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 การบําบัดน้ําเ สียดวยอีเ อ็มกอน:กรณีศึกษาน้ําเ สียตัวอยางจากคลองแสนแสบ               
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน ไดแก น้ําเสียตัวอยางเปลา, 
2.00 : 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ในการบําบัดน้ําเสียในระยะเวลา 3,6 และ 9 วัน เพื่อวัด
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียโดยใชตัวชี้วัด ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดเปนดาง คาบีโอดี 
ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต ปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และปริมาณแบคทีเรียกลุม 
โคลิฟอรม โดยมีการออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design)      
มีการจัดรูปแบบ 4×3 Factorial Arrangementจํานวน 2 ซ้ํา 
 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน ตัวชี้วัดสวนใหญ ไดแก ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณแอมโมเนีย 
ปริมาณไนเตรต และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) สวนน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนที่ผานการบําบัดใน
ระยะเวลาที่แตกตางกัน ตัวชี้วัดสวนใหญมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
ยกเวนอุณหภูมิ (p>0.05) และการเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน และระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลรวมกันตอปริมาณแอมโมเนีย ของน้ําเสียตัวอยางจากคลอง       
แสนแสบเพียงตัวชี้วัดเดียว 
 อยางไรก็ตาม การใชอีเอ็มกอนไมมีสวนชวยในการบําบัดคุณภาพน้ําเสียตัวอยางจาก
คลองแสนแสบ หรือการใชอีเอ็มกอนไมสงผลใหมีความแตกตางกันกับจุลินทรียตามธรรมชาติใน
การบําบัดน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบ 



ABSTRACT 
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The main purpose of this research, Waste Water Treatment by EM Ball: A Study 
on the waste water from San Sab Canal, is to study the use of EM Ball in different ratios 
with the sample waste water, 2.00 : 100, 4.00 : 100 and 6.00 : 100 in 3, 6 and 9 days in 
order to see the effectiveness of treating the waste water by using temperature, acidity 
,alkalinity, BOD, ammonia, nitrate, mercury, lead, cadmium and total coliform bacteria 
as indicators with completely randomized design experiment and 4x3 factorial 
arrangement for 2 times. 
 The result of the experiment shows that the sample waste water and the sample 
waste water with EM ball in different ratios and the indicators; acidity, alkalinity, 
ammonia, nitrate and total coliform bacteria, are  substantially different in statistics 
(p<0.05). In the case of the   sample waste water and the sample waste water with EM 
ball which was treated in different periods of time, most indicators, excluding 
temperature (p>0.05), have merely made substantial differences in statistics (p<0.05). 
The use of EM ball in different ratios as well as the different periods of time altogether 
affected the amount of ammonia in the sample waste water from San Sab Canal. 
 However, the use of EM ball does not help treat the quality of the sample waste 
water from San Sab Canal or does not differ from the natural microorganism treating the 
sample waste water from the Canal. 
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การบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน 

 4.13 ปรอทของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบดัและน้ําเสียที่ผาน 61 
การบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน 

 4.14 แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัด 62 
และน้ําเสียที่ผานการบําบดัมาแลว 3, 6 และ 9 วัน 

 4.15 อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 67 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 

 4.16 ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 67 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 

 4.17 บีโอดีของน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 68 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน  

 4.18 แอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 68 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตาง 

 4.19 ไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 69 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 

 4.20 ปรอทของน้ําเสียตัวอยางที่เตมิอีเอ็มกอนในอัตราสวน 69 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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           4.21 แบคทเีรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตรา  70 
สวนและระยะเวลาในการบําบดัที่แตกตางกนั 

 ข.1 อีเอ็มกอนภายในโรงผลิตศูนยเกษตรคิวเซ 93 
ข.2 ลักษณะภายนอกของอีเอ็มกอน 93 
ข.3 จุดเก็บน้ําตัวอยางบริเวณหลังอาคารกีฬาในรมสถาบนับัณฑิต  94 
      พัฒนบริหารศาสตร 
ข.4 จุดเก็บน้ําตัวอยางบริเวณทาเรือวัดศรีบุญเรือง 94 
ข.5 สภาพแวดลอมที่ทําการทดลองโดยรวม 95 
ข.6 สภาพน้ําภายในอางทดลอง 95 
ข.7 ข้ันตอนการเตรียมน้ําตัวอยางกอนสงวิเคราะห 96 
ข.8 ลักษณะน้ําเสียตัวอยางกอนสงวิเคราะห 96 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปญหามลพิษเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะปจจุบันปญหา
มลพิษเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนสงผลกระทบตอมนุษยและส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ปญหา
มลพิษทางน้ํา เปนปญหาใหญปญหาหนึ่งที่ สําคัญ เพราะมนุษยใชน้ําในการดํารงชีวิตทั้งการ
อุปโภคบริโภค และในกระบวนการผลิตตาง ๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
 น้ําเสีย เปนน้ําที่ผานการใชมาแลว โดยมีองคประกอบของสารละลายหรือสารแขวนลอย
อ่ืน ๆ ปะปนอยู น้ําเสียอาจถูกผลิตจากบานเรือน โรงงาน ฟารม และสถานที่ตาง ๆ ที่มีการใชน้ํา   
ซึ่งนักส่ิงแวดลอมอาจเรียกน้ําเสียในอีกชื่อหนึ่งวา น้ําที่ใชแลว (ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2549: 490) 
 ปญหามลพิษทางน้ําเกิดจากการที่มีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํามากเกินกวาที่แหลงน้ํา
จะสามารถบําบัดตัวเองตามธรรมชาตไิด ผลกระทบที่ตามมาคือแหลงน้ําจะเปนแหลงเพาะเชื้อโรค
และเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา ทั้งนี้การนําน้ํากลับมาใชใหมเปนอีกปญหาหนึ่งที่ตองแกไข
มนุษยไดคิดคนกระบวนตาง ๆ ในการแกปญหาโดยการหาวิธีบําบัดน้ําเสียในรูปแบบตาง ๆ เชน 
วิธีบําบัดโดยใชสารเคมี วิธีบําบัดทางกายภาพ วิธีบําบัดโดยใชจุลินทรีย เปนตน 
 กากตะกอนใตทองน้ําเกิดจากการจมตัวลงของสารอินทรีย และสารอนินทรียที่ปะปนอยูใน
แหลงน้ํา จะมีการจมตัวลงเม่ือความเร็วของการไหลของแหลงน้ําลดลงหรือในสภาวะน้ํานิ่ง ซึ่งเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีสวนทําใหแหลงน้ําเกิดการเนาเสีย เนื่องมาจากกากตะกอนเหลานี้เปนแหลง
สารอาหารของจุลชีพในน้ําและพืชน้ํา ทําใหพืชน้ํามีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และหนาแนน  
จนแสงไมสามารถสองผานลงไปใตน้ําได สงผลใหพืชน้ําบางสวนตาย และเกิดการเนาเสีย
เนื่องจากจุลชีพดึงเอาออกซิเจนในน้ําไปทําการยอยสลายพืชน้ําที่ตาย เรียกปรากฏการณนี้วา
Eutrophication (ปรากฏการณน้ําเปล่ียนสี) และกากตะกอนยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหแหลงน้ํา     
มีการตื้นเขินจึงทําใหใชประโยชนจากแหลงน้ําเหลานี้ไดนอยลง 
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การใชน้ําสกัดชีวภาพหรืออีเอ็มชนิดน้ําในการบําบัดน้ําเสียเปนที่นิยมอยางมากเนื่องจาก 
สามารถผลิตข้ึนใชเองไดภายในชุมชนและยังเปนวิธีบําบัดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพราะ
สวนประกอบมาจากธรรมชาติ อยางไรก็ตาม การใชน้ําสกัดชีวภาพโดยสวนใหญสามารถทํางาน 
ไดเพียงแคบริเวณผิวหนาน้ําเทานั้น สวนบริเวณทองน้ําซึ่งมีกากตะกอนอยูมากน้ําสกัดชีวภาพ
กลับไมสามารถลงไปยอยสลายได ดังนั้น จึงมีวิธีแกไขปญหาของการใชน้ําสกัดชีวภาพโดยมีการ
พัฒนามาเปนอีเอ็มกอน 
 อีเอ็มกอน (Effective Microorganisms Ball:EM Ball) เปนน้ําสกัดชีวภาพชนิดแหง ผลิต
จากการนําน้ําสกัดชีวภาพมาผสมรวมกับกากน้ําตาล รําละเอียด มูลสัตว นํามาปนเปนกอนแลว
นํามาผ่ึงในที่รมจนแหง การใชอีเอ็มกอนจะเปนการแกไขปญหากากตะกอนน้ําเสีย เพราะอีเอ็ม
กอน เม่ือทิ้งลงในแหลงน้ําจะจมลงสูทองน้ํา จากนั้นอีเอ็มกอนจะแตกตัว จุลินทรียก็จะทําการยอย
สลายกากตะกอนใตทองน้ําได 
 จากหลักการทํางานของอีเอ็มกอนขางตน การใชอีเอ็มกอนนาจะเปนทางเลือกหนึ่งในการ
บําบัดมลพิษทางน้ํา แตทวายังไมมีผลการวิจัยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทํางานของอีเอ็มกอน 
อยางจริงจัง ทําใหเกิดคําถามที่วาการใชอีเอ็มกอนอาจจะเกิดประโยชนตอการบําบัดน้ําเสีย แตก็
อาจจะกอใหเกิดผลเสียในระยะยาว เนื่องจากอาจจะมีการปนเปอนจากมูลสัตวที่ใชทําอีเอ็มกอน
โลหะหนัก และสารพิษที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ เปนตน ดังนั้น การศึกษาประสิทธิภาพ
การบําบัดน้ําเสียดวยอีเอ็มกอน ควรทําใหละเอียดรอบคอบเพื่อทําใหการบําบัดน้ําเสียดวยอีเอ็ม
กอนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณอัตราสวนของอีเอ็มกอนตอการบําบัดน้ําเสีย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการบําบัดน้ําเสียดวยอีเอ็มกอน 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 1.3.1 น้ําเสียที่นํามาใชในการทดลองเปนตัวอยางน้ําเสียจากคลองแสนแสบบริเวณหลัง
อาคารกฬีาในรมของสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และบริเวณทาเรือวัดศรีบุญเรือง 
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 1.3.2 อีเอ็มชนิดกอนที่ใชในการทดลองเปนสวนหนึ่งของการนําน้ําสกัดชีวภาพอีเอ็ม มา
ประยุกตใชประโยชน จากบริษัท อีเอ็มเอ็มโร เอเชีย จํากัด 
 1.3.3 ภาชนะที่ใชในการทดลองคือ อางขนาด 50 ลิตร จํานวน 8 อาง 
 1.3.4 สถานที่ในการทดลอง คือ บริเวณพื้นที่ของบานเลขที่ 301/623  รามคําแหง 68 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
 
1.4 สมมติฐานการศึกษา 
 
 อีเอ็มกอนมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจากคลองแสนแสบใหมีคุณภาพสูงข้ึนและมี
ความแตกตางกันกับ จุลินทรียตามธรรมชาตจิากคลองแสนแสบ 
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.5.1 น้ําเสียหมายถึง น้ําเสียที่ไดจากการเก็บตัวอยางจากคลองแสนแสบบริเวณหลัง
อาคารกีฬาในรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 1.5.2 อีเอ็มกอน หมายถึง หัวเชื้อจุลินทรียจากบริษัท อีเอ็มเอ็มโร เอเชีย จํากัดที่นํามา
ผสมกับรําละเอียดและกากน้ําตาล ปนเปนกอนแลวนํามาผ่ึงในที่รม ซึ่งเปนการประยุกตการใชงาน
น้ําสกัดชีวภาพ อีเอ็ม อีกรูปแบบหนึ่งของบริษัท อีเอ็มเอ็มโร เอเชีย จํากัด ที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย 
 1.5.3 คาบีโอดี (BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนในน้ําที่จุลินทรียดึงไปใชในการยอย
สลายสารอินทรียที่อยูในน้ําเสีย สามารถวัดไดจากการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใชหมดไปใน
ระยะเวลา 5 วัน ในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 20.0 องศาเซลเซียส 
 1.5.4 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความเปนกรดหรือเปน
ดางของน้ําเสียที่วัดไดจากเคร่ืองวัดความเปนกรดเปนดาง (pH Meter) 
 1.5.5 ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) หมายถึง 
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดที่มีอยูในน้ําเสีย สามารถวัดไดจากวิธีเอ็มพีวี (Most 
Probable Number: MPV) 
 1.5.6 ปริมาณปรอท หมายถึง ปริมาณปรอทที่มีอยูในน้ําเสียซึ่งสามารถวัดไดจากวิธี 
อะตอมมิกแอบซอรชันแบบ ไอเย็น (Cold Vapor Atomic Absorption:CA) 
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 1.5.7 ปริมาณตะกั่ว หมายถึง ปริมาณตะกั่วที่มีอยูในน้ําเสียซึ่งสามารถวัดไดจากวิธี
อะตอมมิกแอบซอรชัน (Atomic Absorption: AA) 
 1.5.8 ปริมาณแคดเมียม หมายถึง ปริมาณแคดเมียมที่มีอยูในน้ําเสียซึ่งสามารถวัดไดจาก
วิธอีะตอมมิกแอบซอรชัน (Atomic Absorption: AA) 
 
1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  
  1.6.1 ทราบถึงคุณลักษณะของน้ําเสียจากคลองแสนแสบ บริเวณหลังอาคารกีฬาในรม 
ของสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 1.6.2 ทราบถึงประสิทธิภาพของอีเอ็มกอนในการบําบัดน้ําเสียตามปจจยัที่กําหนด 
 1.6.3 ทราบถึงผลกระทบจากการบําบัดน้ําเสียโดยใชอีเอ็มกอน วามีสารอันตรายหรือสาร
ตกคางทีเ่ปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมหรือไม 
            1.6.4 ชวยสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการทางชีวภาพ และลดการใชสารเคมี
ในการบําบดัน้ําเสีย 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ความเปนมาของคลองแสนแสบ 
 
 คลองแสนแสบ เปนคลองที่มีความยาวมากไหลผานพื้นที่หลายเขตของกรุงเทพมหานคร 
คือ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตบางกะป เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม เขตคันนายาว 
เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก โดยคลองแสนแสบเชื่อมตอจากคลองมหานาคไป
ทางใตผานคลองบางกะป คลองหัวหมาก คลองบางขนาก ไปออกแมน้ําบางปะกงที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยแบงการเรียกชื่อออกเปน 2 ชวง คือ คลองแสนแสบใต เร่ิมจากคลองมหานาค 
บริเวณวัดบรมนิวาสไปถึงคลองหัวหมาก คลองตัน และคลองแสนแสบเหนือ ซึ่งเร่ิมจากคลอง
หัวหมากผาน คลองตัน ผานคลองบางขนากไปออกแมน้ําบางปะกง จากการคนควาไมพบ
หลักฐานวาคลองแสนแสบนั้นขุดข้ึนเม่ือใด แตคาดวานาจะอยูในชวงรัชกาลที่ 1 โดยหลังจากที่ได
ขุดคลองมหานาคแลวจึงขุดคลองแสนแสบชวงปลาย (ซึ่งบางแหงเรียกวาคลองบางขนาก)         
ในรัชกาลที่ 3 ปรากฏในพระราชพงศาวดารวา เม่ือเดือนยี่ ข้ึนส่ีค่ํา ประกา นพศกจุลศักราช 1199 
ตรงกับพุทธศักราช 2380 เปนระยะเวลาที่ไทยทําสงครามกับประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม การสงเสบียงอาหารและการติดตอกันลาชาไมทันการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา เปนแมกองจางจีนขุดคลอง ตั้งแตคลองหัวหมากไป
จนถึงคลองบางขนาก เปนความยาว 1,337 เสน 19.0 วา 2.00 ศอกกวาง 6.00 วา ลึก 4.00 ศอก 
ใชเวลาในการขุด 3 ป จึงแลวเสร็จ คลองแสนแสบนับวาเปนคลองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
มาก เพราะเปนคลองที่เชื่อมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง ชวยรนระยะทางไปมาระหวาง
เมืองปาจิณ (ปราจีนบุรี) แปดร้ิว (ฉะเชิงเทรา) กับกรุงรัตนโกสินทร ถึงแมวาในระยะแรกนั้น 
เปาหมายของการขุดคลองอยูที่การคมนาคมระหวางการทําสงคราม แตภายหลังสงครามแลว
ปรากฏวาคลองสายนี้กลายเปนเสนทางเดินเรือไปมาคาขายที่สําคัญของราษฎร และตอมาในสมัย
รัชกาลที ่5 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหซอมแกขนาดของปากคลองจากเดิม ซึ่ง
กวาง 6.00 วา เปนกวาง 8.00 วา และใหมีสะพานโยงคลองทั้งสองฝงคลอง กวางฝงคลองละ  
6.00 ศอก ดวยทั้งนี้เปนการสนับสนุนการคมนาคมและการคาขาย ซึ่งนับวันจะขยายตัวสูงข้ึนให
ไดรับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  
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 ปจจุบันบริเวณริมคลองแสนแสบมีการปลูกสรางบานเรือนเพื่อเปนที่อยูอาศัยและอยู
รวมกันเปนชุมชนตาง ๆ ประชาชนสวนใหญที่อาศัยอยูริมคลองแสนแสบจะมีน้ําประปาใช น้ําที่
ผานการใชจะไหลลงสูทอระบายน้ําคลองซอยกอนที่จะไหลลงสูคลองแสนแสบ ดังนั้น คลองแสน
แสบจึงถูกใชงานเปนคลองระบายน้ําในเขตพื้นที่ตาง ๆ ที่คลองไหลผาน ปจจุบันนี้คุณภาพน้ําใน
คลองแสนแสบในชวงป พ.ศ. 2545 – 2550 มีคาดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 คุณภาพน้ําในคลองแสนแสบในชวงป พ.ศ. 2545 – 2550 
 

คุณภาพ
น้ําคลอง
แสนแสบ 

(พ.ศ.) 

พารามิเตอร 
อุณหภูมิ 

(°C) 
pH DO 

(mg/l) 
H2S 

(mg/l) 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

NH3 

(mg/l) 
NO2 

(mg/l) 
NO3 

(mg/l) 
T – P 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPV/100 ml) 

2545 27.6 7.28 1.90 0.200 11.4 39.4 5.70 2.60 0.0600 0.600 0.900 4.30E+0.500 
2546 28.3 7.25 1.80 0.200 12.2 28.4 6.60 3.10 0.0400 0.700 0.900 2.50E+0.500 
2547 27.7 7.10 1.70 0 11.7 50.9 6.50 2.60 0.0600 0.700 0.800 6.90E+0.500 
2548 27.7 7.34 2.60 0.100 11.2 49.5 5.70 1.40 0.170 0.700 0.700 5.80E+0.500 
2549 28.7 7.05 2.20 0 9.10 44.5 5.50 2.50 0.0700 1.30 0.700 2.00E+0.700 
2550 29.2 7.00 2.40 0 9.00 50.2 5.10 1.40 0.0800 2.00 0.800 2.30E+0.700 
 
แหลงท่ีมา: สํานักระบายน้ํากรุงเทพมหานคร, 2550. 
หมายเหต:ุ  pH = คาความเปนกรดเปนดาง DO = ปริมาณออกซเิจนละลายในน้ํา 
 BOD = ปริมาณออกซเิจนทีจุ่ลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย SS = ปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา 
 TKN = ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด     H2S = ปริมาณซัลไฟลในรูปของกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
 T – P = ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด     NO2 = ปริมาณไนไตรต 
  Total Coliform = ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทัง้หมด                    NH3 = ปริมาณแอมโมเนีย 
  NO3 = ปริมาณไนเตรต       
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2.2 สาเหตุของมลพิษทางนํ้าและตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า 
 
 2.2.1 การเปล่ียนแปลงคา pH หรือความเปล่ียนแปลงความเปนกรดเปนดาง คา pH จะมี
คาอยูในชวง 0 – 14.0 คา pHมากกวา 7.00 หมายถึง มีสภาพเปนดาง คา pH นอยกวา 7.00
หมายถึง มีสภาพเปนกรด สําหรับคา pH ในน้ําทิ้งที่เหมาะสมควรอยูในชวง 5.00 – 9.00 จึงจะไม
กระทบ และเปนอันตรายตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน้ําและการใชประโยชน 
 2.2.2 อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนหรือน้ําเสียที่เปนน้ําอุนและน้ํารอน น้ําเสียที่เปนน้ําอุน และน้ํารอน
ไดแกน้ําที่มาจากระบบหลอเย็นที่ถูกปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานไฟฟา ซึง่จะ
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหากถูกปลอยออกมาเปนจํานวนมาก เพราะน้ําที่มีอุณหภูมิสูงจะมี
ปริมาณออกซิเจนในน้ําต่ํา แตถาไดมีการควบคุมอุณหภูมิน้ําเสียอยางเหมาะสมจะมีประโยชนตอ
สัตวน้ํา 
 2.2.3 สี และความขุน จะไปขัดขวางการสังเคราะหแสงของพืชน้ําและแพลงคตอนพืชใน
น้ําทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง 
 2.2.4 ของแข็งประกอบไปดวยของแข็งลอย ตะกอนจมตัว และของแข็งละลายน้ํา ทําให
น้ํามีความขุนสูง และมีความสกปรกมากข้ึน เม่ือจมตัวลงสูกนน้ําจะทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจนใน
ทองน้ํา แหลงน้ําตื้นเขินมีผลตอการนํามาใชประโยชน 
 2.2.5 สารแขวนลอย มีทั้งที่เปนสารแขวนลอยประเภทอินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ 
ความขุนของน้ําที่เกิดจากสารแขวนลอยจะกั้นแสงอาทิตยไมใหสองถึงส่ิงมีชีวิตในน้ําที่มีสีเขียว 
และมีผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาของส่ิงแวดลอม 
 2.2.6 สารอินทรีย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งสามารถยอยสลายไดโดย
จุลินทรียที่ใชออกซิเจน ทําใหระดับออกซิเจนละลายหรือดีโอ (DO) ลดลงจนเกิดสภาพเนาเสีย 
สารอินทรียสามารถวัดไดในรูปบีโอดี (BOD) 
 2.2.7 สารอนินทรีย ประกอบไปดวย กรด ดาง เกลือ โลหะ และสารอ่ืนๆ ที่ไมทําใหน้ําเนา
เหม็น แตทําใหสภาพน้ําปนเปอน และอาจเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต หรือเปนอุปสรรคตอการนําไปใชใน
การอุปโภคและบริโภค การอุตสาหกรรม การผลิตน้ําประปา 
 2.2.8 ธาตุอาหาร ไดแก เกลือของสารประกอบพวกไนโตรเจน และฟอสเฟต เม่ือมีปริมาณ
สูง และสัดสวนที่เหมาะสมแลว จะทําใหเกิดการเจริญเติบโต และเพิ่มจํานวนของสาหรายอยาง
รวดเร็ว หรือที่เ รียกวา ปรากฏการณยูโทรฟ เคชัน (Eutrophication) หรือแอลจีบลูม (Algae 
Bloom) ทําใหระดับออกซิเจนในน้ําลดลงในชวงเวลากลางคืน และเกิดการเนาเสียของน้ําเนื่องจาก
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การตายของสาหราย ซึ่งมีผลกระทบตอการนําไปใชประโยชนของแหลงน้ํา สารเหลานี้ถูกปลอย
ออกมาเปนสวนประกอบของน้ําเสียจากชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรม จากสวนเกินของปุยจาก
การทําเกษตร และการใชผงซักฟอก 
 2.2.9 กล่ินเหม็น มีหลายชนิดและเกิดจากหลายกิจกรรม เชน จากโรงงานอุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิตหรือจากการเผาไหมตาง ๆ และจากการยอยสลายแบบไมใชอากาศ ถึงแมวา
กล่ินอาจจะไมสงผลกระทบตอสุภาพของคนโดยตรง แตมีผลกระทบที่รุนแรงตอการดํารงชีวิต  และ
สภาพจิตใจของประชาชน 
 2.2.10 น้ํามัน และไขมัน ไดแก น้ํามันที่ไดจากพืชหรือสัตว และน้ํามันจากแรตาง ๆ พบได
ในน้ําเสียจากชุมชน และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขณะที่น้ํามันจากแรธาตุ
พบไดในน้ําเสียที่มาจากการขุดเจาะน้ํามัน กล่ันน้ํามัน ดานปโตรเคมี การผลิตเหล็กกลา และน้ํา
เสียจากเรือ น้ํามัน และไขมันเหลานี้เปนอุปสรรคตอการทะลุผานของแสงอาทิตยลงสูแหลงน้ํา ทํา
ใหการสังเคราะหแสงและการกระจายตัวของออกซิเจนลดลง นอกจากนี้ยังเปนอันตรายตอสัตวน้ํา
และนกน้ําอีกดวย 
 2.2.11 จุลินทรีย เปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีทั่วไปใน
แหลงน้ําตาง ๆ ทั้งที่มีประโยชน และเปนโทษ โดยทั่วไปจุลินทรียที่เปนโทษแกมนุษยหรือส่ิงมีชีวิต
อ่ืน ๆ มักจะพบมากในน้ําเนาเสียนอกจากจะทําใหเกิดสภาวะการเนาเสียแลวยังสงกล่ินเหม็น  
และบางชนิดยังเปนเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอมนุษย จุลินทรียที่เปนที่รูจักและใชเปนตัวชี้วัด
คุณภาพน้ํา คือ เชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม ซึ่งไมไดเปนแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรค แตใชเปน
ตัวชี้วัดที่สําคัญในการวัดมลพิษของส่ิงปฏิกูล เพราะเปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูในลําไสของสัตวเล้ียง
ลูกดวยนม 
 2.2.12 วัตถุที่มีพิษชนิดสารอนินทรีย ซึ่งประกอบดวยสารประกอบของโลหะ เชน ปรอท 
โครเมียม ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว เปนตน และที่เปนอโลหะ เชน ไซยาไนด และสารหนู ที่มักพบ
ในน้ําเสียจากเหมืองแรโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากกิจกรรมทางการเกษตร และ
จากแหลงชุมชนจากกิจกรรมบางประเภท เชน รานชุบโลหะ อูซอมรถ เปนตน 
 2.2.13 วัตถุมีพิษชนิดสารอินทรีย อุตสาหกรรมเคมีสมัยใหมไดทําการผลิตสารสังเคราะห
ชนิดใหม ๆ หลายชนิดที่ตัวมันเองมีลักษณะเฉพาะ สวนใหญสารเหลานี้จะเปนสารอินทรียที่มี
สวนประกอบของฟอสฟอรัส คลอรีน ปรอท ซึ่งสารสังเคราะหดังกลาวเม่ือไดมีการปลอยออกมาจะ
กระทบตอส่ิงแวดลอม 
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 2.2.14 สารประกอบกํามะถัน กาซไฮโดรเจนซัลไฟล (H2S) เปนซัลไฟลมีลักษณะเฉพาะที่
เปนสาเหตุของมลพิษทางน้ํา และเกิดข้ึนมาจากน้ําเสียในชุมชน ส่ิงปฏิกูล น้ําเสียจากกระบวนการ
ยอยเยื่อกระดาษ และน้ําเสียจากโรงงานผลิตกาซ กาซไฮโดรเจนซัลไฟลทําใหเกิดกล่ินเหม็น      
กัดกรอนอุปกรณและอาคารที่ตั้งอยูใกลกับทางระบายน้ําเสีย เนื่องจากมีฤทธิ์ทางรีดิวซิง 
(Reducing) สูง การที่กาซไฮโดรเจนซัลไฟลประกอบอยูเปนดัชนีประเภทไมตองการอากาศ 
(Anaerobic Index) ของแหลงน้ํา  
 
2.3 แหลงกําเนิดมลพิษทางนํ้า 
 
 แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํามาจากหลายกิจกรรม ซึ่งแตละกิจกรรมจะมีปริมาณและ
คุณลักษณะน้ําเสียที่แตกตางกัน และกอใหเกิดผลกระทบที่แตกตางกันดวย กิจกรรมหลักที่ทําให
เกิดมลพิษทางน้ําแบงเปน 3 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมจากแหลงชุมชน จากเกษตรกรรมและ 
จากโรงงานอุตสาหกรรม  
 
 2.3.1 นํ้าเสยีชุมชน 
 น้ําเสียชุมชน หมายถึง น้ําที่เกิดจากการใชประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ และระบายน้ําทิ้ง
ลงสูทอระบายน้ํา แหลงรองรับน้ําเสีย หรือแหลงธรรมชาติ โดยไมไดผานการบําบัดใหมีลักษณะดี
ข้ึนหรือสะอาดข้ึนกอน ซึ่งทําใหแหลงน้ํามีคุณภาพน้ําเส่ือมโทรม และเนาเสียในที่สุด ในการฟนฟู
คุณภาพน้ําจะตองใชงบประมาณสูงมาก กิจกรรมที่จัดอยูในกลุมที่กอใหเกิดน้ําเสียชุมชน ไดแก 
  2.3.1.1 บานพักอาศัย น้ําเสียจากบานพักอาศัยนั้นเกิดจากเศษอาหารจากการ
ลางจาน และภาชนะหรือจากการปรุงอาหาร รวมถึงสารตาง ๆ ที่เกิดจากการทําความสะอาด
เส้ือผา ส่ิงของตาง ๆ ภายในบาน และการอาบน้ํา ซึ่งบานพักอาศัยสวนใหญจะมีอัตราการระบาย
น้ําเสียประมาณ 150 – 216 ลิตร/คน/วัน หรือเฉล่ีย 180 ลิตร/คน/วัน 
  2.3.1.2 ภัตตาคาร มีน้ําเสียจากหองครัว หองน้ํา และหองสวม โดยเฉพาะคราบ
น้ํามัน และไขมันจะมีปริมาณสูงในน้ําเสียจากหองครัวภัตตาคาร อันเปนสาเหตุหนึ่งของการอุดตัน
ในทอระบายน้ําเสีย 
  2.3.1.3 โรงแรม มีน้ําเสียจากหองน้ํา และหองสวมจากหองพัก และหองครัวจาก
ภัตตาคารภายในโรงแรม อาคารสํานักงานมีน้ําเสียจากหองน้ําภายในสํานักงาน 
  2.3.1.4 กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน สถานบริการตาง ๆ อาคารพาณิชย อาคารชุด ตลาด
โรงเรียน สถานบริการจําหนายน้ํามัน เปนตน 
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 2.3.2 นํ้าเสยีจากกจิกรรมการเกษตร 
 แหลงกําเนิดน้ําเสียจากการเกษตรที่สําคัญแบงตามลักษณะการใชประโยชนที่ดินเปน
พื้นที่เพาะปลูก ฟารมสุกร และบอเล้ียงปลา 
  2.3.2.1 การเพาะปลูก การเพาะปลูกเปนพื้นที่ที่สําคัญ เนื่องจากมีเนื้อที่มากที่สุด 
และมีการใชสารเคมีมากที่สุด มลพิษทางน้ําที่เกิดจากการเกษตรสวนใหญแลวเกิดมาจาก 
   1) การใชปุย ปุยที่ใสใหกับพืชจะถูกใชไมหมดและตกคางอยูในดินซึ่งถูก
ดูดซับไวในรูปของสารคอลลอยดในดิน และเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําบาดาล น้ําในแมน้ํา และ
น้ําทะเล เม่ือถูกละลายชะลางลงไป ปุยเคมีสวนใหญประกอบไปดวยสารประกอบเชิงเดี่ยวของ
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเปนสารอาหารที่สําคัญของพืช ทําใหพืชน้ํามีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วหรือปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (Eutrophication) มีผลตอปริมาณ
ออกซิเจนในแหลงน้ํา 
   2) สารเคมีที่ใชในการเกษตร ประกอบไปดวยยาฆาแมลง ยาฆาเชื้อโรค 
และยาฆาหญา การใชสารเหลานีมี้ทั้งขอด ีและขอเสีย ยาปราบศัตรูพืชที่ถูกฉีดพนลงไปในไรและ
นานั้น บางสวนจะติดอยูตามใบ บางสวนก็อาจตกลงสูพื้นดิน และบางสวนอาจถูกพัดพาไปโดยลม
ไปตกยังที่ตาง ๆ เม่ือฝนตกก็จะถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัย
อยูในน้ํา 
  2.3.2.2 ฟารมสุกร ของเสียจากฟารมสุกรกอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมเปน
อยางมาก เนื่องจากมีความสกปรก ปญหาสําคัญที่เปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมเล้ียง
สุกร ไดแก ปญหามลพิษน้ําเสีย ปญหามลพิษทางเสียง และปญหามลพิษทางกล่ิน ของเสียที่เปน
ปญหาหลักสําหรับฟารมสุกร คือ 
   1) สวนที่เปนของแข็ง โดยของเสียที่เปนของแข็งสวนมากเปนมูลสุกรที่
เกิดข้ึนจากการขับถายทุกวันและเศษอาหารที่สุกรทําหกลงพื้นคอก  
   2) สวนที่เปนน้ําเสีย น้ําเสียจากฟารมสุกรนั้นสวนใหญเกิดจากการลาง
คอกหรือโรงเรือน น้ําลางตัวสุกร และปสสาวะของสุกร ทั้งนี้ปริมาณน้ําเสียที่เกิด ข้ึนอยูกับจํานวน
สุกรและลักษณะการใชน้ําของเกษตรกรแตละราย 
  2.3.2.3 การเพาะเล้ียงปลา การเพาะเล้ียงปลาเปนกิจกรรมหนึ่งที่กอใหเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอมทั้งภายในฟารม และสงผลกระทบตอเนื่องไปยังส่ิงแวดลอมนอกฟารมดวย ซึ่ง
มลพิษที่เกิดข้ึนภายในฟารมเพาะเล้ียงแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
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   1) มลพิษจากการเตรียมบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การเตรียมบอใหมเปนการ
เตรียมบอของผูเล้ียงรายใหมที่ยังไมเคยใชบอดินในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ดังนั้น จึงตองมีการปรับ
สภาพดินบริเวณบอใหมีสภาพความเปนกรดเปนดางที่เหมาะสมกับการเล้ียงปลา สําหรับดินที่มี
ความเปนกรดสูงจะตองเติมปูนขาวลงในบอ เพื่อทําใหมีสภาพเปนกลางหรือมีความเปนดาง
เล็กนอย นอกจากนี้ยังมีการเติมปุยเคมีหรือปุยอินทรียเพื่อสรางอาหารธรรมชาติใหเกิดข้ึนในบอ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา และยังเปนการลดความขุนของน้ําที่เกิดจากอนุภาคของดินโดยดินจะตกตะกอน
และทําใหน้ําใสข้ึน 
   2) มลพิษจากการใหอาหารสัตวน้ํา สารอาหารที่ใชเล้ียงสัตวน้ําประกอบ 
ดวยโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ ถาอาหารมีการจมตัวลงสูกนบอจะสงผลถึง
คุณภาพน้ําทําใหเกิดการเนาเสียได 
   3) มลพิษจากการขับถายของสัตวน้ํา การขับถายของเสียของสัตวน้ําส่ิงที่
สัตวน้ําขับถายของเสียออกมาจัดเปนสารอินทรียที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ ถาไมมากจนเกินไป
จนธรรมชาติไมสามารถบําบัดดวยตัวเองไดทัน ส่ิงขับถายของสัตวน้ําทุกชนิดจะประกอบไปดวย
ไนโตรเจนมากกวารอยละ 50.0 สวนใหญอยูในรูปแอมโมเนีย แอมโมเนียในน้ํามีอยูในรูป 2 รูป คือ 
แอมโมเนียอิสระ (NH3) ซึ่งเปนพิษตอปลา เนื่องจากทําใหปลาออนแอและติดโรคงายและไอออน
แอมโมเนีย  (NH4) สภาพความเปนดางของน้ําเปนตัวกําหนดความเปนพิษของแอมโมเนีย ถาน้ํามี
ความเปนดางสูง จะทําใหปลามีโอกาสไดรับอันตรายจากแอมโมเนียนอย 
   4) มลพิษจากยารักษาโรค อาจกลาวไดวายารักษาโรคคือ สารเคมีชนิด
หนึ่ง ซึ่งสัตวน้ําแตละชนิดจะใชยาในการรักษาที่แตกตางกันออกไป ดังนี้ 
       (1) ปลาสวาย ยาที่ใชในการรักษา ไดแก ฟอรมาลิน มาลาไคทกรีน    
ดางทับทิม และดิพเทอรเร็กซ ซึ่งสวนใหญใชในการรักษาโรคพยาธิในปลาสวาย 
       (2)  ปลาชอน ยาที่ใชในการรักษา ไดแก ฟอรมาลิน และยาถายพยาธ ิ
       (3)  ปลาดุก ยาที่ใชในการรักษา ไดแก ดิพเทอรเร็กซ ออกซีเตตรา
ซัยคลิน เกลือแกง และปูนขาว เปนตน 
  
 2.3.3 นํ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
            ประเทศไทยไดกาวเขาสูประเทศอุตสาหกรรมทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในทางกลับกันปญหาส่ิงแวดลอมกลับเพิ่มมากข้ึน ปญหามลพิษทางน้ํา
ไมไดหยุดอยูที่ความสกปรกในรูปบีโอดี แตไดขยายครอบคลุมไปถึงโลหะหนัก ซึ่งเปนสารอันตราย 
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เนื่องมาจากการที่มีประเภทโรงงานมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอันเปนผลมากจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสารเหลานี้ยากแกการทําลาย 
 จากโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท จึงเปนไปไมไดที่ลักษณะของน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะเหมือนกันหมดทุกโรงงาน ถึงแมวาเปนโรงงานประเภทเดียวกันลักษณะของน้ําเสีย
ที่เกิดข้ึนนั้นยังมีความแตกตางกัน และชวงเวลาของการทํางานก็ยังแตกตางกันดวย  ประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมมีดังนี้ 
  2.3.3.1 อุตสาหกรรมอาหาร น้ําเสียจากอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีความ
แตกตางกันตามประเภทของโรงงาน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และปริมาณผลผลิต ลักษณะทั่วไป
ประกอบไปดวย 
   1) อินทรียวัตถุ 
   2) ตะกอนแขวนลอย 
   3) ปริมาณและลักษณะของน้ําเสียมีความเปล่ียนแปลงสูงตามฤดูกาล
โดยเฉพาะประเภทผลไม 
   4) น้ําที่ใชลาง (บางคร้ังเปนน้ํารอน) มักถูกปลอยออกมาเปนจํานวนมาก
โดยปกติจะไมมีสารอันตราย 
   5) สารอ่ืน ๆ เชน น้ํามัน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยเฉพาะพวกเบียร
และแปง ที่ทําใหคาบีโอดีในน้ําเสียสูง 
  2.3.3.2 อุตสาหกรรมส่ิงทอ มีความแตกตางกันอยางมากในสวนประกอบของน้ํา
เสียระหวางอุตสาหกรรมส่ิงทอธรรมชาติกับส่ิงทอดานเคมี น้ําเสียจากอุตสาหกรรมขนสัตว
ประกอบดวยคาบีโอดีที่มีความเขมขนสูง ไขมัน และความเปนดาง น้ําเสียจากการยอมดวยมวลสาร 
เชนสียอม และสารเคมีอ่ืน ๆ คุณภาพ และปริมาณจะมีความแตกตางกันไปตามวัน ตามฤดูกาล 
และตามการเปล่ียนแปลงตามแฟชั่น 
  2.3.3.3 อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ เปนอุตสาหกรรมที่มี
ลักษณะของการใชน้ําโดยเฉพาะ วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรม คือ ตนไมจากตนไมธรรมชาติ       
นําสารเคมีมาตมเพื่อเอาเพียงเซลลูโลสมาใชทําผลิตภัณฑ นอกนั้นปลอยสวนประกอบอ่ืน ๆ ให
เปนวัตถุเจือปนลงไปในน้ําเสีย ทําใหมลพิษสูง น้ําเสียนี้จะมีลักษณะที่มีทั้งคาบีโอดีและมีสีเจือปน
ที่คอนขางสูง สวนในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษมีกระบวนการเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมอ่ืน คือ นํา
เยื่อกระดาษมาเติมดวยตัวฟลเลอร (Kaolin Clay และตัวอ่ืน ๆ ) เพื่อทําใหเปนแผนกระดาษ 
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ลักษณะของน้ําเสียจึงประกอบไปดวยเสนใยละเอียดหรือกระดาษ และสารที่เปนฟลเลอรตาง ๆ 
และยังเต็มไปดวยวัสดุจํานวนมากที่ลอยอยูบนผิวหนา 
  2.3.3.4 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง น้ําเสียจะมีคาบีโอดีคอนขางสูงซึ่งมาจากสาร
แทนนินที่ใชในการฟอกหนังและจากหนังดิบ และยังประกอบดวยโครเมียมที่ใชในการฟอกหนัง 
และปูนขาวที่ใชในการบําบัดข้ันตนของสารแข็งแขวนลอย และสีจากสารยอม 
  2.3.3.5 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ น้ําเสียมักจะประกอบไปดวยสารอนินทรียที่
เกิดข้ึนตามประเภทของกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีจะปลอยน้ําเสียที่มีสารเคมี
หลายประเภท สารอันตราย สารประกอบที่มีกล่ินเหม็น ซึ่งมีสภาพของการเปนกรดหรือเปนดางสูง 
และมีสารประกอบที่มีคาบีโอดีสูง 
  2.3.3.6 อุตสาหกรรมการกล่ันน้ํามัน มีสวนประกอบที่สําคญัของมวลสาร คือการ
ที่มีน้ํามันลนออกมาจะอยูในสภาพอีมัลชัน่ และน้ําเสียก็ยงัเต็มไปดวยสารที่ทําใหมีกล่ินเหม็น เชน 
ไฮโดรเจนซัลไฟด แอมโมเนีย เมอรแคปแทน และฟนอล 
  2.3.3.7 อุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนน้ําเสียซึ่งประกอบไปดวย สารไฮโดรคารบอน 
สารประกอบอินทรีย ตัวคาตาลิสตตาง ๆ และสวนประกอบอ่ืน ๆ ข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ 
  2.3.3.8 อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และเหล็กกลาเปนน้ําเสียเกิดจากกระบวนการทํา
ความเย็น และการทําความสะอาด สําหรับเตาหลอมถานโคก ประกอบดวย แอมโนเนีย ไซยาไนต
ฟนอล เปนตน นอกจากนี้ น้ําเสียที่มาจากกระบวนการจัดการกับฝุนจากเตาหลอมจะประกอบดวย
สารแขวนลอย (ฝุนของถานโคกและแรเหล็ก) และจากกระบวนการลางดวยกรด ประกอบดวย   
กรดเหล็ก และน้ํามัน 
  2.3.3.9 อุตสาหกรรมผลิตโลหะที่นอกเหนือจากเหล็ก สินแรดิบ ทองแดง ทองคํา 
และเงิน โดยปกติมักจะประกอบดวยสารเจือปนพวกแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู เปนตน สารเหลานี้
อาจจะถูกละลายออกมาในระหวางกระบวนการผลิตหรืออยูในน้ําเสีย ซึ่งอาจตกคางในดินหรือเกดิ
การปนเปอนในน้ําใตดินหากมีการระบายน้ําเสียที่ไมไดมาตรฐานลงสูผิวดิน 
  2.3.3.10 อุตสาหกรรมการเคลือบโลหะมีการใชวัตถุดิบและสารเคมีหลายตัวใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ ดังนั้นในน้ําเสียจึงประกอบดวยโลหะหนักหลายชนิด เชน สังกะสี ทองแดง 
แคดเมียม ไซยาไนต โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท กรด และดาง เปนตน 
  2.3.3.11 อุตสาหกรรมเซรามิกส และซีเมนต มีน้ําเสียที่ประกอบดวยสารอินทรีย
แขวนลอยที่มีสภาพเปนดาง ในสวนของอุตสาหกรรมเซรามิกสยังมีสารจําพวกใหสี และสารพวก
วัตถุอันตรายเจือปนอยูดวย 



15 
 

 2.3.4 อ่ืนๆ 
 โดยทั่วไปแลวมลพิษทางน้ําเกิดข้ึนจากการปลอยมวลสารออกสูภายนอก อยางไรก็ตาม
บางคร้ังอาจเกิดจากสารเคมีหกหลนไดแพรกระจายเขาไปในอากาศหรือถูกพัดพาลงสูน้ํา และเกิด
มลพิษตามมา เชน  สารประกอบอินทรียคลอรีน (DDT, BHC, Endril) ที่ใชเปนยาฆาแมลง และใช
เปนเคมีภัณฑเกษตรไดกระจายตัวออกไป เพราะสารประกอบเหลานี้ฉีดพนลงบนพื้นที่เกษตรโดย
วิธีพนใหเปนละอองดวยเคร่ืองพนสาร เปนตน  
 นอกจากนี้แหลงกําเนดิมลพิษทางน้ํายังรวมถงึสถานบําบดัน้ําเสีย โรงงานผลิตน้ําประปา 
สถานบําบัดส่ิงปฏิกูล อีกดวย เพราะมีกากตะกอนจากการบําบัด 

 
2.4 กระบวนการบําบัดทางชีววิทยา (Biological Unit Processes) 
 

จุดประสงคหลักของการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีนี้ คือ การกําจัด BOD นั่นคือ ตองการกําจัด
สารอินทรียที่ละลายอยูในน้ําเสีย ซึ่งกอใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย โดยอาศัยหลักการที่ใชจุลชีพ   
ตาง ๆ มาทําการยอยสลายแปรเปล่ียนสภาพของสารอินทรียตาง ๆ ไปเปนกาซ CO2 (ถาใชระบบ
เติมอากาศ) หรือไปเปนกาซ CH4 (ถาใชระบบไมเติมอากาศ) จะเห็นไดวาการบําบัดน้ําเสียดวยวิธี
นี้ จําเปนตองอาศัยความรูทางดานชีวเคมี (Biochemistry) และจุลชีววิทยา (Microbiology)       
มาชวยสนับสนุนใหเขาใจลึกซึ้งข้ึน  
 กระบวนการบําบดัน้ําเสียดวยวิธชีีววิทยาตาง ๆ ประกอบดวย 
 
 2.4.1 ระบบโปรยกรอง (Trickling Filters) 
 ระบบนี้ประกอบดวยตัวกลางบรรจุอยูในถัง เพื่อใหจุลชีพเกาะอยูตามผิวตัวกลางมาก ๆ 
โดยอาศัยออกซิเจนจากอากาศผสมกับน้ําเสียกอนที่จะไหลผานผิวตัวกลางที่มีจุลชีพเกาะอยู ซึ่งมี
ลักษณะเปนเมือกหนาพอเพียงที่จะใหออกซิเจนแทรกซึมเขาไปได  รูปรายละเอียดของถัง        
โปรยกรอง ไดแสดงไวในภาพที่ 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 ระบบโปรยกรอง (Trickling Filters) 
 
 ระบบนี้มักจะมีระบบใหน้ําไหลเวียนกลับสูระบบอีกคร้ัง (Recirculation) เพื่อประโยชน
ตาง ๆ ดังนี้ 

1) เพื่อใหน้ําเสียไดไหลผานจุลชีพที่เกาะบนผิวตัวกลางมากกวาหนึ่งคร้ัง 
2) เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน (DO) ในน้ําเสียที่ไหลเขาระบบ 
3) เพื่อปรับสภาพของน้ําเสียที่อาจมี BOD สูงหรือต่ําเกินไปสําหรับระบบ มีแนวโนม

ชวยลดปญหาอุดตันข้ึนในระบบ และลดปญหาเกี่ยวกับแมลง 
4) เพื่อใหน้ําไดไหลผานจุลชีพที่เกาะอยูตลอดเวลา แมจะมีน้ําเสียไหลเขามาในบาง

ชวงนอยมากก็ตาม ซึ่งปองกันการเกิดจุลชีพแหงตาย 
 

 2.4.2 ระบบแผนหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactors: RBC) 
ระบบ  RBC ประกอบดวยแผนที่ทําดวยวัสดุใด ๆ ที่แข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอม

ตาง ๆ ในน้ําได โดยมากทําดวยพลาสติก พีวีซี ยาง Polyethylene เปนตน มีรูปรางเปนแผนกลมที่
มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3.00 – 3.50 เมตร มีแกนกลางเปนเหล็กกันสนิมถูกหมุนอยาง
ชาประมาณ 2.00 – 5.00 รอบตอนาที และมีอัตราการเคล่ือนที่ของขอบนอกของแผนกลมเทากับ 
10.0 – 25.0 เมตรตอนาที โดยปกติจะมีเวลาเก็บกักของถังประมาณ 40 – 250 นาที ภาพที่ 2.2 ได
แสดงรายละเอียดของถัง RBC สําหรับหลักการในการบําบัดน้ําเสียจะเหมือนกับระบบโปรยกรอง
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คือ จุลชีพที่มาจากน้ําเสียเร่ิมขยายพันธุเกาะตามบริเวณผิวตัวกลางของแผนกลมที่หมุนอยู  ซึ่ง
เปนจุลชีพประเภทจุลชีพเกาะผิวตัวกลาง จนกระทั่งจํานวนจุลชีพมีมากเกาะเต็มทั่วทั้งแผนกลม  มี
ลักษณะคลายเมือกปกคลุมแผนกลม หนาประมาณ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ขณะที่แผนกลม
หมุน ออกซิเจนในอากาศจากภายนอกถังจะถายเทผานเขาไปในผิวเมือกจุลชีพ และนําออกซิเจน
ลงไปในน้ําเสีย ทําใหเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีที่ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ  ในน้ําเสียดวย
ปริมาณออกซิเจน และจํานวนจุลชีพที่พอเหมาะ โดยทั่วไปเมือกจุลชีพที่เกาะอยูบนผิวตัวกลางจะ
คอย ๆ หลุดออกบาง เนื่องจากแรงเฉ่ือยที่เกิดจากการหมุนแผนกลม ซึ่งทําใหมีบางสวนลอยอยูใน
น้ําเสียภายในถังทําใหไดจุลชีพอีกประเภท คือ จุลชีพแขวนลอย ดังนั้นการยอยสลายสารอินทรีย 
(BOD) ในน้ําเสียระบบนี้จึงนาจะมีประสิทธิภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 รายละเอียดของระบบ RBC  
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 2.4.3 ระบบเอเอส (Activated Sludge) 
ระบบเอเอส (Activated Sludge) เปนระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีววิทยาที่นิยมใชกัน

มาก โดยอาศัยจุลชีพที่มีปริมาณมากพอสําหรับการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย จุลชีพเหลานี้
จะลอยผสมน้ําเสียในถังเติมอากาศ ซึ่งจุลชีพจะขยายพันธุเพิ่มปริมาณข้ึนในลักษณะที่เรียกวาการ
เติบโตแบบแขวนลอย (Suspended Growth) ภายในถังเติมอากาศจะมีระบบกวน โดยมากมักจะ
ใชเคร่ืองจักรกลทําหนาที่ใหจุลชีพหรือน้ําสลัดจแขวนลอยอยูภายในถังเติมอากาศตลอดเวลา เพื่อ
ทําหนาที่ใหจุลชีพภายในระบบเอเอส (Activated Sludge) ไดปริมาณเปนที่ตองการ จึงจําเปนตอง
มีระบบแยกน้ําสลัดจออกจากน้ําทิ้ง ซึ่งนิยมใชถังตกตะกอนทําหนาที่แยกน้ําทิ้งออกจากน้ําสลัดจ 
เพื่อปลอยน้ําทิ้งที่ใสไหลลนออกจากถังตกตะกอน สวนบริเวณกนถังตกตะกอนจะมีปริมาณน้ํา
สลัดจมาก ซึ่งมักจะนํากลับสูถังเติมอากาศเพื่อชวยในการควบคุมจํานวนจุลชีพในถังเติมอากาศ
ได ถาพบวาระบบมีน้ําสลัดจมากเกินความตองการก็อาจสูบถายจากกนถังตกตะกอนหรือจากถัง
เติมอากาศโดยตรงก็ได และจะนําน้ําสลัดจสวนเกินนี้ไปบําบัด และกําจัดทิ้งตอไป ระบบเอเอสได
แสดงไวในภาพที่ 2.3 ปฏิกิริยาชีวเคมีขางลางเปนปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในขณะที่ตัวจุลชีพไดทําการ
ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียจนไดผลของปฏิกิริยา ซึ่งจะมีสสารที่เล็กลงแตจะไดจํานวนจุลชีพ
เพิ่มข้ึนและมีพลังงานเพิ่มข้ึน 

 
สารอินทรีย + จุลชีพ     ออกซิเจน จุลชีพขยายพันธุ + CO2 + H2O + พลังงาน + สารอ่ืน ๆ 

 
หรือ 

 
CHONS + O2 + สารอาหารจําเปน   แบคทีเรีย   C5H7NO2 + CO2 + H2O + พลังงาน + NH3 + SO4

-2 
 

 สําหรับระบบเติมอากาศทีใ่ชในการเติมอากาศมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  
  1) ระบบเติมอากาศผิวน้ํา (Surface Aerators)  
  2) ระบบเติมอากาศแบบฟู (Diffused–air Aerators System) 
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ภาพท่ี 2.3 ระบบเอเอส (Activated Sludge) 
 

 2.4.3.1 ระบบเติมอากาศผิวน้ํา (Surface Aerators) ระบบนี้ประกอบดวยเคร่ือง
มอเตอรที่ทําการหมุนเพื่อตีน้ําดวยแผนเหล็ก โดยตัวเคร่ืองเติมอากาศจะติดตั้งอยูบนผิวน้ําซึ่งอาจ
ยึดติดกับโครงสรางของถังเติมอากาศหรือลอยอยูบนผิวน้ําดวยตัวลอย ดังแสดงไวในภาพที่ 2.4  
ในการตีน้ําจะมีอยู 2 ระบบ คือระบบตีน้ําดวยความเร็วหมุนสูง และความเร็วหมุนต่ํา ซึ่งมีการ
หมุนรอบประมาณ  900 – 1,800 รอบตอนาที และ 40.0 – 50.0 รอบตอนาที ตามลําดับ โดยปกติ
ในการกวนน้ําภายในถังเติมอากาศตองการกําลังงานในการกวนตั้งแต 13.0 ถึง 26.0 กิโลวัตตตอ
1,000 ลูกบาศกเมตร ของขนาดถังเติมอากาศ ในการเติมอากาศแบบนี้จะข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ 
ไดแก ลักษณะของน้ําเสีย คาระดับของถังเติมอากาศเปรียบเทียบระดับน้ําทะเล อุณหภูมิของน้ํา 
ปริมาณออกซิเจนที่ตองการ เปนตน 
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ภาพท่ี 2.4 ระบบเติมอากาศผิวน้ํา (Surface Aerators) 
 

 2.4.3.2 ระบบเติมอากาศแบบฟู (Diffused – air  Aeration System) ระบบเติม
อากาศแบบฟูเปนระบบเติมอากาศที่นิยมใชกันมากในถังเติมอากาศทั่วไป โดยอาศัยเคร่ืองอัด
อากาศ (Air Compressor) เปนตัวเปาอากาศเขาไป ในระบบทอจายอากาศ โดยทั่วไปจะพบวา
ประสิทธิภาพในการถายเทออกซิเจนลงไปในน้ําจะมีประมาณรอยละ 5.00 – 8.00 และ 7.00 – 
12.0 สําหรับฟองอากาศขนาดใหญและขนาดเล็กมากตามลําดับ ในการคํานวณหากําลังงานที่
ตองการใชในการเติมอากาศ ควรพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ คือ ขนาดความลึกของน้ําในถัง
เติมอากาศ ขนาดทอจายอากาศ ความยาวทอจายอากาศ เปนตน ซึ่งจําเปนตองทราบคาสูญเสีย
ความดันของระบบทอจายอากาศ เพื่อนํามาคํานวณหาคากําลังงานของเคร่ืองเติมอากาศ โดย
ปกติคาความเร็วของอากาศภายในทอจายอากาศ จะมีประมาณ 5.00 ถึง 33.0 เมตร ตอวินาที
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ของขนาดทอจายอากาศ 100 มิลลิเมตร ถึง 1,520 มิลลิเมตรตามลําดับ และพบวา มีคาสูญเสีย
ความดันของหัวฟูของทอจายอากาศ จะมีประมาณ 10.0 – 20.0 เซนติเมตรของน้ํา ขณะที่มีคา
สูญเสียความดันของหัวฟู (Diffusers) ประมาณ 40.0– 50.0 เซนติเมตรของน้ํา 

 
 2.4.4 ระบบบําบัดแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Treatment System) 
 ระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธี Anaerobic เปนวิธีที่ไมตองเติมออกซิเจนหรือนิยมเรียกวา 
ระบบไรอออกซิเจนหรือถังหมัก ระบบนี้เร่ิมนิยมใชกันแพรหลายมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะสามารถ
ประหยัดพลังงานในการเติมอากาศ และยังไดพลังงานที่เกิดจากระบบไรออกซิเจนไดแก กาซมีเทน 
(Methane Gas) เปนตน ซึ่งทุกทานทราบกันดีแลววา เปนกาซที่ใชในการหุงตมทําอาหารได และ
ใชในการตมน้ําในหมอตมน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือสมัยกอนเขาใจกันวาการบําบัดน้ําเสีย
ดวยวิธี Anaerobic จําเปนตองมีน้ําเสียที่มีความสกปรกมาก (BOD มาก) แตปจจุบันนี้ไดมีการ
พัฒนารูปแบบของถังปฏิกิริยาข้ึนมาเร่ือย ๆ จนสามารถบําบัดน้ําเสียที่มี BOD ต่ํา  เชน น้ําเสีย
จากชุมชน เปนตน 
 ระบบบําบัดแบบไมใชออกซิเจนมีอยูดวยกันหลายกระบวนการ จะไดอธิบายกระบวนการ
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  2.4.4.1 บอหมัก (Anaerobic Ponds) บอหมักแบบนี้อาจเปนบอดินหรือบอ
คอนกรีต โดยอาจมีขนาดความลึกของบอตั้งแต 1.00 เมตร ถึง 8.00 – 9.00 เมตร ก็ยังมีใชกัน บอ
ประเภทนี้จะเปนบอที่รับน้ําเสียที่มีปริมาณ BOD (กก.ตอวัน) มาก จนทําใหบอไมสามารถผลิต
ออกซิเจนเนื่องจากไมสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะหแสงได การลดการสังเคราะหแสงภายใน
บอทําได โดยการลดพื้นที่ผิวของบอเพิ่มความลึกของบอ และเพิ่มปริมาณ BOD ข้ึน (กก./วัน) 
โดยทั่วไปบอประเภทนี้น้ําเสียจะมีสีดําเกิดข้ึนภายในบอหมัก ถาพบวาบอมีน้ําสีเขียวแสดงวา
บริเวณผิวชั้นบนจะมีการเกิดกระบวนการสังเคราะหแสงข้ึนในบอ สวนบริเวณกนบอโดยมากจะ
เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการ Anaerobic ข้ึน ซึ่งลักษณะนี้นิยมเรียกวา Facultative Pond 
โดยทั่วไปบอหมักจะมีเวลาเก็บกักของน้ําเสียในบออาจมีตั้งแต 1 – 200 วัน บอประเภทนี้จะเปน
ระบบบําบัดน้ําเสียข้ันแรกที่ตองการลดหรือกําจัด BOD ลงไปสวนหนึ่งกอน เพื่อการประหยัด
พลังงานในการยอยสลายสารอินทรีย ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD ของบอหมักจะอยูในชวง
รอยละ 20.0 – 95.0 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปริมาณและชนิดของน้ําเสียดวย 
  2.4.4.2 บอเกรอะ (Septic Tank) บอเกรอะเปนระบบบําบัดน้ําเสียประเภท
Anaerobic เชนเดียวกัน เปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด เหมาะสําหรับอาคารพักอาศัยสวนบุคคล 



22 
 

อาคารสํานักงาน เปนตน ที่มีปริมาณน้ําทิ้งไมมากนัก ระบบนี้การกอสรางไมยุงยาก มักส้ินเปลือง
คาใชจายนอย ไมจําเปนตองใชผูชํานาญการดูแลรักษาระบบ แตมีขอเสียที่สําคัญ คือ น้ําทิ้งที่ไหล
ผานบอเกรอะยังมีความสกปรกอยูมาก จึงตองมีการบําบัดในข้ันตอไปอีก รูปลักษณะของ         
บอเกรอะ ไดแสดงไวในภาพที่ 2.5 
  2.4.4.3 ถังปลอยทิ้ง (Wash – out Reactor) ระบบนี้มีลักษณะการทํางาน ดังที่
แสดงในภาพที่ 2.6 เปนระบบที่มีการไหลเวียนกลับแตไมมีการแยกตะกอนออกจากน้ํา เชน ไมมีถัง
ตกตะกอน ระบบนี้จะเลือกใชก็ตอเม่ือไมสามารถที่จะแยกน้ําสลัดจกับน้ําในระบบได เชน พวก
สลัดจ ถาระบบนี้มีเวลากักต่ํากวาเวลาที่จุลชีพเพิ่มข้ึน ผลก็คือ ระบบภายในถังหมักจะไมมีตะกอน
จุลชีพหลงเหลืออยู ซึ่งทําใหกระบวนการของ Anaerobic หยุดลง 
  2.4.4.4 ระบบเอเอสแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Activated Sludge) ระบบนี้
อาจเรียกอีกชื่อวากระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก (Anaerobic Contact Process) ซึ่งไดแสดง
รูปลักษณะของระบบการทํางานในภาพที่ 2.7 ระบบนี้จะมีถังปฏิกิริยา (ถังหมัก) และระบบแยก
ตะกอนซึ่งอาจใชถังตกตะกอน ถังทําใหลอย (Flotation) หรือการหมุนเหว่ียง (Centrifugation) 
ขอดีของระบบนี ้คือ มีกาซมีเทนผลิตข้ึนมาก สามารถรับปริมาณ BOD สูง ๆ มากไดดี และมีการ
เพิ่มข้ึนของน้ําสลัดจไมมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับระบบเอเอสแบบใชออกซิเจน  ระบบเอเอสแบบ
แอนโรบิกนี้จะมีเวลาเก็บกักของน้ําเสียประมาณคร่ึงวันถึง 10 วัน ระดับอุณหภูมิภายในถังควรมี
ประมาณ 35.0 องศาเซลเซียส และจะใชอัตราไหลเวียนกลับประมาณ 2.00 – 4.00 เทาของ
ปริมาณน้ําเสียไหลเขา 
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ภาพท่ี 2.5 บอเกรอะ (Septic Tank) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ระบบ Anaerobic แบบถังปลอยทิง้ 
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ภาพท่ี 2.7 กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก (Anaerobic Contact Process) 

 
  2.4.4.5 ถังแบบฟลมตรึง (Fixed – film Reactor) ระบบนี้เปนระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ใชตัวกลางบรรจุอยูภายในระบบถัง ทั้งนี้  เพื่อใหมีอายุสลัดจหรือเวลาเก็บกักของน้ําสลัดจ
ยาวนาน แตมีเวลาเก็บกักของน้ําเสียต่ํากวา เพราะน้ําสลัดจจะไปเกาะบริเวณผิวตัวกลาง ยิ่งมีผิว
ขรุขระมากเทาไรก็จะยิ่งสามารถมีจํานวนสลัดจ (จํานวนตอตารางเมตร) มากข้ึนดวย ระบบนี้
สามารถแบงออกได 2 รูปแบบดังนี้ 

  1) ถังกรองไรอากาศแบบไหลข้ึน มีรูปลักษณะดังแสดงไวในภาพที่ 2.8 
โดยจุลชีพที่บรรจุอยูในระบบจะทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ ซึ่งตัวจุลชีพจะเกาะอยู
บริเวณผิวตัวกลาง และบางสวนจะอาศัยอยูในชองวางระหวางตัวกลาง ทําใหระบบนี้ไมตองมีการ
กวนน้ําเสียภายในถัง การยอยสลายสารอินทรียดวยระบบนี้จะใชเวลาเก็บกักของน้ําเสียอาจมี
ตั้งแต 1 – 10 วัน โดยสามารถรับ COD ของน้ําเสียไดตั้งแต 4.00 ถึง 16.0 กก. COD/(ลบ.ม.วัน) 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวกลางที่สามารถใชไดคือ พวกที่ไมสามารถยอยสลายไดโดยธรรมชาติ
ไดแก กอนหิน พลาสตกิ อิฐ ยาง ดินเผา เปนตน พบวา ตัวกลางที่ใชดินเผาจะมีประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบดีมาก เพราะวามีพื้นที่ผิวขรุขระมาก สามารถมีจํานวนสลัดจมากในระบบ 
สําหรับขนาดของตัวกลางไมควรมีขนาดเล็กหรือใหญจนเกินไป ถามีขนาดเล็กจนเกินไป อาจจะทํา
ใหเกิดปญหาอุดตันข้ึนไดงาย ทําใหเกิดการไหลลัดวงจร แตถาใชตัวกลางขนาดใหญเกินไป อาจทาํให



25 
 

มีพื้นที่ผิวตัวกลางนอยลง ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียลดลง ในบางคร้ังน้ําเสีย    
ที่ไหลเขาระบบมีคา BOD สูงมาก ก็อาจแกไขไดโดยการสูบน้ําเสียที่ไหลผานระบบ Anaerobic 
Filter นี้แลวสูบกลับเขาสูระบบอีกคร้ังเพื่อทําให BOD มีความเขมขนปกติ 
 สําหรับขนาดความลึกของตวักลางที่ควรมีในระบบ ไมจําเปนตองมีมาก เพราะถามีขนาด
ความลึกของตัวกลางมากเกิน 1.50 เมตร จะกอใหเกิดปญหาอุดตันหรือสูญเสียความดัน (Head 
Loss) ข้ึน ดังนั้น อาจใชความลึกของตัวกลางประมาณ 1.20 เมตร ก็นาจะเพียงพอสําหรับการ
บําบัดน้ําเสียทั่วไป เวลาในการเก็บกักของถังกรองไรอากาศ ควรใชประมาณ 1 วัน ข้ึนไปจะได
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดี และตองมีเวลาเก็บกักอยางนอย 4 วัน สําหรับการบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ําโสโครก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ถังกรองไรอากาศแบบไหลข้ึน 
 
   2) ถังกรองไรอากาศแบบไหลลง มีรูปลักษณะดังแสดงไวในภาพที่ 2.9 
จะมีตัวกลางบรรจุอยูในระบบ สําหรับระบบนี้จะมีปริมาณสารแขวนลอยไมมากเทากับของระบบ
ถังกรองไรอากาศแบบไหลข้ึน (Upflow Anaerobic Filter) น้ําเสียที่ถูกบําบัดแลวจะไหลออกทาง
กนถัง และน้ําทิ้งบางสวนควรสูบกลับไปที่ระบบอีกคร้ังเพื่อใหประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดี
ยิ่งข้ึน สําหรับขอมูลอ่ืน ๆ ก็จะเหมือนกับของระบบถังกรองไรอากาศแบบไหลข้ึน 
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ภาพท่ี 2.9 ถังกรองไรอากาศแบบไหลลง 

 
  2.4.4.6 ถังแบบชั้นฟลูอิดไดซ (Fluidised Bed Reactor) ระบบนี้เปนระบบที่ได
พัฒนามาจากระบบถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) ซึ่งจะมีปญหาดานการอุดตัน การเกิด
ไหลลัดวงจร และมีความสูญเสียความดัน (Head Loss) จึงไดมีการดัดแปลงโดยใชตัวกลางที่มี
พื้นที่ผิวสัมผัสมาก ๆ โดยใชทราย Anthracite Activated Carbon หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีขนาด
ใกลเคียงกับเม็ดทราย แตจะใหตัวกลางมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ทําใหสามารถปองกันปญหา
เกี่ยวกับการอุดตันได และตองการเวลาเก็บกักของน้ําเสียนอยกวามาก ภาพที่ 2.10 ไดแสดง
รูปลักษณะของ Fluidised Bed Reactor  

 
ภาพท่ี 2.10 ถังแบบชัน้ฟลูอิดไดซ (Fluidised Bed Reactor) 
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  2.4.4.7 ถังแบบชั้นสลัดจ (Sludge Blanket Reactor) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบนี้มี
การใหน้ําเสียไหลข้ึน ซึ่งนิยมเรียกระบบนี้วา Upflow Anaerobic Sludge Blanket Treatment 
(UASB) จะอาศัยตะกอนจุลชีพแบบแขวนลอย โดยที่หลังจากดําเนินกระบวนการหมักไดระยะเวลา
หนึ่งจะเกิดตะกอนจุลชีพที่มีลักษณะเปนเม็ด ๆ ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.00 – 2.00 
มิลลิเมตร ข้ึนภายในถังปฏิกิริยาซึ่งมีคุณสมบัติในการตกตะกอนไดดีระบบนี้มีประสิทธิภาพในการ
กําจัด BOD ไดสูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับระบบ Anaerobic Treatment อ่ืน ๆ แมกระทั่งระบบ 
Anaerobic Fluidised Bed Reactor ก็ตามภายในระบบจะมีการแบงออกเปน 2 ชั้น คือ ชั้นน้ํา
และชั้นตะกอน จะมีระบบแยกน้ําใสภายในถัง และมีระบบเก็บรวบรวมกาซที่ผลิตข้ึนมาไดออก
จากถัง ภาพที่ 2.11 ดังไดแสดงรูปลักษณะของ UASB ระบบนี้จะตองพยายามควบคุมระบบใหได
ตะกอนมีลักษณะเปนเม็ด ๆ จึงจะบอกไดวาระบบนี้ทํางาน บางคร้ังจะ พบวา จําเปนตองนํา
ตะกอนที่เปนเม็ด ๆ จากถังอ่ืนมาชวยใหระบบทํางานไดดี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 ถังแบบชัน้สลัดจ (UASB) 
 
  2.4.4.8 ถังแบบแผนกั้น (Baffled Reactor) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบนี้จะมี
ลักษณะเปนถังที่มีแผนกั้นขวางหลายแผนวางตั้งไวในถังยาว การไหลของน้ําเสียเขาสูระบบจะเปน
ในลักษณะไหลข้ึนไหลลงสลับกันไปหลายคร้ัง โดยอาจมีความเร็วในการไหลข้ึนประมาณ 0.200  – 
0.400 ม./ชม. ลักษณะการทํางานของระบบจะมีหลักการเชนเดียวกับของระบบ UASB ดังภาพที่ 
2.12 ไดแสดงรูปรายละเอียดของ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
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ภาพท่ี 2.12 ระบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
 
 2.4.5 ระบบบอธรรมชาติ (Pond Systems)  
 ระบบบอธรรมชาติหมายถึง บอน้ําที่รับน้ําเสียเพื่อนํามาบําบัดหรือกําจัด BOD โดยอาศัย
ธรรมชาติ คือ อาศัยการสังเคราะหแสงเพื่อใหเกิดกาซ CO2 หรืออาศัยการหมักเพื่อใหเกิดกาซ
มีเทน (CH4) ดังนั้น ในบอธรรมชาติอาจทําการยอยสลายสารอินทรียที่อยูในน้ําเสียทั้งแบบใช
ออกซิเจนและแบบไมใชออกซิเจนภายในบอเดียวกันนี้ ระบบบอธรรมชาติสามารถแบงออกไดเปน 
3 ประเภทคือ 
  2.4.5.1 บอมีออกซิเจน (Aerobic Pond) บอตื้นมีขนาดกวางใหญใชแสงแดดชวย
ใหเกิดปฏิกิริยาสังเคราะหแสง ซึ่งจะบําบัดน้ําเสียดวยแบคทีเรียและสาหราย (Algae) บอแบบนี้ยัง
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
   1) บอผลิตสาหราย (HighRate Pond) ซึ่งจะมีขนาดความลึกของน้ํา
เทากับ 15.0 – 45.0 เซนติเมตร เทานั้น 
   2) บอเพิ่มออกซิเจน (LowRate Pond) ซึ่งจะมีขนาดความลึกของน้ํา
เทากับ 1.50 เมตร 
  ถาตองการใหไดผลดีที่สุด คือ ทําใหเปน Aerobic Pond จริง ๆ อาจใชเคร่ืองเติมอากาศ
เขาชวย อยางไรก็ตาม ระบบนี้สามารถลด BOD ของน้ําเสียได แตจะมีพวกสาหรายเจริญเติบโต
มากมาย ซึ่งเม่ือปลอยทิ้งลงสูคลองสาธารณะก็จะกอใหเกิดปญหาน้ําเนาในคลองนี้ได ดังนั้น อาจ
จําเปนตองมีระบบกรองน้ําทิ้งที่ผาน Aerobic Pond มาแลวกอนที่จะปลอยทิ้งลงสูคลองสาธารณะ  
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  2.4.5.2 บอมีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (Facultative Pond) บอนี้จะเกิดหรือใช
แบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดคือ แบคทีเรียที่ตองการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) แบคทีเรียที่ไมตองการ
ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) และแบคทีเรียที่สามารถจะเจริญเติบโตไดในสภาพมีออกซิเจน
นอย คือ สามารถที่จะอาศัยไดทั้งในสภาพมีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (Facultative Bacteria) 
ซึ่งนิยมเรียกบอธรรมชาตินี้วา Facultative Pond ภายในบอจะมี 3 ชั้นดังนี้ 
   1) ชั้นบน คือ ชั้นที่เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีเหมือนกับของ Aerobic Pond จะ
มีสาหรายเกิดข้ึน 
   2) ชั้นลางสุด คือ ชั้นที่เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีเหมือนกับของ Anaerobic 
Pond มีกาซแอมโมเนีย กาซไขเนา (H2S) และมีกาซมีเทน (CH4) เกิดข้ึน 
   3) ชั้นกลาง คือ ชั้นที่เกิดแบคทีเรียข้ึนใหม และมีแบคทีเรียบางสวนตาย
อยูบริเวณนี้ 

 ลักษณะของบอแบบนีโ้ดยมากเปนบอดินควรมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนที่
จะปลอยลงสูบอ ในทางปฏิบัติอาจไมตองการสาหรายชวยในการผลิตออกซิเจน แตจะใชเคร่ือง
เติมอากาศทําการเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหแกบอบําบัด ซึ่งจะทําใหสามารถรับปริมาณ BOD ของ
น้ําเสียไดมากข้ึนโดยปราศจากการกวนอยางสมบูรณ  เพราะจะไปทําใหสภาพ Anaerobic           
ที่เกิดข้ึนในชั้นลางสุดของบอสูญเสียไป ซึ่งทําใหไมไดรับประโยชนจากการยอยสลายสารอินทรีย
ในน้ําเสียดวยวิธี Anaerobic   
  2.4.5.3 บอไมมีออกซิเจน (Anaerobic Pond) หรือเรียกวาบอหมัก สําหรับ
รายละเอียดไดอธิบายไวในหัวขอที่แลว ๆ มา ดังนั้นจะไดแสดงขอมูลของบอหมักไวในรายการ
ดานลางดังนี้ 
   ขนาดพื้นทีบ่อ   = 2,000 – 8,000 ตร.ม. 
   เวลาเก็บกัก   = 20 – 50 วัน 
   ความลึกของน้ําในทอ  = 2.40 – 4.90 ม. 
   pH    = 6.80 – 7.20 
   อุณหภูมิที่เหมาะสม  = 30.0°C 
   ภาระ BOD5   = 20.0 – 50.0 กก. /(1,000 ม.2/วัน) 
   ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD5 = รอยละ 50.0 – 85.0 
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2.5 อีเอ็มเทคโนโลยี 
 
 2.5.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของอีเอ็ม 
 อีเอ็ม (Effective Microorganisms) เปนของเหลวสีน้ําตาล กล่ินหอมอมเปร้ียวอมหวาน 
เกิดจากการทํางานของกลุมจุลินทรียอีเอ็ม เปนกลุมจุลินทรียที่มีชีวิต ไมสามารถใชรวมกับสารเคมี
หรือยาปฏิชีวนะ และยาฆาเชื้อตาง ๆ ได ไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และแมลงที่
เปนประโยชน และยังชวยปรับความสมดุลของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม เปนกลุมจุลินทรียที่ทุกคน
สามารถนําไปเพาะขยายเพื่อชวยแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
 อีเอ็ม เพาะขยายจากจุลินทรียที่มีประโยชนมากกวา 10 สกุล 80 ชนิด จากกลุมจุลินทรีย
สังเคราะห กลุมจุลินทรียผลิตกรดแลกติคกลุมจุลินทรียตรึงไนโตรเจน กลุมจุลินทรียแอคทีโนมัย
ซิทส โดยเปนกลุมจุลินทรียที่ไดจากธรรมชาตินํามาเพาะเล้ียงและขยายใหจุลินทรีย แตละชนดิเพิม่
จํานวนดวยปริมาณที่สมดุลกันดวยเทคโนโลยีพิเศษโดยใหอาหารจากธรรมชาติ เชน น้ําตาล 
โปรตีน รําขาว และสารประกอบที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต  
 
 2.5.2 จุลินทรียในองคประกอบของอีเอ็ม 
 อีเอ็ม ที่นําไปใชกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบันมีสูตรเดียวที่เรียกวา อีเอ็มรวมหรือ      
หัวเชื้อจุลินทรีย (EM Original หรือ EM 1) ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 
 กลุมที่ 1 เปนกลุมจุลินทรียสังเคราะห (Photosynthetic Microorgannisms) ทําหนาที่
สังเคราะหสารอินทรียใหแกดิน เชน กรดอะมิโน (Amino Acid) น้ําตาล (Sugar) วิตามิน 
(Vitamins) ฮอรโมน (Hormone) และเพิ่มประสิทธิภาพ และความสมบูรณใหแกดิน รวมทั้ง
สามารถบําบัดพิษในน้ําเสียที่เกิดจากส่ิงแวดลอมเปนพิษ นอกจากนี้ ยังชวยสรางความสัมพันธ
แบบพึ่งพาอาศัยกับจุลินทรีย Azotobacter ดวยการสังเคราะหธาตุไนโตรเจนในดิน กลุมจุลินทรีย
ที่ สํ าคัญ เชน  Rhodopseudomonas spp. รองลงมา ไดแกก ลุม  Chlorob spp. และ 
Rhodospirillum spp. 
 ก ลุ มที่  2 เ ปน ก ลุมจุ ลิน ท รียที่ ใ ช ใ น การหมัก ( Zymogenic or Fermented 
Microorganisms) ทําหนาที่เปนตัวการใหดินเปล่ียนสภาพตานทานโรค (Disease Resistant) 
เขาสูวงจรการยอยสลายแบบหมัก และแบบสังเคราะห  (Fermentation and Synthetic 
Microorganisms) เปนหัวเชื้อในการผลิตปุยหมัก และเปนตัวกระจาย Azotobacter และ 
Mycorrhizae ทํางานไดอยางดีในดิน ชวยลดอัตราการพังทลายของดินปองกันโรค และศัตรูพืช
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บางชนิดของพืช และสัตว จุลินทรียหลัก ไดแก พวกยีสต (Yeast) และ Actinomycetes เชน 
Saccharomyces spp. 
 กลุมที่ 3 เปนกลุมจุลินทรียที่สรางกรดแลกติค (LacticAcids Bacteria) กลุมนี้จะมี
ประสิทธิภาพในการตานเชื้อราและแบคทีเรียที่เปนโทษ จุลินทรียพวกนี้สวนใหญเปนพวกที่ไม
ตองการอากาศหายใจ (Anaerobic Microorganisms) ในภาวะปกติทําหนาที่เปล่ียนสภาพดิน
จากดินเนาเปอยหรือดินกอโรค ใหกลายเปนดินที่ตานทานโรค โดยชวยลดจํานวนจุลินทรียที่เปน
สาเหตุของโรคพืชตาง ๆ ใหมีจํานวนนอยลงหรือใหหมดไป และสามารถทําใหสารอินทรียในดินมี
ประโยชนมากข้ึน นอกจากนั้น ยังชวยยอยสลายเปลือกของเมล็ดพืชชวยใหเมล็ดงอกเร็วกวาปกติ
อีกดวย  สวนใหญ รอยละ 90.0 ประกอบดวยจุลินทรียแบคทีเรียจําพวก Lactobacillus spp. 
 
 2.5.3 ประโยชนของ อีเอ็ม โดยท่ัวไป 
  2.5.3.1 ดานการเกษตร 
   1) ชวยปรับสภาพความเปนกรด – ดางในดินและน้ํา 
   2) ชวยแกปญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดตาง ๆ 
   3) ชวยปรับสภาพใหดินรวนซุย อุมน้ํา และใหอากาศผานอยางเหมาะสม 
   4) ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุใหเปนอาหารแกพืช พืชจะสามารถดูดซึม
ไปใชไดเลยโดยไมตองใชพลังงานมาก 
   5) ชวยสรางฮอรโมนพชื เพื่อใหผลผลิตสูง และคณุภาพดข้ึีน 
   6) ชวยใหผลผลิตคงทนสามารถเก็บรักษาไวไดนาน มีประโยชนตอการ
ขนสงไกล ๆ เชน สงออกตางประเทศ 
  2.5.3.2 ดานการปศุสัตว 
   1) ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากฟารมปศุสัตว ไก และสุกร ไดภายใน 24
ชั่วโมง 
   2) ชวยกําจัดน้ําเสียจากฟารมไดภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห 
   3) ชวยปองกันโรคอหิวาต และโรคระบาดตาง ๆ ในสัตวแทนยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีอ่ืน ๆ ได 
   4) ชวยกําจัดแมลงวันโดยการตัดวงจรของหนอนแมลงวันไมใหเขาดกัแด
เกิดเปนแมลงวัน 
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   5) ชวยเสริมสุขภาพสัตวเล้ียงทําใหแข็งแรง มีความตานทานโรคให
ผลผลิตสูง และอัตราการตายต่ํา 
  2.5.3.3 ดานการประมง 
   1) ชวยควบคุมคุณภาพน้ําในบอเล้ียงสัตวน้ําได 
   2) ชวยแกปญหาโรคพยาธิในน้ําซึ่งเปนอันตรายตอกุง ปลา กบ หรือสัตว
น้ําอ่ืน ๆ ที่เล้ียงได 
   3) ชวยรักษาโรคแผลตาง ๆ ในสัตวน้ําได 
   4) ชวยลดปริมาณข้ีเลนในบอ ชวยใหเลนไมเนาเหม็น สามารถนําไปผสม
ปุยหมักใชกับพืชตาง ๆ ไดดี 
  2.5.3.4 ดานส่ิงแวดลอม 
   1) ชวยบําบัดน้ําเสียจากการเกษตร การปศุสัตว การประมง โรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป 
   2) ชวยกําจัดกล่ินจากกองขยะ การเล้ียงสัตว โรงงานอุตสาหกรรม และ
ชุมชนตาง ๆ 
   3) ปรับสภาพของเสีย เชน เศษอาหารจากครัวเรือนใหมีประโยชนตอการ
เล้ียงสัตว และการเพาะปลูก 
   4) การกําจัดขยะดวยการยอยสลายใหมีจํานวนลดนอยลง และสามารถ
นําไปใชประโยชนอ่ืนได 
   5) ชวยปรับสภาพอากาศทีเ่สียใหสดชื่น และสภาพแวดลอมใหดีข้ึน 
  
 2.5.4 การประยุกตใช อีเอ็ม 
 ในการประยุกตใช อีเ อ็ม จะแบงไดเปน แบบน้ํา และแบบแหง ในการวิจัยจะให
ความสําคัญกับอีเอ็มชนิดแหง ชนิด อีเอ็มกอน หรือ ดังโงะ เปนสูตรที่อางอิงมาจากศูนยเกษตร
ธรรมชาติคิวเซ จะแบงสวนผสมออกเปน 2 สวนคือ 
  สวนผสมแหง 
   - อีเอ็มแบบแหง (โบกาชมูิลสัตว)  1.00 สวน (ปริมาตร) 
   - รําหยาบ    1.00 สวน (ปริมาตร) 
   - รําละเอียด    1.00 สวน (ปริมาตร) 
   - ทราย                0.5.00 – 1.00 สวน (ปริมาตร) 
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  สวนผสมน้ํา 
   - อีเอ็ม หัวเชื้อ   1.00 สวน 
   - กากน้ําตาล   1.00 สวน 
   - อีเอ็ม5 (สุโตจู)   1.00 สวน 
   - น้ําหมักเศษอาหาร  10.0 สวน 
 
  2.5.4.1 วิธีทํา 
   1) นําสวนผสมน้ําทกุอยางเทรวมลงในภาชนะ 
   2) นําสวนผสมแหงเทใสเคร่ืองผสม และผสมใหเขากัน 
   3) นําสวนผสมน้ําเทตามลงไป และคลุกเคลากันใหไดความชื้นประมาณ
รอยละ 40.0 – 50.0 
   4) นํามาปนเปนกอนอัดใหแนน โดยใชแมพิมพแบบกลม อัดสวนผสมให
เปนลูกกลม ๆ 
   5) นําไปผ่ึงใหแหงประมาณ 1 สัปดาห 
   6) บรรจุใสถุงพลาสติกเพื่อไมใหความชื้นและอากาศเขาได เก็บไดนาน
ประมาณ 3 เดือน 
   7) สังเกตดูวามีราสีขาวข้ึนแสดงวาสามารถนําไปใชไดเลย ถามีราสีเขียว
ข้ึนไมแนะนําใหนําไปใช เพราะวามีจุลินทรียที่ไมพึงประสงค กอนนําไปใชควรจุม อีเอ็ม อีกคร้ัง 
 
  2.5.4.2 ประโยชนของ อีเอ็ม ชนิดกอน  
   1) ยอยสลายเลนกนบอ ส่ิงปฏิกูลที่อยูในน้ําหรือแมน้ําที่ไหล 
   2) ยอยสลายอินทรียสารแขวนลอยในน้ํา 
   3) ขจัดจุลินทรียเนาเปอยในโคลนตม  
   4) ชวยเพิ่มออกซิเจนในน้ํา สามารถลดคา BOD ลดลงตามมาตรฐาน ใน 
1 กอน สามารถรักษาสภาพน้ําใหดีไดประมาณ 10.0ลูกบาศกเมตร ตอ 1 เดือน โดยเฉพาะบอ
เล้ียงปลา 
   5) ปรับคา pH ใหอยูระหวาง 6.50 – 7.50 
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2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 บัน ยีรัมย (2534: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดส่ิงปฏิกูลจากสวม
โดยใชจุลินทรียสําเร็จรูป (ไบโอนิค) พบวา แบคทีเรียสําเร็จรูปมีผลตอการยอยสลายสารอินทรียใน
ส่ิงปฏิกูลในสวมใหดีข้ึน ทําใหคาบีโอดีลดลงไดมากกวาการไมเติมจุลินทรียสําเร็จรูปแตไมทําให
เกิดตะกอนแขวนลอยและลดแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และยังพบอีกวาการเติมจุลินทรียสําเร็จรูป
ในปริมาณที่มากข้ึนไมมีผลตอการยอยสลายของส่ิงปฏิกูลใหดีข้ึน 
 สมชัย  จันทรสวาง และคณะ (2537: บทคัดยอ) ศึกษาการใชจุลินทรียอีเอ็มบําบัดของเสีย
จากฟารมสุกร เชื้อจุลินทรียที่ใชในการบําบัดของเสียในการทดลองนี้เปนเชื้อจุลินทรียที่เล้ียงเอง 
และขยายโดยวิธีกึ่งตอเนื่อง การบําบัดเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ ใชเชื้อจุลินทรีย
อีเอ็มผสมกับน้ํา ใชลางคอก และสุกร วิธีการบําบัดอีกวิธคีือใชจุลินทรียผสมทั้งในน้ําที่ใชลางคอก
สุกร และน้ําดื่มของสุกร ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวา จุลินทรียอีเอ็มสามารถนําไปประยุกตใช
บําบัดของเสียจากฟารมสุกรไดในทางปฏิบัติ ในบริเวณที่น้ํามีความเขมขนของของแข็งสูง คาบีโอดี
ลดลงไปไดถึงรอยละ 91.0 สวนบริเวณที่น้ํามีความเขมขนของของแข็งต่ํา คาบีโอดีลดลงได รอยละ
46.0 การศึกษาคร้ังนี้ พบวา การลางคอกทุกวันดวยน้ําผสมเชื้อจุลินทรียอีเอ็มสามารถลดปญหา
เร่ืองกล่ินเหม็นไดอยางเปนที่นาพอใจ มูลสุกรที่บําบัดดวยเชื้อจุลินทรียอีเอ็มมีคุณคาสูงทั้งดานปุย
และอาหาร การศึกษาคร้ังนี้ พบวา มูลสุกรจากการบําบัดดวยวิธีการผสมในน้ําลางและน้ําดื่มมี
โปรตีน รอยละ 23.6 และมีสวนประกอบของกรดอะมิโนที่จําเปนชนิดตาง ๆ ในปริมาณที่สูงมาก  
 อเนก สถิตไทย (2538:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทดลองการใชน้ําสกัดชีวภาพ (E.M.) 
บําบัดน้ําเสียจากนิคมขนมจีน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพบวา การใชน้ําสกัดชีวภาพชวยลดคาบีโอดี
และปริมาณสารแขวนลอยไดไมแตกตางกันกับการไมใชน้ําสกัดชีวภาพ และในชุดการทดลองที่ให
ไปมีการเติมน้ําสกัดชีวภาพในน้ําเสียทุก ๆ 7 วัน พบวา ไมชวยในการบําบัดน้ําเสีย แตกลับทําให
ปริมาณสารแขวนลอยและคาบีโอดีมากข้ึนอันเนื่องมาจากการทดลองเปนแบบที่มีการเติมน้ําสกัด
ชีวภาพเพียงคร้ังเดียว (แบบ Bacth) 
 สารสิน อุยยานนท (2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียธรรมชาติ
ในการบําบัดน้ําเสีย: กรณีศึกษา ณ ระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลศูนยขอนแกน จากการศึกษา
พบวา น้ําเสียที่ใสและไมใสจุลินทรียธรรมชาตใิหผลในการบําบัดเชนเดียวกัน ความเขมขนตาง ๆ 
ของจุลินทรียที่ใสในน้ําเสียไมมีผลตอประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสีย อาจเปนเพราะน้ําเสียจาก
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โรงพยาบาลมีคุณสมบัติแตกตางจากน้ําเสียจากแหลงอ่ืน เชน มีสารปฏิชีวนะ และสารเคมี อ่ืน ๆ 
ในปริมาณสูงทําใหเชื้อจุลินทรียธรรมชาติบางกลุมไมสามารถทํางานได 
 ขวัญตา ชมพูเพ็ชร (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชจุลินทรีย
ธรรมชาติ ในการบําบัดน้ําเสียในบอปลานิล พบวา จุลินทรียตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการ
ยอยสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียที่เกิดจากการขับถายของปลา และการเนาเปอยของอาหาร
ไมใหตกคางในบอเล้ียงปลา และแพลงคตอนสามารถดึงกาซคารบอนไดออกไซดไปใชในการ
สังเคราะหดวยแสง ทําใหความเปนกรดเปนดางมีความเปนกลางมากข้ึน อยูในชวงเหมาะสมใน
การเล้ียงปลา 
 ณัฐพล เอ่ียมอน (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําสกัดชีวภาพจากกาก
สาเหลาหมัก: กรณีศึกษา คลองแสนแสบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชน้ําสกัดชีวภาพ
จากกากสาเหลาหมัก และเปรียบเทียบผลของการเติมอากาศ และไมเติมอากาศ โดยใชดัชนีชี้วัด 
คือ ภาวะกรด – ดาง บีโอดี ปริมาณของแข็ง ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด โดยทําการวัดที่ระยะการทดลอง 6 วัน และวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดย
จัดรูปแบบการทดลองแบบ 5x2 Factorial Arrangement จํานวนซ้ํา 2 คร้ัง ผลการศึกษา พบวา 
การเติมอากาศสงผลตอดัชนีวัดคุณภาพน้ําเสียสวนใหญแตกตางกับการไมเติมอากาศ และสรุปวา 
น้ําสกัดชีวภาพจากกากสาเหลาหมักชนิดตาง ๆ  ไมมีสวนชวยในการบําบัดคุณภาพของน้ําตัวอยาง 
 ดํารงศักดิ์  พิริยะภัทรกิจ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการบําบัดน้ําเสียดวยน้ําสกัดชีวภาพ 
ตัวอยางน้ําเสียในคลองแสนแสบ เพื่อศึกษาการเติมน้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตข้ึนเอง กับการเติมน้ํา
สกัดชีวภาพที่ซื้อมา (ผลิตขายในตลาดเพื่อการคา) และการไมเติมน้ําสกัดชีวภาพ ในการบําบัดน้ํา
เสียที่ระยะเวลาในการบําบัด 3, 6 และ 9 วัน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัด ไดแก 
คาความเปนกรดเปนดาง ปริมาณของแข็งแขวนลอย คาบีโอดี ปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยจัดรูปแบบ
การทดลองแบบ 3x3 Factorial Arrangement สรุปไดวา  น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตข้ึนเองและที่ซื้อมา 
(ผลิตขายในตลาดเพื่อการคา) สามารถใชในการบําบัดตัวอยางน้ําเสียจากคลองแสนแสบได      
ไมแตกตางกับการไมเติมน้ําสกัดชีวภาพ 
 ไกรสร  มะโน, สุภลักษณ  พรหมรับ และเพ็ญภักดิ์  สุริยะเสน (2550: บทคัดยอ) ศึกษา
การใชจุลินทรียอีเอ็ม (EM) ในการบําบัดน้ําเสียโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได
แบงชุดการทดลองออกเปน 5 ชุดการทดลอง โดยเก็บน้ําตัวอยางดวยวิธีเก็บแบบรวม (Composit 
Sampling) จากปลายรางระบายน้ําเสียโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จากนั้นนํา
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จุลินทรียอีเอ็ม (EM) ที่บมไวใสในน้ําตัวอยาง 5 ชุดการทดลอง ชุดที่ 1 เปนชุดควบคุม ไมเติม
จุลินทรียอีเอ็ม ชุดที่ 2 เติมจุลินทรียอีเอ็มรอยละ 10.0 ชุดที่ 3 เติมจุลินทรียอีเอ็มรอยละ 20.0 ชุดที่ 
4 เติมจุลินทรียอีเอ็มรอยละ 30.0 และชุดที่ 5 เติมจุลินทรียอีเอ็มรอยละ 40.0 นําน้ําตัวอยาง
ทั้งหมด 5 ชุดมาวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ระยะเวลา 7, 14 และ 21 วัน โดยพารามิเตอรของคุณภาพ
น้ําที่ทําการศึกษา ไดแก อุณหภูมิความเปนกรดเปนดาง ความตองการออกซิเจนทางเคมี น้ํามัน
และไขมัน ผลการทดลอง พบวา สามารถใชจุลินทรียอีเอ็มในการบําบัดน้ําเสียไดดีในระดับหนึ่ง   
ไมมีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ ความเปนกรดเปนดาง แตมีความตองการออกซิเจน
ทางเคมี น้ํามันและไขมัน โดยมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัด ชุดการทดลองที่ 3   
จะสามารถบําบัดซีโอดีไดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพรอยล ะ67.2 ที่ระยะเวลา 21 วัน และชุดการ
ทดลองที่ 5 จะสามารถบําบัดน้ํามันและไขมันไดดีที่สุดโดยมีประสิทธิภาพรอยละ 86.4 ที่
ระยะเวลา 21 วัน 
 วรมน  สุนทรภัค (2550: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสกัดชีวภาพในการบําบัด
น้ําเสีย: กรณีศึกษา รางลําเลียงน้ําเสียของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จากการเติมและไม
เติมน้ําสกัดชีวภาพตามระยะทางการบําบัด 0, 40, 80 และ 120 เมตร ทําการเปรียบเทียบคุณภาพ
น้ําเสียที่ผานการบําบัด ไดแก คาความเปนกรด – ดาง คาบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย คา
ปริมาณไนเตรต ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณฟอสฟอรัส แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และ
แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ และจัดรูปแบบการทดลองแบบ 
2 x 4 Factorial Arrangement สรุปไดวา น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตข้ึนเองของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง มีสวนชวยในการบําบัดเฉพาะปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณฟอสฟอรัสรวม ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรมได 
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บทที่ 3 
 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 
 

3.1 อุปกรณ 
 
 3.1.1 อางน้ําขนาด 50.0 ลิตรจํานวน 8 อาง 
 3.1.2 อีเอ็มกอน 1 กอน ปริมาณ 200 กรัม 
 3.1.3 ขวดเก็บตัวอยางน้ําขนาด 720 มิลลิลิตร จํานวน 25 ขวด 
 3.1.4 ขวดเก็บตัวอยางน้ําขนาด 1.50 ลิตร จํานวน 24 ขวด 
 3.1.5 ขวดน้ําขนาด 10.0 ลิตร จํานวน 2 ขวด 
 3.1.6 ขวดเก็บตัวอยางน้ําขนาด 0.500 ลิตร จํานวน 8 ขวด 
 3.1.7 เคร่ืองชั่งละเอียด 
 3.1.8 เคร่ืองวัดสภาพความเปนกรดเปนดาง (pH Meter) 
 3.1.9 กระดาษกาว 
 3.1.10 เทอรโมมิเตอร 
 3.1.11 กลองถายรูป 
 3.1.12 กระติกน้ําแข็ง 
 
3.2 วิธีการศึกษา 
 
 ทดลองการบําบัดน้ําดวย อีเอ็มกอน ในอางน้ําขนาด 50.0 ลิตร น้ําที่นํามาบําบัดไดมาจาก
น้ําในคลองแสนแสบบริเวณหลังอาคารกีฬาในรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและ
ทาเรือวัดศรีบุญเรือง โดยใชปจจัย คือ ปริมาณอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันและระยะเวลา
ในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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 3.2.1 แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design:CRD) โดย
จัดรูปแบบการทดลองแบบ 4×3 Factorial Arrangement จํานวน 2 ซ้ํา โดยใชปจจัยในการทดลอง 
2 ปจจัย ดังนี้ 
 ปจจัยที่ 1: ปริมาณ อีเอ็มกอน ทีใ่ชในการบําบัด โดยจะแบงอัตราสวนเปน 4 ระดับ คือ  
 0 กรัม ตอน้ํา 20.0 ลิตร (ปจจัยควบคุม), 0.400 กรัม ตอน้ํา 20.0 ลิตร (อัตราสวน 2.00 : 100), 
0.800 กรัม ตอน้ํา 20.0 ลิตร (อัตราสวน 4.00 : 100) และ 1.20 กรัม ตอน้ํา 20.0 ลิตร (อัตราสวน 
6.00 : 100) 
 ปจจัยที่ 2: ระยะเวลาที่ใชในการบําบัดคือ 3, 6 และ 9 วัน โดยจะเก็บตัวอยางน้ําตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น อางใบหนึ่งจะถูกเก็บตัวอยางอางละ 3 คร้ัง 
 เม่ือทราบปจจัยการทดลองทั้ง 2 แลว สามารถออกแบบการทดลองไดดังภาพที ่3.1 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 รูปแบบการทดลอง 
  

 
นํ้าเสีย 20.0 

ลิตร 

3 วัน 6 วัน 9 วัน 

นํ้าเสีย 20.0  ลิตร 
+ 

อีเอ็มกอน 0.400 กรัม 

3 วัน 6 วัน 9 วัน 

น้ําเสีย 20.0 ลิตร 
+ 

อีเอ็มกอน 0.800 กรัม 

3 วัน 6 วัน 9 วัน 

นํ้าเสีย 20.0 ลิตร 
+ 

อีเอ็มกอน  1.20กรัม 

3 วัน 6 วัน 9 วัน 
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 3.2.2 การเตรียมนํ้าเสีย 
 น้ําเสียที่นํามาใชในการทดลองเปนน้ําเสียจากคลองแสนแสบบริเวณหลังอาคารกีฬาในรม
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งใชวิธีการเก็บแบบผสมรวม (Composite Sampling) 
จากตัวอยางน้ําเสีย 3 จุดที่บริเวณตางกันและเวลาตางกัน โดยทําการเก็บตัวอยางเม่ือวันที่        
27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 12.00 นาฬิกา เวลา 15.00 นาฬิกา และวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 
2554 เวลา 9.00 นาฬิกา ในแตละคร้ังจะเก็บตัวอยางน้ําเสียในปริมาณที่เทากัน จากนั้นนํามาเท
รวมกันจะไดปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 160 ลิตร เม่ือไดน้ําเสียที่ใชในการทดลองไดแลว นําตัวอยาง
น้ําเสียที่ไดสงไปตรวจวัดคุณภาพที่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทแอนด แลบอราตอร่ี จํากัด เพื่อหา
ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต และปริมาณโลหะหนักจําพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และ
บริษัทโมเดิรนทรีทแอนดเทค จํากัด เพื่อหาปริมาณ บีโอดี (BOD) และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรม น้ําในสวนที่เหลือนํามาใชในการทดลองลําดับตอไป 
 
 3.2.3 วิธีการทดลอง 
  3.2.3.1 นําน้ําเสียที่ไดมาตวงใสลงในอางขนาด 50.0 ลิตร จํานวน 8 อาง อางละ
ประมาณ 20.0 ลิตร แลวปดหมายเลขไวหนาอางทุกอางดังนี้ 
   - 0 – 1 หมายถึง น้ําเสียเปลาซ้ําคร้ังที ่1 
   - 2 – 1 หมายถงึ น้ําเสียผสมอีเอ็มกอน 0.400 กรัม ซ้ําคร้ังที ่1 
   - 4 – 1 หมายถงึ น้ําเสียผสมอีเอ็มกอน 0.800 กรัม ซ้ําคร้ังที ่1 
   - 6 – 1 หมายถงึ น้ําเสียผสมอีเอ็มกอน 1.20 กรัม ซ้ําคร้ังที ่1 
   - 0 – 2 หมายถงึ น้ําเสียเปลาซ้ําคร้ังที ่2 
   - 2 – 2 หมายถงึ น้ําเสียผสมอีเอ็มกอน 0.400 กรัม ซ้ําคร้ังที ่2 
   - 4 – 2 หมายถงึ น้ําเสียผสมอีเอ็มกอน 0.800 กรัม ซ้ําคร้ังที ่2 
   - 6 – 2 หมายถงึ น้ําเสียผสมอีเอ็มกอน 1.20 กรัม ซ้ําคร้ังที ่2 
  3.2.3.2 ทําการเก็บตัวอยางน้ําเสียจากอางทดลอง 3 คร้ัง คร้ังที่ 1 คือ 3 วันหลัง
การทดลอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คร้ังที่ 2 คือ 6 วันหลังการทดลอง คือ วันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และคร้ังที่ 3 คือ 9 วัน หลังจากการทดลอง คือ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
โดยที่อางทดลองทุกอางจะตองถูกเก็บตัวอยางไปตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกอางตามเวลาที่ไดกําหนด
ไวในขอปฏิบัติในการสงตัวอยางทดลองของ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทแอนด แลบอราตอร่ี จํากัด 
และบริษัทโมเดิรน ทรีท แอนดเทค จํากัด 
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  3.2.3.3 นําตัวอยางน้ําเสียที่ไดสงไปตรวจวัดคุณภาพที่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท
แอนด แลบอราตอร่ี จํากัด เพื่อหาปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต และปริมาณโลหะหนัก
จําพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และบริษัทโมเดิรนทรีทแอนดเทค จํากัด เพื่อหาปริมาณ บีโอดี 
(BOD) และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
 
 3.2.4 การวิเคราะหตัวอยางนํ้าเสีย 
 การวิเคราะหคาความเปนกรดเปนดาง คาบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 
ปริมาณโลหะหนัก วิธีการวิเคราะหนั้นจะใชตาม Standard Method for the Examination of 
Water and Wastewater, 20thEdition (APHA, AWWA, and WEF; 1998: 57 – 85) สวนการ
วิเคราะหปริมาณปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดจะใชตามคูมือปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย  
 
ตารางท่ี 3.1 วิธีวิเคราะหคณุภาพน้ําเสีย 
 

คุณภาพนํ้า วิธีการวเิคราะห 
คาบีโอดี (BOD) Azide Modification : 20.0° C : 5 Days 
คาความเปนกรดเปนดาง pH Meter 
แอมโมเนีย Distillation Nesslerization 
ไนเตรต Cadmium Reduction 
ปรอท HNO ( 1 : 1 ) 5.00 ml ตอน้ํา 1.00ลิตร ใหมีคา 

pH  นอยกวา 2.00และวัดดวยเคร่ือง Cold 
Vapor Atomic Absorption 

ตะกั่ว HNO ( 1 : 1 ) 5.00 ml ตอน้ํา 1.00ลิตร ใหมีคา 
pH  นอยกวา 2.00และวัดดวยเคร่ือง Atomic 
Absorption Spectroscopy (AA) 

แคดเมียม HNO ( 1 : 1 ) 5.00 ml ตอน้ํา 1.00ลิตร ใหมีคา 
pH  นอยกวา 2.00และวัดดวยเคร่ือง  Atomic 
Absorption Spectroscopy (AA) 

 

3 

3 

3 

 แหลงท่ีมา: American Public Health Association, The American Water Works   
         Association and The Water Environment Federation, 1998. 
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3.3 การบันทึกขอมูล 
 
 เม่ือสงตัวอยางน้ําเสียไปตรวจแลวจะทําการบันทึกคาบีโอดี (BOD) คาpH อุณหภูมิ 
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และปริมาณโลหะหนักจําพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม จะทําการ
บันทึกเปนชวงเวลาดังนี้ 
 วันที่เร่ิมการทดลอง  
  - บันทึกคุณภาพน้ําเสียจากแหลงที่เก็บ 
  - บันทึกจุดที่เก็บ เวลาที่ใชเก็บ และปริมาณที่เก็บ 
 เม่ือครบ 3 วัน เก็บตัวอยางน้ําเสียจากอางทดลองสงตรวจ รอบที่ 1  
 เม่ือครบ 6 วัน เก็บตัวอยางน้ําเสียจากอางทดลองสงตรวจ รอบที่ 2 
 เม่ือครบ 9 วัน เก็บตัวอยางน้ําเสียจากอางทดลองสงตรวจ รอบที่ 3 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ใชโปรแกรม SAS เวอรชั่น 6.12 (SAS, 1996: 10) ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ทดลอง เพื่อวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉล่ีย (ANOVA) ของตัวชี้วัดคุณภาพน้ําเสีย คือ 
อุณหภูมิ ความเปนกรดเปนดาง คาบีโอดี ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต ปริมาณปรอท และ
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน
ที่ตางกันและระยะเวลาในการบําบัดแตกตางกัน โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหนวย
ทดลอง โดยใชสถิติ Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 
 
3.5 ระยะเวลาและสถานท่ีในการศึกษา 
 
 การทดลองใชเวลาทั้งส้ิน 8 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือน มกราคมถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2554
สถานที่ที่ใชทําการทดลอง คือ บานเลขที่ 301/623 ซอยรามคําแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 
  
 จากการศกึษาการบําบัดน้ําเสียดวยอีเอ็มกอน: กรณีศึกษาตัวอยางน้ําเสียจากคลองแสน
แสบ โดยที่ไมมีการเติมสารบําบัด และเติมสารบําบัดโดยใชอัตราสวนการบําบัดที่แตกตางกัน คือ
2.00 : 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ที่ระยะเวลาการบําบัด 3, 6 และ 9 วัน ซึ่งมีรายละเอียด
จากผลการทดลอง ดังตอไปนี้ 
 
4.1 คุณภาพของนํ้าเสียกอนการบําบัด 
 
 จากการเก็บตัวอยางน้ําเสียกอนการบําบัด ณ คลองแสนแสบบริเวณหลังอาคารกีฬาในรม
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา มีอุณหภูมิ ที่มีความเปนกรดเปนดาง คาบีโอดี 
ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต ปริมาณปรอท ปริมาณตะกั่ว ปริมาณแคดเมียม และปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม มีคาเทากับ 26.5 องศาเซลเซียส, 8.30, 22.0 มิลลิกรัมตอลิตร, 4.62 
มิลลิกรัมตอลิตร, 0.0380 มิลลิกรัมตอลิตร, 0.200 ไมโครกรัมตอลิตร, ต่ํากวา 0.0200 มิลลิกรัม 
ตอลิตร, ต่ํากวา 0.00200 มิลลิกรัมตอลิตร และ 13.0 × 10.04   MPN ตอ 100 มิลลิกรัมดังตาราง 
ที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 คุณภาพน้ําเสียกอนบําบัด 
 

อุณหภูมิ 
(องศา

เซลเซียส) 

pH บีโอดี 
(mg/l) 

แอมโมเนีย 
(mg/l) 

ไนเตรต 
(mg/l) 

ปรอท 
(µg/l) 

ตะกั่ว 
(mg/l) 

แคดเมียม 
(mg/l) 

แบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรม 

(MPN/100ml) 
26.5 8.30 22.0 4.62 0.0380 0.200 <0.0200 <0.00200 13.0 × 10.04 
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4.2 คุณภาพของตัวอยางนํ้าเสียหลังการบําบัด 
 
 4.2.1 อิทธิพลของการเติม อีเอ็มกอนในอัตราสวนท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอคุณภาพ
ของตัวอยางนํ้าเสียจากคลองแสนแสบ 
 
  4.2.1.1 คาอุณหภูมิ 
  คาอุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่ เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และภาพที่ 4.1 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 1 
  จากการทดลอง คาอุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางเปลามีคาเทากับ 26.1 องศา
เซลเซียส และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวย อีเอ็มกอน ดวยอัตราสวนที่แตกตางกัน คือ 
0.400 กรัม (2.00 :100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) มีคาเทากับ 26.1, 
26.1และ 26.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําเสียตัวอยาง
เปลา และน้ําเสียทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ (p>0.05) สาเหตุที่น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่
แตกตางกันมีอุณหภูมิไมแตกตางกัน เนื่องจากพื้นที่ทดลองอยูในบริเวณเดียวกันสภาพแวดลอม
เดียวกัน อุณหภูมิของแตละหนวยทดลองจึงอาจไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามน้ําเสียตัวอยาง
ทั้งหมดไมเกินมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ ไมแตกตางจากอุณหภูมิน้ําธรรมชาติเกิน 3 องศา
เซลเซียส 
 
  4.2.1.2 คาความเปนกรดเปนดาง 
  คาความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็ม
กอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และภาพที่ 4.2 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 2 
  จากการทดลอง ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางเปลา มีคาเทากับ 8.28 
และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวย อีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน คือ 0.400 กรัม 
(2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) มีคาเทากับ 8.12, 8.02 และ 
7.93 ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยที่ น้ําเสียตัวอยางเปลา มีความแตกตางกันกับน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอน 
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และน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันมีความแตกตางกัน (p<0.05) นาจะ
เปนผลมาจากการเติมสารบําบัด อีเอ็มกอน เนื่องจากตัวบําบัดอีเอ็มไมวาจะเปนชนิดน้ําหรือชนิด
แหงจะมีความเปนกรดอยูในตัว อาจสงผลใหคาความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางที่เติม   
อีเอ็มกอน มีความแตกตางกับน้ําเสียตัวอยางเปลา อยางไรก็ตาม คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา
เสียตัวอยางทั้งหมดยังอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ 5.00 – 9.00 
 
  4.2.1.3 คาบีโอดี 
  คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน
ที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และภาพที ่4.3 สวนการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติได
แสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 3 
  จากการทดลอง คาบีโอดี ของน้ําเสียตัวอยางเปลา มีคาเทากับ 9.72 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวย อีเอ็มกอน ดวยอัตราสวนที่แตกตางกัน คือ 0.400
กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) มีคาเทากับ 9.57,10.2 
และ 10.1 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําเสียตัวอยางไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยที่ น้ําเสียตัวอยางเปลากับน้ําเสีย
ตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) สอดคลองกับ
การทดลองของ วรมน สุนทรภัค (2550: 53) และดํารงศักดิ์ พิริยะภัทรกิจ (2549: 67) เนื่องจากใน
ธรรมชาติมีจุลินทรียหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการบําบัดน้ําเสียหรือยอยสลายสารอินทรีย ดังนั้น 
แมไมมีการเติมสารบําบัดชีวภาพลงไป คาบีโอดี ก็ลดลงไดจากการยอยสลายของจุลลินทรียกลุมนี้
อยางไรก็ตาม คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางยังสูงกวาเกณฑมาตรฐานกําหนด คือ ไมควรเกินกวา 
2.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.1.4 ปริมาณแอมโมเนยี 
  ปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอน 
ในอัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และ ภาพที่ 4.4 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 4 
  จากการทดลอง ปริมาณแอมโมเนีย ของน้ําเสียตัวอยางเปลา มีคาเทากับ 2.89 
มิลลิกรัมตอลิตร และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวย อีเอ็มกอน ดวยอัตราสวนที่แตกตาง
กัน คือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) มีคา
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เทากับ 2.65, 2.28 และ 2.12 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ น้ําเสียตัวอยางเปลา มีความแตกตาง
กันกับน้ําเสียที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน (p<0.05) และน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็ม
กอนในอัตราสวนที่แตกตางกันมีความแตกตางกัน (p<0.05) แนวโนมของปริมาณแอมโมเนียในน้าํ
เสียตัวอยางมีแนวโนมที่ลดลง หากเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่มากข้ึน อันเนื่องมาจากจุลินทรีย
ในอีเอ็มกอนมีการนําไนโตรเจนไปใชในการเจริญเติบโต (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศน และไพพรรณ พร
ประภา, 2540 อางถึงใน วรมน สุนทรภัค ,2550: 54) ในแอมโมเนียมีไนโตรเจนเปนองคประกอบจึง
เปนไปไดที่จะมีการดึงไนโตรเจนจากแอมโมเนียไปใชประโยชนโดยจุลินทรีย เปนผลใหปริมาณ
แอมโมเนียลดลง (ปยนุช บุญศิริชัย, 2547 อางถึงใน วรมน สุนทรภัค 2550: 54) ถึงอยางไรน้ําเสีย
ตัวอยางทั้งหมดมีปริมาณแอมโมเนียเกินมาตรฐานน้ําผิวดินที่กําหนดไว คือ ไมเกิน 0.500 
มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.1.5 ปริมาณไนเตรต 
  ปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และ ภาพที่ 4.5 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 5 
  จากการทดลอง ปริมาณไนเตรต ของน้ําเสียตัวอยางเปลา มีคาเทากับ 0.570
มิลลิกรัมตอลิตร และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวย อีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน 
คือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) มีคาเทากับ 
0.590,0.530 และ 0.510 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิต ิพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยที่ น้ําเสียตัวอยางเปลา และน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็ม
กอนในอัตราสวน 2.00 : 100 ไมแตกตางกัน (p>0.05) และน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวน 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ไมแตกตางกัน (p>0.05) แตน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ํา
เสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100 มีความแตกตางกันกับ น้ําเสียตัวอยางที่เติม
อีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 (p<0.05) โดยแนวโนมปริมาณไนเตรตของน้ํา
เสียตัวอยางมีคาลดลง หากเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่มากข้ึน อาจเนื่องมาจาก จุลินทรียในตัว
บําบัด อีเอ็มกอน อาจจะทําใหเกิดกระบวนการของจุลินทรียที่เรียกวา Denitrificationโดยการ
เปล่ียนไนเตรตเปนกาซไนโตรเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรมน สุนทรภัค (2550: 54) ถึง
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อยางไรน้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีปริมาณไนเตรตไมเกินมาตรฐานน้ําผิวดินที่กําหนดไว คือ ไมเกิน 
5.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.1.6 ปริมาณปรอท 
  ปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และภาพที่ 4.6 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 6 
  จากการทดลอง ปริมาณปรอท ของน้ําเสียตัวอยางเปลา มีคาเทากับ 0.230
ไมโครกรัมตอลิตร และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวยอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน 
คือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) มีคาเทากับ 
0.220, 0.200 และ 0.210 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยที่ น้ําเสียตัวอยางเปลาไมมีความ
แตกตางกันกับน้ําเสียที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน (p>0.05) และน้ําเสียตัวอยางที่
เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) แสดงวาตัวบําบัดอีเอ็ม
กอนไมมีผลตอการบําบัดปริมาณปรอทในน้ําเสียตัวอยางอาจจะเนื่องมาจากจุลินทรียในอีเอ็มกอน
เปนจุลินทรียตามธรรมชาติที่ทํางานในสภาพอับอากาศ เม่ือนํามาบําบัดในสภาพที่มีอากาศจึง
ออนแอหรือตายลงจึงไมมีผลตอการบําบัด ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ณัฐพล เอ่ียมอน (2549: 
67) อยางไรก็ตาม ปริมาณปรอทในน้ําเสียตัวอยางมีปริมาณนอยมาก และอยูต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ ไมเกิน 2.00 ไมโครกรัมตอลิตร 
 
  4.2.1.7 ปริมาณตะกั่ว 
  ปริมาณตะกั่วของน้ําเสียตัวอยางเปลา และน้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัดดวย 
อีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน มีคาต่ํากวา 0.0200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีการวิเคราะห
แบบ Flame Atomic Absorption ปริมาณตะกั่วนอยมากจนเคร่ืองมือไมสามารถตรวจวัดไดจึงไม
สามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได 
 
  4.2.1.8 ปริมาณแคดเมียม 
  ปริมาณแคดเมียมของน้ําเสียตัวอยางเปลา และน้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัด
ดวยอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน มีคาต่ํากวา 0.00200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีการ
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วิเคราะหแบบ Flame Atomic Absorption ปริมาณแคดเมียมนอยมากจนเคร่ืองมือไมสามารถ
ตรวจวัดได จึงไมสามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได 
 
  4.2.1.9 ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
  ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่
เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.2 และภาพที่ 4.7 สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 7 
  จากการทดลอง ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ของน้ําเสียตัวอยางเปลา มีคา
เทากับ 9.58×10.02 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร และน้ําเสียตัวอยางหลังจากการบําบัดดวย อีเอ็มกอน
ในอัตราสวนที่แตกตางกัน คือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม 
(6.00 : 100) มีคาเทากับ 1.35×10.03, 2.51×10.03 และ 3.51×10.03 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร
ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยที ่น้ําเสียตัวอยางเปลา ไมแตกตางกันกบัน้ําเสียทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 :100 
(p>0.05) แตจะมีความแตกตางกันกับน้ําเสียทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100 และ 6.00 :100 
(p<0.05) และน้ําเสีย ที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100 มีความแตกตางกันกับน้ําเสียที่เติม
อีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100 (p<0.05) จากผลการวิเคราะห อาจสรุปไดวา แนวโนวของ
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนหากเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่มากข้ึน อาจ
เนื่องมาจากวัตถุดิบที่นํามาทําอีเอ็มกอนมีสวนผสมของมูลสัตว ซึ่งมีแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเปน
จํานวนมาก เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้อาศัยอยูในลําไสของสัตวเลือดอุน ถึงแมวาปริมาณโคลิ
ฟอรมในน้ําเสียตัวอยางทั้งหมดจะลดลงก็ตาม แตอาจเนื่องมาจากปริมาณอาหารที่ลดลงทําให
เกิดภาวการณแขงขันของจุลินทรีย จึงมีสวนทําใหปริมาณโคลิฟอรมทั้งหมดลดลง (กัณฑรีย        
ศรีพงศพันธุ, 2540 อางถึงใน ณัฐพล เอ่ียมอน 2549: 67) อยางไรก็ตาม ปริมาณแบคทีเรียกลุม  
โคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนยังต่ํากวามาตรฐานน้ําผิว
ดินกําหนด คือ ไมเกิน 5,000 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร 
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. 

n.s หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

abcd อักษรที่ตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตารางท่ี 4.2 คุณภาพของน้ําเสียตัวอยางในคลองแสนแสบที่มีการเติมอีเอ็มกอน 
 
คุณภาพของน้ําเสีย
ตัวอยางในคลอง

แสนแสบ 

มาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําผิว

ดิน 

คุณภาพของน้ํา
เสียกอนการบําบัด 

คุณภาพน้ําเสียที่
ไมไดเติมอีเอ็ม 

คุณภาพของน้ําเสีย
ที่เติมอีเอ็ม0.40

กรัม 
(2.00 :100) 

คุณภาพของน้ําเสีย
ที่เติมอีเอ็ม0.80

กรัม 
(4.00 :100) 

คุณภาพของน้ําเสีย
ที่เติมอีเอ็ม1.20

กรัม 
(6.00 :100) 

CV 
(รอยละ) 

อุณหภูมิ(°C)n.s ธ’ 26.5 26.1 26.1 26.1 26.1 0.670 
กรด – ดาง 5.00 – 9.00 8.30 8.28a 8.12b 8.02c 7.93d 0.210 
คาบีโอดี  

(มิลลิกรัมตอลิตร)n.s 

<2.00 22.0 9.72 9.57 10.2 10.1 5.12 

ปริมาณแอมโมเนีย  
(มิลลิกรัมตอลิตร)  

<0.500 4.62 2.89a 2.65b 2.28c 2.12d 3.00 

ปริมาณไนเตรต 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

<5.00 0.0380 0.570a 0.590a 0.530b 0.510b 5.27 

ปริมาณปรอท 
(ไมโครกรัมตอลิตร)n.s 

<2.00 0.200 0.230 0.220 0.200 0.180 31.0 

ปริมาณตะกั่ว 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

<0.0500 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200  

ปริมาณแคดเมียม 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

<0.0500 <0.00200 <0.00200 <0.00200 <0.00200 <0.00200  

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
(MPN ตอ 100มิลลิลิตร) 

<2.00×10.04 13.0×10.04 9.58×10.02c 1.35×10.03c 2.51×10.03b 3.51×10.03a 15.3 

หมายเหต:ุ ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3.00 องศาเซลเซียส 
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26.5

26.1

26.1

26.1

26.1

25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6

นํ้าเสียกอนการบําบัด

นํ้าเสียตัวอยางเปลา

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100

 
 

ภาพท่ี 4.1 อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียทีผ่านการบําบัดดวยอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกนั 

 

8.30

8.28

8.12

8.02

7.93

7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40

นํ้าเสียกอนการบําบัด

นํ้าเสียตัวอยางเปลา

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100

 
 

ภาพท่ี 4.2 ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบดัดวยอีเอ็ม
กอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 
 
 
 

องศาเซลเซียส 
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22.0

9.72

9.57

10.2

10.1

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

นํ้าเสียกอนการบําบัด

นํ้าเสียตัวอยางเปลา

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100

นํ้าเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100

 
 
ภาพท่ี 4.3 บีโอดีของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดดวยอีเอ็มกอนในอัตราสวน

ที่แตกตางกนั 
 

4.62

2.89

2.65

2.28

2.12

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียตัวอยางเปลา

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100

 
 
ภาพท่ี 4.4 แอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดดวยอีเอ็มกอนใน

อัตราสวนที่แตกตางกนั 
 
 
 
 

มิลลิกรัมตอลิตร 

มิลลิกรัมตอลิตร 
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0.0380

0.570

0.590

0.530

0.510

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียตัวอยางเปลา

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100

 
ภาพท่ี 4.5 ไนเตรตน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดดวยอีเอ็มกอนในอัตราสวน 
 ที่แตกตางกนั 
 

0.200

0.230

0.220

0.200

0.180

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียตัวอยางเปลา

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 2.00 : 100

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 4.00 : 100

น้ําเสียเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน 6.00 : 100

 
ภาพท่ี 4.6 ปรอทน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดดวยอีเอ็มกอนในอัตราสวน 
 ที่แตกตางกนั 
 
 
 
 
 

ไมโครกรัมตอลิตร 

มิลลิกรัมตอลิตร 
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ภาพท่ี 4.7 แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบดั 
  ดวยอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกนั 

 
 

MPN ตอ 100 
มิลลิลิตร 
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 4.2.2 อิทธิพลของระยะเวลาในการบําบัดท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพของ
ตัวอยางนํ้าเสียจากคลองแสนแสบ 
 
  4.2.2.1 คาอุณหภูมิ 
  คาอุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่ เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และ ภาพที่ 4.8 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 1 
  จากการทดลอง คาอุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบที่ผานการ
บําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วันมีคาเทากับ 26.1, 26.1 และ 26.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับผลจาก
การวิเคราะหทางสถิต ิพบวา น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดไมมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาระยะเวลาในการบําบัดที่
แตกตางกันไมมีผลตออุณหภูมิเนื่องจากกระบวนการหมักในน้ําไมทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนเหมือนกับ
กระบวนการหมักของแข็ง อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดไมเกินมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด 
คือ ไมแตกตางจากอุณหภูมิน้ําธรรมชาตเิกิน 3 องศาเซลเซียส 
 
  4.2.2.2 คาความเปนกรดเปนดาง 
  คาความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางเปลา และน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็ม
กอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และ ภาพที่ 4.9 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 2 
  จากการทดลอง คาความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบ
ที่ผานการบําบัดมาแลว 3,6 และ 9 วันมีคาเทากับ 8.02, 8.09 และ 7.97 ตามลําดับผลจากการ
วิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัด มีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ น้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วันกับ6 วันมีความ
แตกตางกัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วัน กับ 9 วันมีความแตกตางกัน
(p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 6 วัน กับ 9 วัน มีความแตกตางกัน (p<0.05) 
แนวโนมของความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางจะมีความเปนกรดมากข้ึน เม่ือระยะเวลาใน
การบําบัดมากข้ึน อาจเปนเพราะการยอยสลายสารอินทรียของจุ ลินทรียทําให เกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด (นวลพรรณ ณ ระยอง และมงคลเพ็ญสายใจ, 2542 อางถึงใน ดํารงศักดิ์ 
พิริยะภัทรกิจ, 2549: 79) ซึ่งกาซคารบอนไดออกไซดเม่ือละลายอยูในน้ําจะทําใหความเปนกรดใน
น้ําสูงข้ึน  จึงเปนผลใหน้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัดในระยะเวลาที่นานกวามีความเปนกรดสูงกวา 
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อยางไรก็ตาม ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางยังอยูในชวงเกณฑมาตรฐานของน้ําผิวดิน
กําหนด คือ 5.00 – 9.00 
   
  4.2.2.3 คาบีโอดี 
  คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวน
ที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และ ภาพที่ 4.10 สวนการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ
ไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 3 
  จากการทดลอง คาบีโอดี ของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบที่ผานการบําบัด
มาแลว 3, 6 และ 9 วันมีคาเทากับ 6.89, 15.5 และ 7.29 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับผลจากการ
วิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่น้ําเสียที่ผานการบําบัด 3 วัน แตกตางกันกับน้ําเสียที่
ผานการบําบัด 6 วัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัด 9 วัน แตกตางกันกับน้ําเสียที่ผานการ
บําบัด 6 วัน (p<0.05) แตน้ําเสียที่ผานการบําบัด 3 วัน ไมแตกตางกันกับน้ําเสียที่ผานการบําบัด 9 วัน
(p>0.05) ซึ่งแนวโนมของคาบีโอดีในวันที่ 6 ของการบําบัด คาบีโอสูงข้ึน อาจเนื่องมาจากการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียแบบกะ (Batch) เปนการเจริญเติบโตในระบบปดซึ่งเปนการใหอาหารแก
จุลินทรียเพียงคร้ังเดียว อาหารของจุลินทรียจะคอย ๆ นอยลง จนทําใหอัตราการตายของจุลินทรีย
สูงข้ึน (นวลพรรณ ณ ระยอง และมงคลเพ็ญสายใจ, 2542 อางถึงใน ดํารงศักดิ์ พิริยะภัทรกิจ
,2549: 80) สงผลใหคาบีโอดีสูงข้ึนหลังจากการบําบัดไปแลว 6 วัน หลังจากนั้นจุลินทรียที่ตายจะ
กลายเปนอาหารของจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยูตอไปทําใหคาบีโอดีกลับมาลดต่ําลงอีกในระยะเวลา 9 
วันตอมา อยางไรก็ตาม คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางยังสูงกวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด 
คือ ไมเกิน 2.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.2.4 ปริมาณแอมโมเนยี 
  ปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางเปลา และน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอน 
ในอัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และภาพที่ 4.11 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 4 
  จากการทดลอง ปริมาณแอมโมเนีย ของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบที่ผาน
การบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน มีคาเทากับ 4.82, 1.90 และ 0.730 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดมีความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่น้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วัน มี
ความแตกตางกันกับน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 6 วัน และ 9 วัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผาน
การบําบัดมาแลว 6 วัน มีความแตกตางกันกับน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 9 วัน (p<0.05) โดย
ที่ปริมาณแอมโมเนียมีแนวโนมลดลงตามชวงเวลาอันเนื่องมาจากกระบวนการ Nitrification ซึ่ง
เปนกระบวนการเปล่ียนแอมโมเนียเปนแอมโมเนียไอออนใหเปนไนเตรต ซึ่งประกอบดวย 2 
กระบวนการคือ กระบวนการเปล่ียนแปลงแอมโมเนียไอออน หรือกาซแอมโมเนียใหเปนไนไตรต 
โดยกระบวนการ Nitrosificationหรือ AmmonniaOxidation และกระบวนการเปล่ียนแปลงไนไตรต
ใหเปนไนเตรทโดยกระบวนการ Nitrite Oxidation (Bitton,1994;Paul and Clark, 1996 อางถึงใน
สุบัณฑิต นิ่มรัตน , 2548: 23) กระบวนการNitrosification อาศัยแบคทีเรียที่ สําคัญ คือ 
Nitrosomonas, Nitrosolobus และNitrosovibrio สวนกระบวนการ Nitrite Oxidation อาศัย
แบคทีเรียที่สําคัญคือ Nitrobacter และ Nitrospira ซึ่งกระบวนการทั้ง 2 ใชเวลาประมาณ 4 วัน
และอยูในสภาวะมีอากาศจึงเปนผลทําใหปริมาณแอมโมเนียในน้ําเสียตัวอยางลดลง และมีความ
แตกตางกันในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตาม ปริมาณแอมโมเนียในน้ําเสียตัวอยางมีปริมาณสูงกวา
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ ไมเกิน 0.500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.2.5 ปริมาณไนเตรต 
  ปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และ ภาพที ่4.12 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 5 
  จากการทดลอง ปริมาณไนเตรต ของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบที่ผาน
การบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วันมีคาเทากับ 0.660, 0.530 และ 0.460 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับผลจากการวิเคราะหทางสถิต ิพบวา น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียที่ผานการบําบัดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่น้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วัน
กับ 6 วัน มีความแตกตางกัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วันมีความแตกตาง
กันกับน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 9 วัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 6 วัน กับ
9 วัน มีความแตกตางกัน (p<0.05) จากผลการวิเคราะห ปริมาณไนเตรตมีแนวโนมลดลงหาก
ระยะเวลาในการบําบัดมากข้ึน อันเนื่องมาจาก กระบวนการ Nitrification คือกระบวนการเปล่ียน
ไนเตรตเปนกาซไนโตรเจน ซึ่งกระบวนการดังกลาวตองอาศัยแบคทีเรียในกลุมไนตริไฟเออร
แบคทีเรียกลุมนี้เปนแบคทีเรียที่อยูในสภาพมีอากาศ และตองใชเวลามากกวา 4 วัน (สุบัณฑิต นิ่มรัตน, 
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2548: 24) ซึ่งทําใหปริมาณไนเตรตในน้ําเสียตัวอยางมีปริมาณลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มข้ึน 
อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัด มีปริมาณไนเตรตต่ํากวามาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด 
คือ ไมเกิน 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.2.6 ปริมาณปรอท 
  ปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และ ภาพที ่4.13 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 6 
  จากการทดลอง ปริมาณปรอท ของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบที่ผานการ
บําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วันมีคาเทากับ 0.360, 0.200 และ 0.060 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ
ผลจากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําเสียตัวอยางเปลา และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยทีน่้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วัน กับ 6 วัน 
มีความแตกตางกัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วันมีความแตกตางกันกับ
น้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 9 วัน (p<0.05) และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 6 วัน กับ 9 วัน 
มีความแตกตางกัน (p<0.05) จากผลการวิเคราะหปริมาณปรอทมีแนวโนมลดลง อันเนื่องมาจาก
การดูดซับโดยจุลินทรีย การดูดซับปรอทของจุลินทรียในสภาพที่ไมมีชีวิตนั้นมีการดูดซับไดดีไม
แตกตางกันกับสภาพที่มีชีวิต (ดํารงศักดิ์ พิริยะภัทรกิจ, 2549: 80) ระยะเวลาในการบําบัดที่นาน
ข้ึนจุลินทรียในน้ําเสียตัวอยางไดมีการเติบโตและตายลง ทําใหเกิดการดูดซับที่มากข้ึนทําให
ปริมาณปรอทในน้ําเสียตัวอยางมีปริมาณลดลงตามระยะเวลา อยางไรก็ตาม ปริมาณปรอทในน้ํา
เสียตัวอยางทั้งหมดนอยกวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ 2.00 ไมโครกรัมตอลิตร 
 
  4.2.2.7 ปริมาณตะกั่ว 
  ปริมาณตะกั่ว ของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัดดวย
ระยะที่แตกตางกัน มีคาต่ํากวา 0.0200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีการวิเคราะหแบบ Flame Atomic 
Absorption ปริมาณตะกั่วนอยมากจนเคร่ืองมือไมสามารถตรวจวัดได จึงไมสามารถนํามา
วิเคราะหทางสถิติได 
 
  4.2.2.8 ปริมาณแคดเมียม 
  ปริมาณแคดเมียมของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัด
ดวยระยะเวลาที่แตกตางกัน มีคาต่ํากวา 0.00200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีการวิเคราะหแบบ 
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Flame Atomic Absorption ปริมาณแคดเมียมนอยมากจนเคร่ืองมือไมสามารถตรวจวัดได จึงไม
สามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได 
 
  4.2.2.9 ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
  ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่
เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน แสดงไวในตาราง 4.3 และ ภาพที ่4.14 สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 7 
  จากการทดลอง ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางจากคลอง
แสนแสบที่ผานการบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน มีคาเทากับ 2.73×10.03,2.23×10.03 และ 
1.30×10.03 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ตามลําดับผลจากการวิเคราะหทางสถิติพบวา น้ําเสีย
ตัวอยางเปลา และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยที่ น้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3 วัน กับ 6 วัน มีความแตกตางกัน (p<0.05) และน้ําเสียที่
ผานการบําบัดมาแลว 3 วัน มีความแตกตางกันกับน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 9 วัน (p<0.05) 
และน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 6 วัน กับ 9 วัน มีความแตกตางกัน (p<0.05) จากผลการ
วิเคราะห ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมมีแนวโนมที่ลดลงเม่ือระยะเวลาในการบําบัดมากข้ึน 
นาจะเปนผลมาจากสภาพแวดลอมมีความแตกตางกันกับสภาพแวดลอมภายในลําไสของ
สัตวเลือดอุน ซึ่งไมเหมาะแกการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเนื่องจากแบคทีเรีย     
ในกลุมนี้อาศัยอยูในลําไสของสัตวเลือดอุน ทําใหแบคทีเรียนอยลงเม่ือระยะเวลาในการบําบัดมาก
ข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินี ทิพากร (2527: 144) และดํารงศักดิ์ พิริยะภัทรกิจ (2549: 82) 
อยางไรก็ตามปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมในน้ําเสียตัวอยางยังต่ํากวามาตรฐานน้ําผิวดิน
กําหนด คือ ไมเกิน 2.00×10.04 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร 
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ตารางท่ี 4.3 คุณภาพของน้ําเสียตัวอยางในคลองแสนแสบในระยะเวลา 3, 6 และ 9 วัน 
 

คุณภาพของน้ําเสีย
ตัวอยางในคลองแสน

แสบ 

มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําผิวดิน 

คุณภาพของน้ํา
เสียกอนการบําบัด 

คุณภาพของน้ําเสีย 
ที่ผานการบําบัด 

3 วัน 

คุณภาพของน้ําเสีย 
ที่ผานการบําบัด 

6 วัน 

คุณภาพของน้ําเสีย 
ที่ผานการบําบัด 

9 วัน 

CV 
(รอยละ) 

อุณหภูมิ(°C)n.s ธ’ 26.5 26.1 26.1 2.61 0.67 
กรด – ดาง 5.00 – 9.00 8.30 8.20a 8.09b 7.98c 0.21 
คาบีโอดี  

(มิลลิกรัมตอลิตร) 
<2.00 22.0 6.89b 15.5a 7.29b 5.12 

ปริมาณแอมโมเนีย  
(มิลลิกรัมตอลิตร)  

<0.500 4.62 4.82a 1.90b 0.730c 3.00 

ปริมาณไนเตรต 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

<5.00 0.038 0.660a 0.530b 0.460c 5.27 

ปริมาณปรอท 
(ไมโครกรัมตอลิตร) 

<2.00 0.200 0.360a 0.200b <0.060c 31.0 

ปริมาณตะกั่ว 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

<0.0500 <0.0200 <0.0200 <0.0200 <0.0200  

ปริมาณแคดเมียม 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

<0.0500 <0.00200 <0.00200 <0.00200 <0.00200  

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
(MPN ตอ 100มิลลิลิตร) 

<2.00×10.04 13.0×10.04 2.73×10.03a 2.23×10.03b 1.30×10.03c 15.3 

หมายเหต:ุ ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3.00 องศาเซลเซียส 
       n.s หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

abc อักษรที่ตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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26.5

26.1

26.1

26.1

25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียผานการบําบัด 3 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 6 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 9 วัน

 
 
ภาพท่ี 4.8 อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดและน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3, 6 

และ 9 วัน 
 

8.30

8.20

8.09

7.97

7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียผานการบําบัด 3 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 6 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 9 วัน

 
 
ภาพท่ี 4.9 ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดและน้ําเสียที่ผานการบําบัด

มาแลว 3, 6 และ 9 วัน 
 
 
 
 

องศาเซลเซียส 
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22.00

6.89

15.51

7.29

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียผานการบําบัด 3 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 6 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 9 วัน

 
 
ภาพท่ี 4.10 บีโอดีของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดและน้ําเสียที่ผานการบําบดัมาแลว 3, 6 
 และ 9 วัน 
 

4.62

4.82

1.90

0.73

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียผานการบําบัด 3 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 6 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 9 วัน

 
 
ภาพท่ี 4.11 แอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบดัและน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3, 6

และ 9 วัน 
 
 
 

มิลลิกรัมตอลิตร 

มิลลิกรัมตอลิตร 



61 
 

0.0380

0.660

0.530

0.460

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียผานการบําบัด 3 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 6 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 9 วัน

 
 
ภาพท่ี 4.12 ไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดและน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3, 6 

และ 9 วัน 
 

0.200

0.360

0.200

0.060

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400

น้ําเสียกอนการบําบัด

น้ําเสียผานการบําบัด 3 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 6 วัน

น้ําเสียผานการบําบัด 9 วัน

 
 
ภาพท่ี 4.13 ปรอทของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดและน้ําเสียที่ผานการบําบดัมาแลว 3, 6 
 และ 9 วัน 
 
 
 

มิลลิกรัมตอลิตร 

ไมโครกรัมตอลิตร 
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ภาพท่ี 4.14 แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดและน้ําเสียที่ผาน 

การบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน 
 

MPN ตอ 100 
มิลลิลิตร 
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 4.2.3 อิทธิพลรวมระหวางอัตราสวนอีเอ็มกอนท่ีแตกตางกันในการบําบัดกับ
ระยะเวลาท่ีใชในการบําบัดท่ีมีผลตอนํ้าเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบ 
 อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันคือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) 
และ 1.20  กรัม (6.00 : 100) กับระยะเวลาที่ใชในการบําบัด คือ 3, 6  และ 9 วัน มีผลตอคุณภาพ
น้ําเสียตัวอยางโดยใชตัวชี้วัดไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดเปนดาง คาบีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรต 
ปรอท และแบคทเีรียกลุมโคลิฟอรม ผลการวิเคราะหทางสถิติมีดังนี ้
 
  4.2.3.1 อุณหภูมิ 
  อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางคือ 0.400 กรัม 
(2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 :100) และ 1.20 กรัม (6.00 :100) กับระยะเวลาที่ใชในการบําบัด 
คือ 3, 6 และ 9 วัน ไดแสดงไวในตาราง 4.4 และ ภาพที่ 4.15 สวนการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 1 
  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันและระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกัน ไมมีปฏิสัมพันธตอกันน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตาง
กันและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตออุณหภูมิของน้ํา
เสียตัวอยาง (p<0.05) โดยที่อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางอยูในชวง 26.1 – 26.5องศาเซลเซียส 
 
  4.2.3.2 ความเปนกรดเปนดาง 
  ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตาง
กัน คือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) กับ
ระยะเวลาที่ใชในการบําบัด คือ 3,  6 และ 9 วัน แสดงไวในตาราง 4.4 และ ภาพที่ 4.16 สวนการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 2 
  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกัน และระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกัน ไมมีปฏิสัมพันธตอกันน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตาง
กัน และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอความเปนกรด
เปนดางของน้ําเสียตัวอยาง (p<0.05) โดยที่น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดอยูในเกณฑที่มาตรฐานน้ําผิว
ดินกําหนดคือ 5.00 – 9.00 
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  4.2.3.3 คาบีโอดี 
  คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันคือ 0.400
กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) กับระยะเวลาที่ใชในการ
บําบัด คือ 3, 6 และ 9 วัน แสดงไวในตาราง 4.4 และ ภาพที่ 4.17 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 3 
  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันและระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกัน ไมมีปฏิสัมพันธตอกัน น้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตาง
กัน และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอคาบีโอดีของน้ํา
เสียตัวอยาง (p<0.05) โดยที่น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีคาบีโอดีเกินเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดิน
กําหนด คือ ไมเกิน 2.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.3.4 ปริมาณแอมโมเนยี 
  ปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกัน
คือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) กับระยะเวลา
ที่ใชในการบําบัด คือ 3,  6 และ 9 วัน ไดแสดงไวในตาราง 4.4 และ ภาพที่ 4.18 สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 4 
  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันและระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกันมีปฏิสัมพันธตอกัน น้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยมีอิทธิพลรวมกันตอปริมาณแอมโมเนียของ
น้ําเสียตัวอยาง (p>0.05) โดยปริมาณแอมโมเนียมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาในทุกระดับของ
การใชอีเอ็มกอน ขณะที่น้ําเสียตัวอยางมีปริมาณแอมโมเนียสูงกวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดิน
กําหนด คือ ตองต่ํากวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เกือบทั้งหมด ยกเวนน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอน 
1.20 กรัม (6.00 : 100) ระยะการบําบัด 9 วัน 
   
  4.2.3.5 ปริมาณไนเตรต 
  ปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันคือ 
0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) กับระยะเวลาที่ใช
ในการบําบัด คือ 3, 6 และ 9 วัน แสดงไวในตาราง 4.4 และ ภาพที่ 4.19 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 5 
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  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันและระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกัน ไมมีปฏิสัมพันธตอกัน น้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตาง
กัน และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอปริมาณไนเตรต
ของน้ําเสียตัวอยาง (p<0.05) อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางอยูในเกณฑที่มาตรฐานน้ําผิวดิน
กําหนดคือ ไมเกิน 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
  4.2.3.6 ปริมาณปรอท 
  ปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกัน คือ 
0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 : 100) กับระยะเวลาที่ใช
ในการบําบัด คือ 3, 6 และ 9 วัน แสดงไวในตาราง 4.4 และภาพที่ 4.20 สวนการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก. 6 
  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกันและระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกันไมมีปฏิสัมพันธตอกันน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกนั 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอปริมาณปรอทของน้าํ
เสียตัวอยาง (p<0.05) โดยที่น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือ ไม
เกิน 2.00 ไมโครกรัมตอลิตร 
 
  4.2.3.7 ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
  ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางที่บําบัดอัตราสวนอีเอ็มกอน
ที่แตกตางกันคือ 0.400 กรัม (2.00 : 100), 0.800 กรัม (4.00 : 100) และ 1.20 กรัม (6.00 :100) 
กับระยะเวลาที่ใชในการบําบัด คือ 3, 6 และ 9 วัน แสดงไวในตาราง 4.4 และ ภาพที่ 4.21 สวน
การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติไดแสดงไวใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.7 
  ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนอีเอ็มกอนที่แตกตางกัน และระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกัน ไมมีปฏิสัมพันธตอกัน น้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน 
และระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน ทั้งสองปจจัยไมมีอิทธิพลรวมกันตอปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยาง (p<0.05) โดยที่น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดยังอยู ในเกณฑ
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือไมเกิน 2.00× 10.04 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร 
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ตารางท่ี 4.4 คุณภาพของน้ําเสียตัวอยางในคลองแสนแสบที่มีการเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกนั 
 

คุณภาพน้ําเสีย
ตัวอยางในคลอง

แสนแสบ 
ปฏิสัมพันธ 

มาตรฐาน
น้ําผิวดิน 

น้ําเสียตัวอยางไมไดเติมอีเอ็ม
กอน 

น้ําเสียตัวอยางเติมอีเอ็มกอน  
0.4 กรัม (2: 100) 

น้ําเสียตัวอยางเติมอีเอ็มกอน 
0.8 กรัม (4: 100) 

น้ําเสียตัวอยางเติมอีเอ็มกอน 
1.2 กรัม (6: 100) 

3 วัน 6 วัน 9 วัน 3 วัน 6 วัน 9 วัน 3 วัน 6 วัน 9 วัน 3 วัน 6 วัน 9 วัน 
อุณหภูมิ(°C) N.I. ธ’ 26.2 26.1 26.0 26.2 26.1 26.1 26.1 26.0 26.2 26.1 26.2 26.2 

กรด – ดาง N.I. 5.00 – 9.00 8.41 8.28 8.16 8.24 8.13 7.97 8.12 8.04 7.91 8.02 7.93 7.83 

คาบีโอดี  
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

N.I. <2.00 6.40 14.95 7.80 6.75 15.15 6.8 7.20 16.00 7.30 7.2 15.95 10.13 

ปริมาณแอมโมเนีย  
(มิลลิกรัมตอลิตร)  

I <0.50 5.01a 2.60c 1.05g 4.83b 2.14d 0.99  g 4.78b 1.56e 0.50h 4.67b 1.30f 0.39h 

ปริมาณไนเตรต 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

N.I. <5.00 0.70 0.55 0.47 0.72 0.53 0.52 0.63 0.53 0.44 0.61 0.49 0.42 

ปริมาณปรอท 
(ไมโครกรัมตอลิตร) 

N.I. <2.00 0.40 
 

0.25 0.05 0.35 
 

0.25 0.05 0.35 
 

0.15 
 

0.10 0.35 0.15 0.05 

แบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรม 

(MPN ตอ 100
มิลลิลิตร) 

N.I. <2×104 1,400 1,070 405 1,850 1,400 810 3,100 2,700 1,750 4,550 3,750 2,250 

หมายเหต:ุ ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3.00 องศาเซลเซียส 
                             Iหมายถึง มีปฏิสัมพันธระหวางระยะเวลาในการบําบัดกับอัตราสวนอีเอ็มกอน 
  N.I. หมายถึง ไมมีปฏิสัมพันธระหวางระยะเวลาในการบําบัดกับอัตราสวนอีเอ็มกอน

abcdefgh อักษรที่ตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

66  
66 
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ภาพท่ี 4.15 อุณหภูมิน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบดัที่แตกตางกนั 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.16 ความเปนกรดเปนดางน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัด

ที่แตกตางกนั 

องศาเซลเซียส 

5.00 – 9.00  

ตามธรรมชาต ิ
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ภาพท่ี 4.17 บีโอดีน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบดัที่แตกตางกนั 
 
 

ภาพท่ี 4.18 แอมโมเนียน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดทีแ่ตกตางกัน 
 

มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 

มิลลิกรัมตอลิตร 

2.00 
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ภาพท่ี 4.19 ไนเตรตน้ําเสียตัวอยางทีเ่ติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 ปรอทน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบดัทีแ่ตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 

มิลลิกรัมตอลิตร 

ไมโครกรัมตอลิตร 
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ภาพท่ี 4.21 แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการ

บําบัดที่แตกตางกัน 
 

MPN ตอ  
100 มิลลิกรัม 



71 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบดวยอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกันคือ 2.00: 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ชวงระยะเวลาที่ใชในการ
บําบัด 3, 6 และ 9 วัน สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 
 
 5.1.1 อิทธิพลของอีเอ็มกอนในอัตราสวนท่ีแตกตางกันตอคุณภาพนํ้าเสียตัวอยาง
จากคลองแสนแสบ 
 อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลอง 26.5 องศาเซลเซียส น้ําเสียตัวอยางเปลา
และน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันอยูในชวง 26.0 – 26.2 องศา
เซลเซียส การเติมตัวบําบัดอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันสงผลใหอุณหภูมิในน้ําเสียตัวอยาง
ไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดอยูในเกณฑที่มาตรฐานน้ําผิวดินไดกําหนด
คือ ไมสูงกวาอุณหภูมิน้ําตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 8.30 น้ําเสียตัวอยาง
เปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันอยูในชวง 7.83 – 8.4 การเติม
ตัวบําบัดอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน สงผลตอคาความเปนกรดเปนดางของน้ําเสีย
ตัวอยางมีความแตกตางกัน โดยถาเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่มากข้ึนจะทําใหความเปนกรดของ
น้ําเสียตัวอยางเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีความเปนกรดเปนดางอยูในเกณฑที่
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ 5.00 – 9.00 
 คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 22.0 มิลลิกรัมตอลิตรน้ําเสียตัวอยาง
เปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันอยูในชวง 6.40 – 16.0 
มิลลิกรัมตอลิตร การเติมตัวบําบัดอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันสงผลตอคาบีโอดีในน้ําเสีย
ตัวอยางไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีคาบีโอดีสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ ไมเกิน 2.00 มิลิกรัมตอลิตร 
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 ปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดเทากับ 4.62 มิลลิกรัมตอลิตร น้ํา
เสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันอยูในชวง 0.390 –
5.01 มิลลิกรัมตอลิตร การเติมตัวบําบัดอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันมีผลตอปริมาณ
แอมโมเนียในน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน เม่ือเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่มากข้ึนปริมาณ
แอมโมเนียกลับลดลง อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดสูงกวาเกณฑที่มาตรฐานน้ําผิวดิน
กําหนด คือ 0.500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดเทากับ 0.0380 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําเสีย
ตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันอยูในชวง 0.420 – 
0.720 มิลลิกรัมตอลิตร การเติมตัวบําบัดอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณ   
ไนเตรตในน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน โดยที่การเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่มากข้ึนสงผลให
ปริมาณไนเตรตในน้ําเสียตัวอยางลดลง อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางสวนใหญอยูต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือ 5.00มิลลิกรัมตอลิตร  
 ปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดเทากับ 0.200 ไมโครกรัมตอลิตร น้ําเสีย
ตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันมีคาอยูในชวง 0.400 – 
0.050 ไมโครกรัมตอลิตร การเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณปรอทในน้ํา
เสียตัวอยางไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามน้ําเสียตัวอยางทั้งหมดอยูต่ําวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดิน
กําหนดคือ 0.00200 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณตะกั่วของน้ําเสียกอนการบําบัดน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติม     
อีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันมีคาต่ํากวา 0.0200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีวิเคราะหแบบ 
Flame Atomic Absorption ไมสามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได อยางไรก็ตามเกณฑมาตรฐาน
น้ําผิวดินกําหนดปริมาณตะกั่วตองไมเกิน 0.0500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณแคดเมียมของน้ําเสียกอนการบําบัดน้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางทีเ่ตมิ
อีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกันมีคาต่ํากวา 0.00200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีวิเคราะหแบบ 
Flame Atomic Absorption ไมสามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได อยางไรก็ตามเกณฑมาตรฐาน
น้ําผิวดินกําหนดปริมาณแคดเมียมตองไมเกิน 0.0500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดเทากับ 13.0×10.04 
MPN ตอ 100 มิลลิลิตร น้ําเสียตัวอยางเปลาและน้ําเสียตัวอยางที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่
แตกตางกันอยูในชวง 958 – 3,510 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร การเติมตัวบําบัดอีเอ็มกอนใน
อัตราสวนที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมแตกตางกันโดยที่การเติมอีเอ็ม
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กอนในอัตราสวนที่มากข้ึนสงผลใหปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมมากข้ึนดวย อยางไรก็ตาม น้ํา
เสียตัวอยางทั้งหมดอยูต่ําวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือ ไมเกิน 2.00×10.04 MPN ตอ 
100 มิลลิลิตร  
 
 5.1.2 อิทธิพลของระยะเวลาในการบําบัดท่ีแตกตางกันตอคุณภาพนํ้าเสียตัวอยาง
จากคลองแสนแสบ 
 อุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 26.5 องศาเซลเซียส น้ําเสียตัวอยาง
หลังการบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน อยูในชวง 26.0 – 26.2 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกันสงผลตออุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางไมแตกตางกัน น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดอยู
ในเกณฑที่มาตรฐานน้ําผิวดินไดกําหนดคือ ไมสูงกวาอุณหภูมิน้ําตามธรรมชาติเกิน 3.00 องศา
เซลเซียส 
 ความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 8.30 น้ําเสียตัวอยาง
หลังการบําบัดมาแลว 3,6 และ 9 วัน อยูในชวง 7.83 – 8.41 ระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน
สงผลตอความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน โดยที่ระยะในการบําบัดมากข้ึน
ความเปนกรดของน้ําเสียตัวอยางจะมากข้ึนดวย อยางไรก็ตามน้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีความเปน
กรดเปนดางอยูในเกณฑที่มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือ 5.00 – 9.00 
 คาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 22.0 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําเสียตัวอยาง
หลังการบําบัดมาแลว 3,6 และ 9 วัน อยูในชวง 6.4 – 16.0 มิลลิกรัมตอลิตรระยะเวลาในการ
บําบัดที่แตกตางกันสงผลตอคาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน โดยที่ระยะเวลา 3 วัน ถึง 6  วัน 
คาบีโอดีจะสูงข้ึน แตระยะเวลา 6 วัน ถึง 9 วัน คาบีโอดีกลับลดต่ําลง น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีคา
บีโอดีสูงกวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือ 2.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 4.62 มิลลิกรัมตอลิตร น้ํา
เสียตัวอยางหลังการบําบัดมาแลว 3,6 และ 9 วัน อยูในชวง 0.39 – 5.01 มิลลิกรัมตอลิตร
ระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน 
โดยที่ระยะเวลาในการบําบัดเพิ่มข้ึนปริมาณแอมโมเนียกลับลดลง น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมี
ปริมาณแอมโมเนียสูงกวาเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ 0.500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 0.040 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําเสีย
ตัวอยางหลังการบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน อยูในชวง 0.420 – 0.720 มิลลิกรัมตอลิตร
ระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน โดย
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ที่ระยะเวลาในการบําบัดเพิ่มข้ึนปริมาณไนเตรตจะสูงข้ึนดวย น้ําเสียตัวอยางสวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําผิวดินกําหนด คือ 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร  
 ปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 0.200 ไมโครกรัมตอลิตร น้ําเสีย
ตัวอยางหลังการบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน อยูในชวง 0.400 – 0.050 ไมโครกรัมตอลิตร
ระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน โดยที่
ระยะเวลาในการบําบัดเพิ่มข้ึนปริมาณปรอทกลับลดลง น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีปริมาณปรอทอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินคือ ไมเกิน 2.00 ไมโครกรัมตอลิตร 
 ปริมาณตะกั่วของน้ําเสียตัวอยางกอนการบําบัดน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาแลว 3, 6 และ 
9 วัน ต่ํากวา 0.0200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีวิเคราะหแบบ Flame Atomic Absorption ไม
สามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได อยางไรก็ตามเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดปริมาณตะกั่ว
ตองไมเกิน 0.0500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณแคดเมียมของน้ําเสียกอนการบําบัดน้ําเสียตัวอยางที่ผานการบําบัดมาแลว 3,6
และ  9  วัน มีคาต่ํากวา 0.00200 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยวิธีวิเคราะหแบบ Flame Atomic Absorption
ไมสามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได อยางไรก็ตาม เกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดปริมาณ
แคดเมียมตองไมเกิน 0.0500 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมน้ําเสียตัวอยางกอนการทดลองเทากับ 1.3X10.04 MPN 
ตอ 100 มิลลิลิตร น้ําเสียตัวอยางหลังการบําบัดมาแลว 3, 6 และ 9 วัน อยูในชวง 1,300 – 2,730 
MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกันสงผลตอปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมของน้ําเสียตัวอยางแตกตางกัน โดยที่ระยะเวลาในการบําบัดเพิ่มข้ึนปริมาณแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมกลับลดลง อยางไรก็ตาม น้ําเสียตัวอยางทั้งหมดมีปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมต่ํา
กวามาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดคือ 20,000 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร 
 
 5.1.3 อิทธิพลรวมระหวางการเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนท่ีแตกตางกันระยะเวลา
ในการบําบัดท่ีแตกตางตอคุณภาพนํ้าเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบ 
 การเติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนที่แตกตางกัน คือ 2.00 : 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 
กับระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน คือ 3, 6 และ 9 วัน สวนใหญแลวไมมีปฏิสัมพันธตอกัน 
โดยมีปริมาณไนเตรตเทานั้นที่ปจจัยทั้งสองมีอิทธิพลรวมกันในทิศทางเดียวกัน 
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 สรุปวา น้ําเสียตัวอยางจากคลองแสนแสบที่ผานการบําบัดดวยอีเอ็มกอน มีผลตอคุณภาพ
น้ําเสียไมแตกตางกันกับน้ําเสียที่ผานการบําบัดดวยจุลินทรียตามธรรมชาติจากคลองแสนแสบ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของอีเอ็มกอนในการบําบัดน้ําเสียกรณีศึกษาคลองแสนแสบ
คร้ังนี้มีขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปดังนี้ 
 5.2.1 ในการศึกษาเกี่ยวกับการลดปริมาณโลหะหนัก ควรเลือกแหลงน้ําเสียที่มีปริมาณ
โลหะหนักปนเปอนในปริมาณที่สามารถเห็นผลไดอยางชัดเจน หรือควรมีการออกแบบการทดลอง
เลือกใหศึกษาเฉพาะโลหะหนักเพื่อที่จะไดผลการทดลองที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 5.2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยการเติมอากาศและอับอากาศ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
บําบัดของจุลินทรียที่ใชอากาศและไมใชอากาศของตัวบําบัด 
 5.2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับความลึก เพราะเนื่องจากตัวบําบัดอีเอ็มกอนถกูออกแบบ
ใหจมตัวลงเพื่อบําบัดตะกอนใตน้ํา 
 5.2.4 ควรมีการศึกษาการเพิ่มระยะเวลาในการทดลองและความถี่ในการตรวจวัดเพื่อให
เห็นผลในระยะยาว 
 5.2.5 ควรเพิ่มตัวชี้วัดสารแขวนลอยหรืออัตราการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตเพื่อใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบําบัด  
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ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ 
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  ตาราง ก.1 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของอุณหภูมิของน้ําเสียตัวอยางจากคลองแสน
แสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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ตาราง ก.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของความเปนกรดเปนดางของน้ําเสียตัวอยาง 
                    จากคลองแสนแสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดทีแ่ตกตางกนั 
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ตาราง ก.3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของคาบีโอดีของน้ําเสียตัวอยางจากคลอง 
                   แสนแสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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ตาราง ก.4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณแอมโมเนียของน้ําเสียตัวอยางจาก
คลองแสนแสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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ตาราง ก.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณไนเตรตของน้ําเสียตัวอยางจาก
คลองแสนแสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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ตาราง ก.6 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณปรอทของน้ําเสียตัวอยางจากคลอง 
                  แสนแสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่แตกตางกัน 
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ตาราง ก.7 การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมของน้ําเสีย
ตัวอยางจากคลองแสนแสบที่เติมอีเอ็มกอนในอัตราสวนและระยะเวลาในการบําบัดที่
แตกตางกัน 
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95 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ข.5 สภาพแวดลอมที่ทําการทดลองโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ข.6 สภาพน้ําภายในอางทดลอง 

 



96 
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