิว หรือแผนพลาสติก
บรรจอุยูในถงั น้ํ าท้ิงขั้นตนจะถูกโปรยลงตัวกลางน้ี  เมื่อน้ํ าไหลผาน เมือกท่ีเกาะตัวกลางจะทํ าลายสารอินทรียตางๆ
[THR01]
Illustration :
In this process, a waste stream is distributed intermittently over a bed or column of some type of porous
medium  . [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Trickling filter system (TW55), Primary effluent (TW36), Slime (TW58)

TW58 Eng = Slime [WT011.TXT] Th = เมอืก [TH001] [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Secondary Treatment " Trickling filter system
Definition :   แบคทีเรียท่ีเล้ียงใหเกาะอยูรอบตัวกลางในระบบโปรยกรอง หนาประมาณ 2-3 มม.  เมือกน้ีทํ าหนาท่ี
ยอยสลายสารอินทรียท่ีโปรยลงมาท่ีผิวหนาของตัวกลาง เมือกท่ีสะสมอยูมากๆ จะหลุดออกจากตัวกลางและรวม
กนัอยูท่ีใตถงัพรอมๆ กับน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดแลว ซึ่งจะถูกสงตอไปยังถังตกตะกอน  [THR01]
Illustration :
The individual rocks/media in the bed are covered by a layer of biological  slime  that decompose the
waste trickling through the bed. [WT011.TXT]
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Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference :  Medium (TW57)

TW59 Eng = Rotating Biological Contactor System*
[WT011.TXT]

Th = ระบบแผนหมุนชีวภาพ, ระบบอาร
บีซ ี [TH005] [TH002] ระบบจานหมุน
ชวีภาพ [TH004]  ระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย
แบบแผนจานหมุนชีวภาพ [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

PW09 : Rotating Bio-Disc System

PW10 : ภาพขยาย Disc และถังตกตะกอน

Definition : ระบบหน่ึงในกระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสียขั้นท่ีสอง ใชถังรูปทรงกระบอก มีอุปกรณท่ีเรียกวาแผนจานท่ีทํ า
ดวยพลาสติกแผนใหญรอยอยูบนเพลาและหมุนอยางชาๆ ตอเน่ืองโดยจะมกีารเล้ียงแบคทีเรียใหเกาะเปนเมือกรอบ
ตวักลาง ผิวหนาของแผนจะจุมลงในนํ้ าท้ิงข้ันตนและหมุนข้ึนมาสัมผัสกับอากาศสลับกันไป ในขณะท่ีสัมผัสกับ
อากาศ เมือกจะทํ าลายสารอินทรียท่ีจุมขึ้นมาดวยออกซิเจนที่ได  แบคทีเรียท่ีตายจะหลุดและปนกับน้ํ าท้ิงท่ีไหลออก
จากถงั ผานเขาถังตกตะกอนเพ่ือไปกํ าจัดตอไป [THR01]
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Illustration :
The most common technologies are activated sludge process, trickling filters, rotating biological
contactor (  RBC  ), and lagoons. [WT011.TXT]
Note : *ใน Entry  ใสคํ าวา System เพ่ือแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ
Linguistic Specification : (Abbr.) RBC [WT011.TXT], (Syn.) Bio-Disc [WT001.TXT]
Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Disc (TW59)

TW60 Eng = Disc [WT001.TXT] Th = แผนจาน [TH004]  แผน [TH005]
แผนกลม [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Rotating Biological
Contactors

Definition : อุปกรณหน่ึงท่ีใชในระบบแผนหมุนชีวภาพ  แผนจานคร่ึงแผนจะจุมอยูในน้ํ าท้ิงข้ันตน สวนอีกคร่ึงแผน
อยูดานบนสัมผัสกับอากาศ แผนกลุมน้ีจะหมุนชาๆ เมื่อสัมผัสกับอากาศเมือกท่ีเกาะอยูจะรับออกซิเจนเพ่ือทํ าลาย
สารอินทรียในน้ํ าท้ิง [THR01]
Illustration :
As the disc rotates, an attached microbial population forms a film that becomes several millimeters
thick. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Rotating biological contactor (TW58)

TW61 Eng = Disinfection (n.) [WT001.TXT] Disinfect (v.)
[WT011.TXT]

Th = การฆาเชื้อโรค [TH002]

Grammatical Category : Noun, Verb Subject Field :  Municipal wastewater treatment
Definition : กระบวนการฆาเชื้อโรคท่ีอยูในน้ํ าเสีย เปนข้ันตอนสุดทายในกระบวนการบํ าบัดน้ํ าเสียกอนระบายน้ํ าลง
สูแหลงรับน้ํ า ในปจจุบันทางเลือกในการฆาเชื้อโรคท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือการเติมคลอรีน การเติมโอโซน และการ
ฉายรังสีอัลตราไวโอเล็ต  การฆาเชื้อโรคน้ีบางแหงจัดเปนข้ันตอนสุดทายของการบํ าบัดขั้นท่ีสอง [THR04]
Illustration :
Disinfection is treatment of the effluent for the destruction of all pathogens. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
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Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01),  Secondary effluent (TW39), Chlorination
(TW62), Dechlorination (TW63), Ozonation (TW64), Ultra violet light (TW65)

TW62 Eng = Chlorination [WT001.TXT] Th = การเตมิคลอรีน [TH005] [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment "

Disinfection
Definition : วธิหีน่ึงในการฆาเชื้อโรคในน้ํ าท้ิงท่ีผานการบํ าบัดขั้นท่ีสองแลว เปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด การเติม
คลอรีนจะตองใชในปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือมิใหปริมาณคลอรีนท่ีเหลือทํ าอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในนํ้ า [THR04]
Illustration :
Chlorination of wastewater is the application of chlorine to a wastewater to accomplish some definite
purpose. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Disinfection (TW61), Dechlorination (TW63)

TW63 Eng = Dechlorination (n.) [WT001.TXT]  Dechlorinate
(v.) [WT001.TXT]

Th = การลดคลอรีน [TH002]

Grammatical Category : Noun, Verb Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Disinfection

Definition :  การลดปรมิาณคลอรีนท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเหลืออยูในน้ํ าท้ิงท่ีไดรับการบํ าบัดหลังจากข้ันตอนการ
เตมิคลอรีนโดยใชกระบวนการทางเคมีหรือกายภาพเพ่ือมิใหสารคลอรีนท่ีเติมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในนํ้ า  สารท่ี
นิยมใชในการลดคลอรีนคือถานไวงานและซัลเฟอร ไดออกไซด [THR04]
Illustration :
! The disinfected wastewater is then passed on to the Dechlorination process which applies Sulfur

Dioxide to remove the Chlorine added during the Chlorination process. [WT015.TXT]
! The treated wastewater may be dechlorinated with sodium bisulfite or sulfur dioxide where low level

chlorine residuals could be toxic to aquatic organisms in receiving waters. [WT007.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Chlorination (TW58)
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TW64 Eng = Ozonation [WT011.TXT], Ozonated
[WT001.TXT]

Th = การเติมโอโซน [TH002]

Grammatical Category : Noun, Verb Subject Field :  Municipal wastewater treatment "
Disinfection

Definition : วธิหีน่ึงในการฆาเชื้อโรคในการบํ าบัดน้ํ าเสียกอนการระบายน้ํ าลงสูแหลงรับน้ํ า โดยการเติมโอโซนลงไป
ในน้ํ าท่ีไดรับการบํ าบัดขั้นท่ีสองแลวโดยการเติมออกซิเจนเขาไปในเคร่ืองผลิตโอโซน เมื่อเคร่ืองผลิตโอโซนแลวจะ
ฉีดโอโซนเขาไปในทอท่ีลํ าเลียงน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดแลว  วิธีการนี้เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพกวาและเร่ิมมีผูใชแทนการ
เตมิคลอรีนเพราะไมทํ าใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในแหลงรับน้ํ า แตมีคาใชจายท่ีสูงกวา [WT009.TXT]
Illustration :
! Ozonation is considered more effective as a disinfectant process than chlorine, but has higher

capital and operating costs. [WT009.TXT]
! A Foam develops when wastewater is ozonated . [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Disinfection (TW61)

TW65 Eng = Ultraviolet Light [WT001.TXT] Th = อัลตราไวโอเล็ต [TH002]
Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "

Disinfection
Definition : วธิหีน่ึงในการฆาเชื้อโรคในน้ํ าท้ิงท่ีผานการบํ าบัดขั้นท่ีสอง ทํ าไดโดยการฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตในทอ
ท่ีใชระบายน้ํ าท่ีผานการบํ าบัดแลว  วิธีน้ีเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากขึ้นเพ่ือทดแทนการฆาเชื้อโรคดวยการเติมคลอรีนซึ่ง
อาจเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในแหลงรับน้ํ า
Illustration :
As a result, the increased use of ozone (ozonation) or ultraviolet light as a disinfectant in the future is a
distinct possibility in wastewater disinfection. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Disinfection (TW61)
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TW66 Eng = Tertiary Treatment  [WT001.TXT] Th = การบ ําบัดขั้นสาม [TH002] การ
บํ าบัดขั้นสาม การบํ าบัดขั้นสูง [TH005]
การก ําจัดขั้นท่ีสาม [TH001] การบํ าบัด
ขัน้สูง [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field :  Municipal wastewater treatment
Definition :  ขัน้ตอนการบํ าบัดตอจากการบํ าบัดขั้นท่ีสอง  เปนข้ันตอนทางเลือกหากตองการนํ้ าท้ิงท่ีสะอาดจน
สามารถใชในการอุปโภคบริโภคได การบํ าบัดขั้นท่ีสามมีวัตถุประสงคเพ่ือกํ าจัดธาตุอาหารซึ่งอาจมีปริมาณสูงในนํ้ า
เสียและยงัไมไดถูกกํ าจัดโดยกระบวนการขั้นท่ีสอง  ในบางคร้ังการฆาเชื้อโรคก็นับอยูในการบํ าบัดขั้นท่ีสามดวย
การบ ําบัดขั้นท่ีสามน้ีบางครั้งเรียกวาการบํ าบัดขั้นสูง (Advanced Treatment) [THR01] [THR05]
Illustration :
A higher degree of treatment, termed here �advanced� or � tertiary � treatment, may be required at
specific locations to protect health or environmental quality. [WT002.TXT]
Note : *การทีจ่ะตองผานกระบวนการบํ าบัดขั้นสามหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชน้ํ าเปนหลัก  เชน
ถาตองการบ ําบัดน้ํ าเพ่ือดื่มจํ าเปนตองผานการบํ าบัดขั้นสาม แตถาน้ํ าท้ิงจากการบํ าบัดขั้นสองมีคาพารามิเตอร
ตามท่ีกฎหมายกํ าหนดใหปลอยลงสูแหลงน้ํ าได ก็ไมจํ าเปนตองผานกระบวนการบํ าบัดขั้นสาม
Linguistic Specification : (Syn.)  Advanced  Treatment  [WT002.TXT]
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Secondary effluent (TW39), Nitrogen removal
(TW67),  Phosphorus removal (TW70)

TW67 Eng = Nitrogen removal [WT017.TXT] Th = การก ําจัดไนโตรเจน [TH005]
[TH002] [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment

Definition : การก ําจดัไนโตรเจนท่ีมีอยูในน้ํ าเสียในการบํ าบัดขั้นท่ีสามโดยการเปล่ียนรูปของไนโตรเจนในน้ํ าเสีย
จากแอมโมเนียใหเปนไนเตรทในกระบวนการไนตริฟเคชั่น และการเปล่ียนไนเตรทใหเปนไนโตรเจนกาซในกระบวน
การดีไนตริฟเคชัน่  เปนกรรมวิธีท่ีใชจุลินทรียจํ าเพาะชนิดเพ่ือกอใหเกิดปฏกิริยาท่ีตองการ [TH005]
Illustration :
Nitrification is the first of two stages in biological nitrogen removal in which ammonia nitrogen is
biologically oxidized to nitrate, a less objectable form which does not exert an oxygen demand on the
receiving water. [WT017.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : (Syn.)  Advanced  Treatment  [WT002.TXT]
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Cross-reference : Tertiary treatment (TW66)

TW68 Eng =  Nitrification [WT001.TXT], Nitrified (v.)
[WT001.TXT]

Th = ไนตริฟเคชั่น [TH002] กระบวน
การไนทริฟเคชั่น [TH007]

Grammatical Category : Noun, Verb Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment

Definition : กระบวนการแรกของการกํ าจัดไนโตรเจนออกจากน้ํ าเสียโดยการเปล่ียนแอมโมเนียไปเปนไนไทรตและ
ไนเทรตตามลํ าดับโดยแบคทีเรียชนิดไนตริไฟอิง จากน้ันเขาสูกระบวนการดีไนตริฟเคชั่นตอไป [THR02]
[WT001.TXT]
Illustration :
! Nitrification  is simply the conversion of ammonia to nitrate in the treatment plant rather than in the

receiving water. [WT001.TXT]
! It is used for both low-rate and high-rate filters, the former being applicable if a well nitrified effluent

is required. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Nitrogen removal (TW67)

TW69 Eng = Denitrification Th = ดไีนตริฟเคชั่น [TH002] กระบวน
การดไีนทริฟเคชั่น [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment

Definition : กระบวนการตอเน่ืองจากกระบวนการไนตริฟเคชัน่ในการกํ าจัดไนโตรเจน  เปนกระบวนการทางชีว
วทิยาเพ่ือลดออกซิเจนจากไนเตรท ทํ าใหไนเตรทลดรูปเปนกาซไนโตรเจน [THR02]
Illustration :
When nitrogen removal is required, one of the available methods is to follow biological nitrification with
biological  denitrification . [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Nitrogen removal (TW69), Nitrification (TW68)
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TW70 Eng = Phosphorus Removal [WT018.TXT] Th = การก ําจัดฟอสฟอรัส  [TH005]
[TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment

Definition : การเปล่ียนฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ํ าอยูใหเปนรูปท่ีไมละลายน้ํ าและตกตะกอนแยกจากน้ํ าได  เปน
กระบวนการหน่ึงในการบํ าบัดขั้นท่ีสาม  สารเคมีท่ีใชทํ าปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส ไดแก สารอะลูมินัมซัลเฟต หรือสาร
สม และเฟอริกคลอไรด [THR05]
Illustration :
When considering removal of phosphorus from a wastewater, its form and solubility are important.
[WT018.TXT]
Note : -
Linguistic Specification : -
Cross-reference : Tertiary treatment (TW66)

TW71 Eng = Physical Treatment [WT001.TXT] Th = การบ ําบัดทางกายภาพ [TH006]
[TH007] การบํ าบัดโดยกายภาพ
[TH004] ขบวนการทางฟสิกซ [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition :  เปนการก ําจดัของแข็งแขวนลอยขนาดใหญซึ่งตกตะกอนดวยตัวเองไดงาย เชน ของแข็งขนาดใหญ
กรวดทราย ไขมันและน้ํ ามันท่ีไมละลายน้ํ า เปนการบํ าบัดกอนท่ีน้ํ าเสียจะผานสูกระบวนการบํ าบัดอ่ืนๆ ตอไป*
[THR03]
Illustration :
Wastewater treatment, however, can also be organized or categorized by the nature of the treatment
process operation being used; for example, physical , chemical or biological. [WT001.TXT]
Note : *การบ ําบัดน้ํ าเสียนอกเหนือจากการแบงตามลํ าดับกระบวนการ คือการบํ าบัดขั้นเตรียมการ การบํ าบัดขั้น
ตน การบ ําบัดขัน้ท่ีสองและการบํ าบัดขั้นท่ีสามแลว ยังสามารถแบงไดตามวิธีการคือวิธีการทางกายภาพ วิธีการทาง
เคม ีและวิธีการทางชีวภาพ การบ ําบัดทางกายภาพประกอบดวยการดักดวยตะแกรง การกวาด การทํ าใหลอย และ
การตกตะกอน
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Chemical treatment (TW72), Biological
treatment (TW73)
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TW72 Eng = Chemical Treatment [WT001.TXT] Th = การบ ําบัดทางเคมี [TH006]
[TH007] [TH002] การบํ าบัดโดยเคมี
[TH004] ขบวนการทางเคมี [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : วธิกีารหน่ึงในการบํ าบัดน้ํ าเสียโดยใชสารเคมีสํ าหรับน้ํ าเสียท่ีมีสวนประกอบอยางใดอยางหน่ึงคือ มี
กรดหรือดางสูงเกินไป มีโลหะหนักท่ีเปนพิษ มีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กท่ีตกตะกอนไดยาก  มีสารประกอบอนิน-
ทรียละลายน้ํ าท่ีเปนพิษ หรือมีไขมันหรือน้ํ ามันละลายน้ํ า  [THR03]
Illustration :
Chemical treatment consists of using some chemical reaction or reactions to improve the water quality.
[WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Physical treatment (TW71), Biological
treatment (TW73)

TW73 Eng = Biological Treatment  [WT001.TXT] Th = การบํ าบัดทางชีวภาพ [TH006]
[TH007] การบ ําบัดน้ํ าเสียเชิงชีววทิยา
[TH002] การบํ าบัดโดยชีวภาพ [TH004]
ขบวนการทางชีววทิยา [TH001]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : วธิกีารบ ําบัดน้ํ าเสียท่ีมีความสํ าคัญและนิยมแพรหลายในปจจุบัน โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ
ในการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียท่ีอยูในน้ํ าเสีย สารอินทรียซึ่งเปนความสกปรกจะถูกใชเปนอาหารของจุ-
ลินทรียซึง่เปนแบคทีเรียท่ีเพาะเล้ียงไว ทํ าใหน้ํ าเสียมีความสกปรกลดลง การบํ าบัดน้ํ าเสียทางชีวภาพแบงออกได
เปน 2 ประเภทคือ กระบวนการท่ีใชออกซิเจนในการบํ าบัด และกระบวนการท่ีไมใชออกซิเจนในการบํ าบัด [THR03]
[THR04] [THR06]
Illustration :
Biological treatment methods use microorganisms, mostly bacteria, in the biochemical decomposition of
wastewaters to stable end products. [WT001.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Chemical treatment (TW72), Aerobic process
(TW74), Anaerobic process (TW75)
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TW74 Eng = Aerobic Process[WT001.TXT] Th = กระบวนการท่ีใชออกซิเจนในการ
บํ าบัด [TH006]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Biological treatment

Definition : กระบวนการหน่ึงในการบํ าบัดแบบชีวภาพ  โดยใชจุลินทรียท่ีใชออกซิเจนในการบํ าบัดทํ าการยอย
สลายสารอินทรีย  กระบวนการท่ีใชออกซิเจนในการบํ าบัดน้ีประกอบดวยระบบบํ าบัดเชน ระบบโปรยกรอง  หรือ
ระบบจานหมุนชีวภาพ  กระบวนการน้ีพบไดในระบบบอปรับเสถียร ระบบแอคติเวเตด็สลัดจ ระบบบอเติมอากาศ
ระบบโปรยกรอง หรือระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ  [THR06]
Illustration :
This is an aerobic process in which gelatinous sludge particles are suspended in an aeration tank and
supplied with oxygen. [WT005.TXT]
Note :-
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Biological treatment (TW73), Anaerobic process (TW75)

TW75 Eng = Anaerobic Process [WT001.TXT] Th = กระบวนการท่ีไมใชออกซิเจนใน
การบํ าบัด [TH006]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Biological treatment

Definition : กระบวนการหน่ึงในการบํ าบัดแบบชีวภาพนอกเหนือจากกระบวนการที่ใชออกซิเจนในการบํ าบัด
กระบวนการน้ีเปนกระบวนการท่ีไมใชออกซิเจนในการบํ าบัด ซึ่งจะพบไดในระบบผลิตกาซชีวภาพ ระบบบอเกรอะ
ระบบบอซึมและถังบํ าบัดน้ํ าเสียสํ าเร็จรูปตางๆ* [THR06]
Illustration :
Depending on the degree of mixing, lagoons may be operated as either aerobic or as aerobic-
anaerobic systems. [WT001.TXT]
Note : *ระบบเหลาน้ีแสดงไวเพ่ือเปนขอมูลในการศึกษาตอไป โดยท่ีไมไดกลาวโดยรายละเอียดไวในท่ีน้ีเพราะเปน
การบํ าบัดในระบบยอย
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Biological treatment (TW73), Aerobic process (TW74)
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TW76 Eng = Sludge [WT001.TXT] Th = สลัดจ [TH002] [TH007] กาก
ตะกอน [TH004] ตะกอนสลัดจ
[TH005]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : ของแขง็ท่ียงัมน้ํี าเสียปน ซึ่งแยกออกจากน้ํ าเสีย และจมสะสมตัวอยูเบ้ืองลาง เปนของแข็งท่ีเกิดจาก
การบ ําบัดโดยวิธีการทางเคมีและการตกตะกอน ตะกอนสลัดจประกอบดวยเชื้อโรคตางๆ สารอินทรีย โลหะ และ
สารเคมท่ีีถกูกํ าจัดออกจากน้ํ าเสีย  แบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ ตะกอนท่ีเปนสารอนินทรียและตะกอนท่ีเปนสาร
อินทรีย ตะกอนสลัดจเปนผลิตผลพลอยได (By-product) ท่ีเกดิจากการบํ าบัดน้ํ าเสียในแตละขั้นตอนซึ่งจํ าเปนตอง
ไดรับการก ําจัดดวยวิธีตางๆ [THR01] [THR02]
Illustration :
Wastewater sludge is the mixture of wastewater and settled solids. [WT001.TXT]
Note : -
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Primary sludge (TW35), Secondary sludge (TW38)

TW77 Eng = Sludge Treatment [WT012.TXT] Th =  การบํ าบัดสลัดจ [TH005]
[TH002] การก ําจัดตะกอน [TH001]
การบ ําบัดกากตะกอน [TH007]

Grammatical Category : Noun Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : การน ําตะกอนท่ีไดจากการบํ าบัดขั้นตอนตางๆ มารวมกันกอนถูกบํ าบัดตอเพ่ือปรับสภาพและรีดน้ํ า
ออกเพ่ือลดปริมาณของน้ํ าในกากตะกอน รวมท้ังทํ าลายเชื้อโรคและลดกล่ิน กอนนํ าไปท้ิงหรือใชประโยชนดวย
กระบวนการกํ าจัดสลัดจ  ซึ่งประกอบดวย การทํ าสลัดจขน (Sludge Thickening) การยอยแบบแอโรบิก (Aerobic
digestion) การยอยแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic digestion) การใชสระ (Lagooning) การรีดน้ํ า (Dewatering)
การใชลานตากแหง (Drying bed) การหมักทํ าปุย (Composting) การฝงกลบ (Landfilling) การบํ าบัดโดยดิน
(Land Application) และการเผา (Incineration)*  [THR05]
Illustration :
A wide variety of sludge treatment processes are used to reduce sludge volume and alter sludge
properties prior to disposal or use of the treated product. [WT002.TXT]
Note : *ในท่ีน้ีจะกลาวถึงเฉพาะวิธีการที่ใชในการบํ าบัดสลัดจ โดยไมกลาวถึงรายละเอียดของแตละวิธีเพราะอยู
นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาเร่ืองวิธีการบํ าบัดน้ํ าเสีย
Linguistic Specification :-
Cross-reference : Sludge (TW76)
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ดัชนีคนหาคํ า

Terms Extraction Record Terminological
Record

A
Activated Sludge CW44 TW44
Activated Sludge Process CW40 TW40
Aerated Lagoon CW52 TW52
Aerated Lagoon System CW51 TW51
Aeration CW42 TW42
Aeration Tank CW41 TW41
Aerobic Lagoon CW53 TW53
Aerobic Process CW74 TW74
Algae CW50 TW50
Anaerobic Process CW75 TW75

B
Bar Screen CW18 TW18
Biological Oxygen Demand CW03 TW03
Biological Treatment CW73 TW73

C
Chemical Oxygen Demand CW04 TW04
Chemical Treatment CW72 TW72
Chlorination CW62 TW62
Coarse Screen CW20 TW20
Collection System CW19 TW19
Comminuting Devices CW23 TW23
Comminution CW22 TW22
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D
Dechlorination CW63 TW63
Degritted Wastewater CW29 TW29
Denitrification CW69 TW69
Disc CW60 TW60
Disinfection CW61 TW61
Dissolved Solids CW08 TW08
Distributor CW56 TW56

E
Excess Activated Sludge CW47 TW47

F
Facultatvie Lagoon CW54 TW54
Fine Screen CW21 TW21
Floatation CW33 TW33
Floating Solids CW12 TW12

G
Grit CW28 TW28
Grit Chamber CW27 TW27
Grit Removal CW26 TW26

I
Inorganic Matter CW07 TW07

L
Landfill CW30 TW30
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M
Medium CW57 TW57
Mixed Liquor CW43 TW43
Municipal Wastewater CW02 TW02
Municipal Wastewater Treatment CW01 TW01
Municipal Wastewater Treatment Plant CW15 TW15

N
Nitrification CW68 TW68
Nitrogen Removal CW67 TW67
Nonsettleable Solids CW11 TW11

O
Organic Matter CW06 TW06
Ozonation CW64 TW64

P
Phosphorus Removal CW70 TW70
Physical Treatment CW71 TW71
Preliminary Treatment CW16 TW16
Primary Effluent CW36 TW36
Primary Sludge CW35 TW35
Primary Treatment CW31 TW31

R
Receiving Water CW14 TW14
Return Activated Sludge CW46 TW46
Rotating Biological Contactor System CW59 TW59
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S
Screened Wastewater CW25 TW25
Screening CW17 TW17
Screenings CW24 TW24
Secondary Clarifier CW45 TW45
Secondary Effluent CW39 TW39
Secondary Sludge CW38 TW38
Secondary Treatment CW37 TW37
Sedimentation CW32 TW32
Sedimentation Tank CW34 TW34
Settleable Solids CW10 TW10
Slime CW58 TW58
Sludge CW76 TW76
Sludge Treatment CW77 TW77
Stabilization Pond CW49 TW49
Stabilization Pond System CW48 TW48
Suspended Solids CW09 TW09

T
Tertiary Treatment CW66 TW66
Total Solids CW05 TW05
Trickling Filter System CW55 TW55

U
Ultraviolet Light CW65 TW65

W
Water Discharge CW13 TW13


