
กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : รายละเอียดและข้อกำหนด

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

วิศวกรโยธา        : 

วิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 02

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

กำจรเดช  เมืองชุมภย. 24947

แบบเพื่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

เกษตรกรต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดก่อนตัดสินใจเลือกรูปแบบและดำเนินการก่อสร้าง
เอกสารประกอบแบบเพื่อการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ

1. แบบเพื่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ต้องเลือกขนาดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนเป็นอันดับแรก)

2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ประเมิน ณ เดือน สิงหาคม 2548)

3. คู่มือเดินระบบระบบบำบัดน้ำเสีย

หลักการพิจารณาเลือกขนาดระบบ

- จำนวนสุกรที่นำมาคิดเป็นปริมาณสูงสุดในระยะเวลาอันใกล้ 

- การประเมินปริมาณสุกรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

- การประเมินขนาดระบบมากเกินไปส่งผลในเรื่องการลงทุนที่เกินความจำเป็น
- การขยายตัวของฟาร์มในอนาคต ฟาร์มอาจกันพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบเพิ่มเติมในอนาคต

1. แผนการเลี้ยงของฟาร์ม

- ระบบบำบัดน้ำเสียของกรมปศุสัตว์นี้เป็นเพียงระบบทางเลือกๆหนึ่งสำหรับเกษตรกร

- เกษตรกรสามารถพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการลงทุนและพื้นที่ของทางฟาร์ม

- ระบบบำบัดน้ำเสียของกรมปศุสัตว์นี้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียคือ ก๊าซชีวภาพ

2. รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย

เกษตรกรต้องศึกษาเอกสารประกอบทั้งหมดก่อนพิจารณาไปประยุกต์ใช้

- จำนวนสุกรแม่พันธุ์ที่มีในฟาร์ม ต้องคูณด้วย 2

- จำนวนสุกรพ่อพันธุ์ที่มีในฟาร์ม ต้องคูณด้วย 2

- ขนาดระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรของกรมปศุสัตว์มีขนาด 100, 250, 500, 1,000 และ 1,500 ตัว (เทียบเท่าจำนวนสุกรขุน)

3. การประมาณการขนาดระบบ

- จำนวนสุกรขุนที่มีในฟาร์ม ต้องคูณด้วย 1
- จำนวนลูกสุกรก่อนเข้าขุนต้องหารด้วย 5
ตัวอย่างการคิดขนาดระบบ

ฟาร์มมีจำนวนพ่อพันธุ์ 5 ตัว, แม่พันธุ์ 50 ตัว, สุกรขุน 800 ตัว, ลูกสุกร 500 ตัว

พ่อพันธุ์            5  x 2     =     10       ตัว

แม่พันธุ์            50  x 2    =   100       ตัว

สุกรขุน            800  x 1   =   800       ตัว

ลูกสุกรก่อนขุน   500  / 5    =   100       ตัว

รวม

พิจารณาเลือกใช้ระบบขนาด 1,000 ตัว

= 1,010       ตัว

- ฟาร์มควรนำของเสียทั้งมูล ปัสสาวะและน้ำล้างคอกรวบรวมมาบำบัดทั้งหมด
- ฟาร์มต้องทำราง/ท่อรวบรวมน้ำเสียจากทั้งฟาร์มมายังระบบบำบัดน้ำเสีย

- แบบแสดงรายละเอียดเริ่มตั้งแต่บ่อสูบน้ำเสียซึ่งเป็นจุดที่น้ำเสียทั้งฟาร์มมารวมกัน 

4. ขอบเขตของแบบก่อสร้าง

- ต้องทำการแยกน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าราง/ท่อรวบรวมน้ำเสีย 

- ท่อ/รางน้ำเสียต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีจุดที่จะเกิดใบไม้ เศษวัสดุ ทราย หรือ น้ำจากแหล่งอื่นเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสียได้

1. คอนกรีตโครงสร้าง เป็นคอนกรีตผสม สัดส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย:หิน เท่ากับ 1:2:4

3. เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12 มม.ขึ้นไป ใช้เหล็กคุณภาพชั้น SD 30 (เหล็กข้ออ้อย)

- วัสดุที่แนะนำเป็น สแตนเลส แต่เนื่องจากมีราคาแพงเกษตรกรอาจพิจารณาใช้เหล็กกลมธรรมดา แต่อาจจะไม่คงทนต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

- วัสดุที่ใช้เป็น ท่อ คสล. สำเร็จ ทำความสะอาดโดยการตักทรายออกทุกวัน

- ฐานรากแผ่ วางบนดินเดิม รับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 4 ตัน/ตร.ม. หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้พิจารณาใช้ฐานรากที่เพิ่มการรองรับด้วยเสาเข็ม

- ควรมีตู้ควบคุม เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องสูบน้ำ 

- พิจารณาเลือกใช้ลานตากปุ๋ยตามแบบ เป็นการจัดการที่เบ็ดเสร็จ แต่ค่าลงทุนสูง

9 . ระบบบำบัดขั้นหลัง พิจารณาประยุกต์ใช้ตามพื้นที่ที่ฟาร์มมี

11. หากมีข้อสงสัยให้ทำการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างของทางกรมปศุสัตว์ก่อนเริ่มดำเนินการ

2. เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 9 มม.ลงมา ใช้เหล็กคุณภาพชั้น SR 24 (เหล็กกลม)

4. ตะแกรงดักขยะ

5. ถังดักทราย

- วัสดุคลุมถังหมักเลือกใช้ แผ่น PVC ชนิด Anti UV หนา 1.2 มม.เชื่อมด้วยความร้อน หรือ แผ่น HDPE หนา 1.0 มม.เชื่อมด้วยความร้อน

- เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump (ปั้มจุ่ม) นำข้อมูลจำเพาะในแบบก่อสร้างไปสอบถามกับร้านค้า

- การทำงานเครื่องสูบน้ำเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยแท่งอีเลคโตรด สั่งการด้วยตู้ควบคุม เพื่อง่ายต่อการดูแลระบบ

8. ระบบกำจัดตะกอน (ต้องมีการดึงตะกอนทุกวันเพื่อป้องกันการสะสมตัวของตะกอนมากเกินไปในถังหมัก)

- พิจารณาเลือกใช้บ่อเก็บตะกอน การลงทุนต่ำ แต่ในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องตะกอนเต็มบ่อ ต้องขุดลอก

12. มาตรฐานวัสดุ,อุปกรณ์ และการดำเนินการต่างๆ หากไม่ระบุ ให้ยึดตามข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันโดยสากล

รายละเอียดและข้อกำหนด

7. ถังหมักไร้อากาศ

- วัสดุเป็น ท่อ คสล.สำเร็จ

6. บ่อสูบน้ำเสีย

ฐานราก ออกแบบวางบนดินเดิม 

- ความสามารถในการรับน้ำหนักของดินในพื้นที่ฟาร์มสามารถสอบถามได้กับโยธาจังหวัดใกล้ที่ตั้งฟาร์ม

10. ท่อเข้าออกโครงสร้างหลักเชื่อมต่อด้วยท่ออ่อน ป้องกันท่อแตกจากการทรุดตัว และท่อเชื่อมระบบโดยทั่วไป หากไม่วางบนดินเดิมต้องมีเข็มรับท่อกันทรุด

- พิจารณาใช้ทั้งลานตากปุ๋ยและบ่อเก็บตะกอนร่วมกัน ลงทุนสูง แต่ในฤดูฝนเมื่อลานตากปุ๋ยไม่แห้ง  สามารถระบายตะกอนลงบ่อพักตะกอนเพื่อขุดลอกในฤดูร้อน

- ท่อหรือรางส่งน้ำเสียแนะนำให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างไม่น้อยกว่า 0.25 ม.เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดและไม่อุดตัน (วางที่ความลาดชันไม่น้อยกว่า 1/200)

แบบที่ได้รับเป็นเพียงแบบมาตรฐาน เกษตรกรต้องพิจารณาจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับทางฟาร์ม100 ตัว

250 ตัว

ขนาดระบบบำบัดน้ำเสีย

500 ตัว

1,000 ตัว

1,500 ตัว

50 - 120 ตัว

121 - 300 ตัว

จำนวนสุกรที่เหมาะสม (เทียบเท่าสุกรขุน)

301 - 600 ตัว

601 - 1200 ตัว

1,201 - 1,440 ตัว

โดยยังคงรักษาระดับความสูงของบ่อตามที่กำหนด ซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของระบบ

- โครงสร้างออกแบบผนังฝังดินลึกมากกว่า 2.0 ม. และต้องถมดินด้านข้างก่อนทำการเติมน้ำเข้าถัง



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 03

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

ตะแกรงดักขยะ ถังดักทราย บ่อสูบน้ำเสีย ถังหมักไร้อากาศ บ่อบำบัดไร้อากาศ บ่อผึ่ง

บ่อเก็บตะกอน

ประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ

น้ำเสียจากฟาร์ม

ลานตากปุ๋ย

ก๊าซชีวภาพ

น้ำส่วนใส

น้ำตะกอน

ลำธารสาธารณะ

หรือหมุนเวียนใช้ในฟาร์ม

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

น้ำส่วนใส



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ระดับชลศาสตร์

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 04

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

ระดับชลศาสตร์

+0.00 ระดับดินออกแบบ

ไม่น้อยกว่า 0.20 ม.
1. ขอบบนสูงกว่าดินออกแบบ

2. ระดับผิวน้ำและพื้นบ่อ

ขึ้นกับระดับรางส่งน้ำเสีย

ไม่น้อยกว่า 0.20 ม.
1. ขอบบนสูงกว่าดินออกแบบ

2. ระดับผิวน้ำและพื้นบ่อ

ขึ้นกับระดับน้ำถังดักทราย

ถังดักทรายตะแกรงดักขยะ บ่อสูบน้ำเสีย

สูงสุด

ต่ำสุด

+1.50

+1.20

+0.00 ระดับดินออกแบบ

+2.00

-2.20

+0.30 +0.35

-0.30

+0.00 ระดับดินออกแบบ

ถังหมักไร้อากาศ

ลานตากปุ๋ย

บ่อบำบัดไร้อากาศ บ่อผึ่ง

-0.50

-3.50

-0.50

-3.00

+0.00 ระดับดินออกแบบ



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : แปลนระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 05

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แปลนระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดไร้อากาศ บ่อผึ่ง

ระบบบำบัดขั้นหลัง

ตะแกรงดักขยะ

ถังหมักไร้อากาศ ลานตากปุ๋ย

ระบบบำบัดน้ำเสียหลัก

ถังดักทราย

บ่อสูบน้ำเสีย
ไประบบบำบัดขั้นหลัง

น้ำเสียจากโรงเรือน

จากลานตากปุ๋ย ปล่อยลงลำธารสาธารณะ



แผ่นที่ : 06

344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

จำนวน : 18

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

แบบแสดง : รูปแปลน-รูปตัด ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก

CHULA UNISEARCH

กรุงเทพฯ 10330 มาตราส่วน 1 : 75

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

พลาสติกคลุมถังหมัก

ตะแกรงดักขยะ

บ่อสูบน้ำเสีย

ถังดักทราย

ท่อเชื่อมต่อ PVC

ท่อสูบส่ง PVC 

ท่อน้ำเข้า PVC 

ถังหมักไร้อากาศ

ท่อดึงกาก PVC

ชุดดักตะกอน

ลานตากปุ๋ย

ท่อระบายน้ำ PVC

รูปตัด    1     -    1
มาตราส่วน 1:75

น้ำเสียจากโรงเรือนสุกร

ชุดควบคุมระดับน้ำรางน้ำ

ตะแกรงดักขยะ

บ่อสูบน้ำเสีย

ถังดักทราย

ท่อเชื่อมต่อ PVC

ท่อสูบส่ง PVC 

ชุดควบคุมแรงดัน

ถังหมักไร้อากาศ

ชุดดักตะกอน

ท่อน้ำเข้า PVC 

ท่อดึงกาก PVC

ลานตากปุ๋ย

ท่อระบายน้ำ PVC

บ่อพักน้ำ

แปลนแสดงระบบบำบัดน้ำเสียหลัก
มาตราส่วน 1:75

1 1



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1 : 20มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ตะแกรงดักขยะและถังดักทราย

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 07

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

1:20

รูปแปลนตะแกรงดักขยะ

ตะแกรงดักขยะ

รางน้ำเสียเดิม

ก่ออิฐฉาบเรียบ

ไม่น้อยกว่า0.20

0.80 

1.00x1.00

ขึ้นกับความลึกรางน้ำเสียเดิม

1:20มาตราส่วน       

แสดงตะแกรงดักขยะ

วัดหน้างานตามแบบแสดง

ตามความกว้างรางน้ำเสีย

0.05 0.05

0.20

0.20

ศก. 15 มม.

ซี่ตะแกรง ศก. 9 มม.

ตะแกรงเหล็ก สแตนเลส หรือ เหล็กกลม ช่องว่างระหว่างซี่ (ภายใน) 2 ซม.

มาตราส่วน       

ตะแกรงดักขยะ

รางน้ำเสียเดิม

ก่ออิฐฉาบเรียบ

ขึ้นกับความลึกรางน้ำเสียเดิม

45

วัดจากหน้างาน

1

1:20

รูปตัด  1  ตะแกรงดักขยะ
มาตราส่วน       

แบบแสดงถังดักทราย

1:20

รูปแปลนถังดักทราย
มาตราส่วน       

1.00

1.00

ท่อส่งน้ำเสีย PVC 6" Class 5

ท่อส่งน้ำเสีย PVC 6" Class 5

ศก.0.80

ท่อ คสล.สำเร็จ ศก. 0.80 x 0.40 ม.

ฐานบ่อ คสล.

ท่อส่งน้ำเสีย PVC 6" Class 5

ท่อส่งน้ำเสีย PVC 6" Class 5

จากตะแกรงดักขยะ

ไปบ่อสูบน้ำเสีย

ท่อ คสล.สำเร็จ ศก. 0.80 x 0.40 ม.

จากตะแกรงดักขยะ

+0.00 ระดับดินออกแบบ

1:20

รูปตัด 1 ถังดักทราย
มาตราส่วน       

1

ท่อ PVC 6" class 5

พื้น คสล.หนา 0.08 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.20 ม.#

พอกด้วยปูนทราย

ท่อ PVC 6" class 5

1. ความลึกบ่อขึ้นกับความลึกรางน้ำเสียที่มาจากโรงเรือน ข้อกำหนด

2. ภายในบ่อฉาบปูนขัดมันกันซึม บริเวณรอยต่อของท่อ คสล.
3. ต้องตักทรายออกทุกวันหรือ

สูบออกด้วยเครื่องสูบน้ำเสียแบบ Submersible  ขนาด 2" 

ศก.0.80

ลาดเอียง 1:100
ยจากโรงเรือน

ไปถังดักทรายทางเลือก 1 หรือบ่อสูบน้ำเสีย

ลาดเอียง 1:100

ไปถังดักทรายทางเลือก 1 หรือบ่อสูบน้ำเสีย

ไปบ่อสูบน้ำเสีย

ลาดเอียง 1:100

ลาดเอียง 1:100



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1 : 20มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : บ่อสูบน้ำเสีย

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 08

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

1:20มาตราส่วน       

รูปแปลนบ่อสูบน้ำเสีย

ท่อ PVC 6" class 5

ท่อ คสล.สำเร็จ ศก. 1.20 ม.
ท่อ PVC 6" class 5

ระดับน้ำสูงสุด

+0.00 ระดับดินออกแบบ

ท่อสูบส่ง PVC 2" class 8.5

ตำแหน่งออกตามรูปแปลน

0.40

(ท่อสูบส่ง)

ไม่น้อยกว่า0.20

ระดับน้ำต่ำสุด

ลวดอีเลคโตรด ควบคุมระดับน้ำ

1.00x1.00

พื้น คสล.หนา 0.08 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.20 ม.#

1:20มาตราส่วน       

แสดงรูปตัด  1  บ่อสูบน้ำเสีย
1. ความลึกบ่อขึ้นกับความลึกรางน้ำเสียที่มาจากโรงเรือน 

ขึ้นกับความลึกรางน้ำเสียเดิม

พอกด้วยปูนทราย

ข้อกำหนด

2. ภายในบ่อฉาบปูนขัดมันกันซึม บริเวณรอยต่อของท่อ คสล.
3. เครื่องสูบน้ำเสียแบบ Submersible  ขนาด 2" 
 อัตราการสูบน้ำเสียไม่ต่ำกว่า 80 ลิตร/นาที ที่ TDH 5.0 ม. 

ท่อ คสล.สำเร็จ ศก. 0.80 ม.

พร้อมตู้ควบคุม

พื้นบ่อ คสล.หนา 0.08 ม.

ยูเนี่ยน PVC 2" 

ไปถังหมักฯจากถังดักทราย
1

จากถังดักทราย

แบบแสดงบ่อสูบน้ำเสีย

0.80

ท่อสูบส่ง PVC 2" class 8.5

ไปถังหมักไร้อากาศ

1.00

1.00

0.50

0.60



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ #1

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 09

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

LAY OUT

RUN OVERLOAD

OFFAUTO MANAUL

STOP

START

STANDBY

WIP

POWER CIRCUIT

(R)   PHASE R

(S)   PHASE S

(T)   PHASE T

CB

CIRCUIT

BREAKER

XX AT  .

PHASE

PROTECTIVE

RELAY

F1

0VERLOAD

set at   x A .

M1

MOTOR 3 PHASE

x HP./380 V.

DOL.

NYY  4*xxx Sq.mms.

MAIN PUMP

K1

F1

M 1

~ 3

(R1) (S1) (T1)

(U
1)

(V
1)

( W
1)

WIP

POWER CIRCUIT

(R)   PHASE R

CB

CIRCUIT

BREAKER

2P XX AT .

PHASE

PROTECTIVE

RELAY

F2

0VERLOAD

set at   X A .

M1

MOTOR 2 PHASE

XX HP./220 V.

DOL.

K1

F1

M 1

~ 2

(R1) (N)

(U
1)

(V
1)

(N)



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย #2

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 10

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

WIP/1

NO

สัญลักษณ์ รายการ

CB Molded case circuit breaker x P xxA.xxAF.

K1 Magnetic contactor

F2 Thermal overload relay range. xxx

FL Float relay switch+Electrod+Connectingnut

H1 Pilot lamp 6.3 V./220 VAC. (Red )

H2 Pilot lamp 6.3 V./220 VAC. (Green)

H3 Pilot lamp 6.3 V./220 VAC. (Yellow )

F1 Fuse control 1 P. 6  A. Type RT18

R1-2 Relay 2 pole. 10 A. 2NO , 2 NC

SW1 Selector switch 3 pos. 1 NO, 1 NC

SW2,3 Push Buuton switch 2 pos. 1 NO, 1 NC

WIP Phase protective relay

K1 FL

R1/1

NO

R2/1

NO

SW1

CONTROL CIRCUIT

  LINE 220 VAC.

(2)

(31)

(N) (N) (N) (N)

(61)

(23)

(N)

H2

MOTOR

(5)

FUSE

CONTROL

PHASE

PROTECTIVE

RELAY

F1

(1)

K1/2

NC

(XX) WIRE MARK

LINE WIREING CONTROL

VSF 1*1 Sq.mm.

FL1

NO

H3

(N)

R1 R2

(L)

F1/1

NC
AUTO MANAUL

(32)

(6)

(51)

(62)

SW3

R2/2

NO

SW2

(21)

(N)

K1/1

NO

(22)

H1

WATER  LEVEL  SETTING  PUMP

START

E3E2E1

STOP

GROUND

F1/2

NO



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1 : 25มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ถังหมักไร้อากาศ #1

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 11

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

ชุดควบคุมระดับน้ำรางน้ำ

PVC 2" class 8.5 ท่อน้ำเข้า PVC 6" class 5

ชุดควบคุมแรงดัน

ท่อดึงกาก PVC 4" class 8.5

แบบแสดงรูปแปลนถังหมักไร้อากาศ
มาตราส่วน 1:25

ชุดจับพลาสติก Stainless

ผนังรางน้ำ

ผนังถังหมัก

แบบแสดงถังหมักไร้อากาศ

จากบ่อสูบน้ำเสีย

ท่อก๊าซ PVC 2" class 13.5

ท่อระบายน้ำ 

PVC 4" class 5

3.00

3.30

1.00

1.20

4.10

4.32

บอลวาวล์ PVC 4" 

0.90

1.00

0.60

0.60

แบบแสดงรูปแปลนฐานราก/พื้น/ผนัง ถังหมักไร้อากาศ
มาตราส่วน 1:25

3.95

2.35

3.000.15 0.15

พื้นถังหมัก

ฐานรากถังหมักกว้าง 0.80 ม.

รอยต่อฐานรากและพื้นถัง (พื้นไม่เชื่อมกัน)

ผนังถังหมักไร้อากาศ

ไประบบบำบัดขั้นหลัง

ท่อสูบส่ง

0.60

0.60
0.30

0.45

0.80

0.80

1

(น้ำเสียไปรวมกับน้ำจากท้ายลานตากปุ๋ย)

(แนวท่อ 2 แนวซ้อนกัน)

ชุดดักตะกอนทางน้ำออก



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน  1:25กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ถังหมักไร้อากาศ #2

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 12

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

+0.00 ระดับพื้นดินออกแบบ

+1.50 ระดับน้ำสูงสุด

+1.20 ระดับน้ำต่ำสุด
3 - DB 12

3 - DB 12

ป. RB 6 @ 0.20 ม.

ภายในรางฉาบปูนขัดมัน

ท่อสูบส่ง2" ปล่อยพ่นเข้าท่อ 6"

RB 6 @ 0.20 ม.

RB 9 @ 0.25 ม.

ชุดจับพลาสติก Stainless
ทุกระยะ 0.60 ม.

ผนังรางน้ำ

(ก่ออิฐฉาบเรียบ)

0.15

0.35

0.40

0.55

0.15

0.80

2.20

3.50

0.35

DB 12 @ 0.20 ม.

DB 12 @ 0.25 ม.

(เหล็กยืน)

(เหล็กรัดรอบ)

9 - RB9 #

2.95

4.00

0.10

0.30
0.10

0.90

0.30

0.45

1.00

0.15

2.35

0.20

0.10

RB 9 @ 0.20 ม.# (ยึดไฟเบอร์กลาส)

DB 12 @ 0.20 ม.

DB 12 @ 0.25 ม.

(เหล็กยืน)

(เหล็กรัดรอบ)

จากบ่อสูบน้ำเสีย

ไประบบบำบัดขั้นหลัง

(หรือรวมกับน้ำเสียท้ายลานตากปุ๋ย)

PVC 4" class 5

ท่อน้ำเข้า PVC 6" class 5

รัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ สแตนเลส 2 จุด

ประตูน้ำ PVC 4"

0.60

ผนังถังหมัก

ท่อสูบส่ง PVC 2" จาก บ่อสูบ class 8.5

0.05

0.10
ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ

ชุดดักตะกอน

ก่ออิฐฉาบปูนปิดกันตะกอน(ใช้ยึดติดไฟเบอร์กลาส)

0.802.35

3.00 0.150.15

3.95

แบบแสดงรูปตัด    1    ถังหมักไร้อากาศ
มาตราส่วน 1:25

+2.00 ระดับขอบบนบ่อ

ระดับพื้นฐานราก   -2.20

0.20

RB 9 @ 0.15 ม.

DB 12 @ 0.25 ม.

RB 9 @ 0.20 ม.#

ถมทรายบดอัดปรับระดับหนา 0.12 ม.
คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.

ทรายบดอัดปรับระดับ 0.05 ม.

0.80

ไปลานตากปุ๋ย

0.50

ท่อดึงกาก PVC 4" class 8.5

สามทางลด 4"x2" พร้อมวาวล์น้ำ 2"

ปลั๊กอุด 4" (ไม่ติดกาว)

หน้าแปลน PVC 4"

ท่อน้ำเสียความลาดชัน 1:100



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ถังหมักไร้อากาศ #3

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 13

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แบบแสดงชุดควบคุมระดับน้ำรางน้ำ
มาตราส่วน 1:25

แบบแสดงอุปกรณ์ยึดหูจับพลาสติก
มาตราส่วน 1:5

0.15

0.15

0.05

เพลา Stainless ศก.1/4" ฝังรางน้ำบ่อรางทุกระยะ 0.60 ม.

0.04

0.02 0.125

0.04

เพลา Stainless 3/16" รอบบ่อ

แบบแสดงหูจับพลาสติก
มาตราส่วน 1:5

ด้าน 1 ด้าน 2

ท่อ Stainless 2" 

เพลา Stainless 1/4" 

เพลา Stainless 1/4" 

ท่อ Stainless 2" 

เพลา Stainless 1/4" 

เพลา Stainless 1/4" 

ยึดจับชายพลาสติกติดตั้งทุกระยะ 0.60 ม.

การติดตั้งอุปกรณ์ยึดพลาสติก

ท่อพลาสติกชนิดทนแรงดัน ศก.1.5 " รอบบ่อ

พลาสติก PVC หนา 1.2 มม.

หูจับพลาสติก

อุปกรณ์ยึดหูจับพลาสติก

0.05อุปกรณ์PVC 1.5" ตามแบบ(ไม่ติดกาว)

แบบแสดงชุดควบคุมแรงดันก๊าซ
มาตราส่วน 1:25

0.10

4 - RB 9 

3 - RB 9 

0.01

0.50

(กว้าง 0.60 ม.)

0.60

ท่อก๊าซ PVC 2" 2 จุด ห่างกัน 0.60 ม.

ท่อก๊าซ 2"

ด้าน 1 ด้าน 2

อุปกรณ์ในถัง ใช้ท่อ PVC Class 13.5
ขนาดตามรูปแปลน อุปกรณ์ตามแบบ 1.60

ถังใส่น้ำ จุ่มท่อ PVC ลึก 1 ซม.



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1 : 25มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : รายละเอียดไฟเบอร์กลาส ชุดดักตะกอน
แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 14

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แสดง Fiberglass ชุดดักตะกอน
มาตราส่วน 1:25

Fiberglass หนา 2.5 มม. เจาะรูยึดพุก ศก. 10 มม.
ด้านซ้าย ด้านขวา

ด้านบน

ด้านล่าง

1.20

0.800.05

0.16

1.20

1.45

0.65 0.70

0.15

1.20

1.45

1.13

0.90

0.05

1.20

0.05 0.80

0.85

0.05



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : รายละเอียดพลาสติกคลุมถังหมักไร้อากาศ
แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 15

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แสดง พลาสติกคลุมถัง
มาตราส่วน 1:50

แสดงรายละเอียดชิ้นงานพลาสติกคลุมถัง
มาตราส่วน 1:50

เชือกไนลอน 5 หุนร้อยผ่านหูยึดตัวจับชายพลาสติก (ทั้งถัง)

ตัวจับพลาสติก

ชิ้นส่วน 1

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2
ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2
ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

ชิ้นส่วน 2

แสดง ขึงเชือกรับพลาสติกคลุมถังหมักไร้อากาศ
มาตราส่วน 1:50

ชิ้นส่วน 1

ชิ้นส่วน 2

วัสดุคลุมบ่อใช้ PVC Anti UV หนา 1.2 มม.

2.00

0.38

0.66

0.74

0.77

0.77

0.53

0.10

0.10

2.22

0.20

0.42

0.50

0.50

0.50



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ลานตากปุ๋ย

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 16

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แปลนแสดงลานตากปุ๋ย
มาตราส่วน 1:50

ท่อระบาย PVC 4" class 8.5

(ทุกช่องลานตาก)

ท่อ คสล. สำเร็จ ศก. 0.80 ม.พร้อมฝาปิด

Slope

ปูบล๊อคช่องลมทุกช่องลานตาก (ช่องไฟ 0.03 ม.)

ไประบบบำบัดขั้นหลัง

ท่อดึงกาก PVC 4" class 8.5

บานชัก PVC 

ผนังก่ออิฐบล๊อคครึ่งแผ่นฉาบเรียบตลอดแนวแรเงา

-0.20 (ท้องท่อ) -0.25 (ท้องท่อ)

Slope

ท่อระบาย PVC 4" class 5

จากถังหมักไร้อากาศ

4.50

1.00 1.00 1.00 1.00

0.10

2.60

2.00

0.30

0.10

0.10

0.30

พื้นลานตากปุ๋ย

แปลนแสดงฐานรากและพื้นลานตากปุ๋ย
มาตราส่วน 1:50

ฐานราก คสล. (แนวแรเงา)

Slope Slope

2.70

4.60

1.00

1.00

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20
0.20

2.10

0.40

1.10 1.10 1.10 1.10

พื้นลานตากปุ๋ยพื้นลานตากปุ๋ยพื้นลานตากปุ๋ย

Slope Slope

ผนังก่ออิฐบล๊อค ฉาบเรียบ

ท่อดึงกาก PVC 4" Class 8.5

PVC 4" Class 8.5 

รูปตัด  1  ลานตากปุ๋ย
มาตราส่วน       1:20

+0.35 ขอบบน

+0.00 ระดับอ้างอิง

ท่อ คสล. ศก.0.80x0.40 พร้อมฝาสำเร็จ

พื้น คสล. หนา 0.10 RB 9 @ 0.20 #

หลังชั้นหิน-0.05

ฐาน คสล. รับผนัง(ทุกแนว) ขนาด 0.20x0.10 
เสริมเหล็ก 2-RB9, ป. RB6 @0.30 

ชั้นทราย

บล๊อคช่องลมรูปแบบการปูตามแปลน

ชั้นกรวด 3/4"

พื้นคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

คั่นด้วยตาข่ายพลาสติกกันแมลง

ผนังก่ออิฐบล๊อคฉาบเรียบ

PVC 4" Class 8.5 คลุมด้วยตะข่ายพลาสติก

+0.00 ระดับอ้างอิง

ผนังก่ออิฐบล๊อค ฉาบเรียบ

+0.65 ขอบราง

+0.15 ขอบบน

-0.40 พื้นฐานราก

ทำร่องสอดบาน PVC

ประตู PVC 0.30x0.40x0.005 เจาะร่องมือจับ

แบบขยายประตู PVC ลานตากปุ๋ย
มาตราส่วน       1:20

หรือกระเบื้องปูพื้น 0.30 x 0.30

พื้นหนา 0.08 ม. RB 9 @ 0.20 ม.#

จากถังหมักไร้อากาศ

-0.30 พื้นฐานรากลานตากปุ๋ยทั้งหมด

-0.15 พื้นปูนส่วนต้น -0.20 พื้นส่วนปลาย

+0.10 หลังบล๊อคช่องลม

Slope

0.10

0.20

0.30

0.50 2.00 0.10

0.30

1.00x1.00

1

จากถังหมักไร้อากาศ



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : ระบบบำบัดขั้นหลัง

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 17

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แปลนระบบบำบัดขั้นหลัง 

ท่อ PVC 6" class 5 ท้องท่อที่ -0.50

บ่อบำบัดไร้อากาศ บ่อผึ่ง

-0.50

-3.50

-0.50

-3.00

ท่อ PVC 4" class 5 ท้องท่อที่ -0.50ท่อ PVC 4" class 5 ท้องท่อที่ -0.50

+0.00 ระดับพื้นดินออกแบบ

+0.00 ระดับพื้นดินออกแบบ

-0.50-0.50

-3.50 พื้นบ่อ
-3.00 พื้นบ่อ

รูปตัดระบบบำบัดขั้นหลัง

ท่อ PVC 4" class 5 ท้องท่อที่ -0.50 ท่อ PVC 4" class 5 ท้องท่อที่ -0.50ท่อ PVC 4" class 5 ท้องท่อที่ -0.50

จากท้ายลานตากปุ๋ย

15.0

15.0 15.0

1.0

1.5

ความลาดคันบ่อ

จากท้ายลานตากปุ๋ย

1

น้ำผ่านการบำบัด ปล่อยลงลำธารสาธารณะ



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : รายละเอียดอื่นๆ

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 18

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

แบบขยาย Support ท่อ ทุกระยะ 1.0 เมตร

เข็มขัดรัดท่อ Stainless 20 มม. หนา 1.2 มม.

ยึดด้วยพุก 3 หุน

ระดับดินถม

ระดับดินเดิม

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ศก. 0.15 ม.

สกัดหัวเสา อย่างน้อย 0.20 ม.

2 - RB 9 ตามยาว/ ลูกโซ่ 3 - RB 9 ด้านสั้น

2D

D

0.10x0.15

0.50

ระดับดินถม

รับท่อทุกจุดที่วางเหนือดินหรือฝังบนดินถม

ไม่น้อยกว่า 0.40 ม.หรือตามแบบกำหนด

แบบแสดงการวางท่อทั่วไป

ทรายบดอัดปรับระดับ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.

ท่อ คสล. หรือ PVC.

ระดับดินเดิม

1.00x1.00

0.08

0.20

RB 9 @ 0.20 ม. #

แบบแสดงบ่อพักน้ำเสียทั่วไป

ฝาบ่อ คสล. สำเร็จ

ท่อ คสล. สำเร็จ ศก. 0.80 x 0.40 ม.

ระยะขึ้นกับจำนวนท่อ

พอกปูนทรายรอยต่อ

ท่อน้ำ



กรมปศุสัตว์
เจ้าของแบบ  : ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาตราส่วน กรุงเทพฯ 10330

CHULA UNISEARCH

แบบแสดง : สารบัญแบบ

แบบสำหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 ตัว

จำนวน : 18

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 ถนนบรรทัดทอง 

แผ่นที่ : 01

วิศวกรโยธา         : กำจรเดช  เมืองชุม

ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย

ผศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุลวิศวกรสิ่งแวดล้อม :

ภย. 24947

สารบัญแบบ

01/18 สารบัญแบบ

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

13/18

14/18

15/18

16/18

17/18

18/18

รายละเอียดและข้อกำหนด

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ระดับชลศาสตร์

แปลนระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปแปลน-รูปตัด ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก

ตะแกรงดักขยะและถังดักทราย

บ่อสูบน้ำเสีย

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ #1

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ #2

ถังหมักไร้อากาศ # 1

ถังหมักไร้อากาศ # 2

ถังหมักไร้อากาศ # 3

รายละเอียดไฟเบอร์กลาส ชุดดักตะกอน

รายละเอียดพลาสติกคลุมถังหมักไร้อากาศ

ลานตากปุ๋ย

ระบบบำบัดขั้นหลัง

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร กรมปศุสัตว์

ขนาด 100 ตัว

ดำเนินการโดย

ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ออกแบบโดย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดอื่นๆ
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