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สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน
ซึ่งประกอบดวยศัพทที่เกี่ยวกับองคประกอบของนํ้าเสีย ขั้นตอน และระบบตางๆ ที่ใชในกระบวน
การบําบัดนํ้าเสีย โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อศึกษาวิธีวิทยาในการจัดทําประมวลศัพท
ประมวลศัพทที่ไดนั้นจะเปนเอกสารอางอิงสําหรับนักแปล และใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บําบัดนํ้าเสียสําหรับกลุมผูสนใจทั่วไปและผูประกอบการ
ในการทําประมวลศัพทนี้ไดนําทฤษฎีและแนวทางในการจัดทําประมวลศัพทที่นักศัพทวิทยาหลายทานไดนําเสนอไว โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 5 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการ
เตรียมการเบื้องตน (2) ขั้นตอนการดึงศัพท (3) ขั้นตอนการสรางมโนทัศนสัมพันธ (4) ขั้นตอน
การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และ (5) ขั้นตอนการทําบันทึกขอมูลศัพท
ประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนี้ประกอบดวยศัพททั้งสิ้น 77 คํา แสดงตาม
กลุมมโนทัศนสัมพันธและลําดับของกระบวนการในบําบัดนํ้าเสียชุมชน การนําเสนอแตละศัพท
จะประกอบดวยคําศัพทภาษาอังกฤษพรอมคําศัพทภาษาไทยที่มีผูใชในเอกสารประเภทตางๆ
รูปแบบไวยากรณ หมวดเรื่อง คํานิยามศัพท บริบทที่พบศัพท รูปศัพทอื่นๆ และขอมูลอางอิง
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This special research is aimed at presenting terminology on municipal
wastewater treatment which includes terms relating to municipal wastewater
compositions, municipal wastewater treatment processes and related systems. The
main objective of the research is to study the methodology of terminological
processes. The terminology will be beneficial as a reference material for translators
and provide basic knowledge on wastewater treatment for those who are interested
and business owners in general.
The research is based on methods and principles of terminology processing
proposed by many terminologists and is considered a product of systematic
processes which include (1) Terminological preparation (2) Term extraction (3)
Conceptual network (4) Extraction records , and (5) Terminological records.
The Terminology on Municipal Wastewater Treatment consists of 77 terms
presented according to the conceptual relations and their order in municipal
wastewater treatment processes. Each term is presented with information of English
term and Thai term that are found in various types of documents, grammatical
category, subject field, definition, illustration, linguistic information and cross
reference.
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายทานโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อาจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําที่เปนประโยชนเพื่อปรับปรุงการทํางานและสละเวลาตรวจแกสารนิพนธทุกขั้นตอน
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสารภี แกสตัน และคณาจารยแหงศูนย
การแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตางๆ และใหคํา
แนะนําแนวทางที่มีคาตอการดําเนินวิชาชีพตอไป
ขอขอบพระคุณคุณสุคนธ เจียสกุล นักวิชาการสุขาภิบาลระดับ 10 (รก.) แหงกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํา
ความเขาใจเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย และคุณณัฐพงศ จุนอนันตธรรม วิศวกรสิ่งแวดลอมแหงบริษัท
โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํากัด ผูคอยใหคําปรึกษาและตอบขอสงสัยในเรื่อง
การบําบัดนํ้าเสียตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทําสารนิพนธนี้
และที่จะขาดเสียมิไดคือ กําลังใจที่มีคาจากเพื่อนๆ พี่ๆ และนองๆ ผูรวมหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการแปลและการลาม รุนที่ 1 ทุกคน ขอขอบคุณ คุณรัตนา ศิริสุวรรณ
สิทธิ์ แหงศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ ที่คอยใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการศึกษามาโดยตลอด
และทายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และครอบครัวที่ใหกําลังใจ
และสนับสนุนการศึกษาดวยความเอาใจใสเสมอมา และขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของในการทําสารนิพนธทุกทานมา ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนํา
ในบทนี้จะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค สมมติ
ฐาน ขอบเขตของการวิจัย และประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาดังนี้
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต ในสมัยกอน ชุมชนมีขนาด
เล็ก มีปริมาณการปลอยนํ้าเสียและการระบายนํ้าเสียลงสูแมนํ้าลําคลองนอย จึงไมเกิดปญหามล
พิษทางนํ้าเพราะธรรมชาติสามารถทําความสะอาดนํ้าเสียไดทัน แตปจจุบัน เนื่องจากการพัฒนา
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในเขตชุมชนในรูป
แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังนั้น การทําความสะอาดนํ้าโดยวิธีการทางธรรมชาติจึงไมทันกับ
การใชนํ้า และเนื่องจากชุมชนตางพากันระบายนํ้าเสียลงแหลงนํ้าธรรมชาติหรือพื้นดิน ทําให
แหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าใตดินเกิดความสกปรก
สําหรับเมืองหรือชุมชนขนาดใหญที่มี
ระบบทอระบายนํ้าเสียจากอาคารบานเรือน สวนใหญก็ระบายนํ้าเสียที่รวบรวมไดลงแหลงนํ้าธรรม
ชาติโดยไมผานระบบบําบัดนํ้าเสีย ทําใหเกิดมลภาวะแกแหลงนํ้าธรรมชาติและเกิดความสูญเสีย
ตอระบบนิเวศน ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในแตละวันจะมีปริมาณรอยละ 80-90 ของปริมาณนํ้าที่
แตละคนใช (คาเฉลี่ยการใชนํ้าในกิจกรรมประจําวันคือ 200 ลิตรตอคนตอวัน) เมื่อจํานวนประชา
กรเพิ่มขึ้น ปริมาณนํ้าเสียก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย รัฐบาลจึงมีนโยบายใหเทศบาลทุกแหงจัดทําระบบ
บําบัดนํ้าเสียชุมชนขึ้นเพื่อบําบัดนํ้าเสียใหมีคุณภาพดี สามารถระบายสูแหลงนํ้าธรรมชาติไดโดย
ไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยหลักการทางวิชาการ นํ้าเสียเมื่อผานการ
บําบัดแลว จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นจนสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม
จากรายงานเรื่อง “รายงานสถานภาพสิ่งแวดลอมเรื่องนํ้า” ของกรมสงเสริมคุณ
ภาพสิ่งแวดลอมกลาววา ปญหาดานคุณภาพนํ้า หมายถึง นํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลง ในบางกรณี คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลงมาก จนเกิดภาวะนํ้าเสียหรือเกิดมลพิษทางนํ้า
และสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการเกิดมลพิษทางนํ้าหรือคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมคือ การปลอย
นํ้าทิ้งจากบานเรือน ชุมชน การทําการเกษตร และนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไมผานระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ทั้งนี้ การแกไขปญหานํ้าเสียใหไดผลดีตองอาศัยความรวมมือทั้งจากภาครัฐและเอก
ชน โดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐบาลตางก็ใชวิธีการควบคุมตามกฎหมายและสงเสริมใหมีการ
บําบัดนํ้าเสียใหไดมาตรฐานดวยมาตรการทางการเงินและภาษี ดังนี้
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1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองกอสราง
ติดตั้งหรือจัดใหมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดโดยใหดําเนิน
งานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
2. กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินในธรรม
ชาติ และมาตรฐานนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ รวมทั้งการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณจัดทําแผนปองกันและแกไขใหเกิดมลพิษทางนํ้า
นอยที่สุด
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดกระทรวงอุตสาห
กรรม ควบคุมดูแลการปลอยนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรง
งานอุตสาหกรรม และเนนการควบคุมการบําบัดนํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพ และขยายบริการให
ทั่วถึงเพียงพอ ไดสงเสริมใหโรงงานมีระบบบําบัดนํ้าเสียของตนเอง รวมทั้งจัดใหมีระบบบําบัดนํ้า
เสียสวนกลางไวใหบริการแกโรงงานที่ไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียของตนเอง
ในปจจุบันมีโรงงาน
บําบัดนํ้าเสียเคลื่อนที่ใหบริการแกโรงงานตางๆ ถึงแหลงดวย
4. กรุงเทพมหานครและสํานักงานเทศบาลตางๆ ไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
จากชุมชนเปนระบบรวมสําหรับบําบัดนํ้าเสียของชุมชนกอนระบายลงสูแมนํ้าลําคลองตางๆ
5. รัฐบาลไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) มาใช
ผูใชนํ้าจะตองจายคานํ้าที่ใชและจายคาบําบัดนํ้าเสีย โดยนําวิธีการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการ
จัดการปญหามลพิษทางนํ้ามากขึ้น
กฎหมายและขอบังคับขางตนสงผลใหเกิดความตองการบริการดานการบําบัดนํ้า
เสีย เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียจึงเปนเรื่องที่มีผูสนใจเพิ่มมากขึ้นในกลุมผูประกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการศึกษา
ระบบและวิธีการบําบัดนํ้าเสียเพื่อปรับใชใหเหมาะสมตามความตองการและความจําเปน อยางไร
ก็ดี จากการศึกษาพบวา เทคโนโลยีใหมๆ ในการบําบัดนํ้าเสียและแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การคนควาจะพบในเอกสารภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ทําใหเกิดอุปสรรคในการเผยแพรวิทยา
การสูผูอานหรือผูปฏิบัติงานที่ไมเขาใจภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ผูจัดทําพบวางานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียนั้นจะเนนไปในระบบใดระบบหนึ่งและมีวัตถุประสงคใหผู
ที่มีพื้นฐานดานการบําบัดนํ้าเสียอยูแลวไดใชเพื่อการปรับปรุงระบบที่มีอยูเดิมตอไป
สําหรับ
เอกสารหรือตํ าราเรื่องการบํ าบัดนํ้ าเสียที่เขียนขึ้นในภาษาไทยจะพบวามีการใชคําภาษาไทยที่
หลากหลาย เชนคําวา Activated Sludge ซึ่งเปนระบบหนึ่งในการบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีการแบบชีว
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ภาพ พบวา มีผูใชคําในภาษาไทยแตกตางกันไปคือ ใชคําวา ระบบเอเอส (จากหนังสือ แนวทาง
ควบคุมปญหานํ้าเสียสําหรับองคกรบริหารทองถิ่น) ระบบตะกอนเรง (จากเอกสารโครงการบําบัด
นํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ) หรือใชคําทับศัพทวา แอคติเวตเต็ดสลัดจ (จากหนังสือเทคโนโลยี
บําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ จากการตรวจสอบไปยังสํานักงานของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยและศูนยหนังสือตางๆ พบวา เทาที่ผานมายังไมเคยมีการจัดทําประมวลศัพทเรื่องการ
บําบัดนํ้าเสียโดยตรง หากตองการทราบความหมายตองคนหาจากหนังสือหรือพจนานุกรมที่เกี่ยว
กับสิ่งแวดลอมหรือศัพทบัญญัติเกี่ยวกับนํ้าเสีย แตเมื่อคนควาแลวพบวาคําศัพทในพจนานุกรม
สิ่งแวดลอมที่พบในปจจุบันนั้นไมไดครอบคลุมถึงศัพทดานการบําบัดนํ้าเสียทั้งหมด
และศัพท
บัญญัติเกี่ยวกับนํ้าเสียนั้นถึงแมจะครอบคลุมถึงศัพทเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียเกือบทั้งหมด แตให
คําจํากัดความที่ละเอียดสําหรับบางศัพทเทานั้น สําหรับวิธีการบําบัดและองคประกอบบางอยางก็
จะอธิบายเพียงสั้นๆ เชนคําวา Disinfection ซึ่งใหความหมายไววา การฆาเชื้อโรค แตไมได
อธิบายวาประกอบดวยวิธีการใดบาง ดังนั้น ประมวลศัพทที่อธิบายการบําบัดนํ้าเสีย ที่แสดงคํา
ศัพทภาษาอังกฤษพรอมดวยคําอธิบายภาษาไทย
และแสดงคําศัพทภาษาไทยที่มีผูใชกันใน
ปจจุบันจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหนักแปลและผูสนใจทั่วไปสามารถใชอางอิงเพื่อคนควาตอไปได
ในการศึกษาถึงความเหมาะสมในการนําเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนมาเปนหัว
ขอในการวิจัยนั้น
ผูจัดทําพบวาเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนมีความเหมาะสมสําหรับการวิจัย
เพราะจากการเปรียบเทียบเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่เปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติ
งาน ตําราเรียน และเอกสารที่ใหความรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย พบวา เอกสารภาษาอังกฤษที่รวบ
รวมไดนั้นกลาวถึงมโนทัศนทั้งหมดในการบําบัดนํ้าเสียชุมชน และมีขอมูลในภาษาไทยเพียงพอที่
จะนําเสนอในรูปของคําศัพทภาษาไทยที่มีผูใชในปจจุบัน เอกสารที่ไดมีความเหมาะสมตอความ
เขาใจ และรวมทั้งมีขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอที่จะใชในการสรางคลังขอมูลเพื่อการประมวล
ผลและการศึกษาหาความถี่ของคําศัพทดวยคอมพิวเตอรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
สารนิ พ นธ ฉ บั บ นี้ จั ด ทํ าขึ้ น โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาทฤษฎี ข องการจั ด ทํ า
ประมวลศัพท และนําทฤษฎีที่ศึกษามาสรางประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน ที่แสดงวิธี
การ ขั้นตอน พรอมทั้งองคประกอบของแตละขั้นตอน (เชน อุปกรณตางๆ) พรอมทั้งนําเสนอคํา
ศัพทภาษาไทยที่เคยมีผูใชในเอกสาร หนังสือ และตําราเรียน โดยใช คลังขอมูลเทียบภาษา
(Comparable corpora) ในการแสดงคําศัพทภาษาไทยที่เคยมีผูใช โดยที่ขอมูลภาษาไทยที่ไดนั้น
เปนภาษาตนฉบับ ไมใชฉบับแปลของภาษาอังกฤษ แตมีการอธิบายเนื้อหาที่สามารถนําศัพทที่พบ
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มาเปรียบเทียบกันได นอกจากจะตองการนําเสนอความรูเกี่ยวกับศัพทและคําแปลเทียบเคียงแลว
ประมวลศัพทนี้ยังมีจุดประสงคเพื่อใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบํ าบัดนํ้ าเสีย
อย า งเป นขั้ นตอนโดยการแสดงศั พ ท ตามลํ าดั บขั้ นตอนของกระบวนการพรอมทั้งแสดงความ
สัมพันธที่เชื่อมโยงมโนทัศนทุกมโนทัศนเพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวมของความสัมพันธของกลุม
ศัพทที่นําเสนอทั้งหมด ผูอานสามารถนําขอมูลที่พบในประมวลศัพทไปใชเปนเครื่องมือในการ
แปลหรือการศึกษาเรื่องการบําบัดนํ้าเสียตอไปได
สมมติฐาน
วิธีการการบําบัดนํ้าเสียชุมชนสามารถอธิบายไดตามลําดับของกระบวนการ ใน
แตละขั้นตอนของการบําบัดประกอบดวยศัพทดานวิศวกรรม (อุปกรณตางๆ และกรรมวิธีในการ
บําบัด) และดานชีววิทยา (สภาพนํ้าและสวนประกอบในนํ้าซึ่งมีผลตอการเลือกกรรมวิธีในการ
บําบัด) องคประกอบเหลานี้มีความเกี่ยวของกันและสามารถนํามาเขียนเปนมโนทัศนเพื่อแสดง
ความสัมพันธได และสามารถสรางประมวลศัพทเฉพาะทางสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย ที่ประกอบ
ดวยคําศัพทไมตํ่าวา 60 คําได
ขอบเขตของการวิจัย
ในการกําหนดขอบเขตการวิจัย ผูจัดทําไดทําการคนควาขอมูลเบื้องตน และพบวา
นํ้าเสียแบงออกไดเปนสองประเภทใหญคือ
1. นํ้าเสียจากแหลงชุมชน คือนํ้าเสียจากชุมชนที่มีบานเรือนที่อยูอาศัยหลายๆ
หลังคาเรือน ยานการคาหรืออาคารที่ทําการ ซึ่งจําเปนตองใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และใชสอย
ในจุดประสงคอื่นๆ นํ้าที่ใชนี้จะมีปริมาณหนึ่งซึ่งเปนปริมาณสวนใหญกลายเปนนํ้าเสียที่ทิ้งออก
มา นํ้าเสียนี้สวนมากจะเปนนํ้าจากการชําระลาง ซึ่งประกอบไปดวยสบู ผงซักฟอก เศษอาหาร ไข
มัน สารอินทรีย และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ เจือปนอยู สารเหลานี้เมื่อไหลลงสูแมนํ้าลําคลอง จะเกิดผลเสีย
สองประการใหญ ๆ คือ ประการแรกชวยเพิ่มอาหารเสริมแกพืชนํ้าและสัตวนํ้า ทําใหมีพืชนํ้าและ
สัตวนํ้าเพิ่มขึ้น เมื่อพืชนํ้าและสัตวนํ้าตายไป จะทําใหเกิดสารอินทรียในนํ้าเพิ่มขึ้น สารอินทรียที่มา
จากนํ้าทิ้งและที่เกิดเพิ่มขึ้นนี้ ถามีจํานวนมากเมื่อถูกยอยสลายดวยแบคทีเรียที่ใชออกซิเจนที่มีอยู
ในนํ้า ก็จะนําเอาออกซิเจนละลายนํ้ามาใชในอัตราที่สูง ทําใหเกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ้น จึงทําให
นํ้าเปนสีดํามีกลิ่นเหม็น สวนสารอื่น ๆ ที่ปนมา เชน สารอนินทรียจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทําใหคุณ
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ภาพนํ้าทิ้งไมไดมาตรฐานและเสียประโยชนใชสอยไป นอกจากนี้ถานํ้าทิ้งมีเชื้อโรคชนิดตาง ๆ ที่
เปนอันตราย นํ้าเสียจากชุมชนมีสัดสวนรอยละ 75 ของนํ้าเสียทั้งหมด1
2. นํ้าเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก นํ้าทิ้ง
จากระบบการผลิต ระบบการหลอเย็น อาคารที่อยูอาศัยและที่ทําการ รานคาและโรงอาหารของโรง
งาน สารที่ปะปนมาอาจจะเปนสารเคมีตางๆ เชน สารอินทรีย สารอนินทรีย กรดเบส โลหะหนัก
สารกัมมันตภาพรังสี และสารพิษ ดินทรายและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ซึ่งเมื่อทิ้งลงในแมนํ้าลําคลอง จะทํา
ใหเพิ่มปริมาณสารเหลานั้นหรือเกิดการเปนพิษกับสิ่งมีชีวิตในนํ้า เกิดการเนาเหม็น เกิดสี กลิ่น
และความไมนาดู
จากขอมูลดังกลาว ผูจัดทําจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยใหจํากัดอยูที่การ
บําบัดนํ้าเสียชุมชนเทานั้น เพราะการบําบัดนํ้าเสียของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยูกับประเภทอุตสาห
กรรม
และนํ้าเสียของอุตสาหกรรมแตละประเภทจะประกอบไปดวยองคประกอบซึ่งตองใชวิธี
บําบัดที่แตกตางกันออกไปตามสภาพของนํ้าเสีย ทําใหการออกแบบระบบบําบัดเปนไปตามสภาพ
ของอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ จึงไมสามารถแสดงวิธีการที่เปนภาพรวมได สวนในการบําบัด
นํ้าเสียชุมชนจะมีขั้นตอนที่สรุปไดเปนแนวปฏิบัติทั่วไป จึงชวยใหเห็นภาพรวมไดชัดเจนกวา
อยางไรก็ดี
เมื่อศึกษาเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนแลวพบวาการบําบัดนํ้าเสีย
นอกจากจะประกอบดวยคําศัพทสําหรับขั้นตอนหลักแลว ยังมีคําที่ใชเรียกขั้นตอนยอยอีกมากมาย
รวมทั้งมีคําที่ใชเรียกคาพารามิเตอรตางๆ ที่ใชในการวัดหรือทดสอบนํ้าเสีย องคประกอบตางๆ ที่
ใชในการออกแบบระบบ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบใหมๆ ที่เปนการประยุกตขึ้น
จากระบบเดิม ดังนั้นในการวิจัยนี้ ผูจัดทําจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยใหครอบคลุมถึงศัพท
ของกระบวนการบําบัดโดยรวม มิไดเจาะจงหรือเนนไปในรายละเอียดของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
เพราะตองการใหประมวลศัพทนี้แสดงภาพรวมของวิธีการบําบัดนํ้าเสียจากขั้นตอนแรกถึงขั้นตอน
สุดทาย เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหผูอานไดมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย
และสามารถนําความรูนี้ไปใชในการปฏิบัติงานหรือเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไปได

1

อางอิงจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เรือ่ งนําเสี
้ ย เลมที่ 15 และขอมูล จากฝายสุขาภิบาลโรงงาน กองอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูที่จะไดรับประโยชนจากประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบงเปนสอง
กลุม ดังนี้
1. นักแปล ในที่นี้ผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงคือนักแปลที่ตองการแปลเอกสาร
เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย เนื่องจากประมวลศัพทที่ไดนั้นจะเปนเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับการ
บําบัดนํ้าเสียโดยเฉพาะ และนอกจากจะแสดงคําแปลในภาษาไทยแลว ยังไดอธิบายถึงวิธีการและ
ความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ประกอบดวย สิ่งนี้จะชวยใหผูแปลมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการบําบัดนํ้าเสียที่จะชวยในการทําความเขาใจเอกสารตนฉบับ ทั้งนี้ จากการ
สอบถามจากผูที่เคยแปลเอกสารและวิศวกรผูปฏิบัติงานดานการบําบัดนํ้าเสีย พบวา ไมเคยมีผูจัด
ทําประมวลศัพททางดานการบําบัดนํ้าเสียโดยตรง หากตองการคนควาจะตองอานจากหนังสือ
หรือเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย ดังนั้น ประมวลศัพทนี้จะมีประโยชนมากสําหรับนัก
แปลเพราะจะเปนประมวลศัพทพรอมดวยคําอธิบายซึ่งทําใหผูแปลสามารถทําความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียและองคประกอบอื่นๆ ได
2. กลุมผูสนใจทั่วไปและผูประกอบการ เนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มจัดเก็บ
คาบําบัดนํ้าเสียตามอัตราการใชนํ้าในอนาคต จึงอาจมีผูสนใจศึกษาองคประกอบและขั้นตอนใน
การบําบัดนํ้าเสียทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มขึ้น และเนื่องจากการบําบัดนํ้าเสียเปนขอ
กฎหมายหนึ่งใน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองกอสราง
ติดตั้งหรือจัดใหมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
ประมวล
ศัพทนี้จึงอาจเปนประโยชนตอผูประกอบการในการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียได
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บทที่ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทวิทยา
ประมวลศัพทโดยทั่วไปจะมีลักษณะเดียวกับพจนานุกรมที่แสดงคําศัพทเรียงตาม
ตัวอักษรพรอมกับแสดงความหมายหรือใหคํานิยาม จะแตกตางจากพจนานุกรมตรงที่เปนการรวบ
รวมศัพทในความรูหรือสาขาเฉพาะทาง แตประมวลศัพทตามหลักของศัพทวิทยาที่ศึกษาในที่นี้มี
ลักษณะแตกตางไปจากประมวลศัพททั่วไป ในบทนี้ จะกลาวถึงความรูเบื้องตนเพื่อใหผูอานได
ทราบถึงภาพรวมของประมวลศัพทที่จะนําเสนอโดยจะกลาวถึงความหมายของศัพทวิทยา ประวัติ
ของศัพทวิทยา พัฒนาการของศัพทวิทยา วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม ทฤษฎีทางศัพทวิทยา ศัพทวิทยากับสาขาวิชาอื่นและความแตกตางระหวางประมวลศัพทกับพจนานุกรม
แมวาศัพทวิทยาจะไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นใหม แตศัพทวิทยานั้นมีความสําคัญมากขึ้นๆ
และถูกกําหนดใหเปนศาสตรอิสระแขนงหนึ่งเมื่อศตวรรษที่ 20 นี้เอง ทั้งนี้ ความจําเปนที่จะตองมี
วิธีวิทยาในการประมวลผลขอมูลทางศัพทวิทยานั้นมีเพิ่มขึ้นมากในปจจุบันเพื่อตอบสนองตอการ
เกิดความรูในสาขาใหมและเพื่อกําหนดชื่อเรียกที่มีความหมายที่เหมาะสมสําหรับมโนทัศนของ
ความรูเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการสื่อสารระดับ
สากลที่สัมฤทธิผล
หรืออาจกลาววา ความจําเปนของวิธีวิทยาในการรวบรวมขอมูลของศัพทวิทยา
นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอการปะทุของขอมูลซึ่งทําใหเกิดความตองการในการกําหนดชื่อใหกับ
มโนทัศนใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อตอบสนองตอความ
สนใจที่มีตอการสื่อสารแบบสากลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Sager, 1990 : 1)
ความหมายของศัพทวิทยา
ศัพทวิทยาหมายถึง สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการรวบรวมศัพทเฉพาะทาง
ศัพทวิทยาไมใชศาสตรใหม แตพัฒนาการของศัพทวิทยาอยางเปนระบบนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม
นานมานี้ โดยมีการพัฒนาทั้งดานหลักการ พื้นฐาน รวมทั้งวิธีวิทยาในการจัดทํา ศัพทวิทยามา
จากคําวา Terminology ซึ่งมีความหมายหรือมโนทัศน (Concept) ใน 3 ดานดวยกันคือ (Cabrè,
1999 : 1, 32)
1. เปนศาสตรหรือหลักการและพื้นฐานทางมโนทัศนของการศึกษาคําศัพท
2. เปนแนวทางที่ใชในการทํางานเกี่ยวกับประมวลศัพท
3. เปนประมวลศัพทของสาขาวิชาเฉพาะ
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หรืออาจกลาวไดวาศัพทวิทยาคือการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบ
รวม การอธิบาย การประมวล และการนําเสนอศัพทที่มีขอบเขตการใชแบบเฉพาะในภาษาหนึ่ง
หรือมากกวา แตศัพทวิทยานั้นมีความแตกตางจากการทําพจนานุกรมเพราะขอมูลที่นํามารวมไว
ในประมวลศัพทนั้นมีลักษณะที่แตกตางออกไปจากขอมูลที่พบในพจนานุกรม บุคลากรผูทํางาน
กับประมวลศัพทและกับพจนานุกรมอาจมีพื้นฐานในการทํางานที่แตกตางกัน และวิธีการที่ใชใน
การทําประมวลศัพทก็มีความแตกตางกันกับวิธีการในการทําพจนานุกรมดวย (Sager, 1990 : 23)
ดังนั้น ศัพทวิทยาจึงเปนหลักการที่อธิบายถึงวิธีการรวบรวม จําแนกและการสราง
มาตรฐานสําหรับศัพทตางๆ ศัพทวิทยาถือเปนศาสตรหนึ่งที่สามารถนํามาใชเพื่ออธิบายกลุมคําที่
เกี่ยวของกับศาสตรเฉพาะดานได (Pearson, 1998 : 10)
ประวัติของศัพทวิทยา
แมวาการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบนั้นเริ่มมีการพัฒนาเมื่อไมนานมานี้
แตความสนใจที่มีตอการตั้งชื่อ (Naming) ใหกับมโนทัศน (Concept) ทางวิทยาศาสตรไดเกิดขึ้น
มานานแลวในกลุมของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ นับตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งปรากฏผลงานวิจัยดาน
เคมีโดย Lavoisier และ Berthollet ดานพฤกษศาสตรและสัตววิทยาโดย Linne) ตอมาใน
ศตวรรษที่ 19 ความจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑสําหรับการกําหนดศัพทในสาขาวิชาตางๆ สืบเนื่อง
จากการเผยแพรวิทยาการทางดานวิทยาศาสตรเริ่มปรากฎเห็นไดชัดขึ้น หรืออาจกลาวไดวา ใน
ศตวรรษที่ 18 และ 19 ผูนําทางดานประมวลศัพทคือนักวิทยาศาสตรนั่นเอง
ในศตวรรษที่ 20 วิศวกรและผูชํานาญดานเทคนิคไดเขามามีสวนรวมในการจัด
ทําประมวลศัพทมากขึ้น ความกาวหนาและพัฒนาการของเทคโนโลยีใหมทําใหจําเปนตองมีทั้ง
การตั้งชื่อใหกับมโนทัศนใหมๆ และจําเปนตองมีขอตกลงเกี่ยวกับศัพทที่ใชดวย ผูที่มีบทบาท
สําคัญตอศัพทวิทยาคือ วิศวกรชาวออสเตรียชื่อ E.- Wüster (1898-1977) ผูกอตั้งศัพทวิทยา
สมัยใหมและเปนตัวแทนของ Vienna School เชนเดียวกับ D.S.Lotte (1885-1950) ชาวรัสเซีย
ผูกอตั้ง Soviet School of Terminology
ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 นั้น นักภาษาศาสตรและนักสังคมศาสตร
(Social Scientist) ตางก็ไมไดสนใจในศัพทวิทยา ในสมัยนั้น นักภาษาศาสตรสนใจเพียงการสราง
ทฤษฎีเพื่ออธิบายหลักการที่เกี่ยวกับภาษาที่คนเราใชกัน แตไมสนใจภาษาในฐานะที่เปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารอยางหนึ่ง (Cabrè, 1999 : 1-2)
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พัฒนาการของศัพทวิทยา
นักวิทยาศาสตรและผูชํ านาญดานเทคนิคตางก็มีสวนสําคัญตอพัฒนาการของ
ศัพทวิทยาทั้งทางดานทฤษฎีและการประยุกตใช ในกลางศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
สั ง คมจากสั งคมชนบทสู  สั ง คมอุ ตสาหกรรมทํ าให เ กิ ดอารยธรรมที่เห็นไดชัดทั้งในรูปแบบทาง
เศรษฐกิจแบบสมัยใหม การกระจายประชากรไปสูภูมิภาคตางๆ และในแนวคิดแหงสถาบันครอบ
ครัว ศาสนา และการทํางาน ในอารยธรรมหลังยุคอุตสาหกรรม (Post-Industrial Civilization)
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสองดานดวยกันคือ
การเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสังคม
เทคโนโลยีและการตระหนักถึงคุณคาของขาวสารขอมูล การเปลี่ยนแปลงทั้งสองดานนี้ทําใหเกิด
ผลกระทบตอภาษาและการสื่อสารระหวางกัน และทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีผลผลิตในทาง
ภาษา เกิดอาชีพใหมที่เกี่ยวของกับภาษาและเกิดวิธีการสื่อสารแบบใหมๆ ในขณะที่ยุคกอนหนา
คือยุคอุตสาหกรรมนั้น มีการเผยแพรการศึกษาและเกิดการสื่อสารในรูปของภาษาเขียนซึ่งมีความ
สําคัญมากขึ้น ทําใหจําเปนตองมีการจัดภาษาใหเปนหมวดหมู และกําหนดรูปแบบภาษาที่เปน
มาตรฐาน และทําใหเกิดแนวคิดของ “ภาษามาตรฐาน” ขึ้น
ศัพทวิทยาก็เปนสาขาหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งสง
ผลตอความตองการเกี่ยวกับภาษา คือ
1. การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหเกิดมโนทัศนใหมๆ และสาขาที่
เกี่ยวของกับมโนทัศนซึ่งตองการชื่อเรียก
2. เทคโนโลยีเติบโตอยางรวดเร็ว และแทรกแซงไปสูสังคมทุกดาน การพัฒนา
ดานขาวสารขอมูล และการติดตอสื่อสารทําใหเกิดความตองการวิธีการสื่อสารใหมๆ ที่ไมเคยมีมา
กอน และเนื่องจากเกิดความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกลุมคํา (Vocabulary) ของภาษาเหลานี้
ตลอดเวลา จึงทําใหเกิดกิจกรรมใหมที่เกี่ยวกับทางภาษา ดังเชนที่เรียกวา อุตสาหกรรมดานภาษา
3. การถายโอนความรูและการแลกเปลี่ยนสินคาทําใหเกิดตลาดใหมของการแลก
เปลี่ยนทางวิทยาศาสตร วัฒนธรรม เทคนิค และการพาณิชย ทําใหเกิดความตองการสําหรับ
มาตรฐาน และในขณะเดียวกันทําใหเกิดความตองการภาษาอื่นเพื่อใชในการถายโอนแลกเปลี่ยน
นั้น
4. พัฒนาการของการสื่อสารมวลชนทําใหเกิดการเผยแพรของศัพทวิทยา และทํา
ใหเกิดคําที่เปนคําทั่วไปและคําสําหรับการใชเฉพาะทาง ศัพทที่เปนศัพทเฉพาะนั้นไดกลายเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมสืบเนื่องจากมีการใชในคําศัพทเหลานั้นในสื่อตางๆ
5. ความตองการของรัฐบาลที่จะเขาควบคุมการใชภาษาทําใหตองมีการจัดตั้ง
องคกรเพื่อดูแลงานดานภาษานี้
มีการกําหนดนโยบายดานภาษาเพื่อรองรับความรูและขาว
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สารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ และทําใหเกิดอาชีพใหมๆ เกี่ยวกับภาษา ประเทศตางๆ
มีสวนรวมในการวางแผนภาษา ทําใหเกิดความตองการผูเชี่ยวชาญดานภาษา และศัพทวิทยาก็มี
ความสําคัญมากขึ้นในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งในการสรางมาตรฐานภาษา (Cabrè, 1999 : 3-5)
วิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม
ศัพทวิทยาสมัยใหมเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1930 โดยบิดาแหงศัพทวิทยาสมัยใหมคือ
E. Wüster เขาไดสรางหลักการในการทํางานกับศัพทและวางเคาโครงของวิธีวิทยาในการประมวล
ผลขอมูลทางประมวลศัพท โดยเห็นวาศัพทวิทยาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ควรใชใหไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากที่สุดเพื่อขจัดความคลุมเครือในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและเทคนิค
Auger
(1998) ไดแบงวิวัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหมออกเปนสี่ชวงดวยกันคือ 1. ยุคเริ่มตน 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
ทฤษฎีของศัพทวิทยาเกิดขึ้นและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสิ่งที่ไดจากการ
ประสบการณในการปฏิบัติจริงเพื่อแกปญหาทางภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร ทฤษฎีของศัพทวิท
ยามีพื้นฐานมาจากหลักการของ E. - Wüster ที่วา ศัพทวิทยามีพื้นฐานอยูที่การใหความสําคัญกับ
มโนทัศน ความสัมพันธระหวางมโนทัศน ความสัมพันธระหวางศัพทและมโนทัศน และการ
กําหนดศัพทใหกับมโนทัศนเหลานั้น จุดมุงหมายหลักของศัพทวิทยาซึ่งอยูที่การสรางศัพทจาก
มโนทั ศ น นี้ เ องทํ าให วิธี การที่ ใ ช ในการทํ าประมวลศั พ ท นั้นแตกต า งจากวิ ธี การที่ ใ ช ในการทํ า
พจนานุกรมซึ่งเริ่มตนจากคํา จากนั้นจึงแสดงหนาที่ของคําและความหมาย (Cabrè, 1999 : 7-8)
นอกจากนี้ Wüster กลาววาศัพทแตกตางจากคําทั่วไปในภาษา การทํางานกับ
ศัพทแตกตางจากการทํางานกับคําใน 3 ดานคือ
1. งานทางประมวลศัพทเริ่มตนจากมโนทัศน (concept) ซึ่งตรงกันขามกับ
พจนานุกรมที่เริ่มตนที่ หนวยคํา และมโนทัศนจะตองแยกออกจากสัญลักษณ (label) หรือศัพทได
เพราะมโนทัศนเปนสิ่งที่เปนอิสระจากศัพทและจากภาษาเฉพาะใดๆ
2. ผูจัดทําประมวลศัพทสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลุมคํา (vocabulary) เทานั้น แต
จะไมสนใจทฤษฎีโครงสรางคําหรือไวยากรณเพราะเปนเรื่องของกฎเกณฑทั่วไปของภาษา
ซึ่ง
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แสดงวา Wüster เห็นวา คําในสาขาวิชาเฉพาะมีการใชและลักษณะบางอยางที่แตกตางจากคําทั่ว
ไป
3. ศัพทที่เปนสัญลักษณ (label) หนึ่งศัพทจะแทนมโนทัศนเพียงหนึ่งมโนทัศน
เทานั้นในแตละสาขาวิชา
กลาวโดยสรุปคือสําหรับ Wüster นั้น สาขาวิชาเฉพาะจะประกอบขึ้นดวยมโน
ทัศนมากมายซึ่งจะมีศัพทที่ใชแทนมโนทัศนเหลานั้น โดยที่ความสัมพันธระหวางศัพทและมโน
ทัศนจะเปนสิ่งที่ตกลงกันเปนมาตรฐาน และความสัมพันธระหวางมโนทัศนจะมีอยูในรูปแบบตางๆ
กันซึ่งจะประกอบกันเปนระบบมโนทัศนตามลําดับชั้น และวัตถุประสงคของ Wüster คือเพื่อสราง
มาตรฐานและหาความสัมพันธระหวางศัพทกับมโนทัศน (Pearson, 1998 : 10-12)
ความแตกตางระหวางประมวลศัพทและการทําพจนานุกรม
Wüster
ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางประมวลศัพทและ
พจนานุกรมวา ประมวลศัพทและพจนานุกรมนั้นมีการนําเสนอคลังคําหรือคลังศัพทในวิธีที่ตางกัน
เพราะมีมุมมองในการนําเสนอที่แตกตางกัน นั่นคือ ประมวลศัพทเริ่มตนจากจากมโนทัศนแลวจึง
นําไปสูศัพทที่ใชเรียกมโนทัศนนั้น และมโนทัศนหลายๆ มโนทัศนจะรวมกันเปนชุดมโนทัศนที่มีการ
จัดโครงสรางไว สวนพจนานุกรมเริ่มตนจากคําแลวจึงใหความหมาย การนําเสนอมโนทัศนจะนํา
เสนอตามระบบมโนทัศนซึ่งตรงกันขามกับพจนานุกรมที่เสนอเรียงตามตัวอักษร หรือกลาวไดวา
ประมวลศัพทและพจนานุกรมมีความแตกตางกันใน 4 ดานคือ (Cabrè 1999 : 34-36)
1. ขอบเขต (Domain)
พจนานุกรมเปนเรื่องของการวิเคราะหและการอธิบายความสามารถในการใช
คําของผูพูด เปนเรื่องเกี่ยวกับคําทุกคําในภาษา ในขณะที่ประมวลศัพทเนนที่คําที่อยูในสาขาวิชา
เฉพาะ (เชน ฟสิกส เคมี) หรือกิจกรรมทางอาชีพ (เชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม กีฬา เปนตน) ดังนั้น
ขอบเขต (Domain) ของพจนานุกรมจึงครอบคลุมกวางกวาและรวมขอบเขตของประมวลศัพทดวย
ดังนั้น ตามเกณฑนี้ จากเกณฑนี้จึงถือวาประมวลศัพทจึงเปนสวนหนึ่งของพจนานุกรม
2. หนวยพื้นฐาน (Basic Unit)
พจนานุกรมจะเปนเรื่องของการศึกษาคํา ในขณะที่ประมวลศัพทเปนเรื่องของ
ศัพท คํากับศัพทแตกตางกันคือ ศัพทเปนหนวยที่มีลักษณะทางภาษาศาสตรเหมือนกับคําแตนํา
มาใชใน ขอบเขตเฉพาะดาน ดังนั้นคําในสาขาวิชาเฉพาะจึงเรียกวาศัพท
3. วัตถุประสงค
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พจนานุกรมนั้นเกี่ยวของกับคําเพื่ออธิบายถึงความสามารถของผูพูดในภาษา
หนึ่ง สวนประมวลศัพทเปนเรื่องของศัพทเพื่อใชอางอิงถึงมโนทัศนของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก จุด
ประสงค ของพจนานุกรมคือเพื่อแสดงหนวยคํ าของภาษาหนึ่งและนํ าเสนอในรูปแบบปกติโดย
คํานึงถึงการใชงาน แตการทําประมวลศัพทไมไดอธิบายศัพทภายในขอบเขตของภาษาศาสตร
หรืออธิบายพฤติกรรมการใชประมวลศัพทของผูเชี่ยวชาญ แตเปนการพยายามใชทฤษฎีและหลัก
การที่เกี่ยวกับการเลือกศัพทและการลําดับศัพทในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อกําหนดรูปแบบ (Form)
และเนื้อหา (Content) ของศัพทเหลานั้น ดังนั้น วัตถุประสงคของการทําประมวลศัพทจึงไมไดมุง
เนนที่การอธิบายคําศัพททั้งหมดที่ผูเชี่ยวชาญมีอยู แตเปนการแสดงถึงสวนยอย (segment) ของ
เรื่องจริงที่เปนเรื่องเฉพาะสาขา ดังนั้น การทําประมวลศัพทจึงมีจุดประสงคเพื่อแสดงมโนทัศน
และตั้งชื่อใหกับมโนทัศนที่อยูในสาขาวิชาเฉพาะดาน
4. วิธีการ
วิ ธี วิ ท ยาที่ ใ ช ร ะหว า งประมวลศั พ ท กั บพจนานุ ก รมมี ความแตกต า งกั นคื อ
พจนานุกรมเปนการทํางานจากสมมติฐานที่เปนทฤษฎีซึ่งจะพิสูจนไดโดยการวิเคราะหตัวอยาง
วาทกรรมของผูพูด ในขณะที่ศัพทวิทยาไมอธิบายพฤติกรรมการใชภาษาของมนุษย แตตองการคน
หาศัพทเพื่อใชเรียกมโนทัศนที่มีอยูแลว (Cabrè, 1999 : 35-37)
ศัพทวิทยากับสาขาวิชาอื่น
ศัพทวิทยาเปนศาสตรที่จัดวามีความเกี่ยวของกับสาขาอื่น จึงจัดวาศัพทวิทยา
เปนกิจกรรมที่เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มากกวาที่จะเปนวิชาเฉพาะโดยตัวของมันเอง
ศัพทวิทยาเกิดจากการยืมแนวคิดและวิธีการมาจากสาขาวิชาอื่น เชน ยืมทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสราง
ความรูการสรางมโนทัศน
และการใหคําจํากัดความจากวิชาปรัชญา
และญาณวิทยา
(Epistemology) ยืมทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู (Perception) ความเขาใจและการสื่อสารจากวิชา
จิตวิทยา ยืมทฤษฎีเกี่ยวกับคําและโครงสราง และการสรางคําจากวิชาภาษาศาสตร และสุดทาย
ศัพทวิทยามีวิธีการที่เหมือนกับกับการทําพจนานุกรม (Lexicography) ในดานของวิธีการวางโครง
สรางและการอธิบายคํา
ปจจุบันการรวบรวมและจัดทําประมวลศัพทเปนกระบวนการกึ่งอัตโนมัติ โดยมี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาศาสตรสารสนเทศ
และภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
(Computational Linguistics) เขามาเกี่ยวของ วิธีการทํางานกับประมวลศัพทยังไดรับอิทธิพล
จากสาขาวิชาเฉพาะ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ปรากฏในสาขาเฉพาะนั้น นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยน
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แปลงของกลุมผูทํางานกับประมวลศัพทเมื่อไมนานมานี้ นั่นคือการรวบรวมประมวลศัพทและการ
จัดการ (processing) มักจะกระทําโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Sager, 1990 : 3-5)
สําหรับวิธีการจัดทําประมวลศัพท ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการเตรียมการ การ
กําหนดมโนทัศนสัมพันธ การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และการบันทึกขอมูลศัพทจะกลาวโดย
รายละเอียดในบทตอไป
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บทที่ 3
การจัดทําประมวลศัพท
ในบทนี้จะกลาวถึงการจัดทําประมวลศัพท เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมการ การ
ดึงศัพท การกําหนดมโนทัศนสัมพันธ การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และการทําบันทึกขอมูล
ศัพท
ในการจัดทําประมวลศัพท ผูจัดทําเลือกที่จะนําขั้นตอนการทําประมวลศัพทที่นํา
เสนอโดย Teresa Cabrè ในหนังสือ Terminology : Theory, Methods and Applications มา
ปรับใช วิธีที่เลือกใชคือแบบ Systematic Searches ซึ่งเปนการทําประมวลศัพทอยางเปนระบบที่
จะทําใหผูอานสามารถเขาใจลําดับขั้นตอนของการจัดทําประมวลศัพทได นอกเหนือไปจากการนํา
เสนอศัพทเกี่ยวกับขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสีย วิธีการ Systematic Search มีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา
Cabrè กลาววา การกําหนดหัวขอเรื่องและการกําหนดขอบเขตทางมโนทัศน
และประมวลศัพทใหชัดเจนเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการทํางานซํ้าซอนหากพบภาย
หลังวาขอบเขตของหัวขอนั้นกวางหรือแคบเกินไป นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้จําเปนตองกําหนดกลุม
ผูใชงานเพื่อใหไดประมวลศัพทที่ตรงกับกลุมผูใช
กําหนดวัตถุประสงคซึ่งแบงเปนแบบ
Descriptive ซึ่งมีจุดประสงคที่การรวบรวมศัพทในสาขาวิชาเฉพาะกับงานแบบ Prescriptive ซึ่งมี
จุดประสงคในการสรางความนิยมในการใชศัพทโดยระบุศัพทที่แนะนําใหใช
2. การเตรียมการ เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยว
ของ ประกอบดวย
การหาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่จะทําประมวลศัพท มีวัตถุประสงคเพื่อทําความ
เขาใจ และเอกสารขอมูลอื่นที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน
การเลือกที่ปรึกษาโครงการ คือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
การเลือกขอมูลและสรางคลังขอมูลภาษา ซึ่งแบงเปนเอกสารสําหรับการเลือก
ศัพทและเอกสารอางอิง เอกสารการเลืกศัพทเปนคลังขอมูลที่จะใชเลือกศัพท ซึ่งจะตองเปนไปตาม
เงื่อนไขเพื่อใหขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือ นั่นคือ จะตองเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาและเขียนโดยผู
แตงที่นาเชื่อถือ ขอมูลตองมีความสมบูรณ มีการรวมเรื่องที่ตองการศึกษาทั้งหมด ขอมูลจะตองมี
ความทันสมัย และสุดทายจะตองเปนแบบ original คือเขียนขึ้นดวยภาษาเดียวกับที่ตองการทํา
ประมวลศัพท
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การสรางโครงสรางมโนทัศน เมื่อมีขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว ผูจัดทําจะ
สามารถเขียนโครงสรางของมโนทัศนของเรื่องนั้นและแสดงผลงานที่ไดเปนรูปภาพ ระบบมโนทัศน
จะเปนชุดมโนทัศนที่แบงตามลําดับขั้น โดยที่ระดับของมโนทัศนหลักและระดับรองรวมทั้งมโนทัศน
ตางๆ ในระดับเดียวกันจะมีความสัมพันธกันตามคุณลักษณะที่มีรวมกันหรือตามการใชงานจริง
การเสนอเคาโครงของโครงการ เปนการเสนอโครงการที่พรอมดวยขอมูลเบื้อง
ตนแลว
3. การทําประมวลศัพท
ประกอบดวยการเลือกศัพทจากคลังขอมูลภาษา การสรางบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน (Extraction Records) การทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
4. การนําเสนองาน
เปนการนําเสนองานที่ไดซึ่งประกอบดวยเอกสารที่เปน output ของแตละ
กระบวนการ ซึ่งแบงเอกสารไดเปน 4 ชนิดคือ 1. เอกสารบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน 2. เอกสาร
บันทึกขอมูลศัพท 3.เอกสารฉบับรางที่สมบูรณ และ 4. เอกสารฉบับจริง
5. แกไขปญหาที่พบ
การเตรียมการเบื้องตน
ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตนในการทําประมวลศัพทฉบับนี้ประกอบดวย การ
กําหนดหัวขอเรื่อง กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท การรวบ
รวมขอมูลและการสรางคลังขอมูลภาษา
1. การกําหนดหัวขอเรื่อง กลุมเปาหมายและวัตถุประสงค
1.1 หัวขอเรื่อง ตามที่ Cabrè ไดกลาวไวขางตนวา หัวขอที่จะศึกษาไมควร
กวางหรือแคบจนเกินไป เพื่อปองกันปญหาการทํางานซํ้าซอนในภายหลัง เริ่มแรกนั้นผูจัดทําได
กําหนดหัวขอของประมวลศัพทใหครอบคลุมระบบการบําบัดนํ้าเสียทั้งนํ้าเสียชุมชนและโรงงานอุต
สาหกรรม แตหลังจากสอบถามผูเชี่ยวชาญและการคนควาพบวา การบําบัดนํ้าเสียชุมชนและโรง
งานอุตสาหกรรมนั้น ถึงแมจะมีขั้นตอนในการบําบัดนํ้าที่เหมือนกัน แตนํ้าเสียของโรงงานอุตสาห
กรรมนั้นมีองคประกอบที่แตกตางจากนํ้าเสียชุมชน ความแตกตางนี้ขึ้นอยูกับแตละอุตสาหกรรม
เชน ถาเปนอุตสาหกรรมประเภทโรงงานนํ้าตาล กากของเสียที่ปะปนอยูกับนํ้าจะเปนกากออย ซึ่ง
จําเปนตองมีการบําบัดเพื่อกําจัดกากออยกอน หรือถาเปนโรงงานอุตสาหกรรมเคมี จําเปนที่เจา
ของโรงงานนั้นๆ จะตองบําบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นใหมีคาบีโอดีที่ยอมรับไดกอนแลวจึงปลอยลงสูระบบ
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บําบัดนํ้าเสียรวมเพื่อเขาสูกระบวนการบําบัดตอไป ดังนั้น เพื่อใหขอบเขตในการศึกษาชัดเจน ไม
กวางหรือแคบจนเกินไปและใหประโยชนใหแกผูอานไดมากที่สุด ในที่นี้จึงจํากัดการนําเสนอให
เหลือเพียงการบําบัดนํ้าเสียชุมชน อยางไรก็ดี นํ้าเสียชุมชนนั้นก็ไดรวมถึงนํ้าเสียจากอุตสากรรมซึ่ง
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย ดังนั้น จึงกําหนดหัวขอสําหรับการทําประมวลศัพทนี้ใหเปน
“การบําบัดนํ้าเสียชุมชน”
1.2 วัตถุประสงค ตามคํานิยามของ Cabrè ผูจัดทําไดกําหนดวัตถุประสงค
ของประมวลศัพทนี้เปนแบบ Descriptive คือการนําเสนอศัพทในสาขาวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ ในการจัด
ทําประมวลศัพทนี้ก็เพื่อนําเสนอศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน ที่แสดงวิธีการ ขั้นตอน พรอมทั้ง
อุปกรณของแตละขั้นตอน การนําเสนอศัพทจะแสดงทั้งภาษาอังกฤษและแสดงคําอธิบายภาษา
ไทย และมีแผนภาพประกอบเพื่อความเขาใจ รวมทั้งศัพทภาษาไทยที่มีผูใช ในสวนภาษาอังกฤษ
จะเปนการเลือกคําศัพทจากคลังขอมูลภาษาที่รวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ตเพราะสามารถนํ าขอมูลมาใชประมวลผลทางคอมพิวเตอรไดโดยตรง
และจากการศึกษาขอมูลจากแหลงอางอิงอื่นๆ เชนตําราเรียน เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน และ
ประมวลศัพท (Glossary) สวนภาษาไทยจะเปนการนําเสนอศัพทที่เคยมีผูใชสําหรับมโนทัศนแต
ละมโนทัศนที่มีที่ใชทั้งในเอกสารที่เผยแพรอินเทอรเน็ต เอกสาร ตําราเรียน และประมวลศัพท
ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักแปลสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการแปลเอกสารที่
เกี่ยวของกับการบําบัดนํ้าเสีย นอกจากนี้ ประมวลศัพทนี้จะมีประโยชนตอผูสนใจทั่วไปที่ไมใชผู
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตตองการศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อการศึกษาและ
คนควาตอไป
1.3 กลุมเปาหมาย คือกลุมผูใชประมวลศัพท แบงออกเปนสองกลุมคือ
- นักแปล คือผูที่ตองการแปลเอกสารเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนใน
การบําบัดนํ้าเสีย เนื่องจากประมวลศัพทที่ไดนั้นจะเกี่ยวของกับการบําบัดนํ้าเสียโดยเฉพาะ รวม
ทั้งมีการอธิบายถึงรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนตามมโนทัศนสัมพันธ เพื่อที่ผูแปลจะไดใช
เปนแนวทางในการทําความเขาใจตนฉบับ และสามารถแปลไดหรือใชในการคนควาตอไปไดเมื่อ
ตองการแปลเอกสารที่มีรายละเอียดมากกวาที่นําเสนอไว
- กลุมผูสนใจทั่วไปและผูประกอบการ เนื่องจากประเทศไทยจะ
เริ่มจัดเก็บคาบําบัดนํ้าเสียตามอัตราการใชนํ้าในอนาคต จึงอาจมีผูสนใจศึกษาองคประกอบและ
ขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสียทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ประมวลศัพทนี้จึงอาจเปน
ประโยชนตอผูประกอบการในการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียได
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2. การกําหนดขอบเขตของประมวลศัพท
หลังจากที่กําหนดหัวขอของประมวลศัพทแลว ผูจัดทําจึงกําหนดขอบเขตของ
ประมวลศัพทใหครอบคลุมตั้งแตการรวบรวมนํ้าเสีย การสงนํ้าเสียไปบําบัดตามขั้นตอนตางๆ นับ
จากขั้นตอนการเตรียมการ (Preliminary Treatment) จนถึงการกําจัดตะกอน (Sludge
Treatment) โดยจะแสดงใหเห็นภาพรวมของทุกขั้นตอนและเนนถึงศัพทที่แสดงถึงมโนทัศนหลักๆ
ซึ่งแบงออกไดเปน องคประกอบหลักของนํ้าเสีย ขั้นตอนหลักในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบการบําบัด
ที่ใชกันแพรหลาย2 พรอมอุปกรณหลักตางๆ โดยจะไมครอบคลุมถึงรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ เชน
องคประกอบยอยในนํ้าเสีย ระบบการบําบัดปลีกยอยหรือระบบที่มีหลักการที่ปรับใชจากระบบ
หลัก ประเภทยอยของอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการบําบัดนํ้าเสีย
เมื่อกําหนดขอบเขตดังที่กลาวมาแลว จึงมาพิจารณาวา มีรายละเอียดใดที่จําเปน
ตองใหผูอานทราบเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจระบบบําบัดนํ้าเสียอีกหรือไม พบวา ยังมีขอ
มูลเบื้องตนบางประการที่จําเปนตองใหผูอานไดทราบเพื่อที่จะเขาใจในเรื่องที่ศึกษามากยิ่งขึ้นและ
เพื่อทําใหประมวลศัพทสมบูรณยิ่งขึ้น ขอมูลดังกลาวคือ องคประกอบอื่นๆ ของนํ้าเสียนอกเหนือ
จากองคประกอบหลัก นอกจากนี้ ยังพบขอมูลที่นาสนใจบางประการที่อาจเปนประโยชนตอผูอาน
เพื่อใชในการคนควาตอไปและเพื่อทําใหผูอานไดขอมูลที่ครบถวนยิ่งขึ้น แตไมสามารถกลาวไวใน
สารนิพนธฉบับนี้ไดทั้งหมด เชน ระบบการบําบัดนํ้าเสียระบบอื่นที่มีใชกันในประเทศไทย ขอมูล
เหลานี้ไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวน “บทนําเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน” กอนสวนบันทึกขอมูล
ศัพทเบื้องตน
3. การเลือกที่ปรึกษาโครงการ
การทําประมวลศัพทจะไมประสบผลสําเร็จหากขาดที่ปรึกษาโครงการ เพราะผูจัด
ทําประมวลศัพทไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขา จึงจําเปนตองมีผูใหคําปรึกษาอธิบายเกี่ยวกับหัวขอ
ตางๆ ที่ปรึกษาโครงการจะตองเปนผูที่มีความรูเฉพาะในดานนั้นๆ มีประสบการณในเรื่องที่ศึกษา
และมีเวลาเพียงพอที่จะใหขอมูลไดโดยละเอียด สําหรับประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียนี้ได
ความอนุเคราะหในดานขอมูลอันเปนประโยชนจากคุณสุคนธ เจียสกุล นักวิชาการสุขาภิบาลระดับ
10 (รก.) แหงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคุณณัฐพงศ จุนอนันตธรรม วิศวกรสิ่งแวด
ลอมแหงบริษัทโพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํากัด

2

จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญพบวา ระบบที่ใชกันแพรหลายมี 5 ระบบคือระบบ Activated Sludge,
Stabilization Pond, Aerated Lagoon, Trickling Filter, Rotating Bio-Disc
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4. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาและการสรางคลังขอมูลภาษา
4.1 การรวบรวมขอมูล
เปนการรวบรวมขอมูลที่จะเปนประโยชนตอความเขาใจในหัวขอที่เลือก และ
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของเรื่องที่ตองการศึกษา และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําคลังขอมูลภาษา
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนั้น
ผูจัดทํามีวัตถุ
ประสงคเพื่อใชขอมูลนี้ในการทําความเขาใจเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน และใชเปนขอมูลสําหรับ
การสรางคลังขอมูลภาษา สามารถแบงประเภทของขอมูลออกเปน
1. ขอมูลที่เปนเอกสาร ในที่นี้รวมถึง หนังสือเฉพาะทาง คูมือการปฏิบัติ
งาน
2. ขอมูลทางอินเทอรเน็ต แบงออกไดเปนประเภทบทความ เอกสารการ
ปฏิบัติงานโครงการและบทเรียนผานอินเทอรเน็ต ขอมูลทางอินเทอรเน็ตนี้นอกจากจะใหประโยชน
ในดานความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาแลว ยังนํามาใชสําหรับการจัดทําคลังขอมูลภาษาซึ่งจะกลาวใน
รายละเอียดในหัวขอตอไป
3. ขอมูลที่ใชอางอิง คือประมวลศัพท (Glossary) มีประโยชนในดานเปน
ขอมูลอางอิงสําหรับคําที่ไมเขาใจ หรือมโนทัศนที่ไมมีคําอธิบายใหใน text ทั่วไป
4. การสอบถามผูเชี่ยวชาญ ขอมูลจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญนับวา
เปนขอมูลที่นาเชื่อถือ เพราะเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงและสามารถใหคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับจุด
ที่ผูจัดทําไมสามารถทําความเขาใจดวยตนเองได
4.2 การสรางคลังขอมูลภาษา
คลังขอมูลภาษาหมายถึงการรวบรวมภาษาที่มีการใชจริง ซึ่งเลือกหรือนํามา
ประกอบกันตามเกณฑที่ชัดเจน
เปนการรวบรวมขอความและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เปนการรวบรวม การยกตัวอยางเพื่อแสดงถึงความเปนตัวแทน (Representativeness) ของภาษา
หนึ่งหรือเรื่องอื่นๆ (Pearson, 1998 : 43)
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ในการเลือกขอมูลเพื่อรวมไวในคลังขอมูลภาษา มีปจจัยที่ตองพิจารณาดัง
ตอไปนี้ (Pearson, 1998 : 56-58)
1. ขนาดของคลังขอมูล ขนาดของคลังขอมูลจะตองเพียงพอที่จะเปนตัว
แทนของเรื่องนั้นๆ สําหรับคลังขอมูลเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย ใชคลังขอมูลรวม 124,172 คํา ที่มี
ขนาดตางๆ กันนับตั้งแต 45,621 คําถึง 654 คํา จาก 18 แหลงขอมูล โดยที่ 75,896 คําเปนแหลง
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และอีก 48,276 คําไดจากแหลงขอมูลที่เปนเอกสาร (รายละเอียดของคลัง
ขอมูลภาษาไดแสดงไวในสวนภาคผนวก) ซึ่งพบวามีขอมูลทั้งหมดมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเพียงพอที่
จะนํามาเปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษาได
2. หัวขอเรื่อง หัวขอเรื่องเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลือกคลังขอมูล หัว
ขอที่เลือกจะตองมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการศึกษา สําหรับเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย ได
พยายามเลือกหัวขอที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียชุมชนเทานั้น
3. ประเภทของเอกสาร เปนประเภทของสิ่งพิมพ เชน เปนหนังสือ
ประเภทใด หรือเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือการโตตอบ เปนตน ประเภทเอกสารที่นํามารวมไว
ในคลังขอมูลคือบทความและคูมือการเรียนผานสื่ออินเทอรเน็ต
ในการเลือกขอมูลเพื่อรวมไวในคลังขอมูลภาษา ผูจัดทําไดใหความสําคัญ
กับขอมูลที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสกอน ซึ่งไดโดยการสืบคนจากอินเทอรเน็ต เพราะขอมูลที่ได
นั้นหากเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกแลว จะเปนขอมูลแบบสําเร็จรูปคือสามารถนํามาใชสําหรับ
จัดเก็บเปนไฟลขอความลวน (Plain text) เพื่อใชในการประมวลผลไดตอไป อยางไรก็ดี เนื่องจาก
ขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ตมีความหลากหลายมาก และจัดทําเพื่อวัตถุประสงคตางๆ กัน ดังนั้น ใน
การคัดเลือกขอมูล นอกจากจะใชเกณฑขางตนแลว ผูจัดทํายังพิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ ดังนี้
1. ที่มาของเอกสาร ดูวาเอกสารนั้นๆ สรางหรือจัดทําขึ้นโดยองคกรใด
ในที่นี้ผูจัดทําจะใหความสําคัญแกเอกสารที่จัดทําโดยองคกรรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษามาก
เพราะเอกสารนั้นจะเปนกลางมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูโดยตรงและจะใหความสําคัญแกองคกร
เอกชน เชนบริษัทที่จําหนายสินคาหรือสารเคมีเพื่อใชในการบําบัดนํ้าเสียนอย เพราะเอกสารจาก
แหลงขอมูลดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มีตราสิน
คาประกอบอยูกับคําอธิบายกระบวนการ
2. ลักษณะของเอกสาร ในที่นี้ผูจัดทําพยายามคัดเลือกเอกสารใหมาจาก
ประเภทของแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดตางๆ กัน เพื่อใหขอมูลที่ไดเปนตัวแทนของหัวขอที่เขียนขึ้น
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โดยผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ สถาบัน ซึ่งแบงไดเปนบทเรียน บทความที่ใหความรู และรายงานของ
องคกร
3. ความเปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษา (Representative) เพื่อใหไดคลังขอ
มูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษามากที่สุด ในการดึงขอมูลจากแหลงขอมูลแตละแหง ผูจัดทําจะ
อานเนื้อหาของเอกสารเพื่อตัดสวนที่ไมเกี่ยวของกับหัวขอเรื่อง เพราะเอกสารแตละฉบับนอกจาก
จะกลาวถึงขั้นตอนและ/หรือองคประกอบในการบําบัดนํ้าเสียแลว บางแหงจะพูดถึงภาวะมลพิษ
สิ่งแวดลอม การบําบัดนํ้าภายในครัวเรือนดวยระบบบําบัดสําหรับบาน ปญหาการควบคุมระบบ
บําบัดนํ้าเสีย หรือการบําบัดนํ้าเสียขั้นตนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมกอนที่จะระบายนํ้าลงสูระบบ
บําบัดนํ้าเสียชุมชน เปนตน อยางไรก็ดี ผูจัดทํายังคงเก็บขอมูลเหลานี้ไวเพื่อการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย
4.3 รายละเอียดคลังขอมูลภาษา
สําหรับคลังขอมูลภาษาเรื่องการบําบัดนํ้าเสียนี้
ใชคลังขอมูลภาษาจาก
แหลงขอมูลทั้งสิ้น 18 แหลงขอมูล รวม 124,172 คํา ซึ่งเปนขอมูลที่เพียงพอในการศึกษาและ
ประมวลผล ขอมูลทั้งหมดนี้ไดมาจากแหลงขอมูลทั้งทางอินเทอรเน็ตและที่เปนเอกสาร ซึ่งเลือก
โดยใชเกณฑการเลือกดังที่ไดกลาวไวในขอ 4.2 รายละเอียดแหลงขอมูลตอไปนี้ประกอบดวยรหัส
อางอิงซึ่งจะเปนรหัสที่ใชเรียกแหลงขอมูลในสวนตอไปในประมวลศัพทนี้ ที่มาของขอมูลแสดง
แหลงที่พบขอมูลซึ่งในที่นี้เปนขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ตและหนังสือ วันที่ปรับปรุงแหลงขอมูล
แสดงถึงวันที่สุดทายที่มีการปรับปรุงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตหรือปที่พิมพเอกสาร ชื่อเรื่องและ
ผูแตงหรือองคกรที่จัดทําแหลงขอมูล สรุปขอมูลเปนเนื้อหาโดยสังเขปที่ไดจากขอมูลนั้น และ
ขนาดขอมูลซึ่งแสดงถึงจํานวนคํา
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

WT001.txt
http://www.me.cc.va.us/dept/ietech/water_wastewater/d
istance_learning/courses/ENV149/env149_lessons.htm
15 มกราคม 2545
Wastewater Treatment Methods and Disposal
Mountain Empire Community College
อธิบายวิธีการรวบรวมนํ้าเสีย กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย และ
กระบวนการกําจัดตะกอนโดยละเอียด
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ขนาดขอมูล

45,621 คํา

รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

WT002.txt
http://www.epa.gov/owm/pipes/sludmis/mstr-ch3.pdf.
03 กุมภาพันธ 2545

ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย

สรุปขอมูล

Municipal Wastewater and Sludge Treatment
United States Environmental Protection Agency
ขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียเริ่มจากการบําบัดขั้นตน ขั้นสอง ขั้น
สาม การบําบัดตะกอน วิธีการตางๆ ในการบําบัดตะกอน
4,657 คํา
WT003.txt
Http://www.
impulz.net/buzzardsbay/environ/combined.htm
ไมไดระบุไว
Wastewater Treatment
Martin T. Auer and James R. Mihelcic, Michigan
Technological University
ขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียขั้นตน ขั้นแรก ขั้นสอง และขั้นสูง
รวมทัง้ รายละเอียดอุปกรณและระบบยอยตางๆ
4,387 คํา
WT004.txt
http://www.geocities.com/RainForest/5161/wwtps.htm
23 พฤศจิกายน 2540
How is Wastewater Treated to Remove Pollutants?
Joel Gordon, a wastewater treatment plant chemist at
the city of Pittsfield, Berkshire Hills, Western
Massachusetts (USA).
ประเภทของโรงบําบัดนํ้าเสียและขั้นตอนการบําบัดขั้นแรก ขั้น
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ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย

สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย

ทีส่ องและขั้นสูง การกําจัดตะกอน
3,170 คํา
WT005.txt
http://x-stream.fortunecity.com/laras/63/id37.htm
ไมไดระบุไว
Pumping of Solid and Waste
Pump manufacturers and trade associations
การสูบและการสงนํ้าไปยังแหลงบําบัด ขั้นตอนการบําบัด
พรอมอุปกรณและระบบตางๆ
2,942 คํา
WT006.txt
http://hermes.ecn.purdue.edu/cgi/convertwq?5897
ไมไดระบุไว
Water and Sewage Treatment for Small Communities
Linda G. Marek, Vermont Water Resources Research
Center, The School of Natural Resources, University of
Vermont.
บทนํา วิธีการบําบัดนํ้าเสียแบบรวม อธิบายรายละเอียดการ
บําบัดทั้งสามขั้นตอนและการกําจัดตะกอน
2,599 คํา
WT007.txt
http://hermes.ecn.purdue.edu/cgi/convertwq?7747
ไมไดระบุไว
Municipal Wastewater Treatment, Wastewater
Collection and Treatment Processes
James E. Hairston of ALABAMA COOPERATIVE
EXTENSION SERVICE, AUBURN UNIVERSITY,
ALABAMA
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สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล

วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

ระบบบําบัดนํ้าเสียของรัฐ Vermont การบําบัดขั้นแรก ขั้นสอง
และระบบยอยตางๆ รวมทั้งการบําบัดขั้นสูง
1,980 คํา
WT008.txt
http://www.gov.edmonton.ab.ca/am_pw/drainage_servi
ces/what_we_do/the_wastewater_treatment_process.ht
ml
ไมไดระบุไว
The Wastewater Treatment Process
The City of Edmonton in Alberta, Canada
วิธกี ารบําบัดนํ้าเสียที่ Gold Bar Plant และขั้นตอนการบําบัด
ตัง้ แตการบําบัดขั้นตน, ขั้นแรก ขั้นสองและขั้นสูง
1,885 คํา
WT009.txt
http://www.iamu.org/main/energy/water/waterreport.htm
#Wastewater Treatment Processes
17 มกราคม 2545
Wastewater Treatment Processes
Iowa Association of Municipal Utilities
การบําบัดนํ้าเสียสามขั้นตอน การกําจัดตะกอนและฆาเชื้อโรค
1,314 คํา
WT010.txt
http://www.city.toronto.on.ca/sewers/treatment.htm
พ.ศ. 2545
The Wastewater Treatment Process
City of Toronto
ประเภทการบําบัดนํ้าเสียทั้งสามขั้นตอน และการกําจัด
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ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล

ตะกอน
1,297 คํา
WT011.txt
http://web.njit.edu/~hsieh/fed/wastewtr.html
16 พฤศจิกายน 2542
Wastewater Treatment
NJIT University Computing System
คุณสมบัติของนํ้าเสีย ขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสีย ระบบยอยใน
การบําบัดขั้นที่สองและการบําบัดตะกอน
1,172 คํา

รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล

WT012.txt
http://www-unix.oit.umass.edu/~envhl567/REPORT.htm
05 กันยายน 2544

รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล

WT013.txt
http://www.isesco.org.ma/pub/Eng/water/Chap8.htm
ไมไดระบุไว

Principles of Municipal Sewage Treatment
The Belchertown Conservation Commission
การบําบัดนํ้าเสียสามขั้นตอน การบําบัดและกําจัดตะกอน
1,123 คํา

ขนาดขอมูล

Water Resources Management
Islamic Education, Scientific and Cultural Organization
อธิบายองคประกอบของนํ้าเสีย วิธีการจัดเก็บนํ้าเสียและวิธี
การบําบัดนํ้าเสีย
1,146 คํา

รหัสอางอิง

WT014.txt
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ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
วันที่ปรับปรุง
แหลงขอมูล
ชื่อเรื่อง
จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล

http://ohioline.osu.edu/aex-fact/0768.html
ไมไดระบุไว
Wastewater Treatment Principles and Regulations
Karen Mancl of Ohio State University
ขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียสามขั้นตอน ระบบยอยสําหรับการ
บําบัดนํ้าเสียขั้นที่สอง
1,006 คํา
WT015.txt
Http://www.dyeronline.com/wastewater/process.htm
03 ธันวาคม 2541
Wastewater Treatment Process
Dryer Wastewater Department of Community of Dyer,
Indiana
ขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสียจากขั้นตน ขั้นแรก ขั้นสอง ขั้นสูง การ
ฆาเชื้อโรค และการบําบัดตะกอน
943 คํา
WT016.txt
http://www.clevelandutilities.com/fphtml.htm
พ.ศ. 2544
Water Treatment and Quality
Cleveland Utilities Company
วิธกี ารบําบัดนํ้าเสียโดยคราว กระบวนการในการบําบัดนํ้า
เสีย
654 คํา
WT017.txt
Handbook of Water and Wastewater Treatment
Technology
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ปที่พิมพ
ชื่อเรื่อง

จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล
รหัสอางอิง
ทีม่ าของขอมูล
ปที่พิมพ
ชื่อเรื่อง

จัดทําโดย
สรุปขอมูล
ขนาดขอมูล

พ.ศ. 2538
Water Characteristics, Gravity
Separation/Sedimentation, Biological Treatment
Systems
Paul N. Cheremisinoff, New Jersey Institute of
Technology, New Jersey.
อธิบายลักษณะของนํ้าเสีย การตกตะกอน และวิธีการบําบัด
นําเสี
้ ยพรอมอุปกรณ
38,881
WT018.txt
Design of Municipal Wastewater Treatment Plant,
Volume 1 and Volume 2, WEF Manual of Practice No. 8
พ.ศ. 2535
Overall Design Considerations, Preliminary Treatment,
Primary Treatment, Add-on Processes for Advanced
Wastewater Treatment
Joint Task Force of the Water Environment Federation.
ขอมูลการออกแบบระบบและองคประกอบตางๆ วิธีการบําบัด
ขัน้ เตรียมการ การบําบัดขั้นตน และการบําบัดขั้นสูง
9,395

หลังจากศึกษาขอมูลตางๆ ที่ไดจากคลังขอมูลภาษาและเอกสารอางอิงอื่นแลวขั้น
ตอนตอไปคือการดึงศัพท ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป
การดึงศัพท (Extraction)
การดึงศัพทหมายถึงการเลือกคําตางๆ จากคลังขอมูลภาษาที่คิดวาเปนศัพทของ
สาขาวิชาเฉพาะซึ่งนับเปนวัตถุประสงคหลักของการทําประมวลศัพท ในการดึงศัพท ผูจัดทําควร
จะตองมีความรูในมโนทัศนของสาขาวิชาที่ตองการทําประมวลศัพท แลวจึงใชความรูดังกลาวใน
การเลือกศัพทที่พบจากคลังขอมูล โดยศัพทที่เลือกนั้นจะตองเกี่ยวของกับหัวขอที่จัดทํา ดังนั้นใน
การดึงศัพทจากคลังขอมูลภาษาจึงตองพิจารณาขอบเขตที่ศึกษาและความถี่ที่พบไปพรอมๆ กัน
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สําหรับการดึงศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน พบวาเมื่อตัดคําที่มีหนาที่ทาง
ไวยากรณแลว ยังพบคําที่มีความถี่สูงชุดหนึ่งที่จะตองนํามาพิจารณาวาเปนศัพทหรือไมตามที่ได
กลาวไวขางตน อยางไรก็ดี คําที่มีความถี่สูงไมจําเปนตองเปนศัพทในขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา
เสมอไป ดังนั้นในการพิจารณาวาเปนศัพทหรือไมนั้น ยังตองคํานึงถึงขอบเขตหัวขอที่ศึกษาดวย
นอกจากนี้ เมื่อพบคําใดที่ไมแนใจ จะนําคํานั้นมาตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญในสาขาเพื่อยืนยันอีก
ครั้งหนึ่ง
ในการเลือกชุดศัพท ผูจัดทําไดพิจารณาคําเดี่ยว คําประสม 2 คํา และคําประสม
3 คําพรอมๆ กันไป พบวาสําหรับคําเดี่ยว 102 คํา พบคําที่เปนศัพทในขอบเขตที่ศึกษาเพียง 13
คํา คําประสม 2 คําพบคําที่เปนศัพทในขอบเขตที่ศึกษาถึง 43 คํา และคําประสม 3 คําพบคําที่
เปนศัพทในขอบเขตที่ศึกษา 12 คํา รวมศัพทที่ไดจากขั้นตอนนี้คือ 68 คํา เมื่อพิจารณาดูวา
เพราะเหตุใดคําที่เปนคําเดี่ยวและคําประสม 3 คําจึงเปนศัพทเพียงไมกี่คํา พบวา คําที่เปนศัพท
สําหรับเรื่องการบําบัดนํ้าเสียนั้นเปนศัพทที่ประกอบดวยคําประสม 2 คํา เปนสวนใหญ เมื่อไดชุด
ศัพทดังกลาวแลว จึงนําชุดศัพทมาตรวจสอบดวยเกณฑอื่นนอกเหนือจากความถี่ตามหลักเกณฑ
ของ Cabrè (Cabrè, 1999 : 136-137) ดังตอไปนี้
1. พิจารณาจากคําและความสัมพันธระหวางคํานั้นกับมโนทัศนในสาขาวิชา
2. เปนคําเดี่ยวที่มีนามวลีขยาย เชน sludge treatment process, activated
sludge process
3. ไมสามารถแทรกคําในนามวลีที่เปนศัพทได เชน primary treatment process
ไมสามารถแทรกคําเปน primary treatment a process ได
4. ไมสามารถใสคําขยายสําหรับคําที่ประกอบกันเปนวลีได เชน grit chamber
ไมสามารถใช grit two chambers ได
5. ศัพทนั้นสามารถแทนที่ไดดวยคําเหมือน (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. มีคําตรงขาม (Antonym) กับคําๆ นั้นในสาขาเดียวกัน เชน คําวา 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]

28

7. หากเปนคําประสม เมื่อแยกคําแตละคําออกจากคําประสม ความหมายที่ได
จะไมเหมือนเดิม เชน คําวา 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] แตถาแยกคํา Chamber คําเดียวจะแปลวาหอง
นอกจากนี้ ผูจัดทําไดนําคําที่คิดวาเปนศัพทที่มีความถี่สูงและอยูในขอบเขตที่
ศึกษามาพิจารณาคูกับเกณฑของ Pearson (Pearson, 1998 : 128-134) โดยดูจากบริบทซึ่งคน
หาไดดวยโปรแกรม Win Concordance พบวาคําสวนใหญที่ไดตรงกับหลักเกณฑ Linguistic
Signal คือคําที่เปนศัพทจะปรากฏคูกับคําวา (is/are) called, known as, คําที่เปนศัพทจะ
ปรากฏตอจากคํา ‘e.g.’, คําที่เปนศัพทปรากฏตอทายคําวา ‘the term’, หรืออยูในเครื่องหมาย
“…” หรือคําๆ ที่เปนศัพทอยูทายประโยคและประโยคถัดมาขึ้นตนดวยคําวา This process, This
method, This device ดังนี้
1. มีคําที่ปรากฏในลักษณะคํานิยาม เชน Suspended solids are undissolved
material in wastewater which will not pass through a glass fiber filter. [WT001.TXT]
2. มีคําปรากฎคูกับคําวา This process, this method, this device เชน This
process of nitrification involves the conversion of ammonia, nitrogen and organic
nitrogen to nitrate nitrogen.
3. มีคําปรากฏตอทายคําวา The term เชน The terms "primary" and
"secondary" treatment have been used to generally describe a degree of treatment
4. มีคําปรากฏตอทายคําวา “is (are) called as, known as” เชน The sludge
so re-used is known as returned sludge
จากนั้นจึงนําชุดศัพทที่ไดมากําหนดมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) ซึ่ง
จะกลาวในบทตอไป
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บทที่ 4
การสรางมโนทัศนสัมพันธ บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
และบันทึกขอมูลศัพท
การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network)
การกําหนดมโนทัศนสัมพันธ ชวยใหผูจัดทําไดประมวลศัพทที่มีมโนทัศนที่เกี่ยว
ของกัน ทําใหผูจัดทําทราบวา ในชุดศัพทเบื้องตนที่นํามาพิจารณานั้น มีมโนทัศนใดที่ขาดไปบาง
ประกอบกับการศึกษาบริบทในโปรแกรม Win Concordance ทําใหผูจัดทําพบมโนทัศนใหมๆ เพิ่ม
เติม เมื่อพบมโนทัศนที่ขาดไป ก็จะตรวจสอบมโนทัศนนั้นกับคลังขอมูลอีกครั้ง และนํามาตรวจ
สอบวาเปนศัพทหรือไมตามเกณฑตางๆ ที่กลาวมา พรอมทั้งปรึกษากับผูเชี่ยวชาญควบคูกันไป ทํา
เชนนี้ไปจนกวาจะไดศัพทที่ครอบคลุมทุกมโนทัศนที่เกี่ยวของกับหัวขอ จึงไดประมวลศัพทดาน
การบําบัดนํ้าเสียชุมชนที่ครบถวนตามวัตถุประสงค ดังนั้น การทํามโนทัศนสัมพันธ จึงชวยใหผูทํา
ประมวลศัพทสามารถตรวจสอบมโนทัศนตางๆ ใหครอบคลุมขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาไดครบถวน
ในการทํามโนทัศนสัมพันธเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนี้ พบวามีมิติที่เกี่ยวของ
กับการบําบัดนํ้าเสียชุมชนทั้งสิ้น 6 มิติดวยกันคือ มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา
มโนทัศนสัมพันธแบงตามวัตถุประสงคของกระบวนการ
มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานที่เกิด
กระบวนการ มโนทัศนสัมพันธแบงตามวิธีการ และมโนทัศนสัมพันธแบงตามผลิตผลของกระบวน
การ ในการนําเสนอขอมูลและความสัมพันธดานตางๆ จะใชแผนภาพแสดงมโนทัศนที่แสดงถึง
กระบวนการโดยรวม เชน Preliminary Treatment Process, หรือ Activated Sludge Process
เปนตน พรอมคําอธิบายกระบวนการเพื่อใหผูอานไดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนภาพนั้นๆ ยิ่งขึ้น
จากนั้นจึงแสดงภาพเครือขาย (Network) เพื่ออธิบายถึงมโนทัศนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน โดยแสดง
ความเชื่อมโยงและความสัมพันธของแตละมโนทัศนไปในขณะเดียวกัน
ในการทําประมวลศัพท จําเปนตองกําหนดรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศน
เพื่อสื่อใหเห็นวาแตละมโนทัศนมีความสัมพันธกันอยางไร ความสัมพันธของมโนทัศนนี้จะชวย
สรางความเขาใจใหแกผูอานไดมากยิ่งขึ้น ในการกําหนดรูปแบบความสัมพันธตามหลักเกณฑของ
Sager (Sager, 1990 : 28-39) ไดกําหนดรูปแบบของมโนทัศนไวคือ
1. รูปแบบความสัมพันธมาตรฐานที่พบบอยในการทําประมวลศัพท แบงเปน
- ความสัมพันธแบบ Generic Relationship แสดงถึงมโนทัศนที่จัดอยูใน
ประเภทเดียวกันกับอีกมโนทัศนหนึ่ง
แตความสัมพันธระหวางสองมโนทัศนอยูในลักษณะ
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Superordinate และ Subordinate โดยที่มโนทัศนที่เปน Superordinate จะแสดงมโนทัศนที่กวาง
กวาและมโนทัศนที่เปน Subordinate เปนมโนทัศนที่แคบกวาเชน
Computer แบงเปน
Notebook และ Desktop โดยที่ Notebook และ Desktop ตางก็เปนคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งแต
มีคุณสมบัติแตกตางกัน
- ความสัมพันธแบบ Partitive Relationship แสดงถึงมโนทัศนที่ประกอบดวย
สวนตางๆ หลายสวนเชน Computer ประกอบดวย Mainboard, RAM, Disc Drives
- ความสัมพันธแบบ Polyhierarchical Relationship แสดงถึงมโนทัศนที่มโน
ทัศนหนึ่งอยูไดมากกวาหนึ่งลําดับชั้น เชน Computer แบงเปน Notebook กับ Desktop ในขณะที่
ทั้ง Notebook และ Desktop ตางก็มีคุณสมบัติเปน Personal Computer
- รูปแบบความสัมพันธซับซอน เปนความสัมพันธแบบอื่นๆ ที่ตางไปจาก
ความสัมพันธมาตรฐานขางตน เชน
Activity - Place
เชน การทําถานหิน กับ เหมืองถานหิน
Material – State
เชน เหล็ก กับ สนิม
สําหรับรูปแบบความสัมพันธที่ใชในประมวลศัพทฉบับนี้ไดใชความสัมพันธทั้ง
สิ้น 16 รูปแบบดังตอไปนี้คือ
ตารางที่ 1 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบตางๆ ที่ใชในประมวลศัพท
Abbr.
CE

Relation
Cause – Effect

CO

Container – Object

GS

Generic – Specific

MC

Material – Process

Description
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนสาเหตุและอีกมโน
ทัศนหนึ่งเปนผลจากสาเหตุนั้น เชน ของแข็งทั้ง
หมดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดนํ้าเสีย
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนภาชนะบรรจุ และ
อีกมโนทัศนหนึ่งเปนสิ่งที่บรรจุอยูในภาชนะนั้น
เชน ถังเติมอากาศ บรรจุ นํ้าตะกอน
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนมโนทัศนที่กวางกวา
อีกมโนทัศนหนึ่ง เชน บอเติมอากาศ แบงไดเปน
สระเติมอากาศ และบอแฟคัลเททีฟ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับอีก
มโนทัศนซึ่งเปนกระบวนการ เชน นํ้าเสียเปนวัตถุ
ดิบสําหรับการบําบัดขั้นตน
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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

แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนสิ่งของและอีกมโน
ทัศนหนึ่งเปนคุณสมบัติของสิ่งของนั้น เชน ของ
เสียที่เปนของแข็งมีคุณสมบัติเปนสารอินทรีย
หรือสารอนินทรีย
แสดงมโนทัศนหนึ่งเปนสิ่งของและอีกมโนทัศน
เปนที่รับสิ่งของนั้น เชน ขยะตะแกรงและกรวด
ทรายจะตองนําไปฝงที่หลุมฝงกลบ
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนผลผลิตพลอยไดของกระบวน
การนัน้ เชน การบําบัดนํ้าเสียทําใหเกิดผลผลิต
พลอยไดคือตะกอน
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนมาตรวัดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เชน นํ้า
เสียสามารถวัดดวยคาบีโอดีและซีโอดี
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนอุปกรณสําหรับกระบวนการนั้น
เชน ระบบบอปรับเสถียรประกอบดวยอุปกรณ
คือบอปรับเสถียร
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนสถานที่เกิดกระบวนการนั้น
เชน การบําบัดนํ้าเสียเกิดขึ้นที่โรงบําบัดนํ้าเสีย
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งที่เปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการสําหรับกระบวนการนั้น
เชน กระบวนการบําบัดขั้นตนประกอบดวยวิธี
การทําใหลอยหรือการตกตะกอน
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการตอไป เชน นํ้าเสีย
เมือ่ บําบัดในกระบวนการขั้นที่สามแลวจะสงตอ
ไปกระบวนการฆาเชื้อโรคตอไป
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนผลที่ไดจากกระบวนการ เชน
การบําบัดขั้นตนจะไดผลคือนํ้าทิ้งขั้นตนและ
สลัดจขั้นตน
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PS

Problem – Solution

PU

Process – Purpose

WP

Whole – Part

แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนปญหาและอีกมโน
ทัศนหนึ่งเปนวิธีการแกไขปญหานั้น เชน นํ้าเสีย
แกไขโดยการบําบัดนํ้าเสีย
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งเปนกระบวนการและอีก
มโนทัศนหนึ่งเปนวัตถุประสงคของกระบวนการ
นัน้ เชน การบําบัดนํ้าเสียมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปลอยนํ้าที่บําบัดลงสูแหลงรับนํ้า
แสดงถึงมโนทัศนหนึ่งซึ่งเปนสวนประกอบของ
อีกมโนทัศนหนึ่ง เชน การบําบัดนํ้าเสียชุมชน
แบงไดเปนกระบวนการตางๆ คือ ขั้นเตรียมการ
ขัน้ ตน ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม และการฆาเชื้อโรค

การทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Records)
ตามหลักการของ Cabrè บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนเปนจุดเริ่มตนในการแสดงขอ
มูลของประมวลศัพท ซึ่งประกอบดวยศัพทและขอมูลตางๆ ของศัพทนั้นตามที่พบในคลังขอมูล
ภาษา โดยทั่วไปแลว บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ (Cabrè, 1999 :
137-138)
1. ศัพท (Entry) คือศัพทตามที่พบในคลังขอมูลภาษา เปนรูปศัพทปกติที่พบ
2. ปริบทที่พบศัพท (Context)
3. รูปไวยากรณ (Grammatical Category)
4. การอางอิงแหลงที่มา (Reference of Source Document)
5. ภาพประกอบ (Illustration)
6. ผูแตง วันที่แตง (Author/Date)
สําหรับการทําบันทึกขอมูลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนี้ ประกอบดวยราย
ละเอียดคือ
1. ศัพท (Entry) แสดงมโนทัศนที่เปนศัพท
2. ศัพทภาษาอังกฤษ (Eng.) แสดงศัพทภาษาอังกฤษในรูปแบบการใชงานตางๆ
ที่พบ พรอมแหลงที่มา
3. ศัพทภาษาไทย (Th.) แสดงศัพทเทียบเทาภาษาไทยตามที่พบในเอกสารหรือ
หนังสือพรอมแสดงแหลงที่มา ในที่นี้จะใชหนังสือและเอกสารรวม 6 ฉบับดวยกัน เพื่อใหเห็นถึง
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ความหลากหลายในการใชศัพทภาษาไทย นอกจากนี้ ในการกําหนดศัพทภาษาไทยนั้นจะใชหลัก
เกณฑ 2 หลักเกณฑดวยกันคือ
- นําศัพทภาษาไทยที่พบวาเปนบทแปลจากภาษาอังกฤษมาใช สําหรับ
หนังสือบางเลมหรือในเอกสารบางฉบับจะเปนบทแปลโดยไมมีการวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไว
ทั้งนี้เพราะผูแตงอาจเห็นวาเปนคําที่สามารถเขาใจไดงายและตรงไปตรงมา เชนคําวา Organic ซึ่ง
แปลวา สารอินทรีย หรือคําวา Sedimentation ซึ่งแปลวา การตกตะกอน ผูจัดทําจึงตองใชเกณฑ
เทียบเคียงจากความหมายแลวนํามาเปนคําแปล
- ใชเกณฑบริบทเพื่อคนหาศัพท ในหนังสือหรือคูมือ จะมีการวงเล็บภาษา
อังกฤษไวกับภาษาไทย จึงทําใหเห็นไดชัดเจนวาในภาษาไทยมีการใชคําใดเพื่อสื่อถึงศัพทภาษา
อังกฤษนั้น เชน คําวา การบําบัดขั้นตน จะมีวงเล็บภาษาอังกฤษวา (Primary Treatment) อยางไร
ก็ดี แมวาจะมีการวงเล็บภาษาอังกฤษ แตก็พบวา ภาษาไทยมีการแปลที่แตกตางกันออกไป เชน
คําวา Activated Sludge Process บางเอกสารใชคําวา กระบวนการแอกติเวเต็ดสลัดจ บาง
เอกสารใชคําวา ระบบเอเอส ซึ่งเปนชื่อยอ จึงเลือกทุกคําที่พบมาเสนอ
4. ขอมูลศัพทในคลังขอมูลภาษา (Feature) แสดงขอมูลสรุปที่ไดจากคลังขอมูล
ภาษา
5. ความสัมพันธของมโนทัศน (Conceptual Relations) แสดงความสัมพันธของ
มโนทัศนตางๆ พรอมคําอธิบาย
6. ตัวอยางแสดงการใชในบริบทภาษาอังกฤษ (Extraction) เปนขอมูลที่ไดจาก
คลังขอมูลภาษาแสดงบริบทของการใชศัพทนั้นๆ
เมื่อใชคําสั่ง Word Search ในโปรแกรม Win Concordance จะแสดงบริบทมาก
มายสําหรับแตละศัพท ในการเลือกบริบทจึงใชเกณฑการเลือกของ Cabrè ดังตอไปนี้ (Cabrè,
1999 : 138-139)
1. Defining Context เปนบริบทที่แสดงขอมูลในดานของความหมายของ
ศัพทนั้น
2. Testimonial Context เปนบริบทที่แสดงวาศัพทนั้นปรากฏในบริบท โดย
ไมใหขอมูลอื่น
3. Metalinguistic Context เปนบริบทที่ใหขอมูลเกี่ยวกับศัพทในลักษณะที่
เปนหนวยภาษา
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ในการเลือกบริบทที่จะมาใช จะเลือกตามบริบทที่เปน Defining Context กอน
เพราะบริบทประเภทนี้ใหขอมูลที่ใหความหมายของศัพทโดยตรง หากศัพทใดไมสามารถหาบริบท
ประเภทนี้ได ก็จะหาบริบทประเภทอื่น แตโดยสวนใหญในแตละมโนทัศนจะแสดงดวยบริบทที่แตก
ตางกันออกไป เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศัพทไดชัดเจนขึ้น
7. รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category) แสดงรูปไวยากรณที่พบวา
มีการใชสําหรับศัพทนั้นๆ ในคลังขอมูลเชนเปนคํานาม (Noun) หรือกริยา (Verb)
8. Note แสดงหมายเหตุกํากับสําหรับศัพทหรือมโนทัศนที่ตองใหรายละเอียด
เพิ่มเติม
ปญหาที่พบในขั้นตอนการดึงศัพท การสรางมโนทัศนสัมพันธ และการทํา
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
1. ในการดึงศัพท บางครั้งผูจัดทําไมแนใจวาคําๆ หนึ่งเปนศัพทหรือไม จึงแก
ปญหาโดยการสอบถามผูเชี่ยวชาญวาคําๆ นั้นหมายถึงอะไรและมีความเกี่ยวของกับมโนทัศนอื่นๆ
อยางไรบาง จากนั้นจึงนํามาจัดเขากับระบบมโนทัศนที่มีอยูประกอบกับเกณฑการเลือกอื่นๆ นอก
เหนือจากเกณฑความถี่
2. ในการการคนหาศัพทในบริบทที่พบจาก Win Concordance ทําใหพบมโน
ทัศนใหมๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีความเกี่ยวของกับศัพทที่ศึกษาอยู จึงตองกลับไปคนควาจากหนังสืออาง
อิงตางๆ และสอบถามผูเชี่ยวชาญ โดยใชขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเปนหลัก หรือหากพบคําศัพทใด
ที่ไมแนใจวาอยูในขอบเขตหรือไม ก็จะตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญหรือหนังสืออางอิง
3. สําหรับคําที่พบวาเปนคําทั่วไปที่ไมนาจะเปนศัพทเพราะเปนศัพทในสาขาวิชา
อื่น เชน คําวา Organic ซึ่งเปนศัพทเฉพาะทางชีววิทยา จะใชวิธีพิจารณาดูวามีความหมายอื่นที่
นอกเหนือจากความหมายพื้นฐานสําหรับเรื่องการบําบัดนํ้าเสียหรือไม เมื่อพิจารณาแลวพบวา
คําวา Organic ซึ่งดูแลวอาจเปนคําทั่วไป แตก็เปนมโนทัศนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญเนื่องจากสาร
อินทรียเปนองคประกอบที่สําคัญซึ่งทําใหเกิดนํ้าเสีย และเปนสิ่งที่ผูบําบัดจะนํามาพิจารณาในการ
เลือกวิธีในการบําบัดนํ้าเสีย จึงนับวาคํานี้เปนศัพท
4. ในการสรางมโนทัศนสัมพันธ บางครั้งรูปแบบความสัมพันธพื้นฐานไมสื่อถึง
ความสัมพันธของมโนทัศนที่ตองการ จึงใชวิธีสรางความสัมพันธใหม ในที่นี้มโนทัศนสัมพันธทั้ง
หมดจึงมี 16 ความสัมพันธ รายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่ 1 รูปแบบมโนทัศนสัมพันธแบบ
ตางๆ ที่ใชในประมวลศัพท
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5. ในการอธิบายมโนทัศนบางมโนทัศน ไมสามารถอธิบายไดดวยแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ (Chart) เทานั้น ดังนั้น เพื่อใหไดเห็นภาพรวมทั้งหมด จึงสรางภาพประกอบ
(Illustration) สําหรับมโนทัศนนั้นเพื่อใหเขาใจมโนทัศนนั้นๆ ไดดีขึ้น และใหคําอธิบายภาพรวม
ดวย เชน ภาพประกอบสําหรับการบําบัดแบบ Trickling Filter จากนั้นจึงแสดงแผนภูมิเพื่อแสดง
มโนทัศนยอย
6. ปญหาการใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูอาน ซึ่งเปนขอมูลที่ชวยใหผูอานสามารถเขา
ใจถึงมโนทัศนที่กําลังกลาวถึงและมโนทัศนอื่นที่เกี่ยวของ จะอธิบายไวในชอง Note
7. ปญหาในการกําหนดศัพทภาษาไทย ในที่นี้ใชหนังสือและเอกสารอางอิง
สําหรับการกําหนดศัพทภาษาไทย 7 เลม ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องการบําบัดนํ้าเสียแตก
ตางกันออกไป เชน บางเลมพูดโดยใชพื้นฐานของการบําบัดตามลําดับ (Preliminary treatment
ไปจนถึง tertiary treatment) สวนบางเลมจะพูดในแงของวิธีการบําบัด (เชนการบําบัดทางกาย
ภาพ เคมี ชีวภาพ) ทําใหแตละเลมนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่ตางกันไป จึงพบคําแปลสําหรับศัพทคํา
หนึ่ง แตในอีกเลมหนึ่งอาจไมพบคําศัพทนั้น จึงใชวิธีอางอิงเฉพาะหนังสือหรือเอกสารที่พบคําแปล
สวนเอกสารใดที่มีเนื้อหาไมครอบคลุมถึงศัพทนั้นหรือไมมีคําแปลก็จะไมกํากับไว
การทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records)
หลังจากที่ทําบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน (Extraction Record) แลว ขั้นตอนตอไป
คือการทําบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายและนับวามีความ
สําคัญมากที่สุดในการจัดทําประมวลศัพท เพราะบันทึกขอมูลศัพทจะแสดงขอมูลสําคัญของศัพท
ที่ได เชน คําศัพทในภาษาอังกฤษคูกับศัพทภาษาไทย คํานิยาม รูปแบบทางไวยากรณ หมวดเรื่อง
ตัวอยางการใช รวมทั้งขอมูลอื่นๆ เชน คําเหมือน คําตรงขาม คํายอ เปนตน
บันทึกขอมูลศัพทประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับศัพท (เปนขอมูลที่ดึง
จากบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน หรือเอกสารอางอิงตางๆ ) รายการตางๆ ในบันทึกขอมูลศัพทจะ
แสดงตามหลักเกณฑพื้นฐาน ลักษณะของบันทึกขอมูลศัพทมีหลายแบบดวยกันขึ้นอยูกับความ
ตองการและวัตถุประสงคของการใชงานในองคกร ซึ่งสามารถแบงไดเปน (Cabrè, 1999 : 124)
1. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียว (Monolingual Records)
2. บันทึกขอมูลศัพทภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual
Records with equivalents) เปนบันทึกขอมูลศัพทพรอมกับคําแปลเทียบเคียงในอีกภาษาหนึ่ง
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3. บันทึกขอมูลศัพทสองภาษาหรือหลายภาษา (Bilingual or Multilingual
Records) แสดงขอมูลของศัพทอยางครบถวนทั้งสองภาษาหรือหลายภาษา
บันทึกขอมูลศัพทตามมาตรฐานจะประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ (Cabrè, 1999 :
123-126)
1. รายการศัพท (Entry Term)
2. ที่มาของศัพท (Source of Term)
3. รูปไวยากรณของศัพท (Grammatical Category)
4. สาขาวิชาที่ปรากฏศัพท (Subject Area)
5. คํานิยาม (Definition)
6. ที่มาของคํานิยาม (Source of Definition)
7. บริบทพรอมที่มาของบริบท (Context and Source of Context)
8. รายการอางอิงกับศัพทเหมือน (Cross-reference to synonymous terms)
9. คําเทียบเคียงในภาษาอื่น (Equivalents in other language) ถาตองการ
แสดงไว
10. รายการอางอิง (Cross References)
11. ขอมูลเกี่ยวกับรายการ เชน ผูแตงและวันที่ (Management data for the
record : the record’s author and date)
สําหรับบันทึกขอมูลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียนี้ จะมีลักษณะเปนบันทึกขอมูล
ศัพทภาษาเดียวพรอมคําแปลเทียบเคียง (Monolingual Records with equivalents) มีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําเสนอศัพทที่พบในการบําบัดนํ้าเสีย และเสนอคําภาษาไทยเทียบเคียงที่มีผูเคยใช
ซึ่งพบไดในหนังสือหรือเอกสารตางๆ บันทึกขอมูลศัพทที่ไดจึงประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. รายการศัพท (Eng.)เปนคําศัพทที่พบในขอบเขตหัวขอเรื่องคือการบําบัดนํ้า
เสีย โดยแสดงตามหลักเกณฑของพจนานุกรม คือ คํานามจะแสดงในรูปของเอกพจน สวนคํา
กริยาจะแสดงดวยกริยาชองที่ 1
2. ศัพทภาษาไทย (Thai) เปนศัพทภาษาไทยเทียบเคียงที่คนพบวามีการใช โดย
อางอิงจากหนังสือประเภทตางๆ (รายละเอียดไดแสดงไวในสวนของหนังสืออางอิงสําหรับศัพท
ภาษาไทย) ศัพทภาษาไทยที่พบในบันทึกขอมูลศัพทจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอมูลศัพท
เบื้องตน เพราะมีจุดประสงคที่การนําเสนอศัพทที่เคยใชไว แตสําหรับศัพทที่ไมไดกําหนดไว หรือ
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ไมพบในหนังสือหรือเอกสารอางอิง จะใชวิธีการบัญญัติศัพทขึ้น และระบุวิธีการบัญญัติไวในสวน
Note
สําหรับบางศัพทจะพบวามีการใชภาษาไทยมากกวา 1 รูปแบบ ในที่นี้จะนําเสนอ
การใชทุกรูปแบบที่พบในหนังสืออางอิงสําหรับศัพทภาษาไทย โดยจัดเรียงความสําคัญตามลําดับ
ดังนี้
2.1 สําหรับศัพทที่พบวามีการใชในหนังสืออางอิงมากกวา 1 แหง จะกําหนด
ใหมีลําดับความสําคัญอันดับตน เนื่องจากในที่นี้ใชหนังสืออางอิงประเภทตางๆ กันคือ ศัพท
บัญญัติ ตําราเรียน หนังสือคูมือผูปฏิบัติงาน บทความ คําแปลที่มีการใชในเอกสารมากกวา 1
ประเภทจึงอาจเปนตัวแทนของการใชงานที่พบบอยกวา เชนคําวา Dissolved solids มีการใชคํา
แปลภาษาไทย 2 รูปแบบคือ ของแข็งละลาย และของแข็งละลายนํ้า สําหรับคําวา ของแข็งละลาย
นํ้า มีการใชในแหลงขอมูลมากกวา 2 แหง ในเอกสาร 2 ประเภทคือ ศัพทบัญญัติ และตําราเรียน
ในขณะที่คําวา ของแข็งละลาย พบวามีการใชในแหลงขอมูลเดียว ในการนําเสนอจะนําเสนอคําวา
ของแข็งละลายนํ้า กอนคําวา ของแข็งละลาย อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาวเปนหลักการสําหรับ
นําเสนอคําแปลในที่นี้เทานั้น
แตคําที่มีการใชนอยกวานั้นไมไดหมายความวาไมเปนที่นิยมใช
เพราะเอกสารอางอิงในที่นี้มาจากแหลงขอมูลเพียง 7 แหง ซึ่งไมอาจนํามาสรุปเปนความนิยมการ
ใชคําโดยทั่วไปได
2.2 สําหรับคําภาษาไทยที่พบวามีการใชเทาๆ กัน จะใหความสําคัญกับแหลง
ขอมูลที่เปนศัพทบัญญัติกอน (ในที่นี้คือ THR02) เพราะศัพทบัญญัติในที่นี้จัดทําโดยคณะทํางาน
จากสถาบันที่เชื่อถือไดคือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย อีกทั้งขอมูลในศัพทบัญญัตินี้ไดจัดทําขึ้นอยางมี
หลักเกณฑ มีการกลั่นกรองและคัดสรรในเรื่องของความเหมาะสมในการใชคําแปลในภาษาไทย
มาแลว และมีคําทับศัพทที่ตรงตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน
2.3 สําหรับคําภาษาไทยที่มีการใชเทาๆ กันแตไมพบคําๆ นั้นในศัพทบัญญัติ
คือ THR02 จะใชวิธีการนําเสนอแหลงขอมูลที่จัดทําขึ้นลาสุดกอน โดยเปรียบเทียบจากปที่มีการ
จัดทําแหลงขอมูลนั้นๆ เพราะศัพทที่บัญญัติไวนานแลวบางศัพทอาจมีความลาสมัยอยูบาง แต
เกณฑนี้นํามาใชสําหรับการจัดลําดับการนําเสนอคําแปลภาษาไทยในที่นี้เทานั้น
อยางไรก็ดี เกณฑทั้ง 3 เกณฑดังกลาวเปนเกณฑเฉพาะที่ผูจัดทํากําหนดขึ้น
เพื่อใชในการนําเสนอคําไทยอยางเปนระบบในที่นี้เทานั้น โดยไมไดมีจุดมุงหมายใหใชเปนเกณฑที่
กําหนดการเลือกใชศัพทโดยผูใช แตเพื่อใหเปนแนวทางวามีการใชคําแปลใดบางสําหรับศัพทใน

38

เรื่องการบําบัดนํ้าเสียที่นําเสนอ
การเลือกใชศัพทใดนั้นนาจะขึ้นอยูกับการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมสําหรับงานแปลและความตองการของผูใชบทแปล
3. รูปแบบไวยากรณ (Grammatical Category) เปนรูปแบบไวยากรณที่มีการใช
สําหรับศัพทนั้นในคลังขอมูลภาษา เชน ใชเปนคํานาม เปนคํากริยา
4. หมวดเรื่องของศัพท (Subject Field) เปนหมวดเรื่องซึ่งพบศัพทนั้น เชน คําวา
การบําบัดตะกอน (Sludge treatment) มาจากหมวดเรื่องยอยคือ Sludge ซึ่งมีหมวดเรื่องใหญคือ
Municipal Wastewater Treatment
5. คํานิยามและที่มาของคํานิยาม (Definition) เปนคํานิยามตามที่ผูจัดทําได
อานและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย ประกอบกับขอมูลตางๆ ที่ไดจากหนังสือ
อางอิง (รายละเอียดไดแสดงไวในหนังสืออางอิงสําหรับบันทึกขอมูลศัพท) และคลังขอมูลภาษา
ดังนั้น นิยามที่พบจึงเปนการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงขอมูลตางๆ โดยในที่นี้จะกํากับที่มา
ของนิยามไว (ดวยรหัส THRxx) ในบางศัพทจะพบที่มาจากแหลงเดียว ซึ่งเพียงพอสําหรับการ
อธิบายสําหรับศัพทนั้น แตสําหรับบางศัพทตองใชขอมูลจากหลายแหลงมาประกอบกันจึงจะได
นิยามที่สามารถอธิบายศัพทนั้นไดโดยสมบูรณ
สําหรับประมวลศัพทที่จัดทํานี้ สังเกตไดวามีคําศัพทเพียงไมกี่คําที่ใชนิยามจาก
คลังขอมูลภาษาโดยตรง ทั้งนี้เพราะคลังขอมูลภาษาที่ไดนั้นมีบริบทที่เปน Defining context นอย
แตจะมีเนื้อหาที่อธิบายรายละเอียดเปนสวนใหญ
ในการกําหนดนิยามจึงจําเปนตองประมวล
ความรูจากหลายๆ คลังขอมูล และเมื่อนํามารวมกับรายละเอียดในหนังสืออางอิง แลว จะไดนิยาม
ที่มีเนื้อหาที่คิดวาครบถวนสําหรับผูอานในการทําความเขาใจศัพทนั้นๆ
6. ตัวอยางการใชศัพทในบริบท (Illustration) เปนตัวอยางประโยคที่พบศัพทนั้น
ซึ่งไดจากคลังขอมูลภาษา มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นวามีการใชศัพทนั้นๆ ในเรื่องที่ศึกษาจริง
7. หมายเหตุ (Note) เปนการอธิบายศัพทหรือคําอธิบายที่ไมเกี่ยวของกับการให
นิยาม แตมีความสําคัญตอผูอานเพื่อใหผูอานไดเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของศัพทนั้นมากขึ้น
เชน การใหคําอธิบายสําหรับการกําหนดศัพทภาษาไทยวาใชหลักเกณฑใด หรือหากพบวามี
ความคลาดเคลื่อนหรือขอมูลจากหนังสืออางอิงไมตรงกัน ก็จะอธิบายไวใหผูอานทราบ
8. รูปศัพทอื่นๆ (Linguistic Specification) ในที่นี้รูปศัพทอื่นๆ ที่พบแบงเปนคํา
เหมือน (Synonym) และคํายอ (Abbreviation) ที่พบจากคลังขอมูลภาษา
9. ขอมูลอางอิง (Cross Reference) เปนขอมูลเกี่ยวกับศัพทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ศัพทนั้นๆ ซึ่งในที่นี้จะระบุศัพททั้งหมดที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่พบศัพทนั้น
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ปญหาที่พบในการจัดทําบันทึกขอมูลศัพท
1. ปญหาในการเขียนคํานิยาม ผูจัดทําพบวา ในคลังขอมูลภาษา และในหนังสือ
อางอิงที่คนควานั้นใหความรูสําหรับศัพทแตละคําในแงมุมที่ตางกัน และเปนขอมูลที่เมื่อนํามารวม
กันจะทําใหไดคํานิยามที่สมบูรณสําหรับศัพทนั้นๆ ดังนั้น จึงใชวิธีประมวลความรูที่ไดอาน และนํา
มาเขียนรวมกัน และกํากับที่มาของขอมูลไวทายคํานิยาม
2. ในการประมวลขอมูลพบวา ขอมูลที่ไดจากแตละแหงมีรายละเอียดปลีกยอยที่
ไมตรงกัน เชน คาของบีโอดีที่ลดลง ซึ่งใหคาไมเทากันในแตละเลม จึงใชวิธีกํากับเครื่องหมายและ
อธิบายไวที่ Note
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บทที่ 5
บทสรุป
ประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอทฤษฎีและ
แนวทางในการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนขั้นตอน และเพื่อสรางประมวลศัพทเรื่องการบําบัด
นํ้าเสียชุมชน ประมวลศัพทนี้ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทวิทยา การ
จัดทําประมวลศัพทอยางเปนขั้นตอน การสรางมโนทัศนสัมพันธ บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน และ
สุดทายคือบันทึกขอมูลศัพทซึ่งผูใชสามารถนํามาใชเปนประมวลศัพทเพื่ออางอิงสําหรับการแปล
หรือการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนได
ในที่นี้ ผูจัดทําไดพยายามทําใหศัพทในประมวลศัพทนี้ครอบคลุมเนื้อหาโดยรวมที่
เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียใหไดมากที่สุด เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวมของการบําบัดนํ้าเสีย วามีขั้น
ตอนอยางไรและประกอบดวยวิธีการใดบางตั้งแตนํ้าเสียเริ่มเขาสูโรงบําบัดนํ้าเสียและผานกระบวน
การตางๆ จนกระทั่งปลอยลงสูแหลงรับนํ้า อยางไรก็ดี ผูจัดทําพบวามีขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถ
กลาวถึงเนื้อหาในรายละเอียดทั้งหมดได ขอจํากัดดังกลาวคือเรื่องขอบเขตของเนื้อหาที่จะรวมไว
ในประมวลศัพท เนื่องจากขอมูลที่เกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียนั้นมีมากมาย และในแหลงขอมูลทั้งที่
เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยครอบคลุมถึงเนื้อหาในระดับที่แตกตางกันออกไป คือ บางแหลง
ขอมูลจะกลาวถึงพื้นฐานในการบําบัดเทานั้น โดยไมใหรายละเอียดที่จําเปนอื่นๆ ไว และบางแหลง
ขอมูลใหรายละเอียดมากจนมิอาจนํามากลาวถึงไวในประมวลศัพทไดทั้งหมด ดังนั้น ในการจัดทํา
ประมวลศัพทนี้ ผูจัดทําจะตองเลือกกลุมศัพทที่อยูภายในขอบเขตที่กําหนดไวใหไดมากที่สุด เพื่อ
ใหไดชุดศัพทที่แสดงถึงขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสียไดครอบคลุมทุกขั้นตอน รวมทั้งระบบที่เกี่ยวของ
เพื่อไมใหผูอานขาดความรูในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป ดังนั้น ในการเลือกกลุมศัพทจึงตองใชการ
พิจารณาถึงความสําคัญของศัพทมากพอสมควรโดยอาศัยคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญและการอาน
เอกสารจํานวนมากเพื่อใหทราบวาขอมูลอะไรบางที่มักจะกลาวถึงในเอกสาร
ดังนั้น ประมวลศัพทในที่นี้จึงครอบคลุมรายละเอียดตอไปนี้
1. องคประกอบหลักของนํ้าเสีย องคประกอบหลักของนํ้าเสียที่ประกอบดวย
ของแข็งทั้งหมด (Total Solid) สารอินทรีย และสารอนินทรีย สวนองคประกอบที่เหลืออื่นๆ จะพบ
ไดในสวนบทนําเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน
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2. ขั้นตอนหลักในการบําบัดนํ้าเสีย ในประมวลศัพทนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการ
บําบัดตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการ การบําบัดขั้นตน การบําบัดขั้นที่สอง การบําบัดขั้นสูง และการ
ฆาเชื้อโรค พรอมกับระบบบําบัดที่นิยมใช และอุปกรณหลักสําหรับแตละระบบ
เนื่องจากการจัดทําประมวลศัพทนี้ไดคํานึงถึงปริมาณของคําศัพทไวดวย ในที่นี้จึง
ไมไดกลาวถึงระบบอื่นๆ นอกเหนือจากระบบหลักและอุปกรณที่ใช เชน ชื่อที่ใชเรียกเครื่องกล
ตางๆ หรือวิธีการทางวิศวกรรมที่ใชในการทดสอบนํ้า อยางไรก็ดี สําหรับระบบการบําบัดในขั้น
ตอนการบําบัดขั้นที่สองนั้นไดอธิบายเพิ่มเติมไวในสวนบทนําเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนเพื่อใหผู
อานไดทราบขอมูลเบื้องตนและไดกลาวถึงวิธีการบําบัดสลัดจไวในสวนบันทึกขอมูลศัพทเพื่อการ
ศึกษาคนควาตอไปได
ผูจัดทําเห็นวา ประมวลศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนั้นมีประโยชนอยางยิ่ง
เพราะไดจัดทําขึ้นตามแนวทางและทฤษฎีการทําประมวลศัพท และในปจจุบันยังไมเคยมีประมวล
ศัพทเรื่องการบําบัดนํ้าเสียโดยเฉพาะ ถึงแมวาประมวลศัพทนี้จะไมสามารถนําเสนอทฤษฎีทุก
ทฤษฎีในการทําประมวลศัพท และศัพททุกศัพทที่พบในเรื่องการบําบัดนํ้าเสียไดทั้งหมด แตก็คาด
วาจะมีประโยชนตอกลุมนักแปลและผูที่สนใจ และอาจเปนตัวอยางหนึ่งที่จะทําใหมีผูที่สนใจคน
ควาจัดทําประมวลศัพทในเรื่องนี้ในรายละเอียดตอไป
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Preliminary
treatment

Water
discharge

A2

Wastewater

WP

PU

A1

Sludge
treatment

MC

PB

Primary
treatment

PS

WP
WP

Municipal wastewater
treatment

A6

Sludge

WP

WP

PL

Secondary
treatment

A4

WP

WP

Tertiary
treatment

WP

A5

A3

Disinfection

Municipal wastewater
Treatment plant

Physical
treatment

Biological
treatment

Chemical
treatment

MAIN CHART

A1
A2
A3
A4
A5
A6

มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา
มโนทัศนสัมพันธแบงตามวัตถุประสงคของกระบวนการ
มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานที่เกิดกระบวนการ
มโนทัศนสัมพันธแบงตามลําดับของกระบวนการ
มโนทัศนสัมพันธแบงตามวิธีการ
มโนทัศนสัมพันธแบงตามผลิตผลของกระบวนการ

PS
PU
PL
WP
MC
PB

Problem - Solution
Process - Purpose
Process - Location
Whole - Part
Material - Process
Process – By product
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บทนําเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน
บทนํ าเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหรายละเอียดขอมูลอื่นๆ
ที่จําเปนในการทําความเขาใจศัพท ซึ่งเปนขอมูลที่ไมสามารถบันทึกไวในบันทึกขอมูลศัพทเพราะ
อาจสรางความสับสนใหแกผูอานได ในบทนํานี้จะกลาวถึงความหมายของการบําบัดนํ้าเสียชุมชน
องคประกอบของนํ้าเสียชุมชน วิธีการบําบัดนํ้าเสียในขั้นตอนตางๆ1
การบําบัดนํ้าเสียชุมชนคือการบําบัดนํ้าที่ใชแลวจากชุมชน การคา และอุตสาห
กรรมตางๆ เปนนํ้าเสียจากอาคารบานเรือน การทําธุรกิจ การคา และการประกอบกิจกรรมในครัว
เรือน นํ้าเสียชุมชนประกอบดวยสารอินทรียเปนสวนใหญ แตนอกเหนือจากสารอินทรียแลว ยัง
ประกอบดวยองคประกอบอื่นๆ คือ
- สารอนินทรีย คือแรธาตุตางๆ ที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
- จุลินทรีย ที่ใชออกซิเจนในการดํารงชีพ ทําใหนํ้าเกิดสภาพเนาเหม็น จุลินทรีย
บางชนิดเปนเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอประชาชน
- โลหะหนักและสารพิษ ซึ่งอาจอยูในรูปของสารอินทรียและสารอนินทรีย
- นํ้ามันและสารลอยนํ้าตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสังเคราะหแสงและกีดขวาง
การกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสูนํ้า
- ความรอนทําใหลดระดับการละลายของออกซิเจนในนํ้าทําใหนํ้าเกิดสภาพเนา
เหม็น
- ของแข็งที่เปนสารแขวนลอย ตะกอนหนัก และของแข็งละลายซึ่งจะทําใหเกิด
สภาพไรออกซิเจนในนํ้า ทําใหแหลงนํ้าตื้นเขิน
- สีและความขุน ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ กระดาษ การฟอกหนัง
และโรงฆาสัตว สีและความขุนจะขัดขวางกระบวนการสังเคราะหแสงในลํานํ้า
- กรดและดาง ซึ่งวัดไดโดยคาพีเอช คาพีเอชมีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในนํ้าและการนํานํ้าไปใชประโยชน
- สารกอใหเกิดฟอง/สารซักฟอก เชน ผงซักฟอก สบู ซึ่งจะกีดกันการกระจาย
ของออกซิเจนในอากาศสูนํ้า

1

คัดมาจากหนังสือ คูมือเลมที่ 3 แนวทางควบคุมปญหานํ้าเสียสําหรับองคกรบริหารทองถิ่น หนา 2-4 โดยกรม
ควบคุมมลพิษ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

50

- สารกัมมันตรังสี เปนสารที่มาจากโรงพยาบาล หรือองคการของรัฐบางประเภท
ซึ่งเปนสารอันตรายเมื่อสะสมอยูในสิ่งมีชีวิต และทําใหเกิดวัชพืชนํ้า
- ธาตุอาหาร คือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หากมีปริมาณสูงจะทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตเกินขีดของสาหราย ซึ่งทําใหออกซิเจนในนํ้าลดระดับลงได
- กลิ่น เกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเกิดจากการยอยสลายของสารอินทรีย
แบบไรอากาศ
วิธีการบําบัดนํ้าเสียประกอบดวยขั้นตอนหลายขั้นตอนดวยกัน คือ การบําบัดขั้น
เตรียมการ (Preliminary Treatment) การบําบัดขั้นตน (Primary Treatment) การบําบัดขั้นที่สอง
(Secondary Treatment) และการบําบัดขั้นสูง (Tertiary Treatment) หลังจากขั้นตอนการบําบัด
เหลานี้ ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การฆาเชื้อโรค (Disinfection) ซึ่งจะไดกลาวไวในสวน
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูลศัพทตอไป
การบําบัดขั้นเตรียมการ เปนการบําบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาด
ใหญออกจากของเหลวหรือนํ้าเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณที่ใชประกอบดวย ตะแกรงหยาบ
(Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber)
การบําบัดขั้นตน เปนการนํานํ้าเสียมาตกตะกอนซึ่งสวนใหญเปนสารอินทรียออก
จากนํ้าเสียโดยใชถังตกตะกอน (Sedimentation Tanks)
การบําบัดขั้นที่สองเปนการบําบัดนํ้าเสียที่ผานกระบวนการบําบัดขั้นเตรียมการ
และการบําบัดขั้นตนแลว แตยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรียทั้งที่ละลายและ
ไมละลายในนํ้าเสียเหลือคางอยู โดยทั่วไปการบําบัดขั้นที่สองหรือเรียกอีกอยางวาการบําบัดทาง
ชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรียในระบบภายใตสภาวะที่สามารถ
ควบคุมได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไดรวดเร็วกวาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ
แยกตะกอนจุลินทรียออกจากนํ้าทิ้งโดยใชถังตกตะกอนทําใหนํ้าทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น จากนั้นจึงผาน
เขาระบบฆาเชื้อโรค (Disinfection) เพื่อใหแนใจวาไมมีจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคปนเปอน กอนจะ
ระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ หรือนํากลับไป ใชประโยชน (Reuse)2 การบําบัดขั้นที่สองมี
หลายระบบคือ ระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ ระบบบอปรับเสถียร ระบบสระเติมอากาศ ระบบโปรย
กรอง และระบบแผนจานหมุนชีวภาพ นอกเหนือจากระบบดังกลาวซึ่งไดใหรายละเอียดไวใน
2

คัดมาจากเอกสารออนไลนของกองจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ เรื่องระบบบําบัดนํ้าเสีย – นํ้าเสียชุม
ชน จาก http://www.pcd.go.th/WaterQuality/WasteWT/menu.htm
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บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนและบันทึกขอมูลศัพทแลว ระบบบําบัดขั้นที่สองยังประกอบดวยระบบ
อื่นดังนี3้
- ระบบคูวนเวียน (Oxidation Ditch) มีลักษณะเหมือนกับระบบแอคติเวเต็ด
สลัดจ แตใชรูปถังเปนเหมือนคลองรูปไข และมักใชระบบเติมอากาศบนผิวนํ้าแบบแนวนอนที่เรียก
วา Brush rotor ในถังลึก 1 ถึง 2 เมตร ความจุของถังจะนานราว 24 ชั่วโมง
- ระบบบําบัดโดยดิน (Land application) ไดแกการเอานํ้าเสียมาใชในการ
เกษตร หรือปลอยใหซึมในดิน ทั้งนี้พืชที่ปลูกไมควรเปนพืชที่ใชในการบริโภคของมนุษย นอกจาก
นํ้าเสียนั้นจะไดรับการฆาเชื้อโรคอยางสมบูรณกอนแลว
- ระบบบอผักตบชวา (Water hyacinth pond) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียที่เปน
ธรรมชาติโดยอาศัยผักตบชวา ซึ่งสามารถเจริญเติบโตไดดีในนํ้าเสียโดยใชสารอินทรีย รวมทั้งธาตุ
อาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าเสียเปนอาหาร ทั้งยังสามารถดูดสารโลหะหนักและสารพิษ
เชน ทองแดง อารเซนิกและตะกั่วสะสมไวในตนดวย การเก็บกักใชเวลา 4-15 วัน ผักตบชวา
สามารถนํามาทําปุยหมักได แตสารพิษที่สะสมไวอาจเปนปญหาถาใชเปนปุยสําหรับพืชที่มนุษย
ใชบริโภค
- ระบบยูเอเอสบี (Upflow anaerobic sludge blanket) เปนระบบบําบัดแบบไร
อากาศ
โดยใหนํ้าเสียไหลยอนกลับจากกนบอที่เลี้ยงจุลินทรียที่ทําปฏิกริยากับบีโอดีโดยไมใช
อากาศ เพื่อทําลายบีโอดีและผลิตกาซมีเทน (methane) ระยะเวลาเก็บนาน 6 ชั่วโมง ในถังลึก 5
เมตร
- ระบบกักใหระเหย (storage and evaporation) เปนระบบที่ใชบอเก็บกักนํ้าไว
6-8 เดือนในชวงหนาฝน แลวนํามาตากแหงแบบนาเกลือบนลานตากในชวง 4-6 เดือนในฤดูแลง
เพราะประเทศไทยมีแดดจัด สามารถระเหยนํ้าได 5-6 มิลลิเมตร/วัน เมื่อนํ้าเสียระเหยไปหมดก็จะ
เหลือแตสลัดจแหงซึ่งนํามาทําปุยได
การบําบัดขั้นสูงเปนกระบวนการกําจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี
สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่นๆ ซึ่งยังไมไดถูกกําจัดโดยกระบวนการบําบัดขั้นที่สอง ทั้งนี้
เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหดียิ่งขึ้นเพียงพอที่จะนํากลับมาใชใหม (Recycle) ได นอกจากนี้ยังชวย
ปองกันการเติบโตผิดปกติของสาหรายที่เปนสาเหตุทําใหเกิดนํ้าเนา แกไขปญหาความนารังเกียจ
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ของแหลงนํ้าอันเนื่องจากสี และแกไขปญหาอื่นๆ ที่ระบบบําบัดขั้นที่สองมิสามารถกําจัดได
กระบวนการบําบัดขั้นสูง ไดแกการกําจัดฟอสฟอรัสและการกําจัดไนโตรเจน
นอกเหนือจากขั้นตอนดังกลาวขางตนแลว ผลที่ไดจากการบําบัดนํ้าเสียคือกาก
ตะกอน หรือที่เรียกกันทั่วไปวาสลัดจนั้นยังจําเปนตองนําไปบําบัดและกําจัดตอไปในขั้นตอนการ
บําบัดสลัดจ (Sludge Treatment) ตอไป ซึ่งจะไมกลาวถึงในประมวลศัพทนี้เพราะอยูนอกเหนือ
ขอบเขตการศึกษาเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน อยางไรก็ดี ในบันทึกขอมูลศัพทไดกลาวถึงวิธีการ
ตางๆ ของการบําบัดสลัดจไวเพื่อใหผูสนใจสามารถคนควาและศึกษาตอไป
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คําอธิบายบันทึกขอมูลศัพทเบื้องตน
มิติความสัมพันธ
ในเรื่องการบําบัดนํ้าเสียชุมชน นี้แบงความสัมพันธออกเปน 6 ดานคือ
1. มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา อธิบายวาเพราะเหตุใดจึงตองมี
Municipal wastewater treatment ซึ่งสาเหตุคือ Wastewater
2. มโนทัศนสัมพันธแบงตามวัตถุประสงคของกระบวนการ
อธิบายถึงวัตถุ
ประสงคของ Municipal wastewater treatment นั่นคือ เพื่อ Water discharge
3. มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานที่เกิดกระบวนการ อธิบายวาสถานที่ที่เกิด
กระบวนการ Municipal Wastewater Treatment คือ Municipal Wastewater Treatment Plant
4. มโนทัศนสัมพันธแบงตามลําดับของกระบวนการ อธิบายลําดับกระบวนการ
สําหรับ Municipal Wastewater Treatment คือ Preliminary Treatment, Primary Treatment,
Secondary Treatment, Tertiary Treatment และ Disinfection พรอมคําอธิบายและภาพ
ประกอบ
5. มโนทัศนสัมพันธแบงตามวิธีการ อธิบายแตละวิธีการที่ใชสําหรับ Municipal
Wastewater Treatment คือ วิธี Physical Treatment, Chemical Treatment และ Biological
Treatment
6. มโนทัศนสัมพันธแบงตามผลิตผลของกระบวนการ กลาวถึงผลิตผลพลอยไดที่
ไดจาก Municipal Wastewater Treatment คือ Sludge ซึ่งไมใชผลิตผลที่เกิดจากความตองการ
ของกระบวนการ
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คํายอแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนและสัญลักษณที่ใชมีดังนี้
CE
CO
GS
MC
OC
OL
PB
PE
PI
PL
PM
PN
PP
PS
PU
WP

Cause - Effect
Container – Object
Generic – Specific
Material – Process
Object – Characteristics
Object - Location
Process – By-product
Phenomenon – Measurement
Process – Instrument
Process – Location
Process - Method
Process – Next Process
Process – Product
Problem – Solution
Process – Purpose
Whole – Part

รายละเอียดความหมายของแตละความสัมพันธไดกลาวไวในตารางที่ 1 มโนทัศนสัมพันธ
แบบตางๆ ที่ใชในประมวลศัพท
ความหมาย

สัญลักษณ
ใชแสดงมโนทัศนหนึ่ง
XX
or

หมายถึงมโนทัศนสองมโนทัศนที่มีความสัมพันธระหวางกัน ความ
สัมพันธนนั้ กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ 2 ตัวอักษร
หมายถึงมโนทัศน 2 มโนทัศนที่เปนทางเลือกทางใดทางหนึ่ง
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ดัชนีแผนภูมิแสดงความสัมพันธและภาพประกอบ
ดัชนีแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
NW01
NW02
NW03
NW04
NW05
NW06
NW07
NW08
NW09
NW10
NW11
NW12
NW13
NW14
NW15
NW16
NW17
NW18
NW19
NW20
NW21
NW22
NW23
NW24
NW25
NW26
NW27
NW28
NW29
NW30

Cause of Wastewater Treatment
Wastewater
Total Solids
Suspended Solids
Objective of Wastewater Treatment
Water Discharge
Place of Wastewater Treatment
Municipal Wastewater Treatment Process
Preliminary Treatment
Screening
Bar Screen
Communition
Screenings
Grit Removal
Primary Treatment
Sedimentation
Primary Effluent
Secondary Treatment
Secondary Effluent
Activated Sludge Process
Aeration Tank
Mixed Liquor
Secondary Clarifier
Stabilization Pond System
Stabilization Pond
Aerated Lagoon System
Trickling Filter System
Medium
Rotating Biological Contactor
Disinfection

A1
CW02
CW05
CW09
A2
NW06
A3
A4
CW16
CW17
CW18
CW22
CW24
CW26
CW31
CW32
CW36
CW37
CW39
CW40
CW41
CW43
CW45
CW47
CW49
CW52
CW55
CW57
CW59
CW61
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NW31
NW32
NW33
NW34
NW35

Tertiary Treatment
Nitrogen Removal
Methods of Wastewater Treatment
Biological Treatment
By-Product of Municipal Wastewater Treatment

CW66
CW67
A5
CW73
A6

ดัชนีภาพประกอบ
PW01
PW02
PW03
PW04
PW05
PW06
PW07
PW08
PW09
PW10

Preliminary Treatment Process (1)
Preliminary Treatment Process (2)
Primary Treatment Process
Secondary Treatment Process
Activated Sludge Process
Stabilization Pond System
Aerated Lagoon System
Trickling Filter System
Rotating Bio-Disc System
ภาพขยาย Disc และถังตกตะกอน

CW16
CW16
CW31
CW37
CW40
CW48
CW51
CW55
CW59
CW59
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A1 มโนทัศนสัมพันธแบงตามสาเหตุของปญหา

Municipal Wastewater
PS

Municipal Wastewater
Treatment

NW01 : Cause of Wastewater Treatment
PS = Problem - Solution
คําอธิบาย : การบําบัดนํ้าเสียชุมชน (Municipal Wastewater Treatment) เปนการแกปญหานํ้าเสียชุมชน
(Municipal Wastewater) โดยการทําลายสิ่งสกปรกตางๆ ที่มีอยูในนํ้าเสียใหมีปริมาณลดลงจนอยูในระดับที่จะ
ไมกอใหเกิดปญหานํ้าเสียขึ้นในแหลงนํ้าที่รับนํ้าเสีย
CW01 Concept : Municipal
Eng = Municipal Wastewater Th = การบําบัดนํ้าเสียชุมชน
Wastewater Treatment
Treatment [WT002.TXT]
[TH006] [TH002]
Features : วิธกี ารทีใ่ ชในการบําบัดนํ้าเสียมีมากมายและประกอบดวยวิธีการทั้งทาง Physical, ทาง chemical และ
ทาง biological วิธกี ารบําบัดนํ้าเสียอาจแบงไดเปน 6 ขั้นตอนคือ Preliminary Treatment, Primary Treatment,
Secondary Treatment, Disinfection, Sludge Treatment และ Tertiary Treatment กระบวนการบําบัดนํ้าเสียมี
จุดประสงคเพือ่ ทําใหนํ้าที่ไดรับการบําบัดมีคาที่เหมาะสมตอการปลอยนํ้าลงสูผิวนํ้า การบําบัดนํ้าเสียเปนกระบวน
การหลายขัน้ ตอนเพื่อปรับปรุงนํ้าเสียกอนที่จะปลอยลงสูแหลงนํ้า นํามาใชกับผิวดิน หรือนํากลับมาใชใหม
Conceptual Relations : ดูภาพ NW01
คําอธิบาย : 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
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CW02

Concept : Municipal
Wastewater

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

Th = นําเสี
้ ยชุมชน [TH002]
[TH007] [TH005] นําเสี
้ ยจากชุม
ชน [TH006] นํ้าทิ้งจากแหลงชุม
ชน [TH001]
Features : นําเสี
้ ยประกอบดวย Organic และ Inorganic นําเสี
้ ยชุมชนคือผลที่ไดจากการใชนํ้าในบานเรือน โรง
งาน สํานักงานและสถานที่ตางๆ ในชุมชน
Conceptual Relations :
Biological
Oxygen
Demand

PE

Municipal Wastewater

PE

Chemical
Oxygen
Demand

CE

Total solids
OC

OC

Organic Matter

Inorganic
Matter

NW 02 : Wastewater
CE = Cause – Effect
PE = Phenomenon – Measurement
OC = Object – Characteristic
คําอธิบาย : สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดนํ้าเสียคือ Total solids ทีพ่ บในนํ้าเสียซึ่งมีคุณสมบัติเปน Organic Matter หรือ
Inorganic Matter คาความสกปรกของนํ้าเสียสามารถวัดไดดวยคา 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
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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
สภาพของนํ้าเสียและความตองการออกซิเจน โดยทัว่ ไป สารอินทรียที่ยอยสลายไดทางชีวภาพซึ่งประกอบดวย
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน จะวัดในคาของ BOD และ COD BOD เปนหนวยวัดที่บอกถึงความเขมขนของ
สารอินทรียใ นนําเสี
้ ย คาบีโอดีที่สูงจะหมายถึงความตองการออกซิเจนที่มากขึ้นของแบคทีเรียในนํ้า นํ้าที่ผาน
Primary Treatment สามารถลดคา BOD รอยละ 35 การใช COD ทดสอบอาจเปนสิ่งที่นิยมมากกวาเพราะไดผล
เร็วกวา BOD ทีต่ อ งทดสอบภายในเวลา 5 วัน คานํ้าทิ้งขั้นที่สอง (Secondary effluent) อาจมีคา BOD ที่ 20 มก./
ล. และคา COD 60-100 มก./ล. BOD เปนหนวยวัดความสามารถในการยอยสลายออกซิเจนในนํ้าทางชีววิทยา
แตไมใชการวัดการยอยสลายสารอินทรียที่เปนไปไดทั้งหมดที่พบในนํ้าเสีย
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คําอธิบาย : 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 Eng = Chemical Oxegen
Th = ซีโอดี [TH002] [TH007]
Demand
Demand (COD) [WT011.TXT]
Features : การทดสอบ COD เปนการวัดคาออกซิเจนที่ใชโดยสารอินทรียในตัวอยางนํ้าระหวางการยอยสลายสาร
เคมี คําวา BOD หรือ COD เปนหนวยวัดสภาพของนํ้าเสียและความตองการออกซิเจนระหวางการยอยสลาย
ประโยชนของการทดสอบคา COD เมือ่ เปรียบเทียบกับ BOD คือ 1. COD ทําใหรูผลทดสอบไดดีกวา 2. การ
ทดสอบ COD ใชตวั อยางปริมาณนอยกวา 3. การทดสอบ COD ใชสารประกอบทางเคมีที่หลากหลายกวา การ
ทดสอบทีใ่ ชกันทั่วไปสําหรับความเขมขนของนํ้าเสียโรงงานคือการทดสอบ COD ซึง่ เปนการวัดความตองการ
ออกซิเจนทีใ่ ชทางเคมีดวยตัวออกซิไดซที่เขมขนในสารละลายที่เปนกรด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คําอธิบาย : 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 = ของแข็ง [TH005] [TH003]
ปริมาณของแข็ง [TH006] ของ
แข็งทัง้ หมด (ทีเอส) [TH002]
[TH007]
Features : สําหรับนํ้าเสียที่มีความเขมขนปานกลาง Total Solid แบงออกเปน Organic หรือ Inorganic Total
Solid แยกออกไดเปนวัสดุแขวนลอย (Suspended) และที่ละลาย (Dissolved) ในนํ้าเสีย
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW02

Total Solids

GS

GS

Suspended
Solids

Dissolved
Solids

NW03 : Total Solids
GS = Generic – Specific
คําอธิบาย : 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
Eng = Organic Matter
Th = สารอินทรีย [TH001]
[WT011.TXT], , Organic
[TH002] [TH003] [TH004]
Solids [WT001.TXT],
[TH005] [TH006] [TH007]
Features : นําเสี
้ ยประกอบดวยสารอินทรีย และ สารอนินทรีย คาสารอินทรียโดยประมาณในนํ้าเสียชุมชนทั่วไป
ประกอบดวยคารโบไฮเดรตรอยละ 50 โปรตีนรอยละ 40 ไขมันรอยละ 10 คาพีเอชที่ 6 ขึ้นไป ในการบําบัดขั้นตน
(Primary Treatment) เปนการกําจัดสารอินทรียที่จมตัวได (Settleable organics) ออกจากนํ้าเสียใน Settling
Tanks หรือ Clarifiers
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คําอธิบาย : 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]
CW06

Concept : Organic Matter
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Grammatical Category : Noun
CW07

Concept : Inorganic Matter

Eng = Inorganic Matter
[WT001.TXT],

CW08

Concept : Dissolved Solids

Eng = Dissolved Solids
[WT005.TXT]

Th = สารอนินทรีย [TH001]
[TH002] [TH003] [TH005]
[TH006] [TH007]
Features : นําเสี
้ ยประกอบดวยสารอินทรียและสารอนินทรีย ในนํ้าเสียประกอบดวยสารอนินทรียมากมายเชน
กรวด ทราย และถาน ซึ่งรวมเรียกวา Grit สารอนินทรียอ าจรวมกับนํ้าและทําใหเกิดของแข็งที่ละลายในนํ้า
(Dissolved solids) เชน คลอไรด หรืออาจอยูในรูปของของแข็งแขวนลอยที่ไมละลายนํ้า ของแข็งตางๆ ที่กําจัด
สวนใหญจะเปนสารอินทรียแตอาจรวมของแข็งที่เปนสารอนินทรียดวย ในการบําบัดขั้นตนออกแบบเพื่อกําจัดของ
แข็งทีเ่ ปนสารอินทรียและสารอนินทรียโดยกระบวนการทางกายภาพคือการ sedimentation และ flotation
Conceptual Relations : ดูภาพ NW02
คําอธิบาย : 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

Th = ของแข็งละลาย [TH005]
ของแข็งละลายนํ้า [TH002] ของ
แข็งละลายนํ้า [TH003]
[TH007]
Features : Dissolved Solids คือของแข็งละลายที่จะพบไดในนํ้าเสีย สามารถทดสอบวาเปนของแข็งละลายหรือ
ไมโดยการผานกระดาษกรอง สารอนินทรียในนํ้าเสียเมื่อผสมกับนํ้าอาจทําใหเกิดของแข็งละลายเชน คลอไรด หรือ
อาจยังคงอยูในรูป Suspended Solids ก็ได
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW03
คําอธิบาย : 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) ขึน้ อยูก บั ปริมาณมิลลิกรัมของของแข็งในนํ้า 1 ลิตรที่จมตัวภายในเวลา 1 ชั่วโมง
ของแข็งแขวนลอยเปนวัตถุที่ไมละลายในนํ้าเสียซึ่งจะไมผานกระดาษกรอง วัตถุประสงคของการบําบัดขั้นตน (
Primary Treatment) คือการกําจัดของแข็งแขวนลอยออกจากนํ้าเสียโดยการตกตะกอนหรือการทําใหลอย
Conceptual Relations : ดูภาพ NW03
Suspended
solids
GS

Settleable
solids

GS

Nonsettleable
solids
GS

Floating solids

NW04 : Suspended Solid
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย : ของแข็งแขวนลอยแบงออกไดเปน Settleable solids และ Nonsettleable solids และ
Nonsettleable Solids ประกอบดวย 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 เปนสิ่งของที่ลอยนํ้าที่ไมตกจม จึงมีคณ
ุ ลักษณะคลายกับ Nonsettleable solids ซึ่งมี
ลักษณะแขวนลอยในนํ้า และพบวาใน [WT006.TXT] ปรากฎคูกับคําวา Settleable Solids ในประโยค Primary
Treatment involves the removal of most of the floating and settleable solids from wastes by mechanical
means. ในทีน่ ี้จึงจัดใหเปนประเภทยอยของ Nonsettleable solids

CW10

Concept : Settleable Solids

Eng = Settleable Solids
[WT002.TXT]

Th = ตะกอนหนัก [TH005] ของ
แข็งจมตัวได [TH002] ของแข็งที่
ตกตะกอนได [TH003] ปริมาณ
ตะกอนหนัก [TH007]
Features : ในการบําบัดขั้นตน ของแข็งจมตัวได (Settleable Solids) สวนใหญจะแยกออกหรือกําจัดออกจากนํ้า
เสียโดยการตกตะกอนซึ่งเปนกระบวนการทางกายภาพ การบําบัดขั้นตนประกอบดวยการตกตะกอนของนํ้าเสียที่
ผานการกรองดวยตะแกรง (screened) และการกําจัดกรวดและทราย (degritted) แลว ในการบําบัดนี้สามารถ
กําจัดของแข็งแขวนลอยไดมากกวารอยละ 50
Conceptual Relations : ดูภาพ NW04
คําอธิบาย : 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
Eng = Nonsettleable Solids
Th = ของแข็งไมจมตัว [TH002]
Solids
[WT005.TXT]
Features : ของแข็งแขวนลอยแบงไดเปนของแข็งจมตัวไดและของแข็งไมจมตัว ขึ้นอยูกับปริมาณมิลลิกรัมของของ
แข็งทีจ่ ะจมตัวในนํ้าปริมาตร 1 ลิตรภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW04
คําอธิบาย : 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
Th = สิง่ สกปรกที่ลอยอยูบนผิว
[WT002.TXT], Floating object นํ้า (TH001)
[WT017.TXT]
Features : การกําจัด Floating solids เปนการกําจัดในขั้นตอนแรกของการบําบัดนํ้าเสียซึ่งมักจะเปนการกําจัดสิ่ง
ของที่ Floating เชน เศษไม และอนุภาคที่หนัก เชน กรวดและทราย Floating solids สามารถกําจัดไดโดยใช
อุปกรณในขั้นตอนการเตรียมการ (Preliminary) ซึง่ เปนการกําจัดของแข็งแขวนลอยและของแข็งที่ Floating ซึง่ เปน
การกําจัดของแข็งแขวนลอยและของแข็งที่ Floating เพือ่ กําจัดของแข็งหนักที่เปนสารอนินทรีย และนํ้ามันและไข
มันที่มีมากเกินไป
Conceptual Relations : ดูภาพ NW04
คําอธิบาย : 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

Municipal Wastewater
Treatment

PU

Water Discharge

NW05 : Objective of Wastewater Treatment
PU = Process - Purpose
คําอธิบาย : การบําบัดนําเสี
้ ยชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อปลอยนํ้าที่บําบัดแลวลงสูแมนํ้าลําคลอง
CW13 Concept : Water Discharge Eng = Discharge (n.)
Th = การระบายนํ้าทิ้ง [TH002]
[WT011.TXT], Discharge (v.)
[WT001.TXT]
Features : กระบวนการบําบัดนําเสี
้ ยมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดของแข็งแขวนลอยในนํ้าอยางเพียงพอเพื่อที่จะระบาย
นําที
้ ่ไดรับการบําบัดแลวลงใน Receiving Water โดยไมใหสงผลกระทบตอการใชนํ้า กอนระบายนํ้าทิ้งสู
receiving water (เชน แมนํ้า ลําธาร หรือทะเล) นํ้าจะไดรับการ Disinfect โดยวิธีการ Chlorination Ozonation
หรือวิธีอื่นๆ
Conceptual Relations : ดูภาพ CW05, NW18
Water Discharge
PL

Receiving Water

NW06 : Water Discharge
PL = Process - Location
คําอธิบาย : การระบายนํ้าเสียเกิดขึ้นที่ Receiving Water
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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 = แหลงรับนํ้าทิ้ง [TH001]
แหลงนํ้ารองรับ [TH002] แหลง
รองรับนํ้าทิ้ง [TH006]
Features : ในการปลอยนําเสี
้ ยลงสูแหลงรับนํ้าทิ้ง นํ้าเสียจะตองไดรับการบําบัดอยางเพียงพอเพื่อปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายตอแหลงรับนํ้าทิ้งจนไมสามารถใชนํ้าได เชน การใชในชีวิตประจําวัน กอนปลอยนํ้าลงสูแหลงรับนํ้าทิ้ง
นําจะได
้
รับการ Disinfect (โดยการ Chlorination, Ozonation) หรือวิธีอื่นกอน
Conceptual Relations : ดูภาพ NW06
คําอธิบาย : 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 : มโนทัศนสัมพันธแบงตามสถานที่เกิดกระบวนการ
Municipal Wastewater
Treatment
PL

Municipal Wastewater
Treatment Plant

NW07 : Place of Wastewater Treatment
PL = Process - Location
คําอธิบาย : กระบวนการการบําบัดนํ้าเสียเกิดขึ้นที่โรงบําบัดนํ้าเสีย
CW15 Concept : Municipal
Eng = Wastewater treatment Th = โรงบําบัดนํ้าเสีย [TH007]
Wastewater Treatment Plant Plant [WT001.TXT], Sewage
Treatment Plant [WT006.TXT],
Treatment Plant [WT001.TXT]
Features : โรงบําบัดนําเสี
้ ยออกแบบเพื่อกําจัดสารอินทรียและสารอนินทรียเพียงพอที่จะสามารถปลอยนํ้าเสียโดย
ไมสง ผลกระทบตอวัตถุประสงค นํ้าเสียจะถูกสงตรงจากบานไปยังโรงบําบัดนํ้าเสียซึ่งจะระบายนํ้าที่ไดรับการบําบัด
แลวลงพื้นดิน
Conceptual Relations : ดูภาพ NW07
คําอธิบาย : 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
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A4 : มโนทัศนสัมพันธแบงตามลําดับของกระบวนการวิธีการ

Municipal Wastewater
Treatment
WP
WP

Preliminary
Treatment

Primary
Treatment

WP

Secondary
Treatment

WP

WP

Tertiary
Treatment

Disinfection

NW08 : Municipal Wastewater Treatment Process
WP = Whole - Part
คําอธิบาย การบําบัดนํ้าเสียชุมชนประกอบดวยกระบวนการตางๆ คือ Preliminary Treatment, Primary
Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, และ Disinfection
CW16 Concept : Preliminary
Eng = Preliminary Treatment Th = การกําจัดขั้นเตรียมการ
Treatment
[WT003.TXT]
[TH001] การบําบัดขั้นเตรียม
การ [TH002]
Features : โดยทัว่ ไปแลว การบําบัดขั้นเตรียมการประกอบดวยกระบวนการ Screening และ Grit removal การ
บําบัดขัน้ เตรียมการมีจุดประสงคเพื่อเตรียมนํ้าเสียสําหรับการบําบัดขั้นตอไป แตไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพนํ้าเสีย

70
Conceptual Relations : ดูภาพ NW06
Screening

1.

Degritted
wastewater

Grit Reomval

Bar screen

wastewater

To Primary Treatment

Grit chamber

PW01 : Preliminary Treatment Process
Comminution
2.

Degritted
wastewater

Grit Reomval
Comminuting devices
wastewater

To Primary Treatment

Grit chamber

PW02 : Preliminary Treatment Process
คําอธิบาย PW01 และ PW02 :
นําเสี
้ ยจากระบบรวบรวมนํ้าซึ่งประกอบดวยของแข็งแขวนลอยชิ้นใหญ กรวดทราย สารอินทรีย สารอนินทรีย สาร
แขวนลอย และสารพิษอื่นๆ ไหลเขาสูกระบวนการ Screening ซึง่ ประกอบดวยอุปกรณคือ Bar screen (1) หรือเขา
สูกระบวนการ Comminution ซึง่ ประกอบดวยอุปกรณคือ Comminutor (2) เพือ่ ทําการกรองหรือยอยของแข็งชิ้น
ใหญ จากนั้นนํ้าเสียจะผานเขาสูกระบวนการ Grit Removal ซึง่ มีอุปกรณคือ Grit chamber เพือ่ ใหกรวดทราย
ขนาดเล็กตกตะกอน จาก Grit Chamberนําเสี
้ ยจะไหลเขาสู Primary treatment ตอไป อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ
อุปกรณทใี่ ชอาจวางตําแหนงสลับกันได เชน นํ้าเสียไหลเขากระบวนการ Grit Removal กอน แลวจึงเขากระบวน
การ Screening หรือ Comminution

PP

Preliminary Treatment
WP

PP

Screenings

Degritted Wastewater

WP

Screening

PP

Grit Removal

PI

PI

Bar Screen
GS

Coarse Screen

Grit Chamber
GS

Fine Screen

NW09 : Preliminary Treatment

Grit
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WP = Whole – Part
PI = Process – Instrument
GS = Generic – Specific
PP = Process - Product
คําอธิบาย : ในการบําบัดขั้นตน (Preliminary Treatment) ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญคือ Screening ซึ่งใช
อุปกรณ Bar Screen แบงเปน Coarse Screen กับ Fine Screen ผลที่ไดจากการ Screening คือ Screenings
และกระบวนการ Grit Removal ซึง่ ใชอุปกรณคือ Grit Chamber ผลที่ไดจาก 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
Th = การกําจัดโดยใชตะแกรง
[WT008.TXT]
[TH001]
Features : การบําบัดขั้นเตรียมการประกอบดวยขั้นตอน Screening และ Grit removal การกําจัดโดยใชตะแกรง
ซึง่ เปนกระบวนการบําบัดที่เกาแกที่สุดจะกําจัดของเสียขนาดใหญออกจากนํ้าเสียเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
ตออุปกรณตางๆ ในการดําเนินการขั้นตอไป

72
Conceptual Relations : ดูภาพ PW01 และ NW09
Collection
system
PP

Municipal Wastewater

MC

MC
or

Screening

PP

Communition

PP

Screened Wastewater

NW10 : Screening
PP = Process – Product
MC = Material – Process
GS = Generic – Specific
คําอธิบาย : นําเสี
้ ยที่รวบรวมจาก Collection System จะสงมาเพื่อเขาสูกระบวนการ Screening หรือ
Comminution ผลทีไ่ ดจากกระบวนการ 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
Th = ตะแกรง [TH001] [TH003]
[WT008.TXT]
ตะแกรงดักขยะ [TH006]
Features : ตะแกรงแบงออกเปนสองกลุมคือ แบบ Coarse ซึง่ มีระยะหางกวางกวา 38 มม. และแบบ Fine ซึง่ มีชอง
เปดระหวางประมาณ 12 และ 25 มม. อุปกรณสําหรับดักขยะออกจากนํ้าเสีย ตะแกรงดักขยะนี้จะเปนอุปกรณกอน
หรือถัดจาก Grit Tank ก็ได
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW0 และ NW09

Bar Screen

GS

GS

Coarse screen

Fine screen

NW11 : Bar Screen
PT = Process – Target
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย : 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
Th = ระบบรวบรวมนํ้า [TH007]
[WT009.TXT]
Features : เปนระบบรวบรวมนํ้าเสียเพื่อสูบนํ้าเสียเขาสูโรงบําบัดนํ้าเสีย นํ้าเสียไหลจาก Collection system สู
กระบวนการกรองดวยตะแกรงหยาบ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW10
คําอธิบาย : 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
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CW20

Concept : Coarse Screen

CW21

Concept : Fine Screen

Eng = Coarse Screen
Th = ตะแกรงหยาบ [TH003]
[WT015.TXT] , Coarse Bar
[TH001] [TH007]
Rack Screens [WT001.TXT]
Features : สถานทีบ่ าบั
ํ ดนํ้าเสียสมัยใหมจะใชทั้งตะแกรงหยาบและ Fine screen ตะแกรงหยาบ โดยทั่วไปจะใช
เปนอุปกรณแรกในขั้นตอนการบําบัดจะกําจัดของแข็งและขยะที่อาจขัดขวางหรือทําใหอุปกรณในการบําบัดขั้นตอๆ
ไปเสียหาย เชน เครื่องสูบ วาลวเปดปด เครื่องเติมอากาศ และเครื่องกรอง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW11
คําอธิบาย :
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
Eng = Fine Screen
Th = ตะแกรงละเอียด [TH002]
[WT001.TXT]
[TH001] [TH007]
Features : ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) เปนอุปกรณหนึ่งในขั้นตอนการบําบัดขั้นเตรียมการ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW11
คําอธิบาย : 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 = การตัดยอย [TH002]
Features : ทางเลือกสําหรับการกรองดวยตะแกรงคือการตัดยอย การตัดยอยใชเพื่อปรับปรุงกระบวนการและการ
ปฏิบตั งิ านขัน้ ตอๆ ไป และเพื่อกําจัดปญหาที่เกิดจากของแข็งขนาดตางๆ กันที่พบในนํ้าเสีย ของแข็งตางๆ จะถูกตัด
เหลือขนาดเล็กลง
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW02, NW10

Comminution
PI

Comminuting
Devices

NW12 : Comminution
PI = Process – Instrument
คําอธิบาย : การตัดยอยเปนทางเลือกหนึ่งแทนการกรองดวยตะแกรง 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
Eng = Comminuting devices Th = devices
[WT001.TXT]
Features : Comminuting devices ประกอบดวย เครื่องบด เครื่องตัด และเครื่องตัดเปนเศษ เปนอุปกรณใชสําหรับ
ตัดของแข็งเพือ่ ใหไดขนาดที่สามารถสงกลับไปยังนํ้าเสียโดยไมเปนอันตรายและอุดตันเครื่องสูบนํ้า หรือทอ หรือสง
ผลตออุปกรณการบําบัดตอๆ มา
Conceptual Relations : ดูภาพ PW02, NW10
คําอธิบาย : -
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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
Th = ขยะตะแกรง [TH002]
[WT002.TXT]
Features : สิง่ ทีเ่ หลือจากการบําบัดขั้นเตรียมการคือขยะตะแกรงและตะกอนกรวดทรายซึ่งจะไมนําไปรวมกับ
Sludge ขยะตะแกรงคือวัสดุตางๆ ในนํ้าเสียที่ดักไดโดยตะแกรงที่มีชองเปดระหวาง 0.5 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว วิธีที่นิยมใน
การกําจัดขยะตะแกรงหลังจากทําใหนํ้าแหงแลวคือการฝง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW09

Screening

Grit Removal

PP

PP

Screenings

Grit
OL

OL

Landfill

NW13 : Screenings
PP = Process – Product
OL = Object – Location
คําอธิบาย : ในขัน้ ตอนเตรียมการ ผลที่เกิดจากการกรองดวยตะแกรงเรียกวา Screenings ผลทีเ่ กิดจากการกําจัด
กรวดและทรายเรียกวา ตะกอนกรวดทราย ทั้ง Screenings และตะกอนกรวดทรายจะสงไปยัง Landfill ตอไป

77
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
Eng = Screened Wastewater Th = Wastewater
[WT010.TXT]
Features : นําเสี
้ ยทีผ่ า นการดักดวยตะแกรงแลวจะไหลไปยังถังใหญที่เรียกวา Settling tank ซึง่ นํ้าเสียจะลด
ความเร็วลงทําใหของแข็งตางๆ ตกตะกอนลงสูกนถัง การบําบัดขั้นตน (Primary treatment) มักจะเปนการตก
ตะกอนโดยแรงโนมถวงของนํ้าเสียที่ผานการกรองดวยตะแกรงและกําจัดกรวดและทรายแลวเพื่อกําจัดของแข็งตก
ตะกอน โดยทัว่ ไปแลวของแข็งตกตะกอนจะถูกกําจัดออกมากกวาครึ่งหนึ่ง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW10, NW14
คําอธิบาย : 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
Th = การกําจัดกรวดและทราย
[WT002.TXT]
[TH005]
Features : การบําบัดขัน้ เตรียมการประกอบดวยการกรองดวยตะแกรงและการกําจัดกรวดและทราย (Grit
removal) การกําจัดกรวดและทรายแยกของแข็งที่เปนสารอนินทรีย (Inorganic) มีความหนัก และมีลักษณะ
เหมือนทรายที่จะตกจมในทอและขัดขวางกระบวนการบําบัด
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW01, PW02, NW09, NW13

Screened Wastewater
MC

Grit removal
PP

Grit

PP
MC

Degritted
wastewater

Primary
Treatment

NW14 : Grit Removal
PP = Process – Product
MC = Material – Process
คําอธิบาย : กระบวนการตอจากการกรองดวยตะแกรง คือการกําจัดกรวดและทราย (Grit removal) ทําใหเกิดผล 2
อยางคือ Grit และ Degritted wastewater หลังจากทีผ่ า นการกําจัดกรวดและทรายแลว นํ้าเสียจะสงไปเขากระบวน
การบําบัดขั้น 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
Concept : Grit Chamber

Eng = Grit Chamber
[WT005.TXT]

Th = รางตกตะกอน [TH001]
ถังดักกรวดทราย [TH003]
[TH007] [TH006] หองดักกรวด
ทราย [TH002]
Features : ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) มีลกั ษณะเปนถังรูปยาวทรงแคบ ใชเพื่อแยก Grit ออกจากนํ้าเสีย
Grit นีจ้ ะจมลงกนถัง ในขณะเดียวกันนํ้าเสียที่ไหลเขาจะชาลง สวนนํ้าเสียเมื่อผานถังดักกรวดทรายแลวจะถูกสง
ไปดําเนินการบําบัดตอในขั้นตอน Primary Treatment
Conceptual Relations : ดูภาพ PW01, PW02, NW09
คําอธิบาย : CW27
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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

Th = ตะกอนดินทราย [TH001]
กรวดทราย [TH002]
Features : ตะกอนดินทราย (Grit) คือสารอนินทรียที่เปนของแข็งซึ่งจะถูกกําจัดออกจากนํ้าเสียหลังขั้นตอนการ
กรองดวยตะแกรง นํ้าเสียประกอบดวยของแข็งแขวนลอยที่เปนสารอนินทรียจ านวนมากเช
ํ
น ทราย กากแร และ
กรวดซึง่ รวมเรียกวาตะกอนดินทราย ตะกอนดินทรายที่มีสารอินทรียมากอาจจะตองนําไปฝงเพื่อปองกันปญหา
เรื่องกลิ่น
Conceptual Relations : ดูภาพ NW09, NW13, NW14
คําอธิบาย : 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 : Grit

Eng = Grit [WT001.TXT]

Concept : Degritted
Eng = Degritted Wastewater Th = Wastewater
[WT001.TXT]
Features : การบําบัดนําเสี
้ ยขั้นตนมักประกอบดวยการตกตะกอนจมของนํ้าเสียที่ Screened และ Degritted เพื่อ
กําจัดของแข็งจมตัวได ซึ่งของแข็งแขวนลอยมากกวาครึ่งหนึ่งจะถูกกําจัด
Conceptual Relations : ดูภาพ PW01, PW02, NW09, NW14
คําอธิบาย : -
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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 : สิง่ ของตางๆ ทีก่ าจั
ํ ดและรวบรวมไดถังดักกรวดทรายและตะแกรงดักขยะจะถูกลางและนําไปยัง
Landfill เพือ่ กําจัด เนือ่ งจากของแข็งที่เปนสารอินทรียที่เบากวาถูกแยกออกจากตะกอนกรวดทราย สิ่งของที่ตกคาง
จากรางดักกรวดทรายอาจถูกลางและสงไปยัง Landfill พรอมกับของเสียจากการดักดวยตะแกรง สวนสารอินทรีย
จําเปนตองไดรับการกําจัดเปนพิเศษ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW13
คําอธิบาย :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 = การกําจัดขั้นตน [TH001]
การบําบัดขั้นตน [TH005]
[TH002]
Features : การบําบัดขั้นตน (Primary Treatment) มีวตั ถุประสงคเพื่อกําจัดของแข็งที่เปนสารอินทรียและสารอนิ
นทรียโดยการ Sedimentation และ Flotation ซึง่ เปนวิธีการทางกายภาพ วัตถุประสงคของการบําบัดขั้นตนคือลด
ความเร็วของนําเสี
้ ยอยางเพียงพอเพื่อใหของแข็งตกจมและสิ่งของที่ลอยนํ้าไดลอยขึ้นสูผิดนํ้า การบําบัดขั้นตนใช
clarifier หรือ settling tanks ซึง่ จะกําจัดของแข็งที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรียที่ตกจมไดออกจากนํ้าเสีย
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW08, NW14
Sedimentation
tanks

Degritted
wastewater

Primary
effluent

To Secondary Treatment

Primary sludge
(to Sludge treatment)

PW03 : Primary Treatment Process

คําอธิบาย :
นําเสี
้ ยที่ผานกระบวนการดักกรวดทรายแลวจะไหลเขาสู Sedimentation tanks ซึง่ ประกอบดวยถังตกตะกอนเพียง
ถังเดียวหรือหลายถังก็ได ขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณของนํ้าเสีย การตกตะกอนในขั้นตอนนี้ใชเวลานานและนํ้า
จะตองนิง่ ถังตกตะกอนมีหลายแบบดวยกันคือถังตะกอนแบบกรวย แบบกลม หรือแบบเหลี่ยม นํ้าเมื่อผานถังตก
ตะกอนแลวจะเรียกวา Primary effluent และตะกอนที่ไดเรียกวา Primary sludge จากนั้นนํ้าทิ้งขั้นตนจะผานเขาสู
กระบวนการบําบัดขั้นที่สองตอไป
Primary Sludge

PP
MC

Degritted
wastewater

Primary Treatment
PM

Flotation

PM

PP

Primary
Effluent

Sedimentation

NW15 : Primary Treatment
PM = Process - Method
PP = Process – Product
MC = Material – Process
คําอธิบาย : นําเสี
้ ยทีผ่ า นกระบวนการกําจัดกรวดและทรายแลวจะเขาสูกระบวนการบําบัดขั้นตน (Primary
Treatment) ซึง่ ประกอบดวยกระบวนการ Sedimentation หรือ Floatation ผลที่ไดจากขั้นตอนนี้เรียกวา Primary
Sludge และ (Primary) Effluent ซึง่ จะสงตอไปกระบวนการบําบัดขั้นตอไป
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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
Th = การตกตะกอน [TH001]
[WT001.TXT], Primary
[TH005] [TH002] [TH004]
Sedimentation [WT011.TXT] [TH007]
Features : กระบวนการตกตะกอน (Sedimentation) คือการจมตัวของของแข็งที่ลอยอยูในนํ้าเสียลงสูกนถัง ซึ่งเปน
กระบวนการทางกายภาพ กระบวนการตกตะกอนนี้ใชอุปกรณคือถังตกตะกอนซึ่งประกอบดวยถังเพียงหนึ่งถังหรือ
หลายถังก็ไดขึ้นอยูกับสภาพและปริมาณของนํ้าเสีย
Conceptual Relations : ดูภาพ PW03 และ NW15

Sedimentation

PL

Flotation

PL

Sedimentation Tank

NW16 : Sedimentation
PL = Process – Location
คําอธิบาย : กระบวนการ Sedimentation และ Flotation เกิดขึน้ ในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

83
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 = การทําใหลอย [TH001]
Features : การทําใหลอย (Floatation) เปนวิธกี ารหนึ่งในการแยกของแข็งแขวนลอยออกจากนํ้าเสีย เปนวิธีที่ตรง
กันขามกันกับวิธีการตกตะกอน (Sedimentation) ใชเพือ่ แยกไขมันและนํ้ามันที่ไมสามารถจมตัวในถังตกตะกอนได
Conceptual Relations : ดูภาพ NW15, NW16
คําอธิบาย : 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
Th = ถังตกตะกอน [TH001]
[WT011.TXT] Settling Tank
[TH005] [TH002] [TH007]
[WT003.TXT] Clarifier
[WT003.TXT]
Features : ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ออกแบบขึน้ เพื่อเก็บกักนํ้าเปนเวลาหลายชั่วโมงเพื่อใหของแข็ง
แขวนลอยตกตะกอนลงสูกนถัง
Conceptual Relations : ดูภาพ PW03, NW16
คําอธิบาย : -

84
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
Th = สลัดจขั้นตน [TH002]
[WT002.TXT] Raw Sludge
[WT010.TXT]
Features : เปนกากตะกอนทีไ่ ดจากการบําบัดขั้นตน หมายถึงสิ่งที่ตกตะกอนอยูที่กนถังในขั้นตอนการตกตะกอน
(Sedimentation)
Conceptual Relations : ดูภาพ PW03 และ NW15
คําอธิบาย : 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
Th = นําทิ
้ ง้ ขั้นตน [TH002]
[WT001.TXT], Primary
Sewage [WT017.TXT]
Features : นําทิ
้ ้งขั้นตน (Primary Effluent) เปนนําเสี
้ ยที่ผานการบําบัดแลวจากกระบวนการตกตะกอนและจะถูก
สงไปยังการบําบัดขั้น Secondary Treatment ตอไป นํ้าทิ้งขั้นตนจะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น คือมีปริมาณของแข็ง
แขวนลอยลดลงรอยละ 40-60 และมีคาบีโอดีลดลงรอยละ 15-35
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW03, NW15, NW22
Primary Effluent
MC

Secondary
Treatment

NW17 : Primary Effluent
MC = Material – Process
คําอธิบาย : ผลที่ไดจากการบําบัดขั้นตนคือ 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 = การกําจัดขั้นที่สอง
[TH001] การบําบัดขั้นที่สอง
[TH005] [TH007] การบําบัดนํ้า
เสียขั้นสอง [TH002]
Features : การบําบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) เปนขั้นตอนตอจากการบําบัดขั้นตน (Primary
Treatment) การบําบัดขัน้ ทีส่ องประกอบดวยการบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีชีวภาพโดยใชจุลินทรียชนิดตางๆ ในสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสม ระบบที่ใชในการบําบัดขั้นที่สองมีหลายระบบ เชน Trickling Filter, Activated Sludge, หรือ
Lagoons ในการบําบัดขั้นที่สองนี้สามารถลดคาบีโอดีและของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 85-95 ผลของการบําบัดขั้น
นีจ้ ะเกิดเปน Secondary Sludge
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW03 และ NW08, NW17

Primary
effluent

Secondary
effluent

Secondary
treatment
To Disinfection or Tertiary Treatment

PW04 : Secondary Treatment Process
คําอธิบาย : นําทิ
้ ง้ ทีผ่ า นการบําบัดขั้นตนจะเขาสูกระบวนการบําบัดขั้นที่สองซึ่งประกอบดวยระบบตางๆ กัน การ
เลือกใชขนึ้ อยูกับความเหมาะสมของพื้นที่และตนทุน ผลที่ไดจากการบําบัดขั้นที่สองคือ Secondary Sludge และ
Secondary effluent ซึง่ จะสงตอไปเพื่อ Disinfection หรือ Tertiary treatment ตอไป
Primary effluent
MC

PP

Secondary Treatment
GS

Activated
Sludge
System

GS

Oxidation
Ponds/
Stabilization
Ponds System

Secondary
Sludge

GS

GS

Aerated
Lagoons
System

Secondary
Effluents

PP
GS

Trickling
Filter
System

Rotating
Biological
Contractor
System

NW18 : Secondary Treatment
MC = Material – Process
PP = Process – Product
GS = Generic – Specific
คําอธิบาย : การบําบัดขัน้ ทีส่ อง (Secondary Treatment) เปนการบําบัดนํ้าเสียโดยใชระบบที่บําบัดตางๆ คือ
ระบบ Activated Sludge, ระบบ Oxidation Ponds หรือ Stabilization Ponds ระบบ Aerated Lagoons ระบบ
Trickling Filters และระบบ RBC ผลที่ไดจากการบําบัดขั้นที่สองคือ Secondary Sludge และ Secondary
Effluents
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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
Eng = Secondary Sludge
Th = Sludge
[WT011.TXT]
Features : Secondary sludge เปนของแข็งทีก่ าจั
ํ ดออกจากถังตกตะกอนซึ่งใชเพื่อแยกนํ้าและสารอินทรียออก
จากกัน ในโรงบําบัดนํ้าเสีย นอกเหนือจากสลัดจขั้นตนแลว ยังเกิด Secondary sludge ซึง่ ประกอบดวยจุลินทรีย
ซึง่ เพิม่ จํานวนขึ้นเพราะการกินจุลินทรียเปนอาหาร
Conceptual Relations : ดูภาพ NW18
คําอธิบาย :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
Eng = Secondary Effluent
Th = นําทิ
้ ้งขั้นที่สอง [TH002]
Effluent
[WT001.TXT]
Features : นําทิ
้ ้งขั้นที่สอง (Secondary Effluent)* จะมีคณ
ุ ภาพที่ดีกวานํ้าทิ้งขั้นตน คือมีคาบีโอดีประมาณ 20
มิลลิกรัม/ลิตร และมีคาซีโอดี 60-100 มิลลิกรัม/ลิตร อยางไรก็ดี ในนํ้าทิ้งขั้นที่สองยังคงมีสารแขวนลอยและมี
ปริมาณบีโอดีอยูในระดับหนึ่งเพราะ Secondary Clarifier ยังไมสามารถกําจัดแบคทีเรียออกไดหมด
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW04 และ NW18, NW30
Secondary Effluent
MC

MC

or
Tertiary
Treatment

Disinfection
PN
MC

Water Discharge

PP

(Tertiary)
treated
wastewater

NW19 : Secondary Effluent
MC = Material - Process
PN = Process – Next Process
PP = Process - Product
คําอธิบาย : นําทิ
้ ง้ ขั้นที่สองจะสงตอไปยังกระบวนการ Disinfection โดยไมจําเปนตองผาน Tertiary Treatment**
หรือสงตอมาเพื่อบําบัดขั้น Tertiary Treatment กอนแลวจึงผานเขากระบวนการ Disinfection เพือ่ วัตถุประสงคใน
การระบายนํ้าทิ้งลงแหลงนํ้าตอไป
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 : *หากนําทิ
้ ้งที่ผานกระบวนการขั้นที่สองไมตองผานกระบวนการ Tertiary treatment นําทิ
้ ้งที่สามารถปลอย
ลงสูแหลงรับนํ้าไดจะเรียกวา Final Effluent
** การที่จะตองผานกระบวนการ Tertiary Treatment หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชนํ้าเปนหลัก เชน
ถาตองการบําบัดนํ้าเพื่อดื่มจําเปนตองผาน Tertiary Treatment ถานําทิ
้ ง้ จากการบําบัดขั้นสองมีคาพารามิเตอร
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหปลอยลงสูแหลงนํ้าได ก็ไมจําเปนตองผานกระบวนการ Tertiary Treatment นําเมื
้ ่อผาน
Tertiary treatment และ Disinfection แลว นํ้าทิ้งที่พรอมจะปลอยลงสูแหลงรับนํ้าจึงจะเรียกวา Final effluent
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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] ระบบบําบัดนํ้า
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ
[TH007]
Features : กระบวนการแอกทิเวเต็ด สลัดจ (Activated Sludge Process) เกิดขึน้ ในประเทศอังกฤษในป ค.ศ.
1914 เปนระบบทีเ่ กี่ยวกับการผลิตกลุมจุลินทรียที่สามารถการบําบัดแบบชีวภาพที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW04, NW18
Aeration
Primary
effluent

Aeration
tank

Activated
sludge

Mixed
liquor

Return
activated
sludge

Secondary
clarifier

Secondary
effluent

Excess activated
Sludge
(To Sludge Treatment)

PW05 : Activated Sludge Process
คําอธิบาย : ระบบแอกทิเวเต็ด สลัดจ (AS) ประกอบดวยถังเติมอากาศและถังตกตะกอน นํ้าทิ้งขั้นตนจะถูกสูบ
เขามาทีถ่ งั เติมอากาศเพื่อทําปฏิกริยากับแบคทีเรีย แบคทีเรียจะถูกเรงใหเร็วขึ้นโดยการเพิ่มออกซิเจนโดยการเติม
อากาศ (Aeration) เมือ่ แบคทีเรียเติบโตเพิ่มมากขึ้นจะจับตัวเปนตะกอนชิ้นใหญสีนํ้าตาลเขมเรียกวา Activated
sludge สวนนําที
้ ผ่ สมระหวางนํ้าทิ้งกับตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศเรียกวา Mixed liquor หลายชั่วโมงผานไป
Mixed liquor จะไหลจาก Aeration tank เขาสูถังตกตะกอน (Secondary clarifier) เพือ่ แยกตะกอนแบคทีเรียออก
สวนตะกอนแบคทีเรียที่จมอยูกนถังสวนใหญจะถูกสูบเขาไปในถังเติมอากาศเพื่อรักษาปริมาณแบคทีเรีย ตะกอนที่
สูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศเรียกวา Return activated sludge และตะกอนแบคทีเรียที่ไมตองการใชงานอีกตอ
ไปที่เรียกวา Excess activated sludge จะถูกนําไปกําจัดในขั้นตอน Sludge treatment ตอไป
Activated Sludge
Process
PI

Aeration
Tank

PI

Secondary
Clarifier

NW20 : Activated Sludge Process
PI = Process – Instrument
คําอธิบาย : กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge Process) ประกอบดวยอุปกรณ Aeration Tank
และ Secondary Clarifier

91
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 = ถังเติมอากาศ [TH001]
[TH002] [TH005] [TH006]
[TH004] [TH007]
Features : ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) เปนอุปกรณอยางหนึ่งในระบบเอเอส ในถังเติมอากาศจะมีการเติม
ออกซิเจนเขาไปในนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดขั้นตนแลว เพื่อใหออกซิเจนแกแบคทีเรีย นําทิ
้ ้งนี้จะผสมกับตะกอน
แบคทีเรียและทําใหเกิด Mixed Liquor

92
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW20

Aeration

Primary effluent
PL
OL

Aeration Tank
CO

Mixed
Liquor

NW21 : Aeration Tank
PL = Process - Location
CO = Container – Object
OL = Object - Location
คําอธิบาย : ในถังเติมอากาศ (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 = การเติมอากาศ [TH002]
[TH005] [TH004] [TH007]
Features : การเติมอากาศ (Aeration) เขาสูถ งั เติมอากาศมีวัตถุประสงคคือ เพื่อผสม Returned Sludge กับนํ้าทิ้ง
ทีไ่ ดจากการบําบัดขั้นตน เพื่อรักษาสภาพของการแขวนลอยใหกับ Activated Sludge และเพื่อใหออกซิเจนซึ่งจะ
ทําใหเกิดปฏิกริยาทางชีวภาพที่จําเปนเพื่อทําใหนํ้าเสียมีคาที่คงที่ การเติมอากาศเพียงระยะเวลาสั้นจะทําใหสลัดจ
ทีเ่ กิดขึ้นทําการลดคาบีโอดีลงได
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW21
คําอธิบาย : 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
Th = นําตะกอน
้
[TH002] นํ้า
[WT003.TXT]
สลัดจ [TH002]
Features : นําตะกอน
้
(Mixed Liquor) เกิดจากการผสมกันของนํ้าทิ้ง สิ่งแขวนลอยในนํ้าเสีย และจุลินทรีย นํ้า
ตะกอนนีจ้ ะไหลเขาสูถังตกตะกอน จะเกิดการตกตะกอนของ Activated Sludge และ Activated Sludge บางสวน
จะนําไปกําจัดตอไป บางสวนถูกสงกลับไปที่ถังเติมอากาศเพื่อทําหนาที่ตอไป กระบวนการประกอบดวยการผสม
activated sludge ซึง่ สงกลับมาจากถังตกตะกอน กับนํ้าทิ้งขั้นตนเพื่อสรางนํ้าตะกอนซึ่งจะไดรับการเติมอากาศ
และ Activated sludge จะตกตะกอนออกจากนํ้าตะกอนนี้ตอไป
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW21

Mixed Liquor
WP

WP

Activated
Sludge

Primary Effuent

NW22 : Mixed Liquor
WP = Whole - Part
คําอธิบาย : นําตะกอน
้
(Mixed Liquor) ประกอบดวยนํ้าทิ้งที่เกิดจากการบําบัดขั้นตน และ Activated Sludge
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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
Th = แอคติเวเต็ดสลัดจ เอเอส
[WT001.TXT]
[TH002]
Features : แอคติเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge) เปนตะกอนสีนํ้าตาลที่ประกอบดวยสารอินทรียที่ไดจากนํ้าเสีย
และแบคทีเรีย เกิดจากการที่แบคทีเรียใชสารอินทรียที่เหลืออยูในนํ้าทิ้งเปนอาหาร เมื่อแอคติเวเต็ดสลัดจนี้ถูกสงไป
แยกที่ clarifier บางสวนของแอคติเวเต็ดสลัดจจะถูกสงกลับไปยังถังเติมอากาศเพื่อใหแบคทีเรียและโปรโตซัวสา
มารถกําจัดของเสียในนํ้าเสียตอไปได
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW21, NW22, NW23
คําอธิบาย : 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
Th = ถังตกตะกอน [TH001]
[WT001.TXT] Final
[TH005]
sedimentation tank
[WT010.TXT], Secondary
settling tank [WT011.TXT]
Features : ถังตกตะกอน (Secondary Clarifier) มีหนาทีแ่ ยกแอคติเวเต็ดสลัดจออกจากนํ้าตะกอน นับเปนอุปกรณ
ทีส่ าคั
ํ ญในระบบแอคติเวเต็ดสลัดจและระบบ Trickling filter เพราะจะทําหนาที่แยกแบคทีเรียออกจากนํ้าทิ้งกอน
ระบายนํ้าออกไป แอคติเวเต็ดสลัดจบางสวนจากถังตกตะกอนซึ่งเรียกวา Return sludge จะนํากลับมาใชใหมเปน
เสมือน “เมล็ด” สําหรับสรางประชากรแบคทีเรียในถังเติมอากาศ ถังตกตะกอนใชเพื่อแยกนํ้าออกจากสิ่งมีชีวิต
อินทรีย ของแข็งที่กําจัดออกเรียกวา Secondary sludge
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW20

Secondary Clarifier

CO

Mixed Liquor
WP

WP

Activated sludge

WP

Secondary effluent

WP

Excess Activated
Sludge

Return Activated
Sludge

NW23 : Secondary Clarifier
CO = Container - Object
WP = Whole – Part
คําอธิบาย : ในถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary Clarifier) ประกอบดวยนํ้าตะกอนซึ่งประกอบดวยนํ้าที่ไดรับ
การบําบัดขั้นที่สองแลว (Secondary effluent) และแอคติเวเต็ดสลัดจ ซึ่งสวนหนึ่งจะใชเปน Return activated
sludge และอีกสวนหนึ่งจะเปน Excess activated sludge
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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
Th = สลัดจสูบกลับ [TH002]
Sludge [WT001.TXT] , RAS
ตะกอนจุลินทรียที่สูบกลับ
[WT001.TXT] , Returned
[TH007]
Sludge [WT001.TXT]
Features : สลัดจบางสวนจะถูกสูบออกจากถังเพื่อใชเปนสลัดจสูบกลับในถังเติมอากาศ สลัดจที่นํากลับมาใชใหม
เรียกวาสลัดจสบู กลับ ปริมาณของแขวนลอยในนํ้าตะกอนจะตกจมอยูในถังตกตะกอนและจะถูกสงกลับไปยังถัง
เติมอากาศเปนสลัดจสูบกลับ
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW23
คําอธิบาย : 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
Th = สลัดจสวนเกิน [TH002]
Sludge [WT001.TXT] Excess ตะกอนสวนเกิน [TH004]
sludge [WT001.TXT]
[TH007]
Features : สลัดจสว นเกินจะตองกําจัดออกกอนที่จะไมสามารถใชเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกไดเพราะสิ่งมีชีวิตอินทรียที่
ใชอากาศตายไปเนือ่ งจากสภาพไรออกซิเจนที่กนถัง สลัดจสวนเกินจะถูกกําจัดออกจากกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
เพือ่ รักษาสภาพความเขมขนของตะกอนในถังเติมอากาศ สลัดจสวนเกินนี้จะถูกนําไปปรับสภาพเพื่อการกําจัดขั้น
สุดทายตอไป
Conceptual Relations : ดูภาพ PW05 และ NW23
คําอธิบาย : 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 Eng = Stabilization Pond
Th = ระบบบอปรับเสถียร
System
[WT005.TXT] Lagoon
[TH005] ระบบบอผึ่ง [TH004]
System [WT014.TXT]
Features : เปนวิธกี ารบําบัดนําเสี
้ ยทางกายภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งตองใชพื้นที่กวางเพื่อเก็บกักนํ้าเปนระยะเวลาหลาย
เดือน มักนิยมใชระบบนี้ในชนบทที่ที่ดินมีราคาถูก
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

Stabilization Ponds

Secondary
effluent

Primary
effluent

--Algae

PW06 : Stabilization Pond System
คําอธิบาย : บอปรับเสถียร (Stabilization Pond) เปนบอดินธรรมดาลาดดวยคอนกรีตหรือวัสดุอื่นที่กันการรั่วซึม
นําทิ
้ ง้ ขัน้ ตนจะผานเขาบอกําจัด โดยแบคทีเรียในนํ้าจะทําลายบีโอดีในนํ้าทิ้งดวยปฏิกริยา Aerobic
Stabilization Pond
System
PI

Stabilization
Ponds

NW24 : Stabilization Pond System
PI = Process – Instrument
คําอธิบาย : 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 จะไมเห็นคําวา system อยูในประโยค แตเนื่องจาก stabilization pond ใน CW48
นีห้ มายถึงระบบ ซึง่ แสดงถึง concept เดียวกันกับ Lagoon system และไมไดหมายถึงบอปรับเสถียร จึงตองเพิ่ม
คําวา System เพื่อไมใหสับสนกับ CW49
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CW49

Concept : Stabilization Pond Eng = Stabilization Pond
Th = บอปรับเสถียร [TH002]
Oxidation Pond [WT001.TXT] [TH007] สระปรับเสถียร
Lagoon [WT011.TXT]
[TH002]*

Features : บอปรับเสถียรเปนบอดินตื้น ออกแบบขึ้นเพื่อใชบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนขนาดเล็กหรือจากโรงงาน บอ
ปรับเสถียรออกแบบขึ้นเพื่อบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนหรือโรงงานขนาดเล็ก บอปรับเสถียรจะเก็บกักนํ้าไวระยะหนึ่ง
โดยทีข่ องแข็งตางๆ จะจมตัวและเกิดการยอยสลายขึ้นโดยใชแสงอาทิตย ลม Algae แบคทีเรีย และอากาศ สระ
ปรับเสถียร (lagoon) เปนสระใหญตื้นที่ใชเพื่อบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีการทางธรรมชาติที่ประกอบดวยการใชทั้งอัลจี
และแบคทีเรีย
Conceptual Relations : ดูภาพ PW06 และ NW24
Stabilization Pond
CO

Algae

CO

Primary Effluent

NW25 : Stabilization Pond
CO = Container – Object
คําอธิบาย : ในบอปรับเสถียร (Stabilization Ponds) ประกอบดวย Algae และนํ้าทิ้งขั้นตน
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 : * แมวา ทัง้ Stabilization Pond และ Lagoon จะแสดงถึงมโนทัศนเดียวกัน แตความหมายในภาษาไทยนั้น
จะเรียก Lagoon วา สระ และเรียก Pond วาบอ ดังนั้นจึงนําเสนอทั้งคําวา บอปรับเสถียรซึ่งเปนความหมายของ
Stabilization Pond และสระปรับเสถียร ซึ่งแสดงความหมายของ Lagoon
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CW50

Concept : Algae

Eng = Algae . [WT011.TXT]

Th = อัลจี [TH001] สาหราย
[TH004] [TH002] [TH005]
Features : ของแข็งในบอปรับเสถียรจะจมตัวและเกิดการยอยสลายขึ้นโดยใชแสงอาทิตย ลม อัลจี แบคทีเรีย และ
อากาศ สระปรับเสถียร (lagoon) เปนสระใหญตื้นที่ใชเพื่อบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีการทางธรรมชาติที่ประกอบดวยการ
ใชทั้งอัลจีและแบคทีเรีย
Conceptual Relations : ดูภาพ PW06 และ NW25
คําอธิบาย :
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 Eng = Aerated Lagoon
Th = ระบบสระเติมอากาศ
System*
[WT006.TXT]
[TH002] [TH006]
Features : ชุมชนนอกเมืองเชนที่ออรเวลล คาเวนดิช และวิลเลียมสทาวน ใชระบบสระเติมอากาศ
Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

Aeration
Aerated
Lagoon

PW07 : Aerated Lagoon System
คําอธิบาย : ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) เปนระบบที่พัฒนามาจากระบบบอปรับเสถียร โดยเพิ่มการ
เติมออกซิเจนดวยเครื่องมือกล
Extraction :
1. Rural communities such as Orwell, Cavendish, and Williamstown are using aerated lagoons.
[WT006.TXT]
Grammatical Category : Noun
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Note : *ใน Entry จําเปนตองใสคําวา System เพื่อแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ ไมใชหมายถึงตัวบอที่แสดงไวใน
CW52 แตในคลังขอมูลภาษานั้นไมประกฎคําวา System ในตัวอยางจึงไมพบคําวา System
CW52

Concept : Aerated Lagoon

Eng = Aerated Lagoon
Th = สระเติมอากาศ [TH002]
[WT006.TXT]
บอเติมอากาศ [TH007]
Features : สระเติมอากาศเปนบอปรับเสถียรซึ่งนํามาเติมออกซิเจนโดยใชเครื่องเติมออกซิเจนโดยเครื่องเติมอากาศ
สระเติมอากาศนีจ้ ะมีสวนประกอบที่เปนเครื่องมือกลที่ตองใชพลังงานและตองการการดูแลรักษา แตสามารถบําบัด
นําเสี
้ ยไดดีกวาบอปรับเสถียรทั่วไปโดยใชพื้นที่นอยกวารอยละ 75
Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

Aerated Lagoon
GS

Aerobic
Lagoon

GS

Facultative
Lagoon

NW26 : Aerated Lagoon System
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย : 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
Th = สระแอโรบิก [TH002]
[WT001.TXT]
Features : ในสระแอโรบิก (Aerobic Lagoon) ของแข็งจะถูกทําใหแขวนลอยและสารอินทรียตางๆ จะอยูในสระที่
มีออกซิเจนเขาตลอดเวลา
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW26
คําอธิบาย : 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
Eng = Facultative Lagoon
Th = บอแฟคัลเททีฟ [TH002]
Lagoon
[WT005.TXT]
Features : บอแฟคัลเททีฟเปนบอที่มีความลึก 0.6 - 5 เมตร เปนบอที่มีสภาพผสม คือชั้นบนเปนสวนที่มีออกซิเจน
หมุนเวียน และสวนลางจะเปนแบบไรออกซิเจนซึ่งจะมีการยอยสลายตะกอนของแข็งดวยปฏิกริยาเคมีแบบไมใช
ออกซิเจน บอแฟคัลเททีฟจะใชไดสําหรับที่ดินที่มีราคาตํ่า และตองการลดตนทุนในการดําเนินการและดูแลรักษา
Conceptual Relations : ดูภาพ NW26
คําอธิบาย : 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
Eng = Trickling Filter System Th = ระบบโปรยกรอง [TH002]
System
[WT001.TXT]
[TH005] [TH007]
Features : ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) เปนการโปรยนํ้าเสียโดยใช Distributor arm ลงมาที่ Media ที่นํ้า
สามารถซึมผานไปได ที่สวนผิวของ Media นี้ประกอบดวยจุลินทรียท ี่จับตัวกันเปน Slime องคประกอบหนึ่งที่
สําคัญในโรงบําบัดที่ใชระบบแอคติเวเต็ดสลัดจหรือระบบโปรยกรองคือถังตกตะกอน ซึ่งแยกแบคทีเรียออกจากนํ้า
เสียกอนที่จะระบายนํ้าทิ้งตอไป
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW18

Distributor

Wastewater

Secondary
Clarifier

Medium

Secondary
Effluent

Slime
Dead
Bacteria

Sludge
(To Sludge treatment)

Treated
Water

PW08 : Trickling Filter System
คําอธิบาย : ในระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) แบคทีเรียจะถูกเลี้ยงใหเปน Slime รอบตัวกลาง (Medium) ซึ่ง
ทําดวยวัสดุเชนกอนหินหรือแผนพลาสติค นําทิ
้ ้งจะถูกนํามาโปรยลงพื้นผิวหนาของถังดวย Distributor และนํ้าจะ
ไหลหยดผานตัวกลางลงกนถัง เมื่อนํ้าทิ้งไหลผาน Slime แบคทีเรียจะดูดซึมสารอินทรียเขาไปและทําลายสาร
อินทรียน นั้ เมือ่ แบคทีเรียเติบโตหนาขึ้นก็จะหลุดลงมาอยูที่กนถังปนกับนํ้าทิ้ง ซึ่งจะระบายออกจากถังเขาสูถังตก
ตะกอน ซึ่งนํ้าทิ้งจะตกตะกอนแยกเปนนํ้าที่ไดรับการบําบัดและ Sludge ซึง่ จะตองกําจัดในขั้นตอน Sludge
Treatment ตอไป
Trickling Filter
System
PI

PI
PI

Distributor

Medium

Secondary
Clarifier

NW27 : Trickling Filter System
PI = Process – Instrument
คําอธิบาย : ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter System) ประกอบดวยอุปกรณ 3 ชนิดคือ Distributor Arm
Medium และถังตกตะกอน (Secondary clarifier)

104
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 = เครือ่ งโปรยนํ้า [TH002]
Features : เครือ่ งโปรยนํา้ (Distributor) เปนอุปกรณมาตรฐานสําหรับกระบวนการโปรยกรองเพราะเชื่อถือไดและ
งายตอการดูแลรักษา
Conceptual Relations : ดูภาพ PW08 และ NW27
คําอธิบาย : 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 = ตัวกลาง [TH001]
Features : ในระบบโปรยกรอง นํ้าเสียจะถูกโปรยลงกลุมตัวกลางที่นํ้าสามารถซึมผานได ตัวกลางนี้จะมีจุลินทรีย
เกาะอยูเพื่อทําหนาที่ดูดซึมและทําลายสารอินทรียตางๆ
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Conceptual Relations : ดูภาพ PW08 และ NW27

OL

Medium
GS

Coarse Stones

Slime

GS

Plastic Media

NW28 : Medium
OL = Object - Location
GS = Generic – Specific
คําอธิบาย : ตัวกลาง (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 = เมือก [TH001] [TH002]
Features : ผิวหนาของตัวกลางที่ทําหนาที่กรองจะปกคลุมดวยเมือกที่เกิดจากแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะเหมือนวุน
เหนียวประกอบดวยแบคทีเรียและพืชสัตวอื่นๆ เมือก (Slime) ประกอบดวยแบคทีเรียเปนสวนใหญ แตอาจ
ประกอบดวยราและโปรโตซัว กอนหินหรือตัวกลางจะมีเมือกนี้เกาะอยู ซึ่งจะทําหนาที่ยอยสลาย โดยจะทําการยอย
สลายสารอินทรียที่โปรยลงมาที่ผิวหนาของถังโดยการดูดซึมและใชจุลินทรียกําจัดสารอินทรีย จากนั้นตัวกลางที่
สะสมอยูม ากๆ จะหลุดออกจากตัวกลางและรวมกันอยูที่ใตถังพรอมๆ กับนํ้าที่ไดรับการบําบัดแลว ซึ่งจะถูกสงตอไป
ยังถังตกตะกอนขั้นสอง
Conceptual Relations : ดูภาพ PW08 และ NW28
คําอธิบาย : -
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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
บําบัดนํ้าเสียแบบแผนจานหมุน
ชีวภาพ [TH007]
Features : ระบบแผนหมุนชีวภาพหรือที่เรียกวา RBC ประกอบดวย Disc ทีท่ ําดวยพลาสติคแผนใหญซึ่งจะรอยอยู
บนเพลาและหมุนอยางตอเนื่องเพื่อใหจุลินทรียท ี่เจริญเติบโตบนผิวหนาของ Disc ไดสัมผัสกับอากาศและจุมในนํ้า
เสียที่จะบําบัดสลับกันไป
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW18
Disc

Wastewater

PW09 : Rotating Bio-Disc System
Sedimentation
Tank
Wastewater

Treated
Water

Treated Wastewater
to sedimentation tank

Sludge
(To Sludge Treatment)

PW10 : ภาพขยาย Disc และถังตกตะกอน
คําอธิบาย : ระบบแผนหมุนชีวภาพ (RBC) เปนการเลีย้ งแบคทีเรียใหเกาะเปนเมือกรอบตัวกลาง นํ้าทิ้งจะถูก
ระบายเขาสูถังรูปครึ่งทรงกระบอก ตัวกลางที่ใหเมือกแบคทีเรียเกาะเปนแผนพลาสติคกลมหลายแผนรอยอยูบน
เพลาใหแผน Disc จุม อยูใ นนําครึ
้ ่งแผน เพลาจะหมุนแผนใหหมุนรอบชาๆ ใหสวนหนึ่งของแผนจุมอยูในนํ้าและอีก
สวนหนึง่ สัมผัสกับอากาศ แบคทีเรียที่ตายจะหลุดและปนกับนํ้าทิ้งที่ไหลออกจากถัง ผานเขาถังตกตะกอนเพื่อไป
กําจัดตอไป
Rotating Biological
Contactor
PI

Disc

NW29 : Rotating Biological Contactor
PI = Process - Instrument
คําอธิบาย : ระบบแผนหมุนชีวภาพ (RBC) ประกอบดวยอุปกรณคือ Disc
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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 จําเปนตองใสคําวา System เพื่อแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ
CW60

Concept : Disc

CW61

Concept : Disinfection

Eng = Disc [WT001.TXT]

Th = แผนกลม [TH001] แผน
[TH005] แผนจาน [TH004]
Features : เมือ่ แผนจานหมุน ประชากรจุลชีพที่ติดอยูที่แผนจะกอตัวขึ้นเปนแผนและเพิ่มความหนาเปนหลาย
มิลลิเมตร การหมุนของแผนจานจะทําใหแผนสัมผัสกับนํ้าเสียเพื่อทําลายสารอินทรียและสัมผัสกับอากาศเพื่อดูด
ซึมออกซิเจน
Conceptual Relations : ดูภาพ PW9 PW10 และ NW29
คําอธิบาย : 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
Eng = Disinfection (n.)
Th = การฆาเชื้อโรค [TH002]
[WT001.TXT] Disinfect (v.)
[WT011.TXT]
Features : การฆาเชือ้ โรคเปนการบําบัดนํ้าทิ้งเพื่อทําลายเชื้อโรคทั้งหมด กอนที่จะระบายนํ้าลงสูแหลงรับนํ้า ใน
การฆาเชื้อโรคสามารถทําได 3 วิธีคือ Chlorination, Ozonation และ Ultraviolet Light อีกวิธีหนึ่งในการฆาเชื้อโรค
ทีพ่ บบอยคือการใช Ultraviolet light
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW19

Secondary
effluent

(Tertiary) treated
wastewater

or
MC

MC

Disinfection
GS

Chlorination

GS

GS

Ozonation

Ultraviolet
Light

PN

Dechlorination

NW30 : Disinfection
MC = Material – Process
PN = Process – Next Process
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย : การฆาเชื้อโรค (Disinfection) แบงออกเปน 3 วิธีคือ Chlorination Ozonation และ Ultraviolet Light
นําซึ
้ ่งผานการ Chlorination ตองเขาสูอีกกระบวนการหนึ่งคือ 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. เติม The other commonly used method of disinfection is ultraviolet light. [WT004.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb
CW62

Concept : Chlorination

Eng = Chlorination
Th = การเติมคลอรีน [TH005]
[WT001.TXT]
[TH002]
Features : การเติมคลอรีนมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดเชื้อโรคในนํ้าทิ้ง เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คําอธิบาย : -
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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.)
Th = การลดคลอรีน [TH002]
[WT001.TXT] Dechlorinate
(v.) [WT001.TXT]
Features : บางครัง้ จําเปนตองลดคลอรีนหรือกําจัดคลอรีนออกจากนํ้าเสียโดยการเพิ่มสารลดคลอรีน ขั้นตอนการ
ฆาเชือ้ โรคประกอบดวยการเติมคลอรีนและการลดคลอรีน ซึ่งเปนการใชซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อกําจัดคลอรีนที่เติม
เพื่อฆาเชื้อโรคออกไป
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คําอธิบาย : 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
Eng = Ozonation
Th = การเติมโอโซน [TH002]
[WT011.TXT]
Features : การเติมโอโซนเปนวิธีหนึ่งในการฆาเชื้อกอนที่จะระบายนํ้าลงสูแหลงรับนํ้า เปนวิธีการในการฆาเชื้อโรค
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพกวาวิธีการเติมคลอรีนแตมีคาใชจายที่สูงกวา
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คําอธิบาย : CW64

Concept : Ozonation
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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
Eng = Ultraviolet Light
Th = อัลตราไวโอเล็ต [TH002]
[WT001.TXT]
Features : ทั้งโอโซนและรังสีอัลตราไวโอเล็ตไมกอใหเกิดสารตกคางที่เปนพิษ และใชฆาเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ นําเสี
้ ยเมื่อแยกสารอินทรียและของแข็งตางๆ ออกแลว จะฆาเชื้อโรคโดยใชคลอรีนหรือรังสีอัลตราไวโอเล็ตเพื่อ
ฆาแบคทีเรียที่เปนอันตราย จากนั้นจึงระบายนํ้าที่ฆาเชื้อโรคแลวลงสูลําธารหรือแมนํ้า
Conceptual Relations : ดูภาพ NW30
คําอธิบาย : 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
CW65

CW66

Concept : Ultraviolet Light

Concept : Tertiary Treatment Eng = Tertiary Treatment
Th = การกําจัดขั้นที่สาม
[WT001.TXT] , Advanced
[TH001] การบําบัดขั้นสาม การ
Waste Treatment
บําบัดขั้นสูง [TH007] [TH005]
[WT002.TXT]
การบําบัดขั้นสาม [TH002]
Features : การบําบัดขัน้ ที่สามเปนกระบวนการกําจัดธาตุอาหารซึ่งประกอบดวยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนสวน
ใหญ การบําบัดขั้นที่สามเรียกไดอีกอยางวาการบําบัดขั้นสูง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในบางสถานที่เพื่อสุขภาพหรือคุณ
ภาพของสิง่ แวดลอม การบําบัดขั้นที่สามเปนสิ่งจําเปนสําหรับชุมชนบางแหงเพื่อใหนํ้ามีคุณภาพที่ดีมากขึ้นกวานํ้าที่
ผานเพียงการบําบัดขั้นที่สอง การบําบัดขั้นสามนี้ประกอบดวยกระบวนการ Nitrification และ Denitrification รวม
ทัง้ การกําจัดฟอสฟอรัส
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW19

Tertiary Treatment
PU

Nitrogen
removal

PU

Phosphorus
removal

NW31 : Tertiary Treatment
PU = Process – Purpose
คําอธิบาย : การบําบัดขั้นสามประกอบดวยวิธีการหลักคือ 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
Th = การกําจัดไนโตรเจน
[WT001.TXT]
[TH002] [TH005] [TH007]
Features : ไนตริฟเ คชัน่ เปนขั้นตอนแรกในสองขั้นตอนในการกําจัดไนโตรเจนแบบชีวภาพที่แอมโมเนียไนโตรเจน
ทําปฏิกริยากับออกซิเจนแบบชีวภาพใหเปนไนเตรด ซึ่งเปนรูปแบบที่ตองการที่ไมตองใชออกซิเจนในแหลงรับนํ้า
เมือ่ ตองการกําจัดไนโตรเจน วิธีที่หนึ่งที่ใชกันคือการไนตริฟเคชั่น (Nitrification) แลวตอดวยวิธีการดีไนตริฟเคชั่น
(Denitrification)
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Conceptual Relations : ดูภาพ NW31
คําอธิบาย : -

Nitrogen removal
WP

WP

Nitrification

Denitrification

NW32 : Nitrogen Removal
WP = Whole – Part
คําอธิบาย : การกําจัดไนโตรเจนประกอบดวยวิธีการ 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 = ไนตริฟเ คชั่น [TH002]
กระบวนการไนทริฟเคชั่น
[TH007]
Features : ไนตริฟเ คชัน่ เปนการเปลี่ยนแอมโมเนียใหเปนไนเตรดในโรงบําบัดนํ้าเสียมากกวาที่จะกระทําในแหลงรับ
นํา้ เมือ่ ตองการกําจัดไนโตรเจน วิธีที่สามารถทําไดคือการผานกระบวนการไนตริฟเคชั่นแลวตอดวยกระบวนการ
Denitrification
Conceptual Relations : ดูภาพ NW32
คําอธิบาย : 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]
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Grammatical Category : Noun
CW69

Concept : Denitrification

Eng = Denitrification

Th = ดีไนตริฟเ คชั่น [TH002]
กระบวนการดีไนทริฟเคชั่น
[TH007]
Features : กระบวนการดีไนตริฟเคชั่นเปนขั้นตอนที่สองและขั้นตอนสุดทายในการกําจัดไนโตรเจนแบบชีวภาพ โดย
ลดรูปไนเตรดใหเปนกาซไนโตรเจน เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากกระบวนการไนตริฟเ คชั่น โดยทั้งสองกระบวน
การนี้จัดอยูในการบําบัดขั้นที่สาม (Tertiary Treatment) เพือ่ กําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เพื่อลดธาตุอาหารบน
ผิวนํา้ และเพื่อกําจัดฟอสฟอรัสโดยวิธีการ Microbial uptake หรือ Chemical precipitation
Conceptual Relations : ดูภาพ NW32
คําอธิบาย : 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
Concept : Phosphorus
Eng = Removal of
Th = การกําจัดฟอสฟอรัส
removal
phosphorus [WT018.TXT]
[TH005] [TH007]
Features : ในการพิจารณากําจัดฟอสฟอรัสจากนํ้า รูปแบบและความสามารถในการละลายของฟอสฟอรัสเปนสิ่ง
ทีส่ าคั
ํ ญ การบําบัดขั้นที่สามเพื่อกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพื่อลดธาตุอาหาร คือไนโตรเจนจะกําจัดโดยวิธีไน
ตริฟเ คชัน่ แลวตอดวยวิธีดีไนตริฟเคชั่น และกําจัดฟอสฟอรัสโดยการใชจุลินทรียยอยสลายหรือใชการตกตะกอน
ผลึกทางเคมี
Conceptual Relations : ดูภาพ NW31
คําอธิบาย : CW70
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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

Municipal wastewater
treatment

WP

Physical
treatment

WP

Biological
treatment

WP

Chemical
treatment

NW33 : Methods of Wastewater Treatment
WP = Whole – Part
คําอธิบาย : การบําบัดนํ้าเสียชุมชนสามารถแบงตามวิธีการคือ Physical Treatment, Biological Treatment
และ Chemical Treatment
CW71 Concept : Physical
Eng = Physical Treatment,
Th = ขบวนการทางฟสิกซ
Treatment
Physical Process
[TH001] การบําบัดทางกายภาพ
[WT001.TXT]
[TH006] [TH007] การบําบัด
โดยกายภาพ [TH004]
Features : การบําบัดนําเสี
้ ยสามารถแบงไดตามวิธีการนอกเหนือจากการแบงตามลําดับกระบวนการ โดยแบงได
เปนการบําบัดดวยวิธีกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี กระบวนการทางกายภาพที่พบไดบอยคือการตกตะกอน
(Sedimentation) การเติมอากาศเพือ่ ใหเกิดออกซิเจนในนํ้าเสีย กระบวนการทางกายภาพอาจเรียกไดวาเปนการ
บําบัดขั้นตน (Primary treatment) ซึง่ เปนการบําบัดโดยใหของแข็งแขวนลอยตกตะกอน
Conceptual Relations : คําอธิบาย : -
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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] การบําบัดทางเคมี
[TH007] [TH006] [TH002] การ
บําบัดโดยเคมี [TH004]
Features : การบําบัดทางเคมีประกอบดวยการใชปฏิกริยาทางเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้า กระบวนการทางเคมีนี้
จะพบไดในการบําบัดนํ้าเสียขั้นตน (Primary Treatment) ซึง่ เกีย่ วของกับกระบวนการทางกายภาพและเคมีในขณะ
เดียวกัน ในขณะที่กระบวนการทางชีวภาพนัน้ จะจัดอยูในการบําบัดขั้นที่สอง
Conceptual Relations : ดูภาพ NW33
คําอธิบาย : 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 = ขบวนการทางชีววิทยา
[TH001] การบําบัดทางชีวภาพ
[TH006] [TH007] การบําบัดนํ้า
เสียเชิงชีววิทยา [TH002] การ
บําบัดโดยชีวภาพ [TH004]
Features : การบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพจะใชจุลินทรีย ซึง่ โดยทั่วไปแลวเปนแบคทีเรียในการยอยสลายนํ้าเสียเพื่อ
ใหเกิดผลที่ตองการ โดยทั่วไปการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพแบงออกไดเปนวิธีแบบ Aerobic และ Anaerobic ตาม
ลําดับกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย การบําบัดขั้นที่สองจะเปนการบําบัดทางชีวภาพโดยใชจุลินทรียชนิดตางๆ ในสภาพ
แวดลอมที่มีการควบคุม ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) ก็เปนรูปแบบการบําบัดทางชีวภาพแบบหนึ่ง ที่
ตองใชพื้นที่มากในการบําบัด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW33

Biological Treatment
GS

Aerobic Process

GS

Anaerobic Process

NW34 : Biological Treatment
GS = Generic - Specific
คําอธิบาย : การบําบัดทางชีวภาพแบงออกไดเปนกระบวนการ 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
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CW74

Eng = Aerobic Process
Th = กระบวนการที่ใชออกซิเจน
[WT001.TXT]
ในการบําบัด [TH006]
Features : โดยทัว่ ไปแลว กระบวนการทางจุลชีพที่ใชจะเปนแบบใชออกซิเจน คือ จุลินทรียจ ะทํางานเมื่อมีออกซิจน
ละลาย เนือ่ งจากระบบโปรยกรองเปนกระบวนการที่ใชออกซิเจน จึงไมทําใหเกิดกลิ่นรบกวน กระบวนการแอคติเว
เต็ดสลัดจกเ็ ปนกระบวนการแบบใชออกซิเจนที่อนุภาคสลัดจแขวนลอยในถังเติมอากาศและไดรับออกซิเจน
Conceptual Relations : ดูภาพ NW34
คําอธิบาย : 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 : Aerobic Process

Concept : Anaerobic
Eng = Anaerobic Process
Th = กระบวนการที่ไมใช
Process
[WT001.TXT]
ออกซิเจนในการบําบัด [TH006]
Features : โดยทัว่ ไปแลว การบําบัดทางชีวภาพแบงไดเปนแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจนในการบําบัด ขึ้นอยู
กับปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้า สําหรับการยอยสลายนํ้าเสียทางชีววิทยา (เชน การบําบัดนํ้าเสีย) ที่ไดผลนั้นจะ
ตองมีออกซิเจนละลายอยูในนํ้า ถาไมพบ ระบบจะไมมีประสิทธิผลและเรียกไดวาเปนระบบที่ไมใชออกซิเจนในการ
บําบัด
Conceptual Relations : ดูภาพ NW34
คําอธิบาย : 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
Municipal wastewater
treatment

PB
Sludge

MC

Sludge
Treatment

NW35 : By-Product of Municipal Wastewater Treatment
PB = Process – By- product
MC = Material - Process
คําอธิบาย : การบําบัดนํ้าเสียชุมชนทําใหเกิดผลพลอยได คือ Sludge ซึง่ จะตองนําไปเขากระบวนการ Sludge
Treatment ตอไป
CW76 Concept : Sludge
Eng = Sludge [WT001.TXT]
Th = ตะกอนสลัดจ [TH005]
สลัดจ [TH002] [TH007] กาก
ตะกอน [TH004]
Features : สลัดจ (Sludge) คือของแข็งและนํ้าที่แยกออกจากนํ้าเสียระหวางการบําบัดนํ้าเสีย สลัดจเปนของผสม
ระหวางนํ้าเสียและตะกอน สลัดจประกอบดวยเชื้อโรคตางๆ สารอินทรีย โลหะ และสารเคมีที่กําจัดออกจากนํ้าเสีย
สลัดจเปนผลพลอยไดที่เกิดจากการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ (การบําบัดขั้นตน) การบําบัดทางชีวภาพ (กระบวน
การเอเอส ระบบโปรยกรอง หรือระบบจานหมุนชีวภาพ) และกระบวนการทางกายภาพ-เคมี (การตกตะกอนผลึก
โดยใชปูนขาว เฟอริคคลอไรด หรือสารสม)
Conceptual Relations : ดูภาพ NW35, NW15, NW18
คําอธิบาย : -
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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
Concept : Sludge Treatment Eng = Sludge Treatment
[WT012.TXT]

Th = การกําจัดตะกอน
[TH001] การบําบัดสลัดจ
[TH005] [TH002] [TH007]
Features : การบําบัดสลัดจมจี ดุ ประสงคเพื่อทําใหงายตอการกําจัด วิธีการในการบําบัดสลัดจมีหลายวิธีเชนการทํา
สลัดจขน (Gravity Thickening) จนถึงทําลายโดยการเผา (Incineration) ทัง้ นีว้ ธิ ตี างๆ มีจุดประสงคเพื่อลดจํานวน
สลัดจและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสลัดจกอนการกําจัดหรือการใชสลัดจที่ไดรับการบําบัดแลว
Conceptual Relations : ดูภาพ NW35
คําอธิบาย : 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
CW77
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ภาคผนวก ค.
บันทึกขอมูลศัพท
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การกําหนดรหัสในบันทึกขอมูลศัพท
ในบันทึกขอมูลศัพทนั้นจะมีการกําหนดรหัสตางๆ เพื่อแสดงที่มา ซึ่งบางรหัสไดแสดงไวใน
บันทึกขอมูลศัพทเบื้องตนแลว จึงขอนํามาสรุปรวมไวดังนี้
รหัสนํา
TWxx
WTxxx
THxxx
THRxx
Abbr.
Syn.
(n.)
(v.)

ความหมาย
เลขที่ศัพท
เลขที่แฟมขอมูลจากคลังขอมูล
เลขที่สําหรับหนังสืออางอิงที่พบศัพทไทย
เลขทีห่ นังสืออางอิงที่ใชในการใหคํานิยาม
คํายอ
คําเหมือน
แสดงถึงศัพทที่ทําหนาที่เปนคํานาม
แสดงถึงศัพทที่ทําหนาที่เปนคํากริยา

รายชื่อหนังสืออางอิงที่ใชในการนิยามศัพท
รหัสอางอิง
ชือ่ เอกสาร
THR01
เสริมพล รัตสุข และไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ. การกําจัดนํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย,
2518.
THR02
กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย. ศัพทบัญญัติและนิยามนํ้าเสีย. กรุงเทพมหานคร
: เรือนแกวการพิมพ, 2540.
THR03
มัน่ สิน ตัณฑุลเวศม. เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม.
เลมที่ 1. พิมพครั้งที่ 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. คูม อื เลมที่ 3 แนวทางควบคุมปญหานํ้า
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THR06

เสียสําหรับองคกรบริหารทองถิ่น.พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2537.
การเคหะแหงชาติ. เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง “การ
บําบัดนํ้าเสียชุมชน” ในโครงการ รินนํ้าใสใหสายนํ้า.
กรุงเทพมหานคร : กองประชาสัมพันธ การเคหะแหงชาติ,
2538.

รหัสอางอิงสําหรับเอกสารที่แสดงศัพทภาษาไทย
รหัสอางอิง
ชือ่ เอกสาร
TH001
เสริมพล รัตสุข และไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ. การกําจัดนํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย,
2518.
TH002
กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย. ศัพทบัญญัติและนิยามนํ้าเสีย. กรุงเทพมหานคร
: เรือนแกวการพิมพ, 2540.
TH003
มัน่ สิน ตัณฑุลเวศม. เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม.
เลมที่ 1. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2542.
TH004
องคการจัดการนํ้าเสีย. ขบวนการและระบบบําบัดนํ้าเสีย
(ออนไลน) ไดจาก http://www.wma.or.th/manu1.html
TH005
ปราณี พันธุมสินชัย. คูม อื เลมที่ 3 แนวทางควบคุมปญหานํ้า
เสียสําหรับองคกรบริหารทองถิ่น.พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2537.
TH006
การเคหะแหงชาติ. เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง “การ
บําบัดนํ้าเสียชุมชน” ในโครงการ รินนํ้าใสใหสายนํ้า.
กรุงเทพมหานคร : กองประชาสัมพันธ การเคหะแหงชาติ,
2538.
TH007
กองจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ. ระบบบําบัดนํ้า
เสียชุมชน (ออนไลน) ไดจาก
http://www.pcd.go.th/WaterQuality/WasteWT/menu.htm.
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TW01

Eng = Municipal Wastewater Treatment [WT002.TXT] Th = การบําบัดนํ้าเสียชุมชน
[TH006] [TH002]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : การกําจัดหรือลดปริมาณของแข็งที่ประกอบอยูในนํ้าเสียหรือสวนประกอบในนํ้าเสียอื่นๆ โดยการแยก
หรือทําลายสิง่ สกปรกตางๆ ที่มีอยูในนํ้าเสีย ใหมีปริมาณลดลงจนอยูในระดับที่จะไมกอใหเกิดปญหานํ้าเสียขึ้นใน
แหลงทีร่ บั นําทิ
้ ้ง การบําบัดนํ้าเสียชุมชนแบงออกเปนหลายวิธี เชน การบําบัดขั้นเตรียมการ การบําบัดขั้นตน การ
บําบัดขัน้ ทีส่ อง และการบําบัดขั้นสูง หรืออาจเรียกวาการบําบัดทางกายภาพ การบําบัดทางเคมี และการบําบัดทาง
ชีวภาพก็ได ในการเลือกวิธีการบําบัดนํ้าเสีย จะขึ้นอยูกับลักษณะของนํ้าเสียและสิ่งที่เจือปนอยูในนํ้าเสีย สภาพ
ทองถิน่ ราคาทีด่ ิน ประสิทธิภาพของระบบบําบัด 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],

TW03

Eng = Biochemical Oxegen Demand [WT011.TXT]

Th = นําเสี
้ ยชุมชน [TH002] [TH005]
[TH007] นําเสี
้ ยจากชุมชน [TH006] นํ้า
ทิง้ จากแหลงชุมชน [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : นําที
้ เ่ กิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน เชนจากอาคารบานเรือน การ
ประกอบธุรกิจ การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือน นํ้าเสียชุมชนเปนนํ้าเสีย
สาธารณะ ซึง่ หนวยราชการเปนผูรับผิดชอบในการบําบัดใหกลายเปนนํ้าสะอาดพอเพียงที่จะทิ้งลงลํานํ้าสาธารณะ
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)

Grammatical Category : Noun

Th = คาบีโอดี [TH004] [TH005]
[TH007] [TH006] บีโอดี [TH002]
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
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Definition : คาความตองการออกซิเจนของนํ้าเสียที่วัดไดโดยใชกระบวนการทางชีวภาพ เปนการวัดปริมาณสาร
อินทรียข องนําโดยอาศั
้
ยหลักการที่วาแบคทีเรียตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรียทางชีวภาพ ปริมาณ
ออกซิเจนทีต่ อ งการขึ้นอยูกับปริมาณสารอินทรียที่มีอยู หากคาบีโอดีในนํ้าเสียสูงหมายความวาในนํ้ามีปริมาณสาร
อินทรียม าก การลดคาบีโอดีจึงเปนจุดประสงคหลักของการบําบัดนํ้าเสีย คาบีโอดีสามารถลดไดทั้งในระหวางการ
บําบัดขัน้ ตน ขัน้ ที่สอง และการบําบัดขั้นสูง หนวยที่ใชวัดความตองการออกซิเจนของนํ้าคือมิลลิกรัมตอลิตร โดยคา
บีโอดีจะเชือ่ ถือไดตอเมื่อปริมาณสารละลายออกซิเจนมีปริมาณเกินกวา 0.5 มก./ล. หลังจากวัดครบ 5 วันที่
อุณหภูมิ 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 = ซีโอดี [TH002] [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : คาความตองการออกซิเจนของนํ้าเสียที่วัดไดโดยวิธีทางเคมี เปนความตองการออกซิเจนที่ใชในการ
ยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะที่เปนกรดและรอนจัด ซีโอดีแตกตางจากบีโอดีที่วิธีการวิเคราะห เนื่องจากวิธี
หาบีโอดีเปนวิธเี ลียนแบบธรรมชาติซึ่งตองใชเวลา 5 วันเพื่อหาความตองการออกซิเจนของแบคทีเรียที่ยอยสลาย
สารอินทรีย จึงไดมีการพัฒนาวิธีเคมีที่ใชหาความตองการออกซิเจนของสารอินทรียซึ่งใชเวลาเพียง 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 = ของแข็งทั้งหมด (ทีเอส) [TH002]
[TH007] ของแข็ง [TH005] [TH003]
ปริมาณของแข็ง [TH006]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : วัสดุทไี่ มตอ งการ ซึ่งเปนไดทั้งของแข็งที่ละลายนํ้าและที่ไมละลายนํ้า ที่เปนผลจากกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชนและโรงงาน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดนํ้าเสีย [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 หรือสารที่สิ่งมีชีวิตสรางขึ้น เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งถูกยอยสลายได
โดยจุลนิ ทรียท ใี่ ชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย ทําใหระดับออกซิเจนในนํ้าลดลงเกิดสภาพเนาเหม็น
ปริมาณของสารอินทรียในนํ้านิยมวัดดวยคาบีโอดี [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 : สารเคมีหรือแรธาตุตางๆ เชน เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส คลอไรด ซัลเฟต พบในนํ้าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมในเกือบทุกแหง และในนํ้าเสียชุมชนที่มีการประกอบอุตสาหกรรม สิ่งเหลานี้อาจไมทําให
เกิดนําเน
้ าเหม็น แตทําใหเกิดสภาพนํ้าแปดเปอน ซึ่งมีผลทําใหแหลงนํ้านั้นไมเหมาะตอการอุปโภคบริโภค หรือเปน
อุปสรรคตอกระบวนการผลิตนํ้าประปา [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 = ของแข็งละลายนํ้า [TH002]
[TH007] [TH003] ของแข็งละลาย
[TH005]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแข็งละลายนําที
้ ่มองไมเห็นดวยตาเปลาซึ่งอยูในนํ้าเสีย เมื่อนําตัวอยางนํ้าที่มีของแข็งละลายนํ้า
มาระเหย จะมีของแข็งเปนผงหรือผลึกซึ่งสามารถมองเห็นได ของแข็งละลายนํ้าอาจเปนสารอินทรียหรือสารอนินท
รียก ไ็ ด ในนําเสี
้ ย เมื่อของแข็งเหลานี้จมตัวลงสูกนลํานํ้าทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจนที่ทองนํ้า ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีพของสัตวนํ้าและการนํานํ้ามาใชประโยชน [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)
Th = ของแข็งแขวนลอย [TH002]
[TH007] [TH006] [TH003] สาร
แขวนลอย [TH001] [TH005]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแข็งทีแ่ ขวนลอยอยูในนํ้าหรือนํ้าเสีย เปนสวนที่ไมละลายในนํ้าแตมีขนาดเล็กพอที่จะแขวนลอยอยู
ในนําได
้ ของแข็งแขวนลอยมีผลทําใหนํ้ามีความขุนสูง ซึ่งสงผลกระทบตอระบบประปา และมีผลกระทบตอความ
เขมของแสงอาทิตยที่สองลงสูแหลงนํ้า ทําใหพืชสีเขียวและสาหรายที่อยูในนํ้าไดรับแสงนอยจึงลดจํานวนลง มีผล
ทําใหสงิ่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ในนํ้าลดลงดวย ของแข็งแขวนลอยนี้สามารถกําจัดไดโดยการตกตะกอนหรือการทําใหลอย
สําหรับนําเสี
้ ยชุมชน การบําบัดขั้นตนจะสามารถกําจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 50 [THR01]
Illustration :
Suspended solids are undissolved material in wastewater which will not pass through a glass fiber filter.
[WT001.TXT]
TW09

Eng = Suspended Solids* [WT001.TXT]
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Note : *Floating solids เปนสิ่งของที่ลอยนํ้าที่ไมตกจม จึงมีคณ
ุ ลักษณะคลายกับ Nonsettleable solids ซึ่งมี
ลักษณะแขวนลอยในนํ้า และพบวาใน [WT006.TXT] ปรากฎคูกับคําวา Settleable Solids ในประโยค Primary
Treatment involves the removal of most of the floating and settleable solids from wastes by mechanical
means. ในทีน่ ี้จึงจัดใหเปนประเภทยอยของ 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 = ของแข็งจมตัวได [TH002] ตะกอน
หนัก [TH005] ของแข็งที่ตกตะกอนได
[TH003] ปริมาณตะกอนหนัก [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแข็งแขวนลอยที่เปนตะกอนขนาดใหญและหนักที่สามารถตกมารวมกันยังสวนลางได ทดสอบได
โดยการนําตะกอนเหลานี้มาทดสอบการจมตัวลงในชวงเวลาที่กําหนด เชนในเวลา 1 ชั่วโมง การทดสอบการจมตัว
ของตะกอนหนักนีจ้ ะใชกรวยที่ใชวัดตะกอนหนักหรือของแข็งจมตัวไดเรียกวา กรวยอิมฮอฟฟ ตะกอนหนักเหลานี้
พบไดในนําเสี
้ ยซึ่งจะมีผลตอคุณภาพนํ้า สามารถกําจัดออกไดในขั้นตอนการตกตะกอนระหวางการบําบัดขั้นตน
[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 = ของแข็งไมจมตัว [TH002]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : ของแข็งแขวนลอยที่มีขนาดเล็กในนํ้าเสียซึ่งมีนํ้าหนักเบา ไมเกาะกันเปนอนุภาคใหญ และไมตก
ตะกอน จะคงอยูเปนของแข็งแขวนลอยชั่วระยะหนึ่ง [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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Th = สิง่ สกปรกที่ลอยอยูบนผิวนํ้า
[TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : สิง่ สกปรกตางๆ ที่ลอยติดมากับนํ้าเสีย เชน เศษกระดาษ เศษผัก นํ้ามัน แกลบ ขี้เลื่อย เปนตน จัดเปน
ของแข็งแขวนลอยที่ไมจมตัว [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)
TW12

Eng = Floating Solids [WT002.TXT]

TW13

Eng = Water Discharge (n.) [WT011.TXT], Discharge Th = การระบายนํ้าทิ้ง [TH002]
(v.) [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : การระบายนําเสี
้ ยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะโดยที่จะตองมีการบําบัดนํ้าเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดไว [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]

Grammatical Category : Noun

Th = แหลงนํ้ารองรับ [TH002] แหลงรับ
นําทิ
้ ้ง [TH001] แหลงรองรับนํ้าทิ้ง
[TH006]
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
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Definition : แหลงนําตามธรรมชาติ
้
ทะเลสาบหรือมหาสมุทรที่ใชรองรับนํ้าเสียทั้งที่ผานการบําบัดแลวและยังไมได
รับการบําบัด [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 = โรงบําบัดนํ้าเสีย [TH007]

Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : สถานทีบ่ าบั
ํ ดนํ้าเสียเพื่อกําจัดสารมลพิษกอนนํานํ้าไปใชตอไป โรงบําบัดนํ้าเสียทั่วไปประกอบดวย
กระบวนการตางๆ ที่ตอเนื่องกัน คือนํ้าที่ไดรับการบําบัดในขั้นตอนหนึ่งจะกลายเปนนํ้าที่จะรับการบําบัดในขั้นตอไป
[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)

Th = การกําจัดขั้นเตรียมการ [TH001]
การบําบัดขั้นเตรียมการ [TH002]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
Definition : กระบวนการแยกสิ่งสกปรกขนาดใหญออกโดยใชตะแกรงและแยกตะกอนดินทรายที่มีนํ้าหนักมาก
ออกโดยใชรางตกตะกอน การบําบัดขั้นเตรียมการมีจุดมุงหมายคือการปรับคุณภาพของนํ้าเสียใหเหมาะสมตอการ
กําจัดขัน้ ตอไป มิใหสิ่งสกปรกชิ้นใหญไปอุดตันทอหรือเครื่องสูบนํ้า และมิใหดินทรายที่ติดมากับนํ้าเสียไปอุดตันทอ
ทางระบายนําต
้ างๆ ในระบบกําจัด การกําจัดขั้นนี้ลดคาบีโอดีไดเพียงเล็กนอยหรือไมลดเลย [THR01]
TW16

Eng = Preliminary Treatment [WT001.TXT]
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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]

TW18

Eng = Bar Screen [WT008.TXT]

Th = การกรองดวยตะแกรง [TH005]
การกําจัดโดยใชตะแกรง [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment
Definition : การใชตะแกรงเพื่อกําจัดของแข็งแขวนลอยและของแข็งที่เปนสิ่งสกปรกที่ลอยอยูบนผิวนํ้าออกจากนํ้า
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)

Th = ตะแกรง [TH001] [TH003]
ตะแกรงดักขยะ [TH006]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment
Definition : อุปกรณหนึง่ ทีใ่ ชสําหรับการบําบัดขั้นเตรียมการ แบงเปนตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด ตะแกรง
ทัง้ สองแบบนี้ชวยปองกันมิใหเครื่องสูบนํ้าอุดตัน [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]
Grammatical Category : Noun

Th = ระบบรวบรวมนํ้า [TH007]
Subject Field : Municipal Wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : ระบบทีน่ านํ
ํ ้าเสียจากแหลงกําเนิดหลายๆ แหลงไปยังสถานที่บําบัดนํ้าเสีย [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]

TW21

Eng = Fine Screen [WT001.TXT]

Th = ตะแกรงหยาบ [TH003] [TH001]
[TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment
Definition : ตะแกรงทีใ่ ชสาหรั
ํ บดักสิ่งของที่ลอยนํ้าในการบําบัดขั้นเตรียมการ สิ่งของที่ลอยนํ้าอาจเปนเศษขยะ
เศษผา ใบไม ถุงพลาสติก หรือขยะชิ้นใหญอื่นๆ [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)

Grammatical Category : Noun

Th = ตะแกรงละเอียด [TH002]
[TH001] [TH007]
Subject Field : Municipal Wastewater treatment
" Preliminary Treatment
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Definition : ตะแกรงประเภทหนึง่ มีขนาดชองเล็กกวาตะแกรงหยาบ ใชในการบําบัดขั้นเตรียมการ ตะแกรงละเอียด
ทําหนาทีด่ กั สิง่ ของที่มีขนาดเล็กหลังจากดักสิ่งของชิ้นใหญดวยตะแกรงหยาบ [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]
Grammatical Category : Noun

Th = การตัดยอย [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : กระบวนการตัดของแข็งที่อยูในนํ้าเสียใหเปนชิ้นยอยๆ กอนไหลเขาสูเครื่องสูบหรือกระบวนการอื่นใน
โรงบําบัด [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 : อุปกรณทปี่ ระกอบดวยเครื่องบด เครื่องตัด และเครื่องตัดเปนเศษ เปนอุปกรณที่ตัดของแข็งตางๆ ออก
ใหมขี นาดที่สามารถคืนกลับไปที่นํ้าเสียไดโดยไมไปอุดตันเครื่องสูบหรือทอ หรือมีผลตออุปกรณการบําบัดนํ้าเสียขั้น
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 : *บัญญัตโิ ดยการแปลตรงตัวจากคําวา device ทีแ่ ปลวาอุปกรณ และคําวา comminution ทีแ่ ปลวาการตัด
ยอย
Linguistic Specification : -
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Cross-reference : Comminution (TW22)
TW24 Eng = Screenings [WT002.TXT]
Grammatical Category : Noun

Th = ขยะตะแกรง [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment

Definition : ขยะจากนําเสี
้ ยที่คางบนตะแกรง [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]

TW26

Eng = Grit removal [WT002.TXT]

Th = นําเสี
้ ยที่ผานการกรองดวย
ตะแกรง*
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : นําเสี
้ ยทีผ่ า นการกรองดวยตะแกรง คือตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด หรือนํ้าเสียที่ผานกระบวน
การตัดยอย ซึ่งพรอมที่จะผานเขาสูกระบวนการกําจัดกรวดทรายตอไป
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 : * บัญญัติโดยการแปลจากคําวา wastewater ทีแ่ ปลวา “นํ้าเสีย” และคําวา screened ทีแ่ ปลโดยอางอิงจาก
คําวา Screening ทีแ่ ปลวา “การกรองดวยตะแกรง”
Linguistic Specification : Cross-reference : Comminution (TW22), Screening (TW17)
Th = การกําจัดกรวดและทราย
[TH002]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : กระบวนการกําจัดกรวดและทรายจากนํ้าเสียซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในหองดักกรวดทราย
[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]

TW28

Eng = Grit [WT001.TXT]

Th = ถังดักกรวดทราย [TH003]
[TH007] [TH006] หองดักกรวดทราย
[TH002] รางตกตะกอน [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : รางซึง่ นําเสี
้ ยจะไหลอยางชาๆ เพื่อใหกรวดทรายตกตะกอน เปนรางหรือถังขนาดเล็กที่ออกแบบให
สามารถดักจับกรวดทรายในนํ้าเสียที่ไหลผาน โดยกรวดทรายจะจมลงกนถัง และนํ้าเสียที่ไหลผานจะชาลง รางดัก
กรวดทรายชวยปองกันมิใหเครื่องสูบนํ้าสึกกรอนและเสียหายเนื่องจากถูกขัดสีจากกรวดทราย นํ้าเสียเมื่อผานราง
ดักกรวดทรายแลวจะถูกสงไปดําเนินการบําบัดตอในการบําบัดขั้นตน [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)
Th = กรวดทราย [TH002] ตะกอนดิน
ทราย [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : สารทีม่ คี วามหนาแนนสูงที่ปะปนอยูในนํ้าเสีย เชน กรวด ทราย ซึ่งสามารถตกจมไดงาย เปนสิ่งที่ได
จากกระบวนการกําจัดกรวดและทราย ซึ่งจะตองนําไปฝงหลังจากแยกออกจากนํ้าเสียแลวเพื่อลดปญหาเรื่องกลิ่น
[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 = นําเสี
้ ยที่ลดกรวดทรายแลว*
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : นําเสี
้ ยทีผ่ า นกระบวนการกําจัดกรวดทรายพรอมที่จะเขาสูการบําบัดขั้นตนตอไป
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 : * บัญญัตติ ามการแปลโดยอางอิงจากความหมายของคําวา Degritting (n.) ซึง่ ใน [TH002] ใหความหมาย
วา การลดกรวดทราย จึงแปล Degrit (v.) วา “ลดกรวดทราย”
Linguistic Specification :Cross-reference : Grit removal (TW26), Primary treatment (TW31)

TW30 Eng = Landfill [WT003.TXT]
Grammatical Category : Noun

Th = หลุมฝงกลบ*
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Preliminary Treatment
Definition : สถานทีท่ ใี่ ชกําจัดของเสียที่ไดจากการบําบัดขั้นเตรียมการ เชนขยะตะแกรงหรือกรวดทราย มีวัตถุ
ประสงคเพือ่ ฝงของเสียเหลานั้นเพื่อมิใหเกิดกลิ่นหรือเปนอันตรายตอสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน
[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 : *บัญญัตโิ ดยอางอิงตามความหมายของคําวา Landfilling ซึง่ ในเอกสาร [TH005] ใชวาการฝงกลบ และ
ตามคุณลักษณะของสถานที่มีลักษณะเปนหลุมลึกเพื่อใชฝงขยะ จึงแปลวา หลุมฝงกลบ
Linguistic Specification : Cross-reference : Grit (TW28), Screenings (TW24)
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TW31

Eng = Primary Treatment [WT001.TXT]

TW32

Eng = Sedimentation [WT001.TXT]

Th = การบําบัดขั้นตน [TH005]
[TH002] การกําจัดขั้นตน [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : ขัน้ ตอนตอจากการบําบัดขั้นเตรียมการ เปนการกําจัดสารที่ลอยหรือตกตะกอนไดในนํ้าเสียเพื่อลด
ปริมาณของแข็งและนํ้ามันหรือไขมันที่ลอยอยู ขั้นตอนนี้ประกอบดวยการตกตะกอน และการทําใหลอยในถังตก
ตะกอน กระบวนการบําบัดขั้นตนสามารถกําจัดบีโอดีไดประมาณรอยละ 25-35* และกําจัดของแข็งไดรอยละ 4565* แลวแตคณ
ุ ลักษณะของนํ้าเสียและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน สิ่งที่ไดจากขั้นตอนนี้คือสลัดจขั้นตนซึ่งจะนํา
ไปกําจัดตอไป และนํ้าทิ้งขั้นตนซึ่งจะไหลเขาสูกระบวนการบําบัดในขั้นที่สอง [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 : *คานีจ้ ะแตกตางกันไปสําหรับแหลงขอมูลที่ไดแตละแหลง จึงถือเปนการกําหนดโดยประมาณ
Linguistic Specification :Cross-reference : Preliminary treatment (TW16), Secondary treatment (TW37), Sedimentation (TW32),
Floatation (TW33), Primary sludge (TW35), Primary effluent (TW36)
Th = การตกตะกอน [TH001] [TH005]
[TH002] [TH004] [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment
Definition : วิธกี ารทีใ่ ชในการบําบัดขั้นตน เปนกระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในนํ้าเสียเนื่องจาก
แรงโนมถวงของโลก วิธีการทําใหสารตกตะกอนมักทําโดยการลดความเร็วการไหลใหตํ่าลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอย
นัน้ จะจมลง กระบวนนี้มีความสําคัญมากในการบําบัดนํ้าเสีย [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]
Grammatical Category : Noun

Th = การทําใหลอย [TH001]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment
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Definition : วิธกี ารทีใ่ ชในการบําบัดขั้นตนซึ่งตรงขามกับการตกตะกอน โดยใชวิธีการแยกของแข็งแขวนลอยออก
จากนําเสี
้ ย ใชสําหรับแยกสิ่งสกปรกที่ตกตะกอนไดยาก หรือสิ่งสกปรกที่อยูในลักษณะกึ่งจมกึ่งลอย เชนนํ้ามันและ
ไขมัน การแยกสิง่ สกปรกวิธีนี้ทําไดโดยการใชฟองอากาศพาสิ่งสกปรกลอยขึ้นสูผิวนํ้าเพื่อกวาดออกไปกําจัด
กระบวนการนี้เกิดขึ้นในถังตกตะกอน [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 = ถังตกตะกอน [TH001] [TH005]
[TH002] [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment
Definition : ถังทีใ่ ชในการตกตะกอนของนํ้าเสีย ออกแบบขึ้นเพื่อใหของแข็งในนํ้าเสียตกตะกอนและนํ้ามันและไข
ฝาทีล่ อยอยูจ ะถูกกําจัดโดยการกวาดออก ถังตกตะกอนมีหลายแบบคือ แบบถังกรวยกลมหรือสี่เหลี่ยมผืนผา ของ
แข็งทีต่ กตะกอนในถังนี้จะถูกนําไปกําจัดในขั้นตอนการบําบัดตะกอนตอไป [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]
Grammatical Category : Noun

Th = สลัดจขั้นตน [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment
Definition : กากตะกอนทีเ่ กิดจากการบําบัดขั้นตน เปนสิ่งที่ไดจากถังตกตะกอนขั้นตน ซึ่งจะตองนําไปกําจัดในขั้น
ตอนการบําบัดตะกอนตอไป
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]
Grammatical Category : Noun

Th = นําทิ
้ ง้ ขั้นตน [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Primary Treatment
Definition : นําเสี
้ ยทีผ่ า นการบําบัดในกระบวนการบําบัดขั้นตน เปนนํ้าทิ้งที่จะเขาสูกระบวนการบําบัดขั้นที่สองตอ
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 = การบําบัดขั้นที่สอง [TH005]
[TH007] การบําบัดนํ้าเสียขั้นสอง
[TH002] การกําจัดขั้นที่สอง [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : ขัน้ ตอนตอจากการบําบัดขั้นตน โดยการกําจัดสารอินทรียที่อยูในรูปของสารละลายเพื่อลดปริมาณบีโอ
ดีลงอีกรอยละ 80-95* ขึ้นอยูกับระบบที่ใช การบําบัดขั้นที่สองเปนวิธีการบําบัดแบบชีวภาพที่ใชแบคทีเรียในการ
กําจัดสารอินทรีย ระบบที่ใชในการบําบัดขั้นที่สองมีหลายระบบ ระบบที่นิยมใช เชน ระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ
ระบบบอปรับเสถียร ระบบบอเติมอากาศ ระบบโปรยกรอง ระบบแผนหมุนชีวภาพ สิ่งที่ไดจากกระบวนการบําบัด
ขัน้ ทีส่ องเรียกวาสลัดจขั้นสอง และนํ้าทิ้งขั้นสองซึ่งจะตองเขาสูกระบวนการฆาเชื้อโรค ซึ่งถือเปนขั้นตอนสุดทายของ
การบําบัดนําเสี
้ ยโดยสวนใหญ หรือนํ้าทิ้งขั้นสองจะเขาสูกระบวนการบําบัดขั้นที่สามตอไป [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]
Grammatical Category : Noun

Th = สลัดจขั้นที่สอง*
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment
Definition : ตะกอนแบคทีเรียที่ไดจากการบําบัดขั้นที่สอง ซึ่งจะตองนําไปกําจัดในกระบวนการบําบัดตะกอนตอไป
Illustration :
Secondary settling tanks are used to separated the water from organisms. Solids removed are called
secondary sludge [WT011.TXT]
Note : *บัญญัตโิ ดยใชเกณฑตามคําวา Primary ซึง่ แปลวา “ขั้นตน” จึงแปล Secondary ตามรูปศัพทวา “ขั้นสอง”
Linguistic Specification : Cross-reference : Secondary treatment (TW37)
TW39 Eng = Secondary Effluent [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

Th = นําทิ
้ ้งขั้นที่สอง [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment
Definition : นําทิ
้ ง้ ทีผ่ า นกระบวนการบําบัดขั้นที่สองแลว นํ้าทิ้งนี้จะมีคาบีโอดีตํ่ากวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคาซี
โอดี 60-100 มิลลิกรัม/ลิตร อยางไรก็ดี ในนํ้าทิ้งขั้นที่สองยังคงมีสารแขวนลอยและมีปริมาณบีโอดีอยูในระดับหนึ่ง
เพราะในถังตกตะกอนขั้นที่สองยังไมสามารถกําจัดแบคทีเรียออกไดหมด [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
บําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ
[TH007]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

Grammatical Category : Noun
Definition :
Aeration
Primary
effluent

Aeration
tank

Activated
sludge

Mixed
liquor

Return
activated
sludge

Secondary
clarifier

Secondary
effluent

Excess activated
Sludge
(To Sludge Treatment)

PW05 : Activated Sludge Process
กระบวนการหนึ่งในการบําบัดขั้นที่สอง เปนระบบที่ใชกันแพรหลายและเหมาะสมในกรณีที่มีพื้นที่จํากัด หรือที่ดินมี
ราคาแพง เปนระบบที่ใชเครื่องจักรกลมากที่สุด มีคากอสรางและคาใชจายในการกําจัดสูงกวาระบบอื่น ระบบนี้
ประกอบดวยถังเติมอากาศและถังตกตะกอน นํ้าทิ้งขั้นตนจะถูกสูบเขามาที่ถังเติมอากาศเพื่อทําปฏิกริยากับ
แบคทีเรีย แบคทีเรียจะถูกเรงใหเร็วขึ้นโดยการเพิ่มออกซิเจนโดยการเติมอากาศ (Aeration) เมือ่ แบคทีเรียเติบโต
เพิม่ มากขึน้ จะจับตัวเปนตะกอนชิ้นใหญสีนํ้าตาลเขมเรียกวาแอคติเวเต็ดสลัดจ (Activated sludge) สวนนํ้าที่ผสม
ระหวางนําทิ
้ ง้ กับตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศเรียกวานํ้าตะกอน (Mixed liquor) หลายชั่วโมงผานไปนํ้า
ตะกอนจะไหลจากถังเติมอากาศเขาสูถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนแบคทีเรียออก สวนตะกอนแบคทีเรียที่จมอยูกน
ถังสวนใหญจะถูกสูบเขาไปในถังเติมอากาศเพื่อรักษาปริมาณแบคทีเรีย ตะกอนที่สูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศ
เรียกวาสลัดจสบู กลับและตะกอนแบคทีเรียที่ไมตองการใชงานอีกตอไปที่เรียกวาสลัดจสวนเกินซึ่งจะนําไปกําจัดใน
ขัน้ ตอนการบําบัดตะกอนตอไป [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]

TW42

Eng = Aeration [WT001.TXT]

Th = ถังเติมอากาศ [TH001] [TH002]
[TH005] [TH006] [TH004] [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : อุปกรณหลักทีใ่ ชในระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ ในถังเติมอากาศจะมีการเติมออกซิเจนเขาไปในนํ้าทิ้งที่
ผานการบําบัดขั้นตนแลว เพื่อใหออกซิเจนแกแบคทีเรีย นําทิ
้ ง้ นีจ้ ะผสมกับตะกอนแบคทีเรียและทําใหเกิดนํ้าตะกอน
(Mixed Liquor) ถังเติมอากาศอาจเปนถังสี่เหลี่ยมทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 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)
Th = การเติมอากาศ [TH002] [TH005]
[TH004] [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : กระบวนการทีท่ าให
ํ นํ้าและอากาศสัมผัสกัน ทําใหคาออกซิเจนละลายนํ้าเพิ่มขึ้น เปนกระบวนการที่
เกิดในระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ [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]
Grammatical Category : Noun

Th = นําตะกอน,
้
นํ้าสลัดจ [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
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Definition : นําผสมระหว
้
างนํ้าทิ้งขั้นตนกับตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศ เปนนํ้าที่มีจุลินทรียจํานวนมากและ
อยูใ นสภาวะการยอยสารอินทรียในถังเติมอากาศ [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)
Th = แอคติเวเต็ดสลัดจ , เอเอส
[TH002]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : ตะกอนสีนาตาลที
ํ้
่ประกอบดวยสารอินทรียที่ไดจากนํ้าเสียและแบคทีเรีย เกิดจากการที่แบคทีเรียใชสาร
อินทรียที่เหลืออยูในนํ้าทิ้งเปนอาหาร เมื่อแอคติเวเต็ดสลัดจนี้ถูกสงไปแยกที่ถังตกตะกอน บางสวนของแอคติเวเต็ด
สลัดจจะถูกสงกลับไปยังถังเติมอากาศเพื่อใหแบคทีเรียและโปรโตซัวสามารถกําจัดของเสียในนํ้าเสียตอไปได
[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)
TW44

Eng = Activated Sludge [WT001.TXT]

TW45 Eng = Secondary Clarifier [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun

Th = ถังตกตะกอน [TH001] [TH005]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : อุปกรณทสี่ าคั
ํ ญในกระบวนการบําบัดขั้นที่สอง เปนถังตกตะกอนที่รับนํ้าซึ่งผานกระบวนการเติม
อากาศหลังจากถูกกักอยูใ นถังเติมอากาศเปนเวลาหลายชั่วโมง ในถังตกตะกอนจะมีการแยกตะกอนแบคทีเรียออก
ซึง่ จะไดนํ้าทิ้งที่ใสสะอาดและมีคาบีโอดีตํ่า [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]

TW47

Eng = Excess Activated Sludge [WT001.TXT]

Th = สลัดจสูบกลับ [TH002] ตะกอน
สลัดจที่สูบกลับ [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : ตะกอนแบคทีเรียทีจ่ มอยูที่กนถังตกตะกอนที่ถูกสูบกลับเขาไปในถังเติมอากาศเพื่อรักษาปริมาณ
แบคทีเรียในถังเติมอากาศใหคงที่ และทําการกําจัดสารอินทรียในนํ้าทิ้งขั้นตนอีกครั้ง [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)
Th = สลัดจสวนเกิน [TH002] ตะกอน
สวนเกิน [TH004]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Activated sludge System
Definition : ตะกอนแบคทีเรียสวนเกินที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในถังตกตะกอนซึ่งจะตองกําจัด
ออกจากระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ ตะกอนนี้จะนําไปกําจัดในขั้นตอนการบําบัดตะกอนตอไป [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 = ระบบบอผึ่ง [TH004] ระบบบอ
ปรับเสถียร [TH005] ระบบบอบําบัดนํ้า
เสีย [TH007]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

Grammatical Category : Noun

Stabilization Ponds

Secondary
effluent

Primary
effluent

--Algae

PW06 : Stabilization Pond System

Definition : ระบบหนึง่ ในการบําบัดนํ้าเสียขั้นที่สอง เปนระบบแบบชีวภาพที่ตองใชพื้นที่กวางเพื่อเก็บกักนํ้าเปน
ระยะเวลาหลายเดือน เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีราคาถูกเพราะเปนระบบที่ประหยัดที่สุด วิธีบําบัดเปนแบบตอเนื่องคือ
นําทิ
้ ง้ ขัน้ ตนจะไหลเขาและออกจากบอบําบัดตลอดเวลา ในระหวางที่นํ้าทิ้งอยูในบอบําบัด แบคทีเรียจะทําลายบีโอ
ดีในนําทิ
้ ง้ ดวยปฏิกริยาแบบใชออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนเกือบทั้งหมดที่แบคทีเรียใชนี้ไดมาจากการสังเคราะหแสงของ
อัลจี แตเนือ่ งจากอัตราการเติมออกซิเจนคอนขางนอย การเจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงถูกจํากัดดวยปริมาณ
ออกซิเจน อัตราเร็วของปฏิกริยาการทําลายบีโอดีจึงคอนขางชา ระบบนี้ใชไดผลดีในบริเวณที่มีแสงแดดมากเชนใน
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 : *ในขอมูลจริง ไมพบคําวา system อยูดวย แตเนื่องจาก stabilization pond ใน CW48 นี้หมายถึงระบบ
ซึง่ แสดงถึง concept เดียวกันกับ Lagoon system และไมไดหมายถึงบอปรับเสถียร จึงเพิ่มคําวา System เพื่อไม
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]

TW50

Eng = Algae . [WT011.TXT]

Th = บอปรับเสถียร [TH002] [TH007]
สระปรับเสถียร [TH002]*
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Stabilization pond
system
Definition : อุปกรณทใี่ ชในระบบบอปรับเสถียร เปนบอดินธรรมดาลาดดวยคอนกรีตหรือวัสดุอื่นที่กันการรั่วซึมได
ภายในบอมีสาหรายหนาแนน ซึ่งเปนแหลงใหออกซิเจนแกจุลินทรียในการบําบัดนํ้าเสียในบอ [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 : * แมวา ทัง้ Stabilization Pond และ Lagoon จะแสดงถึงมโนทัศนเดียวกัน แตความหมายในภาษาไทยนั้น
จะเรียก Lagoon วา สระ และเรียก Pond วาบอ ดังนั้นจึงนําเสนอทั้งคําวา 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)
Th = สาหราย [TH004] [TH002]
[TH005] อัลจี [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Stabilization pond
system
Definition : พืชขนาดเล็กทีส่ งั เคราะหแสงและใหออกซิเจนในนํ้า มักแขวนลอยอยูในนํ้าหรือจับตามสิ่งกอสราง พบ
ทัง้ ในนําจื
้ ดและนํ้าเค็ม สาหรายนี้มีความสําคัญมากสําหรับการบําบัดนํ้าเสียโดยระบบบอปรับเสถียร เพราะทําหนา
ทีส่ งั เคราะหแสงเพื่อใหไดออกซิเจนซึ่งเปนประโยชนตอแบคทีเรียในการทําลายบีโอดีในนํ้าทิ้ง [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]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

Grammatical Category : Noun

Aeration
Aerated
Lagoon

PW07 : Aerated Lagoon System
Definition: ระบบบําบัดนําเสี
้ ยทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงบอโดยไมมีการหมุนเวียนสลัดจ เปนระบบบําบัดที่ใช
แพรหลายมากทีส่ ุดระบบหนึ่งในการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชน ปฏิกริยาการทําลายบีโอดีโดยแบคทีเรียจะเร็วกวาปฏิ
กริยาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบบอปรับเสถียรเพราะมีการเติมออกซิเจนดวยเครื่องมือกล บอนี้จะมีลักษณะลึกกวาบอของ
ระบบบอปรับเสถียร และปฏิกริยาทําลายบีโอดีเร็วกวาหลายเทา จึงใชพื้นที่นอยกวา ระบบนี้แบงออกเปน 2 ชนิดคือ
ระบบสระแอโรบิคและบอแฟคัลเททีฟ [THR01]
Illustration :
Rural communities such as Orwell, Cavendish, and Williamstown are using aerated lagoons.
[WT006.TXT]
Note : *ใน Entry ใสคําวา System เพื่อแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ ไมใชหมายถึงตัวบอที่แสดงไวใน TW52 แตใน
คลังขอมูลภาษานั้นไมปรากฎคําวา System ในตัวอยางจึงไมพบคําวา 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 : เปนบอปรับเสถียรซึ่งนํามาเติมออกซิเจนโดยใชเครื่องเติมอากาศ แบงออกไดเปนสระแอโรบิกและบอ
แฟคัลเททีฟ [WT006.TXT] [THR01]
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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 : สระเติมอากาศประเภทหนึ่ง เปนสระที่กําลังเครื่องเติมอากาศพอเพียงที่จะกวนนํ้าในสระอยางทั่วถึง
เพือ่ ทําใหของแข็งแขวนลอยตลอดเวลาในสระ ดังนั้นจึงไมมีการตกตะกอนเกิดขึ้นในสระ ปฏิกริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น
ในสระแอโรบิกจะเปนแบบใชออกซิเจนตลอดความลึกของสระ นํ้าทิ้งที่ออกจากสระแอโรบิกนี้จะคอนขางขุน จึงจํา
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]
Grammatical Category : Noun

Th = บอแฟคัลเททีฟ [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Aerated lagoon system
Definition : บอบําบัดทีใ่ ชอากาศในชั้นบนและไรอากาศในชั้นลาง เปนบอที่กําลังเครื่องเติมอากาศพอที่จะให
ออกซิเจนแกแบคทีเรียตามปริมาณที่ตองการ แตไมเพียงพอที่จะกวนนํ้าในบอใหทั่วถึง ทําใหเกิดการตกตะกอนใน
บอ ตะกอนจะถูกยอยสลายดวยปฏิกริยาชีวเคมีแบบไมใชออกซิเจน [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 :-

150
Linguistic Specification :Cross-reference : Aerated lagoon system (TW51), Aerated Lagoon (52), Aerobic lagoon (TW53)

TW55

Eng = Trickling Filter System [WT001.TXT]

Grammatical Category : Noun

Th = ระบบโปรยกรอง [TH002]
[TH005] [TH007]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

Distributor

Wastewater
Medium

Treated
Water

Slime
Dead
Bacteria

Sedimentation
Tank

Treated
Water

Sludge
(To Sludge treatment)

PW08 : Trickling Filter System
Definition : ระบบหนึง่ ในการบําบัดนํ้าเสียขั้นที่สอง ประกอบดวยถังหรือเครื่องกรองที่มีชั้นตัวกลาง เชนกอนหิน
หรือแผนพลาสติกสําหรับใหจุลินทรียยึดเกาะอาศัย แบคทีเรียจะถูกเลี้ยงใหเปนเมือกรอบตัวกลาง นํ้าทิ้งขั้นตนจะ
ถูกโปรยกระจายเปนหยดผานตัวกลางนี้โดยใชเครื่องโปรยนํ้า นํ้าทิ้งที่โปรยลงมาจะไหลหยดผานตัวกลางลงกนถัง
ขณะทีน่ าทิ
ํ้ ง้ ไหลผานเมือก แบคทีเรียจะดูดซึมสารอินทรียเขาไปและทําลายสารอินทรียในนํ้า เมื่อแบคทีเรียเติบโต
หนาขึน้ ก็จะหลุดลงมาอยูที่กนถังปนกับนํ้าทิ้ง ซึ่งจะระบายออกจากถังเขาสูถังตกตะกอน นํ้าทิ้งจะตกตะกอนแยก
เปนนําที
้ ไ่ ดรับการบําบัดและสลัดจซึ่งจะตองกําจัดในขั้นตอนการบําบัดตะกอนตอไป [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
Grammatical Category : Noun

Th = เครือ่ งโปรยนํ้า [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Trickling filter system
Definition : เครือ่ งมือโปรยหรือปลอยนํ้าเสียลงบนผิวหนาของตัวกลางในระบบโปรยกรอง [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]
Grammatical Category : Noun

Th = ตัวกลาง [TH001]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Trickling filter system
Definition : สวนประกอบหนึ่งที่ใชในระบบโปรยกรอง มีลักษณะเปนกอนหินขนาด 2-3.5 นิ้ว หรือแผนพลาสติก
บรรจุอยูใ นถัง นํ้าทิ้งขั้นตนจะถูกโปรยลงตัวกลางนี้ เมื่อนํ้าไหลผาน เมือกที่เกาะตัวกลางจะทําลายสารอินทรียตางๆ
[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]
Grammatical Category : Noun

Th = เมือก [TH001] [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Trickling filter system
Definition : แบคทีเรียทีเ่ ลี้ยงใหเกาะอยูรอบตัวกลางในระบบโปรยกรอง หนาประมาณ 2-3 มม. เมือกนี้ทําหนาที่
ยอยสลายสารอินทรียที่โปรยลงมาที่ผิวหนาของตัวกลาง เมือกที่สะสมอยูมากๆ จะหลุดออกจากตัวกลางและรวม
กันอยูท ใี่ ตถงั พรอมๆ กับนํ้าที่ไดรับการบําบัดแลว 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
บีซี [TH005] [TH002] ระบบจานหมุน
ชีวภาพ [TH004] ระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบแผนจานหมุนชีวภาพ [TH007]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment

Grammatical Category : Noun

Disc

Wastewater

PW09 : Rotating Bio-Disc System
Sedimentation
Tank
Wastewater

Treated
Water

Treated Wastewater
to sedimentation tank

Sludge
(To Sludge Treatment)

PW10 : ภาพขยาย Disc และถังตกตะกอน
Definition : ระบบหนึง่ ในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียขั้นที่สอง ใชถังรูปทรงกระบอก มีอุปกรณที่เรียกวาแผนจานที่ทํา
ดวยพลาสติกแผนใหญรอยอยูบนเพลาและหมุนอยางชาๆ ตอเนื่องโดยจะมีการเลี้ยงแบคทีเรียใหเกาะเปนเมือกรอบ
ตัวกลาง ผิวหนาของแผนจะจุมลงในนํ้าทิ้งขั้นตนและหมุนขึ้นมาสัมผัสกับอากาศสลับกันไป ในขณะที่สัมผัสกับ
อากาศ เมือกจะทําลายสารอินทรียที่จุมขึ้นมาดวยออกซิเจนที่ได แบคทีเรียที่ตายจะหลุดและปนกับนํ้าทิ้งที่ไหลออก
จากถัง ผานเขาถังตกตะกอนเพื่อไปกําจัดตอไป [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 ใสคําวา System เพื่อแยกใหเห็นวาหมายถึงระบบ
Linguistic Specification : (Abbr.) RBC [WT011.TXT], (Syn.) Bio-Disc [WT001.TXT]
Cross-reference : Secondary treatment (TW37), Disc (TW59)
TW60

Th = แผนจาน [TH004] แผน [TH005]
แผนกลม [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Secondary Treatment " Rotating Biological
Contactors
Definition : อุปกรณหนึง่ ที่ใชในระบบแผนหมุนชีวภาพ แผนจานครึ่งแผนจะจุมอยูในนํ้าทิ้งขั้นตน สวนอีกครึ่งแผน
อยูด า นบนสัมผัสกับอากาศ แผนกลุมนี้จะหมุนชาๆ เมื่อสัมผัสกับอากาศเมือกที่เกาะอยูจะรับออกซิเจนเพื่อทําลาย
สารอินทรียในนํ้าทิ้ง [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 = Disc [WT001.TXT]

Eng = Disinfection (n.) [WT001.TXT] Disinfect (v.)
Th = การฆาเชื้อโรค [TH002]
[WT011.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : กระบวนการฆาเชื้อโรคที่อยูในนํ้าเสีย เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียกอนระบายนํ้าลง
สูแ หลงรับนํา้ ในปจจุบันทางเลือกในการฆาเชื้อโรคที่นิยมใชมากที่สุดคือการเติมคลอรีน การเติมโอโซน และการ
ฉายรังสีอลั ตราไวโอเล็ต การฆาเชื้อโรคนี้บางแหงจัดเปนขั้นตอนสุดทายของการบําบัดขั้นที่สอง [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]
Grammatical Category : Noun

Th = การเติมคลอรีน [TH005] [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Disinfection
Definition : วิธหี นึง่ ในการฆาเชื้อโรคในนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดขั้นที่สองแลว เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด การเติม
คลอรีนจะตองใชในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อมิใหปริมาณคลอรีนที่เหลือทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า [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)
Eng = Dechlorination (n.) [WT001.TXT] Dechlorinate Th = การลดคลอรีน [TH002]
(v.) [WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Disinfection
Definition : การลดปริมาณคลอรีนทั้งหมดหรือบางสวนที่เหลืออยูในนํ้าทิ้งที่ไดรับการบําบัดหลังจากขั้นตอนการ
เติมคลอรีนโดยใชกระบวนการทางเคมีหรือกายภาพเพื่อมิใหสารคลอรีนที่เติมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารที่
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)
TW63
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TW64

Eng = Ozonation [WT011.TXT], Ozonated
Th = การเติมโอโซน [TH002]
[WT001.TXT]
Grammatical Category : Noun, Verb
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Disinfection
Definition : วิธหี นึง่ ในการฆาเชื้อโรคในการบําบัดนํ้าเสียกอนการระบายนํ้าลงสูแหลงรับนํ้า โดยการเติมโอโซนลงไป
ในนําที
้ ไ่ ดรบั การบําบัดขั้นที่สองแลวโดยการเติมออกซิเจนเขาไปในเครื่องผลิตโอโซน เมื่อเครื่องผลิตโอโซนแลวจะ
ฉีดโอโซนเขาไปในทอที่ลําเลียงนํ้าที่ผานการบําบัดแลว วิธีการนี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพกวาและเริ่มมีผูใชแทนการ
เติมคลอรีนเพราะไมทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงรับนํ้า แตมีคาใชจายที่สูงกวา [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]
Grammatical Category : Noun

Th = อัลตราไวโอเล็ต [TH002]
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Disinfection
Definition : วิธหี นึง่ ในการฆาเชื้อโรคในนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดขั้นที่สอง ทําไดโดยการฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตในทอ
ทีใ่ ชระบายนําที
้ ผ่ า นการบําบัดแลว วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมใชกันมากขึ้นเพื่อทดแทนการฆาเชื้อโรคดวยการเติมคลอรีนซึ่ง
อาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงรับนํ้า
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]

TW67

Eng = Nitrogen removal [WT017.TXT]

Th = การบําบัดขั้นสาม [TH002] การ
บําบัดขั้นสาม การบําบัดขั้นสูง [TH005]
การกําจัดขั้นที่สาม [TH001] การบําบัด
ขัน้ สูง [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : ขัน้ ตอนการบําบัดตอจากการบําบัดขั้นที่สอง เปนขั้นตอนทางเลือกหากตองการนํ้าทิ้งที่สะอาดจน
สามารถใชในการอุปโภคบริโภคได การบําบัดขั้นที่สามมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดธาตุอาหารซึ่งอาจมีปริมาณสูงในนํ้า
เสียและยังไมไดถูกกําจัดโดยกระบวนการขั้นที่สอง ในบางครั้งการฆาเชื้อโรคก็นับอยูในการบําบัดขั้นที่สามดวย
การบําบัดขั้นที่สามนี้บางครั้งเรียกวาการบําบัดขั้นสูง (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 : *การทีจ่ ะตองผานกระบวนการบําบัดขั้นสามหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชนํ้าเปนหลัก เชน
ถาตองการบําบัดนําเพื
้ ่อดื่มจําเปนตองผานการบําบัดขั้นสาม แตถานํ้าทิ้งจากการบําบัดขั้นสองมีคาพารามิเตอร
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหปลอยลงสูแหลงนํ้าได ก็ไมจําเปนตองผานกระบวนการบําบัดขั้นสาม
Linguistic Specification : (Syn.) Advanced Treatment [WT002.TXT]
Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Secondary effluent (TW39), Nitrogen removal
(TW67), Phosphorus removal (TW70)

Th = การกําจัดไนโตรเจน [TH005]
[TH002] [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment
Definition : การกําจัดไนโตรเจนที่มีอยูในนํ้าเสียในการบําบัดขั้นที่สามโดยการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในนํ้าเสีย
จากแอมโมเนียใหเปนไนเตรทในกระบวนการไนตริฟเคชั่น และการเปลี่ยนไนเตรทใหเปนไนโตรเจนกาซในกระบวน
การดีไนตริฟเ คชัน่ เปนกรรมวิธีที่ใชจุลินทรียจําเพาะชนิดเพื่อกอใหเกิดปฏกิริยาที่ตองการ [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.)
Th = ไนตริฟเ คชั่น [TH002] กระบวน
[WT001.TXT]
การไนทริฟเคชั่น [TH007]
Grammatical Category : Noun, Verb
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment
Definition : กระบวนการแรกของการกําจัดไนโตรเจนออกจากนํ้าเสียโดยการเปลี่ยนแอมโมเนียไปเปนไนไทรตและ
ไนเทรตตามลําดับโดยแบคทีเรียชนิดไนตริไฟอิง จากนั้นเขาสูกระบวนการดีไนตริฟเ คชั่นตอไป [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 = ดีไนตริฟเคชั่น [TH002] กระบวน
การดีไนทริฟเคชั่น [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment
Definition : กระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการไนตริฟเ คชัน่ ในการกําจัดไนโตรเจน เปนกระบวนการทางชีว
วิทยาเพือ่ ลดออกซิเจนจากไนเตรท ทําใหไนเตรทลดรูปเปนกาซไนโตรเจน [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 = การกําจัดฟอสฟอรัส [TH005]
[TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Tertiary treatment
Definition : การเปลีย่ นฟอสฟอรัสที่ละลายนํ้าอยูใหเปนรูปที่ไมละลายนํ้าและตกตะกอนแยกจากนํ้าได เปน
กระบวนการหนึ่งในการบําบัดขั้นที่สาม สารเคมีที่ใชทําปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส 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)
Th = การบําบัดทางกายภาพ [TH006]
[TH007] การบําบัดโดยกายภาพ
[TH004] ขบวนการทางฟสิกซ [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : เปนการกําจัดของแข็งแขวนลอยขนาดใหญซึ่งตกตะกอนดวยตัวเองไดงาย เชน ของแข็งขนาดใหญ
กรวดทราย ไขมันและนํ้ามันที่ไมละลายนํ้า เปนการบําบัดกอนที่นํ้าเสียจะผานสูกระบวนการบําบัดอื่นๆ 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 : *การบําบัดนําเสี
้ ยนอกเหนือจากการแบงตามลําดับกระบวนการ คือการบําบัดขั้นเตรียมการ การบําบัดขั้น
ตน การบําบัดขัน้ ที่สองและการบําบัดขั้นที่สามแลว ยังสามารถแบงไดตามวิธีการคือวิธีการทางกายภาพ วิธีการทาง
เคมี และวิธีการทางชีวภาพ การบําบัดทางกายภาพประกอบดวยการดักดวยตะแกรง การกวาด การทําใหลอย และ
การตกตะกอน
Linguistic Specification :Cross-reference : Municipal wastewater treatment (TW01), Chemical treatment (TW72), Biological
treatment (TW73)
TW71

Eng = Physical Treatment [WT001.TXT]
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TW72

Eng = Chemical Treatment [WT001.TXT]

TW73

Eng = Biological Treatment [WT001.TXT]

Th = การบําบัดทางเคมี [TH006]
[TH007] [TH002] การบําบัดโดยเคมี
[TH004] ขบวนการทางเคมี [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : วิธกี ารหนึง่ ในการบําบัดนํ้าเสียโดยใชสารเคมีสําหรับนํ้าเสียที่มีสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งคือ มี
กรดหรือดางสูงเกินไป มีโลหะหนักที่เปนพิษ มีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนไดยาก มีสารประกอบอนินทรียละลายนํ้าที่เปนพิษ หรือมีไขมันหรือนํ้ามันละลายนํ้า [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)
Th = การบําบัดทางชีวภาพ [TH006]
[TH007] การบําบัดนํ้าเสียเชิงชีววิทยา
[TH002] การบําบัดโดยชีวภาพ [TH004]
ขบวนการทางชีววิทยา [TH001]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment
Definition : วิธกี ารบําบัดนําเสี
้ ยที่มีความสําคัญและนิยมแพรหลายในปจจุบัน โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ
ในการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียที่อยูในนํ้าเสีย สารอินทรียซึ่งเปนความสกปรกจะถูกใชเปนอาหารของจุลินทรียซ งึ่ เปนแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว ทําใหนํ้าเสียมีความสกปรกลดลง การบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพแบงออกได
เปน 2 ประเภทคือ กระบวนการที่ใชออกซิเจนในการบําบัด และกระบวนการที่ไมใชออกซิเจนในการบําบัด [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]

TW75

Eng = Anaerobic Process [WT001.TXT]

Th = กระบวนการที่ใชออกซิเจนในการ
บําบัด [TH006]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Biological treatment
Definition : กระบวนการหนึ่งในการบําบัดแบบชีวภาพ โดยใชจุลินทรียท ใี่ ชออกซิเจนในการบําบัดทําการยอย
สลายสารอินทรีย กระบวนการที่ใชออกซิเจนในการบําบัดนี้ประกอบดวยระบบบําบัดเชน ระบบโปรยกรอง หรือ
ระบบจานหมุนชีวภาพ กระบวนการนี้พบไดในระบบบอปรับเสถียร ระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ 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)
Th = กระบวนการที่ไมใชออกซิเจนใน
การบําบัด [TH006]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal wastewater treatment "
Biological treatment
Definition : กระบวนการหนึง่ ในการบําบัดแบบชีวภาพนอกเหนือจากกระบวนการที่ใชออกซิเจนในการบําบัด
กระบวนการนีเ้ ปนกระบวนการที่ไมใชออกซิเจนในการบําบัด ซึ่งจะพบไดในระบบผลิตกาซชีวภาพ ระบบบอเกรอะ
ระบบบอซึมและถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปตางๆ* [THR06]
Illustration :
Depending on the degree of mixing, lagoons may be operated as either aerobic or as aerobicanaerobic systems. [WT001.TXT]
Note : *ระบบเหลานีแ้ สดงไวเพื่อเปนขอมูลในการศึกษาตอไป โดยที่ไมไดกลาวโดยรายละเอียดไวในที่นี้เพราะเปน
การบําบัดในระบบยอย
Linguistic Specification :Cross-reference : Biological treatment (TW73), Aerobic process (TW74)
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TW76

Eng = Sludge [WT001.TXT]

TW77

Eng = Sludge Treatment [WT012.TXT]

Th = สลัดจ [TH002] [TH007] กาก
ตะกอน [TH004] ตะกอนสลัดจ
[TH005]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : ของแข็งทีย่ งั มีนาเสี
ํ้ ยปน ซึ่งแยกออกจากนํ้าเสีย และจมสะสมตัวอยูเบื้องลาง เปนของแข็งที่เกิดจาก
การบําบัดโดยวิธีการทางเคมีและการตกตะกอน ตะกอนสลัดจประกอบดวยเชื้อโรคตางๆ สารอินทรีย โลหะ และ
สารเคมีทถี่ กู กําจัดออกจากนํ้าเสีย แบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ ตะกอนที่เปนสารอนินทรียและตะกอนที่เปนสาร
อินทรีย ตะกอนสลัดจเปนผลิตผลพลอยได (By-product) ทีเ่ กิดจากการบําบัดนํ้าเสียในแตละขั้นตอนซึ่งจําเปนตอง
ไดรบั การกําจัดดวยวิธีตางๆ [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)
Th = การบําบัดสลัดจ [TH005]
[TH002] การกําจัดตะกอน [TH001]
การบําบัดกากตะกอน [TH007]
Grammatical Category : Noun
Subject Field : Municipal Wastewater Treatment
Definition : การนําตะกอนที่ไดจากการบําบัดขั้นตอนตางๆ มารวมกันกอนถูกบําบัดตอเพื่อปรับสภาพและรีดนํ้า
ออกเพือ่ ลดปริมาณของนํ้าในกากตะกอน รวมทั้งทําลายเชื้อโรคและลดกลิ่น กอนนําไปทิ้งหรือใชประโยชนดวย
กระบวนการกําจัดสลัดจ ซึ่งประกอบดวย การทําสลัดจขน (Sludge Thickening) การยอยแบบแอโรบิก (Aerobic
digestion) การยอยแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic digestion) การใชสระ (Lagooning) การรีดนํ้า (Dewatering)
การใชลานตากแหง (Drying bed) การหมักทําปุย (Composting) การฝงกลบ (Landfilling) การบําบัดโดยดิน
(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 : *ในทีน่ จี้ ะกลาวถึงเฉพาะวิธีการที่ใชในการบําบัดสลัดจ โดยไมกลาวถึงรายละเอียดของแตละวิธีเพราะอยู
นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาเรื่องวิธีการบําบัดนํ้าเสีย
Linguistic Specification :Cross-reference : Sludge (TW76)
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ดัชนีคนหาคํา
Terms

Extraction Record

Terminological
Record

CW44
CW40
CW52
CW51
CW42
CW41
CW53
CW74
CW50
CW75

TW44
TW40
TW52
TW51
TW42
TW41
TW53
TW74
TW50
TW75

CW18
CW03
CW73

TW18
TW03
TW73

CW04
CW72
CW62
CW20
CW19
CW23
CW22

TW04
TW72
TW62
TW20
TW19
TW23
TW22

A
Activated Sludge
Activated Sludge Process
Aerated Lagoon
Aerated Lagoon System
Aeration
Aeration Tank
Aerobic Lagoon
Aerobic Process
Algae
Anaerobic Process

B
Bar Screen
Biological Oxygen Demand
Biological Treatment

C
Chemical Oxygen Demand
Chemical Treatment
Chlorination
Coarse Screen
Collection System
Comminuting Devices
Comminution
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D
Dechlorination
Degritted Wastewater
Denitrification
Disc
Disinfection
Dissolved Solids
Distributor

CW63
CW29
CW69
CW60
CW61
CW08
CW56

TW63
TW29
TW69
TW60
TW61
TW08
TW56

CW47

TW47

CW54
CW21
CW33
CW12

TW54
TW21
TW33
TW12

CW28
CW27
CW26

TW28
TW27
TW26

CW07

TW07

CW30

TW30

E
Excess Activated Sludge

F
Facultatvie Lagoon
Fine Screen
Floatation
Floating Solids

G
Grit
Grit Chamber
Grit Removal

I
Inorganic Matter

L
Landfill
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M
Medium
Mixed Liquor
Municipal Wastewater
Municipal Wastewater Treatment
Municipal Wastewater Treatment Plant

CW57
CW43
CW02
CW01
CW15

TW57
TW43
TW02
TW01
TW15

CW68
CW67
CW11

TW68
TW67
TW11

CW06
CW64

TW06
TW64

CW70
CW71
CW16
CW36
CW35
CW31

TW70
TW71
TW16
TW36
TW35
TW31

CW14
CW46
CW59

TW14
TW46
TW59

N
Nitrification
Nitrogen Removal
Nonsettleable Solids

O
Organic Matter
Ozonation

P
Phosphorus Removal
Physical Treatment
Preliminary Treatment
Primary Effluent
Primary Sludge
Primary Treatment

R
Receiving Water
Return Activated Sludge
Rotating Biological Contactor System
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S
Screened Wastewater
Screening
Screenings
Secondary Clarifier
Secondary Effluent
Secondary Sludge
Secondary Treatment
Sedimentation
Sedimentation Tank
Settleable Solids
Slime
Sludge
Sludge Treatment
Stabilization Pond
Stabilization Pond System
Suspended Solids

CW25
CW17
CW24
CW45
CW39
CW38
CW37
CW32
CW34
CW10
CW58
CW76
CW77
CW49
CW48
CW09

TW25
TW17
TW24
TW45
TW39
TW38
TW37
TW32
TW34
TW10
TW58
TW76
TW77
TW49
TW48
TW09

CW66
CW05
CW55

TW66
TW05
TW55

CW65

TW65

CW13

TW13

T
Tertiary Treatment
Total Solids
Trickling Filter System

U
Ultraviolet Light

W
Water Discharge

