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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 บ้ าน เรือนที่ พั กอาศัย  จั ด เป็ นแหล่ งระบายน้ ำเสี ยที่ ส ำคัญ      
ประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ หากไม่มีการจัดการที่ดีและมีการ
บำบัดน้ำเสียเพ่ือลดความสกปรกก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสีย   
จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพ่ือเป็นการลดปัญหามลพิษทางน้ำ
และลดผลกระทบที่มีต่อแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ 
ขณ ะเดี ยวกันปัญ หาการขาดแคลนน้ ำโดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกหรือการเกษตร       
ไม่เพียงพอ ดังนั้นหากมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในการ
เพาะปลูกพืชอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการ
เพาะปลูกได้ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ 
 จากการศึกษาที่ ผ่ านมาพบว่า  น้ ำเสียที่ ผ่ านการบำบัดแล้ว            
มีธาตุอาหารที่ เหมาะแก่การเจริญ เติบ โตของพืช  ได้แก่  ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม และศึกษาความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้บริโภค
โดยการประเมินการได้รับสัมผัส พบว่ามีโลหะหนักสะสมได้ในพืชที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ขณะเดียวกันการอธิบายลักษณะความเสี่ยง 
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พบว่า พืชทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อปลูกด้วยน้ำเสียจากชุมชน    
ที่ผ่านการบำบัดแล้วใกล้เคียงกับการปลูกด้วยน้ำประปาที่ใส่ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีการ
เจริญเติบโตดีกว่าการปลูกด้วยน้ำประปาอย่างเดียว (สิราภรณ์ และคณะ, 
2551) จะเห็นได้ว่าจากการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์    
ในการเพาะปลูกนั้น จะต้องอาศัยข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงซึ่งต้อง
สื่อสารให้แก่ชุมชนได้รับทราบอย่างจริงจัง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการ
เพาะปลูกอย่างเป็นรูปธรรม  
 ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำคู่มือการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการ
บำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ    
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนและ
การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกให้กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้นำไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินการเพ่ือให้บ้านเรือนหรือชุมชน มีการจัดการ
น้ำเสียที่ดีและเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของชุมชน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน     
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วม 
 
 



        

 

บทที่ 2 

น้ำเสีย 
 
2.1 น้ำเสีย (Wastewater) คืออะไร 
 น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่ งเจือปนต่าง  ๆ มากมาย จนกระทั่ง         
มีลักษณะ กลิ่น สี  รส น่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่ เหมาะสมสำหรับ          
ใช้ประโยชน์อีกต่อไป ถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพแหล่งน้ำ    
ของธรรมชาติเสื่อมโทรมได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

2.2 น้ำเสียจากครัวเรือนมาจากไหน 
 น้ำเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ ของผู้ที่พัก
อาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย       
การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการไหล
ของน้ำเสีย ปริมาณ และลักษณะน้ำเสียที่แตกต่างกันตามกิจกรรมต่าง  ๆ 
(รูปที่ 2-1) โดยปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนจะมีค่าประมาณ 
80% ของปริมาณน้ ำใช้  หรืออาจประเมิน ได้จากจำนวนผู้ อยู่ อาศัย        
และจะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมการใช้น้ำ ในพ้ืนที่ห่างไกลอาจมีอัตราการ
เกิดน้ำเสียระหว่าง 20-30 ลิตร/คน/วัน ในขณะที่ชุมชนเมือง อาจมีน้ำเสีย
เกิดขึ้นได้หลายร้อยลิตร/คน/วัน (เฉลี่ย 130-195 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสื่อมคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักของประเทศ ที่มีการ
ระบายน้ำเสียลงในแม่น้ำประมาณ 60-70% ของปริมาณของปริมาณน้ำเสีย
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ทั้งหมดที่ระบายลงแม่น้ำ ส่วนที่เหลือ 30-40% เป็นน้ำเสียจากอุตสาหกรรม
และอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถควบคุมและลดการผลิตน้ำใช้ในครัวเรือนโดยใช้
สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 
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รูปที่ 2-1 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านเรือน 

2.3 ลักษณะของน้ำเสียจากชุมชน  
น้ำเสียที่เกิดจากบ้านพักอาศัยประกอบไปด้วยน้ำเสียจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2545) 

1) สารอินทรีย์ ได้แก ่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จาก เศษอาหาร 
พืชผัก ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ทำให้ระดับออกซิเจนละลายน้ำ 
(Dissolved oxygen) ลดลงจนเกิดสภาพเน่าเหม็นได้  
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2) สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
ได้แก่ คลอไรด์ ซัลเฟอร ์เป็นต้น  

3) โลหะหนักและสารพิษ สามารถสะสมอยู่ในวงจรอาหาร เกิดเป็น
อั น ต ราย ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต  เช่ น  ป รอท  โค ร เมี ย ม  ท อ งแด ง  เป็ น ต้ น               
จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และน้ำเสียจาก
โรงพยาบาล เป็นต้น และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนมากับ
น้ำทิ้งจากการเกษตร  

4) น้ำมันและสารลอยน้ำต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง 
และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ำ  นอกจากนั้น     
ยังทำให้เกิดสภาพไม่น่าดู 

5) ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นลำน้ำ ทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจน        
ที่ท้องน้ำ ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน มีความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดำรงชีพ
ของสัตว์น้ำ 

6) สารก่ อ ให้ เกิ ดฟอง/สารซั กฟอก  ได้ แก่  ผ งซั กฟอก สบู่            
ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนในอากาศสู่น้ำ และอาจเป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  

7) จุลินทรีย์ จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่ เป็นอันตราย      
ต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น 

8) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูง 
จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย 
(Algae bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลง      



8 

 

ต่ำมากในช่วงกลางคืน และทำให้เกิดวัชพืชน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจร
ทางน้ำ 

9) กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจนหรือกลิ่นอื่น ๆ  

2.4 น้ำเสียจากชุมชนส่งผลกระทบอย่างไร 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทิ้งของเสียและน้ำเสียที่ไม่ผ่านการ
บำบัดลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศตามธรรมชาติ    
เสื่อมโทรม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลง ทั้งยังเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
ขยะมูลฝอยที่มีสารเคมีเป็นพิษเจือปน ทำให้เกดิความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
เช่น ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายสำหรับการทำให้น้ำสะอาดในการผลิตน้ำประปา    
ทำให้น้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐาน 

จากปัญหาน้ำเสียดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการปรับปรุง
คุณภาพน้ำเสียให้มีลักษณะดีขึ้นหรือสะอาดขึ้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ  

 
 
 

 



        

 

บทที่ 3 
การจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน 

 
น้ำเสียจากบ้านเรือนเมื่อถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบําบัด 

จะส่งผลทําให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรม การป้องกันมลพิษจากบ้านเรือน
โดยการติดตั้งระบบบําบัดน้ำเสียที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จะเป็นการช่วยลด
ระดับความรุนแรงของมลพิษทางน้ำ โดยแนวทางการจัดการน้ำเสีย        
จากบ้านเรือนมี 2 แนวทางดังนี้ 

แนวทางที่ 1 สำหรับชุมชนชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุมชน บ้านเรือนแต่ละหลังควรมีการบำบัดน้ำเสียภายในบ้านด้วยการ
บำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบติดกับที่ (On-Site Treatment) เช่น บ่อดักไขมัน
และบ่อเกรอะ เป็นต้น และตามด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เพ่ือให้น้ำ
ทิ้งมีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยเข้าบ่อซึมลงดินหรือท่อระบายน้ำสาธารณะ 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3-1 การจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือนสำหรับชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัด
น้ำเสียรวม 

ห้องครัว 

การซกัลา้ง/ห้องน ้า 

ส้วม 

บ่อดกัไขมนั 

บ่อเกรอะ 

ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 
แบบติดกับที ่

(Onsite) 
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แนวทางท่ี 2 สำหรับกลุ่มชุมชนใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบกลุ่ม
อาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้ านเรือนมีการบำบัดน้ ำเสียขั้นต้น  ด้วย          
บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่งน้ำเสียเข้าท่อรวบรวมน้ำเสีย   
ไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) ก่อนปล่อย    
ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

 
รูปที่ 3-2 การจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือนหลายหลังในชุมชนที่มีระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) 
 
3.1 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) 
 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่  สำหรับบ้านพักอาศัยเดี่ยว ๆ 
อาคารชุด โรงเรียน หรืออาคารสถานที่ทำการ ที่นิยมใช้กัน  ได้แก่            
บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรอง      
ไร้อากาศ (Anaerobic Filter) ในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะระบบบ่อดัก
ไขมัน เนื่องจากเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ขนาดเล็กที่ใช้ในการ
บำบัดน้ำเสียในบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 

ห้องครัว 

การซกัลา้ง/ห้องน ้า 

ส้วม 

บ่อดกัไขมนั 

บ่อเกรอะ 

ระบบ 
รวบรวม 
น ้ำเสีย 

 

ระบบบ ำบัด 
น ้ำเสียรวม 
(Cluster) 
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3.1.1 บ่อดักไขมัน (Grease Trap) 
 บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ที่สามารถ
แยกไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือ
ภัตตาคาร ได้มากกว่า 60% หากไม่กำจัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน 
ซึ่งมีหลักการทำงานคือให้น้ำเสียไหลผ่านตะแกรงดักเศษอาหาร แล้วน้ำเสีย
จะไหลต่อไปยังส่วนดักไขมันที่มีลักษณะเป็นแผงกั้นและมีพ้ืนที่สำหรับ      
กักเก็บน้ำเสียเพ่ือให้น้ำมันและไขมันลอยตัวเป็นชั้นเหนือผิวน้ำ ไขมันที่ลอย
ส่วนนี้สามารถตักออกไปทิ้ง ส่วนน้ำที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง 
ในปัจจุบันบ่อดักไขมันมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตั้งได้ง่าย หรือ
สามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด ซึ่งประหยัด
ค่าใช้จ่ายกว่าแบบสำเร็จรูป และสามารถปรับให้ เหมาะสมกับพ้ืนที่        
และปริมาณน้ำที่ใช้ 

รูปที่ 3-3 หลักการทำงานของถังดักไขมัน (baanlaesuan, 2021) 
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รูปที่ 3-4 การทำถังดักไขมันอย่างง่าย (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ, 2551) 

 
 ในปัจจุบันการใช้ระบบบำบัดน้ ำเสียแบบติดกับที่  (On-Site 
Treatment) มีการใช้ทั้งแบบก่อสร้างเองและแบบถังสำเร็จรูป (Package 
On-Site) ซึ่งแหล่งชุมชนที่ควรเลือกใช้ระบบบำบัดแบบติดกับที่นี้ ได้แก่ 
 1. ชุมชนขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 1,000 คน 
 2. ชุมชนที่ยังไม่มีปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำ อาจไม่ต้องการใช้ระบบ
บำบัดน้ ำเสียที่ ใช้ เทคโนโลยีที่ มีประสิทธิภาพในการบำบัดมากนัก            
แต่จำเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาว เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน   
ในอนาคต 
 3 . ชุ ม ช น ที่ มี บ้ า น เรื อ น อ ยู่ ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย  ไม่ คุ้ ม ค่ า                 
ทางเศรษฐศาสตร์ ในการลงทุนก่อสร้างและดำเนินการดูแลรักษาระบบ 

ตะแกรงดักเศษอำหำร 

ท่อน ้ำเข้ำ ท่อน ้ำออก 



13 

 

3.2 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Central Wastewater 
System) 
 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุนชนในประเทศไทยใช้วิธีทางชีววิทยา
เป็นหลัก เนื่องจากน้ำเสียชุมชนมีปริมาณสารอินทรีย์ปนเปื้อนหลากหลาย
ประเภทจากกิจกรรมจำพวกการซักล้างชำระร่างกาย ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมของชุนชนในประเทศไทยที่นิยมใช้มีดังนี้ 

3.2.1 ระบบบำบัดน้ ำ เสี ยแบบบ่อปรับ เสถียร (Stabilization 
ponds) 
 บ่อปรับเสถียรเป็นบ่อกักน้ำทิ้งที่เรียงต่อกันแบบอนุกรม แบ่งตาม
ลักษณะการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) 
บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และ
หากมีบ่ อหลายบ่ อต่อ เนื่ องกัน  บ่ อสุดท้ ายจะทำหน้ าที่ เป็ นบ่ อบ่ ม 
(Maturation Pond) เพ่ื อปรับปรุงคุณ ภาพน้ ำทิ้ งก่อนระบายออกสู่
สิ่งแวดล้อม (รูปที่ 4-3) โดยรูปร่างและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ในการบำบัดน้ำทิ้ง ระบบนี้ เป็นที่นิยมใช้ในชุมชนขนาดเล็ก เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดำเนินการต่ำ ต้องการพลังงานน้อย และไม่ต้อง
มีการควบคุมดูแลอย่างพิถีพิถัน แต่ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างมาก และอาจทำ
ให้เกิดการปนเปื้อนของสารมลพิษต่อน้ำใต้ดิน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
2545)  
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รูปที่ 3-5 หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถยีร (กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554) 

 

 
 

 
 

น้ำเสยี 

น้ำท้ิง 
ออกจากระบบ 

2-4 เมตร 
1-1.5 เมตร 1-1.5 เมตร 

บ่อแอนแอโรบิค 
ลดสารอินทรีย์ (BOD) 

บ่อแฟคคัลเททีฟ 
ลดสารอินทรีย์ (BOD) 

บ่อบ่ม 
ตกตะกอน 

บ่อ น้ีถูกออกแบบเพื่ อ
รองรับ น้ำเสียที่มีความ
ส ก ป ร ก สู ง ม า ก 
สารอินทรีย์และของแข็ง
จะตกลงสู่ก้นบ่อและถูก
ย่อยสลายแบบแอนแอ
โรบิค 

ภ า ย ใน บ่ อ จ ะ เกิ ด
กระบวนการที่เรียกว่า 
ก า ร บ ำ บั ด ตั ว เอ ง 
(Self-purification) 
ของจุลินทรีย์ภายใน
บ่อ 

ใช้รองรับน้ำเสียท่ีผ่าน
การบำบัดแล้ว เพื่อฟอก
น้ำทิ้งให้มีคุณภาพน้ำดี
ขึ้น และอาศัยแสงแดด
ท ำล า ย เชื้ อ โร ค ห รื อ
จุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนก่อน
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

เหมาะกับน้ำเสีย
ที่ มี ป ริ ม า ณ
สารอินทรีย์และ
ของแข็งสูง 

รูปที่ 3-6 ตัวอย่างระบบบำบดั       
น้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรในครัวเรือน 
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3.2.2 ระบบบำบั ดน้ ำ เสี ยแบบบ่ อ เติ มอากาศ  (Aerated 
Lagoon: AL) 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสีย     
จากแหล่งที่มีความสกปรกสูงได้ โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์
ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) จากเครื่องเติมอากาศ (Aerator)     
ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่น เพ่ือทำให้เกิดการกวนผสมของน้ำ 
ในบ่อและเพ่ิมออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์นำไปใช้
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่าการย่อย
สลายตามธรรมชาติ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของ 
ค่าบี โอดี  (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้  80-95% และมี    
บ่อบ่ ม  (Polishing Pond หรือ  Maturation Pond) สำหรับรับน้ ำเสี ย    
จากบ่อเติมอากาศเพ่ือตกตะกอนและปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออก      
สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ำภายในบ่อบ่มและ
ระยะเวลาเก็บกักให้เหมาะสมไม่นานเกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการ
เจริญเติบโตเพ่ิมปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป 
 ข้อดีของบ่อเติมอากาศ 
 1. ค่าลงทุนก่อสร้างต่ำประสิทธิภาพของระบบสูง สามารถบำบัดได้
ทั้งน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. สามารถรับการเพ่ิมภาระมลพิษอย่างกะทันหัน (Shock Load) 
ได้ด ีมีกากตะกอนและกลิ่นเหม็นเกิดข้ึนน้อย 
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3.2.3 ระบบบำบั ดน้ ำ เสี ยแบบบึ งป ระดิ ษ ฐ์  (Constructed 
Wetland) 
 บึงประดิษฐ์ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ โดยอาศัยพืชและจุลินทรีย์ภายในระบบ ระบบบึงประดิษฐ์ มี 2 
ประเภท ได้แก่ แบบ Free Water Surface System (FWS) ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้ เคี ย งกั บบึ งธ รรมชาติ  และแบบ  Vegetated Submerged Bed 
System (VSB) ซึ่ งจะมีชั้นดินปนทรายสำหรับปลูกพืชน้ำและชั้นหิน       
รองก้นบ่อเพ่ือเป็นตัวกรองน้ำเสีย  โดยมี พืชเป็นส่วนประกอบสำคัญ        
ของระบบ พืชที่นิยมปลูกในระบบนี้ เช่น กกกลม พุทธรักษา บอน บัว 
ตาลปัตฤาษี หญ้าแฝก เตยหอม เป็นต้น พืชในระบบจะสนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ระบบให้แก่น้ำเสีย ซึ่งมีหลักการทำงาน
คือ เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาในบึงประดิษฐ์ สารอินทรีย์ส่วนหนึ่งจะตกตะกอน
และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำจะถูกกำจัด โดย
จุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับพืชน้ำหรือชั้นหินและจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ 
สามารถลดปริมาณไนโตรเจนจะเป็นไปตามกระบวนการไนตริฟิเคชั่น 
(Nitrification) และดิไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ส่วนการลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสจะเกิดที่ชั้นดิน และการดูดซับพืชน้ำผ่านทางรากและนำไปใช้     
ในการสร้างเซลล์ นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ์ยังสามารถกำจัดโลหะหนัก 
(Heavy Metal) ได้บางส่วนอีกด้วย 
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รูปที่ 3-7 แบบจำลองของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2563) 

ส่วนที่  1 : กรอง
แ ละตก ต ะก อ น
ส า ร อิ น ท รี ย์
บางส่วน 

ส่ ว น ที่  2 : ล ด
ความสกปรกจาก
ส า ร อิ น ท รี ย์  
(BOD) 

ส่วนที่  3 : กรอง
สารแขวนลอยและ
ล ด ส า ร อ า ห า ร 
(ไนโตรเจน) 

น้ำเสยี 
เข้าสู่ระบบ น้ำท้ิงออก 

จากระบบ 

น้ำเสยีเข้าสู่ระบบ 

น้ำท้ิงออกจากระบบ 

ทราย 
หิน 

เกิดการกระจายน้ำเสีย
เข้าระบบ 
ให้รากของพืชที่ปลกู 
ในระบบยึดเกาะ 
ให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ 
ช่วยกรองสาแขวนลอย
ก่อนระบายออก 

ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำอยู่เหนือผิวดิน  

ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน 
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ประโยชน์ที่ได้จากบึงประดิษฐ์ 
 ทางตรง: สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ ของแข็งแขวนลอย และ
สารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพแหล่งรองรับน้ำทิ้งดีขึ้น 
 ทางอ้อม: ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม 
เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์และนกชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาทางธรรมชาติ 

3.2.4 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge 
Process: AS) 
 เป็ นวิ ธีบำบั ดน้ ำเสี ยจุลินทรีย์กลุ่ มที่ ใช้ออกซิ เจน (Aerobic 
Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยทั่วไป    
จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) 
และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน้ำเสียจะถูกส่งเข้าถัง     
เติมอากาศ จุลินทรีย์ภายในระบบจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
ให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
จะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพ่ือแยกสลัดจ์ออกจากน้ำใส สลัดจ์ที่แยกตัว  
อยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่     
เพ่ือรักษาความเข้มข้นของสลัดจ์ให้ได้ตามที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็น
สลัดจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) จะถูกนำไปกำจัด ส่วนน้ำใสส่วนบน      
จะเป็นน้ำทิง้ที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
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รูปที่ 3-8 แบบจำลองของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งแบบกวน
สมบูรณ์  
 

3.2.5 ระบบบำบัดน้ ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation 
Ditch: OD) 
 เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ ง ที่ ใช้
แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) อาศัยจุลินทรีย์มากมาย
หลายชนิด โดยจุลินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และโปรโตซัว เป็น
ตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย การเดินระบบบำบัดประเภทนี้
จำเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมต่อการทำงานและการเพ่ิมจำนวนของจุลินทรีย์ เพ่ือให้ระบบ    
มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด 
 



20 

 

ระบบคลองวนเวียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบำบัด ดังนี้ 
  1. รางดักกรวดทราย (Grit Chamber) 
  2. บ่อปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank) 
  3. บ่อเตมิอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 
  4. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
  5. บ่อสูบตะกอนหมุนเวียน (Return Sludge Tank) 
  6. บ่อเติมคลอรีน (Chlorination Tank) 
 

รูปที่ 3-9 แบบจำลองของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน  

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้การจัดการน้ำเสียแบบรวมกลุ่ม

อาคาร สามารถใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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1. เป็นพ้ืนที่ที่มีระบบท่อรวบรวมน้ำเสียแล้ว ไม่ต้องก่อสร้างระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสียหลักเพ่ิมเติมและอาจมีสถานีสูบน้ำเสียเพียง 1 สถานี    
เพ่ือสูบยกน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

2. มีที่ตั้งระบบฯ อยู่ ใกล้บ้านเรือนหรือกลุ่มอาคารเพ่ือให้การ
รวบรวมน้ำเสียสะดวก และอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งรองรับน้ำเสีย 

3. ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่อยู่ ใน พ้ืนที่ ให้บริการของโครงการ
ประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

4. ประชาชน และผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่โครงการมีความสนใจและให้
ความร่วมมือกับการดำเนินงานของโครงการ 

5. ต้องยึดหลักของการสร้างการมีส่วนร่วมและการแสดงความ
คิดเห็นของชาวบ้านในพ้ืนที่เสมอ เพ่ือลดปัญหาในการต่อต้านและไม่เข้าใจ
ในโครงการ 

6. ในชุมชนมีพ้ืนที่สาธารณะ หรือพ้ืนที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของเอกชน ซึ่งพร้อมให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่สำหรับการก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

7. ชุมชนหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการสนับสนุน
การดำเนินงานของระบบ เช่น อุปกรณ์และเครื่องจักรในการดำเนินการ
ก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ    
เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น 

8. ชุมชนหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อเสร็จสิ้น     
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การดำเนินงานของโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมช่วยกันดูแลรักษาระบบฯ 

9. การพิจารณาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก      
ให้คำนึงถึงความเหมาะสมแลสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

10. ยึดหลักการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือใช้เทคโนโลยีการจัดการ   
น้ำเสียอย่างง่าย เช่น ระบบบึประดิษฐ์แบบไหลแนวดิ่ง ระบบบ่อผึ่งผสม    
ถังเซบติคแบบมีผนังก้ัน ระบบกรองชีวภาพไร้อากาศ ระบบทรายกรอง และ
ระบบหอชีวภาพ เป็นต้น 

11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการออกเทศบัญญัติหรือ
ประกาศอ่ืนใดเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันในระดับครัวเรือนไว้ด้วยแล้ว
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มหรือแบบกลุ่มอาคารนี้สามารถก่อสร้างได้
หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่และงบประมาณในการก่อสร้าง 
รวมถึงงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบที่จะต้องจัดหาในอนาคต 

ตัวอย่างระบบตะกอนเร่งทีใ่ช้ในประเทศไทย 
 แหล่งชุมชนระดับเทศบาลหลายแห่งใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ตะกอนเร่ง เช่น 
 ระบบตะกอนเร่งแบบปรับเสถียรสัมผัส 
 ได้แก่ โครงการระบบบำบัดน้ำเสียสี่พระยา ของกรุงเทพมหานคร 
ขนาดของระบบสามารถรองรับน้ำเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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 ระบบคลองวนเวียน 
 ได้แก่ เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ
บำบัดน้ำเสียแสนสุขเหนือ ขนาดของระบบสามารถรองรับน้ำเสียได้ 14,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบบำบัดน้ำเสียแสนสุขใต้ ขนาดของระบบ
สามารถรองรับน้ำเสียได้ 9,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ 
 ได้แก่ โครงการระบบบำบัดน้ำเสียยานนาวา ของกรุงเทพมหานคร 
หรือเรียกว่า Cyclic Activated Sludge System ขนาดของระบบสามารถ
รองรับน้ำเสียได้ 200,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 



        

 

บทที่ 4 

การนำน้ำเสียกลับไปใช้ประโยชน์ 
 

 การนำน้ำเสียจากชุมชนกลับมาใช้ใหม่เพ่ือการเพาะปลูก จะต้อง
ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพืชและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารประกอบที่อยู่ในน้ำเสียจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละสถานที่และเวลา โดยคุณสมบัติของน้ำเสียจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในแต่ละครัวเรือน โดยมีข้อดีและข้อจำกัดในการ   
นำกลับไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

4.1 ข้อดีของการใช้น้ำเสียจากชุมชน 
1) อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุด แต่ถูกจัดลำดับ

ความสำคัญต่ำกว่าการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคหรืออุตสาหกรรม ทำให้
ในหลายพ้ืนที่การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรถูกลดจำนวนลง ดังนั้นการใช้น้ำเสีย
จากระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม เพื่อสงวน
ทรัพยากรน้ำตามธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ 

2) สารอาหารในน้ำเสีย 
จากการสำรวจของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2543) ในโรงบำบัดน้ำเสียจากชุมชน 19 แห่ง ช่วงฤดู
แล้งปี พ.ศ. 2541 พบค่าไนโตรเจนในน้ำเสียในช่วง 1-13 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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(ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2-5 มิลลิกรัมต่อลิตร) และพบค่าฟอสฟอรัสในช่วง 0.1-
10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.5-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่ง
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนี้ เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นของพืช ดังนั้น ถ้าใช้น้ำ
เหล่านี้เพาะปลูกจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ แต่จะลดมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นกับค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน
หรือในกรณีที่มีการใช้น้ำเสียร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามปกติ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่มี
ผลเสียแต่อย่างใด 

3) ความสม่ำเสมอของปริมาณน้ำ 
เนื่องจากประชาชนใช้น้ำประปาและระบายน้ำเสียออกมาทุกวัน 

ดังนั้น น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียจึงมีความสม่ำเสมอในเชิงปริมาณ และ
ปริมาณน้ำเสียมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นตามจำนวนประชากรในเขตเทศบาล    
การใช้น้ำเสียเพาะปลูกพืชจึงลดความเสี่ยงของการขาดน้ำได้ โดยเฉพาะพืช
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ผักสวนครัว เป็นต้น 

4.2 ข้อจำกัดของการใช้น้ำเสียจากชุมชน 
 1) ปริมาณน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กบางแห่ง น้ำเสีย      
มีปริมาณน้อย จึงครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรไดค้่อนข้างจำกัด 
 2) ระบบส่งน้ำ 
 ระบบบำบัดน้ำเสียบางแห่งแม้จะมีน้ ำเสียปริมาณมาก แต่ที่ตั้ง    
โรงบำบัดน้ำเสียอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่การเกษตร จึงต้องลงทุนก่อสร้างระบบ
ท่อหรือคลองส่งน้ำเพ่ิมเติม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
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หรือเมืองพัทยา เป็นต้น หรืออาจต้องมีการลงทุนวางท่อไปยังระบบ
ชลประทานที่มีอยู่ ซึ่งต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจากเดิมระบบบำบัด   
น้ำเสียออกแบบไว้ให้ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพียงอย่างเดียว 

3) การยอมรับของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง
ประเด็นนี้แม้จะมีผลงานวิจัยที่ยืนยันว่าไม่เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิตและ
สิ่งแวดล้อม (ดินและน้ำใต้ดิน) และไม่เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
พืช แต่ผู้ใช้ก็อาจจะยังลังเลใจที่จะใช้หรือส่งเสริมการใช้น้ำเสีย (เสนีย์ กาญ
จนวงศ์, 2547) 

4.3 การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจในการนำน้ำเสียจากระบบ
บำบัดน้ำเสียทั้งจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม กลับมาใช้ประโยชน์อีก
ครั้งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติของน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการ
นำไปใช้ประโยชน์ โดยจะยกตัวอย่างกิจกรรมการหมุนเวียนน้ำเสียกลับมา  
ใช้ประโยชน์ดังนี้  
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ตารางที่ 4-1 การใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากน้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดแล้ว  

การนำมาใช้ ใช้โดยตรง (Direction) ใช้โดยอ้อม (Indirection) 

เทศบาล 
(Municipal) 

- สวนสาธารณะหรือใช้ในสนาม
กอล์ฟ 
- รดน้ำสนามหญ้าโดยใช้ระบบท่ี
แยกต่างหาก 
- เป็นแหล่งน้ำสำรองของเทศบาล 

ใช้เติมลงในแหล่งน้ำใตด้ิน 
เพื่อลดการสูญเสยีน้ำที่มาก
เกิน 

ด้านอุตสาหกรรม 
(Industrial) 

- ใช้เป็นน้ำหล่อเย็น 
- ใช้เติมหม้อน้ำ 
- ใช้ในกระบวนการที่มีน้ำเกี่ยวข้อง 

ใช้เติมลงในแหล่งน้ำใตด้ิน 
สำหรับใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ด้านเกษตรกรรม 
(Agriculture) 

- ส่งไปยังพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมเพือ่
ปลูกพืชไร่ สวนผลไม้ ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ และป่าไม ้
- ใช้ชะล้างดิน 

ใช้เติมลงในแหล่งน้ำใตด้ิน 
สำหรับใช้น้ำการเกษตรที่
มากเกิน 

ด้านการพักผ่อน
หย่อนใจ 

(Recreational) 

- ใช้สร้างทะเลสาบสำหรับแล่นเรอื 
ว่ายน้ำ เป็นต้น  
- ใช้สร้างสระว่ายนำ้ 

พัฒนาพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์น้ำ
และนกน้ำ 

ด้านอื่นๆ 

- ใช้เติมลงในดินเพื่อควบคุมการ
ทะลักของน้ำเค็ม 
- ใช้รักษาระดับความสมดลุของ
เกลือในน้ำใต้ดิน 
- ใช้ในการอัดขยะ 

- ใช้เติมลงในแหล่งน้ำ เพื่อ
ควบคุมดินท่ีเกิดปญัหา 
- ใช้สกัดกั้นบ่อน้ำมัน 
- ใช้อัดดินให้แน่น 
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การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลายทาง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 4-2) 
ตารางท่ี 4-2 การใช้ประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
แล้ว  

การใช้ประโยชน ์ ข้อจำกัด 
1. ชลประทานเพื่อการเกษตร 
   - การปลูกพืช 
   - แปลงเพาะชำเพื่อการค้า 

- น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอาจเกิดมลพิษได้ ถ้าไม่มี
การจัดการที่ด ี
- ด้านการตลาด การยอมรับผลผลติของ
ประชาชน 
- ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะความเคม็ 
- สุขภาพของประชาชน เป็นเรื่องที่จะต้องให้
ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 
และพยาธ ิ
- การควบคุมพื้นท่ีที่มีการใช้น้ำเสยีรวมทั้งการทำ
แนวกั้น (Buffer zone) อาจเป็นผลให้ต้นทุนของ
ผู้ใช้สูง 

2. ชลประทานเพื่อภูมิทัศน์ 
   - สวนสาธารณะ 
   - สนามหญ้าในโรงเรียน 
   - สวนสาธารณะริมทาง 
   - สนามกอล์ฟ 
   - ป่าช้า 
   - รั้วสีเขียว 
   - พื้นที่อยู่อาศัย 
3. ด้านอุตสาหกรรม 
   - ใช้ทำความเย็น (Cooling) 
   - ใช้เติมหม้อน้ำ (Boiler feed) 
   - ใ ช้ ใน ก ระ บ วน ก า รที่ มี น้ ำ
เกี่ยวข้อง 
   - Heavy construction 

สิ่งสำคญัที่ต้องสนใจ คือ 
- การตกตะกอน การกดักร่อน การเจรญิเติบโต
ของสิ่งมีชวีิต และความสกปรก 
- ด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคที่ฟุ้ง
กระจายในอากาศ 



29 

 
 

ตารางที่ 4-2 แสดงการใช้ประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้น้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดแล้ว (ต่อ) 

การใช้ประโยชน ์ ข้อจำกัด 

4. การเติมลงในแหล่งน้ำใต้ดิน 
   - ใช้เติมลงในน้ำใต้ดิน 
   - ใช้ควบคุมความเค็มของน้ำ 
   - ใช้ควบคุมการลดระดับน้ำ 

ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากคุณสมบัติทางเคมี
และความเป็นพิษ เช่น ของแข็ง ไนเตรท 
และสิ่งที่ทำให้เกดิโรคหรือเชื้อโรคชนิดต่างๆ 

5. ใช้ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ 
   - ทะเลสาบ และสระน้ำ 
   - เพิ่มอัตราการไหลของน้ำ 

ต้องคำนึงถงึด้านสุขอนามัย เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส รวมทั้งความเป็นพิษต่อสิ่งมชีีวิตในน้ำ 

6. การใช้น้ำเพื่ออุปโภค 
   - ใช้ดับเพลิง 
   - ใ ช้ ท ำ ค ว า ม เ ย็ น  ( Air 
condition) 
   - ใช้ในห้องส้วม 

ต้องคำนึงถึงด้านสุขอนามัย เช่น การฟุ้ง
กระจายของเชื้อโรคในอากาศ และ
ผลกระทบต่อคณุภาพน้ำ การกัดกร่อน การ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และตะไคร่น้ำ 

7. การใช้น้ำเพื่อการบริโภค 
   - ใช้เติมในแหล่งน้ำสำรอง 
   - อ่างเก็บน้ำ 
   - น้ำประปา 

ต้องคำนงึถึง 
- องค์ประกอบในน้ำเสียที่บำบดัแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของ
องค์ประกอบทางเคมีและความเปน็พิษ 
- ความงดงามและการยอมรับของ
สาธารณชน 
- ด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับการเกดิโรคตดิต่อ 
โดยเฉพาะเช้ือไวรสั 



        

 

บทที่ 5 

ตัวอย่างการศึกษาวิจัย 
การนำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว 

มาใช้ในการปลูกพืช 
 

5.1 การประเมินความเสี่ยงของการนำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัด
แล้วมาใช้ในการปลูกพืช 
 การศึกษาในชุมชนบ้านละลมหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพหลักทางด้านการเกษตร รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน
มีแนวคิดและมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในการ
เพาะปลูกพืช เช่น กล้วยน้ำว้า ถั่วพู เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาพบว่าประสบ
ปัญหาในเรื่องของการยอมรับและขาดความมั่นใจในการบริโภคพืชที่นำ   
น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในการปลูกพืช เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
มั่นใจและยอมรับมากขึ้นจากการบริโภคพืชดังกล่าว จึงทำการศึกษาวิจัย   
ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว   
มาใช้ในการเพาะปลูกโดยอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก และโครงการ
มาตรฐานอาหาร FAO/WHO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex)  



31 

 
 

 
 

รูปที่ 5-1 แบบจำลองระบบการจัดการน้ำเสียในชุมชนละลมหม้อ 

ชุมชนนี้มีน้ำเสียจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 20 ลิตร/คน/วัน หรือ
ปริมาณน้ำเสียจากชุมชนอาจอยู่ในช่วง 100-200 ลิตร/คน/วัน น้ำเสียที่เกิด
จากชุ มชนถู กบ ำบั ดด้ วยระบบบำบั ดน้ ำ เสี ยแบบบ่ อป รับ เสถี ย ร 
(Stabilization Ponds) ก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร โดยผล
การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำเสียจากชุมชนทั้งก่อนและหลังผ่านการ
บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียข้างต้น มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำ      
ในแหล่งน้ำผิวดินเพ่ือการใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตร ประเภทที่ 3 
(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2537) คุณภาพของน้ำเสีย
ชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วแสดงดังตารางที่ 5-1 
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รูปที่ 5-2 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรของชุมชนละลมหม้อ 
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ตารางท่ี 5-1  คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีวะของน้ำก่อนและหลัง 
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน 

พารามิเตอร์ 
ค่าเฉลี่ย * ค่ามาตรฐาน ** 

น้ำเสียชุมชน 
น้ำที่ผ่าน
การบำบัด 

 

พีเอช (pH) 7.23 7.28 5.0-9.0 

อุณหภูมิ  (oC) 26.26 24.65 
< 3 oC  

น้ำธรรมชาต ิ
ค่าออกซิเจนละลาย, DO 
(mg/L) 

0.85 1.49 4 

ค่านำไฟฟ้า, EC (µS/cm) 596 586.39 - 

ความขุ่น (NTU) 38.57 18.2 - 

ค่าซีโอดี, COD (mg/L) 29.74 9.95 - 

ค่าบีโอดี , BOD (mg/L) 106.99 35.63 2 

ไนโตรเจน, N (mg/L) 18.98 14.75 5-30 

ฟอสฟอรัส, P (mg/L) 0.33 0.339 - 

โพแตสเซียม, K (mg/L) 1.06 1.07 - 

ของแข็งทั้งหมด, TS (mg/L) 408.98 353.7 < 500 

ของแข็งละลาย, TDS 
(mg/L) 

345.61 333.8 < 450 

ของแข็งแขวนลอย, TSS 
(mg/L) 

47.10 7.6 < 50 
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ตารางท่ี 5-1  คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีวะของน้ำก่อนและ
หลัง เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน (ต่อ) 
ไขมันและน้ำมัน (mg/L) 20.24 3.3 - 

สารกำจดัศัตรูพืช (mg/L) ND ND 0.05 

แคดเมียม, Cd (mg/L) 0.0005 0.0005 0.05 

โครเมียม, Cr (mg/L) ND ND 0.05 

ทองแดง, Cu (mg/L) ND ND 0.1 

ตะกั่ว, Pb (mg/L) 0.002 0.001 0.05 

สังกะสี, Zn (mg/L) 0.021 0.011 1 

ปรอท, Hg (mg/L) ND ND 0.002 

สารหนู, As (mg/L) ND ND 0.01 

Total coliforms 
(MPN/100 ml) 

24000 23417 20000 

Fecal coliforms 
(MPN/100 ml) 

6132 5666 4000 

ND: ตรวจไม่พบ (Not detected) 
* เป็นค่าเฉลี่ยทั้ง 13 สัปดาห์ของการตรวจวัด  
** อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินเพ่ือการใช้ประโยชน์
สำหรับการเกษตร (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2537) และ
ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2006) 
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รูปที่ 5-3 ธาตุอาหารหลักในน้ำเสียชุมชนที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 

  ส่วนธาตุอาหารที่พบในน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วพบ
ไนโตรเจนประมาณ  14.75 มก ./ล . ฟอสฟอรัส  0.33 มก ./ล . และ
โพแทสเซียม 1.07 มก./ล. อยู่ในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด โดยระดับความ
เข้มข้นของธาตุอาหารเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมี
บทบาทสำคัญต่อขบวนการสังเคราะห์แสงทำให้เอนไซม์ทำงานได้ตามปกติ
และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในขบวนการเมตาโบลิซึมหรือใช้สารอาหาร  
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มาเสริมสร้างส่วนประกอบของโครงสร้างหรือไปแตกตัวสารต่าง ๆ ของเซลล์  
ให้อยู่ในรูปที่มีหน้าที่เฉพาะ ซึ่งธาตุอาหารหลักของพืชจะมีหน้าที่สำคัญ
แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

1) ธาตุไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกรดอะมิโน
โปรตีนนิวคลีโอไทด์และคลอโรฟีลซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีความสำคัญ    
ต่อขบวนการเมตาโบลิซึมของพืช หากพืชขาดธาตุไนโตรเจน (N) พืชจะ
เจริญเติบโตช้าเนื่องจากขบวนการสร้างโปรตีนของพืชผิดปกติ ใบแก่ของพืช
มีสีเหลืองเพราะคลอโรฟิลลดลงต่อมาใบแห้งและร่วง 

2) ธาตุฟอสฟอรัส (P) มีหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายเทพลังงานซึ่งเป็น
ขบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อพืชขาดธาตุฟอสฟอรัส (P) ต้น
พืชมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ ใบและต้นพืชอาจกลายเป็นสีเขียวจัดจนถึงสีม่วง
เนื่องจากมีการสะสมคาร์โบไฮเดรต (แป้ง) มากเกินไป 

3) ธาตุโพแทสเซียม (K) มีความจำเป็นต่อการเคลื่อนที่ของธาตุ
อาหารและสารบางชนิดในพืชควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบและเป็นธาตุ   
ที่กระตุ้นให้เอ็มไซม์ทำงาน เมื่อขาดธาตุโพแทสเซียม (K) ต้นพืชแคระแกรน
และมีสีเขียวซีดใบแก่อาจมีจุดแห้งตายหรือขอบใบแห้ง ใบอ่อนจะมีจุดประ 
สีแดงหรือเหลืองระหว่างเส้นใบผิวใบเป็นมันเลื่อมกว่าปกติ 
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 รูปท่ี 5-4(ก) แปลงทดลองปลูกพืชดว้ยน ้าประเภทต่าง ๆ 
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5.3 การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure Assessment)   รูปท่ี 5-4(ข) แปลงทดลองปลูกพืชดว้ยน ้าประเภทต่าง ๆ 
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 จากการประเมินความเสี่ ยงในเชิงปริมาณความเข้มข้นของ       
สารปนเปื้อนที่อาจพบได้ในพืชที่เพาะปลูกและอาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค
จากการนำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเพาะปลูกพืช
ทั้งหมด 10 ชนิดด้วยกัน โดยแบ่งเป็น พืชกินใบและลำต้นได้แก่ ผักชีไทย 
ผักชีลาว ต้นหอม ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ พืชกินผลได้แก่ ถั่วพู 
มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบขาว และพืชกินหัวได้แก่ กระเทียม ซึ่งมีแปลงที่ใช้
น้ำประปาที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีลงในแปลงเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ และแปลงที่
ใช้น้ำประปาเป็นตัวอย่างควบคุม เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ทั้งในและ
ต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
( USEPA, 2004; Australian Health Ministers’ Conference, 2006; 
WHO, 2006; Vigneswaran and Sundaravadivel, 2004) ได้แก่  โลหะ
หนัก และสารกำจัดศัตรูพืชในพืชที่เพาะปลูก จากการวิเคราะห์หาปริมาณ
ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในพืชที่เพาะปลูก จำพวกสารโลหะเป็นพิษโดย
พบว่าสารปนเปื้อนส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2537; WHO, 2006) ได้แก่ สารกำจัด
ศัตรูพืชในกลุ่มออร์แกโนคลอรีน แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว 
สังกะสี ปรอท และสารหนู ทั้งนี้ค่าโลหะหนักที่อยู่ในน้ำเสียจากชุมชนนั้น   
จะข้ึนอยู่กับกิจกรรมในแต่ละชุมชนด้วย 

การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่อาจพบได้ในพืช  
ที่เพาะปลูกและอาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค สรุปได้ว่า ปริมาณโลหะหนัก  
ที่ตรวจพบในพืชที่ เพาะปลูกทั้ ง 3 แปลงนั้นมีค่าไม่ เกินค่ามาตรฐาน         
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สารปนเปื้อนในพืชและไม่เกินมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งปริมาณ
ความเข้มข้นของโลหะหนักแต่ละชนิดตรวจพบได้ในพืชที่มีลักษณะแตกต่าง
กันไป ดังนี้  

1) สังกะสี ตรวจพบในพืชทุกชนิดและทุกแปลง พบมาก 
ที่สุดในพืชกินใบและลำต้นคือ ผักชีลาวในทุกแปลงปลูก  พืชกินหัวคือ
กระเทียมพบในทุกแปลงและพบมากที่สุดในแปลงที่ปลูกด้วยน้ำประปา     
ผิวดิน ส่วนพืชกินผลพบมากที่สุดคือกระเจี๊ยบขาวและน้อยที่ สุดคือ     
มะเขือเปราะในทุกแปลงปลูกเช่นเดียวกัน  

2) ทองแดงตรวจพบในพืชทุกชนิดและทุกแปลง พบมาก 
ที่สุด ผักประเภทผักชี พบน้อยที่สุดในผักฮ่องเต้ในแปลงปลูกด้วยน้ำเสียจาก
ชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว ส่วนพืชกินผลพบมากที่สุดในถั่วพู โดยเฉพาะ   
ในแปลงปลูกด้วยน้ำประปาร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี 

3) ตะกั่วพบมากท่ีสุดในพืชกินใบและลำต้น คือ  
ผักกาดฮ่องเต้พบในแปลงควบคุมที่ปลูกด้วยน้ำประปาผิวดินพบมากที่สุด  
รองลงมาคือผักชีไทยในแปลงปลูกด้วยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วและ    
จากแปลงปลูกด้วยน้ำประปาใส่ปุ๋ยปลูก พืชกินผล พบตะกั่วมากที่สุดคือ
กระเจี๊ยบขาวในทุกแปลง พืชกินหัวคือกระเทียมตรวจพบตะกั่วปริมาณน้อย
ในทุกแปลง  

4) แคดเมียมนั้นส่วนใหญ่ตรวจไม่พบในพืช แต่จะพบ 
ปริมาณเล็กน้อยในพืชกินใบและลำต้น  

5) ปรอทในพืชที่ปลูกด้วยน้ำประปาผิวดินมากกว่าแปลงอื่น ๆ  
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โดยพบในพืชกินผลมากที่สุดคือถั่วพู  
ส่วนสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์แกโนคลอรีนไม่พบการสะสม     

ในพืชทุกชนิดและทุกแปลง แต่มีดีลดริน (Dieldrin) สะสมในถั่วพูในแปลง   
ที่ ใช้ น้ ำป ระปาผิ วดิ นปลู ก  แต่ป ริม าณ ไม่ เกิน มาตรฐานที่ ก ำหนด             
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
 นอกจากนี้ยังพบว่าธาตุอาหารในดินทุกแปลงปลูก ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม มีค่าเพ่ิมขึ้นหลังจากการเพาะปลูก โดยเฉพาะ
แปลงปลูกที่ใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วรด เป็นดินที่มีปริมาณไนโตรเจน
พอเหมาะสำหรับการเจริญของพืชมากที่สุด โดยการวัดการเจริญเติบโต    
ของพืชทั้งพืชกินใบและลำต้น พืชกินผล และพืชกินหัว ที่ปลูกด้วยน้ำเสีย
จากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว พบว่าพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดีเมื่อ
เพาะปลูกด้วยน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว แสดงให้ เห็นว่า      
ธาตุอาหารในน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดพืชสามารถนำไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้ดีเทียบเท่ากับแปลงที่ปลูกด้วยน้ำประปาที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี  
ดังนั้นจึงนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรได้ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาปริมาณน้ำเสียและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพ่ือการชลประทานในฤดูแล้งได้ อีกท้ังยังสามารถประหยัดปริมาณการใช้ปุ๋ย
ในการเกษตรลงไดด้้วย 
5.2 ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ค่าโลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำเสีย     
ที่ ใช้ ในการเพาะปลูก เป็นสารปนเปื้ อนที่ อาจส่งผลกระทบต่อการ
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เจริญเติบโตของพืช จากการศึกษาครั้งนี้มีสารปนเปื้อนที่พบในพืชและอาจมี
ผลกระทบต่อพืชได้แก่ สังกะสี ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท        
แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานสารปนเปื้อนในพืช สำหรับธาตุอาหารที่สำคัญที่ทำให้
พืชเจริญเติบโตได้ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียมนั้น พบใน    
น้ำเสียจากชุมชนที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะปริมาณไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสที่พบมีความเข้มข้นที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและยังช่วยให้พืช
เจริญเติบโตได้ดีตามที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำไว้ ดังนั้นพืชทุกชนิด     
ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบและลำต้น พืชกินผล และพืชกินหัวสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีเมื่อปลูกด้วยน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วและ
เจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับแปลงที่มีการปลูกด้วยปุ๋ยเคมีและน้ำประปาผิวดิน 
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รปูท่ี 5-5 การเจริญเติบโตของพืชที่เพาะปลูกด้วยน้ำแต่ละประเภท 
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5.3 ผลกระทบต่อผู้บริโภคพืช  
สำหรับสารปนเปื้อนที่พบว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคพืช ได้แก่ 

ค่าแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าโลหะหนัก และสารกำจัดศัตรูพืชในพืช 
พบว่าแบคที เรียกลุ่มโคลิฟอร์มในน้ำเสียจากชุ มชนที่ผ่านการบำบัด        
จากระบบบำบัดน้ำเสียแล้วและนำมาใช้ในการเพาะปลูกมีค่าเฉลี่ยเกินกว่า
มาตรฐานกำหนด ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหารได้ แบคทีเรียนี้อาจอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรืออาจจะติดมากับ
อุจจาระของคนหรือสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะ จุลินทรีย์เหล่านี้จึงเป็นดัชนี   
บ่งบอกถึงการปนเปื้อนจากอุจจาระโดยทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม
หากมีการเพาะปลูกพืชผักด้วยน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้ว ควรมีการ
ปรุงให้สุกก่อนการรับประทานเพ่ือลดความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ 

 ส่วนค่าโลหะหนักที่พบส่วนใหญ่ไม่เกินค่ามาตรฐานสารปนเปื้อน  
ในพืช (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
, 2529; สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2549; 
Codex general standard for contaminants and toxins in foods, 
1995; FAO/WHO Joint Codex Alimentarius Commission, 2001)   
ซึ่งโลหะหนักที่พบในพืชส่วนใหญ่จะพบในพืชกินใบและลำต้น ซึ่งโลหะหนัก
อาจเป็นส่วนหนึ่งที่พบในพืชใบเขียว หรือพืชที่มีสีเขียวทั้งผล เช่น กระเจี๊ยบ
ขาวหรือถั่วพู หรืออาจพบโลหะหนักในธรรมชาติที่ เป็นสารประกอบ         
ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน (เขมชิต และคณะ, 
2551; ณรงค์ศักดิ์ และคณะ, 2552) 
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ดังนั้นจากการศึกษาที่ผ่านมาจึงสรุปได้ว่าการปลูกพืชด้วยน้ำเสีย
จากชุมชนที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนดังกล่าวช่วยทำให้
พืชเจริญเติบโตได้ดีขณะเดียวกันจากการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มีทั้ง
ในและต่างประเทศไม่พบความเป็นอันตรายจากสารเคมีต่อผู้บริโภคพืช
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือผู้สนใจควรพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

5.4 ข้อควรพิจารณาในการส่งเสริมการนำน้ำเสียชุมชนไปใช้ประโยชน์ 

 1) ชนิดพืช  
 การศึกษาที่ผ่านมาจากนักวิชาการและนักวิจัยในส่วนการส่งเสริม
การใช้น้ำเสียจากชุมชนนั้น พบว่า พืชที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก    
โดยใช้น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ได้แก่  ไม้ดอกไม้ประดับ 
ข้าว ไม้ผล และพืชผักประเภทใบ ดังนั้นการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ    
พืชไร่ ไม้ผลมีความเหมาะสมที่สุด (เสนีย์ กาญจนวงศ์, 2547) อย่างไรก็ตาม
พืชผักจะต้องผ่านการปรุงให้สุกก่อนการรับประทาน   
 2) ความปลอดภัยในการใช้น้ำเสีย 
  การใช้น้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีที่เหมาะสมเพ่ือการใช้
ประโยชน์นั้น เกษตรกรหรือผู้สนใจควรปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องป้องกัน
ตนเองในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัย 
 3) คุณภาพน้ำเสีย 

น้ำเสียที่นำมาใช้เพาะปลูกควรเป็นน้ำเสียจากชุมชนที่มาจากการ    
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ซักล้าง อาบน้ำ ใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่รวมน้ำเสียที่มาจากส้วม รวมทั้งควรมี
การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำเสียจากชุมชนเป็นระยะ รวมทั้งตรวจวัด
คุณภาพน้ำทุกชนิดที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชด้วย  เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณ
สารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะสารมลพิษที่เป็นอันตราย ได้แก่ โลหะ
หนักหรือสารมลพิษอ่ืนๆ ในน้ำเสียเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งหากมีการตรวจพบ
ในปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานไม่ควรใช้น้ำเสียจากชุมชนดังกล่าว      
ในการเกษตรกรรม 
 4) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 การพิจารณาความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์  ข้อมูลที่ สำคัญ         
จะเกี่ยวข้องกับการสร้างและรวบรวมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เช่น 
ระยะทางส่งน้ำ การก่อสร้างระบบบำบัด เป็นต้น ส่วนการนำน้ำเสียไปใช้
ประโยชน์จะขึ้นกับความยากง่ายในการนำน้ำเสียเข้าสู่พ้ืนที่เพาะปลูก เช่น 
ปริมาณน้ำที่ต้องการ  ค่าดำเนินการส่งน้ำ เป็นต้น จึงอาจไม่เหมาะสม       
ที่จะนำไปใช้ในพ้ืนที่ห่างไกล อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือผู้สนใจอาจ
พิจารณาการใช้น้ำเสียนี้ในบางช่วงของการเพาะปลูกเพ่ือทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีได ้
 5) การรับรองคุณภาพผลผลิต 

การรับรองคุณภาพผลผลิตจากหน่วยงานที่ประชาชนให้ความ
เชื่อถืออาจเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการยอมรับผลผลิต ดังนั้นหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ      
กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น (เสนีย์ กาญจนวงศ์, 2547 ) จะต้องให้การ
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สนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิต โดยการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกับความปลอดภัยของผลผลิต  

5.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการเพาะปลูกพืชโดยใช้น้ำเสียจากชุมชนเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้  

1) น้ำเสียที่นำมาใช้เพาะปลูกควรเป็นน้ำเสียจากชุมชน 
ที่มาจากการซักล้าง อาบน้ำ ใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่รวมน้ำเสียที่มาจากส้วม 

2) ควรมีการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำเสียจาก 
ชุมชนเป็นระยะ รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกชนิดที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช
ด้วย  เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนที่อาจเกิดข้ึน  

3) น้ำเสียจากชุมชนควรผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัด 
น้ำเสียก่อนนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดค่าความเป็นพิษของสารปนเปื้อนที่อาจ
เกิดข้ึนจากการนำน้ำเสียจากชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช เช่น ระบบ
บ่อเติมอากาศหากชุมชนมี พ้ืนที่ปานกลาง ระบบบ่อผึ่ ง หรือ อาจใช้           
บ่อปรับเสถียรหากชุมชนมีพ้ืนที่มาก ซึ่งเป็นระบบที่มีความเหมาะสม     
เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่ำและง่ายต่อการ
ควบคุม รวมทั้งควรทำการบำรุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพในการบำบัด
อย่างสม่ำเสมอ  

4) ควรมีการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในพืชที่ปลูก โดยเฉพาะ     
อย่างยิ่งโลหะหนัก รวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรค 

5) ควรมีการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในดินที่ใช้ปลูก ได้แก่  
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โลหะหนัก เพราะจะทำให้ทราบปริมาณสารปนเปื้อนที่อาจสะสมอยู่ในดิน   
ที่ใช้ปลูกและสะสมอยู่ในพืชได้  

6) พืชที่นำมาเพาะปลูกอาจเลือก พืชกินผลเช่นมะเขือเปราะ  
ผลไม้ที่มีเปลือก ไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชที่ไม่ได้รับประทานสดโดยตรง 

7) วิธีการเพาะปลูก ควรหลีกเลี่ยงการรดน้ำโดยตรงที่ใบ  
ลำต้น หรือผล ซึ่งวิธีการเพาะปลูกควรใช้วิธีการรดที่ดินโดยตรง 

8) ควรมีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่ทำการเพาะปลูกพืช   
โดยใช้น้ำเสียจากชุมชนรวมทั้งผู้บริโภคพืชดังกล่าว  

9) ควรทำการเพาะปลูกด้วยความระมัดระวัง เช่น ล้างมือทุกครั้ง 
หลังทำการเพาะปลูก สวมรองเท้ายาง สวมถุงมือยาง เป็นต้น 
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ถาม-ตอบ กบัการจัดการน้ำเสียชุมชน 
1. การบำบัดน้ำเสียคืออะไร 

ตอบ เป็นวิธีการฟ้ืนฟูความสะอาดให้กับน้ำที่ผ่านการใช้มาแล้วให้มี

คุณภาพดีขึ้นก่อนการนำกลับไปใช้ประโยชน์หรือก่อนปล่อยออกสู่

สิ่งแวดล้อม 

2. น้ำเสียชุมชนส่งผลกระทบอย่างไร 

ตอบ ทำให้สภาพแวดล้อมของระบบนิ เวศน์ตามธรรมชาติ          

เสื่อมโทรม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลง ทั้งยังเป็น

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย และทำให้เกิดความ

เสียหายทางเศรษฐกิจ เช่น ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายสำหรับการทำให้น้ำ

สะอาดในการผลิตน้ำประปา ทำให้น้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค

ไม่ได้มาตรฐาน 

3. การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนสามารถจัดการได้อย่างไร 

ตอบ  แนวทางที่ 1 สำหรับชุมชนชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัด   

น้ำเสียรวมของชุมชน บ้านเรือนแต่ละหลังควรมีการบำบัดน้ำเสีย

ภายในบ้านด้วยการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบติดกับที่ (On-Site 

Treatment) เช่น บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ และตามด้วยระบบ
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บำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เพ่ือให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยเข้า

บ่อซึมลงดินหรือท่อระบายน้ำสาธารณะ 

แนวทางที่ 2 สำหรับกลุ่มชุมชนใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

แบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือนมีการบำบัดน้ำเสีย

ขั้นต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่งน้ำเสียเข้า

ท่อรวบรวมน้ ำเสี ยไปบำบั ดที่ ระบบบำบัดน้ ำเสี ยรว มแบบ        

กลุ่มอาคาร (Cluster) เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ 

(Constructed Wetland) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 

(Aerated Lagoon หรือ AL) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง 

(Activated Sludge Process) และระบบ บำบั ดน้ ำ เสี บ แบ บ       

บ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

สาธารณะ 

4. การเลือกใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียชุมชนจะข้อพิจารณาความ

เหมาะสมของวิธีการอย่างไร 

ตอบ   1. พิจารณาจากขนาดของชุมชน 

 ชุมชนขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 1,000 คน 

หรือชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายควรใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบติดกับที่ (On-Site Treatment) เช่น บ่อดักไขมัน ซึ่งมีการใช้

ทั้งแบบก่อสร้างเองและแบบถังสำเร็จรูป (Package On-Site) 
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 2. พิจารณาจากความสกปรกของน้ำ 

 ชุมชนที่ยังไม่มีปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำ อาจไม่ต้องการใช้ 

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดมาก

นัก แต่จำเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาว เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 3. พิจารณาจากขนาดพื้นที่ของชุมชนและแนวโน้มการ

ขยายตัวของชุมชน 

1. ในชุมชนมีพ้ืนที่สาธารณะ หรือพ้ืนที่ของหน่วยงานส่วน

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของเอกชน ซึ่งพร้อมให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่

สำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 

2. ชุมชนหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการ

สนับสนุนการดำเนินงานของระบบ เช่น อุปกรณ์และเครื่องจักรใน

การดำเนินการก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและ

บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น 

3. ชุมชนหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อ

เสร็จสิ้นในการดำเนินงานของโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสนับสนุนให้

ประชาชนในพื้นท่ีร่วมช่วยกันดูแลรักษาระบบฯ 
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5. น้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร 

ตอบ ในองค์ประกอบของน้ำเสียชุมชนจะพบว่ามีธาตุไนโตรเจน  

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นธาตุอาหารที่จำเป็น

ของพืช ดังนั้น ถ้าใช้น้ำเหล่านี้เพาะปลูกจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 

แต่จะลดมาก-น้อยเพียงใดขึ้นกับค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัส     

ในน้ำเสียแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันหรือในกรณีที่มีการใช้    

น้ำเสียร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามปกติ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่มีผลเสียแต่อย่าง

ใด 

6. ครัวเรือนหรือชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างไรจากบำบัดน้ำเสีย

และการนำน้ำเสียกลับท่ีผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ใหม่ 

ตอบ การนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในการ

เพาะปลูกสามารถนำมาใช้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะช่วยให้

ประหยัดน้ำได้ถึง 40% และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำเพ่ือการเพาะปลูกในพ้ืนที่แห้งแล้งโดยเฉพาะใน

กลุ่มประเทศเกษตรกรรมที่อาศัยน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญเพ่ือการ

เพาะปลูก และเกษตรกรมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีต่้องพ่ึงพิงแหล่งน้ำ

ที่มีคุณภาพ การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในการเกษตร จึงเสมือนการ

สร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจ 

ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียจึงจำเป็นและเป็นทางเลือกของการแก้ไข
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ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

7. พืชที่เหมาะแก่การใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการ

เพาะปลูก 

ตอบ พืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูก คือ พืชใบ หรือไม้ดอกไม้

ประดับ เนื่องจากน้ำประเภทนี้จะมีไนโตรเจนในปริมาณสูง ซึ่งเป็น

ธาตุอาหารที่ทำให้พืชมีใบเขียวและช่วยบำรุงใบพืชและลำต้นทำให้

พืชเจริญเติบโตได้ดี วิธีการเพาะปลูกอาจใช้วิธีการรดผ่านดินแทน

การรดน้ำที่ใบหรือลำต้นโดยตรง 
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