
 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

บทน า 

นอกเหนือจากดนตรีคลาสสิกและศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้ว กรุงเวียนนายังได้ชื่อว่าเป็นเมือง  

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ หรือการจัดการของเสีย การรักษาคุณภาพน้ า 

โดยเฉพาะการบ าบัดน้ าเสียถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับกรุงเวียนนาที่มีแม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง           

ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ทั้งการคมนาคมทางน้ า และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชาวเวียนนา  

ศูนย์บ าบัดน้ าเสียของกรุงเวียนนา  (main wastewater treatment plant) บริหารจัดการโดย

บริษัท ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบ าบัด       

น้ าเสีย ที่เกิดขึ้นจากทุกครัวเรือนในกรุงเวียนนา ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย          

ขนาดใหญ่เช่นนี้ ยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่ ใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง       

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2020 ศูนย์บ าบัดน้ าเสีย

แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้านพลังงาน (energy-self-sufficient) 

บทที่ 1 ประวัติของ EBS 

บริษัท Entsorgungsbetriebe Simmering Ges.m.b.H. หรือ EBS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 

โดยกรุงเวียนนา (Vienna City) เป็นผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทนี้แต่ผู้เดียว ศูนย์บ าบัดน้ าเสียนี้เปิดให้บริการ 

ในปี ค.ศ. 1980 ก่อนหน้านี้ศูนย์บ าบัดน้ าเสียของกรุงเวียนนาตั้งอยู่ที่ Liesingbach (ทางใต้ของเมือง)     

โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปีค.ศ. 1951 ก่อนจะเลิกท าการไปในปีค.ศ. 2005  

สถานที่ตั้งของศูนย์บ าบัดน้ าเสีย EBS อยู่ที่เขต Simmering ของเมืองเวียนนาซึ่งเป็นจุดที่ต่ าที่สุด

ของเมือง การตั้งศูนย์บ าบัดน้ าเสียที่จุดนี้ท าให้ประหยัดพลังงานในการปั๊มน้ าเสียจากส่วนต่างๆของเมือง

เพราะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก จุดตั้งของศูนย์ยังเป็นจุดที่คลองน้ าเสียของกรุงเวียนนามารวมกัน1 โดย  

น้ าเสียจากอีกฝั่งของแม่น้ าดานูป (จากเขต Donaul City และ Florisdorf) ก็ถูกส่งมาที่ศูนย์นี้โดยใช้ท่อน้ า

                                           
1 คลองน้ าเสียใต้ดินของกรุงเวียนนาบางส่วนสร้างตั้งแต่สมัยโรมัน แต่ระบบน้ าเสียของกรุงเวียนนาโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า

ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษ 15-18 โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1848 ซึ่งได้มีการก่อสร้างระบบคลองน้ าเสียที่ใหญ่ที่สุด หลังจากการแพร่
ระบาดของโรคครั้งใหญ่ 



 

 

 

 

ใต้ดินซึ่งลอดใต้แม่น้ าดานูป ซึ่งมีความยาวกว่า 567 เมตร ศูนย์บ าบัดน้ าเสีย EBS เป็นที่เดียวที่รับบ าบัด       

น้ าเสียจากบ้านเรือนของเมืองเวียนนา ปริมาณวันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นอย่างน้อยในแต่ละวัน 

(ช่วงฤดูแล้ง) นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของศูนย์บ าบัดน้ าเสีย EBS ยังตั้งอยู่ใกล้กับเตาเผาขยะซึ่งปัจจุบัน EBS 

ใช้เผาของเสียและตะกอนแห้งที่เกิดจากการบ าบัดน้ าเสีย  

ในเบื้องต้น ศูนย์ EBS ได้รับการออกแบบให้มีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียเป็นปริมาณเทียบเท่า

กับน้ าเสียที่เกิดจากประชากร 2.9 ล้านคน (population equivalent: PEs) ต่อมาได้รับการปรับปรุง               

ในปี ค.ศ. 2005 ท าให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเป็น 4 ล้านคน (เทียบเท่า) โดยมีการสร้างระบบบ าบัดทางชีวภาพ

ขั้นที่ 2 (second biological treatment stage) เพ่ือก าจัดไนโตรเจน (ด้วยกระบวนการ nitrification 

และ denitrification) ในปัจจุบัน ศักยภาพที่ใช้งานของศูนย์ฯ อยู่ที ่3.25 ล้านคน (เทียบเท่า) 

หลังจากป ีค.ศ. 2005 ศูนย์บ าบัดน้ าเสีย EBS ถูกจัดเป็นหนึ่งในศูนย์บ าบัดน้ าเสียที่มีคุณภาพที่สุด

ในสหภาพยุโรป ทางศูนย์ไดน้ าเอา ระบบ integrated management system มาใช้ในปี ค.ศ. 2007 และ

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) ระบบความปลอดภัยในการท างาน (OHSAS 18001) ระบบ       

การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การจัดการพลังงาน (ISO 50001) และได้ผ่านการตรวจสอบด้วย

ระบบ Eco Management and Audit Scheme (EMAS) ซึ่ ง เป็นการตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อม           

ที่มีมาตรฐานสูงของสหภาพยุโรป นอกเหนือจากนี้ EBS ยังเป็นสมาชิกของ ÖkoBusinessPlan Wien           

ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการและห้างร้านต่างๆในกรุงเวียนนาที่ให้ความส าคัญกับการดูแล

สิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมากลุ่ม ÖkoBusinessPlan Wien สามารถลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นมูลค่า          

ถึง 35 ล้านยูโร 

บทที่ 2 ขั้นตอนของการบ าบัดน้ าเสีีย 

กรุงเวียนนาตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ าดานูป มีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 1,700 ลบ.ม. ต่อ

วินาที มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน น้ าเสียที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมด้วยระบบ combined sewer 

system ในขั้นต้น ระบบบ าบัดน้ าเสียถูกออกแบบให้รองรับมลพิษ (pollution loading) ได้เทียบเท่ากับ 

2.9 ล้านคน ตัวระบบบ าบัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 เป็นระบบ mechanical biological treatment 

โดยต้องบ าบัดให้น้ าทิ้งมีค่า BOD เท่ากับ 70 มก./ล. ตามกฎหมายก าหนด น้ าเสียที่เกิดขึ้นถูกจัดให้อยู่            

ในกลุ่มน้ าเสียบ้านเรือนที่มีความสกปรกมาก (ค่า BOD5 มากกว่า 300 มก./ล.) ด้วยข้อก าหนดด้าน      



 

 

 

 

คุณภาพน้ าที่เข้มงวดขึ้น (ก าหนดให้สามารถก าจัดไนโตรเจนได้ อย่างน้อย 70%) ท าให้จ าเป็นต้องมี            

การปรับปรุงระบบให้สามารถบ าบัดน้ าให้ได้ตามคุณภาพที่ก าหนด จึงมีการขยายและปรับปรุงระบบใหม่   

ให้สามารถรองรับ pollution loading ได้ 4.0 ล้านคน (PEs) หลังการขยาย ระบบฯ สามารถรองรับ       

น้ าเสียได้ 9 ลบ.ม./วินาที (ฤดูแล้ง) หรือ 18 ลบ.ม./วินาที (ฤดูฝน) 

ระบบการระบายน้ าและการรวบรวมน้ าเสียของกรุงเวียนนา ครอบคลุมการรองรับน้ าเสียจากพ้ืนที่

ประมาณ 300 ตร.กม. มีแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 4 แห่ง ตามรูปที่ 1 ซึ่งแม่น้ าดานูบ ถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด โดย

น้ าประมาณ 10-20% ของแม่น้ าดานูบจะไหลลงสู่คลองดานูบ ที่จะไปบรรจบกับแม่น้ าดานูบอีกครั้งหนึ่ง

ก่อนที่จะพ้นเขตกรุงเวียนนา   

 

 
รูปที ่1 แหล่งน้ าธรรมชาติและระบบรวบรวมน้ าเสียในกรุงเวียนนา 

ที่มา-H. Kroiss “Extension of the Vienna Main Sewage Treatment Plant” ในหนังสือช่ือ Enhancing 

Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระบบการบ าบัดน้ าเสียของ EBS สามารถแบ่งออกได้เป็น 12 ขั้นตอนด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

 

1. Gravel trap 

2. Screw pump facility 

3. Screening plant  

4. Sand trap  

5. Primary sedimentation  

6. Aeration tanks stage 1  

7. Intermediate settling 

8. Sludge Thickeners 

9. Intermediate pumping station  

10. Aeration tanks stage 2  

11. Final clarification tanks 

12. Discharge 

ซ่ึงต าแหน่งของแต่ละข้ันตอนที่ตั้งอยู่ในศูนย์บ าบัดน้ าเสียจะแสดงอยู่ในรูปที่ 2 

 
รูปที ่2 แผนผังระบบบ าบัดน้ าเสียของ EBS 

 

การบ าบัดทั้งหมดใช้ระยะเวลา 20 ชั่วโมง ตั้งแต่น้ าเสียเข้าสู่ระบบ จนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วลงสู่

แม่น้ าดานูป รายละเอียดของทั้ง 12 ขั้นตอนโดยคร่าวๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. Gravel Trap – น้ าเสียจากครัวเรือน อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ และน้ าฝนกว่า  

600,000 ลบ.ม. (1,550,000 ลบ.ม. กรณีฝนตกหนัก) จะไหลเข้าสู่ศูนย์ EBS โดยผ่าน Gravel trap 

หรือชั้นกรองโดยหินหยาบซึ่งจะเป็นด่านแรกที่ ดักเอาของเสีย           

มวลใหญ่ออกไว้ 

2. Screw pump facility – เมื่อผ่านจาก Gravel trap แล้วน้ าเสียที่

เข้ามาในระบบจะถูกปั๊มให้ไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าจุดที่น้ าเข้าสู่

ระบบเป็นระดับ 5 เมตร โดยใช้ Screw pump ที่มีอยู่ 6 ตัว แต่

รูปที ่3 Primary sedimentation 



 

 

 

 

ละตัวสามารถปั๊มน้ าได้ 4,500 ลิตรต่อวินาที 

3. Screening plant - หลังจากถูกยกระดับให้สูงขึ้นแล้ว น้ าเสียจะผ่านเข้าสู่  Screening plant            

ของเสียที่มีขนาดใหญก่ว่า 6 มม. จะถูกดักไว้ ซึ่งมีประมาณ 13 ตันต่อวัน  

4. Sand Trap – เมื่อน้ าเสียเข้าสู่ขั้นตอนนี้ ความเร็วของการไหลของ

น้ าถูกปรับให้ลดลงเหลือเพียง 10 ซม.ต่อวินาที ความเร็วที่ช้าลง

ส่งผลให้แรงโน้มถ่วงสามารถดึงให้ของเสียมวลเล็กตกตะกอน             

ลงสู่พ้ืนผิว โดยตะกอนของเสียเหล่านี้จะถูกรวบรวมที่ก้นบ่อและ

แยกออกไปโดยใบพัดใต้น้ า 

5. Primary sedimentation – บ่อตกตะกอนขั้นแรก อาศัยความเร็ว

ของน้ าเสียที่ยังคงต่ าอยู่ และเวลาที่น้ าเสียอยู่ในบ่อตกตะกอน 

เพ่ือให้เกิดการตกตะกอนอีกครั้งที่  ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอน

สุดท้ายในการบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการ Mechanic process  

6. Aeration tanks stage 1 – การบ าบัดน้ าเสียในบ่อ Aeration นี้

เป็นขั้นตอนแรกของการบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพ 

ซึ่งของเสียในน้ าโดยเฉพาะของเสียจ าพวกสารประกอบคาร์บอน

ต่างๆ จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ดังนั้นเพ่ือให้

กระบวนการย่อยสลายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึง

เป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนจ านวนมาก ก๊าซออกซิเจนจะถูกเติมลงในน้ าเสียโดย Surface aeration 

กระบวนการทางชีวภาพนี้มีต้นแบบมาจากกระบวนการย่อยสลายของเสียในธรรมชาติ2 

7. Intermediate Settling – หลังจากมีการเติมก๊าซออกซิเจนให้กับน้ าเสียแล้ว น้ าเสียจะถูกส่งเข้าสู่

บ่อพักชั้นกลาง ซึ่งน้ าเสียจะพักอยู่ที่บ่อนี้เป็นเวลาสองชั่วโมง เพ่ือให้แบคทีเรียและ จุลินทรีย์ต่างๆ

ย่อยสลายของเสียในน้ าและตกเป็นตะกอนที่ก้นบ่อ 

8. Sludge Thickeners – ตะกอนที่มาจากการย่อยสลายของเสียเหล่านี้จะถูกกวาดรวมกันโดยใบพัด

ใต้น้ าและส่งเข้าสู่ Sludge Thickeners tank ปริมาณน้ าและความชื้นในตะกอนเหล่านี้จะถูกลดลง

                                           
2 รายละเอียดเพ่ิมเติม http://www.EBSwien.at/hauptklaeranlage/hauptklaeranlage/die-

natur-als-vorbild/ 

รูปที ่4 Aeration tanks 

รูปที ่5 Final clarification tanks 



 

 

 

 

จนแห้ง EBS ผลิตตะกอนแห้งจากการบ าบัดน้ าเสียกว่า 68,000 ตันต่อปี ซึ่งตะกอนแห้งเหล่านี้จะ

ถูกน าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตความร้อนส าหรับครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียงกับโรงงาน 

9. Intermediate pumping station - ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางชีวภาพขั้นที่สอง 

น้ าเสียและตะกอนที่เหลือจะถูกสูบขึ้นไปให้อยู่ในระดับความสูงที่ 5 เมตร ศักยภาพของปั้มน้ า            

ที่ใช้สูบสามารถขับน้ าได้เป็นปริมาณกว่า 31,500 ลิตรต่อวินาที ในกระบวนการนี้ การสูบยังเป็น 

การเพ่ิมระดับออกซิเจนในน้ าเสียอีกด้วย 

10. Aeration tanks stage 2 – ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการทางชีวภาพขั้นที่สอง โดยแบคทีเรียและ 

จุลินทรีย์ต่างๆจะท าการย่อยสลายอินทรียสารที่ยังเหลือค้างอยู่ นอกจากนี้ยังมีการก าจัดไนโตรเจน

ด้วยกระบวนการ nitrification กระบวนการย่อยสลายของเสียในขั้นตอนนี้  มีทั้งแบบที่ต้องการใช้

ออกซิเจนในปริมาณมาก และที่ต้องการออกซิเจนในปริมาณต่ า บ่อเติมอากาศ (aeration tank) มี

ปริมาตร 171,000 ลบ.ม.  

11. Final clarification tanks – น้ าเสียจะถูกพักไว้ที่บ่อบ าบัดน้ าขั้นสุดท้ายเป็นเวลากว่า 4 ชั่วโมง

ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ าดานูป จ านวนบ่อมีทั้งหมด 15 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีความจุถึง 13 ล้านลิตร

โดยแต่ละบ่อจะมีสะพานกวาดตะกอนติดตั้งอยู่เพื่อกวาดตะกอนที่ตกลงสู่ก้นบ่อ 

12. Discharge – น้ าทิ้งท่ีบ าบัดแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญของ EBS ก่อนปล่อยลงสู่

แม่น้ าดานูป การบ าบัดโดย EBS สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ าได้ถึง 98% โดยเฉลี่ย 

ในแต่ละปี โรงงานบ าบัดน้ าเสียของ EBS ท าการก าจัดอินทรียสารเป็นจ านวนกว่า 30,000 ตัน 

ไนโตรเจนกว่า 9,000 ตัน และฟอสฟอรัสกว่า 1,400 ตัน ซึ่งปริมาณความสกปรกและสารเจือปนเหล่านี้

หากปล่อยลงสู่แม่น้ าดานูป จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ าในแม่น้ า รวมถึงเกิดผลกระทบทางอ้อมด้าน

อ่ืนๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์ EBS ยังท าการกรองอากาศที่ใช้ในกระบวนการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ Bio-

filter เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศที่จะเกิดข้ึนจากการบ าบัดน้ าเสียของศูนย์อีกด้วย 

 

 

 

 



 

 

 

 

โดยสรุป ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียของศูนย์ฯ EBS สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการบ าบัดทางกายภาพ (Mechanical treatment stage) – เป็นการก าจัดวัตถุขนาด

ใหญ่ กรวด หิน ดิน ทรายออกจากน้ าเสีย โดยกระบวนการกรองตะแกรงดักขยะ grit chamber ซึ่ง          

เศษวัสดุเหล่านี้จะถูกบรรจุในภาชนะและน าไปเผาที่เตาเผา หลังจากนั้น ขั้นตอนสุดท้ายของการบ าบัด           

ทางกายภาพคือ ถังตกตะกอนขั้นแรก (primary clarifiers) ซึ่งอนุภาคเล็กๆ จะตกตะกอนอยู่ก้นถัง รวมกัน

เป็น primary sludge ซึ่งจะถูกรวบรวมไปก าจัดต่อไป ในขั้นตอนทางกายภาพนี้ จะสามารถก าจัดวัสดุและ

สิ่งเจือปนต่างๆ ไปได้ ประมาณ 30% 

2. ขั้นตอนการบ าบัดทางชีวภาพขั้นที่ 1 (First biological treatment stage) – เป็นการบ าบัด

ทางชีวภาพที่จ าลองการบ าบัดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใช้ระบบตะกอนเร่ง (activated sludge process)   

ที่ใช้ออกซิเจน โดยให้จุลินทรีย์ท าหน้าที่ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ าเสีย             

มีการก าจัดฟอสเฟตด้วยวิธีการท าให้ตกตะกอนด้วย ferric sulphate หลังจากนั้น น้ าเสียจะถูกส่งไปยัง         

ถังตกตะกอนขั้นกลาง (intermediate clarifiers) เพ่ือแยกกากตะกอน (activated sludge) ออกจาก         

น้ าเสีย กากตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกส่งกลับไปยังถังบ าบัด ส่วนเกินอ่ืนๆกจ็ะถูกส่งไปก าจัด  

3. ขั้นตอนการบ าบัดทางชีวภาพขั้นที่ 2 (Second biological treatment stage) – ในส่วนนี้  

น้ าเสียจากการบ าบัดทางชีวภาพขั้นที่ 1 จะถูกแบ่งลงใน ถัง activated sludge tanks จ านวน 15 ถัง           

ซึ่งในแต่ละถังจะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยในส่วนแรก (ต้นน้ า) จะเป็นส่วนที่ไม่มีการเติมอากาศหรืออกซิเจน 

(unaerated denitrification tank) ตามด้วยส่วนที่ 2 และ 3 ที่กระบวนการ nitrification (เปลี่ยน

แอมโมเนียเป็นไนไตรท์และไนเตรท) และ denitrification (เปลี่ยนไนเตรทเป็นก๊าซไนโตรเจน) เกิดขึ้น

พร้อมกัน หลังจากนั้น น้ าเสียจากแต่ละถังบ าบัดจะถูกส่งไปที่ ถังตกตะกอน 15 ถัง (secondary settling 

tanks) น้ าที่ได้จากการบ าบัดในขั้นตอนนี้ จะไหลลงสู่แม่น้ าดานูบต่อไป 



 

 

 

 

 

รูปที ่6 ภาพถ่ายศูนย์ EBS ทางอากาศ 

ในส่วนของกากตะกอนที่เกิดขึ้นจาก 3 ขั้นตอนข้างต้น จะถูกส่งไปที่ถังท าให้เข้มข้น ( sludge 

thickener) ผ่านกระบวน centrifuges เพ่ือเอาน้ าออก และจะถูกน าไปเผาที่ fluidised-bed furnaces  

ที่อุณหภูมิ 850°C 

นอกจากนี้ ที่ศูนย์ฯ ยังมีการควบคุมกลิ่นอันอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ด้วยการใช้ระบบปิด           

กับ gravel filter ปั้ม spiral pumps ถัง grit chamber ถัง sludge thickeners และตามท่อที่ใช้ล าเลียง

ตะกอนทั้งหมด 

 

บทที่ 3 โครงการของ EBS:  

โครงการที่น่าสนใจในปัจจุบันของ EBS ได้แก่โครงการการลดการพ่ึงพาพลังงานของโรงงานบ าบัด

น้ าเสีย โดยใช้พลังงานทดแทนหรือ (“SternE – Strom aus erneuerbarer Energie”) และเป้าหมายของ

ศูนย์ในการเป็นเอกภาพด้านพลังงานภายในปี 2020 โดยใช้พลังงานที่มาจากตะกอนขยะ (EOS – Energie-

Optimierung Schlammbehandlung) 

โดยทั่วไป โรงงานบ าบัดน้ าเสียมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง ศูนย์ฯ EBS ก็เช่นกัน 

โดยใช้พลังงานโดยประมาณในแต่ละปีเป็นสัดส่วนถึง 1% ของพลังงานที่ใช้ในกรุงเวียนนาทั้งหมด EBS          

ได้พยายามที่จะลดปริมาณพลังงานที่ใช้ลงมาโดยตลอด ปัจจุบันโครงการ SternE ได้ส่งผลให้พลังงาน      

ที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียของศูนย์ EBS ส่วนหนึ่งมาจากพลังงานทดแทน ซึ่งมีสามารถแยกออกเป็นสาม

ประเภทด้วยกัน 



 

 

 

 

1. พลังงานน้ า – น้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดแล้วถูกน้ าไปใช้ในการหมุนกังหันน้ า เพ่ือผลิต

กระแสไฟฟ้า ได้พลังงาน 1,300 kWh ต่อปี ซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับครัวเรือน

เป็นจ านวน 430 ครัวเรือน 

2. พลังงานลม – EBS ได้ท าการตั้งกังหันลมในศูนย์ ซึ่งพลังงานที่ได้จากกังหันลมนี้ถูกน ามาใช้ใน

การให้แสงสว่างในท่อ collector ของศูนย์ ซึ่งมีระยะทางกว่า 3,500 เมตร  

3. พลังงานแสงอาทิตย์ – EBS ได้ท าการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพ้ืนที่กว่า 126 ตร.ม.

พลังงานที่ได้มาจากแผงนี้มีปริมาณประมาณ 10.500 kWh ต่อปี 

โดยรวมแล้ว โครงการ SternE สามารถลดการใช้พลังงานของศูนย์บ าบัดน้ าเสียเป็นสัดส่วน

ถึง 11% ของพลังงานที่ใช้ในศูนย์ฯ ทั้งหมด และสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงกว่า 2.8 ล้าน

กิโลกรัมต่อปี 

EBS มีแผนที่จะพัฒนา Energy Optimisation Sludge Treatment (EOS) ซึ่งเป็นกระบวนการ 

ที่จะน าเอาตะกอนที่ได้มาจากการบ าบัดน้ าเสียมาผลิตก๊าซชีวภาพ ที่สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ส าหรับกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทั้งหมด กล่าวคือ EBS มีเป้าหมายที่จะเป็นเอกภาพด้านพลังงาน          

โดยวางแผนที่จะผลิตพลังงานจากของเสียที่กักเก็บได้เพ่ือใช้เอง EBS วางแผนที่จะท าเป้าหมายนี้ให้ส าเร็จ

ภายในปี ค.ศ 2020  โดยจะเริ่มปฏิบัติการในปี ค.ศ. 2015 ด้วยการสร้าง Digestive sewage sludge 

tank ขึ้น 

บทที่ 4 มาตรการประชาีัมพันธ์ของ EBS 

นอกจากการบริหารจัดการและการปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

แล้ว EBS ยังมีมาตรการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ต่อสังคม      

ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก อันดับแรก EBS ตีพิมพ์จดหมายข่าว3 ที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับทิศทางการบริหาร นโยบายต่างๆ รวมทั้งข่าวสาร        

ที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน อันดับที่สอง 

EBS จัดกลุ่มทัศนาให้กับครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

                                           
3 http://www.ebswien.at/hauptklaeranlage/news/newsletter/ 

รูปที่ 7 Tim and Trixi 



 

 

 

 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ4 ในปี ค.ศ. 2014 นี้            

จะมีการจัดกลุ่มทัศนาศึกษาทุกๆวั นเสาร์ที่หนึ่ง และวันเสาร์ที่สาม ของแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่  3 

พฤษภาคม จนถึง วันที่ 18 ตุลาคม ประการที่สาม EBS มุ่งให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความส าคัญใน    

การบ าบัดน้ าเสียและร่วมกันรักษาธรรมชาติ ผ่านรูปแบบของการ์ตูนรูปหยดน้ าที่ใช้ชื่อว่า TIM และ TRIXI5 

อีกทั้ง มีการสร้างแบบจ าลองบ าบัดน้ าเสียที่เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนในการบ าบัดน้ าเสีย         

ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและน้ าเสียของเวียนนา ความส าคัญในการไม่ทิ้งขยะลงในห้องน้ า อีกทั้ง

บทบาทของประชาชนในการรรักษาสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 5 บทีรุป 

กรุงเวียนนาให้ความส าคัญกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการสร้างศูนย์

บ าบัดน้ าเสีย EBS ซึ่งมีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยสหภาพยุโรป โดยมีประสิทธิภาพในการ

บ าบัดถึง 98% รวมถึงนโยบายด้านพลังงานของ EBS ที่มีแผนที่จะลดปริมาณพลังงานจากภายนอกที่ใช้ใน

การปฏิบัติการโดยใช้พลังงานทดแทนตลอดมา และมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นเอกภาพทางพลังงาน          

โดยสิ้นเชิงในปี ค.ศ. 2020 มาตรฐานและนโยบายเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการเชิงรุกด้าน         

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ EBS เวียนนา 

บรรณานุกรม 

http://www.ebswien.at/hauptklaeranlage/ 

http://www.wku.at/Main-Wastewater-Treatment-Plant-of-Vienna.17.0.html?&L=1 

 

                                           
4http://www.ebswien.at/hauptklaeranlage/news/news/artikel/gratis-fuehrungen-in-der-ebswien-
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