
ျ မန မာ့ မားေ မသနသ္မနမ္နနာ အးေဖ မန  သမာ္ နုနမနာ  မာအးအသန
အ့မန႔ု န့းေ ရ ာ္ မန္ ့နနျ နနာမးနာုးမ  မာ

(Wastewater Treatment Processes for Food and 
Beverage Industries)
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့အမန႔ု့နးေ ရ ာ္  မား၏ ုးန၀မနာသ နန္    သ္နမ န္န ႈ (Threat of water pollution)

ာ္ုနနမနာအ   မာအ့မာအာ သ္န ့အမန႔ု့နးေ ရ ာ္း၏း့နး နာ ႈ (Strength of wastewater for 
different industries) 

းေ ရ ္ာ မန႔့နနျ နနာ မးနာုးမ  မာ (Wastewater treatment processes)

မးနာုးမးေ အာ   န မးအနန ့ဥနာ့မာ  းနာအ  သန  မာ (Process selection)

မးနာုးမျဖမန္းေ၀းေရမနန အသန ႈ  မာ (Activities for technology transfer)

 မး သမ (Content)



 ္ုနဂ္ဏန း ိၱ
ရ ္နန မ

း့နး နာ ႈ
(Physical 

Parameters)

ဓမးနဂ္ဏန း ိၱ
ရ ္နန မ

း့နး နာ ႈ
(Chemical 

Parameters)

ဇီ၀ဂ္ဏန း ိၱ
ရ ္နန မ

း့နး နာ ႈ
(Bacteriological 

Parameters)

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္  မား၏ း န့း နာ ႈရ န္န မး န္နားမ  သန  မာ
(Characteristics of Wastewater)



အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္  မား၏ ုးန၀မနာသ နန္    ္သနမ န္န ႈ (Threat of Water Pollution)

 ္ နုဂ္ဏန း ိၱရ န္န မး န့း နာ ႈ (Physical Parameters)

အ့မန႔ု န့းေ ရ ာ္း့နး နာ ႈ
(Parameters) ုးန၀မနာသ နန္    သ္နမ န္န ႈ (Risk)

အုူ   မန (Temperature) ျ ့နးေ  မနနာ  မာ္ာ ္ းေ းေမ းိၱ၀၀မန္နာ အုနနန န  မာ းေ းေ့မ န္နျ နနာ

ု ်ံ္မ္႔်ံအ ႈမန  မာ (TSS) အမ နအမ့္န  မားေ သမနနာ ျ ့နးေ  မနနာ  မာ ု းနရ ္္ မ ္နနျ နနာ

အးေ မနန (Color) ျ ့နးေ  မနနာ  မာ္ာ ္ းေ းေမ းိၱ၀၀မန္နာ အုနနန န  မာ းေမးေ မနနျ းန
   ္ မ န္နျ နနာ

အမ်္ံ (Odor) အရ္းနမ္နနာအ သန ္ွ ာ နားေ သမနနာရ န္န မ းေ မဂ၀  မာ  ္ မ န္နျ နနာ



ဓမးနဂ္ဏန း ိၱရ န္န မး န့း နာ ႈ (Chemical Parameters)

့အမန႔ု့နးေ ရ ာ္း့နး နာ ႈ
(Parameters) ုးန၀မနာသ နန္    သ္နမ န္န ႈ (Risk)

pH အသန့့နဓမးနမန္နာအ နာသမားီ႔ ္းေ သမနနာ ္ းေးအ္  းနာ
အ မ  မာသ ္ းောမနနျ  မသနု သန့ ာီမ န္နျ နနာ

 း မျ ုန့နန  မာ
e.g., Arsenic, Lead

Mercury, Cadmium
အရ ုနအးေးမသနျဖ့နျ နနာ အႏိၱ မ န  မာ ျဖ့နးေုေမ န္နျ နနာ

းေအမနဂာမ့န ဓမး္ု့ၥးနာ  မာ
e.g., Oil and Grease, Phenol ုးန၀မနာသ နနအသ  မာျုမ  သန ္   မာ းေ ရ္်ံာမ ္နနျ နနာ

ဓမး္ု့ၥးနာ အး့နအးေ သာ  မာ ္
းေအမသနရီဂ နန ့္ုန  ူႈ (COD)

ျ ့နးေ  မနနာ  မာ္ာ ္ းေ းေမ းိၱ၀၀မန္နာ အုနနန န  မာ းေအမသနရီဂ နန
ျုးနာုန္၍ းေ ရ္်ံာမ ္နနျ နနာ

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္  မား၏ ုးန၀မနာသ နန္    ္သနမ န္န ႈ (Threat of Water Pollution)



ဇီ၀ဂ္ဏန း ိၱရ န္န မး န့း နာ ႈ (Bacteriological Parameters)

့အမန႔ု့နးေ ရ ာ္း့နး နာ ႈ (Parameter) ုးန၀မနာသ နန္    သ္နမ န္န ႈ (Risk)

ဇီ၀ု ္ာ ႊမာ  မာ
e.g., Coliform

Ecoli
ဇီ၀ု ္ာ ႊမာ  မာ ု ာ်ံမ္္်ံျ နနာျဖနနာ ာူ မား ္္း၏ သ မနာ မးေ ာ
္   ္သနမ န္နျ နနာ

ဇီ၀အး့နအးေ သာ  မာ ္ းေအမသနရီဂ နန
့္ုန ူ ႈ (BOD)

ျ ့နးေ  မနနာ  မာ္ာ ္ းေ းေမ းိၱ၀၀မန္နာ အုနနန န  မာ
းေအမသနရီဂ နန ျုးနာုန္၍ းေ ရ္်ံာမ န္နျ နနာ

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္  မား၏ ုးန၀မနာသ နန္    ္သနမ န္န ႈ (Threat of Water Pollution)



ာ္ နုနမနာအ   မာအ့မာအာ သ္န အ့မန႔ု န့းေ ရ ာ္း န့း နာ ႈ  မန႔ ္မနာု မဏ
(Estimated values of different types of industrial wastewater)

့မားေ မသနသ္မန္ း္နာ္ုနနမနာ  မာ
(Types of Food and Beverage Industries)

COD 
(mg/L)

BOD
(mg/L)

TSS
(mg/L)

TN
(mg/L)

TP
(mg/L) pH

ဘီ မမ္နနာ အ သန  သနာ္ုနနမနာ (alcoholic beverages) 60,000 35,000 35,000 1,000 80 4

အ   မ းန္္းနာ္ုနျ နနာာ္ုနနမနာ (soft drinks) 8,000 4,500 60 300 40 -

းေု၀နန ္မန္႕၊ သ းန ္မန္႕၊   သမာာ္်ံာ မ္နနာ   ့္ ်ံာ္္ နုနမနာ  မာ
(confectionery) 7,000 3,000 6,000 40 10 7

ရမန သမရ်ံ မ္နနာ ုာ သမရ်ံာ္ုနနမနာ  မာ (vermicelli production) 11,000 9,500 800 16 20 4

  သမာ္္းနာ္ုနျ နနာာ္ုနနမနာ (sugar manufacturing) 4,000 1,000 800 40 10 5

န၀ာ္္းနာ္ုနျ နနာာ္ နုနမနာ (fish processing) 2,000 1,500 650 120 20 7

 သသန႕၊ဘာ အ မာ္္းနာ္ုနျ နနာာ္ုနနမနာ (poultry processing) 4,000 1,500 1,000 400 50 7

မ ္္မ္နနာႏ္ ္္အသနု ၥ့းနာ္္းနာ္ နုျ နနာာ္ုနနမနာ (dairy processing) 3,000 2,000 1,000 80 60 4

အ ီာအ အသန ္ ့မာ ္်ံာရီ္္းနာ္ုနျ နနာာ္ုနနမနာ (vegetable oil 
processing) 48,000 12,000 7,500 140 40 10

့်ံ   မန့်ံးႊမနာ (Emission Guidelines) 250 50 50 10 2 6 – 9  

Source:www.EcologixSystems.com; Shete B.S., et al.,2013; Dkhissi O., et al., 2018; Poddar P.K., et al., 2017, etc.



အ့မန္ ု န့းေ ရ ာ္ မန္ ့နနျ နနာမးနာုးမ  မာ
(Wastewater Treatment Processes)

 ူုမးနာ့ဥန

(Physical 
Process)

ဓမး္မးနာ့ဥန

(Chemical 
Process)

ဇီ၀မးနာ့ဥန

(Biological 
Process)



 ူုမးနာ့ဥနျဖနနာ မန႔့နနျ နနာ (Physical Unit Processes)

မးနာ့ဥန ့သနသ    မမ မူမ ာ္ုနးေရမနနမ န္န ႈ

ဇသမ့့နျ နနာ
(Screening)

းေ ာန နးေ မအမးန
အဖးန  မာဖ န မ္ာမ္ နနျ နနာ

အ့ ္နနအ ာအ သီာ  မာဖ နျ နနာ
(Grit Chamber)

းေသ မသန့ ့န ာ႕၊ ဖမနသအာ႕၊
 ္မနသအာ ့ းနာအ မ၀း မ
အ သီာ  မာအမာဖ န မ္ာ

မ ္နနျ နနာ

အမးန္ ္နနျ နနာ
(Sedimentation)

းောားေ မအ ႈမန  မာအမာ
အ   မနးေုာျုီာအမးန္ ္နန

မ ္နနျ နနာ

းေ ရ ္ား့နး နာ ႈု  မဏ
္ မနား္ ျ နနာ (Equalization)

း့နး နာ ႈု မဏ
းူးီးေ့ျ နနာ

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္ မန္ ့နနျ နနာမးနာုးမ  မာ (Wastewater Treatment Processes)



ဓမး္မးနာ့ဥနျဖနနာ မန႔့နနျ နနာ (Chemical Unit Processes)

မးနာ့ဥန မ ူမမ ာ္ုနးေရမနနမ န္န ႈ

ဓမး္ု့ၥးနာ  မာ အ ္်ံာျုမ္၍
း့နး နာု ၥ့းနာ  မာ အာ္ း္နျ နနာ
(e.g., coagulation process) းေအမနဂာမ့နု ၥ့းန

းနာ  မာ (Oil and 
Grease)
ု ်ံ႔မ္႔်ံအ ႈမန  မာ
(TSS) 
 း မျ ုနးေု၀နနာ
(Heavy 
metals)  မာသ ္
းော ္မာ  းေုာျ နနာ

းေအမသနရီဂ နနျဖနနာ း့နး နာ
ု့ၥးနာ  မာျဖ မ အာျ နနာ
(e.g., ozonation process)

းေမးေ မနနျ းနမန္နာ
ဓမး္ု့ၥးနာသ ္အ ္်ံာျုမ္၍
း့နး နာု ၥ့းနာ  မာျဖ မ အာျ နနာ
(e.g.,Photocatalytic process)

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္ မန္ ့နနျ နနာမးနာုးမ  မာ (Wastewater Treatment Processes)



ဇီ၀မးနာ့ဥနျဖနနာ မန႔့နနျ နနာ (Biological Unit Processes)

မးနာ့ဥန ့သနသ    မမ မူမ ာ္ုနးေရမနနမ န္န ႈ

ဇီ၀ု ္ာ  မာျဖနနားော ာ႔အးေျ 
အးေမ းအနန ဓမးနျုမျ နနာ
(Anaerobic biological 
process)

ဇီ၀မ္နနာဓမး္အး့နအးေ သာ  မာ ္
းေအမသနရီဂ နန့ ္ုန  ူႈု  မဏ
(BOD, COD)မ္နနာ းေအမနဂာမ့နု ၥ့းနာ
(Oil and Grease) 
  မားော ္မာ  မ န္နျ နနာ

ဇီ၀ု ္ာ  မာသ အ္ ္်ံာျုမ္၍
းော အနနာ အးေျ အးေမးအနန
ဓမးနျုမျ နနာ
(Aerobic biological process)

ဓမး္အး့နအးေ သာ  မာ ္
းေအမသနရီဂ နန့ ္ုန  ူႈု  မဏ
(COD)႕၊ ု ႔်ံမ္်ံ႔အ ႈမန  မာ (TSS)႕၊
ႏ ္သန္ ္ ဂ နန (Total Nitrogen) 
း ္္သ ္းော မ္ာ  မ န္နျ နနာ

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္ မန္ ့နနျ နနာမးနာုးမ  မာ (Wastewater Treatment Processes)



အ့မန္ ု န့းေ ရ ာ္  မန့္နနျ နနာမးနာုးမ းေ ဘ္  းေ အာ   န ႈ (General Process Selection)

့အမန္ု့နးေ ရ ာ္း၏ ဓမး္အး့နအးေ သာ  မာ း္ေအမသနရဂီ နန ့္ုန ူ ႈု  မဏ
(COD)

အမးနာန န (Low) 
<1000 mg/L

အာ နအားန (Medium)
<10,000 mg/L

အ  မာ (High)
> 10,000 mg/L

 ူုမးနာ့ဥန (Physical Process)

ဓမး္မးနာ့ဥန(Chemical Process)

းော အနနာဇီ၀မးနာ့ဥန (Aerobic 
Biological process)

းော ာာဇီ၀မးနာ့ဥန (Anaerobic 
Biological Process)

 မန္ ့နနျုီားေ 
(Treated Water), <250 mg/L

 ူုမးနာ့ဥန (Physical Process)

းော အနနာဇီ၀မးနာ့ဥန (Aerobic 
Biological process)

ဓမး္မးနာ့ဥန(Chemical Process)

 ူုမးနာ့ဥန (Physical Process)



အ့မန႔ု န့းေ ရ ာ္ု မဏမ္နနာ း န့း နာ ႈ (capacity and strength of wastewater )

 မန႔့နနျ နနာမးနာုးမ းေ အာ   န ႈ (treatment possibility)

းော္ မာ  မ န္န းနာ း န့း နာ ႈု  မဏ (degree of treatment)

သ္မနသ ့  းန (capital and operating cost)၄

၁

၂

၃

အ့မန္ု န့းေ ရ ာ္ မန္ ့နနျ နနာ မးနာုးမးေ အာ   န မးအနန
့ဥနာ့မာ  းနာအ  သန  မာ (Process Selection)

းေျ ျ   မမ္နနာ ာူအနနအမာာ အ္ နု  သန (space availability and manpower requirement)၅



မးနာုးမ ္မနသမန့ အမ းေ အာ   နမ န္န မန းေရမနန အသန ႈ  မာ (Activities)

အ   မနသမာ (Time) းေရမနန အသန ႈ  မာ (Activities) မ ္နနန်ံးသမုးမ န္န  မာ
မ္နနာအဖအာ႔အ့းနာ  မာ

းေ ာ႕၊၂၀၁၁၆  ္မ့္န
(May, 2016)

အ သန  သန့သန ်ံ္း၏ ့အမန႔ု့နးေ ရ ္ာ ္ ဇီ၀ဓမးနးေနအ႔ ္္းနာ္ုနမ ္နန ႈအးေ သမနနာ းနနျုျ နနာ
အ သန  သန့သန ္်ံ  ္္ ာသနးေးအ္ သအနနာရနနားောာာမျ နနာ

Steve Peters, Stratcon
Singapore Pte Ltd., 
Singapore

 ီဇနနဘမ႕၊၂၀၁၁၆  ္မ့္န
(Dec., 2016)

့အမန႔ု့နးေ ရ ္ာ မန႔့နနျ နနာ မးနာုးမ  မာအမာ နနးမနားေုာျ နနာ
အ သန  သန့သန ္်ံမ္နနာ န၀ာာ္ုနနမနာ့သန ္်ံ  မာ  ္္ ာသနးေးအ္ သအနနာရနနားော္ာမျ နနာ Prof. Ir Chong Mei Fong, 

The University of 
Nottingham, Malaysia

Mr. Chong Kin Yuen
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 းနာ႕၊ ၂၀၁၇  ္မ့္န
(March, 2017)

့သန ္်ံ (၉) ္ ္ ့အမန႔ု့နးေ ရ ္ာ မ ူမမ  မာ းေသမသန ူျုီာ ဓမးန အာ မနားအနန
့ နာ ုနးော္ာမျ နနာ

ျျုီာ႕၊ ၂၀၁၇  ္မ့္န
(April, 2017)

 းောာ ္မာမ ္နနန်ံ ္ ရီအ္မနာမ္နနာ အ သန  သန့သန ္်ံ  မား၏ ့အမန႔ု့နးေ ရ ္ာ
 မန့္နနျ နနာ့မ့နအမာ အမားေ မသနးော္ာမျ နနာ

းေ ာ႕၊ ၂၀၁၇  ္မ့္န
(May, 2017) ့ နနာ ုန္မားေ မ ဓမးန အာ မနာ ာမ န  မားေုေ  ူးးန္၍ Design းအသန  သနျ နနာ

ဇူာ ္နနာ႕၊၂၀၁၇  ္မ့္န
(July, 2017)

ရမန့ သနာ္ နုနမနား၏ ့ု၀ာ အ်ံ ္်ံာ Gasifier Plant  ္ ့အမန႔ု့နးေ ရ ္ာ  မန႔့နန မန ့းနန
းေရမနန အသနျ နနာ

့သနးနနဘမ႕၊၂၀၁၇  ္မ့္န
(Sept., 2017)

မ ္္မ္နနာမ မ္္အသနု ၥ့းနာ့သန ္်ံး၏ ့အမန႔ု့နးေ ရ ္ာ မန့္နနျ နနာ ာ္ နုနမနားအနန
ုူားေု၀နနားေရမနန အသနျ နနာ



ာ္ နုနမနာအ   မာအ့မာ
(Type of Indudstry)

မးနာုးမ  မာ
(Treatment Process)

ဘီ မမ္နနာ အ သန  သနာ္ုနနမနာ
(alcoholic beverages)

ဓမး္- ူုႏ္နနာ ဇီ၀မးနာ့ဥန
(Coagulation + Aerobic + Anaerobic Process)

န၀ာ္္းနာ္ုနျ နနာာ္ုနနမနာ
(fish processing)

ဓမး္- ူုမးနာ့ဥန
(Coagulation + Aeration Process)

မ ္္မ္နနာႏ္ ္္အသနု့ၥးနာ္္းနာ္ုနျ နနာ
ာ္ုနနမနာ (dairy processing)

ဓမး္- ူုမးနာ့ဥန
(Coagulation + Adsorption)

့ု၀ာ အ်ံ ္်ံာ Gasifier Plant ဓမး္- ူုမ္နနာ ဇီ၀မးနာ့ဥန
(Coagulation + Aerobic Process)

ာ္ နုနမနာအ   မာအ့မာအာ သ္န့ အမန႔ု န့းေ ရ ာ္  မန႔့နနျ နနာမးနာုးမးေ အာ   န မးအနန
သူးီးေရမနန အသန ႈအးေျ အးေမ

(Case Studies for Wastewater Treatment)



မ ဂ်ံ္ာ  မ နုအ သ်ံျုမ  သန (Conclusion)

     း ္္ာ္ နုနမနာ ္ ့အမန္ ု့နးေ မ းေ ရ ္ာု မဏမ္နနာ း့နး နာ ႈအရနနာ (capacity and
strength of wastewater) း ္္သ ္    ္  မန းေရမနန အသန္မာ နနာု၀ းနည္။

  သနရ ္နန မုးမ ္နန  မား၏ အသူအးီျဖနနာ  ္မနသမနးေ မမးနာုးမ  မာ (right
technology) သ ္ းေ အာ   န နနာု၀ းနည္။

 အ့မန႔ု့နးေ ရ ္ာ မန့္နန းနာာ္ု နနမနာသ ္  ္မနသမန အ့မ့ီ ်ံအ္ နု  မ နု (good management)
 နနာ သာ႔  ္္ ျုနနု့အမန႔ု့နးေ သ ္ မ ္နနန်ံးေးမန့်ံ   မန့်ံးႊမနာမ္နနာ သ ္သနးီ ႈ ္   ္ (meet or not
national emission guidelines) း ္နနားမ နနာု၀ းနည္။

 အ  မာျုးန ူး ္္း၏  ္်ံ သးန ႈ  ္  မန ့အမန႔ု န့းေ ရ ္ာ မန့္နနျ နနာမးနာုးမ
အ  သနအာသန  မာသ ္ ုအနနာာနနာျ နန မ့အမ (transparency)   ျု နနာု၀ းနည္။


