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การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนที่มีผลต่อการจัดการน้า
เสียชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ระบบบ้าบัดน้าเสีย
รวมของชุมชน และศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือนจากระบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และเก็บ
แบบสอบถามในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กรรมการชุมชนหมู่บ้าน
กิตตินิเวศน์ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ้านวน 10 คน และคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย จ้านวน 291 คน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้าทิงที่ได้จากบ่อพักน้าเสียในชุมชนหมู่บ้านกิตติ
นิเวศน์ เพื่อวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้าเสียใน
ครัวเรือน วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ เชิงปริ มาณจากข้ อมูล แบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมส้ าเร็จรูปทางสถิ ติ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการเปรียบเทียบผลการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ทิ ง ด้ ว ยค่ า t - test และ p – value ก้ า หนดระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% (ค่ า
ความคลาดเคลื่อน 0.05) โดยใช้ One-sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบผลความแตกต่างของคุณภาพ
น้าทิงกับค่ามาตรฐานการควบคุมน้าทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดไว้ และ
ใช้ Paired-Samples T-Test ในการเปรี ย บเที ย บผลความแตกต่ า งของคุ ณ ภาพน้ า ทิ งก่ อ นด้ า เนิ น
โครงการและหลั งการด้าเนิน โครงการ แล้ ว ใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในที่มีผลต่อการจัดการน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มี
จ้านวนผู้อยู่อาศัย 2 – 4 คน พฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ย
22.85 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และมีค่าน้าประปาเฉลี่ย 261.72 บาทต่อเดือน การจัดการน้าเสี ยก่อน
ระบายน้าทิงส่วนใหญ่ใช้ตะแกรงดักเศษอาหารและการแยกน้ามัน และมีครัวเรือนไม่ถึงร้อยละ 50 ทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมในด้านการจัดการน้าเสียต่าง ๆ ของชุมชน พฤติกรรมการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้บ้าบัด
น้าเสียที่ครัวเรือนส่วนใหญ่น้ามาใช้เป็นประจ้าทุกวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุง

ข
กระบวนการด้าเนินการ ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการบ้าบัดน้าเสียจากครัวเรือนท้าให้ค่า
คุณภาพน้าทิงหลังด้าเนินโครงการ มีค่า pH ใกล้เคียงค่าความเป็นกลาง (pH = 7) โดยค่า pH ลดลง
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ค่ า BOD ค่ า TKN และน้ า มั น และไขมั น มี ค่ า ลดลงแต่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส้าคัญ ส่วนค่าสารแขวนลอย ค่าสารที่ละลายได้ทังหมด ค่าซัลไฟต์ มีค่าเพิ่มขึนแต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05
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The objectives of this research are to study household water use behavior affecting
to community wastewater management system, to apply Clean Technology (CT) for
household wastewater treatment and to find out the effectiveness of this technology
prior to releasing wastewater to community treatment pond and to public water source
afterward. Data and information were collected from interviews and questionnaire to
residents and committee of Kittiniwet Village and from the wastewater quality test before
and after using the CT treatment. Content Analysis to interviews results and descriptive
statistics used i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation were used to
describe tre findings The results of the wastewater quality examination with t-test and
p-value, determine the confidence level at 95% (error value 0.05) by using One-sample
T-Test to compare the difference of effluent quality with Standard values for wastewater
control from land allocation type B according to the regulations of the Pollution Control
Department, and Paired-Samples T-Test to compare the difference of wastewater quality
before the application of CT project and after the project. Then SWOT Analysis was
employed to exam external factors and internal factors that affect wastewater

ง
management of the village housing community. According to studies, it has been found
that most households have 2 - 4 residents, average water consumption of each house
was 22.85 cubic meter per month and the water charge was about 261.72 Baht per
month. Most households have waste water management before draining by using trap
for food waste and oil separation, less than 50 percent of households that participate in
community waste water management activities. Clean Technology Methods were utilized
in daily life by changing household appliances and operation process improvement.
Applying clean technology to treat wastewater from households causes the wastewater
quality after the project has a pH value close to the neutral value (pH = 7) with a
significant decrease in pH, BOD, TKN and oil and fat values which were decreased but
they are no significant difference as compared to the values before using the CT
while Suspended Solids Total Dissolved Solid and Sulfide values were increased but they
are not significantly different at the level of 0.05.
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บทน้า
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญ
ปั จ จุ บั น ปั ญ หามลพิ ษ ทางน้ า ในประเทศไทยได้ ท วี ค วามรุ น แรงขึ นและส่ ง ผลกระทบต่ อ
คุณภาพน้าในแม่น้าหลายสาย จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้าแหล่งน้าผิว
ดิน (Water Quality Index: WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปี 2561 คุณภาพน้า 59 แม่น้าสาย
หลัก และ 6 แหล่งน้านิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 45 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 12
ไม่ มี แ หล่ ง น้ า ที่ คุ ณ ภาพน้ า อยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรมมาก (ตั งแต่ ปี 2552) แหล่ ง น้ า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพดีมากกว่าภาคอื่น ภาคกลางมีคุณภาพน้าเสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่น
ทังนี ภาพรวมในรอบ 10 ปี (ปี 2552-2561) คุณภาพน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562) ซึ่งการวัดคุณภาพน้าในแม่น้าเขตภาคกลางพบว่า แม่น้าเจ้าพระยาตังแต่นครสวรรค์ลง
มาถึงพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ตังแต่ปทุมธานีลงมาถึงสมุทรปราการ อยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรม แม่น้าท่าจีนจังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์พอใช้ตังแต่สุพรรณบุรีจนถึงสมุทรสาคร อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมจนถึงเสื่อมโทรมมาก แม่น้าแม่กลอง เขตจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงอ้า เภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรีอยู่ในเกณฑ์พอใช้จนถึงดีตังแต่เขตอ้าเภอเมืองราชบุรีถึงสมุทรสงคราม อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ , 2559b) โดยคุ ณ ภาพน้ า เฉลี่ ยแถบลุ่ ม แม่ น้ า เจ้า พระยาตอนล่ า งตั งแต่ น นทบุ รีถึง
สมุทรปราการ ในปี 2559 อยู่ ในเกณฑ์เสื่ อมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ , 2561) สาเหตุของปัญหา
คุณภาพน้าที่ส้าคัญ สาเหตุที่ท้าให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาจากการระบายน้าเสียที่ไม่ผ่านการบ้าบัด
และการระบายน้าทิงซึ่งบ้าบัดไม่ได้ตามมาตรฐาน ที่ก้า หนดลงสู่แหล่งน้าปัจจุบันน้าเสียจากชุมชน
21 ล้านครัวเรือน หรือจากประชากร 66 ล้านคน ท้าให้เกิดน้าเสียมากถึง 9.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ได้รับการบ้าบัดเพียง 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 33 ของปริมาณน้าเสียที่เกิดขึน จาก
ระบบที่จัดสร้างขึนและเดินระบบได้ 97 แห่ง ขณะที่การบ้าบัดน้าเสียของสถานประกอบการต่าง ๆ
จากการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายเฉลี่ ยร้อยละ 48 (กรมควบคุมมลพิษ,
2561) โดยในอดีตเมื่อประชากรมีจ้านวนน้อยท้าให้เกิดน้าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ในปริมาณน้อย น้า
เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ นจึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเนื่ อ งจากความสามารถในการรองรั บ มลพิ ษ ของแหล่ ง รั บน้า
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ธรรมชาติยังมีมาก ท้าให้แหล่งน้าสามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติได้ทันจึงไม่เกิดการเน่าเสียขึน ต่อมาเมื่อ
ประชากรเพิ่มมากขึน ชุมชนมีการขยายตัวรวมทังการเติบโตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท้า
ให้เกิดน้าเสียในปริมาณมากเกินกว่าที่แหล่งน้าจะสามารถบ้าบัดตัวเองได้ทัน เกิดปัญหาการเน่าเสีย
ของแหล่งน้าตามมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหา
สุขภาพอนามัย และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนันเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและรักษาไว้ ซึ่ง
ทรั พ ยากรแหล่ ง น้ า ธรรมชาติ ก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยน้ า เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ า สาธารณะจึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งมี
กระบวนการป้องกันและบ้าบัดน้าเสียที่เหมาะสม
น้าเสียที่มีความสกปรกที่มีสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ต้องการออกซิเจน(BOD) จะมีโอกาสสร้าง
ปัญหาแก่แหล่งน้า น้าเสียที่มีความสกปรกของสารเสี่ยงอันตรายแม้จะไม่ท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้า (DO) ในแหล่งน้าลดต่้าลงโดยตรง แต่ก็อาจท้าให้แหล่งน้านันปนเปื้อนสารที่เป็นพิษ เช่น
โลหะหนัก เป็นต้น ซึ่งมีโอกาสที่จะย้อนกลับสู่มนุษย์โดยการดื่มน้า หรือผ่านทางสัตว์น้า และพืชที่
น้ามาบริโภค ดังกรณีของโรคมินามะตะที่เกิดขึนในประเทศญี่ปุ่น ในบริเวณอ่าวมินามะตะที่เป็นที่ตัง
โรงงานผลิ ตโซดาไฟซึ่งโรงงานได้ปล่ อยน้าเสี ยที่มีส่ วนประกอบของสารปรอท ลงไปในอ่าวอย่าง
ต่อเนื่อง สารปรอทได้สะสมอยู่ในตัวสัตว์น้า และเมื่อประชาชนได้น้าสัตว์น้าเหล่านันมาบริโภค ท้าให้
สารปรอทเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายประชาชนบริเวณมันสมอง และเมื่อมีปริมาณมากถึงระดับหนึ่ง จะ
ไปขัดขวางการท้างานของระบบประสาท ท้าให้ระบบประสาทท้างานผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมการ
ทรงตัว บางรายมีอาการชักและเสียชีวิต ดังนันจึงต้องมีการควบคุมมลพิษทางน้า โดยการก้าหนด
ลักษณะสมบัติของน้าในแหล่งน้านัน ๆ ว่าควรมีมาตรฐานเท่าใด แตกต่างกันไปตามประโยชน์การใช้งาน
ของแหล่งน้านัน ๆ ในส่วนน้าเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมต่าง ๆ ก็จ้าเป็ นต้องก้าหนดให้มีการบ้าบัดน้า
เสียนันก่อน ให้มีคุณภาพได้ตามที่กฎหมายก้าหนด แล้วจึงจะปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่าง ๆ
น้าเสียจากชุมชน เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ประจ้าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ น้าเสียที่เกิดจากการ
ประกอบอาหารและช้าระล้างสิ่งสกปรกทังหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่างๆ เช่น
อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบ้านเรือนเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชน หรือย่านที่อยู่อาศัยล้วนมีส่วนก่อให้เกิดน้าเสีย
จากการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ้าวันด้วยกันทังสิน แม้ว่าบ้านเรือนบางส่วนจะมีการ
บ้าบัดน้าเสียจากส้วมด้วยบ่อเกรอะ หรือเลือกใช้ถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปขนาดเล็กมาใช้งานก็ตาม น้า
ทิงที่ออกจากบ่อหรือถังบ้าบัดเหล่านีจะถูกระบายทิงสู่คลองหรือท่อระบายน้าสาธารณะ ซึ่งไหลลงสู่
แม่น้า คลอง หรือแหล่งน้าธรรมชาติในที่สุด
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การจัดการน้าเสียชุมชนเมืองของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยังขาดการจัดการที่
เหมาะสม น้าเสียที่เกิดขึนถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ ท้าให้แหล่งน้านันมีสภาพเสื่อมโทรม
หรือน้าเน่าเสียมีสีด้าและส่งกลิ่นเหม็น จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด จากการส้ารวจ พบว่า
กรุงเทพมหานครมีปริมาณน้าเสียเกิดขึนในปี 2559 เท่ากับ 2,515,809 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่
มีขีดความสามารถ ในการบ้า บัดน้าเสียของระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ตามที่
ออกแบบ 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร, 2561, น. 171)
ซึ่งระบบบ้าบัดน้าเสียยังไม่เพียงพอที่จะบ้าบัดน้าเสียที่ระบายออกมาในแต่ละวัน
การป้องกันมิให้มีการระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าโดยตรง เพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษทางน้า
จึงควรมีการจัดการน้าเสียจากแหล่งก้าเนิดชุมชนอย่างเหมาะสม โดยเริ่มต้นจากแหล่งก้าเนิดน้าเสีย
ขนาดเล็กจากบ้านเรือนก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าแต่ละบ้านเรือนสามารถก้าจัดน้าเสียได้อย่างเหมาะสม
น้าเสียจากชุมชนก็จะไม่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศอีกต่อไป ดังนันการน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยี
สะอาด ยังเป็นหลักการป้องกันมลพิษ ที่ใช้หลักการลดการเกิดน้าเสียให้เหลือน้อยที่สุด โดยวิธีการ
แยกสารมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตทุกขันตอน ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ท้าให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่ ก่อให้เกิดน้าเสีย รวมทังการลดปริมาณและ
ความเข้มข้น ขององค์ ป ระกอบในน้ าเสี ย ด้ว ยการน้ าไปใช้ ซ้า (Reuse) หรือการน้ากลั บ ไปใช้ ใ หม่
(Recycle) จนไม่ส ามารถน้า น้า เสี ยไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว นัน ก็จะน้าไปบ้าบัดให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อไป โดยมีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ชุมชนที่ผู้วิจัยท้าการศึกษาในครังนี เป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร โดยมีเนือที่ประมาณ 300 ไร่
แบ่งเป็นแปลงย่อย จ้านวน 1,057 แปลง ซึ่งเกิดก่อนพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จึงยังไม่
เข้าข่ายที่ดินจัดสรร ที่จะต้องด้าเนินการ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การก้าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการท้างานของ
ระบบบ้าบัดน้าเสีย พ.ศ.2555 ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบโครงการก็ได้ท้าบ่อพักน้า และ
บ้าบัดเบืองต้นเป็นแบบบ่อผึ่ง ซึ่งถูกปล่อยทิงร้าง ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจในชุมชนนี
เนื่องจากน้าทิงของชุมชนถูกปล่อยสู่คลองบ้านม้า ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองแสนแสบ ที่มีโครงการ
คืนน้าใสให้คลองแสนแสบ โดยผู้วิจัยเห็นว่าโครงการดังกล่าวประสบความส้าเร็จได้ยากหากชุมชนที่ ไม่
เข้าข่ายที่ดินจัดสรร หรืออื่นๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองบ้านม้าและ
คลองแสนแสบ
การศึกษาครังนี มีจุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสีย ชุมชน
เพื่อจัดการน้าเสียให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากค่าคุณภาพน้าทิงของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรนี มี
ค่าบีโอดี(BOD) และค่าสารที่ละลายได้ทังหมด(Total Dissolved Solid) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานควบคุม
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การระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดไว้ จึงต้องการหาสาเหตุที่ท้า
ให้ค่าน้าทิงที่ปล่อยออกมาเกินค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาด โดยเริ่มต้นจากการลด แยก ก้าจัด และจัดการขยะไม่ให้ปนเปื้อนลงในน้า โดยการใช้ตะแกรง
ดักเศษอาหาร การลดภาชนะที่ใช้แล้ว เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก การล้างจานชามอย่างถูกต้องโดย
การก้าจัดคราบไขมันก่อนน้าไปล้าง ท้าให้แบคทีเรียมีประสิทธิ ภาพย่อยของเสียในน้าได้ดียิ่งขึน การ
เพิ่มออกซิเจนโดยการเติมอากาศ การเพิ่มจ้านวนแบคทีเรียด้วยน้าหมักจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายใน
ภาวะอับอากาศสันลง เพื่อให้น้าทิงที่ปล่อยจากชุมชน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิงของกรมควบคุม
มลพิษ และเป็นแนวทางให้กับชุมชนชุมชนจัดสรรอื่น ๆ ได้น้าไปปรับปรุงระบบต่อไป

1.2 ค้าถามการศึกษา
1) พฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนในชุมชน ที่มีผลการจัดการน้าเสียชุมชน เป็นอย่างไร
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียชุมชน ก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะควร
เป็นอย่างไร
3) ประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียชุมชน ก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะเป็น
อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนในชุมชน ที่มีผลต่อการจัดการน้าเสียชุมชน
2) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ระบบบ้าบัดน้า
เสียรวมของชุมชน
3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน จากระบบบ้าบัดน้า
เสียรวมของชุมชน ก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึงพฤติกรรมการใช้น้าของประชากรในชุมชน ที่มีผลต่อการจัดการน้าเสียชุมชน
2) ทราบถึงการประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยีส ะอาดในการจัดการน้าเสี ยชุมชน ก่อนปล่ อยสู่ คลอง
สาธารณะ
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3) ทราบถึงประสิ ทธิผลของเทคโนโลยีส ะอาดในการจัดการน้าเสี ยชุมชน ก่อนปล่อยสู่คลอง
สาธารณะ
4) ได้เป็นแนวทางในการจัดการน้าเสียชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ให้กับชุมชนอื่น ๆ
5) ทราบถึงปั ญหาน้ าเสี ย ค่า บีโ อดี (BOD) และค่าสารที่ล ะลายได้ทังหมด(Total Dissolved
Solid) เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมน้าทิง

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานีศึกษาน้าเสียที่ปล่อยจากชุมชน ที่บ่อพักน้าเสียรวมของหมู่บ้านจัดสรรซึ่งสนใจ
ศึกษา ประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียชุมชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ และ
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชน 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ 1. ความเป็น
กรดและด่ า ง (pH) 2. บี โ อดี (BOD) 3.ปริ ม าณของแข็ ง ได้ แ ก่ ค่ า สารแขวนลอย (Suspended
Solids) ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ค่าสารที่ละลายได้ทังหมด (Total Dissolved Solid)
4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) 5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) 6. น้ามันและไขมัน (Fat , Oil
and Grease) โดยใช้เวลาศึกษา ตังแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีบ้านจัดสรรที่เป็นที่อยู่อาศัยและด้า เนินการโดย
ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นบ้าน บ้านเดี่ยว ที่มีบริเวณทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือ
บ้านแฝด สภาพทั่วไปควรจะต้องมีการพัฒนา เช่น ทางระบายน้า ขยะ ทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานคร
พิจารณาถึงความต้องการของประชาชน และความเหมาะสม ในการที่จะเข้าด้า เนินการพัฒนา ซึ่งจะ
ได้จัดท้าเป็นประกาศก้าหนดชุมชน
2) ระบบบ้าบัดน้าเสีย หมายถึง กระบวนการบ้าบัดน้าเสีย และให้หมายรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จ้าเป็นต้องใช้ในการบ้าบัดน้าเสียของระบบบ้าบัดน้าเสียด้วย
3) น้าเสีย หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลว จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซักล้างท้าความ
สะอาด การประกอบอาหาร และสิ่งขับถ่ายในชุมชน
4) น้าทิง หมายถึง น้าเสียที่ผ่านระบบบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้าเสียเพื่อปล่อยออกสู่สาธารณะ
5) พฤติกรรมการใช้น้า หมายถึง การใช้น้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการด้ารงชีวิต เช่น การ
บริโภค การช้าระล้างร่างกาย การซักล้าง การใช้สุขภัณฑ์ การท้าความสะอาด เป็นต้น
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6) เทคโนโลยีสะอาด หมายถึง เทคโนโลยีที่น้ามาใช้ในการจัดการน้าเสีย ซึ่งประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ท้าให้เกิดน้าเสียที่ไม่เป็นอันตราย (Reduce)
รวมทังการลดปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบในน้าเสีย ด้วยการน้าไปใช้ซ้า (Reuse) หรือ
การน้ากลับไปใช้ใหม่ (Recycle) จนไม่สามารถน้าน้าเสียกลับไปใช้ประโยชน์ได้ แล้ว ก็จะน้าน้าเสียที่
เกิดขึนไปบ้าบัดน้าเสียต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
ศึกษาการจัดการระบบน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเนื่องจากการตรวจสอบน้าทิงพบว่า มี
ค่าที่ปล่อยออกสู่สาธารณะเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายก้าหนดไว้ จึงต้องการศึกษาระบบการจัดการน้า
เสียที่เหมาะสม เพื่อให้น้าทิงที่ปล่อยจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนันจึงต้องมี
การทบทวนวรรณกรรมดังนี
2.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาการจัดการน้าเสีย
2.2 ระบบบ้าบัดน้าเสียและการบ้าบัดน้าเสียชุมชน
2.3 เทคโนโลยีสะอาด
2.4 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.5 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 SWOT Analysis

2.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาการจัดการน้าเสีย
ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณที่อยู่อาศัยเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้บางพืนที่ คลอง
สาธารณะต้องรับน้าเสียหรือน้าทิงที่ยังไม่ได้ป่านกระบวนการบ้าบัดโดยตรง น้าทิงเหล่านีปนเปื้อนด้วย
สิ่งสกปรกต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นสาเหตุที่ท้า ให้คลองมีสภาพเสื่อมโทรมเป็นแหล่งเพาะพั นธุ์เชือโรค
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนในพืนที่แต่ยังลดทอน ประสิทธิภาพการ
ระบายน้าของคลองด้วย ในช่วงระหว่างปี 2554 - 2558 ที่ผ่านมา พบว่าความสกปรกของน้าในคลอง
ในเขตพืนที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูงขึน ส้าหรับน้าเสียในพืนที่กรุงเทพฯ มากกว่า 70% เป็นน้าเสียจาก
แหล่งชุมชน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการใช้น้าในชีวิตประจ้าวั นของทุกคน เช่นการอาบน้าช้าระร่างกาย
การขับถ่าย การประกอบอาหาร การซักล้าง การล้างภาชนะ เป็นต้น ซึง่ ท้าให้เกิดสิ่งปนเปื้อนจ้าพวก
สารอินทรีย์ในน้า เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษใบไม้รวมถึงสิ่ง ขับถ่ายหรือสิ่งปฏิกูลจากคนและ
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สัตว์ขณะที่ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ายังคงมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่อยู่ในเกณฑ์ต่้า อยู่ในระดับที่ไม่
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้า
2.1.1 น้าเสีย
น้าเสียได้แก่น้าที่ผ่านการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับการปนเปื้อนจากสาร
ปนเปื้อนหรือสารมลพิษในระดับ ที่สูงจนท้าให้ประโยชน์ของน้านันสู ญเสียไป สารเหล่านีอาจเป็น
สารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ ทังในรูปสารละลาย หรือไม่ละลายก็ได้ ซึ่งสามารถรวบรวมสารที่ส้าคัญ
(อุดร จารุรัตน์, 2542) ได้ดังนี
1) สารอินทรีย์ หมายถึง สารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (C: Carbon)
เป็นองค์ประกอบหลักและรวมกับธาตุอื่นตังแต่หนึ่งธาตุขึนไป ได้ม าจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต เช่น
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสารอินทรีย์หลายชนิดอาจเกิดจากกระบวนการ
ผลิ ตของอุตสาหกรรม เช่น ยู เรี ย ที่เกิดจากการน้าแอมโมเนีย ไซยาเนตมาให้ ความร้อน เป็นต้น
สารอินทรีย์ส่วนใหญ่จะถูกย่อยสลายได้ง่ายโดยจุลชีพ (Biodegradable organics) เช่นแป้ง น้าตาล
เป็นต้น ส่วนสารอินทรีย์ชนิดถูกย่อยสลายได้ยากโดยจุลชีพ (Refractory organics) เช่นสารลดแรงตึง
ผิว ฟีนอล และสารปราบศัตรูพืช เป็นต้น เมื่อสารเหล่านีถูกระบายลงแหล่งน้าจ้าท้าให้ออกซิเจน
ละลายน้าของแหล่งน้าลดลงจนอาจท้าให้เกิดการเน่าเห็นได้
2) สารอนิ น ทรี ย์ หมายถึ ง สารที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ารอิ น ทรี ย์ ส่ ว นใหญ่ ม าจาก
สิ่งไม่มีชีวิต เช่น เกลือซัลเฟต เกลือคาร์บอเนต เละเกลือไบคาร์บอเนต คลอไรด์ แคลเซียม โซเดียม
เป็นต้น ถ้ามีสารเหล่านีมากเกินไปท้าให้น้านันไม่เหมากับการใช้สอย เช่นมีรถกร่อย เป็นต้น
3) โลหะหนัก และสารพิษ หมายถึง สารที่อาจอยู่ในรูป ของสารสารอินทรีย์
หรือสารอนินทรีย์ และสามารถสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท
โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น แหล่งที่มามักเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงชุบโลหะ โรงงานผลิต
โซดาไฟ เป็นต้น
4) เชือโรค หมายถึง จุลชีพที่ท้าให้เกิดโรค อาจเป็น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโต
ซัว และอื่น ๆ ซึ่งอาจมาจากการขับถ่ายของมนุษย์ และสัตว์ที่ป่วย มักพบในน้าเสียจากบ้านเรือน
โรงพยาบาล โรงเลี ยงสั ตว์และโรงฆ่า สั ตว์ เป็นต้น เชือโรคเหล่ า นี อาจน้ าโรคมาสู่ มนุ ษย์ ไ ด้ เช่น
แบคทีเรียท้าให้เกิดโรคอหิวาต์ ไวรัสท้าให้เกิดโรคตับอักเสบ โปรโตซัว ท้าให้เกิดโรคบิดมีตัว เป็นต้น
5) ไข น้ ามัน และ ไขมัน หมายถึง สารที่มาจากพืช และสั ตว์ที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร บางส่วนมาจากน้ามัน และไขมันที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม สาร
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เหล่านีส่วนใหญ่ลอยน้าได้ ท้าให้แหล่งรับน้าเสียเกิดสภาพไม่น่าดู ขัดขวางการแพร่ออกซิเจนลงสู่น้า
ท้าให้น้าเน่าเสียง่ายขึน
6) ความร้อน หมายถึง ความร้อนที่สูงเกินไป ท้าให้สัตว์น้าไม่อาจด้ารงชีวิต
อยู่ได้ นอกจากนียังท้าให้ออกซิเจนละลายน้า (Do: Dissolved Oxygen) อิ่มตัวมีค่าลดลง เช่น ในน้า
จืดภายใต้ความดัน 1 บรรยากาศ ค่าดีโอ ที่ 20 0C และ 30 0C มีค่า 9.1 และ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิ ตร
ตามล้าดับ เป็นต้น ความร้อนมักถูกปล่อยมาจากโรงงานบางประเภทในรูปของน้าหล่อเย็น
7) สารอาหารของพืช หมายถึง ธาตุอาหารของพืช ได้แก่ ธาตุไนโตเจน
ฟอสฟอรัส ที่จ้าเป็นต่ อการเจริญเติบโตของพืชน้า แต่ถ้าแหล่งน้ามีสารเหล่านีมากเกินไป อาจท้าให้
เกิดปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น โดยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชน้า เช่นสาหร่ายเบ่งบาน
เป็นต้น ปรากฏการณ์นีจะท้าให้แหล่งน้าจืดมีสีเขียวจัด ออกซิเจนละลายน้าจะสูงมากในเวลากลางวัน
แต่จะลดต่้าลงในเวลากลางคืนจนอาจเป็นอันตายต่อสัตว์น้า
8) สีและความขุ่น มักมาจากน้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงย้อมผ้า
โรงงานเซรามิก โรงงานกระดาษ เป็นต้น สีและความขุ่นจะขัดขวางแสงแดดที่ส่งลงในแหล่งน้า ท้าให้
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน้าด้าเนินไปอย่างล้าช้า
9) ของแข็ ง แขวนลอย หมายถึ ง ของแข็ ง ที่ ไ ม่ ล ะลายน้ า อาจเป็ น ได้ ทั ง
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ อยู่ในลักษณะแขวนลอยในน้าเสีย เมื่อละบายลงสูแหล่งน้า ท้าให้น้าขุ่น
และเมื่อความเร็วของน้าลดลงของแข็งดังกล่าวนีจะตกตะกอนลงท้าให้เกิดการตืนเขิน ตลอดจนอาจ
เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ที่บริเวณส่วนล่างของแหล่งน้า จน
อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้าบางชนิดได้
10) สารมลพิษกลุ่มแรก หมายถึง สาร 129 ชนิดที่ถูกก้าหนดโดย หน่วยงาน
พิทักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA: Environmental Protection Agency) ที่ไดรับการพิสูจน์ หรือสัน
นิฐานว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือท้าให้ตัวอ่อนมีลักษณะผิดปกติ หรือมี
พิษเฉียบพลัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เช่น อาร์เซ
นิค เซเลเนียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น
2.1.2 แหล่งก้าเนิดน้าเสีย
แหล่งก้าเนิดน้าเสียมีมากมายหลายแหล่ง สามารถแยกประเภทแหล่งก้าเนิดน้าเสีย
หลัก ๆ (อรไท สุขเจริญ, 2547, น. 41) ได้ดังนี
1) น้าเสียชุมชน เป็นน้าเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมประจ้าวันและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ตัวอย่างเช่น น้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและช้าระล้าง
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สิ่ งสกปรกทังหลายภายในครั วเรื อน และอาคารประเภทต่ าง ๆ เป็น ต้น กิจกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่ ม ที่
ก่อให้เกิดน้าเสียชุมชน ได้แก่
(1) บ้านพักอาศัย น้าเสียจากบ้านพักอาศัยนันเกิดจากเศษอาหารจาก
การล้างจาน และภาชนะหรือจากการปรุงอาหาร รวมถึงสารต่าง ๆ ที่เกิดจากการท้าความสะอาด
เสือผ้า สิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้าน และการอาบน้า ซึ่งบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะมีอัตราการระบายน้า
เสียประมาณ 150 – 216 ลิตร/คน/วัน หรือเฉลี่ย 180 ลิตร/คน/วัน
(2) ภัตตาคาร มีน้าเสียจากห้องครัว ห้องน้า และห้องส้วม โดยเฉพาะ
คราบน้ามัน และไขมันจะมีปริมาณสูงในน้าเสียจากห้องครัวภัตตาคาร อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการอุด
ตันในท่อระบายน้าเสีย
(3)โรงแรม มีน้าเสียจากห้องน้า และห้องส้วมจากห้องพัก และห้องครัว
จากภัตตาคารภายในโรงแรม อาคารส้านักงานมีน้าเสียจากห้องน้าภายในส้านักงาน
(4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น สถานบริการต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด
ตลาดโรงเรียน สถานบริการจ้าหน่ายน้ามัน เป็นต้น
2) น้าเสียอุตสาหกรรม เป็นน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตังแต่การ
จัดหาวัตถุดิบ การล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การล้างวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักร ตลอดจนการท้า
ความสะอาด โรงงาน น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะแตกต่างกัน ทังนีขึนอยู่กับประเภท
ของอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต
3) น้าเสียเกษตรกรรม เป็นน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมถึง
การเพาะปลูก การเลียงสัตว์ โดยน้าเสียจากการเพาะปลูกจะมีเศษปุ๋ยเคมีในรูปของสารไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและยาฆ่าแมลงศัตรูพืชรวมทังยาฆ่าวัชพืชในรูปของสารพิ ษต่างๆ ในปริมาณ
สูง ส่วนน้าเสียจากการเลียงสัตว์ จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก
4) น้าเสียที่ไม่ทราบแหล่งก้าเนิด ได้แก่น้าฝน และน้าหลากที่ไหลผ่านและชะล้ าง
ความสกปรกต่าง ๆ เช่นกองขยะมูลฝอย แหล่งเก็บสารเคมี ฟาร์มเลียงสัตว์ เป็นต้น
2.1.3 ค่าพารามิเตอร์ (Parameters)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสารเจือปนในน้าเสียมีหลายชนิด ดังนันเพื่อความเหมาะสม
และความสะดวกในการวิเคราะห์สิ่งเจือปนดังกล่าว จึงได้ก้าหนดเป็นค่าพารามิเตอร์ซึ่งมีค่าที่ส้าคัญ
และมักมีก้าหนดในมาตรฐานน้าทิงที่ควรทราบ (อุดร จารุรัตน์, 2542) ดังต่อไปนี
1) พีเอช (pH) ย่ อมาจาก positive potential of the hydrogen ions เป็นค่าที่
แสดงถึงความเข้มข้นของอนุมูลไฮโดรเจน [H+] โดยก้าหนดให้ pH มีค่าเท่ากับ – log [H+]พีเอช เป็น
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พารามิเตอร์ที่แสดงให้ทราบสภาพความเป็นกรด-ด่างของน้า กล่าวคือเมื่อพีเอชมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่า
น้านันมีสภาพเป็นกลาง ถ้าน้อยกว่า 7 แสดงว่าน้านันมีสภาพเป็นกรด แต่ถ้าพีเอชมากกว่า 7 แสดงว่า
น้านันมีสภาพเป็นด่าง โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตในน้า ส่วนใหญ่จะด้ารงชีพได้อย่างเป็นปกติเมื่อพีเอชมีค่า
ในช่วง 6 ถึง 8
2) บีโอดี (BOD)ย่อมาจาก Biochemical Oxygen Demand เป็น พารามิเตอร์ชนิด
หนึ่งที่นิยมใช้แสดงให้ทราบว่าน้านันมีความสกปรกที่เกิดจากสารอินทรีย์อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด
บี โ อดี ห าได้ จ ากการทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยการวั ด ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายน้ า (DO :
Dissolved Oxygen) ที่ถูกใช้ไปโดยจุลชีพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในเวลา 5 วัน ภายใต้อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียส จึงนิยมเรียกว่า BOD5 แต่ถ้าหากใช้เวลาต่างจากนี ก็จะเรียกไปตามเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง เช่น BOD3 แสดงว่าใช้เวลาในการทดลอง 3 วัน เป็นต้น ในบางครังอาจพบค้าว่า BODu หรือ
BODult หรือ ultimate BOD หมายถึง ค่าบีโอดีสูงสุดของตัวอย่างน้าเสียนันๆ โดยได้จากการน้าค่าบี
โอดีที่ได้จากการทดลองมาค้านวณหาเสมือนเกิดจากการทดลองอนันต์ (Infinity) วัน
3) ซีโอดี (COD) ย่อมาจากChemical Oxygen Demand ซีโอดี เป็นพารามิเตอร์
ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้แสดงให้ทราบว่าน้านันมีความสกปรกที่เกิดจากสารอินทรีย์อยู่ในระดับมากน้อย
เพียงใด ซีโอดีหาได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ด้วยการวัดปริมาณออกซิเจน ที่ต้องการใช้ใน
การออกซิไดซ์ (oxidize) สารอินทรีย์ โดยการใช้สารเคมีซึ่งมีอ้านาจในการออกซิไดซ์สูงในสารละลาย
ที่เป็นกรดสารเคมีซึ่งมีอ้านาจในการออกซิไดซ์สูงที่นิยมใช้ ได้แก่ โปแตสเซียมไดโครเมต (Potassium
dichromate) จึงมักเรียกว่า ซีโอดี ว่า ซีโอดีโครม (CODCr) โดยทั่วไปค้าว่า ซีโอดี จะหมายถึง ซีโอดี
โครม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้ โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตแทน จึงมีชื่อเรียกว่า ซีโอดีเปอร์แมงกา
เนต (CODMn) ซึ่งค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่ซีโอดีโครมจะมีค่า
มากกว่าซีโอดีเปอร์แมงกาเนต และบีโอดี แต่ซีโอดีเปอร์แมงกาเนตบางครังมีค่าน้อยกว่าบีโอดีการ
วิเคราะห์ซีโอดี จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าการวิเคราะห์หาบีโอดีมาก ดังนันจึงได้รับ
ความนิยมมากในกรณีที่ต้องการทราบผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แต่ค่ าซี
โอดีมีจุดอ่อนในแง่ที่ไม่อาจบอกถึงความต้องการออกซิเจนที่แท้จริงของจุลชีพแบบใช้ออกซิเจนในการ
ด้ารงชีพ (Aerobic microbe) ที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อย่างไรก็ดี เราอาจหาความสัมพันธ์
ระหว่าง ซีโอดีกับบีโอดี ของน้าเสียใด ๆ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการบอกถึงความยากง่ายในการบ้าบัด
(การก้าจัดสารอินทรีย์ ) น้าเสียชนิดนัน หากต้องการบ้าบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (แบบใช้
ออกซิเจน) เช่น ถ้าซีโอดีต่อบีโอดี มีค่าต่้า แสดงว่ากระบวนการทางชีวภาพ (แบบใช้ออกซิเจน) มี
ศักยภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์ในน้าเสียนันได้ แต่ถ้าซีโอดีต่อบีโอดี มี ค่าสูง แสดงว่ากระบวนการ
ทางชีวภาพ (แบบใช้ออกซิเจน) เพียงประการเดียว อาจมีศักยภาพไม่เพียงพอในการก้าจัดสารอินทรีย์
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ในน้าเสียนันได้ เป็นต้น นอกจากนีความสัมพันธ์ระหว่าง ซีโอดีกับบีโอดียังอาจใช้ในการประมาณค่า
ของอีกตัวหนึ่งได้เมื่อทราบเพียงค่าใดค่าหนึ่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์น้า
4) ของแข็งทังหมด (Total solids) ของแข็งทังหมด หมายถึง ปริมาณสารต่างๆ ที่มี
อยู่ในน้าเสีย มีทังที่ละลายอยู่ในน้าที่เรียกว่า ของแข็งละลายน้า (Dissolved solids) และที่ไม่ละลาย
น้า (Undissolved solids) สารเหล่านีจะเหลืออยู่เป็นตะกอนของแข็งภายหลังจากผ่านการระเหยน้า
ออกจากน้าเสียจนหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดจ้าแนกได้ดังต่อไปนี
(1) ของแข็ ง ละลายน้ า (DS: Dissolved solids) หมายถึ ง ปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้า โดยอาจเป็นสารอินทรีย์ เช่น น้าตาล เป็นต้น หรือสารอนินทรีย์ เช่น เกลือ
เป็ น ต้ น หาได้ โ ดยน้ า น้ า ที่ ผ่ า นกระดาษกรองแล้ ว มาหาของแข็ ง ที่ เ หลื อ อยู่ บางครั งจึ ง เรี ย กว่ า
Filterable solids ซึ่งมักมีค่ามากกว่า DS เนื่องจากอาจมีส่วนที่เป็นคอลลอยด์ (Colloid) ปะปนอยู่
ด้วย (เนื่องจากช่องว่างของกระดาษกรองมีขนาดใหญ่กว่าคอลลอยด์) แต่อนุโลมให้ ใช้ Filterable
solids แทน DS ได้ นิยมใช้หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร -ของแข็งไม่ละลายน้า (Undissolved solids)
หมายถึงปริมาณของแข็งที่อยู่ในสภาพไม่ละลายน้า (ในขณะที่วิเคราะห์) โดยอาจเป็นสารอินทรีย์ เช่น
เมล็ดข้าว เศษอาหาร จุลินทรีย์ เป็นต้น หรือสารอนินทรีย์ เช่น กรวด ทราย เป็นต้น อาจจ้าแนกตาม
การตกจมได้ดังนี
(2) ของแข็ ง จมตั ว ได้ (Settleable solids) เป็ น ปริ ม าณของแข็ ง ที่
ตกตะกอนที่ก้นกรวยอิมฮอฟฟ์(Imhoff cone) ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นิยมใช้หน่วยเป็น มิลลิลิตรต่อ
ลิตร
(3) ของแข็งแขวนลอย (Suspended solids) เป็นปริมาณของแข็ งที่
แขวนลอยในน้าซึ่งเป็นส่วนที่ค้างอยู่บนกระดาษกรองที่ใช้ในการวิเคราะห์ นิยมใช้หน่วยเป็น มิลลิกรัม
ต่อลิตร
5) ไนโตรเจน (Nitrogen) หมายถึง ไนโตรเจนที่ปะปนอยู่ในน้า ซึ่งมีพารามิเตอร์
ส้าคัญที่จะกล่าวถึงได้แก่
(1) ทีเคเอ็น (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) หมายถึง ผลบวกของ
ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของออร์กานิกไนโตรเจน (Organic Nitrogen: Org-N) และแอมโมเนียไนโตรเจน
(Ammonia Nitrogen: NH3 - N)
(2) ไนโตรเจนทังหมด (Total Nitrogen: T - N) หมายถึงผลบวกของ
ออร์กานิก-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไทรต์-ไนโตรเจน (Nitrite-Nitrogen: NO2 - N) และ
ไนเทรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen: NO3 - N) มาตรฐานน้าทิงของไทยได้ก้าหนดค่า TKN ไว้แล้ว
แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง T – N ซึ่งมีแล้วในบางประเทศ
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6) ฟอสฟอรัสทังหมด (Total Phosphorus: T - P) หมายถึงผลบวกของออร์กานิกฟอสฟอรัส ออโธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และโพลีฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสจัดเป็นปัจจัยจ้ากัด
(Limiting factor) ต่อการเกิดยู โ ทรฟิเคชั่น ดังนันในบางประเทศจึงได้ก้าหนดค่าฟอสฟอรัส ไว้ใน
มาตรฐานน้าทิง แต่ส้าหรับประเทศไทยยังมิได้ก้าหนด
7) ไข น้ามัน และไขมัน (Fat, Oil and Grease: FOG) ปัจจุบัน (พ.ศ. 2542มาตรฐาน
น้าทิงของไทยได้ก้าหนดค่า FOG ไว้แล้ว
8) โลหะหนัก เช่น สังกะสี โครเมียม ทองแดง ปรอท แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิ
เกิล แมงกานิส เป็นต้น ปัจจุบัน (พ.ศ.2542) มาตรฐานน้าทิงของไทยได้ก้าหนดค่าโลหะหนักเหล่านีไว้
แล้ว
2.1.4 ผลกระทบจากน้าเสีย
การปล่อยน้าเสีย หรือของเสีย ลงไปในแหล่งน้าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งรับ
น้าตามอยู่กับชนิดและปริมาณของน้าเสียนัน ๆ (อุดร จารุรัตน์, 2542) โดยผลกระทบของน้าเสียมี
ดังนี
1) ผลกระทบของน้าเสียที่มีความต้องการออกซิเจนต่อแหล่งน้า
สารที่มีความต้องการออกซิเจน อาจเป็นได้ทังสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์
ที่เมื่อถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้าแล้วท้าให้ ดีโอ (ออกซิเจนละลายน้า) ลดลงซึ่งหากลดลงมากถึงจุดวิกฤติ
จะส่งผลต่อการด้ารงชีพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในน้า การลดลงของดีโอสามารถประมาณการณ์ได้
หากมีข้อมูลเพียงพอ แม้ปริมาณออกซิเจนจะถูกใช้ไปในการย่อยสลายของเสีย แต่อย่างไรก็ตามการ
เพิ่มเติมออกซิเจนจากบรรยากาศก็เกิดขึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นกัน ดังนันการเปลี่ยนแปลงดีโอ
ขึ นกั บ การแข่ ง ขั น กั น ของกระบวนการดั ง กล่ าว โดยทั่ ว ไปปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามต้ อ งการ
ออกซิเจน จะถูกวัดอยู่ในรูป บีโอดี ส่วนความต้องการออกซิเจนเนื่องจากสารอนินทรีย์ที่มีความส้าคัญ
ได้ แ ก่ การใช้ อ อกซิ เ จนในการออกซิ ไ ดซ์ ส ารอนิ น ทรี ย์ ไ นโตรเจน เช่ น การเปลี่ ย นสารประกอบ
แอมโมเนียให้เป็นไนเทรต เป็นต้น
2) ผลกระทบของธาตุอาหารต่อแหล่งน้า
ธาตุอาหารบางชนิดเป็นส่ ว นส้าคัญในการเติบโตของพืช เช่น ไนโตเจน
ฟอสฟอรัส เป็นต้น พืชน้ามีประโยชน์ในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ แต่ถ้ามีมากเกินไปจะเกิดผลต่อ
แหล่งน้าเนื่องจากจะท้าให้ดีโอลดลงเมื่อพืชตายและเกิดการย่อยสลาย นอกจากนีการหายใจของพืช
ในเวลากลางคืนท้าให้ดีโอลดลงอย่างมากโดยจะลดต่้าสุดในตอนเช้ามืดแม้ว่าพืชน้าจะให้ออกซิเจน
เวลากลางวันจากการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ก็ไม่อาจชดเชยได้
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3) ผลกระทบของน้าเสียต่อทะเลสาบ
ของเสี ย ที่ มี ค วามต้ อ งการออกซิ เ จน สารเคมี ที่ เ ป็ น พิ ษ และเชื อโรคมี
ผลกระทบต่อคุณภาพน้าในทะเลสาบอย่างมาก และฟอสฟอรัสจัดเป็นมวลสารที่มีความส้าคัญอย่าง
มากต่อการรักษาคุณภาพน้าในทะเลสาบ ฟอสฟอรัสจะถูกใช้โดยสาหร่ายในรูปสารอนินทรีย์ฟอสเฟต
(PO43-) ด้วยเหตุนีฟอสฟอรัสไม่สามารถได้มาจากบรรยากาศ ดังนันหากจะควบคุมการเกิดสาหร่าย
เบ่งบานเกินไป จึงควรควบคุมการทิงฟอสฟอรัสลงแหล่งน้าให้เหมาะสม

2.2 ระบบบ้าบัดน้าเสียและการบ้าบัดน้าเสียชุมชน
2.2.1 ประเภทการบ้าบัดน้าเสีย
น้าเสียมักประกอบด้วยสิ่งเจือปนหรือความสกปรกคละเคล้ากันหลายชนิด ขึนอยู่กับ
แหล่งที่มา น้าเสียจากบ้านเรือนอาจมีเศษวัสดุขนาดใหญ่ กรวดทราย ไขมัน ตลอดจนสารอินทรีย์ใน
รูปสารแขวนลอยและสารละลายปนอยู่ ขณะที่น้าเสียอุตสาหกรรมจะมีสิ่งปนเปื้อนหลากหลายขึนอยู่
กับประเภทโรงงาน วัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่ใช้ การบ้าบัดน้าเสียเหล่านีจึงต้องเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมตามแต่ลักษณะของน้าเสีย แต่อย่างไรก็ตามน้าเสียส่วนใหญ่มักต้องการการบ้าบัดมากกว่า
หนึ่งอย่าง(อุดร จารุรัตน์, 2542) ประเภทการบ้าบัดน้าเสียที่ส้าคัญสามารถจ้าแนกได้ดังนี
1) การบ้าบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)
การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีกายภาพเป็นวิธีที่จ้าเป็นต้องใช้ในระบบบ้าบัดน้าเสีย
โดยอาศัยแรง ต่าง ๆ มากระท้า เช่น แรงโน้มถ่วง แรงบดตัด แรงลอยตัว การดักสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ใน
น้า และการกวาด พวกน้ามันต่าง ๆ เป็นต้น (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2539, น. 83–117) ได้จ้าแนก
วิธีการบ้าบัดน้าเสียทางกายภาพเป็นวิธีต่าง ๆ ดังนี
(1) การใช้ ตะแกรง (Screen)
ตะแกรงมีไวใช้ในการดักเศษขยะต่างๆ เช่น เศษไม เศษกระดาษ
และเศษพลาสติก เป็นต้น มีประโยชนมากต่อการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้าเสียของระบบ
บ้าบัด และป้องกันการ เสียหายที่มีต่อเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องเติมอากาศ เป็น
ต้น ตะแกรงมีอยู่ ด้ ว ยกัน 2 แบบ คือ ตะแกรงหยาบซึ่งมีช่ องว่ างตังแต่ 25 มิล ลิ เมตรขึนไป และ
ตะแกรงละเอียดซึ่งมี ช่องว่างอยู่ ระหว่าง 2-6 มิลลิเมตร โดยทั่วไปจะนิยมใช้ตะแกรงหยาบในงาน
บ้าบัดน้าเสียทั่วไป ส้าหรับตะแกรงละเอียดจะถูกใช้ก็ต่ อเมื่อมีความจ้าเป็นเท่านันเนื่องจากมักจะอุด
ตันง่าย เช่น น้าเสียจากโรงงานฆ่าไก่ ซึ่งจะมีขนไกติดลอยมากับน้าเสียโรงงาน เป็นต้น
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(2) การตัดย่อย (Comminution)
เครื่องตัดย่อยมีหน้าที่บดตัดเศษขยะที่ไหลมากับน้าเสียเพื่อให้เศษ
ขยะนีมีขนาดเล็กลงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้าเสียให้ดีขึน ในการเลือกใช้เครื่องตัด
ย่อยจ้าเป็นต้องพิจารณาถึงความทนทานของเครื่องเป็นปัจจัยส้าคัญเพราะต้องท้างานหนักตลอดเวลา
และควรมีท่ออ้อม (Bypass) เพื่อระบายน้าเสียอีกช่องทางหนึ่งติดตังอยู่ด้วย เนื่องจากเครื่องตัดย่อย
จะต้องมีการหยุดเครื่องเพื่อการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมบ่อยครังเมื่อน้าเสียมีเศษขยะไปท้าให้เครื่อง
หยุดท้างาน
(3) การก้าจัดตะกอนหนัก (Grit removal)
ตะกอนหนัก คือพวกกรวด หิน ทราย หรือตะกอนต่างๆ ที่มีความ
ถ่วงจ้าเพาะสูง ตะกอนหนักดังกล่าวนีจ้าเป็นต้องถูกก้าจัดออกไปจากน้าเสียเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความ
เสียหายต่อเครื่องจักรกลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ้าบัดน้าเสีย เช่น เครื่องสูบน้า นอกจากนียังป้องกัน
ไม่ให้เกิดการอุดตันในระบบท่อของโรงบ้าบัดน้าเสีย และการจับตัวเป็นก้อนใหญ่ของตะกอนซึ่งจะ
ส่งผลให้ระบบบ้าบัดน้าเสียเกิดความเสียหายได้
(4) การก้าจัดน้ามันและไขมัน (Oil and Grease removal)
น้ามันและไขมันพบมากในน้าทิงจากร้านอาหารทั่ว ๆ ไป สถานี
จ้าหน่ายน้ามัน อู่ซ่อมรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มีไขมัน การก้าจัดน้ามันและไขมันมี
อยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การเพิ่มอุณหภูมิเพื่อช่วยลดค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้ามันหรือไขมัน การเป่า
อากาศเพื่อให้เกิดฟองอากาศจ้านวนมากจนสามารถพาพวกน้ามันหรือไขมันลอยขึนมาที่ผิวน้าเสียเพื่อ
ท้าการก้าจัดออกจากระบบต่อไปแต่วิธีที่นิยมได้แก่การสร้างถังดักไขมันที่มีแผ่นกันขวางอยู่ในบ่ อ
บ้าบัดน้าเสียซึ่งหลักในการออกแบบถังดักไขมัน คือต้องมีขนาดพืนที่ผิวของถั งเพียงพอกับปริมาณ
ไขมันที่จะลอยขึนมา ความเร็วของน้าไหลภายในถังต้องต่้าที่สุด บริเวณทางออกต้องไม่ท้าให้พวก
ไขมันหลุดลอยออกไปได้ เวลาในการเก็บกักของถังดักไขมันควรมีมากกว่า 30 นาทีแต่ต้องไม่นาน
เกินไปจนเพราะจะส่งผลท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นขึนในถัง
(5) การตกตะกอน (Sedimentation)
การตกตะกอนเป็นวิธีการแยกตะกอนขวนลอยออกจากน้าเสียโดย
อาศัยการจมตัวลงของตะกอนแขวนลอยที่มีค่าความถ่วงจ้าเพาะของตะกอนสูงกว่าน้า ซึ่งในระบบ
บ้าบัดน้าเสียทั่วไปมักจะมีถังตกตะกอนอยู่ 2 ชนิด คือ ถังตกตะกอนที่ท้าหน้าที่แยกตะกอนต่างๆ ออก
จากน้ า เสี ย ก่ อ นที่ จ ะไหลไปลงถั ง บ้ า บั ด น้ า เสี ย ด้ ว ยวิ ธี ชี ว ภาพ และถั ง ตกตะกอนอี ก ชนิ ด คื อ ถั ง
ตกตะกอนที่ใช้แยกตะกอนชีวภาพหรือตะกอนเคมีออกจากน้าเพื่อให้ได้น้าใสสะอาด
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(6) การท้าให้ตะกอนลอย (Flotation)
ระบบนีมีห ลั กการคือ แยกตะกอนออกจากน้าเสี ยด้ว ยวิธีท้าให้
ตะกอนต่าง ๆ ในน้าเสียลอยขึนสู่บริเวณชันบนของผิวน้าเพื่อท้าการกวาดตะกอนลอยทิงออกไป วิธีนี
นิยมใช้กับตะกอนประเภทที่ตกตะกอนยาก เช่น พวกไขมันสัตว์ ตะกอนเบาต่างๆ เป็นต้น ระบบนีจะ
ใช้พืนที่และเวลาในการแยกตะกอนน้อยกว่าวิธีตกตะกอนแต่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกล และพลังงาน
มากกว่าของวิธีตกตะกอน และอาจจ้าเป็นต้องเติมสารเคมีเข้าช่วยในการยกตะกอนด้วย เช่น สารส้ม
เป็นต้น
(7) การกรอง (Filtration)
การกรองน้าคือ การที่น้าน้าให้ไหลผ่านชันกรองโดยอาจใส่สารเคมี
หรือไม่ใส่สารเคมีลงไปในชันกรองท้าให้ตะกอนต่างๆ ในน้าจะถูกดักหรือก้าจัดในบริเวณถังกรอง และ
จะปล่อยให้น้าที่ใสไหลออกจากระบบการกรอง เมื่อเสร็จสินกระบวนการกรองน้าแล้วจ้าเป็นจะต้องมี
การล้างชันกรองเพื่อไล่ตะกอนออกจากระบบกรองน้าให้หมดซึ่งสามารถท้าได้โดยใช้น้าสะอาดไหล
ผ่าน ชันกรองซึ่งต้องมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของน้าเสียที่ไหลเข้าระบบโดยน้าที่ใช้ล้างนีจะ
ปล่อยไหลกลับเข้าสู่ถังตกตะกอนหรือไหลกลับเข้าสู่กระบวนการบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ
ต่อไป
2) การบ้าบัดทางเคมี (Chemical Treatment)
การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการทางเคมีเป็นวิธีการบ้าบัดโดยการก้าจัดหรือแยก
สารต่ า ง ๆที่ ป นเปื้ อ นออกจากน้ า เสี ย วิ ธี นี จะต้ อ งใช้ ส ารเคมี ต่ า งๆ เติ ม ลงไปในน้ า เสี ย เพื่ อ ให้
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ท้าให้เกิดการแยกสารปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ข้ อเสียของ
การเลือกใช้กระบวนการทางเคมีในการบ้าบัดน้าเสียก็คือเมื่อได้เติมสารเคมีลงไปในน้าเสียแล้วจะมี
ปริมาณสารเคมีผสมอยู่ในน้าเสียซึ่งท้าให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น จะมีตะกอนเคมีเกิดเพิ่มขึน
และเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี แต่ถ้าน้าเสียไม่สามารถบ้าบัดด้วยวิ ธีทางกายภาพหรือทางชีวภาพ
ก็จ้าเป็นต้องเลือกวิธีบ้าบัดด้วยวิธีทางเคมี เช่น น้าทิงจากโรงงานชุบโลหะที่มีสารโลหะหนักหรือสาร
ใดๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้ ซึ่ง (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ , 2539, น. 120–167) ได้
จ้าแนกการบ้าบัดน้าเสียทางเคมีเป็นวิธีต่าง ๆ ดังนี
(1) การตกตะกอนผลึกทางเคมี (Chemical precipitation)
กระบวนการนีจะท้าหน้าที่เปลี่ยนสภาพของสารต่างๆ ที่ละลายอยู่
ในรูปสารละลายให้เป็นสารที่อยู่ในสภาพไม่ละลายน้า (Insoluble) โดยวิธีการเติมสารเคมีผสมกับน้า
เสีย เช่น สารส้ม (Alum) ปูนขาว (Lime) เป็นต้น ซึ่งเมื่อผสมเข้าด้วยกันจะเกิดการจับตัวกันระหว่าง
สารเคมีดังกล่าวกับสารละลายท้าให้สามารถแยกมลสารที่ไม่ต้องการออกจากน้าเสียได้
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(2) การสร้างตะกอนรวมเคมี (Coagulation flocculation)
กระบวนการนีมี 2 ขันตอนใหญ่ๆ คือขันตอนแรกเป็น การเติ ม
สารเคมีจ้าพวกสารสร้างตะกอน ซึ่งได้แก่ สารส้ม ปูนขาว เกลือของเหล็ก เป็นต้น ผสมกับน้าที่มี
ตะกอนแขวนลอย ขั นตอนที่ ส องคื อ การกวนอย่ า งช้า ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเกาะกั น ระหว่ า งตะกอน
แขวนลอยกับสารสร้างตะกอนจนได้เป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถตกตะกอนได้ สาเหตุที่ต้องท้า
การกวนอย่างช้าๆ เพราะไม่ท้าให้สภาพการเกาะตัวกันของตะกอนเกิดการแตกหลุดจากกัน
(3) การปรับค่า pH
การปรับ pH ในน้าเสียมีความส้าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
บ้ า บั ด น้ า เสี ย ด้ว ยวิธีก ารทางเคมีเ พื่ อ แยกมลสารออกจากน้ า ซึ่ง ต้ อ งมี pH อยู่ ใ นช่ ว งที่ เ หมาะสม
โดยทั่วไปการปรับ pH จะใช้สารเคมี 2 ประเภทคือ ประเภทกรด และประเภทด่างซึ่งแล้วแต่ความ
ต้องการในการปรับ pH ถ้าต้องการปรับ pH ให้สูงขึนจ้าเป็นต้องเติมสารประเภทด่าง เช่น แคลเซียม
คาร์ บ อเนต (CaCO3) โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็ น ต้ น แต่ ถ้ า ต้ อ งการปรั บ pH ให้ ต่้ า ลง
จ้าเป็นต้องเติมสารประเภทกรด เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เป็นต้น และถ้า
ต้องการปรับ pH ให้เป็นกลางจ้าเป็นต้องเติมสารใดสารหนึ่งแล้วแต่ค่า pH ของน้าเสียที่ไหลเข้ามา
(4) การฆ่าเชือโรค
การฆ่าเชือโรคในน้าเสียเป็นการก้าจัดเชือจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็น
สาเหตุให้เกิดโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ ในระบบบ้าบัดน้าเสียมีวิธีที่ใช้ในการฆ่าเชือโรค 4 วิธี คือ
วิธีทางกายภาพโดยการใช้แสงและความร้อน วิธีทางเคมีโ ดยการเติมสารเคมีต่างๆ เช่น คลอรีน
โบรมีน เป็นต้น วิธีทางกายภาพโดยการก้าจัดตะกอนที่ปะปนอยู่ในน้าเสีย และวิธีแผ่รังสีโดยอาศัยรังสี
แกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกส่งออกมาจากนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี เช่น โคบอลต์ -60
วิธีนีจะไม่มีสารเคมีหลงเหลืออยู่ในน้าเสียที่ผ่านระบบฆ่าเชือโรคแต่จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของ
การใช้รังสี
(5) การไล่ก๊าซ (Gas stripping)
สารละลายบางชนิดที่อยู่ในน้าเสียสามารถถูกก้าจัดหรือแยกออก
จากน้ า เสี ย ได้ ด้ ว ยสารแอมโมเนี ย (NH3) ไฮโดรเจนซั ล ไฟต์ (H2S) และฟี น อล (Phenol) เป็ น ต้น
ส้ า หรั บ สารจ้ า พวกสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ยที่ มั ก จะพบอยู่ ใ นน้ า เสี ย เช่ น ไตรคลอโรเอทิ ลี น
(Trichoroethylene) ก็สามารถใช้วิธีไล่ก๊าซในการก้าจัดสารดังกล่าวได้เช่นกัน แต่วิธีไล่ก๊าซของสาร
ทังสองประเภทจะมีวิธีการที่แตกต่างกันคือ สารละลายบางชนิดที่อยู่ในน้าเสียจะใช้วิธีปรับ pH ของ
น้ าเสี ย ก่อนแล้ ว จึ งให้ ไหลผ่ านหอกระจายน้า ลงสวนทางกับ กระแสลมที่ เป่ า ขึน และสารจ้ า พวก
สารอินทรีย์ระเหยง่ายจะใช้วิธีการเป่าอากาศ หรือตีผิวน้าด้วยใบพัดในถังเติมอากาศ
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3) การบ้าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)
การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพเป็นการน้าเอาจุลินทรีย์ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นแบคทีเรียรองลงมาได้แก่ รา สาหร่าย และโปรโตซัว ให้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียผลจากการ
ย่อยสลายบางส่วนจะกลายเป็นก๊าซ และส่วนที่เหลือจากการย่อยสลายจะกลายเป็นของเหลวหรือ
สลัดจ์ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบต่างๆ หลายชนิดรวมทังเซลล์ของแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ และที่ตาย
แล้วเมื่อแยกเอาตะกอนเหลวออกไปแล้วน้าส่วนที่เหลือจะค่อนข้างใสจะเรียกว่าน้าทิง ซึ่งมีค่าบีโอดีต่้า
สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้าได้โดยไม่ท้าให้แหล่งน้าเกิดการเน่าเสีย (วีระ ตังชวาล, 2545, น. 213)
การบ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี
(1) การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน
การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนมีหลายระบบ
เริ่ มตังแต่ร ะบบบ่ อผึ่ ง (Oxidation ponds) ซึ่งเป็นระบบที่ง่ายที่สุ ดโดยอาศัยธรรมชาติ และไม่ มี
เครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ เลยจนถึงระบบเร่งตะกอนที่ยุ่งยากและใช้เครื่องจักรกลมากที่สุด อย่างไรก็
ตามระบบบ้าบัดต่างๆ นีอาศัยหลักการเดียวกัน คือใช้แบคทีเรียเป็นตัวก้าจัดสารอินทรีย์ในน้าทิงด้วย
ปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจน ดังนัน ระบบบ้าบัดแต่ละระบบจึงแตกต่างกันตรงวิธีการให้ออกซิเจนแก่
แบคทีเรีย และการควบคุมกิจกรรมของแบคทีเรีย (เสริมพล รัตนสุข และไชยยุทธ กลิ่นสุค นธ์, 2525,
น. 140) ระบบบ้าบัดแบบนีน้าเสียจะต้องมีอาหารเสริมให้กับน้าทิงอย่างพอเพียง นอกจากนีน้าทิงต้อง
มีอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม และไม่เป็นพิษต่อแบคทีเรีย ที่ส้าคัญที่สุดคือในน้าทิง
ต้องมีปริมาณออกซิเจนพอเพียงซึ่งออกซิเจนอาจได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย และ
การถ่ายเทออกซิเจนตามธรรมชาติระหว่างน้ากับอากาศ (Atmospheric aeration) หรือจากการอัด
อากาศลงในน้าเสีย (Diffused aeration)หรือการใช้เครื่องมือผสมอากาศกับน้าเสีย (วีระ ตังชวาล,
2545, น. 214) ระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic process) อาจมี
การจัดการให้แบคทีเรียบ้าบัดน้าเสียใน 2 แบบ คือแบบที่ 1 ใช้จุลินทรีย์แขวนลอย (Suspension
growth) ได้แก่ ระบบบ้าบัดแบบบ่อตาก ระบบบ้าบัดแบบบ่อเติมอากาศ และระบบบ้าบัดแบบเร่ง
ตะกอน และแบบที่ 2 ใช้จุลินทรีย์เกาะกับตัวกลาง (Fixed film bacteria) (วีระ ตังชวาล, 2545, น.
215) การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี
- ระบบบ้าบัดแบบบ่อผึ่ง เป็นบ่อดินธรรมดาหรือบ่อดินฉาบด้วย
คอนกรีตหรือวัสดุอื่นที่กันการรั่วซึมได้ การบ้าบัดเป็นแบบต่อเนื่องคือน้าทิงจะไหลเข้าและออกจากบ่อ
บ้าบัดตลอดเวลาในระหว่างที่น้าทิงอยู่ในบ่อบ้าบัด แบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าทิงด้วย
ปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนซึ่งออกซิเจนเกือบทังหมดที่แบคทีเรียใช้ในการนีได้มาจากการสังเคราะห์
ด้วยแสงของสาหร่ ายแต่เนื่องจากอัตราการเติมออกซิเจนแบบนีค่อนข้างต่้า ดังนัน การเจริญเติบโต
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ของแบคทีเรียจึงถูกจ้ากัดด้วยปริมาณออกซิเจน อัตราเร็วของปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์จึง
ค่อนข้างช้า ระบบบ้าบัดแบบบ่อตากจึงต้องใช้บ่อที่มีขนาดใหญ่กินเนือที่มาก เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของระบบบ้าบัดแบบบ่อผึ่งขึนอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่จะได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ระบบบ้าบัด
น้ าจึ งใช้ได้ผ ลดีในบริ เวณที่ มีแ สงแดดมาก เช่น ในประเทศไทย (สนอง ทองปาน, 2540, น. 14)
โดยทั่วไประบบบ้าบัดแบบบ่อตากมีความลึก 1-1.5 เมตร รับปริมาณบีโอดีได้ 2.56-5.56 กรัมต่อ
ตารางเมตรต่อวัน ในบางครังมีการออกแบบบ่อให้มีความลึกน้อยกว่านี คือ ลึกประมาณ 0.3 เมตร
หรือไม่เกิน 0.5 เมตร เพื่อให้แสงแดดส่องทะลุถึงก้นบ่อท้าให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะ
ได้รับแสงแดดมากจึงจัดเป็นบ่อที่มีอัตราการท้างานสูง น้าเสียที่น้ามาก้าจัดในบ่อแบบนีต้องผ่านการ
ตกตะกอนก่อนเพราะบ่อตืนหากมีตะกอนทับถมจนบ่อเต็ม ในเวลาไม่นานบ่อบ้าบัดแบบนี จะมีสีเขียว
เพราะมีสาหร่ายอยู่มากต้องก้าจัดสาหร่ายออกโดยกักไว้ในบ่อใหญ่เป็นเวลานานเพื่อให้สาหร่ายตาย
และตกตะกอน (วีระ ตังชวาล, 2545, น. 215)
- ระบบบ้ า บั ด แบบบ่ อ เติ ม อากาศ เป็ น ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ทาง
ชีวภาพที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในลักษณะแขวนลอยเช่นเดียวกับบ่อผึ่งแต่มีขนาด
เล็กกว่า และมีการเติมออกซิเจนด้วยเครื่องเติมอากาศติดตังเป็นระยะจึงท้าให้ลดค่าบีโอดีได้เร็วกว่า
ปฏิกิริยาในบ่อผึ่งรับปริมาณบีโอดีได้ 1.13-3.43 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลักษณะของบ่อเป็นบ่อ
ดิน มีความลึ กไม่น้ อ ยกว่า 2 เมตร มีรูปร่างเป็นสี่ เหลี่ ยมอาจกรุผ นัง และพื นบ่ อด้ว ยก้ อนหิ น ใหญ่
คอนกรีตหรือพลาสติกเพื่อป้องกันการกัดเซาะดินในเวลาที่มีการเติมอากาศ และป้องกันการรั่วซึมของ
น้าลงปนเปื้อนน้าใต้ดินบ่อเติมอากาศอาจเป็นบ่อเดียวหรือหลายบ่อต่อกันแบบอนุกรม ระยะเวลาใน
การเก็บกักน้าเสียในบ่อประมาณ 10 วัน ปริมาณความต้องการออกซิเจนประมาณ 0.7-1.4 เท่าของ
ปริมาณบีโอดีที่จะก้าจัดในกรณีน้าทิงที่ออกจากบ่อก้าจัดค่อนข้างขุ่น จะต้องแยกตะกอนออกโดย
ตกตะกอนที่บ่อตกตะกอนออก ระยะเวลาตกตะกอนในบ่อประมาณ 6-12 ชั่วโมง ความลึกของบ่อ
ตกตะกอนประมาณ 6 ฟุตบ่อเติมอากาศมีข้อดีคือใช้พืนที่น้ อยและลดค่าบีโอดีได้เร็วกว่าบ่อผึ่ง ดูแล
ง่าย ค่าก่อสร้างต่้า (วีระ ตังชวาล, 2545, น. 218)
- ระบบบ้ า บั ด แบบเร่ ง ตะกอน จั ด เป็ น ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ทาง
ชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนประเภทหนึ่งโดยอาศัยจุลินทรี ย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสีย และมี
การเติมอากาศและอาหารเสริมเพื่อเร่งให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนขึนอย่างรวดเร็ว ระบบ
บ้าบัดน้าเสียแบบนีเหมาะส้าหรับโรงงานที่มีพืนที่จ้ากัดเพราะใช้ที่ดินน้อย ประสิทธิภาพในการลดค่าบี
โอดี สูงมากและไม่มีกลิ่นเหม็น แต่เป็นระบบที่มีการท้างานสลับซับซ้อนใช้เครื่องกลมาก ค่าใช้จ่ายสูง
(2) การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน อาจกล่าว
ได้ว่าเป็ น กระบวนการบ้ าบั ดที่ เหมาะสมที่สุ ดส้ า หรับ ใช้ ในเขตที่ มี อ ากาศร้ อน เช่น ประเทศไทย
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เนื่ องจากปฏิ กิริ ย าชีว เคมี แบบไม่ ใช้ อ อกซิ เจนต้ อ งการอุ ณ หภูมิ ค่ อ นข้ า งสู ง การบ้าบัดแบบไม่ ใ ช้
ออกซิเจนจึงไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายนักในประเทศที่มีอากาศหนาวเพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงใน
การเพิ่มอุณหภูมิของน้าเสีย (สนอง ทองปาน, 2540, น. 16) การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนแบ่งเป็น 9 ระบบ ดังนี
- ระบบบ้าบัดแบบบ่อไร้ออกซิเจน (Anaerobic pond) เป็นบ่อดิน
ขนาดใหญ่มีความลึกประมาณ 3-4.5 เมตร ระยะเวลาการกักเก็บน้าเสียประมาณ 1 เดือน โดยมีท่อน้า
เสียเข้าส่วนด้านล่างของบ่อเพื่อให้เกิดตะกอน และเกิดการย่อยสลายภายใต้ภาวะไร้อากาศเกิดเป็น
กรดอิน ทรี ย์ (Organic acid) มีลั กษณะเป็นน้า ใส และจะระบายไปยั งบ่ อน้ าเสี ยแบบกึ่ง แอโรบิ ก
(Facultative oxidation pond) ทังนีกรดอินทรีย์บางส่วนจะถูกจุลินทรีย์ชนิดสร้างมีเทนย่อยสลาย
เป็นก๊าซมีเทนต่อไป ในขณะเดียวกันไขมันหรือตะกอนลอยที่ระบายมากับน้าเสียก็จะลอยตัวอยู่บนผิว
น้าป้องกันมิให้อากาศภายนอกซึมลงในบ่อระบบบ้าบัดแบบบ่อไร้ออกซิเจนเป็นระบบที่ต้องใช้ที่ดิน
จ้านวนมากในการสร้าง และอาจมีกลิ่นไม่ดีระบบนีจึงเหมาะเฉพาะกับชนบทหรือบริเวณชานเมือง
- ระบบบ้าบัดแบบบ่อเกรอะ (Septic tank) สร้างเป็นบ่อคอนกรีต
ปิ ด เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า อยู่ ใ ต้ พื นดิ น ใช้ รั บ น้ า เสี ย จากบ้ า นเรื อ นที่ มี ป ริ ม าณน้ า เสี ย ไม่ ม ากนั ก มี
ระยะเวลากักน้าประมาณ 1-3 วัน การท้างานเหมือนกับบ่อเหม็นทุกประการ น้าใสที่ระบายจากบ่อ
เกรอะจะต่อไปกับบ่อเติมอากาศระบบแบบเร่งตะกอนหรือถังกรองไร้อากาศ การดูแลรักษาจะต้องท้า
การสูบตะกอนภายในบ่อทุกๆ 1-1.5 ปี มิฉะนันประสิทธิภาพของบ่อจะลดลงหรือตะกอนแข็งท้าให้สูบ
ตะกอนได้ยากในภายหลัง ปกติระบบนีจะลดสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดีได้ประมาณ 30% บ่อเกรอะ
มักใช้บ้าบัดน้าทิงจากบ้านเรือนที่มีประชากรไม่เกิน 300 คน และมักมีบ่อซึมตามเสมอ
- ระบบบ้าบัดแบบถังหมักธรรมดา (Conventional anaerobic
digestion) เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในการย่อยสลายตะกอนจากระบบเร่งตะกอน ระบบบ้าบัด
ประกอบด้วยถังปฏิกิริยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถังคอนกรีตมีฝาปิดเพื่อเก็บความร้อน กลิ่น และก๊าซ บนฝา
มีทางระบายก๊าซที่เกิดขึนระบบถังหมักธรรมดามี 2 แบบ คือ ถังหมักชนิดอัตราก้าจัดต่้า (Low rate
anaerobic digestion) ในถังไม่มีเครื่องกวนท้าให้มีตะกอนหนักจมก้นถัง ตะกอนเบาลอยอยู่ชันบน
ชันบนเบาจะหนาหลายฟุตซึ่งเป็นการลดปริมาตรของถังย่อย และยังท้าให้เกิดการลัดวงจร (Short
circuit) ได้ง่ายอีกด้ว ย และถังหมักอัตราก้าจัดสู ง (High rate anaerobic digestion) ภายในถั งมี
เครื่องกวนเพื่อให้เกิดการผสมอย่างทั่วถึง ถังหมักแบบนีมีการลัดวงจรน้อยท้าให้ระยะเวลาในการกัก
เก็บน้าเสียน้อยลง และประสิทธิภาพดีกว่าอัตราก้าจัดต่้าเนื่องจากจุลินทรีย์สัมผัสกับของเสียได้อย่าง
ทั่วถึงยิ่งขึนแต่น้าเสียที่ออกจากถังหมักชนิดนีจ้าเป็นต้องมีการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกก่อนระบบถัง
หมักธรรมดาทังสองแบบมิได้น้าตะกอนจุลินทรีย์กลับมาใช้อีกเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนนันช้ามาก ดังนัน ต้องการระยะเวลากักเก็บน้านานประมาณ 10-30 วัน
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- ระบบบ้าบัดแบบถังหมักแบบสัมผัส (Anaerobic contact) เป็น
ถังหมักที่ดัดแปลงมาจากถังหมักชนิดอัตราก้าจัดสูง ซึ่งอาจเป็นถังปฏิกิริยาแบบไม่มีการหมุนเวียน
ตะกอนหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ แ ต่ นิ ย มใช้ แ บบที่ มี ก ารหมุ น เวี ย นตะกอน ดั ง นั น ถั ง หมั ก แบบสั ม ผั ส จึ ง มี
ส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับระบบเร่งตะกอน บางครังอาจเรียกว่าระบบเร่งตะกอนแบบไร้ออกซิเจน
การที่ถังหมักมีการหมุนเวียนตะกอนท้าให้อาจใช้ได้กับน้าเสียที่มีความเข้มข้นไม่สูงมาก ในทางปฏิบัติ
ระดับของซีโอดีที่เหมาะสมคือ 4,000-50,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระบบบ้ า บั ด แบบเครื่ อ งกรองแบบไร้ อ อกซิ เ จน (Anaerobic
filter) มีส่วนประกอบส้าคัญคือถังที่มีลักษณะคล้ายถังกรองบรรจุภายในด้วยหินขนาด 1.5-2 นิว หรือ
อาจใช้ตัวกลางพลาสติกแทนก็ได้น้าเสียจะไหลจากข้างล่างขึนข้างบนลักษณะเช่นนีจะท้าให้น้าท่วมถัง
สูงตลอดเวลา และท้าให้แบคทีเรียส่วนใหญ่ถูกจับอยู่ภายในถังกรองท้าให้น้าที่ไหลออกมาจึงมีความใส
โดยไม่ต้องใช้ถังตกตะกอนต่างหากถังหมั กแบบนีเหมาะสมส้าหรับก้าจัดน้าเสียที่มีความเข้มข้นต่้า
เพราะมีสลัดจ์รีเทนชันไทม์ (Sludge retention time) สูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามเครื่องกรองแบบไร้
ออกซิเจนมีจุ ดอ่อนบางอย่ างที่ต้ องแก้ไขคือ ต้องหาวิธีกระจายน้าเสี ยให้ ไหลเข้ าถัง กรองได้ อ ย่ า ง
สม่้าเสมอ ส่วนในเรื่องการอุดตันก็เป็นปัญหา เช่นกันแต่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้โดยให้มีการ
ตกตะกอน้าเสียก่อนเข้าถังกรองไร้ออกซิเจน
- ระบบบ้าบัดแบบแอนแอโรบิกฟลูอิดเบด (Anaerobic fluidzed
bed) ระบบนีมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบเครื่องกรองไร้ออกซิเจนตรงที่มีน้าไหลจากข้างล่ างขึน
ข้างบน จัดเป็นระบบตรึงฟิล์มแบบไร้ออกซิเจนที่มีตัวกลางขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายเป็นที่จับของ
แบคทีเรีย อัตราการไหลของน้าจะสูงมากจนกระทั่งท้าให้มีการลอยตัวของสารตัวกลาง ตัวอย่างสาร
ตัวกลางได้แก่ ทราย แอนทราไซต์ และถ่านกัมมันต์ เป็นต้น การใช้สารตัวกลางขนาดเล็กท้าให้ระบบ
นีมีพืนที่ผิวจ้าเพาะสูงมากซึ่งเท่ากับการมีแบคทีเรียจ้านวนมากในระบบอัตราเร็วในการก้าจัดของเสีย
ของระบบนีจึงสูงมาก ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในระบบนีจึงมีขนาดเล็กกว่าระบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามลักษณะ
การท้างานซึ่งต้องให้สารตัวกลางลอยตัวตลอดเวลาก่อให้เกิดปัญหาในการออกแบบ และควบคุม
ระบบหลายอย่าง และต้องสินเปลืองพลังงานในการท้าให้สารตัวกลางลอยตัวสูงกว่าระบบอื่นระบบนี
จึงยังไม่ได้ยอมรับ
- ระบบบ้าบัดแบบอัพโฟลแอนแอโรบิ กสลั ด จ์แบลงค์เ กท (Up
flow anaerobic sludge blanket) เป็นระบบที่คิดค้นขึนมาเพื่อตัดสารตัวกลางออกจากระบบ ทิศ
ทางการไหลของน้าเสียจะไหลจากข้างล่างขึนข้างบนแต่ไม่ใช้ตัวกลาง แบคทีเรียจะถูกเลียงให้จับตัวกัน
เป็นเม็ดหรือฟล็อกจนกระทั่งมีน้าหนักมากจนสามารถตกตะกอนได้ดี น้าเสียที่ไหลเข้าถังปฏิกิริยาจะ
ท้าให้แบคทีเรียลอยตัวอยู่เป็นชันสลัดจ์ที่ไม่จมลงก้นถัง
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- ระบบบ้าบัดแบบจานหมุนชีวภาพแบบไร้ ออกซิเจน (Anaerobic
rotating biological contactor) ลักษณะของระบบก็คล้ายคลึงกับระบบจานชีวะภาพเพียงแต่มีฝา
ปิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ สั ม ผั ส อากาศภายนอก และมี ช่ อ งระบายก๊ า ซออกทางตอนบนผลปรากฏว่า
แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนสามารถยึดเกาะ และเจริญเติบโตได้ดีบนผิวจาน
- ระบบบ้ า บั ด แบบแผ่ น กั นไร้ อ อกซิ เ จน (Anaerobic baffled
reactor) มีแผ่นกันเพื่อบังคับให้น้าเสียไหลมุดลงอยู่ในแนวนอน ถังปฏิกิริยาจึงไม่จ้าเป็นต้องมีความสูง
มากเหมือนของระบบไร้ออกซิเจนแบบอื่นๆ ท้าให้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่้า ระบบนีเป็นระบบที่
มีพืนผิวน้ามากท้าให้แบคทีเรียมีพืนที่ตกตะกอนสูงกว่าระบบอื่นๆ การแยกตะกอนแขวนลอยออกจาก
น้าจึงสามารถท้าได้ดีโดยไม่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ตกตะกอนอื่นๆ ก๊าซสามารถแยกตัวออกจากน้าได้ดี
และง่ายเช่นกันลักษณะดังกล่าวท้าให้การเก็บกักเซลล์สามารถกระท้าได้ผลดีจึงมีมวลแบคทีเรียสะสม
อยู่ในระบบจ้านวนมาก การก้าจัดน้าเสียจึงสามารถเกิดขึนได้ด้วยอัตราเร็วสูง (เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ,
2538, น. 282–292)
2.2.2 ขันตอนในการบ้าบัดน้าเสีย
การบ้าบัดน้าเสีย สามารถแบ่งได้ตามขันตอนต่าง ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ดังนี
1) การบ้าบัดขันต้น (Preliminary Treatment) และการบ้าบัดเบืองต้น (Primary
Treatment)
เป็นการบ้าบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือ
น้าเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด
(Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบืองต้น (Primary Sedimentation
Tank) และเครื่องก้าจัดไขฝ้า (Skimming Devices) การบ้าบัดน้าเสียขันนีสามารถก้าจัดของแข็ง
แขวนลอยได้ร้อยละ 50 - 70 และก้าจัดสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได้ ร้อยละ 25 - 40 แล้วแต่
คุณลักษณะของน้าทิงและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน ซึ่งระบบบ้าบัดน้าเสียขันต้น ได้แก่
(1) ตะแกรง มีไว้ใช้ในการดักเศษขยะต่าง ๆ จากน้าเสีย เช่น เศษไม้ เศษ
กระดาษ เศษพลาสติก เป็นต้น มีประโยชน์ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้าเสีย และ
ป้องกันความเสียหายที่มีต่อเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น ตะแกรง
จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ
- ตะแกรงหยาบ ซึ่งมีช่องว่างระหว่างแท่งเหล็กตังแต่ 25 มิลลิเมตร
ขึนไป
- ตะแกรงละเอียด ซึ่งมีช่องว่างระหว่าง 2 – 6 มิลลิเมตร
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(2) ถังดักดักไขมัน เป็นอุปกรณ์ส้าหรับแยกไขมั นไม่ให้ไหลปนไปกับน้าทิง
เป็นการช่วยรักษาสภาพน้าในขันต้น ก่อนปล่อยไปยังระบบบ้าบัดขันถัดไป ถังดักไขมันประกอบด้วย
ส่วนกักเก็บน้าเพื่อให้น้ามันและไขมันลอยตัวโดยเป็นแผงกันและมีพืนที่ส้าหรับกักเก็บน้าเสีย
(3) ถังควบคุมการไหล (Equalization Tank, EQ Tank) เป็นบ่ อส้ าหรับ
รวบรวมน้าเสีย มีหน้าที่เป็นบ่อพักน้าเสีย ปรับอัตราการไหลของน้าเสียและปรับความเข้มข้นของน้า
เสียให้สม่้าเสมอก่อนที่จะส่งน้าเสียไปบ้าบัดขันต่อไป
2) การบ้าบัดขันที่สอง (Secondary Treatment)
เป็นการบ้าบัดน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดขันต้นและการบ้าบัดเบืองต้น
มาแล้ว แต่ยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรีย์ทังที่ละลายและไม่ละลายในน้าเสีย
เหลือค้างอยู่ โดยทั่วไปการบ้าบัดขันที่สองหรือเรียกอีกอย่างว่าการบ้าบัดทางชีวภาพ (Biological
Treatment) จะอาศัยหลักการเลียงจุลินทรีย์ในระบบภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกินสารอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่าที่เกิดขึนตามธรรมชาติและแยกตะกอนจุลินทรีย์ออก
จากน้ าทิงโดยใช้ ถั ง ตก ตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ท้าให้ น้าทิงมี คุ ณภาพดี ขึ น
จากนั นจึ ง ผ่ านเข้า ระบบฆ่ า เชือโรค (Disinfection) เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ าไม่ มี จุ ลิ นทรี ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดโรค
ปนเปื้อน ก่อนจะระบายน้าทิงลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ หรือน้ากลับไป ใช้ประโยชน์ (Reuse) การบ้าบัด
น้าเสียในขันนีสามารถก้าจัดของแข็งแขวนลอยและสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของ บีโอดี ได้มากกว่าร้อย
ละ 80
3) การบ้าบัดขันสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment)
เป็ น กระบวนการก้ า จัด สารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส ) สี สาร
แขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกก้าจัดโดยกระบวนการบ้าบัดขันที่สอง
ทั งนี เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า ให้ ดี ยิ่ ง ขึ นเพี ย งพอที่ จ ะน้ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ (Recycle) ได้
นอกจากนียังช่วยป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็นสาเหตุท้าให้เกิดน้าเน่า แก้ไข
ปัญหาความน่ารังเกียจของแหล่งน้าอันเนื่อ งจากสีและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ระบบบ้าบัดขันที่
สองมิสามารถก้าจัดได้ กระบวนการบ้าบัดขันสูง ได้แก่
(1) การก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส และการก้ า จั ด ไนโตรเจน ซึ่ ง มี ทั งแบบใช้
กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทางชีวภาพ โดยวิธีการทางชีวภาพนันจะมี 2 ขันตอน
คือ ขันตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็น ไนเทรต ที่เกิดขึนในสภาวะแบบใช้ออกซิเจน หรือ
ที่เรียกว่า "กระบวนการไนทริ ฟิเคชั่น (Nitrification)" และขันตอนการเปลี่ยนไนเทรตให้เป็ นก๊ าซ
ไนโตรเจน ซึ่ ง เกิ ด ขึ นในสภาวะไร้ อ อกซิ เ จน หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า "กระบวนการดี ไ นทริ ฟิ เ คชั่ น
(Denitrification)"
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(2) การก้าจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ซึ่งเป็นการใช้ทังกระบวนการแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการก้าจัดไนโตรเจน โดยกระบวนการ
ไนตริฟิเคชันและกระบวน การดีไนตริฟิเคชันร่วมกับกระบวนการจับใช้ฟอสฟอรัส อย่างฟุ่มเฟื อย
(Phosphours Luxuty Uptake) ซึ่งต้องมีการใช้กระบวนการแบบไม่ใช้อากาศ ต่อด้วยกระบวนการ
ใช้อากาศด้วยเช่นกันทังนีจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าว
เป็นอย่างดี
(3) การกรอง (Filtration) ซึ่งเป็นการก้าจัดสารที่ไม่ต้องการโดยวิธีการทาง
กายภาพ อันได้แก่ สารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก เป็นต้น
4) การดูดติดผิว (Adsorption) ซึ่งเป็นการก้าจัดสารอินทรีย์ที่มีในน้าเสียโดยการดูดติดบนพืนผิวของ
ของแข็ง รวมถึงการก้าจัดกลิ่นหรือก๊าซที่เกิดขึนด้วยวิธีการเดียวกัน
2.2.3 การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติโดยใช้พืชบ้าบัด
การแก้ ไ ขปั ญ หาน้ า เสี ย โดยใช้ พื ช บ้ า บั ด (Phytoremediation) เป็ น การใช้
ความสามารถในการดูดซับและการสังเคราะห์แสงของพืชร่วมกับจุลินทรีย์และสภาพแวดล้อมอื่ นๆ
เพื่ อ บ้ า บั ด สารมลพิ ษ ทั งสารอิ น ทรี ย์ แ ละอนิ น ทรี ย์ ที่ ป นเปื้ อ นในน้ า ตะกอนดิ น อากาศหรื อ ใน
สิ่งแวดล้อมข้างเคียง เพื่ อลดอันตรายของสารมลพิษที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการ
บ้าบัดน้าเสียโดยวิธีทางชีวภาพพึ่ งพาสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติจึงเป็นการบ้าบัดที่ มีค่าด้าเนินการ
บ้ารุงรักษาต่้า สามารถบ้าบัดได้ในพืนที่ปนเปื้อน (In situ) และเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อเทียบกับการบ้าบัดโดยวิธีทางฟิสิกส์และเคมีที่ มีการลงทุนก่อสร้างหรือมีค่าบ้ารุงรักษาระบบสูงใช้
สารเคมีราคาแพง เป็นต้น
การใช้ พื ช บ้ า บั ด น้ า เสี ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของมวลภายในระบบ โดยมี ก าร
หมุนเวียนของธาตุอาหาร และสารเคมีต่างๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่เกิดขึนภายในแปลงพืชนัน เช่น
การแลกเปลี่ ย นไอออน การดู ด ซั บ การตกตะกอน การกรอง การเกิ ด สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น
กระบวนการดูดซึมธาตุอาหาร กระบวนการไนตริฟิเคชั่ น และดีไนตริฟิเคชั่น เป็นต้น กระบวนการ
เหล่านีจะช่วยให้การเปลี่ ยนรูปหรือบ้าบัดสารที่ ปนเปื้ อนในน้าเสียที่อาจเป็นสารมลพิษหรือสารที่
ก่อให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้าให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ปลอดภัยต่อแหล่งน้า ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 การหมุนเวียน สะสม และการเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารในแปลงพืชบ้าบัด
ทีม่ า : Massechelyn and Patrick (1994)
การบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติโดยใช้พืชบ้าบัดในพืนทีช่ ุ่มน้าเทียม ซึ่งเป็น
พืนทีช่ ุ่มน้าทีส่ ร้างขึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทคโนโลยีสะอาดในการบ้าบัดน้าเสีย การใช้พืนทีช่ ุ่มน้า
เทียมเพื่อบ้าบัดน้าเสีย มีหลักการเบืองต้นเหมือนกับพืนที่ชุ่มน้าธรรมชาติ คือ มีความสามารถในการ
บ้าบัดน้าเสียแบบชีววิทยาอาศัยพืชน้า จุลินทรีย์ ร่วมกับการใช้ดินผสมทรายช่วยในการกรองน้าเสีย
โดยพืชและดินช่วยดูดซับมลสาร จุลินทรีย์ที่ อยู่ในดินจะท้าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียเปลี่ยน
ให้เป็นสารอนินทรีย์ที่เป็นธาตุอาหารของพืชแล้วดูดธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต ท้าให้ปริมาณ
สารอินทรีย์ในน้าเสียลดลงกลายเป็นน้าที่ มีคุณภาพดี (ลักษณี คณานิธินันท์ , 2539) ซึ่งพืนที่ชุ่มน้า
เทียมสามารถบ้าบัดบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและของแข็งแขวนลอยได้มากกว่าร้อยละ 50-60 ขึน
ไป (Patruno, J. and T. Russell, 1994) แต่พืนที่ชุ่มน้าเทียมแตกต่างกับพืนที่ชุ่มน้าธรรมชาติตรงที่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้มากขึ น ดังนันข้อได้เปรียบของการใช้พืนที่ชุ่มน้าเทียม คือ สามารถ
ออกแบบ ควบคุมสถานที่ การไหลของน้า และระยะเวลาเก็บกัก น้าได้ (Zhan Li Wang. Shiwei Yu.
Victor M. Haughton M.D, 1989) ทังนีพืนที่ชุ่มน้าเทียมที่นิยมใช้กันทั่ว ไปมี 2 แบบคือ พืนที่ชุ่มน้า
เทียมแบบพืชโผล่พ้นน้า (Emerged plant constructed wetland) และพืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบพืช
ลอยน้า (Floating plant constructed wetland) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1) พืนทีช่ ุ่มน้าเทียมแบบพืชโผล่พ้นน้า
พืชโผล่พ้นน้า (Emerged plant) เป็นพืชที่เจริญเติบโตในน้าเพียงบางส่วน
เช่น รากและล้าต้น ส่วนรากอาจยึดพืนดินใต้น้าหรือไม่ก็ได้ มีใบหรือดอกโผล่พ้นน้าหรืออาจอยู่ที่ผิวน้า
บางชนิดอาจมีทังใบใต้น้าและใบเหนือน้าในล้าต้นเดียวกัน พืชโผล่พ้นน้าที่ นิยมใช้ในการบ้าบัดน้าเสีย
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และเกิดขึนตามธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น หญ้าสตาร์ หญ้าโคสครอส แว่นแก้ว ธูปฤาษี กกกลม กก
อียิปต์ แพงพวยน้า อ้อ และหญ้าแฝก เป็นต้น โดยคุณลักษณะเด่นของพืชโผล่พ้นน้าที่ เหมาะต่อการ
บ้ า บั ด น้ า เสี ย คื อ ล้ า ต้ น มี ลั ก ษณะแข็ ง กว่ า พื ช ใต้ น้ า ใบด้ า นบนจะมี คิ ว ติ น (Cutin) และปากใบ
(Stomata) มีระบบเนือเยือท่อล้าเลียง (Vascular system) ประกอบด้วยไซเลม (Xylem) และโฟล
เอม (Phloem) ที่เด่นชัด ท้าให้มีลักษณะการท้างานเหมือน Air pump คือ ล้าเลียงออกซิเจนจาก
อากาศลงสู่ราก เจริญเติบโตได้ดีในพื นที่ชืนแฉะ ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสูง เจริญเติบโตได้
ง่ายและแข็งแรง สามารถหามาปลูกได้ง่ายในทุกพื นที่ และสามารถบ้าบัดบีโอดี ของแข็งแขวนลอย
(Suspended solids) ฟอสเฟต (Total phosphate) ไนโตรเจน (Total nitrogen) และสารมลพิษ
อื่น ๆ ในน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบพืชโผล่พ้นน้า จะแบ่งออกเป็นพื นที่ชุ่ม
น้าทียมแบบไหลผ่านพื นผิว (Free water surface flow constructed wetland; FWS) และพืนที่
ชุ่มน้ า เทีย มแบบไหลใต้ผิว ตัว กลาง (Subsurface flow constructed wetland; SF (ลั กษณี คณา
นิธินันท์, 2539; ศุวศา กานตวนิชกูร และคณะ, 2546)
(1) พืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบไหลผ่านพืนผิว เป็นพืนที่ชุ่มน้าเทียมที่น้าเสียไหล
ผ่านผิวหน้าดินหรือตัวกลาง สัมผัสกับอากาศโดยตรง จากนันจึงไหลซึมลงสู่พืน มีระดับน้าลึกประมาณ
0.1-0.6 เมตร แต่โดยทั่ว ไปจะมีระดับความลึกประมาณ 0.3 เมตร พืนทีช่ ุ่มน้าเทียมในรูปแบบนีอาศัย
การท้างานของพืชในการบ้าบัดน้าเสียเป็นหลัก ซึ่งจะปล่อยให้น้าเสียไหลเข้าระบบอย่างช้าๆ ผ่านก้าน
ต้นพืช และรากพืช เกิดการไหลของน้าแบบไหลตามกันช้าๆ (Plug-flow) น้าเสียจะไหลตามแนวนอน
ขนานกับพืนดินซึ่งมีการบดดินให้แน่นหรือปูด้วยวัสดุกันซึม โดยพืชน้า จะท้าให้เกิดการหมุนเวียนของ
แร่ ธ าตุ เป็ น ที่ ยึ ดเกาะของพวกจุ ลิ นทรี ย์ เกิดตะกอนโดยพืช และการย่อยสลายสารอิ นทรี ย์ โ ดย
จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน ท้ า ให้ ค่ า บี โ อดี ล ดลง (ศุ ว ศา กานตวนิ ช กู ร และคณะ, 2546) ซึ่ ง มี
ความส้าคัญส้าหรับการปรับปรุงคุณภาพน้า โดยพืนทีช่ ุ่มน้าเทียมแบบไหลผ่านพืนผิวแสดงในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 พืนทีช่ ุ่มน้าเทียมแบบไหลผ่านพืนผิว
ทีม่ า : สุชาดา ปุณณสัมฤทธิ (2548)
(2) พืนทีช่ ุ่มน้าทียมแบบไหลใต้ผิว เป็นการบ้าบัดน้าเสียโดยผ่านลงไปในชัน
ตัวกลางที่พืชน้าขึนอยู่ ตัวกลางที่ใช้เป็นพวกหินบด กรวด หรือดินชนิดต่างๆ ซึ่ งตัวกลางอาจมีเพียง
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือใช้รวมกันได้ (ลักษณี คณานิธินันท์, 2539) ความหนาชันตัวกลางประมาณ 0.60.7 เมตร ด้านล่ างอัดด้ว ยดิน เหนี ยวหรือวัส ดุ กัน ซึม เพื่ อรักษาระดับน้ าซึ่ งจะต่้า กว่าผิ ว ตัว กลาง
เล็กน้อย (ศุวศา กานตวนิชกูร, 2546) โดยที่ทางน้าเข้าจะไหลผ่านข้างใต้ชั นตัวกลางในแนวนอนหรือ
แนวดิ่งได้ และทางน้าออกอยู่ ลึกจากผิวตัวกลางประมาณ 0.3-0.6 เมตร (ระดับน้าอยู่เท่ากันหรือต่้า
กว่าผิวดิน) พืนที่ชุ่มน้าเทียมระบบนี น้าเสียที่ผ่านเข้าระบบจะถูกบ้าบัดระหว่างสัมผัสพื นผิวตัวกลาง
และรากพืชซึ่งมีจุลินทรีย์เกาะอยู่ โดยสารแขวนลอยหรือสารอินทรีย์จะตกตะกอนภายในตัวกลาง
ส่วนสารที่ละลายได้จะถูกดูดซับที่ ผิวของตัวกลาง และย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทังกลุ่มที่ใช้ออกซิเจน
และไม่ใช้ออกซิเจน นอกจากนี ธาตุอาหารในน้าเสียจะลดลงเนื่องจากกลไกการดูดซึมของพืช พืนที่ชุ่ม
น้ าเทีย มแบบไหลใต้ผิวตัวกลางสามารถก้าจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึ่ งจะขึ นอยู่กับชนิดของ
ตัวกลางและชนิดของน้าเสีย ระบบนีเหมาะกับน้าเสียที่มีภาระสารอินทรีย์ปานกลาง ที่มีความเข้มข้น
ของบีโอดีอยู่ในช่วง 30-175 มิลลิกรัมต่อลิตร (U.S. EPA, 2000) โดยพืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบไหลใต้ผิว
ตัวกลางแสดงดังในภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 พืนทีช่ ุ่มน้าเทียมแบบไหลใต้ผิวตัวกลาง
ทีม่ า : สุชาดา ปุณณสัมฤทธิ (2548)
(2) พืนทีช่ ุ่มน้าเทียมแบบพืชลอยน้า (Floating plant)
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้โดยลอยอยู่บริเวณผิวน้า รากจะอยู่ใต้น้า ส่วนของ
ล้าต้น ใบ และดอก อยู่เหนือน้าหรือผิวน้า สามารถลอยไปมาได้ หากพืชเหล่ านีอยู่บริเวณน้ารากของ
พืช ชนิ ดนี อาจยึ ด อยู่ กับ พื นดิ น ใต้น้ าได้ ซึ่ งพืช บ้าบัดน้าเสี ยจ้ า พวกนี ได้ แ ก่ ผั กตบไทย ผั กตบชวา
จอกหูหนู แหนกระจับ ผักบุ้ง เป็นต้น โดยคุณลักษณะเด่นของพืชลอยน้า ที่เหมาะสมต่อการบ้าบัดน้า
เสียคือ พืชเจริญเติบโตและลอยอยู่ที่ระดับน้า มีระบบรากห้อยยาวลอยอยู่ใต้ระดับน้า มีทุ่นเพื่ อพยุง
ล้ าต้น ให้ ล อยน้ าได้ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อาศัยอยู่ที่ (Rhizoplane) ช่ว ยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการ
บ้าบัดน้าเสียแบบพืนที่ชุ่มน้าเทียมโดยใช้พืชลอยน้าเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างพืชลอยน้า สาหร่าย
จุลินทรีย์ สายลม และแสงแดด การด้ารงชีวิตในลักษณะที่พึ่งพาอาศัย กันและกัน (Symbiosis) (วิมล
พรรณ รุ่งพรหม, 2542) ภายในบ่อดินขนาดใหญ่ความลึกของบ่ออยู่ในระดับที่แสงแดดสามารถส่องได้
อย่างทัว่ ถึง เป็นบ่อทีเ่ กือบเหมือนกับบึงประดิษฐ์แบบไหลผ่านพืนผิวโดยทั่ว ไปมีความลึก 0.5-2 เมตร
ใช้ ร ะบบบ่ อ บ้ า บั ด น้ า เสี ย แบบบ่ อ ผึ่ ง (Oxidation ponds) หรื อ บ่ อ กึ่ ง ไร้ อ ากาศ (Facultative
oxidation ponds) เป็นระบบบ่อบ้าบัดน้าเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยาอาศัยจุลินทรีย์ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียจ้าแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ ส่วนบนของบ่อเป็นการย่อยสลายโดย
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใช้อากาศ (Aerobic bacteria) ส่ ว นกลางท้องน้าเป็นการย่อยสลายโดยจุลิ นทรีย์กึ่ งไร้
อากาศ (Facultative bacteria) และส่วนล่างของบ่อเป็นการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่ ไม่ใช้อากาศ
(Anaerobic bacteria) ในระบบพืชลอยน้ามีหน้าที่ เป็นตัว กรองน้าเสียที่ ไหลผ่านจุลิ นทรีย์ที่ อาศัย
เกาะอยู่ที่รากมีความสามารถในการดึงแก๊สออกซิเจนหุ้มราก ออกซิเจนที่ ถูกดึงให้ห่อหุ้มรอบรากพืช
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น้า นี สร้ างไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere) มีห น้าที่ดูดน้าและอาหาร (ศุว ศา กานตวนิช กูร และคณะ,
2546) ระบบรากที่มีจ้านวนมากจะช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ ละเอียด จุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่รากจะ
ช่วยดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ ง สารอาหารที่อยู่ในน้าเสียถูกน้าไปใช้ในกระบวนสังเคราะห์แสง
และกระบวนการการเมธทาบอลิซึม ท้าให้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โลหะหนัก รวมถึงสารมลพิษอื่ น ๆ
ในน้าเสียถูกก้าจัดไปโดยวิธีการทางชีวภาพที่ ธรรมชาติสามารถช่วยบ้าบัดธรรมชาติเองได้ โดยภาพ
ของเทคโนโลยีการบ้าบัดน้าเสียแบบพืนทีช่ ุ่มน้าเทียมโดยใช้พืชลอยน้าแสดงดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 เทคโนโลยีการบ้าบัดน้าเสียแบบพืนทีช่ ุ่มน้าเทียมโดยใช้พืชลอยน้า
ทีมา : Mark (2014)
3) กลไกและประสิทธิภาพในการบ้าบัดของพืนทีช่ ุ่มน้าเทียม
ในระบบบ้าบัดแบบพืนที่ชุ่มน้าเทียม มลสารต่างๆจะถูกบ้าบัดด้วยกระบวนการที่
ซับซ้อนมากมาย ได้แก่ กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่ งประกอบด้วยการตกตะกอน
การดูดซับโดยอนุภาคของดิน การสะสมในพืช และการเปลี่ยนรูปโดยจุลินทรีย์ เป็นต้น
(1) การก้าจัดสารอินทรีย์
ในระบบพื นที่ ชุ่ ม น้ า เที ย มจุ ลิ น ทรี ย์ จ ะมี ห น้ า ที่ ส้ า คั ญ ในการย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์ในน้าเสียทั งที่อยู่ในรูปที่ละลายน้า และเกาะกันอยู่ในรูปของตะกอน โดยสารอินทรีย์ที่
ตกตะกอนได้จะจมสู่พื นบ่อเกิดการย่อยสลายแล้วซึมลงดิน ส่วนสารละลายอินทรีย์จะถูกบ้าบัดโดย
จุลินทรีย์ทังที่ใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจนที่ เกาะติดอยู่กับพืชและที่แขวนลอยอยู่ในน้า ส่วนการ
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ย่ อยสลายในสภาวะไร้อากาศจะเกิดขึ นในช่วงที่ ออกซิเจนขาดแคลนหรือเกิดในชั นตะกอนที่ไม่มี
ออกซิเจนสารที่ถูกย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นปุ๋ยส้าหรับพืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งการก้าจัด
สารอินทรีย์ที่สามารถตกตะกอนได้ง่ายจะเกิดขึ นได้อย่างรวดเร็วในพื นที่ชุ่มน้าเทียมแบบไหลผ่าน
พืนผิวและพืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบไหลใต้ผิวตัวกลาง โดยจะขึ นอยู่กับความนิ่งของน้า อัตราการเจริญ
ของจุลินทรีย์และแหล่งออกซิเจนที่ ใช้ในปฏิกิริยาการบ้าบัดส้าหรับกรณีที่ เป็นพืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบ
ไหลผ่านพืนผิว ส่วนพืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบไหลใต้ผิวตัวกลางจะขึนอยู่กับปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ใน
ชั นกรอง และอัตราการซึมของน้ าผ่ านชั นกรอง โดยออกซิเจนสามารถถ่ายเทผ่ านได้ง่าย (ศุว ศา
กานตวนิชกูร และคณะ, 2546)
(2) การก้าจัดของแข็งแขวนลอย
โดยทั่วไปพืนที่ชุ่มน้าเทียมมีระยะเวลาเก็บกักน้าหลายวัน การลด
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้าเสียที่ ผ่านพืนที่ชุ่มน้าเทียม มีผลมาจากกระบวนการที่ ซับซ้อนหลาย
กระบวนการรวมถึงการเคลื่อนย้ายของของแข็งโดยสิ่งมีชีวิตในพืนทีช่ ุ่มน้าเทียมด้วย โดยเฉพาะเมื่อน้า
เสียทีผ่ ่านพืนทีช่ ุ่มน้าเทียมมีความเร็วของน้าต่้า มีพืชปกคลุม มีดินที่เหมาะสมจะช่วยในการกรองและ
การตกตะกอน การก้าจัดของแข็งแขวนลอยของพืนทีช่ ุ่มน้าเทียมเป็นกระบวนการที่ท้าให้คุณภาพน้าดีขึน
(3) การก้าจัดไนโตรเจน
น้าเสียที่มีสารอินทรีย์พวกไนโตรเจนจะประกอบด้วย สารอินทรีย์
ไนโตรเจนร้อยละ 40 สารแอมโมเนียไนโตรเจนร้อยละ 60 และจะอยู่ในรูปไนไตรท์ และไนเตรตอยู่
น้อยกว่าร้อยละ 1 การสร้างเซลล์ใหม่จะท้าให้ปริมาณไนโตรเจนของน้าเสียลดลง ซึ่ งไนโตรเจนในน้า
เสียจะถูกย่อยสลายได้ต้องใช้คาร์บอนจากสารอินทรีย์ การก้าจัดไนโตรเจนออกจากน้าเสียท้าโดยการ
เปลี่ยนจากสารอินทรีย์ไนโตรเจนไปเป็นสารแอมโมเนียไนโตรเจน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2552)
การก้าจัดไนโตรเจนของพืนที่ชุ่มน้าเทียมมีหลายกลไก คือ การน้าไปใช้โดยพืช การดูดซับแอมโมเนีย
ไนโตรเจนในดิน การระเหยในรูปของแอมโมเนีย กระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชัน ซึ่ งการ
บ้าบัดจะขึนอยู่กับรูปแบบของไนโตรเจนที่เข้าสู่ระบบ เช่น แอมโมเนียจะถูกออกซิไดซ์เป็นไนเตรตโดย
ไนตริฟายอิงแบคทีเรียในบริเวณที่มีออกซิเจน และไนเตรตจะถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สไนโตรเจนโดยดีไนตริ
ฟายอิงแบคทีเรียในบริเวณที่ไม่มีออกซิเจน โดยออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการไนตริฟิเคชันมาจากทั ง
การถ่ายเทจากบรรยากาศลงสู่ ผิวน้า และที่ ซึมผ่ านจากรากพืช (กลอยกาญจน์ เก่าเนตรสุว รรณ,
2544), วีระ ตังชวาล, 2545) โดยพืนที่ชุ่มน้าเทียม มีการเปลี่ ยนรูปของไนโตรเจนซึ่ งจะเกิด ในชั น
ออกซิไดซ์และรีดิวซ์ของตัวกลางหรือผิวหน้าของรากฝอย (Boyd C.E, 1970) และส่วนของพืชที่จมอยู่
ใต้ตัวกลางนัน สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะเปลี่ ยนรูปเป็นแอมโมเนียในการออกซิไดซ์และรีดิวซ์ของชั น
ตัวกลาง โดยที่ชันของการออกซิไดซ์และส่วนที่ อยู่ใต้ตัวกลางของพืชเป็นต้าแหน่งส้าคัญส้าหรับไนตริ
ฟิเคชันที่แอมโมเนียเปลี่ยนเป็นไนไตรท์โดยแบคทีเรีย และเปลี่ยนเป็นไนเตรตในที่สุด โดยแบคทีเรียที่
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ระดับพีเอชสูง แอมโมเนียจะอยู่ ในรูปแก๊สแอมโมเนีย และสูญหายไปในบรรยากาศโดยกระบวนการ
ระเหย ไนเตรตในชันรีดิวซ์ลดลงโดยผ่านกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน การกรองและบางส่วนถูกพืชดูด
ซึมไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไป (วิทิต ขอสันติวิวัฒน์, 2545)
(4) การก้าจัดฟอสฟอรัส
การก้าจัดฟอสฟอรัสของพืนที่ชุ่มน้าเทียม คือ การตกตะกอนผลึก
การดูดซับโดยตัวกลาง และการดูดซึมโดยพืช (วีระ ตังชวาล, 2545) การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนและ
การตกตะกอนส่วนใหญ่การก้าจัดเกิดในชันดินในส่วนพืนล่าง หากดินมีส่วนผสมของเหล็ก อะลูมิเนียม
และแคลเซียมเมื่อพีเอชมากกว่า 6 จะเกิดการดูดติดกับเหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด์ และจะตกตะกอน
ในรูปของแคลเซียมฟอสเฟตซึ่ งละลายน้าได้น้อย ดังนันการก้าจัดฟอสฟอรัสจึงขึ นกับปริมาณแร่ธาตุ
เหล่านีทีม่ ใี นสารอาหาร (Gerritse, R.G., 1999)
เมื่อตัว กลางดูดซับฟอสฟอรัส ไว้พืช จะดู ดซึมผ่ านทางราก และ
น้าไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่อไป ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสในเนื อเยือของพืชจะมี
ค่าน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการดูดซับไนโตรเจน (Shubiao, W., P. Kuschk, 2014) ถ้า
พืนที่ชุ่มน้าเทียมมีระยะเวลาเก็บกักน้า ที่นาน และชันตัวกลางเป็นดินที่มีเนือละเอียด กลไก
หลักที่เกิดขึน คือ การดูดติดผิวแล้วตกตะกอน เนื่ องจากในกรณีดังกล่าวฟอสฟอรัสจะมีเวลา
สัมผัสและดูดซับเข้าไปในตัวกลางได้มากขึ น เมื่อพืชตายและย่อยสลายจะมีการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสออกมาบางส่วน ส่วนที่เหลือจะจมอยู่กับซากพืช
(5) การก้าจัดโลหะ
โลหะถูกก้าจัดโดยการกรอง การดูดโดยพืช การแลกเปลี่ยนไอออน
การเกิดสารประกอบ การก้าจัดโดยจุลินทรีย์ การตกตะกอนทางเคมี และการดูดซับจากดิน และ
สารประกอบอินทรีย์ที่ตกตะกอน จากการศึกษาพบว่า มีค่าความเข้มข้นของโลหะในรากพืชมากที่ สุด
และมีค่าน้อยทีสุดในส่วนที่อยู่เหนือดิน (Shubiao, W., P. Kuschk, 2014)
2.2.4 การบ้าบัดน้าเสียชุมชน
แม้ว่าแหล่งน้าจะมีกระบวนการท้าความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติแต่ต้อง ไม่มากเกิน
ขีดความสามารถที่แหล่งน้านันจะรับไหว ระบบบ้าบัดน้าเสียนับเป็น กลไกส้าคัญอย่างมากส้าหรับ
ชุมชนเมือง เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยรวบรวม น้าเสียจากอาคารบ้านเรือนเข้าสู่กระบวนการ
บ้าบัดให้มีคุณภาพดีขึน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้าล้า
คลอง หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
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1) ระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชน
การบ้าบัดน้าเสียชุมชน พบว่ามีวิธีการด้าเนินงานบ้าบัดบัดน้าเสียชุมชนใน
2 รูปแบบที่ส้าคัญ ได้แก่ การบ้าบัดแบบรวมศูนย์ (Centralized Wastewater Treatment) และการ
บ้าบัดแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized Wastewater Treatment) ซึ่งการบ้าบัดแบบไม่รวมศู นย์
สามารถแบ่ ง การท้ า งานออกเป็ น สองลั ก ษณะ คื อ การบ้ า บั ด น้ า เสี ย ณ แหล่ ง ก้ า เนิ ด (On-Site
wastewater Treatment System) หรื อ การบ้ า บั ด น้ า เสี ย ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กลุ่ ม (Clustered
wastewater Treatment System) (U.S. Environmental Protection Agency, 2003, pp. 7 อ้าง
ถึงใน ศตพล มุ่งค้ากลาง, 2556, น. 4) โดยแต่ละรูปแบบ นันมีการใช้เทคโนโลยีในการบ้าบัดน้าเสียที่
แตกต่างกันดังต่อไปนี
(1) ระบบบ้าบัดน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด (On-site Treatment System)
การบ้าบัดน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด หรือ การบ้าบัดน้าเสียแบบติด
กับที่ ประกอบด้วย ท่อรวบรวมน้าเสียและระบบบ้าบัดน้าเสียขนาดเล็กส้าหรับบ้าบัดน้า เสี ย ก่ อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ภายในระบบ อาจมีส่วนประกอบที่เป็นเครื่องจักรกลเพื่อนน้ามาใช้ใน
การรวบรวม บ้ า บั ด ไปจนถึ ง การปล่ อ ยออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ น้ า เสี ย กลั บ มาใช้ ใ หม่ (U.S.
Environmental Protection Agency, 2005, pp. 57 อ้ า งถึ ง ใน ศตพล มุ่ ง ค้ า กลาง, 2556, น. 4)
ระบบนี เป็นรูปแบบที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน ชุมชนขนาดเล็ก ร้านอาหาร ภัตตาคาร อพาร์ทเม้นท์
หรือ โรงแรม
(2) ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบกลุ่ม (Cluster Treatment System)
ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบกลุ่ม เป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน้าเสียแนวทางใหม่ เนื่องจากระบบบ้าบัดน้าเสียรูปแบบเดิมส่วนใหญ่เป็นระบบบ้าบัดน้าเสีย
แบบรวม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียค่อนข้างสูง สามารถรองรับน้า
เสียจากแหล่งก้าเนิดได้ตังแต่ 2 แห่งขึนไป จนถึง 100 แห่ง ถ้ารองรับเพียง 2-3 แห่ง จะมีลักษณะเป็น
การบ้าบัด ณ แหล่งก้าเนิด แต่ถ้ามีแหล่งก้าเนิดน้าเสียจ้านวนมากถึง 100 แห่ง ระบบก็จะมีลักษณะที่
ค ล้ า ย กั บ ร ะ บ บ บ้ า บั ด น้ า เ สี ย ร ว ม (National Decentralized Water Resources Capacity
Development Project, 2004, อ้ า งถึ ง ใน ศตพล มุ่ ง ค้ า กลาง, 2556, น. 5) แต่ มี ข นาดที่ เ ล็ ก ลง
เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็ก อาทิเช่น ชุมชนที่หนาแน่นในเขตเทศบาล พืนที่ในตลาดและอาคาร
พาณิชย์ ส้าหรับเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ในการบ้าบัดมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมกับบริบท จ้านวนแหล่งก้าเนิดและปริมาณน้าเสีย
(3) ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวม (Centralized Wastewater Treatment)
ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมนัน เป็นระบบบ้าบัดที่มีลักษณะของ
การที่งานแบบรวมศูนย์ นั่นคือจะมีการรวบรวมน้าเสียชุมชนจากแหล่งก้าเนิดทุกแห่งในเขตพืนที่มา
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บ้าบัดรวมกันระบบบ้าบัดน้าเสียรวมที่นิยมใช้มีหลายประเภท ได้แก่ บ่อผึ่ง สระเติมอากาศ ระบบบ้าบัด
น้าเสียแบบตะกอนเร่ง และระบบบ้าบัดน้าเสียแบบจานหมุนชีวภาพ (ศตพล มุ่งค้ากลาง, 2556, น. 5)
2) การจัดการน้าเสียชุมชน
การจัดการน้าเสียชุมชน มี 2 รูปแบบดังนี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559a)
(1) ชุมชนที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชนโดยบ้านเรือนแต่ละ
หลังควรมีการบ้าบัดน้าเสียของตัวเองด้วยการบ้าบัดน้าเสียขันต้น ด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ และ
ตามด้ ว ยระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ขนาดเล็ ก เพื่ อ ให้ น้ า ทิ งมี คุ ณ ภาพดี ขึ นก่ อ นปล่ อ ยเข้ า ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ หรือ บ่อซึมลงดิน

ภาพที่ 2.5 การจัดการน้าเสียจากบ้านเรือนส้าหรับชุมชนที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวม
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 5
(2) กลุ่มชุมชนใช้ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดย
กลุ่มบ้านเรือนรวมหลายหลังมีการบ้าบัดน้าเสียขันต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่ง
น้าเสียเข้าท่อรวบรวมน้าเสียไปบ้าบัดที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) ก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ

ภาพที่ 2.6 การจัดการน้าเสียจากบ้านเรือนหลายหลังในชุมชนที่มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 5
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3) การรวบรวมน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเรือน
ระบบรวบรวมน้าเสียของบ้านเรือนต้องสามารถรวบรวมน้าเสียจากกิจกรรม
ต่างๆ ทังหมด ไม่ว่าจะเป็นน้าเสียจากห้องครัวห้องน้า ห้องส้วม และพืนที่ซักล้าง ซึ่งวิธีรวบรวมน้าเสีย
ที่ดีที่สุดคือการรวบรวมน้าเสียมาเข้าระบบบ้าบัดน้าเสียที่จุดเดียวโดยใช้แนวท่อเดียว แต่ในสภาพจริง
แล้วอาจไม่สามารถรวบรวมน้าเสียแบบนี ได้ทุกบ้าน เนื่องจากบ้านแต่ละหลังมีลักษณะของบ้านหรือ
การออกแบบแตกต่างกันออกไป เช่น ต้าแหน่งของห้องครัวอยู่ห่างจากห้องน้า หรือบางบ้านมีห้องน้าทัง
ในบ้านและนอกบ้าน เป็นต้น การรวบรวมน้าเสียจากจุดต่างๆ ในบ้านเรือน อาจสรุปเป็นรูปแบบต่าง ๆ
ดังนี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559a, น. 6–7))
(1) การรวบรวมน้าเสียเพื่อน้ามาบ้าบัดที่จุดเดียว
วิ ธี ก ารนี เหมาะส้ า หรั บ บ้ า นเรื อ นที่ ส ามารถรวบรวมท่ อ น้ า เสี ย
ทังหมดของบ้านมาเข้าระบบบ้าบัดน้าเสียที่จุดเดียว ได้แก่ น้าเสียจากห้องครัว ห้องน้า ห้องส้วม และ
พืนที่ซักล้าง ถูกรวบรวมมาที่ระบบบ้าบัดน้าเสีย ณ จุดใดจุดหนึ่งของบ้านเรือน

ภาพที่ 2.7 การรวบรวมน้าเสียมาบ้าบัดที่จุดเดียว
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 5
(2) การรวบรวมน้าเสียเพื่อน้ามาบ้าบัดที่หลายจุด
หากน้าเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมต่างๆ ของบ้านเรือนอยู่ห่างกัน
เช่น ห้องครัวอาจอยู่ใกล้กับพืนที่ซักล้างแต่อยู่ห่างจากห้องน้า -ส้วม หรือมีพืนที่ครัวแยกจาก
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ส่วนอื่น ๆ เป็นต้น ในกรณีนีต้องรวบรวมน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของบ้านและน้าเข้าสู่
ระบบบ้าบัดน้าเสียต่างชุดที่ติดตังไว้ในต้าแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่จ้าเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน วิ ธี
นีเหมาะส้าหรับบ้านเรือนที่รวบรวมท่อน้าเสียทังหมดเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียที่จุดเดียวไม่ได้

ภาพที่ 2.8 ระบบท่อรวบรวมน้าเสียจากบ้านเรือนเพื่อแยกบ้าบัด
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 7
4) ระบบบ้าบัดน้าเสียส้าหรับบ้านเรือน
รูปแบบการบ้าบัดน้าเสียจากบ้านเรือนแตกต่างกันไปตามลักษณะของน้าเสีย ได้แก่
น้าเสียจากครัว บ้าบัดด้วยการกรองผ่านตะแกรงดักเศษอาหาร แล้วให้น้าเสียไหลเข้าถังดักไขมันในถัง
นีไขมันจะลอยตัว จับ กัน เป็น ฝ้าหรื อกากแข็งที่ผิว หน้าน้าซึ่งต้องตั กทิง สองขันตอนนีเพื่อลดความ
สกปรกของน้าเสียในขันต้น และหากมีเศษอาหารมากอาจต้องบ้าบัดด้วยถังเกรอะอีกครัง น้าเสียจาก
ส้วม ที่บ้าบัดโดยใช้ถังเกรอะ จุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศที่มีอยู่ในน้าเสียอยู่แล้วจะย่อยสลายอุจจาระ
หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่จมตัวอยู่ก้นถัง ส่วนที่เป็นไขมันที่ยังเหลืออยู่จะลอยตัวขึนเป็นกากแข็งที่ผิวน้า
จากนันน้าเสียจะถูกส่งเข้าบ่อหรือถังบ้าบัดแบบใช้อากาศหรือแบบไม่ใช้อากาศซึ่งภายในถังติดตัง
ตัวกลาง (Media) เพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ จุลินทรีย์เหล่านีจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสียที่ไหล
ผ่ านชันกรอง น้ าเสี ย ที่ผ่ านการบ้ าบัดจะเรียกว่า น้าทิง ซึ่งจะถูกส่ งต่อไปที่ส่ ว นปรับสภาพน้ า ทิ ง
(Polishing Unit) เพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์และปรับสภาพน้าทิงให้มีคุณภาพดีขึนอีกก่อนระบายออก
สู่สิ่งแวดล้อม ส้าหรับน้าเสียจากการอาบและซักล้าง ไหลผ่านบ่อเกรอะเพื่อก้าจัดสารอินทรีย์ เศษ
ไขมัน คราบสบู่ และผ่านไปยังบ่อกรองไร้อากาศเช่นกั น น้าเสียที่ผ่านเฉพาะบ่อเกรอะจะยังคงมีความ
สกปรกเหลื อ อยู่ จ้ า นวนมาก จึ ง ไม่ ค วรปล่ อ ยลงทางน้ า สาธารณะโดยตรง ในพื นที่ ห รื อ ชุ ม ชนที่
บ้านเรือนตังอยู่ห่างกัน และไม่มีท่อระบายน้าสาธารณะน้าเสียที่ผ่านบ่อเกรอะแล้วอาจระบายลงบ่อ
ซึมหรือลานซึมให้ลงดินได้แต่หากจะระบายน้าทิงลงสู่แหล่งน้าจะต้องมีการบ้าบัดให้น้าทิงมีคุณภาพดี
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ก่อน โดยการติดตังบ่อหรือถังบ้าบัดน้าเสียแบบใช้อากาศหรือไม่ใช้อากาศเพิ่มเติมการระบายน้าทิงลง
สู่แหล่งน้าสาธารณะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือระบายลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ โดยตรง และระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้า ส้าหรับบ้านเรือนที่ตังอยู่ในเมืองซึ่งมีพืนที่จ้ากัด หรือ ตังอยู่ใกล้ท่อระบายน้าสาธารณะหรือ
แหล่งน้าธรรมชาติ การระบายน้าทิงจากบ่อเกรอะ หรือจากระบบบ้าบัดน้าเสียแบบติดกับที่ (Onsite)
ออกสู่แหล่งน้าสาธารณะอาจมีความเหมาะสมมากกว่าการสร้างระบบซึมไว้ในบริเวณบ้าน แต่ทังนีต้อง
ค้านึงถึงพืนที่ที่ดินยอมให้น้าซึมผ่านได้และระดับของท่อระบายน้าที่ออกจากบ้านเรือน และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน โดยเฉพาะการระบายลงแหล่งน้าโดยตรง ดังนันระบบบ้าบัดน้าเสียจาก
บ้านเรือนที่เหมาะสม ประกอบด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2559a, น. 7–19)

ภาพที่ 2.9 ผังขันตอนการบ้าบัดน้าเสีย
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 8
(1) บ่อดักขยะ
บ่อดักขยะเป็นส่วนหนึ่งของการบ้าบัดน้าเสียขันต้น จะถูกติดตังไว้เพื่อแยก
เศษอาหาร เศษขยะ ออกจากน้าเสียก่อนที่จะไหลไปสู่บ่อดักไขมัน หรือบ่อบ้าบัดน้าเสีย ส่วนส้าคัญ
ที่สุดส้าหรับบ่อดักขยะ ได้แก่ ตะแกรงดักขยะ โดยรูปแบบของตะแกรงที่ใช้อาจจะเป็นแบบราง (Bar
Screen) หรือแบบกล่อง (Box Screen) ซึ่งประสิทธิภาพในการดักเศษอาหารหรือเศษขยะจะขึนอยู่
กับขนาดช่องเปิดของตะแกรง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ใช้ตะแกรงแบบกล่อง หากช่องเปิดของตะแกรง
เล็กเกินไปก็จะท้าให้ประสิทธิภาพ ในการดักขยะลดต่้าลงได้ เนื่องจากน้าจะไหลล้นออกมาข้างนอก
ตะแกรง และ ท้าให้เศษอาหารหรือเศษขยะหลุดมาข้างนอกด้วย โดยวัสดุที่ใช้ท้าตะแกรงควรเป็นวัสดุ
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ที่ไม่เป็นสนิม เช่น ตาข่ายพลาสติก เพื่อไม่ให้เกิดการผุกร่อนและเกิดช่องว่างท้าให้ขยะหลุดออกมาได้
ความลาดเอียงของตะแกรงท้ามุมระหว่าง 30-40 กับแนวระนาบ
(2) บ่อดักไขมัน
บ่อดักไขมันเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับห้องครัว โดยจะท้าหน้าที่แยกไขมัน ไม่ให้
ไหลปนไปกับน้าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือท่อระบายน้า หลักการท้างานคือ เมื่อน้าเสีย
ไหลผ่านตะแกรงดักเศษอาหารมายังส่วนดักไขมันแล้ว ไขมันซึ่งมีน้า หนักเบากว่าน้า จะลอยขึนไปเป็น
ชันเหนือน้า ส้าหรับประเทศไทย ซึ่งมีอุณหภูมิสูง ไขมันจะจับตัวได้ช้า จึงควรมีระยะเวลาเก็บกักไม่
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จากนันจึงตักไขมันส่วนนีออกไปใช้ประโยชน์หรือน้าไปก้าจัด ส่วนน้าทิงที่อยู่ใต้ชัน
ไขมันจะไหลเข้าสู่การบ้าบัดขันต่อไป น้าเสียจากห้องครัวจะมีน้ามันและไขมันปนเปื้อนอยู่มากหากไม่
ก้าจัดออกจะท้าให้ท่อระบายน้า อุดตัน และหากระบายออกสู่แหล่งน้าภายนอกจะส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้าธรรมชาติ
รูปแบบของถังดักไขมันที่เป็นนิยมส้าหรับบ้านเรือน
- ถังดักไขมันส้าเร็จรูป มักจะท้าจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส
หรือ วัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ที่มีความแข็งแรง ตัวถังมีทังแบบที่สามารถติดตังโดยการฝังดินหรือวางบน
พืนและมีให้เลือกหลายขนาด
- บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ สามารถท้าได้เองโดยน้าวงขอบ
ซีเมนต์มาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อตามปริมาตรที่ต้องการ เหมาะส้าหรับบ้านเรือนที่มีพืนที่
- ถังดักไขมันอย่างง่าย เป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่
สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยน้าวัสดุที่หาง่ายมาประยุกต์ใ ช้ โดยมีวิธีการคือ น้า ถังน้า
พลาสติกขนาดประมาณ 20 ลิตร เจาะรูถังน้า 5 เซนติเมตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิว น้าตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสือ อลูมิเนียมหรือ
ลวดที่ท้า เป็นหูหิวแขวนไว้ที่ทางน้า เข้าเพื่อดักขยะและ เศษอาหาร ส่วนท่อน้าออกนันให้ต่อท่อในถัง
ลงไปถึงก้นถังปลายท่ออยู่ ห่างจากก้นถังประมาณ 15 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10 การท้าถังดักไขมันอย่างง่าย
ที่มา : ส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร (2559: 79)
ดังนัน หากมีการลดน้ามันและไขมัน ณ แหล่งก้าเนิด จะช่วยลดปัญหาและ
ผลกระทบต่อแหล่งน้าธรรมชาติได้โดย
- ลดปริมาณการใช้น้ามันและไขมันในการประกอบอาหาร โดย
เน้นการใช้ในปริมาณที่จ้าเป็นเท่านัน
- ไม่เทน้ามันใช้แล้วลงน้าทิงหรือท่อระบายน้า
- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนน้าไปล้าง
- เช็ดคราบน้ามันและไขมันที่ติดอยู่กับภาชนะให้หมดก่อนการล้าง
ท้าความสะอาดด้วยน้าสะอาด
- แยกน้ามันใช้แล้วใส่ภาชนะเพื่อน้าไปก้าจัดหรือแปรรูป
- ติดตังบ่อดักไขมัน
(3) บ่อเกรอะ
บ่อเกรอะใช้เป็นบ่อเก็บและย่อยสลายของเสียและน้าเสียส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้
ดิน บ่อเกรอะท้าหน้าที่บ้าบัดสารอินทรีย์ ป้องกันตะกอนลอย (กากหรือฝ้าไขมัน) และตะกอนจมไม่ให้
ไหลปนไปกับน้ าที่ผ่านการบ้ าบั ด ลักษณะของบ่อเกรอะจะเป็นบ่อปิด ของเสียและน้าเสียต้ อ งไม่
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สามารถซึมออกได้ ไม่มีการเติมอากาศภายในบ่อจึงเป็นบ่อแบบไร้อากาศ กระบวนการบ้าบัดน้าเสีย
ของบ่อเกรอะจะเป็นแบบชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้าเสีย หลังจากการย่อยสารอินทรีย์แล้ว จะเกิดก๊าซน้า และกากตะกอน และเนื่องจากมีกากตะกอน
เกิดขึนในบ่อเกรอะจึงออกแบบลักษณะการไหลของน้าภายในถังให้ไหลผ่านแผ่นกันหรือการวางท่อ
เพื่อลดความเร็วของน้า ไม่ให้ตะกอนฟุ้งกระจาย และป้องกันการลัดวงจร และบ่อเกรอะจะต้องมีท่อ
ระบายก๊าซที่เกิดขึนภายในบ่อ ปกติน้าเสียจะมีเวลากักพักในบ่อเกรอะประมาณ 1 วันโดยปกติทั่วไป
บ่อเกรอะมักใช้ส้าหรับการบ้าบัดน้าเสียจากส้วม แต่จะใช้บ้าบัดน้าเสียจากครัวเพื่อดักไขมันหรือน้า
เสียอื่นๆ ด้วยก็ได้บ่อเกรอะที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนก็มักนิยมสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ซึ่งมีจ้าหน่ายตาม
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการสร้างถังเกรอะส้าเร็จรูปจ้าหน่ายโดยใช้หลักการเดียวกัน
เนื่องจากประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้าเสียของบ่อเกรอะไม่สูงนัก ประมาณร้อยละ 40 – 60 น้าทิง
จากบ่อจึงยังคงมีค่าบีโอดีสูงจึงไม่ควรปล่อยทิงลงล้าน้าธรรมชาติหรือท่อระบายสาธารณะโดยตรงโดย
อาจจะติดตังบ่อซึมหรือติดตังระบบบ้าบัดน้า เสียต่อท้ายก่อนระบายน้าทิงออกสิ่งแวดล้อมภายนอก
(4) บ่อกรองไร้อากาศ
บ่อกรองไร้อากาศเป็นระบบบ้า บัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดี ยวกับบ่อเกรอะ
แต่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วงกลางจะมีชันตัวกลาง (Media)
บรรจุอยู่ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และ
วัสดุโปร่งอื่น ๆ ตัวกลางเหล่านีมีพืนที่ผิวมาก เพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะและย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า
เสีย น้าเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของบ่อแล้ว ไหลขึนผ่านชันตัวกลาง จากนันจึงไหลออกทางท่อ
ด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชันตัวกลางจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศจะย่อยสารอินทรีย์ในน้าเสียเปลี่ ยน
สภาพให้กลายเป็นก๊าซกับน้า น้าทิงที่ไหลล้นออกไปจะมีค่ าความสกปรก หรือค่าบีโอดีลดลงการที่
จุลินทรีย์กระจายอยู่ในถังอย่างสม่้าเสมอ สามารถย่อยสลายของเสียได้อย่างทั่วถึงจากด้านล่างจนถึง
ด้านบน ท้าให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดของเสียสูงกว่าระบบบ่อเกรอะ แต่อาจเกิดปัญหาจากการอุด
ตันของตัวกลางภายในถังและท้าให้น้าไม่ไหล ดังนันจึงต้องมีการก้าจัดสารแขวนลอยต่างๆ ออกก่อน
เช่น มีตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันไว้หน้าระบบ หรือถ้าใช้บ้าบัดน้าส้วมก็ควรผ่านเข้าบ่อเกรอะ
ก่อน บ่อกรองไร้อากาศอาจสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์หรือคอนกรีตในที่ หรือใช้ถังส้าเร็จรูปที่มีการผลิต
ออกจ้าหน่ายในปัจจุบัน
5) การระบายน้าทิงจากบ้านเรือน
น้าทิงที่ผ่านการบ้าบัดในรูปแบบข้างต้น ซึ่งมีค่าน้าทิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
สามารถระบายออกสู่ภายนอกได้ซึ่งการระบายน้าทิงจากบ้านเรือนนันสามารถท้าได้หลายรูปแบบโดย
รูปแบบของการระบายน้าทิงจะขึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของดินที่อยู่บริเวณที่ท้าการ
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ติดตังระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ย ระยะทางระหว่างระบบบ้า บัด ถึงแหล่ งน้าธรรมชาติห รื อท่ อระบายน้ า
สาธารณะและราคาของที่ดิน เป็นต้น
รูปแบบระบบระบายน้าทิงจากบ้านเรือนทั่วไปแบ่งเป็น 2 แบบคือ
- ระบบซึ ม น้ า เสี ย ที่ ผ่ า นการบ้ า บัด ขั นต้น จะยั ง มี ค วามสกปรก
เหลืออยู่ ไม่สามารถปล่อยลงทางน้าสาธารณะได้โดยตรง ต้องใช้วิธีระบายซึมลงดินโดยผ่านทางบ่อซึม
หรือลานซึม
- ระบบระบายออกสู่แหล่งสาธารณะการระบายน้าทิงลงสู่ แหล่ง
สาธารณะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือการระบายลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติและการระบายลงสู่ท่อระบายน้า โดย
การระบายน้าทิงด้วยการระบายออกสู่ แหล่งสาธารณะมีความเหมาะสมกับบ้านเรือนที่ตังอยู่ในเมือง
โดยมีข้อจ้ากัดในเรื่องพืนที่หรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ท่อระบายน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งมี
ความเหมาะสมมากกว่าการสร้างระบบซึมไว้ภ ายในบ้าน นอกจากนีระบบระบายน้ารูปแบบนี ยัง
เหมาะสมกับบ้านเรือนที่ตงอยู
ั ่ในพืนที่ที่ดินยอมให้น้าซึมผ่านได้ช้า อย่างไรก็ตามในการใช้ระบบระบาย
น้ า รู ป แบบดั ง กล่ า วต้ อ งค้ า นึ ง ถึ ง ระดั บ ของท่ อ ระบายที่ อ อกจากบ้ า นเรื อ น และผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึนโดยเฉพาะการระบายลงแหล่งน้าโดยตรง การระบายลงท่อระบายน้าสาธารณะ
ที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้า เสียรวม น้าอาจไม่ต้องลดความสกปรกมาก หากอยู่ในพืนที่ให้บริการบ้าบัดน้า
เสียก็สามารถน้าน้าลงสู่ท่อระบายน้าเพื่อน้าไปบ้าบัดน้าเสียได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการบ้าบัดน้าเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบฯ ส้าหรับการระบายลงแหล่ง
น้าสาธารณะโดยตรงการบ้าบัดน้าเสียต้องมีคุณภาพน้าทิงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้

2.3 เทคโนโลยีสะอาด
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นการบ้าบัดมลพิษที่ปลายทางหรือปลายท่อ
(End of pipe) เป็นส่วนใหญ่ เช่น การบ้าบัดน้าเสีย มลพิษทางอากาศและกากของเสียต่าง ๆ เป็นต้น
ด้วยหวังว่าการก้าจัดและควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนัน จะสามารถยับยังหรือชะ
ลอกการเสื่อมถอยของสภาพแวดล้อมจากมลพิษที่ปล่อยออกได้ อย่างไรก็ดีความไม่เพียงพอและด้อย
ประสิทธิภาพของการจัดการมลพิษด้วยการบ้าบัด นอกจากนีการบ้าบัดมลพิษส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง
และเป็ น ภาระของผู้ ป ระกอบการ และในมุมมองของผู้ ประกอบการเองถื อว่าเป็นการลงทุ น ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดผลก้าไร ยิ่งไปกว่านันของเสียหรือมลพิษที่บ้าบัดแล้วส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปลี่ยนของเสีย
หนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งเท่านัน จึงจัดได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งยังไม่ใช่วิธีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน
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ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พลิกโฉมใหม่ใน
วงการสิ่งแวดล้อมและวงการอุตสาหกรรม โดยน้าเทคโนโลยีที่เน้นการลดมลพิษตังแต่แหล่งก้าเนิดไป
จนถึงสินสุดกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลดีกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมควบคู่กันไป เทคโนโลยีนีเรียกว่า “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด”
เทคโนโลยีสะอาด เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นของเสียให้
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย เทคโนโลยีสะอาดเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติที่มีกระบวนการ ตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป้องกันการเกิดมลพิษที่ แหล่งก้าเนิดลด
การใช้และการทิงสารพิษ รวมทังท้าให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
(ธเรศ ศรีสถิต, 2549, น. 6) การด้าเนินการตามหลักเทคโนโลยีสะอาดจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท้าให้
เกิดการบริหารจัดการต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1 หลักการของหลักเทคโนโลยีสะอาด
ส้ าหรั บ หลั กการในการด้ าเนิน การตามหลั ก เทคโนโลยีส ะอาดนั น มีอยู่ด้ว ยกัน 3
ประการ (ธเรศ ศรีสถิต, 2549, น. 7) คือ
1) การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิด (Source Reducing) คือ การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุ ด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน
และการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการการผลิ ตโดยหั น ไปใช้วัต ถุ ดิบ ที่มี ส ารพิ ษ น้ อย หรือใช้วัต ถุ ดิ บ ที่
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทังการหันไปใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึน โดย
ก้าหนดให้มีขันตอนการผลิต วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนขันตอนในการบ้ารุงรักษา และระบบการจัดการที่
ชัดเจน การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิดเป็นทางเลือกที่ควรปฏิบัติก่อนเป็นอันดับแรก และมักจะกระท้าได้
ภายในกระบวนการผลิต นอกจากนียังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึน
2) การน้ากลับมาใช้ใหม่ อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การน้ากลับไปใช้ซ้า ได้ทันที
โดยไม่ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นใด ๆ (Reuse) และการน้ า ของเสี ย ไปผ่ า นกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพก่อนที่จะน้ากลับไปใช้ใหม่ (Recycle)
3) การประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตคือการควบคุม
การใช้วัตถุดิบในการผลิตอย่างประหยัด มีความเหมาะสม ไม่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหล โดยไม่จ้าเป็นที่
จะต้องเป็นวิธีการที่ต้องลงทุนในการด้าเนินการ แต่เป็นการมุ่งให้ทบทวนหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึน
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ภาพที่ 2.11 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด
ที่มา : ดัดแปลงจาก ลัทธพล ปุราชะโต (2556)
2.3.2 วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
วิธีการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด แบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ได้แก่
1) การลดมลพิษที่แหล่งก้า เนิด เป็นวิธีการส้าคัญเพื่อค้นหาต้นก้าเนิดของ
ของเสียหรือมลพิษที่เกิดขึน ซึ่งจะน้า ไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเพื่อมุ่งเน้นให้การออกแบบ
การผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีการดังนี
- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดหรือองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ทังในส่วนของคุณภาพ รูปร่างลักษณะ ขนาด หรือภาชนะบรรจุ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตหรือการท้า ลายหลังการใช้
งาน โดยสามารถท้ า ได้ ด้ ว ยการปรับ เปลี่ ย นสู ตรของผลิ ต ภัณ ฑ์ การออกแบบใหม่ ที่ น้ า เทคนิ คที่
เหมาะสมมาใช้ การปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการใช้ชินส่วนที่ไม่สามารถน้า กลับมาใช้ใหม่ได้ การ
รักษาและการจัดการสินค้าคงคลัง การปรับเปลี่ยนวิธีด้านการตลาด การประมาณความต้องการของ
ตลาด เป็นต้น
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- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เป็นการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการปรั บปรุง
การด้าเนินการให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุดซึ่งท้าได้ ดังนี
- การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นโดยน้ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
คุณสมบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้วัตถุดิบที่สะอาด มีสิ่งปนเปื้อน หรือมีสารพิษน้อย
และสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ เอามาใช้ในกระบวนการผลิต ในกรณีที่วัตถุดิบมีสิ่งปนเปื้อน ควร
ก้าจัดออกไปก่อนที่จะน้าเข้าสู่ระบบการผลิต เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษตังแต่ต้นทาง
- การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดการสูญเสียและ
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าด้วยการน้า เทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการผลิต การเพิ่มระบบอัตโนมัติ การ
ปรับปรุงข้อจ้ากัดในการท้างาน การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อลดระยะทางในการเคลื่อนที่ของคนงาน
และการเคลื่อนย้ายวัสดุให้น้อยลง การบ้า รุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างเต็มก้า ลังและ
ค้า นึ งถึงการประหยั ด พลั งงาน โดยเงื่อนไขในการปรับปรุงเทคโนโลยี คือวัตถุดิบ/ชินส่ ว นต่ า งๆ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ พนักงาน วิธีการท้างาน และการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น
-การปรับปรุงการด้าเนินการ
การปรับปรุงการด้า เนินการสามารถท้า ได้หลายแนวทาง
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการปฏิบัติงานให้เคลื่อนไหลอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต การบริหารจัดการการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การฝึกอบรม การ
จัดการก้าลังคนรวมทังทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต การลด รวมขันตอนการผลิตให้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว เป็นต้น
2) การน้ากลับมาใช้ซ้า/การใช้ใหม่ เป็นการจัดการกับของเสียที่เกิดขึนด้วย
การน้ากลับมาใช้ซา้ และใช้ใหม่ตามความเหมาะสม
- การน้ากลับมาใช้ซ้า
เป็นการน้าของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ้าหรือ
การน้าทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ยังมีคุณภาพพอที่จะน้า ไปใช้ประโยชน์ต่อในขันตอนการ
ผลิตเดิมหรือขันตอนการผลิตอื่นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือระบบการผลิต เช่น
การน้าน้าหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่ การน้า น้าที่ใช้ในกระบวนการล้างผัก ผลไม้ ไปใช้รดน้าต้นไม้ใน
โรงงาน การน้าขวดที่ใช้แล้วมาล้างแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
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- การน้ากลับมาใช้ใหม่
เป็ น การน้ า ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ไปผ่ า น
กระบวนการเพื่อนน้า กลับมาใช้อีกหรือเพื่อท้า ให้ เกิดผลพลอยได้ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการน้า ของเสี ย
กลับมาใช้ใหม่ควรด้า เนินการ ณ จุดก้า เนิดของเสีย เพราะจะท้า ได้ง่ายและลดอัตราเสี่ยงจากการ
ปนเปื้อนในระหว่างทางที่ท้าการขนย้าย ตัวอย่างการน้า กลับมาใช้ใหม่ เช่น การน้า แบตเตอรี่เก่ามา
หลอมเพื่อผลิตเป็นตะกั่ว การแยกน้าเสียด้วยไฟฟ้าเพื่อแยกดีบุกกลับมาใช้ เป็นต้น

ภาพที่ 2.12 วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมควบคุมมลพิษ (2548)
2.3.3 ขันตอนในการด้าเนินการตามหลักเทคโนโลยีสะอาด
การด้าเนิ น การให้ เกิดการปฏิบัติที่มีประสิ ทธิภาพ โดยใช้ห ลั กเทคโนโลยีสะอาด
จะต้องท้าความเข้าใจกับ ขันตอนในการด้าเนินการตามหลั กเทคโนโลยีส ะอาด เป็นสิ่งส้าคัญที่จ ะ
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ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องและท้าให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดมลพิษที่จะ
ส่ ง ผลต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อี ก ด้ ว ย โดยขั นตอนในการด้ า เนิ น การตามหลั ก เทคโนโลยี ส ะอาดนั น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
1) การเริ่มต้นการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการด้าเนินการ
โดยเริ่มจากเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของกิจการจะต้องมีความสนใจและมุ่งมั่น
ที่จะลดของเสียจากแหล่งก้าเนิด นอกจากนียังต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ดังนัน ก่อน
การด้าเนินการควรมีการพิจารณาความต้องการและความพร้อมก่อนที่จะด้าเนินการในขันตอนต่อไป
เช่น อาจจะท้าเป็นแบบส้ารวจเบืองต้น
2) การวางแผนและการจัดการองค์กร
เป็ น การจั ด ตั งคณะกรรมการท้ า งานเทคโนโลยี ส ะอาด เพื่ อ ประสาน
แผนงานตามโครงการ วิเคราะห์หาสาเหตุของการก้าเนิดมลพิษ รวมทังการหาวิธีการด้าเนิ นการลด
มลพิษต่าง ๆ พร้อมทังน้าเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมตามหลักเทคโนโลยีสะอาด คณะกรรมการ
ท้างานเทคโนโลยี ส ะอาดจะต้องประกอบไปด้ว ยผู้ น้าหรื อ หั ว หน้าทีม และตัว แทนจากทุกฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่สนใจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานครังนี
3) การตรวจประเมินเบืองต้น
เป็นขันตอนการรวบรวมข้อมูลจากการส้ารวจเบืองต้น เพื่อให้คณะท้างาน
เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิต สิ่งอ้านวยความสะดวก ตลอดจนการบ้าบัดของเสียต่าง ๆ ซึ่งใน
ขันตอนนีจะท้าให้ได้ข้อมูลเบืองต้น เช่น การใช้น้า การบ้าบัดน้าเสีย การใช้พลังงานในการบ้าบัดน้า
เสีย รวมทังแหล่งก้าเนิดมลพิษต่าง ๆ สามารถจัดท้าแผนผังกระบวนการจัดการน้าเสียในขันตอนนี
เพื่อให้เห็นจุดที่มีการใช้ทรัพยากรและจุดที่เกิดการสูญเสียหรือมีของเสียอย่างคร่าว ๆ
4) การตรวจประเมินโดยละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลการบ้าบัดน้าเสีย
เป็นขันตอนที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสะอาดเริ่มเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของเสียและความไม่สมดุลของการบ้าบัดน้าเสีย โดยจะเริ่มจากการศึกษา
รายละเอียดของปริมาณน้าเสียที่เข้าสู่กระบวนการและการบ้าบัดน้าเสีย เมื่อได้ข้อมูลเชิงปริมาณจาก
ขันตอนดังกล่าวแล้ว จะต้องท้าผังกระบวนการที่ป ระกอบด้วยจุดที่น้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน้าเสีย และ
จุดที่ปล่อยน้าเสียหลังจากการบ้าบัดแล้วออกมาอย่างละเอียด จากนันจะต้องค้านวณสมดุลมวลของ
สารขาเข้าและขาออกของแต่ละระบบ กล่าวคือ มวลรวมของระบบที่แยกออกจากระบบอื่น จะมีค่าคง
เดิมเสมอไม่ว่าจะมีปฏิกิริยาใด ๆ เกิดขึนภายในหรือไม่ก็ตาม การค้านวณสมดุลมวลสารที่จะเข้าและ
ออกจากแต่ละระบบ จะช่วยท้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส้าหรับการค้านวณเป็นมูลค่าต่าง ๆ และสามารถ
ช่วยในการตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทังใช้เป็นข้อมูลสาหรับเปรียบเทียบผลงานใน
ขันด้าเนินงานในอนาคต (ธเรศ ศรีสถิต, 2549, น. 24)
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5) ระบุทางเลือกที่สามารถบ้าบัดน้าเสียได้
การระบุ ทางเลื อกที่ส ามารถบ้าบัดน้าเสี ยได้จะต้องมีการประเมิน ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เป็นการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการบ้าบัดน้าเสีย
คุณภาพการบ้าบัดน้าเสีย ความปลอดภัยที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือวิธีการท้างาน โดย
พิจารณาจากค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เป็นการประเมินความคุ้มทุนของผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงต่าง ๆ ในการ
ลงทุนของแต่ละทางเลือกโดยการเปรียบเทียบต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงกับมูลค่าที่ประหยัดได้ในการ
เสนอ ทางเลือกในระยะเริ่มด้าเนินการ ควรเป็นมาตรการที่ลงทุนน้อย หรือเป็นขันตอนการท้างานต่าง ๆ
ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสู ง และประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางด้านสิ่ งแวดล้ อม เป็นการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อท้าการคัดเลือกและจัดล้าดับทางเลือกที่จะน้าไปปฏิบัติ
6) การด้าเนินการตามทางเลือกที่เหมาะสม
เมื่อได้ทางเลือกที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อจะน้ามาปฏิบัติ
ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการบ้าบั ดน้าเสีย ตามแนวทางเทคโนโลยีส ะอาดแล้ว ทางคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสะอาด จะต้องน้าทางเลือกดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลการด้าเนินการ โดยมีขันตอน
ดังต่อไปนี
- จัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน ตารางเวลาในการด้าเนินการ รวมทังการเตรียม
ทางด้านการเงิน ด้านเทคนิค การจัดตังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ด้าเนินการตามทางเลือกที่เหมาะสม เช่น การออกแบบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
การทดลองเดินระบบที่ปรับปรุงใหม่ รวมไปถึงการอบรมบุคลากร
- การติดตามผลการด้าเนินการเพื่อท้าการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
จริงกับเป้าหมายที่ได้ตังไว้ ในบางครังอาจจะน้าปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการมาปรับปรุงให้
เกิดการด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
7) การติดตามประเมินผล และด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เมื่อได้ด้าเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดแล้ว จะต้องมีการติดตาม
ประเมิน ผลการด้าเนิ น งาน เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการบ้า บัดน้ าเสี ย และการลดมลพิ ษ จาก
กระบวนการบ้าบัดน้าเสียอย่างยั่งยืน (วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก, 2553)
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2.4 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
“การจัดสรรทีดิ่น” หมายความว่า การจ้าหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตังแต่สิบ
แปลงขึนไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพืนที่ติดต่อกัน
โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการด้าเนินการดังกล่าวที่
ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี
เมื่อรวมกันแล้วมีจ้านวนตังแต่สิบแปลงขึนไปด้วย
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า สิ่งอ้านวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึนเพื่อให้ผู้ซือ
ที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต
“บริการสาธารณะ” หมายความว่า การให้บริการหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกในโครงการ
จัดสรรที่ดินที่ก้าหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา 23(4)
มาตรา 16 การออกข้อก้าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 14(1) ให้คณะกรรมการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดท้าแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับ
การสาธารณสุ ข การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภั ย การ
สาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จ้าเป็นในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพ
ท้องที่ของจังหวัดนัน โดยให้ก้าหนดเงื่อนไขในสิ่งต่อไปนีด้วย คือ
(1) ขนาดความกว้างและความยาวต่้าสุด หรือเนือที่จ้านวนน้อยที่สุดของที่ดินแปลง
ย่อยที่จะจัดสรรได้
(2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ ทางเดินและทางเท้าในที่ดินจัดสรร
ทังหมด รวมทังการต่อเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
(3) ระบบการระบายน้า การบ้าบัดน้าเสีย และการก้าจัดขยะสิ่งปฏิกูล
(4) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จ้าเป็นต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม การส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ และการบริหารชุมชน
หมวด 4 การบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรา 43 สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและ
โครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจ้ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดิน
จัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่
ได้จัดท้าขึนนันต่อไป และจะกระท้าการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ้ายอมลดไปหรือเสื่อม
ความสะดวกมิ ไ ด้ ให้ ผู้ จั ดสรรที่ ดิน จัด หาธนาคารหรื อสถาบั น การเงิ น มาท้าสั ญ ญาค้ าประกั น การ
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บ้ า รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค ซึ่ ง ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น ได้ จั ด ให้ มี ขึ น และยั ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบในการ
บ้ารุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้น้ามาตรา 24 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 43/1 ห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี
หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 44 ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บ้ารุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา 43 เมื่อได้
ด้าเนิ น การอย่ างหนึ่ งอย่ างใด ภายหลั งจากครบก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการ
บ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 23(5) แล้ว ตามล้าดับ ดังต่อไปนี
(1) ผู้ซือที่ดินจัดสรรจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินีหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบ้ารุงรักษาภายในเวลาที่ผู้
จัดสรรที่ดินก้าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน
(2) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
การบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือด้าเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์
การด้าเนินการตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางก้าหนด ทังนี ต้องก้าหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจ้านวนเงินค่าบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภค
ส่วนหนึ่งด้วย
มาตรา 45 การจัดตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ผู้ซือที่ดินจัดสรรจ้านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ้านวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตัง และแต่งตังตัวแทนยื่นค้าขอจดทะเบียนต่ อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้ าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้ว ยข้อบังคับที่มีรายการตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(1) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตังส้านักงาน
(4) ข้อก้าหนดเกี่ยวกับจ้านวนกรรมการ การเลือกตัง วาระการด้ารงต้าแหน่ง การ
พ้นจากต้าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
(5) ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการด้าเนินงาน การบัญชี และการเงิน
(6) ข้อก้าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(7) ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
การขอจดทะเบียนจัดตัง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่ บ้าน
จัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 46 ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลให้นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ด้าเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
กฎหมายและข้อบังคับของนิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ข อง
สมาชิกคณะกรรมการชุมชนจั ดสรรเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก
มาตรา 47 เมื่อจัดตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา 45 แล้ว ให้ผู้ซือที่ดินจัดสรรทุกราย
เป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ใดซือหรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน ให้
ผู้จัดสรรที่ดินเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ของผู้ซือที่ดินจัดสรร ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอ้านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี
(1) ก้าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
(2) ก้าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
(3) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่
นิติบุคคลชุมชนจัดสรรมีหน้าที่บ้ารุงรักษาจากสมาชิก
(4) ยื่นค้าร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือ
ประโยชน์ของสมาชิกจ้านวนตังแต่สิบรายขึนไป
(5) จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณประโยชน์
(6) ด้าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัตินี
การด้าเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของ
สมาชิก
มาตรา 49 ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้จัดเก็บเป็นรายเดือน
จากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ทังนี อาจก้าหนดค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน
ตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดพืนที่ได้ตามระเบี ยบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ก้าหนด
ให้ผู้ซือที่ดินจัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคส้าหรับที่ดิน
จัดสรรที่ตนซือ และให้ผู้จัดสรรที่ดินออกค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
ส้าหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซือ
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การก้าหนดและการแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกตามมาตรา 44(1) หรือคณะกรรมการตาม
มาตรา 44(2)
ให้เริ่มเก็บค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเริ่มจัดตังนิติบุคคล
ตามมาตรา 44(1) หรือเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา 44(2) โดยให้นิติบุคคลตาม
มาตรา 44(1) หรื อ ผู้ ซึ่ ง ด้ า เนิ น การเพื่ อ การบ้ า รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภคตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตามมาตรา 44(2) ที่มีหน้าที่ในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอ้านาจใน
การจัดเก็บ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและ
การจัดท้าบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก้าหนด
มาตรา 50 ผู้มีหน้าที่ช้าระเงินค่าบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา 49
วรรคสอง ที่ช้าระเงินดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาที่ก้าหนด จะต้องจ่ายค่าปรับส้าหรับการจ่ายเงินล่าช้าตาม
อัตราที่คณะกรรมการก้าหนด
7 ผู้ที่ค้างช้าระเงินค่าบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตังแต่สามเดือนขึนไป อาจถูก
ระงับการให้บริการหรื อการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่ค้างช้าระตังแต่ห กเดือนขึ นไป
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจระงับการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างช้าระ
จนกว่าจะช้าระให้ครบถ้วน ทั งนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางก้าหนด
ให้ ถื อ ว่ า หนี ค่ า บ้ า รุ ง รั ก ษาและการจั ด การสาธารณู ป โภคเป็ น หนี บุ ริ ม สิ ท ธิ ใ นมู ล รั ก ษา
อสังหาริมทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้างช้าระ
มาตรา 51 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา 44(1) ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
เงินที่นิติบุคคลตามมาตรา 44(1) ได้รับจากผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้ซือที่ดินจัดสรรเพื่อน้าไปใช้
จ่ายในการบ้ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้ได้รับยกเว้นภาษีอากร
การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร โดยจะก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขด้วยก็ได้
มาตรา 52 ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระท้าการใดๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ้ายอม
ตามมาตรา 43 ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง
โครงการ หรื อ วิ ธี ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการ ให้ ค ณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอ้านาจสัง่ ให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระท้านัน

62
และบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดท้าขึน หรือด้าเนินการตามแผนผัง โครงการ
หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
มาตรา 53 การจัดให้มีและการบ้ารุงรักษาบริการสาธารณะให้น้าความในมาตรา 50 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ทังนีให้เรียกเก็บค่าใช้บริการและค่าบ้ารุงรักษาบริการสาธารณะได้ตามอัตราที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
2.4.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
เมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ที่สาธารณะ หมายความว่า สาธารณสมบั ติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า
และหมายความรวมถึงถนนและทางน้าด้วย
สถานสาธารณะ หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้
เพื่อการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม
ถนน หมายความรวมถึ ง ทางเดิ น รถ ทางเท้ า ขอบทาง ไหล่ ท างทางข้ า มตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้
ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
ทางน้า หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอ่างเก็บน้า แม่น้า ห้วย
หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ล้าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้าด้วย
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส้านักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์
เขื่อน ประตูน้า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระ หรือ ปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของ
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลียง
สัตว์ หรือที่อื่น
ซากยานยนต์ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน
ยานพาหนะอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้และหมายความรวมถึงชินส่วนของรถ เครื่องจักรกล
หรือยานพาหนะ
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หมวด 1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร
ในกรณีที่เป็นตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจาทุกวันหรือเฉพาะคราว
ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาด และให้ผู้ครอบครองส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรั กษาความสะอาดตามมาตรานี เจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือบริเวณของ
อาคาร เจ้าของตลาด หรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด จะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคนเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่และความ
รับผิดแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานีและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจ
หาตัวผู้รับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรื อ
บริเวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด เป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี
มาตรา 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอานาจแจ้งผู้กระท้าการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินีมิให้กระท้าการหรือให้แก้ไขการกระท้าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี
ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกห้าม ไม่ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพื่อใช้
เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระท้าความผิดตามมาตรานี
มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด
(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึนเองในที่ดินของตนให้
เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดิน
ของตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัด
ไว้เพื่อการนัน หรือในบริเวณทางน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
มาตรา 10 การโฆษณาด้ว ยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ
กระท้าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย
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การขออนุญาต การอนุญาต การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการงดเว้นค่าธรรมเนียมใน
การขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้อง
ก้าหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึง อนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ และก้าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตไว้ด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท้าของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระท้าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ
สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนัน หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตังตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบ
ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและ
ออกจากอาคารนัน
มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รือ ถอน ขูด
ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนันภายในเวลาที่ก้าหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจปลด รือ ถอน ขูด ลบ
หรือล้างข้อความหรือภาพนันได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท้าให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่ง
ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่ก้าแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ใน ที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระท้าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการ
ส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอ้านาจกระท้าได้
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่น
ใด ต้องจัดให้รถนันอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิ ว ฟุ้ง กระจาย
ลงบนถนนในระหว่างที่ใช้ รถนัน รวมทังต้องป้องกันมิให้น้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตารวจที่
ปฏิบั ติห น้ าที่ควบคุมการจราจรมีอ้านาจสั่ งให้ ผู้ ขับขี่น้ารถไปที่ส ถานีตารวจ ที่ท้า การขนส่ ง หรือ
ส้านักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น และยึดรถนันไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะช้าระ
ค่าปรับ
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มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปล่อยสัตว์ น้าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้น้าขบวน
สัตว์หรือ ฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน และได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก้าหนด
ของท้องถิ่น
มาตรา 15 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดล้ า งรถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ หรื อ ล้ อ เลื่ อ นบนถนนหรื อ สถาน
สาธารณะ และท้าให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม
หรือติดตังอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารแก้ ไ ขรถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ หรื อ ล้ อ เลื่ อ นที่
เครื่องยนต์ขัดข้องหรืออุปกรณ์ช้ารุดขณะใช้ถนน เพื่อให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) กระท้าด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าช้ารุดเสียหาย
(2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการ
จอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตัง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระท้าในบริเวณที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก้าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจาหน่ายให้แก่ประชาชนบน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจ้าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนน
ส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระท้าได้ใน
ระหว่างวัน เวลาที่ก้าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซือสินค้าที่
ขายหรือจ้าหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล
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มาตรา 22 ห้ ามมิให้ ผู้ ใดจู ง ไล่ หรือต้อนสั ตว์ล งไปในทางน้าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้า
หรือกองไว้ หรือกระท้าด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้า
ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่ งให้ผู้ กระท้าการตามวรรคหนึ่ง
จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนด และถ้าการกระท้าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าหรือท้าให้ท่อ
ระบายน้า คู คลอง ตืนเขินให้มีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้าดังกล่าวคืนสู่
สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดค้าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินคดีสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี
ต่อไป
มาตรา 24 เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สาหรับบริการลูกค้า
ได้ ใ นขณะเดี ย วกั น ไม่ ต่้ า กว่ า ยี่ สิ บ คน ต้ อ งจั ด ให้ มี ส้ ว มที่ ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามที่ ก้ า หนดใน
กฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้ในระหว่างเปิดท้าการค้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจ้าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดให้มีขึน
ในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว
มาตรา 25 เจ้าของสถานีบริการการจาหน่ายน้ามันเชือเพลิงหรือก๊าซสาหรับยานพาหนะ ต้อง
จัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2 การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ
มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ
สิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็น
เจ้าของ
มาตรา 27 ห้ ามมิให้ ผู้ ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท้าด้ว ยประการใด ๆ ให้ เกิดความ
เสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือ
ขึนเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท้าของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วน
อื่น หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือปักป้าย
ห้ามไว้
หมวด 3 การห้ามทิงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
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มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่ง
มิใช่สถานที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนัน
มาตรา 30 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดเท ปล่ อ ยหรื อ ระบายอุ จ จาระหรื อ ปั ส สาวะจากอาคารหรื อ
ยานพาหนะลงในทางน้า
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บ้วนหรือถ่มน้าลาย เสมหะ บ้วนน้าหมาก สั่งน้ามูก เทหรือทิงสิ่งใด ๆ ลงบนถนน
หรือบนพืนรถหรือพืนเรือโดยสาร
(2) ทิงสิ่ งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นได้จัดไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชน
อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือ
ในทางน้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของหรือผู้ ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ
ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะส้าหรับทิงสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงใน
ที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ
หมวด 4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มาตรา 35 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือ
สิ่งอื่นใด ที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดท้าไว้เพื่อสาธารณชน เกิดความ
เสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึนไปบนรัว กาแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ายันต้นไม้ในที่
สาธารณะ
มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที่สาธารณะ
มาตรา 38 ห้ ามมิให้ ผู้ ใดเล่ นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถาน
สาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับ
หนังสืออนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการกระท้าของราชการส่วน
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ท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ้านาจกระท้าได้ หรือเป็นการวางไว้
เพียงชั่วคราว
การติดตัง ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ งใด ๆ ในที่ส าธารณะโดยมิได้มีห นังสื ออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระท้าการตาม
วรรคหนึ่งปลดหรือรือถอนภายในเวลาที่ก้าหนด ถ้าผู้นันละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคา
สั่ งเจ้ าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ ว ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนั กงานเจ้า หน้ า ที่
ด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินีต่อไป
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรก
รุงรังหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึนให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บ
หรือจัดทาให้เป็นที่เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมี
ความผิ ดฐานขัดค้าสั่ งเจ้ าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ ว ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินีต่อไป
มาตรา 41 เจ้าของอาคารซึ่ งตังอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจร
กว้างไม่ต่้ากว่าแปดเมตร และที่ผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนนัน
ต้องดูแลรักษาอาคารนันมิให้สกปรกรกรุงรัง
2.4.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
"สิ่งแวดล้อม" หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่ร อบตัว
มนุษย์ ซึ่งเกิดขึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท้าขึน
"คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม" หมายความ ดุ ล ยภาพของธรรมชาติ อั น ได้ แ ก่ สั ต ว์ พื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ ท้าขึน ทังนี เพื่อประโยชน์ต่อการด้ารงชีพของประชาชน
และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
"มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้า อากาศ เสียง และ
สภาวะอื่น ๆ ของสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งก้าหนดเป็นเกณฑ์ทั่ว ไปส้ าหรับ การส่ งเสริ มและรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
"มลพิษ" หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทังกาก ตะกอนหรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านัน ที่ถูกปล่อยทิงจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอั นตรายต่อ
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สุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความ
สั่นสะเทือน หรือเหตุร้าคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก้าเนิดมลพิษด้วย
"ภาวะมลพิษ" หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งท้า
ให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
"แหล่ ง ก้ า เนิ ด มลพิ ษ " หมายความว่ า ชุ ม ชน โรงงานอุ ต สาหกรรม อาคาร สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
"ของเสีย" หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตราย
อื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิงหรือมีที่มาจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ รวมทังกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง
เหล่านัน ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
"น้าเสีย" หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทังมลสารที่ปะปน หรือ
ปนเปือ้ นอยู่ในของเหลวนัน
"ผู้ ค วบคุ ม " หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ท้ า การควบคุ ม ตรวจสอบ วิ เ คราะห์
ด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้าเสีย ระบบก้าจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ส้าหรับการควบคุม บ้าบัด หรือก้าจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ งก้าเนิดมลพิษ
จัดสร้างให้มีขึน เพื่อการบ้าบัดน้าเสีย ก้าจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง
"ผู้รับจ้างให้บริการ" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท้าการบ้าบัด น้าเสีย หรือ
ก้าจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมวด 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ้านาจประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องต่อไปนี
(1) มาตรฐานคุณภาพน้าในแม่ น้าล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้าและ
แหล่งน้า สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ้าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพืนที่
ลุ่มน้าในแต่ละพืนที่
(2) มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งรวมทังบริเวณพืนที่ปากแม่น้า
(3) มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาล
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ
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การก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑ์
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็น พืนฐานและจะต้องค้านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย
ส่วนที่ 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด
มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบ
ของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้า หนดมาตรฐาน
ควบคุม มลพิษจากแหล่งก้าเนิด ส้าหรับควบคุมการระบายน้าทิง การปล่อยทิงอากาศเสีย การปล่อย
ทิงของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งก้าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
มาตรา 56 ในกรณีที่มีการก้าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้าทิง การปล่อยทิงอากาศ
เสีย การปล่อยทิงของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งก้าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ้านาจตาม
กฎหมายอื่น และมาตรฐานดังกล่าว ไม่ต่้ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนดตาม มาตรา 55 ให้มาตรฐาน ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย
นัน แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่้ากว่ามาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนดตาม มาตรา 55 ให้ส่วนราชการที่มีอ้านาจตามกฎหมายนัน แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง ในกรณี ที่ มี อุ ป สรรคไม่ อ าจด้ า เนิ น การเช่ น ว่ า นั นได้ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชีขาด เมื่อมีค้าชีขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการ
ตามค้าชีขาดนัน
ส่วนที่ 5 มลพิษทางน้า
มาตรา 69 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ้านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก้าหนดประเภทของ แหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้าเสียหรือของ
เสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตัง แหล่งก้าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งที่ก้าหนดตามมาตรา55หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก้าหนดโดย อาศัย
อ้านาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนันยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา56หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก้าหนดเป็นพิเศษ ส้าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา58
มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ก้าหนดตามมาตรา69 มีหน้าที่ต้อง
ก่อสร้างติดตังหรื อจั ดให้ มีร ะบบบ้ าบัด น้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสี ยตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษก้าหนดเพื่อการนีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะก้าหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุม
การด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสียที่ก้าหนดให้ท้าการก่อสร้างติดตังหรือจัดให้
มีขึนนันด้วยก็ได้ในกรณีที่แหล่งก้าเนิ ดมลพิษใดมีระบบบ้าบัดน้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสียอยู่แล้ว
ก่อนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา๖๙ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษแจ้งต่อ
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เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบหากเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบ้าบัดน้าเสีย
หรือระบบก้าจัดของเสียที่มีอยู่แ ล้วนันยังไม่สามารถท้าการบ้าบัดน้าเสียหรือก้าจัดของเสีย ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่ก้าหนดไว้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษ
มีหน้าที่ต้องด้าเนิน การแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าหน้าพนักงานควบคุมมลพิษก้าหนด
มาตรา 71 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรื อเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ้าบัดน้า
เสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวม ไว้แล้วให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษตามมาตรา
๗๐วรรคหนึ่งซึ่งยังมิได้ท้าการก่อสร้างติดตังหรือจัดให้มีระบบ บ้าบัดน้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสีย
ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก้า หนดหรือไม่ประสงค์ที่จะท้าการก่อสร้างหรือจัดให้มีระบบ บ้าบัด
น้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก้าหนดมีหน้าที่ต้องจัดส่งน้าเสียหรือ
ของเสียที่เกิดจาก การด้าเนินกิจการของตนไปท้าการบ้าบัดหรือก้าจัดโดยระบบบ้าบัดน้าเสียรวมหรือ
ระบบก้าจั ดของเสี ย รวมที่ มี อ ยู่ ภ ายในเขตควบคุ ม มลพิษหรือเขตท้ อ งที่ นันและมีห น้ าที่ ต้ อ งเสี ย
ค่าบริการตามอัตราที่ก้าหนดโดยพระราชบัญญัตินีหรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 72 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ้าบัดน้า
เสี ย รวมหรื อระบบก้ าจั ด ของเสี ย รวม ไว้แล้ ว ให้ เจ้าของหรื อผู้ ครอบครองแหล่ ง ก้ าเนิ ดมลพิ ษ ทุ ก
ประเภทเว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ก้าหนด ตามมาตรา70มีหน้าที่ต้องจัดส่ง
น้าเสียหรือของเสียที่เกิดจากแหล่งก้าเนิดมลพิษของตนไปท้าการบ้าบัดหรือก้าจัดโดยระบบบ้าบัด น้า
เสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นันและมีหน้าที่ต้อง
เสียค่าบริการตามที่ก้าหนด โดยพระราชบัญญัตินีหรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเว้นแต่แหล่งก้าเนิด
มลพิษนันมีระบบบ้าบัดน้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสียของ ตนเองอยู่แล้วและสามารถท้าการบ้าบัด
น้าเสียหรือก้าจัดของเสียได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา 73 ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสียหรือก้าจัดของ
เสียเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นการขอและการออกใบอนุญาตคุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญาตการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ไ ด้รับอนุญาตการ ต่ออายุใบอนุญาตการออกใบแทน
ใบอนุญาตการสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบ
อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการ เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ควบคุมด้วยในการรับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสียหรือ
ก้าจัดของเสียของผู้รับจ้างให้บริการตามวรรคหนึ่งจะเรียก เก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวงมิได้
มาตรา 74 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีร ะบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมหรือระบบก้าจัด ของเสียรวมแต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสียหรือ
ก้าจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นันให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิด
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มลพิษตามมาตร 71 และมาตรา 72 จัดส่งน้าเสียหรือของเสียจากแหล่งก้าเนิดของตนไปให้ ผู้รับจ้าง
ให้บริการท้าการบ้าบัดหรือก้าจัดตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนดโดย
ค้าแนะน้าของเจ้า พนักงานควบคุมมลพิษ
มาตรา 75 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีร ะบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมหรือระบบก้าจัด ของเสียรวมและไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสีย
หรือก้าจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค้าแนะน้าของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษอาจก้าหนดวิธีการชั่วคราวส้าหรับการบ้าบัดน้าเสียหรือก้าจัด ของเสียซึ่งเกิด
จากแหล่งก้าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ได้ตามที่จ้า เป็นจนกว่าจะได้มีการก่อสร้าง
ติดตังและเปิด ด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้าเสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษ
หรื อ เขตท้ อ งที่ นั นวิ ธี ก ารชั่ ว คราวส้ า หรั บ การ บ้ า บั ด น้ า เสี ย หรื อ ก้ า จั ด ของเสี ย ตามวรรคหนึ่ ง ให้
หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวมการขนส่ งหรือการจัดส่ งน้าเสียหรือ ของเสีย ด้วยวิธีการใดๆที่
เหมาะสมไปท้าการบ้าบัดหรือก้าจัดโดยระบบบ้าบัดน้าเสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการที่อยู่ ในเขตอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ได้ใบรับอนุญาตรับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสียหรือก้าจัดของ
เสียซึ่งรับจ้างให้บริการอยู่ในเขตอื่นเข้ามา เปิดด้าเนินการรั บจ้างให้บริการในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องที่นันเป็นการชั่วคราวหรืออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอุญาตรับจ้างให้ บริการนันท้าการเก็บรวบรวม
น้าเสียหรือของเสียเพื่อน้าขนเคลื่อนย้ายไปท้าการบ้าบัดหรือก้าจัดโดยระบบบ้าบัดน้าเสียหรือระบบ
ก้าจัดของเสียของผู้นันซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อื่นนอกเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นัน
มาตรา 76 น้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดโดยระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของทางราชการหรือระบบ
บ้าบัดน้าเสียของผู้ได้รับใบอนุญาต รับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสียหรือก้าจัดของเสียจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่ก้าหนดตาม มาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการ
ใดก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนันยังมีผลใช้บังคับตาม มาตรา 56 หรือ
มาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าหนดเป็นพิเศษส้าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
มาตรา 77 ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้จัดให้มี ระบบบ้าบัดน้าเสียรวม
หรือระบบก้าจัดของเสียรวมโดยใช้ เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินีมีหน้าที่ด้าเนินงานและควบคุม การท้างานของระบบบ้าบัดน้า
เสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวมที่ส่วนราชการนันหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั นจัดให้มีขึนในกรณี
เช่นว่านีส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นจะจ้างผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ้าบัดน้าเสีย
หรือก้าจัดของเสียตามพระราช บัญญัตินีเป็นผู้ด้าเนินงานและควบคุมการท้างานของระบบบ้าบัดน้า
เสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวมก็ได้หลักเกณฑ์และวิธีการ ส้าหรับการจัดส่งเก็บรวบรวมและ
ขนส่งน้าเสียหรือของเสียจากแหล่งก้าเนิดมลพิษมาสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสีย
ของทางราชการรวมทังข้อก้าหนดข้อห้ามข้อจ้ากัดและเงื่อนไขต่างๆส้าหรับการปล่อยทิงและการ
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ระบายน้าเสียหรือของเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทอื่นตามมาตรา 72
ลงสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวม ของทางราชการให้ก้าหนดในกฎกระทรวง
2.4.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
ระบายน้าทิงจากระบบน้าเสียรวมชุมชน
โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสีย
รวมของชุมชน อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 41 และมาตรา
43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท้าได้โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม โดยค้ า แนะน้ า ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ในประกาศนี
“ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน” หมายความว่า ระบบบ้าบัดน้าเสียที่กระทรวง ทบวง
กรม หรื อส่ ว นราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่นและมีฐ านะเป็นกรม ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มี
ขึนเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบ้าบัดน้าเสียที่รวบรวมจากชุมชน
“บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)” หมายความว่า บ่อ
บ้าบัดน้าเสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเก็บกักน้าเสียได้เป็น
ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทังกรณีบ่อเดียวและหลายบ่อต่อเนื่องกัน โดยให้ค้านวณปริมาตรของบ่อที่
ระดับความลึกไม่เกินสองเมตร
ข้อ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน ต้องมีค่า
ดังต่อไปนี
(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง 5.5 – 9.0
(2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร กรณี
หน่ ว ยบ้ า บั ด สุ ด ท้ า ยเป็ น บ่ อ ปรั บ เสถี ย ร (Stabilization Pond) หรื อ บ่ อ ผึ่ ง (Oxidation
Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดีของน้าที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD)
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(3) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 30 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร กรณี
หน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน
5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) น้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ไนโตรเจนทังหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20.0 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(6) ฟอสฟอรัสทังหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
ข้อ 3 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ซึ่ง American
Public Health Association, American Water Work Association แ ล ะ Water Environment
Federationร่วมกันก้าหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ทังนีให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้า
ข้อ 4 การกรองตัวอย่างน้าเพื่อหาค่าบีโอดีตามข้อ 2 (2) ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใย
แก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended
Solids) ก่ อ นท้ า การวิ เ คราะห์ ห าค่ า บี โ อดี ที่ ก้ า หนดไว้ ใ น Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด
ข้อ 5 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2.4.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรร
โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้ มีการจัดตังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไปเป็นของ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 286 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และได้มีการตรากฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน ขึนใหม่ จึงสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรร อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา
55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยมาตรา
114 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคลองกับ การโอนอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
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มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท้าได้ โดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยค้ า แนะน้ า ของคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง จากที่ดินจัดสรรออกสู
สิ่งแวดล้อมไว ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2539) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.
2539
ข้อ 2 ในประกาศนี “ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินที่ท้าการจัดสรร ตามกฎหมายว่าด้วย
การจั ด สรรที่ ดิ น และการจั ด สรรที่ ดิ น ตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 286 ลงวั น ที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ที่ได้ท้าการจัดสรรตังแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2539
“น้าทิง” หมายความว่า น้าเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผ่านระบบบ้าบัดน้าเสียแล้วจนเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ควบคุมการระบายน้าทิงตามที่ก้าหนดไวในประกาศนี
ข้อ 3 ให้แบ่งประเภทของที่ดินจัดสรรตามข้อ 2 ออกเป็น 2 ประเภท คือ (ก) ที่ดินจัดสรรที่
รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ้าหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง (ข) ที่ดินจัดสรรที่
รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ้าหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึนไป
ข้อ 4 มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรรตามข้อ 3 (ก) ต้องมีค่า ดังต่อไปนี
(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5.5-9.0
(2) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ที ดี เ อส (TDS หรื อ Total Dissolved Solids) ต้ อ งมี ค่ า เพิ่ ม ขึ นจากปริ ม าณ
สารละลาย ในน้าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) ซัลไฟด (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 35.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(8) น้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ 5 มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรรตามข้อ 3 (ข) ต้องเป็นไปตามข้อ 4
เว้นแต่
(1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ 6 การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรรให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี
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(1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระท้าโดยใช้เครื่องวัดความเป็น กรด
และด่าง ของน้า (pH Meter)
(2) การตรวจสอบค่า บีโ อดี ให้ กระท้าโดยใช้วิ ธีก ารอะไซด โมดิฟ เคชั่น (Azide
Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นชอบ
(3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอย ให้กระท้าโดยวิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใย
แก้ว (Glass Fibre Filter Disc)
(4) การตรวจสอบค่าตะกอนหนัก ให้กระท้าโดยใช้ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff
cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง
(5) การตรวจสอบค่าทีดีเอส ให้กระท้าโดยใช้วิธีการระเหยแหงระหว่างอุณหภูมิ
103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
(6) การตรวจสอบค่าซัลไฟด ให้กระท้าโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)
(7) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็น ให้กระท้าโดยวิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)
(8) การตรวจสอบค่าน้ามันและไขมัน ให้กระท้าโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท้าละลาย
แล้วแยกหา น้าหนักของน้ามันและไขมัน
ข้อ 7 การคิดค้านวณจ้านวนแปลงของที่ดินจัดสรรตามข้อ 2 ให้ถือตามใบอนุญาตให้ท้า การ
จัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตให้ท้าการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ที่ได้ท้าการจัดสรรตังแต่วันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2539
ข้อ 8 ประกาศนีให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ตารางที่ 2.1 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรร
ดัชนีคุณภาพน้า
1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)

มาตรฐานควบคุมที่ดินชุมชนจัดสรร
วิธีวิเคราะห์
ก
ข
5.0-9.0
5.0-9.0
ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและ
ด่างของน้า (pH Meter)
มก./ล.
ไม่เกิน 30.0
ไม่เกิน 20.0 ใช้วิธีการ Azide Modification
ที่ อุ ณ หภู มิ 20 องศาเซลเซี ย ส
เป็ น เวลา 5 วั น ติ ด ต่ อ กั น หรื อ
วิ ธี ก ารอื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ
หน่วย
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ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย

มาตรฐานควบคุมที่ดินชุมชนจัดสรร
ก
ข

3.ปริมาณของแข็ง
- ค่าสารแขวนลอย (Suspended
มก./ล.
Soilds)
- ค่ า ต ะ ก อ น ห นั ก ( Settleable มล./ล.
Solids)
- ค่าสารที่ละลายได้ทังหมด (Total
Dissolved Solid)
4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide)
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรู ป ที
เค เอ็น (TKN)
6. น้ามันและไขมั น (Fat , Oil and
Grease)

ไม่เกิน 40.0

ไม่เกิน 30.0

ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 0.5

มก./ล.

ไม่เกิน 500.0

มก./ล.
มก./ล.

ไม่เกิน 1.0
ไม่เกิน 35.0

มก./ล.

ไม่เกิน 20

วิธีวิเคราะห์
กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fibre Filter Disc)

วิ ธี ก ารกรวยอิ ม ฮอฟ์ (Imhoff
cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.
ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง
ไม่เกิน 500.0 ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105
องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
ไม่เกิน 1.0 วิธีการไตเตรต (Titrate)
ไม่เกิน 35.0 วิธีการเจลดาห์ล (kjeldahl)
ไม่เกิน 20

วิ ธี ก ารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท้ า ละลาย
แล้ ว แยกหาน้ า หนั ก ของน้ ามัน
และไขมัน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560

2.5 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(ดรุณี ศิริวิไล, 2555) ศึกษาการจัดการน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
เทศบาลต้าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พบว่า เทศบาลต้าบลเมืองแกลงมีนโยบายด้านการจัดการน้า
เสียที่ชัดเจน โดยลดปริมาณความสกปรกของน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุก
ประเภทมีการจัดการน้าเสียเบืองต้น ด้วยการติดตังถังดักไขมัน โดยออกเทศบัญญัติการติดตังถังดัก
ไขมันส้าหรับบ้านที่สร้างใหม่หลังปี พ.ศ. 2549 และการออกเทศบัญญัติ ในการจับปรับ ห้ามทิงขยะ
ลงในแม่น้า มีโครงการนักสืบสายน้า สร้างจิตส้านึก ปลุกกระแสให้ประชาชนในเทศบาลตื่นตัวต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้ถังดักไขมันในการบ้าบัดน้าเสีย ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดจึงน้อย และเทศบาลได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างถังดักไขมันและน้าหมักจุลินทรีย์ (EM) ขึนเอง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในการบ้าบัดน้าเสียลงอีก นอกจากนีผู้น้าชุมชน เป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญอย่างหนึ่งในการ
จัดการน้าเสียของเทศบาลต้าบลเมืองแกลง เนื่องจากต้องสื่อสาร ท้าความเข้าใจกับประชาชน ผู้น้า
ชุมชนใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแบบคนในครอบครัว รับฟัง ให้ความรู้ ท้าความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ย วกับ การจั ดการน้ าเสี ยของเทศบาลให้ ประชาชนรับทราบ สร้างความไว้ว างใจให้ กับ
ประชาชน เพราะการสื่อสารของผู้น้าชุมชนจะท้าให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจการด้าเนินนโยบาย
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เกี่ยวกับการจัดการน้าเสียของเทศบาล และสามารถน้ามาตัดสินใจร่วมมือกับเทศบาล ดังนันผู้น้า
ชุมชนจึงเป็นเหมือนผู้ประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชน และมีแนวทางในการจัดการน้าเสีย
ดังนี ก้าหนดนโยบายรณรงค์และจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการจัดการน้าเสียที่ชัดเจน ส่งเสริมการสร้าง
ชุมชนแข้มแข็งในการจัดการน้าเสีย เพิ่มบุคลากรด้านการจัดการนน้าเสีย สนับสนุนให้มีการอบรม
ภาคปฏิ บั ติ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลและประชาชน มี ก ารอบรมและส่ ง ตรวจคุ ณ ภาพน้ า ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ศึกษาความเหมาะสมของระบบบ้าบัดน้าเสียขนาดเล็ก เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึนของประชากรในอนาคต ส่งเสริมให้มีการแข่งขันด้านการจัดการน้าเสียระหว่างชุมชน และ
ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนจัดตังโครงการด้านการจัดการน้าเสียเพื่อใช้จัดการน้าเสียเฉพาะชุมชนเอง
(พงศ์พันธุ์ เสือแก้ว , 2551) ศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียของ
อาคารชุดบ้านจัดสรรของรัฐ พบว่า ระบบบ้าบัดน้าเสียส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้เป็นระบบบ้าบัดน้า
เสียเติมอากาศชนิดตะกอนเร่ง ระบบบ้าบัดน้าเสี ยที่ท้าการก่อสร้างจะมี 2 แบบ คือ ระบบบ้าบัดน้า
เสียแบบแยกส่วน และระบบบ้าบัดน้าเสียแบบส่วนกลาง เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย พบว่าค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนระบบบ้าบัดน้าเสียแบบแยกส่วนมีค่าสูงกว่าระบบบ้าบัดน้าเสียแบบส่วนกลาง
(มาลินี วิศิษปัญญกุล, 2553) ศึกษาความเหมาะสมของการออกแบบระบบบ้าบัดน้าเสียอิสระ
แยกเฉพาะอาคารเปรี ยบเทียบกับ การออกแบบระบบบ้าบัดน้าเสี ยรวมทังโครงการ : กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอืออาทรประกอบอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบระบบบ้าบัด น้าเสีย ระหว่างระบบบ้าบัดน้าเสียอิสระแยกเฉพาะ
อาคารกับระบบน้าเสียแบบรวมทังโครงการ ทัง ปัจจัยที่วัดค่าได้และปัจจัยด้านความคิดเห็น โดยใช้
โครงการบ้านเอืออาทรประเภทอาคารชุดพักอาศัย ของการเคหะแห่งชาติเป็นกรณีศึกษา และหาค่า
น้าหนักของปัจจัยเหล่านีด้วยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ เชิงล้าดับขัน (AHP) ในมุมมองของพนักงาน
การเคหะแห่งชาติกลุ่มงานออกแบบ ควบคุมงาน ก่อสร้างและฝ่ายบริหารชุมชน ผลการวิจัยท้าให้
ทราบถึงปัจจัยที่ส้าคัญในการตัดสินใจเลือก รูปแบบระบบบ้าบัดน้าเสียในมุมมองของพนักงานทัง 3
กลุ่ม ให้ความส้าคัญมากที่สุดคือ ค่าใช้ จ่าย ระยะยาวในการดูแลและบ้ารุงรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าไฟฟ้าส้าหรับการเดินระบบบ้าบัดน้าเสีย การวิจัยนีได้น้าเสนอแนวทางการน้าค่าน้าหนักจากผลวิจัย
ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ ระบบบ้าบัดน้าเสียโดยรวบรวมเป็นค่ามาตรฐานสามารถน้าไปใช้คู่
กับการค้านวณเพื่อพิจารณา และ เพื่อพัฒนาน้าปัจจัยไปใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ระบบบ้าบัดน้าเสียส้าหรับโครงการ ของการเคหะแห่งชาติที่จะเกิดขึนในอนาคต
(วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก , 2553) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน้าเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบ: กรณีศึกษา อ้าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พบว่า ทางเลือกในการลดน้าเสียจากการผลิต
ยางแผ่นดิบตามหลักเทคโนโลยีสะอาดสามารถลดต้นทุนในการผลิตยางแผ่นดิบ รวมทังลดปริมาณน้า
เสียจากการผลิตยางแผ่นดิบได้อย่างแท้จริง และเมื่ อพิจารณาคุณภาพหรือค่าความสกปรกของน้าเสีย
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จากการผลิตยางแผ่นดิบนัน พบว่า ยังมีค่าความสกปรกหรือคุณภาพของน้าเสียที่ค่อนข้างสูง ดังจะ
เห็นได้จาก ค่าดัชนีชีวัดทัง 5 ดัชนีชีวัด อันได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ค่าไนโตรเจนทังหมด
(TKN) ค่าความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณออกซิเจน
ทังหมดที่ต้องการเพื่อใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้า เสีย (COD) และค่าของแข็งแขวนลอยใน
น้าเสีย (SS) ในปริมาณที่มาก ดังนัน การบ้าบัดน้าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบยังคงเป็นสิ่งที่จ้าเป็น
(ศตพล มุ่งค้ากลาง, 2556) ศึกษาระบบบ้าบัดน้าเสียที่เหมาะสมส้าหรับการจัดการน้าเสีย
ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ระบบบ้าบัดน้าเสียที่เหมาะสมกับเทศบาล
นครคือ ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวม (Centralized Wastewater Treatment) ระบบบ้าบัดน้าเสียที่
เหมาะสมกับเทศบาลเมือง คือ เป็นไปได้ทังระบบบ้าบัดแบบรวมหรือระบบบ้าบัดแบบกลุ่ม (Cluster
Treatment) ระบบบ้าบัดน้าเสียที่เหมาะสมกับเทศบาลต้าบล คื อ ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบกลุ่ม ใน
ส่วนขององค์การบริหารส่วนต้าบล ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าระบบ
บ้าบัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทมากที่สุด คือ ระบบบ้าบัดน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด (On-site
Treatment) ดังนัน การก้าหนดนโยบายภาครัฐจึงควรให้ความส้าคัญกั บการพิจารณาและส่งเสริม
สนั บ สนุ น ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเภท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการน้าเสียแบบไม่รวมศูนย์ซึ่งเป็น
ระบบที่เหมาะสมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ของประเทศ
(สุดารัตน์ ทองศรี , 2551) ศึกษาวิธีการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียโดยวิเคราะห์ทางด้าน
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ เนื่ องจากโรงงานตัว อย่างมีการผลิ ตเพิ่มขึนอย่า งต่อเนื่ อง ส่ งผลให้
ปริมาณน้าเสียที่ส่งมายังระบบบ้าบัดน้าเสียเพิ่มมากขึน และคุณสมบัติของน้าหลังการบ้าบัดมีค่า COD
(Chemical Oxygen Demand) สูงขึนใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด คือ 120 มิลลิกรัม
ต่อลิตร การศึกษานีเริ่มจากหาวิธีการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียเพื่อที่จะรองรับน้าเสียที่มี ปริมาณ
เพิ่มขึน จากนันจะท้าการทดลองในห้องทดลองเพื่อตรวจสอบ ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม หลังจาก
นันท้าการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยในการ ตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการ
ลงทุนมากขึน โดยพิจารณาจากมูลค่าต้นทุนเทียบเท่า ปีปัจจุบันที่ต่้าสุดเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือก
โครงการ ผลจากการศึกษาพบว่า วิธีการปรับปรุง ระบบบ้าบัดน้าเสียที่มีความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมส้าหรับโรงงาน ตัวอย่างคือวิธีสร้างระบบ Sand Filter และ Activated
Carbon เพราะสามารถบ้าบัดน้าเสีย ให้คุณภาพตามมาตรฐานคือ COD ประมาณ 92 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ และ เป็นโครงการที่มีมูลค่าเทียบเท่ารายปีปัจจุบันต่้าที่สุด
(อภินันท์ จันทรังษี, 2553) ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด ในการออกแบบ
อาคารบ้ านพั ก อาศั ย เพื่อการประหยัด พลั ง งานและเป็ น มิต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการศึก ษานี ได้
เปรียบเทียบเป็น 2 กรณี คือกรณีอาคารเดิมที่ออกแบบโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสะอาด และในกรณีที่มี
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การปรับแบบก่อสร้างใหม่ ซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด โดยเปรียบเทียบกันในด้านต่างๆ เช่น
การใช้พลังงาน พลังงานสะสมรวมของวัสดุอาคาร (Embodied Energy) ปริมาณการใช้น้า ราคาค่า
วัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร และความสามารถคืนทุนในการลงทุนเพิ่ม พบว่าในส่วนอุปกรณ์จ่ายน้า
และสุขภัณฑ์ ได้เปลี่ยนฝักบัวอาบน้า สุขภัณฑ์ชักโครก และก๊อกน้า จากแบบธรรมดาเป็นแบบรุ่น
ประหยัดน้า ท้าให้การใช้น้า ลดลง 53.21%
Chanapa Chadrayu (2007) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย
ส้ าหรั บ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล ศาลายา โดยท้าการเก็บตัว อย่างแบบ Composite Sample ภายใน
มหาวิทยาลัย จ้านวน 11 จุด ตังแต่เวลา 7.00-19.00 น. ทุกๆ 3 ชั่วโมง จ้านวน 7 วัน (วันจันทร์-วัน
อาทิตย์) ใน 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูแล้ง ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าเสีย 7 พารามิเตอร์ ได้แก่
pH, SS, TDS, BOD, TKN, Sulfide และ OIL เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้า เสี ยกับเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วน น้าเสียที่มาจากอาคารที่มีห้องปฏิบัติการจะท้าการวิเคราะห์ COD และปริมาณโลหะหนักด้วย
รวมทังหมด 9 พารามิเตอร์ ท้าการวิเคราะห์คุณภาพน้าเสียในแต่ละอาคารเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลของคุณภาพน้าเสียจาก อาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย พบว่า อาคารวิทยาศาสตร์ (ใหม่) และ
อาคารอธิการบดี เป็นอาคารที่มีการบ้าบัด น้าเสีย เบืองต้น มีคุณภาพน้าส่วนใหญ่ของอาคารอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ้าบัด น้าเสียรวมของ มหาวิทยาลัย พิจารณาจาก
ค่า BOD ของน้าเสียรวมก่อนเข้าระบบบ้าบัด กับน้าเสียออกจากระบบบ้าบัด พบว่า ประสิทธิภาพของ
ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ของทางมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า กั บ 26.98% และ 25.56% ในฤดู ฝ นและฤดู แ ล้ ง
ตามล้าดับ ท้าการทดสอบทางสถิติวิธี T-test โดยท้าการเปรียบเทียบค่า BOD ของน้าเสียในฤดูฝน
และฤดูแล้ง พบว่า ในแต่ละ ฤดูกาลน้าเสียจากอาคารแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)
ยกเว้น น้าเสียเข้าและออกจากระบบบ้าบัดของ มหาวิทยาลัย , น้าเสียจากหอพัก , อาคารบัณ ฑิต
วิทยาลัย, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในแต่ละ
ฤดูกาลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย ส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลที่ได้จากการวิจัยครังนี พบว่า
ควรมีการปรับปรุงระบบท่อ น้าเสีย โดยน้าเสียจากทุกอาคาร จะต้องผ่านเข้าสู่ ระบบบ้าบัดของทาง
มหาวิทยาลัย ไม่ให้มีการปล่อยลงสู่คลองโดยตรง และควรให้มีการบ้าบัด น้าเสีย เบืองต้นในทุกๆ
อาคารภายในมหาวิทยาลัย โดยอาคารที่ต้องด้าเนินเร่งด่วน ได้แก่ โรงอาหารกลาง และ สถาบันวิจัย
และ พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เนื่องจากคุณภาพน้าเสี ยของทังสองอาคารมีค่ าเกิ น กว่า
มาตรฐานมาก จากการค้านวณ เพื่อออกแบบระบบบ้าบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัย พบว่า ระบบบ้าบัด
น้าเสียของมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตังเครื่องเติม อากาศเพื่อลดค่า BOD ระบบ โดยท้าการติดตัง
เครื่องเติมอากาศขนาด 7.5 แรงม้า จ้านวน 4 ตัว ในบ่อที่ 2 เพื่อให้คุณภาพ น้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก
ระบบบ้าบัดของมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิงอาคาร
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2.6 SWOT Analysis
SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ทังสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง
(Strengths) และจุ ดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร ส่ ว นการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอก
องค์กรจะวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีผลด้านโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กร เพื่อ
น้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร (จ้าลอง โพธิ์บุญ , 2552), (เอกชัย
บุญยาทิษฐาน, 2553)
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอก ปกติเรามักจะดูจากปัจจั ย ต่ า งๆ
ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) ทรั พ ยากร (Resources) นวั ต กรรมและความคิ ด (Innovations and
Ideas) การตลาด (Marketing) กระบวนการ (Processes) การปฏิบัติการ (Operations) ผลิตภัณฑ์
และบริการ (Products and Services) และการเงิน (Finance) เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ มีรายละเอียด
ดังนี (สมพร แสงชัย, 2548)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กรเพื่อหาข้อได้เปรียบคือ จุดแข็ง และข้อเสียเปรียบ
คือ จุดอ่อน ขององค์กร สามารถอธิบายได้ดังนี
(1) จุดแข็ง (Strengths) คือเงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กร
ในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ หากได้มีการท้ากิจกรรมใดๆ ที่สามารถน้าเงื่อนไขเหล่านันมาใช้ตาม
ช่วงเวลาที่เงื่อนไขนันยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะน้าจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จะ
คงรักษาจุดแข็งไว้ได้อย่างไร และจะเสริมสร้างและยกระดับจุดแข็งได้อย่างไร เป็นต้น
(2) จุดอ่อน (Weaknesses) เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กร
ในทางที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน หากไม่ได้มีการปฏิบัติใดๆ ที่จะ
แก้ไขสถานการณ์ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนันยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดจุดอ่อนขององค์กรได้
อย่างไร จะเยียวยาได้อย่างไร หรือจะก้าจัดจุดอ่อนออกไปได้อย่างไร เป็นต้น
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่างๆ
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ทางการเมื อ งและกฎหมาย (Political Factors) ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ (Economic
Factors) ปั จ จั ย ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Sociocultural Factors) ปั จ จั ย ทางเทคโ นโลยี
(Technological Factors) ปั จ จั ย ทางกฎหมาย (Legal Factors) และปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม
(Environmental Factors) เป็นต้น เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการด้าเนินการขององค์กร ทังผลกระทบ
ด้านบวกคือ โอกาส และผลกระทบด้านลบคือ อุปสรรค สามารถอธิบายได้ดังนี
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(1) โอกาส (Opportunities) คือเงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับ
องค์กรในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ หากได้มีการท้ากิจกรรมใดๆ ที่สามารถน้าเงื่อนไขเหล่านั นมาใช้
ตามช่ว งเวลาที่เงื่ อ นไขนั นยั ง มีผ ลอยู่ อาจกล่ าวได้ว่า เราจะน้าโอกาสจากภายนอกมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไร
(2) อุปสรรค (Threats) เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้ กับองค์กร
ในทางที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน หากไม่ไ ด้มีการปฏิบัติใดๆ ที่จะ
แก้ไขสถานการณ์ตามช่ว งเวลาที่เงื่อนไขนันยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดอุปสรรคหรื อภัย
คุกคามจากภายนอกที่มีผลต่อองค์กรได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
3) Tows Matrix
การน้าสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ SWOT มา
ด้าเนินการประเมินและวิเคราะห์ สามารถจัดท้าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลยุทธ์ที่ได้ อาจด้าเนินการได้โดยการจัดท้า Tows Matrix เพื่อน้าทางไปสู่
การก้าหนดกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 การประยุกต์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยภายใน
S
W
ปัจจัยภายนอก
จุดแข็งภายในองค์กร
จุดอ่อนภายในองค์กร
SO
WO
O
การน้ า ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของจุ ด แข็ ง การแก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นภายในโดย
โอกาสภายนอก ภายในและโอกาสภายนอกมาใช้
พิ จ ารณาจากโอกาสภายนอกที่
เป็นผลดีต่อองค์กร
ST
WT
T
การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอก การแก้ไขหรือลดความเสียหายของ
อุปสรรคภายนอก โดยน้าจุดแข็งภายในมาใช้
ธุ ร กิ จ อั น เกิ ด จากจุ ด อ่ อ นภายใน
องค์กรและอุปสรรคภายนอก
แหล่งที่มา: ชูเพ็ญ วิบูลสันติ, 2541: 205
กลยุทธ์ที่องค์กรจะน้าไปปฏิบัติควรเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและ/หรือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเป็นไป
ได้ส้าหรับองค์กร โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ที่ก้าหนดขึนจากข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 2.2 ดังต่อไปนี
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1) กลยุทธ์ SO (Strengths – Opportunities) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการรวมจุดแข็ง
ขององค์กรและโอกาสภายนอกที่เหมาะสมกัน มาใช้ประโยชน์ที่องค์กรพึงมีหรือพึงจะหาได้ให้ได้มาก
ที่สุด และหากกลยุทธ์นีสามารถน้าไปแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรได้ ยิ่งให้ประโยชน์มากขึน
2) กลยุ ท ธ์ WO (Weaknesses – Opportunities) เป็ น กลยุ ท ธ์ ในการพยายามลด
หรือหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณาน้าโอกาสภายนอกที่จะเอืออ้านวยผลดี
หรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากที่สุด
3) กลยุ ท ธ์ ST (Strengths – Threats) เป็ น การน้ า จุ ด แข็ ง ภายในองค์ ก รมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด และแก้ไขหรือท้าให้อุปสรรคภายนอกลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าใน
บางครังจุดแข็งขององค์กรอาจไม่สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไป แต่ก็เป็นการลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึนให้น้อยที่สุด
4) กลยุ ท ธ์ WT (Weaknesses – Threats) เป็ น การพยายามแก้ ไ ขหรื อ ลดความ
เสียหายของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่ อนภายในองค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซึ่งอาจมีผล
รุนแรงต่อการด้าเนินการขององค์กร องค์กรจ้าเป็นต้องหาทางหลีกเลี่ยงจากความเสียหายเหล่านัน
และประคองตัวเพื่อความอยู่รอดซึ่งอาจต้องมีการคิดกลยุทธ์ใหม่

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คื อ การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเกิดจากค้าถามการศึกษาว่าท้าไมน้าทิงของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเกินค่า
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดไว้ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และสามารถปรับปรุงการบ้าบัดน้าเสียที่เหมาะสมกับชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรรได้อย่างไร จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพน้าทิงจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้ อมเป็น อย่ างไร เทคโนโลยีสะอาดเข้ามาจัดการน้าเสีย ได้เหมาะสมมากน้ อย
เพียงใด ตลอดจนทราบถึงพฤติกรรมการใช้น้าของประชาชน และได้เป็นแนวทางในการจัดการน้าเสีย
ให้กับชุมชนหมู่บ้านจัดสรรต่อไป

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษานีมุ่งเน้นไปที่การหาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์และน้ามาท้า
การประยุกต์และปรับปรุงระบบบ้าบัด น้าเสียโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมกับชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรรนี ให้ค่าน้าทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง
ส้าหรับการศึกษานี
มีกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยเริ่มศึกษาปัญหาการจัดการน้าเสียจากเอกสารต่าง ๆ และการ
จัดการน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรน้าน้าจากระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชนชุมชนจัดสรรมา
ตรวจสอบคุณภาพน้าทิง แล้วด้าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดปริมาณน้าเสียของชุมชน โดยการ
ประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ส ะอาด หลั งจากด้าเนินโครงการแล้ ว จึ งท้าการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกั บ
พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียของครัวเรือน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดจาก
ประชาชน และกรรมการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าและผลกระทบที่เกิดจาก
น้ า เสี ย และตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ทิ งหลั ง จากด้ า เนิ น โครงการ แล้ ว น้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ในการบ้าบัดน้า เสียจากครัวเรือน ให้คุณภาพน้าทิงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง
กรอบแนวคิดแสดงในภาพที่ 3.1
ศึ ก ษากฎหมายและมาตรฐาน
ควบคุ ม การระบายน้ า ทิ ง ระบบ
บ้าบัดน้าเสีย เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิงก่อน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดในการ
จัดการน้าเสียในครัวเรือน

หาสาเหตุ ข องปั ญ หาการจั ด การน้ า เสี ย ใน
ครัวเรือน
ด้ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ที่
เหมาะสมกั บ ชุ ม ชนหมู บ้ า นจั ด สรร โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด

เก็บแบบสอบถามเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของประชาชนในชุ ม ชน
หมู่ บ้ า นจั ด สรร ในการใช้ เ ทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน

เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ า ทิ งหลั ง จากให้ ค วามรู้ แ ละ
แนะน้าการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการ
น้ า เสี ย ครั ว เรื อ นแก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
หมู่บ้านจัดสรรและปรับปรุงระบบบ้าบัดน้า
เสียเพื่อน้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิง
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้า ทิง
ก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
จัดการน้าเสียในครัวเรือน

วิเคราะห์และสรุปผลประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3.2 วิธีการศึกษา
การศึกษานีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี
3.2.1 วิธีการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลที่ส้าคัญ 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary data) ผู้ ศึ ก ษาท้ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ (Interview) และการเก็ บ
แบบสอบถาม โดยผู้ ให้ ข้อมูลหลั ก ได้แก่ ประชาชน และกรรมการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้น้า การดูแลและการจัดการน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในการจัดการน้าเสียของครัวเรือน และผู้วิจัยน้าน้าจากระบบบ้าบัดน้าเสียในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรมา
ตรวจสอบ (จ้างบริษัทรับตรวจสอบคุณภาพน้า) เพื่อวิเคราะห์ผลคุณภาพน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสีย
หลังการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้าเสียในครัวเรือน
ส่ ว นข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary data) ได้แก่ ข้อมูล อื่นใดที่ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง
โดยตรง หรือเป็นข้อมูลที่ได้มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว ศึกษาจากเอกสารรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผลการ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ า ทิ งก่ อ นการน้ า เทคโนโลยี ส ะอาดมาปรั บ ใช้ นอกจากนี ศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น กฎหมายและมาตรฐาน ข้อมูลจากเอกสาร งานวิชาการ งานวิจัย บทความ
วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ที่มีการน้าเสนอข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (key Informant)
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครังนี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ประชากร ประกอบด้วย
- คณะกรรมการชุมชน จ้านวน 15 คน คือ ประธานชุมชน เลขาชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรจ้านวน 1,057 หลังคาเรือน
2) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
(1) คัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน เลขาชุมชน
และคณะกรรมการชุ ม ชน จ้ า นวน 10 คน จาก 15 คน ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
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(2) คัดเลื อกครัว เรื อ นในชุ มชนหมู่ บ้านจัดสรรจาก 1,057 ครัว เรือน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใส่แบบสอบถามใน Mailbox ของแต่
ละครัวเรือนที่ได้รับการสุ่มเลือก และให้น้ามาส่งทีศ่ ูนย์ประสานงานชุมชน จนครบจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1976 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548) ในการค้านวณ
จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง

n=

N
1+Ne2

………………………(1)

โดยที่ n = จ้านวนตัวอย่าง
N = จ้านวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
จะได้ n =

1,057
= 290.38
1+1057(0.052)

นั่นคือ กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ 291 คน
3.2.3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ให้
คณะกรรมการชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรกรอกแบบสอบถามตามข้อ มูลที่
ก้าหนดให้อย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย นอกจากนีผู้ศึกษาใช้การสังเกตการณ์มา
ประกอบส้าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์
3.2.3.1 แบบสอบถาม
แบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นหลัก 3 ส่วน ดังนี
ส่ ว นที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ จ้านวนผู้ อยู่อาศั ย ใน
ครัวเรือน อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในครัวเรือน ปริมาณการใช้น้าอุปโภคบริโภค แหล่งน้าส้าหรับ
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อุปโภคบริโภค การจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิง กิจกรรมการใช้น้าในครัวเรือน และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการลดปริมาณน้าเสียที่จัดขึนในชุมชน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสีย 6 ด้าน ได้แก่ 1)
การเปลี่ ย นแปลงผลิ ตภัณฑ์ 2) การเปลี่ ยนแปลงวัตถุดิบ 3) การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี 4) การ
ปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ 5) การใช้ซ้า และ 6) การน้ากลับมาใช้ใหม่ มีลักษณะเป็นข้อค้าถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ทุกครัง บางครัง นาน ๆ ครัง ไม่มี โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี
3 หมายถึง
ทุกครัง
2 หมายถึง
บางครัง
1 หมายถึง
นาน ๆ ครัง
0 หมายถึง
ไม่มี
แบ่งช่วงแปลผลตามเกณฑ์ต่อไปนี
ทุกครัง ค่าเฉลี่ย
2.26 – 3.00
บางครัง ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.25
นาน ๆ ครัง ค่าเฉลี่ย
0.76 – 1.50
ไม่มี ค่าเฉลี่ย
0 – 0.75
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน มีดังนี
ปัญหาในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชนที่ควรปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
และแนวทางการมีส่วนร่วมในการบ้าบัดน้าเสีย
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการน้าแบบสอบถามที่สร้างขึนเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ของข้อค้าถาม แล้วน้ามาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ผลการตรวจคุณภาพความตรง (IOC) เท่ากับ 0.82 จากนันน้าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนชุมชนกิตตินิเวศน์จ้านวน 20 คน เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. L.J., 1972) ด้วยโปรแกรม
SPSS ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.852 ดังภาคผนวก
3.2.3.2 แบบสัมภาษณ์
ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้แก่
1) ประเภทระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเป็นอย่างไร
2) ปัญหาระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรมีอะไรบ้าง
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3) แนวทางแก้ไขระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเป็นอย่างไร
4) มีการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการจัดการน้าเสียในครัวเรือนหรือไม่
อย่างไร
3.2.3.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ประเด็นในการสังเกตการณ์ ได้แก่
1) ระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน
2) ระบบบ้าบัดน้าเสียของแต่ละครัวเรือน
3) พฤติกรรมการใช้น้าที่สามารถสังเกตได้ เช่น การรดน้าต้นไม้ การช้าระล้าง
ต่าง ๆ เป็นต้น
4) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้า เช่น สายยาง เป็นต้น

3.3 วิธีการออกแบบการทดลอง
3.3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ผลการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผลการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ ผลการใช้ซ้า หรือผลการน้า
กลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการเทคโนโลยีสะอาด
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิง เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่
ละลายได้ทังหมด (Total Dissolved Solids: TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)
และน้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease: FOG)
3.3.2 การเก็บตัวอย่างน้าทิง
ใช้ ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งแบบผสมรวม (Composite Sampling) โดยเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ระยะเวลา 2 เดือน และน้ามารวมกันในถังควบคุมอุณหภูมิที่ 5 °C เพื่อรักษาคุณภาพน้า ทิงไม่ให้
เปลี่ยนแปลงในช่วงของการเก็บตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างก่อนและหลังด้าเนินโครงการและกิจกรรม
จัดการน้าเสียของชุมชนดังนี
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1) เก็บตัวอย่างน้าเสียจากบ่อพักน้าทิงของชุมชนก่อนด้าเนินโครงการและกิจกรรม
จัดการน้าเสียของชุมชน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 เก็บตัวอย่างเดือนละ 3 ครัง
ได้แก่ วันที่ 1, 15 และ 30 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าก่อนบ้าบัดแต่ละช่วงเวลา
2) เก็บตัวอย่างน้าเสียจากบ่อพักน้าทิงของชุมชนหลังด้าเนินโครงการและกิจกรรม
จัดการน้าเสียของชุมชน เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครัง ในวันที่ 30 ของเดือนเมษายน 2561 และ 30
พฤษภาคม 2561
3.3.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิง เริ่มจากการเลือกจุดเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ตัวอย่างน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีของแหล่งน้านัน ซึ่งก่อนที่จะเก็บตัวอย่างน้าให้ท้าการล้างขวดเก็บตัวอย่าง
ด้วยน้าตัวอย่างก่อน และท้าการเติมสารช่วยรักษาสภาพตัวอย่างส้าหรับบางพารามิเตอร์ จากนันให้
น้าขวดเก็บตัวอย่างไปแช่ในถัง น้าแข็ง เพื่อรักษาสภาพและคุณสมบัติของตัวอย่างน้า (Preservation)
แล้วจึงน้าไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตามวิธีการมาตรฐาน Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association, American
Water Work Association, Water Environment Federation 21st Edition 2005 ร่วมกันก้าหนด
ไว้ ดังนี
1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
น้า pH Meter มาสอบเทียบกับสารละลายมาตรฐานที่ทราบค่า pH ก่อนการใช้งาน
จากนันเก็บตัวอย่างน้าจากจุดเก็บตัวอย่างแล้วน้าแท่งแก้ว Electrode จุ่มลงตัวอย่างน้าประมาณ
ครึ่งหนึ่ง โดยไม่ให้สัมผัสกับภาชนะบรรจุ น้า จากนันทิงไว้ประมาณ 1 – 2 นาที แล้วอ่านค่าความเป็น
กรดเป็นด่างจากหน้าจอแสดงผลของ pH Meter ค่าความเป็นกรดและด่างของสารละลายขึ นกับ
อุณหภูมิของสารละลายนัน ๆ ด้วย ในการตรวจวัดจึงต้องทราบอุณหภูมิด้วย เพื่อลดความผิดพลาดใน
การตรวจวัด
2) สารที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)
สารที่ ล ะลายได้ (Dissolved Solids) หมายถึ ง ส่ ว นของของแข็ ง ที่ ก รองผ่ า น
(Filtrable Residue) กระดาษกรองใยแก้ว มาตรฐานและยังคงเหลื ออยู่ห ลั งจากระเหยไอน้า แล้ว
อบแห้งที่ อุณหภูมิ 103 – 105 0C วิธีวิเคราะห์ คือ น้าตัวอย่างน้ามากรองตะกอนออกด้วยกระดาษใย
แก้ว และน้าน้าส่วนที่ได้จากการกรองมาตวงใส่จานระเหยที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 103 – 105 0C
จากนันน้าไประเหยจนแห้งบนเครื่องอัง น้า เมื่อระเหยจนแห้งแล้วจึงน้าจานระเหยไปอบที่อุณหภูมิ
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103 – 105 0C และปล่อยให้เย็นในตู้อบแห้ง แล้วน้าจานระเหยมาชั่ งน้าหนัก เพื่อน้าไปค้านวณหาค่า
Dissolved Solids
3) สารแขวนลอย (Suspended Solids: SS)
สารแขวนลอย (Suspended Solids) หมายถึ ง ส่ ว นของของแข็ ง ที่ เ หลื อ ค้ า ง
(Nonfilterable Residue) บนกระดาษกรองใยแก้วมาตรฐานหลังจากการกรองตัวอย่าง และน้าไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 103 – 105 0C วิธีวิเคราะห์ คือ น้ากระดาษใยแก้วที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 103 –
105 0C วางลงในกรวยบุคเนอร์ ซึ่งต่อเข้ากับเครื่องดูดอากาศ และกรองตัวอย่างน้าตามปริมาตรที่
ต้องการ จากนันน้ากระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 103 – 105 0C และปล่อยให้เย็นในตู้อบแห้ง แล้วน้า
กระดาษมาชั่งน้าหนักเพื่อน้าไปค้านวณหาค่า Suspended Solids
4) ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) คือ ของแข็งในลักษณะแขวนลอย ซึ่งจะนอน
ก้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงภายใต้สภาวะที่สงบนิ่ง ซึ่งการตรวจวิเคราะห์มีประโยชน์ในการออกแบบถัง
ตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร ท้าได้โดยเขย่าตัวอย่างน้าให้เข้ากัน เทลงใน Imhoff Cone
จนถึงขีด 1 ลิตร ตังทิงไว้ให้ตกตะกอน 45 นาที ใช้แท่งแก้วค่อย ๆ คนรอบกรวย แล้วตังทิงไว้อีก 15
นาที จดปริมาตรของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนเป็น มิลลิลิตร โดยรายงานผลเป็น มิลลิลิตร/ชั่วโมง
เอสวี30 (SV30) คือ ปริมาตรของสลัดจ์ที่ตกตะกอนในเวลา 30 นาทีมีหน่วยเป็น
มิลลิลิตร
5) บีโอดี (BOD)
การวิ เ คราะห์ ห าค่ า บี โ อดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) เป็ น การ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้าในแหล่งน้า โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทั่วไปเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่
ถูกใช้ ในเวลา 5 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 0C และเนื่องจากออกซิเจนในอากาศสามารถละลายได้
ในจ้ า นวนจ้ า กั ด คื อ ประมาณ 9 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ในน้ า บริ สุ ท ธิ์ ที่ อุ ณ หภู มิ ที่ 20 0C ดั ง นั นในการ
วิเคราะห์ค่าบีโอดีในน้าเสียซึ่งมีความสกปรกมาก จึงจ้าเป็นต้องท้าให้ปริมาณความสกปรกเจือจางลง
อยู่ในระดับซึ่งสมมูลพอดีกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ และเนื่องจากการวิเคราะห์ค่าบีโอดีนีเกี่ยวข้อง
กั บ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นน้ า จึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งท้ า ให้ มี ส ภาพที่ เ หมาะสมส้ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรีย์
กล่าวคือ ไม่มีสารพิษ แต่มีอาหารเสริมเพียงพอส้าหรับจุลินทรีย์ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นต้น
นอกจากนีการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์ บอนไดออกไซด์และน้าจะกระท้าโดยจุลินทรีย์หลาย
ชนิ ด จึ ง จาเป็ น ต้ อ งมี ป ริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ต่ า ง ๆ เหล่ า นี อย่ า งเพี ย งพออยู่ ใ นน้ า ตั ว อย่ า งที่ จ ะท้ า การ
วิเคราะห์ ถ้าไม่มีหรือมีปริมาณน้อยไปควรเติมจุลินทรีย์ ซึ่งเรียกว่า หัวเชือ (Seed) ลงไปด้วย วิธี
วิเคราะห์ 5 - Day BOD คือ น้าตัวอย่างน้าที่เก็บมาวางทิงไว้เพื่อปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 20 0C แต่ถ้าใน
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น้ า มี ค วามสกปรกมากต้ อ งท้ า การเจื อ จางด้ ว ยน้ า กลั่ น ก่ อ น (Dilution Water) หลั ง จากนั นเติ ม
ออกซิเจนให้ละลายจนอิ่มตัว (ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที) ริน้าตัวอย่างลงในขวด BOD จนเต็มปิด
จุกขวดให้สนิท แยกขวดตัวอย่างเป็นสองชุด ชุดแรกน้ามาหาปริมาณออกซิเจนละลายก่อน (ค่า DO0)
ด้วยวิธีการ Membrane Electrode Method โดยใช้ ดีโอ มิเตอร์ (DO Meter) ส่วนขวดอีกชุดหนึ่ง
น้าเข้าตู้อินคิวเบท (Incubator) ที่อุณหภูมิ 20 0C เป็นเวลา 5 วัน (ค่าDO5) หลังจากครบ 5 วันแล้ว
น้าตัวอย่างน้านันมาหาค่าออกซิเจนที่เหลือ ด้วยวิธีการ Membrane Electrode Method เช่นกัน
แล้วจึงน้าไปค้านวณหาค่าบีโอดี ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)
6) ซัลไฟด์ (Sulfide)
เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ คือ สารประกอบซัลไฟด์ที่สามารถละลายได้ด้วย
กรด (Acid Soluble Sulfide) ให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออน
(HS-) และซัล ไฟด์อิอ อน (S-)โดยจะเรียกรวมกันว่ า “ซัล ไฟด์ ” โดยซัล ไฟด์ที่ได้ในตัว อย่า งจะท้ า
ปฏิกิริยากับไอโอดีนที่มากเกิน พอทราบปริมาณที่แน่นอน (Known amount of Iodine) ที่เติมลงไป
ในสารละลายในสภาวะที่เป็นกรด ซัลไฟด์ในสารละลายจะถูกออกซิไดซ์ไปเป็นซัลเฟอร์ แล้วไตเตรท
ไอโอดี น ส่ ว นที่ เ หลื อ จากปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยสารละลายมาตรฐานโซเดี ย มไทโอซั ล เฟต ( Sodium
Thiosulfate) เพื่อหาปริมาณของไอโอดีนส่วนที่ท้าปฏิกิริยากับซัลไฟด์ จากนันก็ค้านวณเทียบกลับ
เพื่อหาปริมาณซัลไฟด์ต่อไป
7) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
ทีเคเอ็น หมายถึง ผลบวกระหว่างไนโตรเจนอินทรีย์ และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่
ในโปรตีนของสัตว์หรือพืช หรือที่เกิดจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิต เช่น เกิดจากการขับถ่ายของเสีย
หลักการวิเคราะห์ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) โดยวิธีเจลดาห์ล
(Kjeldahl Method) คือ ใส่ตัวอย่าง 250 มิลลิลิตร ลงในขวดเจลดาห์ลขนาด 800 มิลลิลิตร เจือจาง
ให้เป็น 300 มิลลิลิตรและท้าการปรับสภาพให้ได้พีเอช 7 เตรียมแบลงค์โดยใช้ปริมาตร 250 มิลลิลิตร
เช่นกัน เติมสารที่ใช้ในการย่อยสลาย 50 มิ ลลิลิตร ลงในแต่ละขวดหลังจากผสมให้เข้ากันดีแล้ว น้า
ขวดไปวางใส่ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการย่อยสลาย ท้าการต้มส่วนผสมทันทีจนกระทั่งสารละลายเริ่มใส ต้ม
ต่ออีกเป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงปิดเครื่องย่อยสลาย ตังทิงไว้ให้เย็น และเจือจางเป็น 300 มิลลิลิตร
ด้วยน้ากลั่นที่ปราศจากแอมโมเนีย เติมสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ 0.5 มิลลิลิตร ลงในแต่
ละขวดแล้วผสมให้เข้ากัน เอียงขวดและค่อยๆ รินสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์-โซเดียมไทโอซัลเฟต
50 มิลลิลิตร ต่อขวดเจลดาห์ลอย่างระมัดระวังในชุดอุปกรณ์การกลั่น เติมสารละลายอินดิเคติงบอริก
แอซิด 50 มิลลิลิตร ลงในขวดที่รองรับ เมื่อท้าการต่อขวดเจลดาห์ลเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการผสมสาร
ต่างๆ ให้เข้ากันโดยการหมุนไปมาเบาๆ เปิดเครื่องกลั่นและเก็บส่วนที่กลั่นออกมาให้ได้ 200 มิลลิลิตร
ไว้ในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งมีสารละลายอินดิเคติงบอริกแอซิด ปิดเครื่องกลั่น น้าส่วนที่กลั่นได้นี
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ไปหาปริมาณทีเคเอ็นในตัวอย่าง โดยการไทเทรตกับสารมาตรฐาน 0.01 M H2SO4 บันทึกปริมาตรที่
ใช้ในการไทเทรตเท่ากับ A ไทเทรตส่วนที่กลั่นได้จากแบลงค์ด้วยสารมาตรฐาน 0.01 M H2SO4 บันทึก
ปริมาตรที่ใช้ในการไทเทรตเท่ากับ B
การค้านวณ
เมื่อ

มก./ล. ทีเคเอ็น = (A-B) (0.01) (2) (14) (1000)
A = มล. ที่ใช้ในการไทเทรตตัวอย่าง
B = มล. ที่ใช้ในการไทเทรตตัวแบลงค์
2 = ออกซิเดชั่นนัมเบอร์
14 = น้าหนักสมมูลย์ของ N, 1000 มก.
0.01 = M H2SO4 , และ 1000 = มล./ล.

8) ไขมันและน้ามัน (Grease and Oil)
วิเคราะห์ด้วยวิธี Partition-Gravimetric Method คือ น้าตัวอย่างน้าใส่ลงในกรวย
แยก (Separatory Funnel) แล้วทาการเติม N - Hexane ลงไป ปิดฝากรวยแยกแล้วท้าการเขย่า
แรง ๆ เป็นเวลา 2 นาที เพื่อสกัดแยกไขมันออกจากน้า ปล่อยให้ชันไขมันแยกออกจากน้า ส่วนที่เป็น
Emulsion ท้าให้แตกออกโดยการเทผ่าน Na2SO4 Anhydrous ที่อยู่บนกระดาษกรองรูปกรวย ท้าซ้า
อีก 2 - 3 ครัง น้าตัวอย่างไขมัน ที่สกัดได้ใส่ลงในถ้วยระเหยแล้วน้า ไประเหยให้แห้งบนเครื่องอัง น้าที่
อุณหภูมิ 70 0C ท้าให้เย็นในตู้อบแห้ง 30 นาที แล้วน้ามาชั่งหาน้าหนักรวม
3.3.4 บันทึกข้อมูล
น้าเสียที่ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาบันทึกข้อมูล เปรียบเทียบระหว่างน้าเสีย ก่อน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สะอาด และหลังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ะอาด แล้วน้ามาเทียบกับ
มาตรฐานการควบคุมน้าทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดไว้
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ จากการวิ เ คราะห์ เ นื อหา (Content Analysis) จากแบบ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลแบบสอบถาม
โดยใช้ โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ประเด็น ที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูล ทั่ว ไป พฤติกรรมการใช้น้าและการใช้
เทคโนโลยี ส ะอาดในการจั ด การน้ า เสี ย ครั ว เรื อ น ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ร่ ว มกั บ การ
เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิง ด้วยค่า t - test และ p – value ก้าหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% (ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05) โดยใช้ One-sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบผลความ
แตกต่างของคุณภาพน้ าทิงกับ ค่ามาตรฐานการควบคุม น้า ทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรม
ควบคุมมลพิษก้าหนดไว้ และใช้ Paired-Samples T-Test ในการเปรียบเทียบผลความแตกต่างของ
คุณภาพน้าทิงก่อนด้าเนินโครงการและหลังการด้าเนินโครงการ แล้วใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโดยปัจจัยภายใน
ได้แก่ สภาพพืนที่ พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียของครัวเรือน การใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
การจัดการน้าเสีย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพอากาศและฤดูกาล
ข้อก้าหนด กฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ หน่ว ยงานภายนอก/หน่ว ยงานรัฐ แล้ ว น้ามาสรุป แนว
ทางการจัดการน้าเสีย และแนวทางการปรับปรุงระบบบ้าบัด น้าเสียให้มีคุณภาพ ท้าให้ น้าทิงจาก
ชุมชนชุมชนจัดสรรมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิง

ผลการศึกษา

การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดส้าหรับบ้าบัดน้าเสียในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้าน
กิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนที่มีผลต่อการ
จัดการน้าเสียชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ระบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสีย
ครัวเรือนจากระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุ มชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถามครัวเรือนในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประชาชน และกรรมการ
ชุมชน และตรวจสอบคุณภาพน้าทิงที่ได้จากระบบบ้าบัดน้าเสียในชุมชน ได้ผลการศึกษามีรายละเอียด
ดังต่อไปนี

4.1 สภาพทั่วไปและปัญหา
4.1.1 ตังชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ตังอยู่ที่ซอยรามค้าแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตังตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542
เนือที่ประมาณ 300 ไร่ แบ่งเป็นแปลงย่อย จ้านวน 1,057 แปลง ดังภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 แสดงขอบเขตพืนที่ชุมชน
4.1.2 ประชากรและครัวเรือน
ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์มีประชากรจ้านวน 1,477 คน มีจ้านวนครัวเรือนทังหมด
1,057 ครัวเรือน มีชื่อในทะเบียนบ้าน 1,072 คน ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 405 คนแสดงในตารางที่
4.1 และมีกรรมการชุมชน 15 คน ข้อมูล โดยี่คณะกรรมการชุมชนมีวาระด้ารงต้าแหน่ง คาวระ 2 ปี
โดยการแต่งตังจากส้านักงานเขต (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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ตารางที่ 4.1 สรุปจ้านวนครัวเรือน ผู้พักอาศัยในและนอกทะเบียนบ้านของชุมชน
ซอยที่

จ้านวนครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
เกาะกลาง
นอกเขต
รวม

93
40
46
24
45
25
44
24
44
25
43
26
42
26
42
26
41
26
40
26
40
26
130
76
15
22
1,057

จ้านวนสมาชิกในบ้าน (คน)
ชื่อในทะเบียน
ไม่มีชื่อในทะเบียน
123
59
15
2
82
36
14
10
105
55
2
0
61
27
10
3
34
24
32
13
28
3
22
12
5
1
27
5
18
0
45
17
7
0
42
20
0
0
34
22
17
7
7
0
284
85
16
1
22
3
20
0
1,072
405
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4.1.3 โครงสร้างพืนฐาน
โครงสร้างพืนฐานถูกจัดสรรเพื่ออ้านวยความสะดวก ปลอดภัยและเป็นเอกลักษณ์
ให้กับชุมชน ที่จ้าเป็น ได้แก่
(1) ถนนภายในชุมชน ถูกออกแบบเพื่อประโยชน์ในการสัญจร โดยทางเข้าโครงการ
กว้าง 12 เมตร และถนนเข้าตามซอยต่าง ๆ กว้าง 6 เมตร ซึ่งภาระความรับผิดชอบในการบ้ารุงรักษา
ให้คงสภาพสวยงามและไม่กีดขวางการสัญจร เป็นของชุมชนร่วมกับส้านักงานเขตบางกะปิ
(2) ทางเดิน เท้าข้างถนนในชุมชนส่ วนใหญ่ออกแบบแยกกับพืนที่รถสั ญจรอย่าง
ชัดเจน พร้อมทังมีการยกระดับทางเดินเท้า เพื่อความปลอดภัยและช่วยให้เกิดการแบ่งพืนที่ใช้งาน
ชัดเจน แต่หลายแห่งทางเดินเท้ามีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานและขาดการบ้ารุงรักษาที่
เหมาะสม และบางแห่งถูกน้า ไปใช้เป็นพืนที่ส่วนบุคคล ในการปลูกต้นไม้ วางกระถาง วางที่นั่งเล่น
เป็นต้น
(3) เสาไฟฟ้าในชุมชนถูกออกแบบและรองรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งใช้
เสาไฟฟ้าชนิดตังบริเวณริมถนนสาธารณะในชุมชน จากนันส่งต่อไปยังบ้านทุกหลังในชุมชน นอกจากนี
เสาไฟฟ้ายังก้าหนดหน้าที่ติดตังหลอดไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างบริเวณพืนที่สาธารณะ เช่น ถนนภายใน
ชุมชน สนามกีฬากลางแจ้ง เป็นต้น ด้วยเหตุนีการวางต้าแหน่งที่ เหมาะสมจึงเป็นหลักเบืองต้นในการ
ออกแบบเสาไฟฟ้า การตรวจสอบสภาพ และการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน น่ามองเป็น
ส่วนที่ผู้อยู่อาศัยต้องให้ความร่วมมือและตระหนักในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามแนวทาง
ปฏิบัติ
(4) ต้น ไม้บ ริ เวณเกาะกลาง เป็นส่ ว นที่ช าวชุมชนร่ว มกันดูแลโดยมีงบประมาณ
ส้าหรับจัดจ้างเป็นครังคราวตาม คราวละประมาณ 2,000 บาท ในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และตัดหญ้า
เป็นต้น เป็นบรรยากาศความร่มรื่นและพืนที่สีเขียวในชุมชน
(5) ลานกีฬาและสนามเด็กเล่น ออกแบบในระยะการวางผังชุมชนจัดสรรเพื่อให้ชาว
ชุมชนได้ท้ากิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะมีพืนที่สีเขียวเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้บรรยากาศร่มรื่น
โดยเป็นภาระและความรับผิดชอบเป็นของผู้อยู่อาศัยที่ต้องร่วมมือกันดูแลรักษาให้คงสภาพที่สวยงาม
และใช้ประโยชน์ได้ส้าหรับผู้อยู่อาศัยทุกเพศ ทุกวัย แต่เนื่องจากงบประมาณในการบ้ารุงรักษาน้อย
จึงอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม
(6) ถังขยะและพืนที่วางถังขยะในชุมชน การจัดวางถังขยะ และการเตรียมพืนที่วาง
ถังขยะในชุมชนก้าหนดโดยผู้พักอาศัยเอง โดยวางไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเอง อีกทังไม่มีการก้าหนด
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รูปแบบถังขยะแล้วแต่การจัดหามาเอง หรือได้รับแจกจากส้านักงานเขตหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ
เป็นต้น เป็นการเอือความสะดวกต่อผู้จัดเก็บขยะไปบ้าบัดในล้าดับต่อไป
(7) ระบบประปาและการให้บริการน้าประปาในชุมชน ด้าเนินการโดยการประปา
นครหลวง ผ่านมิเตอร์แต่ละครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะมีถังกักเก็บน้าและปั้มน้าเพื่อเพิ่มแรงดัน
น้าแจกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของบ้าน เช่นห้องครัว ห้องน้า เป็นต้น
8) การระบายน้าทิงจากครัวเรือน จะถูกปล่อยออกสู่ท่อระบายน้าที่ทางโครงการ
ออกแบบไว้ โดยจะถูกปล่อยไปรวมกันที่บ่อบ้าบัดกลางของชุมชน และปล่อยออกสู่คลองสาธารณะ
4.1.4 ระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
ระบบบ้าบัดน้ าเสี ยของชุมชน เป็น ระบบบ้าบัดน้าเสี ยแบบบ่อผึ่ ง (Stabilization
Pond) เป็นระบบบ้าบัดน้าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบ้า บัดสารอินทรีย์ในน้า เสีย ท้าหน้าที่ในการ
ตกตะกอนของแข็งและปรับปรุงคุณภาพน้าทิงก่อนระบายออกสู่สาธารณะ บ่อผึ่งของชุมชนจะอาศัย
ออกซิเจนจากการท้าปฏิกิริยาตามธรรมชาติของแสงแดด โดยมีการออกแบบให้ แสงแดดส่องได้ทั่วถึง
ทังบ่อซึง่ สามารถบ้าบัดน้าเสียจากชุมชนได้
บ่อบ้าบัดน้าเสียชุมชน มี 2 บ่อ ดังภาพที่ 4.2 โดยบ่อแรกมีเนือที่ประมาณ 1,500
ตารางเมตร และมีความลึก 1.2 เมตร เมื่อน้าเสียจากชุมชนผ่านท่อลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8
เมตร น้าเสียชุมชนทังหมดจะถูกพักในบ่อนี และล้นออกไปบ่อที่ 2 เมื่อเกินระดับความสูง 0.5 เมตร
และ บ่อที่สองมีเนือที่ประมาณ 500 ตารางเมตร และมีความลึก 1.0 เมตร น้าเสียชุมชนจะถูกพักไว้ใน
บ่อน้าเมื่อเกินระดับความสูงของท่อลอด (ประมาณ 0.3 เมตร ) น้าเสียก็จะถูกระบายออกสู่คลองบ้าน
ม้าต่อไป

ภาพที่ 4.2 แสดงการเดินระบบบ่อบ้าบัดน้าเสียชุมชน
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4.1.5 สภาพปัญหา
ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ จัดตังก่อนพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จึงยัง
ไม่เข้าข่ายที่ดินจัดสรร ที่จะต้องด้าเนินการ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การก้าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการท้างานของ
ระบบบ้าบัดน้าเสีย พ.ศ.2555 ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบโครงการก็ได้ท้าบ่อพักน้า และบ้าบัด
เบืองต้นเป็นแบบบ่อผึ่ง ซึ่งถูกปล่อยทิงร้าง และน้าทิงของชุมชนถูกปล่อยสู่คลองบ้านม้า ซึ่งเป็นคลอง
สาขาของคลองแสนแสบ ที่มีโครงการคืนน้าใสให้คลองแสนแสบ โดยปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้
ความสนใจในการแก้ปัญหาน้าทิงชุมชนที่ถูกปล่อยสู่สาธารณะโดยผ่านมาตรฐานควบคุมน้าทิง ซึ่งทาง
ชุมชนก็เล็งเห็นถึงปัญหานี จึงมีการน้าน้าทิงจากบ่อพักน้าไปตรวจคุณภาพน้าทิง ดังภาพที่ 4.3 โดยท้า
การเก็บตัวอย่างน้าทิงจากปลายท่อน้าทิง ซึ่งผลการตรวจคุณภาพน้าทิงจากบ่อพักน้าทิงของชุมชน
แสดงในตารางที่ 4.2

ภาพที่ 4.3 การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อพักน้าทิงในชุมชนเพื่อตรวจคุณภาพน้าทิง
นอกจากนีปัญหาของชุมชนที่เกิดขึนตลอดคือเมื่อฝนตก จะเกิดน้าท่วมขังตามถนนในชุมชน
เนื่องจากท่อระบายน้าอุดตัน จากขยะและกิ่งไม้ ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็น และการเดินทางสัญจรไม่สะดวก
ดังภาพที่ 4.4 ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อชุมชน
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ภาพที่ 4.4 น้าท่วมขังถนนภายในชุมชน
จากการส้ารวจยังพบว่าท้ายซอยเลขคี่ของชุมชนยังพบว่าไม่มีท่อระบายน้า ดังนันน้าทิงจึงถูก
ปล่อยทิงสู่พืนที่ลุ่มข้างชุมชน และเมื่อพืนที่ชุมชนดังกล่าวถูกถมดินเพื่อท้า หมู่บ้านจัดสรรท้าให้น้าทิง
ไม่สามารถระบายออกไปได้ ซึ่งเป็นปัญหามาก จนสุดท้ายมีการปรึกษาหารือกับโครงการชุมชนจัดสรร
ข้างเคีย ง และได้รั บ ความร่ ว มมือในการท้าท่อระบายน้าทิงเพิ่ม โดยท่อระบายน้าทิงดังกล่ าวถู ก
ออกแบบและเชื่อมต่อกับท่อระบายน้าทิงเดิม เพื่อส่งต่อไปยังบ่อบ้าบัดน้าทิงต่อไป
ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจคุณภาพน้าทิงจากบ่อพักน้าทิงของชุมชน
วันที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย

1.ค่าความเป็นกรดด่าง

-

(pH)
2.บีโอดี (BOD)
3.ปริมาณของแข็ง
- ค่ า สารแขวนลอย
(Suspended Solids)
- ค่าตะกอนหนัก
(Settleable Solids)
- ค่าสารที่ละลาย ได้
ทั ง ห ม ด ( Total
Dissolved Solid)

ค่ามาตรฐาน

ธันวาคม 2560
วันที่ วันที่ วันที่
1
15
30

มกราคม 2561
วันที่ วันที่
วันที่
4
15
30

ค่าต่้าสุด/ (ประเภท ข)*
สูงสุด

7.01 7.57

7.67

7.43

7.49

7.89

7.01-7.89

5.0-9.0

มก./ล. 34.0

18.0

19.0

14.0

17.0

28.0

14.0-34.0

ไม่เกิน 20.0

มก./ล. 8.0

15.7

19.3

18.7

11.5

14.5

8.0-19.3

ไม่เกิน 30.0

มล./ล. <0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

ไม่เกิน 0.5

มก./ล. 564.0 298.0 214.0 468.0 662.0

626.0 214.0-662.0 ไม่เกิน 500.0
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วันที่เก็บตัวอย่าง

ค่ามาตรฐาน

ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่
วันที่
1
15
30
4
15
30
4.ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

ค่าต่้าสุด/ (ประเภท ข)*
สูงสุด
<0.06

ไม่เกิน 1.0

5.ไนโตรเจน (Nitrogen) มก./ล. 22.0

9.1

15.0

13.0

17.0

27.0

9.1-22.0

ไม่เกิน 35.0

ในรูป ที เค เอ็น (TKN)
6.น้ามันและไขมัน
มก./ล. 13.0
(Fat ,Oil and Grease)

<2.0

2.0

<2.0

5.0

6.0

<2.0-13.0

ไม่เกิน 20

ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรรประเภท ข คือมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิงจากที่ดินจัดสรร โดยที่ดินจัดสรรประเภท ข คิดค้านวณจ้านวนแปลงของที่ดินจัดสรร ที่
รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ้าหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึนไป

จากตารางที่ 4.2 เมื่อน้าค่าคุณภาพน้าทิงของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เทียบค่ากับมาตรฐาน
การควบคุมน้าทิงจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนด พบว่าคุณภาพน้าทิงของ
ชุมชน ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) และค่าสารที่ละลายได้
ทังหมด (Total Dissolved Solid) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด จึงจ้าเป็นจะต้องศึกษาพฤติกรรม
การใช้ น้ า ของครั ว เรื อ น และด้ า เนิ น โครงการจั ด การน้ า เสี ย ชุ ม ชน และน้ า เทคโนโลยี ส ะอาดมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้น้าทิงที่ปล่อยจากชุมชน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิงของกรมควบคุมมลพิษ และ
เป็นแนวทางให้กับชุมชนชุมชนจัดสรรอื่น ๆ ได้น้าไปปรับปรุงระบบต่อไป

4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือนและชุมชน
จากปัญหาที่พบท้าให้ ทุกภาคส่วนได้ห าแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยได้มีการเสนอแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีสะอาดมาช่วยในการแก้ปัญหานี
เทคโนโลยีสะอาด เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นของเสียให้
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียจากครัวเรือนเพื่อเป็นการ
ลดปริมาณน้าเสีย และเพื่อให้น้าเสียที่ออกจากครัวเรือนมีคุณภาพดีขึน
4.2.1 การด้าเนินโครงการและกิจกรรมการจัดการน้าเสียในชุมชน
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ผลการด้ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมการจั ดการน้า เสี ย ในชุม ชน มี ร ายละเอี ยด
ดังต่อไปนี
1) กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย
การจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสี ย ให้
คนในชุมชนทราบถึงที่มา สาเหตุของน้าเสีย และผลกระทบของน้าเสียต่อชุมชนและครัวเรือน การ
จัดการน้าเสียที่มีคุณภาพ และสร้างจิตส้านึกในการจัดการน้าเสียก่อนปล่ อยลงสู่ คลองสาธารณะ
เพื่อให้มีความตระหนัก เข้าใจ และด้าเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมือร่วมใจ กิจกรรมสร้างความรู้นีเป็น
การให้ความรู้เบืองต้น เป็นกิจกรรมร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อ้านวยการ
โครงการประชาร่วมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อแต่ละ
ชุมชนได้รับการถ่ายทอด ดังภาพที่ 4.5 น้าไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่ให้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แก่ กิจกรรมการ
ผลิตน้าหมักชีวภาพ (EM) การท้าผลิตภัณฑ์ซักล้างจากผลไม้ การท้าปุ๋ยหมัก โดยเมื่อชุมชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในลดปริมาณน้าเสีย และน้าไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ แล้วยังได้ต่อยอด การขุดลอกท่อ
ระบายน้าและบ่อพักน้า โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนใกล้เคียง

ภาพที่ 4.5 กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย
นอกจากนีได้มีการน้าเสนอ ถอดบทเรียน สรุปผล ดังภาพที่ 4.6 เพื่อหาความต้องการและ
แนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมในบริบทของชุมชนในการบริหารจัดการน้าเสียของชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืน โดยมีการประชาสัมพันธ์โครการ และตังชื่อโครงการว่า “ชุมชนสีเขียว” มีการให้ความร่วมมือ
จากชุมชนมากขึน มีการมอบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการจากผู้น้าชุมชนและสมาชิกชุมชน โดยได้เปิด
บัญชีธนาคารเพื่อโครงการนี และปัจจุบันมีเงินในบัญชีโครงการ 40,000 บาท ได้ต่อยอดโครงการเสียง
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ตามสายจากทุนโครงการไทยยั่งยืนและโซเชียลไลน์ เพื่อเพิ่มสมาชิกส้าหรับท้ากิ จกรรมในโครงการ
ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง
จากการด้ า เนิ น กิ จ กรรมอบรมสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการลดปริ ม าณน้ า เสี ย พบว่ า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการน้าเสียจากครัวเรือน เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการท่านหนึ่งกล่าวว่า “ชุมชนของเราน่าจะสามารถรวมกลุ่มคนที่อาศัยในชุมชนเพื่อท้า
น้าหมักชีวภาพ (EM) และน้ายาอเนกประสงค์ เพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนได้ทดลองน้าไปใช้”

ภาพที่ 4.6 ระดมความรู้ ถอดบทเรียนเพื่อการจัดการน้าเสียชุมชน อย่างยั่งยืน
2) กิจกรรมท้าน้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์
การท้าน้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ ชุมชนประสานงาน
ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการท้ าน้ า หมั ก ชี ว ภาพ/ผลิ ตภั ณ ฑ์ ซั ก ล้ า งอเนกประสงค์ มาสอนให้
ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ท้าน้าหมักชีวภาพและน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาน้าเสีย ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้าเสีย ลดการปนเปื้อน
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สารเคมีในน้าทิงและช่วยบ้าบัดน้าเสียในระบบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสียของ
ประชาชนในชุมชน
วิธีการท้าน้าหมักชีวภาพ จะใช้การหมักผลไม้ และเปลือกผลไม้ โดยหั่นเป็น
ชินเล็ก ๆ ใส่ลงในถังพลาสติก แล้วคลุกกับกากน้าตาลและหัวเชือจุลินทรีย์ เติมน้าสะอาด คนส่วนผสม
ให้เข้ากัน จากนันปิดฝาเพื่อท้าการหมัก น้าหมักที่ได้สามารถใช้บ้ารุงต้นไม้ ล้างผักผลไม้ ถูพืน ท้า
ความสะอาดห้องน้าและสุขภัณฑ์ เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการลดปริ มาณน้ าเสีย หลาย ๆ ท่าน จึงท้าให้คณะกรรมการชุมชนจัดอบรมและให้
ความรู้ในการท้าน้าหมักชีวภาพและสาธิตการท้าน้าหมักชีวภาพ ดังภาพที่ 4.7 ที่เป็นสัดส่วนระหว่าง
หัวเชือจุลินทรีย์ น้าประปาที่ปล่อยทิงไว้เพื่อให้คลอรีนระเหยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อลดการตายของ
เชือจุลินทรีย์ และกากน้าตาลหรือผักผลไม้ เพื่อเป็นอาหารของเชือจุลินทรีย์ ปล่อยทิงไว้ 7 วัน เพื่อให้
จุลินทรีย์เจริญเติบโตเต็มที่ และน้าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผสมน้าเพื่อลดน้าต้นไม้ เพื่อก้าจัด
แมลง ขัดพืน เป็นต้น

ภาพที่ 4.7 กิจกรรมท้าน้าหมักชีวภาพ
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นอกจากนียังส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนได้น้าไปใช้อย่างต่อเนื่อง จึงมีกิจกรรม
น้าขวดพลาสติก มาแลกน้าหมักชีวถาพ ไปใช้ในกิจกรรมของครัวเรือน
กิจ กรรมท้า ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ ขึนในชุมชน และมีผู้ เข้าร่วม
อบรมผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ดังภาพที่ 4.8 เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิดน้าเสีย โดยมีส่วนผสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
มะนาว มะกรูด หรือผลผลิตจากผลไม้ที่มีรสเปรียว เป็นการลดปริมาณขยะได้อีกประการหนึ่งด้วย
นอกจากนีกิจ กรรมดัง กล่ าว ยังเป็นกิจกรรมที่ส่ งเสริม ให้ เกิ ดรายได้ กั บ
สมาชิกในชุมชนอีกด้วย ทังนีจะมีการออกจัดแสดงสินค้า ตามชุมชนต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าแก่ชุมชนที่เป็นชุมชนเครือข่ายอีกด้วย

ภาพที่ 4.8 กิจกรรมท้าผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์
3) กิจกรรมเติมจุลินทรีย์ (EM) เพื่อกัดกินเศษอาหาร
การเติมจุลินทรีย์ (EM) เพื่อกัดกินเศษอาหาร เพื่อลดปัญหาน้าเสีย ลดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์จากน้าเสีย ทางชุมชนมีน้าหมักจุลินทรีย์ จากกิจกรรมการท้าน้าหมักจุลินทรีย์ ดังนัน
ครัวเรือนใดต้องการน้าไปใช้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยประชาชนที่รวมกลุ่มจัดท้าน้าหมัก
จุลินทรีย์จะช่วยเข้าไปสอนการใช้น้าหมักจุลินทรีย์ในครัวเรือนที่ต้องการดังภาพที่ 4.9 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการใช้น้าหมักจุลินทรีย์ ยังช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เป็น
กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย
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ภาพที่ 4.9 การเติมจุลินทรีย์ (EM)
4) กิจกรรมการท้าปุ๋ยหมักและการปลูกพืชแนวตัง
กิจกรรมการท้าปุ๋ยหมักเป็นการน้าเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้ ผลไม้ มาเท
รวมกันเพื่อ มาหมักในวงบ่อ แล้วน้าน้าหมักชีวภาพ (EM) ราดลงไปเพื่อช่วยให้เกิดการย่อยเศษอาหาร
ให้เป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึน ดังภาพที่ 4.10 กิจกรรมนีเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีการคัดแยก
เศษอาหาร เศษผัก ใบไม้ ผลไม้ เพื่อท้าปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน หรือ สมาชิกชุมชนที่ไม่มีพืนที่หรือไม่
สะดวกในการท้าก็สามารถน้าเศษอาหารที่คัดแยกได้ข้างต้นมารวมในวงบ่อที่ทางชุมชนเตรียมไว้ และ
มารับคืนในรูปของปุ๋ยหมัก เพื่อไปใช้ในครัวเรือนได้

ภาพที่ 4.10 การท้าปุ๋ยหมักธรรมชาติ
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หลังจากได้ปุ๋ยหมักแล้ว สมาชิกชุมชนสามารถน้าปุ๋ยหมัก ไปใส่ต้นไม้ โดย
ทางชุมชนได้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแนวตัง ได้แก่ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืช ผัก
สวนครัว ดังภาพที่ 4.11 เพื่อลดพืนที่ในการปลู กพืชผัก และเป็นการน้าน้าทิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์น้าอีกด้วย เนื่องจากน้าที่ถูกรดลงกระถางบนสุด และปล่อยให้น้าค่อยไหล
ลดหลั่นกันลงมา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพของประชาชน และยังช่วยลดการใช้ น้าล้างสารพิษจากผัก และไม่ท้าให้ เกิดการปนเปื้ อน
สารเคมีในน้าทิงอีกด้วย

ภาพที่ 4.11 การปลูกพืชแนวตัง
5) กิจกรรมขุดลอกบ่อบ้าบัดน้าทิงและท่อระบายน้า
บ่อพักน้าทิงของชุมชนถูกทิงร้างมานาน ท้าให้ไม่สามารถบ้าบัดน้าเสียจาก
บ้านเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะได้ ดังนันคณะกรรมการชุมชนจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะขุด
ลอกบ่อบ้าบัดน้าทิงและท่อระบายน้าขึน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในครัวเรือนแล้ว โดยให้สมาชิกชุมชน ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนจิตอาสา ต่าง ๆ ร่วมขุดลอกบ่อ
บ้าบัดน้าทิงของชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยมีการขุดลอก เก็บวัชพืช ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะในบ่อ
พักน้าทิง ซึง่ ท้าไป 2 ครัง โดยครังที่ 1 ด้าเนินการลอกบ่อบ้าบัดน้าทิง ดังภาพที่ 4.12 ในครังนันได้ขุด
ลอกบ่อบ้าบัดน้าทิงบริเวณปากทางออกน้าทิง เพื่อน้าวัชพืชและเศษขยะออก ซึ่งช่วยให้น้าไหลออกสู่
สาธารณะได้มากขึน ซึง่ ด้าเนินการขุดลอกไปได้น้อยมาก เนื่องจากไม่มที ท่ี งเศษวั
ิ
ชพืชและขาดอุปกรณ์
ที่เหมาะสมในการขุดลอก และโดยครังที่ 2 ด้าเนินการลอกบ่อบ้าบัดน้าทิงดังภาพที่ 4.13 โดยในครัง
นันได้ขุดลอกบ่อบ้าบัดน้าทิงบริเวณปากทางเข้าน้าทิง เพื่อน้าวัชพืชและเศษขยะออก ซึ่งครังนันก็
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ด้าเนินการขุดลอกไปได้น้ อยมากเหมือนกัน เนื่องจากไม่มีที่ทิงเศษวัช พืช และขาดอุปกรณ์ อีกทัง
สมากชิกที่เข้าด้าเนินการก็จะเป็นผู้ห ญิงที่สูงอายุส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถบรรลุภารกิจที่จะฟื้นฟูบ่อ
บ้าบัดให้คงสภาพเดิมได้ จึงพักไปและรอการขุดลอกโดยแม็คโคต่อไป

ภาพที่ 4.12 กิจกรรมขุดลอกบ่อพักบ้าบัดน้าทิงครังที่ 1

ภาพที่ 4.13 กิจกรรมขุดลอกบ่อพักบ้าบัดน้าทิงครังที่ 2
จากนันได้รับความร่วมมือจากทหาร น้ารถแม็คโค ผ่านการประสานงาน
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน และท้าการขุดลอกบ่อบ้าบัดน้าทิงจนแล้วเสร็จโดย
ครังนันใช้เวลา ประมาณ 10 วัน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ข้างเคียงในการน้าวัช พืช
ตะกอนตม ไปถมได้ ดังภาพที่ 4.14 โดยทุก ๆ วันจะมีตัวแทนคณะกรรมการร่วมเข้าตรวจสอบ ก้ากับ
การท้างานของเจ้าหน้าที่ ตลอดการด้าเนินการขุดลอกบ่อบ้าบัดน้าทิง มีสมาชิกในชุมชน เข้าร่วม
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สังเกตการณ์ และชื่นชมในการด้าเนินการท้างานครังนีเพื่อชุมชน ตลอดจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบใน
การเข้าร่วมสัมมนากับเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ถึงผลสัมฤทธิ์ ของความร่วมมือ และผลักดันให้ชุมชน ได้
มีบ่อบ้าบัดเพื่อใช้บ้าบัดน้าทิงให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นที่พักน้าส้าหรับใช้ในคราวจ้าเป็นเช่น เมื่อเกิด
เหตุไฟไหม้ ซึง่ สามารถน้าน้าดังกล่าวไปใช้งานได้เลย ส่งผลให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการที่
มีวิสัยทัศน์ นั่นคือการซ้อมอพยพหนีไฟให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความส้าคัญอีกด้วย

ภาพที่ 4.14 กิจกรรมขุดลอกบ่อพักบ้าบัดน้าโดยรถแม็คโคร
นอกจากนีผู้วิจัยร่วมกับคณะกรรมการได้ออกแบบระบบต่อเนื่องเพื่อความ
ยั่งยืน และเพิ่มพืนที่ใช้สอย บริเวณบ่อบ้าบัดน้าทิง โดยการถมดินบริเวณขอบบ่อบ้าบัดน้าทิง เพื่อปลูก
พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกทั่วไปดัง ภาพที่ 4.15 ภายในบ่อพักน้าทิงได้ออกแบบไว้เพื่อปรับเปลี่ยนจาก
ระบบบ้าบัดแบบบ่อผึ่งเป็นระบบบ้าบัดแบบบึงประดิษฐ์ โดยน้าบัวสายมาปลูก และน้ากังหันน้าเพื่อ
การบ้ าบั ดน้ าก่อนปล่ อยออกสู่ คลองสาธารณะ เป็นการเพิ่มพืนที่สี เขียวให้ ชุมชน และเป็นแหล่ ง
พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงรองรับกิจกรรมปั่นจักรยานของสมาชิกในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงด้วย
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ภาพที่ 4.15 สภาพบ่อบ้าบัดหลังการขุดลอก
การขุดลอกท่อระบายน้า ทางส้านักงานเขตบางกะปิ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขุดลอก
ร่วมกับทางชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมขังในบนถนน
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนพบว่า น้าท่วมขังตามถนนเป็นปัญหา
ต่อเนื่องมานาน และการขุดลอกท่อระบายน้าในชุมชนก็ไม่มีการขุดลอกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
ร้านค้าที่ทิงเศษอาหารลงท่อระบายน้าโดยตรง ท้าให้ท่อระบายน้าอุดตัน จึงมีข้อเสนอแนะให้ทาง
ชุมชนขอความร่วมมือประชาชนให้ทิงขยะให้เป็นที่ ไม่ทิงขยะลงท่อระบายน้าโดยตรง และให้ ชุมชน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขุดลอกท่อเป็นประจ้าทุกปี ปีละ 1 – 2 ครัง ดังภาพที่ 4.16
อีกทังสมาชิกชุมชนยังน้าพืนที่ฟุตบาทมาดัดแปลงทังถาวร เช่น สวนครัวของบ้าน และไม่ถาวรเพื่อใช้
เป็นพืนที่ส่วนตัว เช่น การจอดรถ เป็นต้น
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ภาพที่ 4.16 การขุดลอกท่อระบายน้า
กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้แก่ กิจกรรมติดตังพืนที่
ชุ่มน้าเทียมแบบไหลผ่านพืนผิว กิจกรรมเปลี่ยนระบบน้าทิงสู่สาธารณะเป็นระบบถังบ้าบัด-ถึงบ่อซึม
และกิจกรรมเติมคลอรีนในท่อระบายน้าทิงและซักโครกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนีย
และเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สไนโตรเจน ซึ่งยังได้รับความสนใจน้อยมาก ทังนีจ้าเป็นต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเพิ่มเติมด้วย

4.3 ผลการสอบถามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสะอาด
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ น้ า ของครั ว เรื อ น และการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน จึงมีการเก็บแบบสอบถาม โดยผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนครัวเรือนละ 1 คน จ้านวน 291 ครัวเรือน ได้ผลการศึกษาดังนี
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4.3.1 ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป
1) จ้านวนผู้อยู่อาศัย
ตารางที่ 4.3 จ้านวนผู้อยู่อาศัย
จ้านวนผู้อยู่อาศัย (คน)
1
2
3
4
5
6
7
9

จ้านวน (ครัวเรือน)
12
51
68
63
44
24
4
1
267
4
24
291

รวม
ค่าเฉลี่ย
ไม่ตอบ
ทังหมด

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ้านวนผู้อยู่อาศัย 3 คน 4 คน
และ 2 คน ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คน
2) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.4 อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
แม่บ้าน
ค้าขาย
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว

จ้านวน (คน)
94
45
19
6
60
32

ร้อยละ
32.3
15.5
6.5
2.1
20.6
11.0
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อาชีพ
รับจ้าง
อื่น ๆ
รวม
ไม่ตอบ
ทังหมด

จ้านวน (คน)
18
12
286
5
291

ร้อยละ
6.2
4.1
98.3
1.7
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี อ าชีพ หลั ก เป็ นแม่ บ้าน/
พ่อบ้าน มากที่สุด จ้านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท และค้าขาย
จ้ า นวน 60 คน และ 45 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.6 และ 15.5 ตามล้ า ดั บ นอกจากนี มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ ท้าทัวร์ รับเหมาก่อสร้าง และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ เป็นต้น และผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ข้าราชการบ้านาญ ช่างเย็บผ้า
พยาบาล
3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ตารางที่ 4.5 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ต่้ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-15 ปี
15 ปีขึนไป
รวม
ไม่ตอบ
ทังหมด

จ้านวน (คน)
2
35
51
195
283
8
291

ร้อยละ
0.7
12.0
17.5
67.0
97.3
2.7
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในชุมชน 15 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 67 และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 6 – 15 ปี และ 1 – 5
ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 12 ตามล้าดับ
4) ปริมาณน้าใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

115
ปริมาณน้าที่ใช้อุปโภคและบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณ 22.85 ลูกบาศก์
เมตร และมีค่าน้าประปาเฉลี่ย 261.72 บาทต่อเดือน
ตารางที่ 4.6 ค่าน้าประปาต่อเดือนของครัวเรือน
ค่าน้าประปา (บาท/เดือน)
0 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 ขึนไป
รวม
ไม่ตอบ
ทังหมด

จ้านวนครัวเรือน
14
104
99
23
13
10
263
28
291

ร้อยละ
4.8
35.7
34.0
7.9
4.5
3.4
90.4
9.6
100.0

จากตาราง 4.6 พบว่าครัวเรือนมากที่สุด มีค่าน้าประปาอยู่ในช่วง 100 300 บาทต่อเดือน
5) แหล่งน้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน
ตารางที่ 4.7 แหล่งน้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน
แหล่งน้าส้าหรับอุปโภค
บริโภค
น้าประปา
น้าขวด
น้าถัง
น้าอื่น ๆ
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จ้านวนครัวเรือน

ร้อยละ

290
74
15
5

99.0
25.4
5.2
1.7
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จากตารางที่ 4.7 พบว่ า เกื อ บทุ ก ครั ว เรื อ นใช้ น้ า ประปาในการอุ ป โภค
บริโภคภายในครัวเรือน มีจ้านวน 290 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.7 และน้าที่จะน้ามาบริโภคส่วน
ใหญ่ครัวเรือนจะใช้เครื่องกรองน้าเพื่อน้าน้าประปามาบริโภค ครัวเรือนบางส่วนยังมีการใช้น้าขวดและ
น้าถัง จ้านวน 74 และ 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และ 5.2 ตามล้าดับ ส้าหรับน้าขวดที่ใช้
อุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่ใช้เป็นขวด 1.5 ลิตร และใช้จ้านวน 30 ขวดต่อเดือน การใช้น้าถังอุปโภค
บริโภค ส่วนใหญ่ใช้เป็นถัง 5 ลิตร และใช้จ้านวน 6 ถังต่อเดือน ส่วนการอุปโภคบริโภคน้าอื่น ๆ มี
น้อยมาก เช่น น้าจากตู้กดน้า
6) การจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิง
ตารางที่ 4.8 การจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิงจากครัวเรือนหรือสถานประกอบกิจการ
การจัดการน้าเสียก่อนทิง
ไม่มีการจัดการน้าเสียก่อนทิง
มีการจัดการน้าเสียก่อนทิง
รวม

จ้านวนครัวเรือน
88
203
291

ร้อยละ
30.2
69.8
100.0

ตารางที่ 4.9 วิธีการจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิงจากครัวเรือนหรือสถานประกอบกิจการ
วิธีการจัดการน้าเสียก่อนทิง
ใช้ถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
ใช้ถังดักไขมัน
ใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร
แยกน้ามัน
ใช้จุลินทรีย์ (EM)
การจัดการอื่น ๆ
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จ้านวนครัวเรือน
9
12
187
100
32
3

ร้อยละ
4.4
5.9
92.1
49.3
15.8
1.5

จากตารางที่ 4.8 และ ตารางที่ 4.9 พบว่า ครัวเรือนหรือสถานประกอบ
กิจการส่วนใหญ่มีการจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิง จ้านวน 203 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.8 ซึ่ง
วิธีการจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิงโดยใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร มีจ้านวนครัวเรือนใช้มากที่สุด
187 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.1 วิธีการแยกน้า มันและการใช้จุลินทรีย์มีครัว เรือนใช้รองลงมา
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จ้านวน 100 และ 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.3 และ 15.8 ตามล้าดับ ส่วนการใช้ถังบ้าบัดน้าเสีย
ส้าเร็จรูป ถังดักไขมัน และวิธีอื่น ๆ พบว่ามีครัวเรือนใช้น้อยมาก
7) ลักษณะหรือกิจกรรมการใช้น้า
ตารางที่ 4.10 ลักษณะหรือกิจกรรมการใช้น้าในครัวเรือน
การใช้น้า
ห้องน้าสุขภัณฑ์
ใช้ประกอบอาหาร
ท้าความสะอาดบ้าน
ซักผ้า
รดน้าต้นไม้
ล้างรถ
อื่น ๆ
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จ้านวนครัวเรือน
283
258
271
279
273
185
5

ร้อยละ
97.3
88.7
93.1
95.9
93.8
63.6
1.7

จากตารางที่ 4.10 พบว่าครัวเรือนและสถานประกอบกิจการเกือบทังหมด
ใช้น้าในห้องน้าสุขภัณฑ์ ซักผ้า รดน้าต้นไม้ ท้าความสะอาดบ้าน และใช้ประกอบอาหาร จ้านวน 288,
279, 273, 271 และ 258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.3, 95.9, 93.8, 93.1 และ 88.7 ตามล้าดับ
8) การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดปริมาณน้าเสีย
ตารางที่ 4.11 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดปริมาณน้าเสีย
กิจกรรมที่เข้าร่วม
จ้านวนครัวเรือน
กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย
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กิจกรรมท้าน้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์
98
กิจกรรมขุดลอกบ่อพักน้าทิง
71
กิจกรรมติดตังบ่อดักไขมัน/ตะแกรงดักเศษอาหาร
64
กิจกรรมเติมจุลินทรีย์ (EM) เพื่อกัดกินเศษอาหาร
72
กิจกรรมติดตังพืนที่ชุมน้าเทียมแบบไหลผ่านพืนผิว
16

ร้อยละ
40.5
33.7
24.4
22.0
24.7
5.5
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กิจกรรมที่เข้าร่วม
จ้านวนครัวเรือน
กิ จ กรรมเปลี่ ย นระบบน้ า ทิ งสู่ ส าธารณะเป็ น ระบบถั ง บ้ า บั ด /
37
ถังบ่อซึม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้าเสีย
100
กิจกรรมอื่น ๆ
10
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ร้อยละ
12.7
34.4
3.4

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กิจกรรมในแต่ล ะด้าน ผู้ ไม่เข้าร่ว มมีมากกว่ า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุก ๆ กิจกรรม และเมื่อ พิจารณาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า กิจกรรมอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด จ้านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ
40.5 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้าเสีย และกิจกรรมท้าน้า
หมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ จ้านวน 100 คน และ 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.4 และ
33.7 ตามล้าดับ
4.3.2 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสีย
1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 4.12 พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียด้านการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
แปลผล
𝑺𝑫
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
ใช้ อุ ป กรณ์ ป ระหยั ดน้ า 19
15
27
230 2.61 0.858 ทุกครัง
เ ช่ น ก๊ อ ก น้ า ฝั ก บั ว (6.5)
(5.2)
(9.3)
(79.0)
หัวฉีด สุขภัณฑ์
ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 38
18
163
72 1.92 0.910 บางครัง
ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก (13.1) (6.2)
(56.0) (24.7)
ธรรมชาติแทนสารเคมีที่
เป็นอันตราย
กิจกรรม
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า ในครัว เรือนมีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า เช่น
ก๊อกน้า ฝักบัว หัวฉีด สุขภัณฑ์ เป็นประจ้าทุกครัง (𝑥̅ = 2.61, 𝑆𝐷 = 0.858) และใช้ผลิตภัณฑ์ฉลาก
เขียวหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นบางครัง (𝑥̅ = 1.92, 𝑆𝐷 = 0.910)
2) การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
ตารางที่ 4.13 พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียด้านการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
กิจกรรม

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
แปลผล
𝑺𝑫
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
22
56
117
96 1.99 0.910 บางครัง
(7.6)
(19.2)
(40.2) (33.0)

เลือกซือผักปลอด
สารพิษเพื่อลดการใช้
น้าล้าง
น้าเศษอาหารมาท้าน้า 161
หมักชีวภาพ เพื่อใช้
(55.3)
บ้าบัดน้าเสียทาง
ชีวภาพ ท้าความ
สะอาดพืน ห้องครัว
ห้องน้า
น้าเศษผลไม้ ที่มีรส
154
เปรียว เช่นมะกรูด
(52.9)
มะนาว มะเฟือง
สับปะรด มาท้า
ผลิตภัณฑ์ซักล้าง เพื่อ
ลดการซือผลิตภัณฑ์
ซักล้าง

47
(16.2)

54
(18.6)

29
(10.0)

0.83 1.055

นาน ๆ
ครัง

60
(20.6)

45
(15.5)

32
(11.0)

0.85 1.051

นาน ๆ
ครัง

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครัวเรือนมีการเลือกซือผักปลอดสารพิษเพื่อลด
การใช้น้ าล้ าง เป็ น บางครั ง ( 𝑥̅ = 1.99, 𝑆𝐷 = 0.910) น้าเศษอาหารมาท้าน้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้
บ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพ ท้าความสะอาดพืน ห้องครัว ห้องน้า นาน ๆ ครัง (𝑥̅ = 0.83, 𝑆𝐷 = 1.055)
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และน้าเศษผลไม้ ที่มีรสเปรียวเช่นมะกรูด มะนาว มะเฟือง สับปะรด มาท้าผลิตภัณฑ์ซักล้าง เพื่อลด
การซือผลิตภัณฑ์ซักล้าง นาน ๆ ครัง (𝑥̅ = 0.85, 𝑆𝐷 = 1.051)
3) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ตารางที่ 4.14 พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
กิจกรรม
ใช้ก๊อกประหยัดน้า

ใช้ตะแกรงดักเศษ
อาหารก่อนระบายน้า
ทิง
ใช้ถังดักไขมันที่มี
ประสิทธิภาพส้าหรับ
ห้องครัว

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
𝑺𝑫 แปลผล
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
36
12
81
162 2.27 1.01 ทุกครัง
2
(12.4)
(4.1)
(27.8) (55.7)
35
13
17
226 2.49 1.03 ทุกครัง
2
(12.0)
(4.5)
(5.8) (77.7)
216
19
28
28 0.55 1.01
ไม่มี
1
(74.2)
(6.5)
(9.6) (9.6)

จากตารางที่ 4.14 พบว่าครัวเรือนมีการใช้ก๊อกประหยัดน้า เป็นประจ้าทุก
ครั ง (𝑥̅ = 2.27, 𝑆𝐷 = 1.012) ใช้ ต ะแกรงดั ก เศษอาหารก่ อ นระบายน้ า ทิ ง ทุ ก ครั ง (𝑥̅ = 2.49,
𝑆𝐷 = 1.032) และส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้ถังดักไขมันที่มีประสิทธิภ าพส้ าหรับห้ องครัว (𝑥̅ = 0.55,
𝑆𝐷 = 1.011)
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4) ปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ
ตารางที่ 4.15 พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียด้านการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ
กิจกรรม
ส้ารวจอุปกรณ์ เช่น
ก๊อกน้า ฝักบัว หัวฉีด
สุขภัณฑ์ เป็นประจ้า
เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ปิดน้า ระหว่างฟอก
สบู่หรือแปรงฟัน
อาบน้าจากฝักบัวหรือ
ตักอาบแทนการ
อาบน้าในอ่างน้า
ปิดน้าทันทีเมื่อใช้
เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้า
ไหลล้น
ปิดน้าให้สนิทไม่ปล่อย
ให้น้าไหลหยดลงท่อ
น้าทิง
รวบรวมจานชามหรือ
ภาชนะต่าง ๆ จนมาก
พอแล้วจึงน้าไปล้าง
พร้อมกัน
ล้างผักหรือจานชาม
ในอ่างหรือภาชนะ
รองน้าไม่ล้างจากก๊อก
โดยตรง

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
𝑺𝑫
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
3
28
71
189 2.53 0.711
(1.0)
(9.6)
(24.4) (64.9)

แปลผล
ทุกครัง

3
(1.0)
5
(1.7)

7
(2.4)
3
(1.0)

91
(31.3)
45
(15.5)

190 2.61 0.591
(65.3)
238 2.77 0.548
(81.8)

ทุกครัง

2
(0.7)

8
(2.7)

23
(7.9)

258 2.85 0.477
(88.7)

ทุกครัง

3
(1.0)

0
(0.0)

47
(16.2)

241 2.81 0.467
(82.8)

ทุกครัง

7
(2.4)

31
(10.7)

133
(45.7)

120 2.26 0.742
(41.2)

ทุกครัง

8
(2.7)

38
(13.1)

112
(38.5)

133 2.27 0.791
(45.7)

ทุกครัง

ทุกครัง
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กิจกรรม

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
𝑺𝑫
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
4
21
106
160 2.45 0.690

รวบรวมผ้าที่ต้องการ
ซักจนมากพอแล้วจึง
น้าไปซักท้าความ
(1.4)
สะอาด
ท้าความสะอาดบ้าน
8
หรือล้างห้องน้าโดย
(2.7)
การใช้ผ้าชุบน้าจากถัง
น้า ไม่ใช้สายยางฉีด
ล้างโดยตรง
ใช้น้าผลิตภัณฑ์ซักล้าง
3
ในปริมาณที่เหมาะสม (1.0)
กับสภาพงาน
เก็บกวาดท้าความ
3
สะอาดภาชนะ พืน
(1.0)
ก่อนล้างท้าความ
สะอาด
ละลายอาหารที่แช่
6
แข็งโดยปล่อยทิงให้
(2.1)
ละลายใน
อุณหภูมิห้องแทนการ
ละลายในน้า
ใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้าง
47
และผลิตภัณฑ์อาบน้า (16.2)
ในปริมาณที่เหมาะสม
ใช้น้าหมักชีวภาพ
142
บ้าบัดน้าเสียทาง
(48.8)
ชีวภาพ ท้าความ
สะอาดพืน ห้องครัว
ห้องน้า

แปลผล
ทุกครัง

(7.2)

(36.4)

(55.0)

38
(13.1)

128
(44.0)

117 2.22 0.773
(40.2)

บางครัง

17
(5.8)

93
(32.0)

178 2.53 0.655
(61.2)

ทุกครัง

10
(3.4)

76
(26.1)

202 2.64 0.602
(69.4)

ทุกครัง

58
(19.9)

129
(44.3)

98 2.10 0.782
(33.7)

บางครัง

32
(11.0)

64
(22.0)

148 2.08 1.124
(50.9)

บางครัง

54
(18.6)

52
(17.9)

43 0.99 1.123
(14.8)

นาน ๆ
ครัง
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กิจกรรม
ใช้น้าหมักชีวภาพเท
ลงท่อระบายน้าทิง
และชักโครก เพื่อลด
กลิ่น ย่อยสลายกาก
ของเสียและเพิ่ม
ออกซิเจนในน้าเสีย
เติมคลอรีนในท่อ
ระบายน้าทิงและชัก
โครกเพื่อให้
เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของ
แอมโมเนียและ
เปลี่ยนรูปเป็นแก๊ส
ไนโตรเจน

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
𝑺𝑫
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
94
54
81
62 1.38 1.146
(32.3)
(18.6)
(27.8) (21.3)

216
(74.2)

15
(5.2)

42
(14.4)

18
(6.2)

0.53 0.955

แปลผล
นาน ๆ
ครัง

ไม่มี

จากตารางที่ 4.15 พบว่าครัวเรือนมีพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้า
เสียด้านการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการที่ท้าเป็นประจ้าทุกครัง ได้แก่ ส้ารวจอุปกรณ์ เช่น ก๊อก
น้ า ฝั ก บั ว หั ว ฉี ด สุ ข ภั ณ ฑ์ เป็ น ประจ้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การรั่ ว ไหล ( 𝑥̅ = 2.53, 𝑆𝐷 = 0.711) ปิ ด น้ า
ระหว่างฟอกสบู่ ห รื อแปรงฟัน (𝑥̅ = 2.61, 𝑆𝐷 = 0.591) อาบน้าจากฝั กบัว หรือตักอาบแทนการ
อาบน้าในอ่างน้า (𝑥̅ = 2.77, 𝑆𝐷 = 0.548) ปิดน้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น (𝑥̅ = 2.85,
𝑆𝐷 = 0.477) ปิดน้าให้สนิทไม่ปล่อยให้น้าไหลหยดลงท่อน้าทิง (𝑥̅ = 2.81, 𝑆𝐷 = 0.467) รวบรวม
จานชามหรือภาชนะต่าง ๆ จนมากพอแล้วจึงน้าไปล้างพร้อมกัน (𝑥̅ = 2.26, 𝑆. 𝐷. = 0.742) ล้างผัก
หรือจานชามในอ่างหรือภาชนะรองน้าไม่ล้างจากก๊อกโดยตรง (𝑥̅ = 2.27, 𝑆𝐷 = 0.791) รวบรวมผ้า
ทีต่ ้องการซักจนมากพอแล้วจึงน้าไปซักท้าความสะอาด (𝑥̅ = 2.45, 𝑆𝐷 = 0.690) ใช้น้าผลิตภัณฑ์ซัก
ล้างในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน (𝑥̅ = 2.53, 𝑆𝐷 = 0.655) เก็บกวาดท้าความสะอาดภาชนะ
พืน ก่อนล้างท้าความสะอาด ( 𝑥̅ = 2.64, 𝑆𝐷 = 0.602) การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการที่ท้า
บางครัง ได้แก่ ท้าความสะอาดบ้านหรือล้างห้องน้าโดยการใช้ผ้าชุบน้าจากถังน้า ไม่ใช้สายยางฉีดล้าง
โดยตรง (𝑥̅ = 2.22, 𝑆𝐷 = 0.773) ละลายอาหารที่แช่แข็งโดยปล่อยทิงให้ละลายในอุณหภูมิห้องแทน
การละลายในน้า (𝑥̅ = 2.10, 𝑆𝐷 = 0.782) ใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์อาบน้าในปริมาณที่
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เหมาะสม (𝑥̅ = 2.08, 𝑆𝐷 = 1.124) การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการที่ท้านาน ๆ ครัง ได้แก่ ใช้
น้าหมักชีวภาพ บ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพ ท้าความสะอาดพืน ห้องครัว ห้องน้า (𝑥̅ = 0.99, 𝑆𝐷 =
1.123) ใช้น้าหมักชีวภาพเทลงท่อระบายน้าทิงและชักโครก เพื่อลดกลิ่น ย่อยสลายกากของเสียและ
เพิ่มออกซิเจนในน้าเสีย (𝑥̅ = 1.38, 𝑆𝐷 = 1.146) และยังไม่มีการเติมคลอรีนในท่อระบายน้าทิงและ
ชักโครกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนียและเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สไนโตรเจน ( 𝑥̅ = 0.53,
𝑆𝐷 = 0.955)
5) การใช้ซ้า
ตารางที่ 4.16 พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียด้านการใช้ซ้า
กิจกรรม
น้าน้าจากการล้างผัก
ล้างจาน หรือน้าสุดท้าย
ในการซักผ้าไปรดน้า
ต้นไม้ หรือใช้ประโยชน์
อื่น ๆ
น้าขวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง
มาใช้ซ้าโดยการซือน้ายา
ซักล้างแบบเติม
น้าขวดน้ามาใช้ซ้า

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
𝑺𝑫 แปลผล
̅
𝒙
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
62
79
102
48 1.47 1.004 นาน ๆ
(21.3) (27.1)
(35.1) (16.5)
ครัง

16
(5.5)

69
(23.7)

90
(30.9)

116
(39.9)

2.05 0.925 บางครัง

24
(8.2)

93
(32.0)

90
(30.9)

84
(28.9)

1.80 0.950 บางครัง

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ครัว เรือนมีการน้าน้าจากการล้างผัก ล้ างจาน
หรือน้าสุดท้ายในการซักผ้าไปรดน้าต้นไม้ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ นาน ๆ ครัง (𝑥̅ = 1.47, 𝑆𝐷 =
1.004) น้าขวดผลิตภัณฑ์ซักล้างมาใช้ซ้าโดยการซือน้ายาซักล้างแบบเติมเป็นบางครัง (𝑥̅ = 2.05, 𝑆𝐷
= 0.925) และน้าขวดน้ามาใช้ซ้าเป็นบางครัง (𝑥̅ = 1.80, 𝑆𝐷 = 0.950)
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6) การน้ากลับมาใช้ใหม่
ตารางที่ 4.17 พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียด้านการน้ากลับมาใช้ใหม่
กิจกรรม
น้าน้าทิงมาผสมกับน้า
หมักชีวภาพ มารดน้า
ต้นไม้

พฤติกรรมการใช้น้า (จ้านวนครัวเรือน)
ไม่มี นาน ๆ ครัง บางครัง ทุกครัง
111
(38.1)

77
(26.5)

67
(23.0)

36
(12.4)

̅
𝒙

𝑆𝐷

1.10 1.049

แปลผล

นาน ๆ
ครัง

จากตารางที่ 4.17 พบว่าครัวเรือนมีการน้าน้าทิงมาผสมกับน้าหมักชีวภาพ
มารดน้าต้นไม้ นาน ๆ ครัง (𝑥̅ = 1.10, 𝑆𝐷 = 1.049)
สรุปพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสีย พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงหรือด้าเนินการจัดการน้าเสียในครัวเรือนอย่างง่าย และมีส่วนน้อยที่ด้าเนินการ
จั ดการน้ าเสี ย ที่มีขันตอนยุ่ งยาก และเกือบไม่มีครัว เรือนใดเลยที่ด้าเนินการจัดการน้าเสี ยที่ ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการน้าเสีย เช่น การใช้ถังบ้าบัดน้าเสีย เป็นต้น
4.3.3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
1) ปัญหาในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชนที่ควรปรับปรุงแก้ไข
(1) มีการทิงเศษอาหาร ไขมัน น้ามัน ลงท่อระบายน้าโดยตรง ท้าให้ ท่อ
ระบายน้าอุดตัน เกิดน้าท่วมขังเวลาฝนตก และมีน้าขังในท่อระบายน้าและส่งกลิ่นเหม็น
(2) บ่อบ้าบัดน้าเสียใช้งานไม่ได้
(3) ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ด้านการจัดการน้าเสียในครัวเรือน
(4) ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการน้าเสียหรือการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสียในชุมชน
2) ข้อเสนอแนะในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
(1) ขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจ้า
(2) ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียส่วนกลางของชุมชน และดูแล
ระบบอย่างต่อเนื่อง
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(3) จัดกิจกรรม อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
(4) สร้างจิตส้านึกในการจัดการน้าเสียแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการจัดการน้าเสียของชุมชน
3) แนวทางการมีส่วนร่วมในการบ้าบัดน้าเสีย
(1) แยกขยะและเศษอาหารก่อนทิงน้าเสียลงท่อระบายน้า
(2) เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึน

4.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิงหลังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
หลังจากมีการด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดจัดการน้าเสีย
ในครัวเรือนแล้ว จึงมีการน้าน้าทิงมาตรวจสอบคุณภาพน้าทิง เทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทิง
ของกรมควบคุมมลพิษ และเปรียบเทียบกับก่อนด้าเนินโครงการ ดังนี
4.4.1 ผลการตรวจคุณภาพน้าทิงหลังด้าเนินโครงการ
ตารางที่ 4.18 ผลการตรวจคุณภาพน้าทิงหลังด้าเนินโครงการ
วันที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีคุณภาพน้า
1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3.ปริมาณของแข็ง
- ค่ า สารแขวนลอย
(Suspended Solids)
- ค่ า ต ะ ก อ น ห นั ก
(Settleable Solids)
- ค่ า สารที่ ล ะลายได้ ทั งหมด
(Total Dissolved Solid)
4. ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)
5. ไนโตรเจน (Nitrogen)
ในรูป ที เค เอ็น (TKN)

หน่วย 30 เมษายน 30 พฤษภาคม ค่าต่้าสุด/สูงสุด
2561
2561

ค่ามาตรฐาน
(ประเภท ข)

-

7.1

7.4

7.1-7.4

5.0-9.0

มก./ล.

15.0

18.0

15.0-18.0

ไม่เกิน 20.0

มก./ล.

14.0

18.5

14.0-18.5

ไม่เกิน 30.0

มล./ล.

<0.1

<0.1

<0.1

ไม่เกิน 0.5

มก./ล.

544.0

552.0

544-552

ไม่เกิน 500.0

มก./ล.
มก./ล.

<0.06
12.0

0.8
33.0

<0.06-0.8
12.0-33.0

ไม่เกิน 1.0
ไม่เกิน 35.0
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วันที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย 30 เมษายน 30 พฤษภาคม ค่าต่้าสุด/สูงสุด
2561
2561

6. น้ามันและไขมัน (Fat, Oil มก./ล.
and Grease)

<2

<2

<2

ค่ามาตรฐาน
(ประเภท ข)
ไม่เกิน 20 .0

จากตารางพบว่า ดัชนีคุณภาพน้าทิงของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุม
มลพิ ษ ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง (pH) ค่ า BOD สารแขวนลอย ตะกอนหนั ก ค่ า ซั ล ไฟด์ ค่ า
ไนโตรเจนในรูป TKN และน้ามันและไขมัน และดัชนีคุณภาพน้าทิงของชุมชนที่เกินค่ามาตรฐานคือ ค่า
สารที่ละลายได้ทังหมด (Total Dissolved Solid) ทีม่ ีค่าสูงสุด 552 มิลลิกรัม/ลิตร
4.4.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้าทิง
ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้าทิงก่อนและหลังด้าเนินโครงการและเทียบกับค่ามาตรฐาน

ดัชนีคุณภาพน้า

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้าทิง
(หน่วย: มก./ล)

เปรียบเทียบคุณภาพ
ค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้าทิงเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน น้าทิงก่อนและหลัง
(ประเภท ข)
ด้าเนินโครงการ

ก่อนด้าเนิน หลังด้าเนิน ก่อนด้าเนินโครงการ หลังด้าเนินโครงการ
โครงการ โครงการ
t
p-value* t
p-value*

t

p-value*

(หน่วย:
มก./ล)

1.ค่า pH

7.51

7.25

5.464

0.115

2.273

0.264

15.6

0.041*

5.0-9.0

2.บีโอดี (BOD)
3.ปริมาณของแข็ง

21.67

16.5

0.833

0.279

-2.33

0.129

1.476

0.379

ไม่เกิน 20.0

- ค่าสารแขวนลอย 14.62

16.25

-54.29

0.06

-6.11

0.052

-0.831

0.559

ไม่เกิน 30.0

- ค่าตะกอนหนัก

<0.1

<0.1

-

-

-

-

-

-

ไม่เกิน 0.5

- ค่าสารที่ละลายได้ 472.0

548.0

-0.247

0.423

12.0

0.027*

-0.695

ทังหมด
4. ค่าซัลไฟด์
<0.06
5. ที เค เอ็น (TKN) 17.18
6. น้ามันและไขมัน 6.5

~ 0.425
22.5
<2

-9.807
-13.5

-1.5
0.033* -1.19
0.024*
-

0.187
0.223
-

-1
4.6
6.5

* ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05

0.613 ไม่เกิน 500.0
0.5
0.136
0.097

ไม่เกิน 1.0
ไม่เกิน 35.0
ไม่เกิน 20
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จากตารางที่ 4.19 พบว่ า ก่ อ นด้ า เนิ น โครงการ ค่ า BOD มี ค่ า สู ง เกิ น มาตรฐาน
(21.67 มก./ล) แต่เมื่อน้ามาวิเคราะห์แล้วพบว่า ค่า BOD ไม่แตกต่างจากค่ามาตรฐานอย่างมีนัยส้าคัญ
(p-Value = 0.279) ส่วนค่าคุณภาพน้าทิงเฉลี่ยตัวอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อด้าเนินโครงการ
ไปแล้ว มีการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิงเฉลี่ยหลังด้าเนินโครงการเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ค่า BOD ไม่
เกินค่ามาตรฐาน แต่มีค่าสารที่ ละลายได้ทังหมด เกินค่ามาตรฐาน (ค่าสูงสุด 552 มก./ล) เมื่อน้ามา
วิเคราะห์แล้วพบว่า ค่าสารที่ละลายได้ทังหมด มีค่าเกินมาตรฐานอย่างมีนัยส้าคัญ (p-Value = 0.027)
ส่วนค่าคุณภาพน้าทิงตัวอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิงก่อนด้าเนินโครงการและหลังด้าเนิน
โครงการพบว่า ค่า pH ใกล้ เคีย งค่าความเป็นกลาง (pH = 7) โดยค่า pH ลดลงอย่างมีนัยส้ าคัญ
(p-Value = 0.041) ค่า BOD ค่า TKN และน้ามันและไขมัน มีค่าลดลงแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญ (P-Value เท่ากับ 0.379, 0.136 และ 0.097) ส่วน ค่าสารแขวนลอย ค่าสารที่ละลายได้
ทังหมด ค่าซัลไฟด์ มีค่าเพิ่มขึนแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p-Value = 0.559, 0.613 และ
0.500)

4.5 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนโดยหลักการ SWOT Analysis
การศึกษาการจัดการน้าเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์น้ามาวิเคราะห์แนวทางการจัดการ
น้าเสียในแต่ละด้านโดยใช้หลักการของ SWOT Analysis ในการพิจารณา ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
4.5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในนี เป็นการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ สภาพพืนที่ พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียของครัวเรือน การ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการน้าเสียชุมชนชุม
ปัจจัย
สภาพพืนที่

จุดแข็ง
จุดอ่อน
- การวางผั ง ของชุ ม ชนมี ค วามเป็ น - เป็นชุมชนเปิด คนภายนอกสามารถเข้าออก
ระเบียบ ง่ายต่อการจัดการ
ได้ ซึ่ ง ภายในชุ ม ชนมี ก ารประกอบกิ จ การ
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จุดแข็ง

พฤติกรรมการใช้น้าและ - ครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่มี ก ารจัด การน้า
การจั ด การน้ า เสี ย ของ เสียอย่างง่าย เช่น การใช้ตะแกรงดัก
ครัวเรือน
เศษอาหาร การแยกน้ามัน ก่อนปล่อย
น้าเสียจากครัวเรือน

การใช้เทคโนโลยีสะอาด - ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการน้าเสีย
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ป ระหยั ด น้ า เช่ น การใช้
ก๊ อ ก แ ล ะ สุ ข ภั ณ ฑ์ ป ร ะ ห ยั ด น้ า
เนื่ อ งจากสามารถหาซื อผลิ ต ภั ณ ฑ์
เหล่านีได้ง่าย การติดตังไม่ยุ่งยาก และ
ใช้ได้นาน การปิดน้าทันทีที่ไม่ได้ใช้งาน
การรวบรวมผ้ า ให้ มี ป ริ ม าณที่ ม าก
พอแล้วจึงน้าไปซัก เป็นต้น ทังนีเพราะ
การประหยั ด น้ า ยั ง ท้ า ให้ ป ระหยั ด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย

จุดอ่อน
ร้านค้า ร้านอาหาร ส่งผลให้อาจมีพฤติกรรม
การทิงขยะไม่เป็นที่จนท้าให้ท่อระบายน้าเกิด
การอุดตัน
- ชุ ม ชนชุ ม ชนกิ ต ติ นิ เ วศน์ เ ป็ น ชุ ม ชนขนาด
ใหญ่ การดู แ ลจั ด การสาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ
อาจไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพืนที่
- พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการใช้ น้ า เช่ น
การปรุงอาหาร การเทน้าทิงจากอาหาร การ
อาบน้ า การล้ า งรถ ซึ่ งมี ส่ ว นประกอบของ
สารอิ น ทรี ย์ และสารอนิ น ทรี ย์ เช่ น เกลื อ
น้าตาล สบู่ แชมพูที่ละลายอยู่ ไม่สามารถท้า
การบ้ า บั ด จากครั ว เรื อ นก่ อ นปล่ อ ยสู่ ท่ อ
ระบายน้า อาจท้าให้ค่าสารที่ละลายได้ จาก
บ่อพักน้าทิงมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่ก้าหนด
- พฤติ ก รรมการทิ งเศษอาหารโดยไม่ ผ่ า น
ตะแกรง อาจเป็นเหตุให้ค่าสารแขวนลอยและ
ค่าซัลไฟด์ มีค่าสูงขึนจากเดิม เนื่องจากสาร
แขวนลอยจากน้ า เสี ย ชุ ม ชนจะมาจากเศษ
อาหาร และสารซัลไฟด์เป็นสารที่ละลายได้มี
ความเป็นกรดซึ่งจะละลายปะปนอยู่กับสาร
แขวนลอยในน้าเสีย
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการน้าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการน้าเสีย เช่น การท้าน้าหมัก
ชี ว ภาพ (EM) การท้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ก ล้ า งจาก
ผลไม้ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากครั วเรือนส่วนใหญ่
ต้ อ งประกอบอาชี พ ไม่ มี เ วลาและสถานที่
เพียงพอ นอกจากนีผลิตภัณฑ์เหล่านียังหาซือ
ค่อนข้างยากหากไม่ได้ผลิตเอง
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการน้าเทคโนโลยี
ที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคารบ้านเรือน
หรือเทคโนโลยีที่ต้องใช้เงินมาก และยุ่งยากใน
การติ ด ตั ง เช่ น การติ ด ตั งถั ง บ้ า บั ด น้ า เสี ย
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การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จุดแข็ง

- ประชาชนบางส่วนพร้อมจะให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการท้า กิ จกรรมของชุมชน
เช่ น การขอความร่ ว มมื อ ในการขุ ด
ลอกท่ อ ระบายน้ า และบ่ อ พั ก น้ า เสี ย
การท้าน้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซัก
ล้างจากผลไม้ เป็นต้น

จุดอ่อน
ส้ า เร็ จ รู ป ถั ง ดั ก ไขมั น เป็ น ต้ น เนื่ อ งจาก
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ ห็ น ความจ้ า เป็ น
และปกติก็จะมีการแยกน้ามันอยู่แล้ว
- หลายครัวเรือนยังไม่ให้ความร่วมมือหรือเข้า
ร่วมในการช่วยท้าสาธารณประโยชน์ภายใน
ชุ ม ชน หรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ชุ ม ชนจั ด ขึ น
เนื่องจากบางคนเห็นว่าควรมีการประสานให้
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และ
บางครัวเรือนไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

4.5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนีเป็นการประเมินในด้านโอกาส (Opportunity) และ
ข้อจ้ ากัด (Threat) ที่อาจส่ งผลต่อการจัดการน้าเสีย ได้แก่ สภาพอากาศและฤดูกาล ข้อก้าหนด
กฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานรัฐ
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของการจัดการน้าเสียชุมชน
ปัจจัย
สภาพอากาศและฤดูกาล

ข้ อ ก้ า ห น ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
มาตรฐานต่าง ๆ

โอกาส
- ในฤดูหนาว และฤดูร้อน เป็นฤดูที่
ไม่มีฝน เป็นเวลาที่ควรขุดลอกท่อ
ร ะ บ า ย น้ า แ ล ะ บ่ อ พั ก น้ า ทิ ง
เนื่องจากด้าเนินการได้ง่าย และไม่
มีการชะดินหรือเศษขยะที่ ขุดลอก
ขึนมากลับลงไปในน้าอีก

ข้อจ้ากัด
- ส่วนใหญ่ในฤดูฝน เมื่อเวลามีฝน
ตกหนัก ระบายน้าไม่ทันจะท้าให้มี
น้ า ท่ ว มขั ง ตามถนนในชุ ม ชน เกิ ด
กลิ่นเหม็นจากน้าขัง สัญจรล้าบาก

- เนื่องจากเป็นชุมชนเก่า ที่สร้างมา
นานแล้ว ก่อนที่จะมีกฎหมายการ
ติดตังติดตังอุปกรณ์ถังดักไขมันหรือ
ถังบ้าบัดน้าเสียในครัวเรือน ดังนัน
บ้านเกือบทุกหลังในชุมชนจึงยังไม่มี
อุปกรณ์บ้าบัดน้าเสียที่เป็นรูปธรรม
แ ล ะ ยั ง ไ ม่ มี ก ฎ ห ม า ย บั ง คั บ
ประชาชนจึ ง ยั ง ไม่ ร่ ว มมื อ ในการ
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โอกาส

หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานรัฐ

- น้ า เสี ย จากชุ ม ชนจะลงสู่ ค ลอง
บ้ า นม้ า ซึ่ ง เป็ น คลองสาขาของ
คลองแสนแสบ ที่มีโครงการคลอง
สวยน้าใส จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามารณรงค์ขอความร่ววมมือใน
การจั ด การน้ า เสี ย จากครั ว เรื อ น
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการขุ ด
ลอกท่อระบายน้าและบ่อพักน้าเสีย

ข้อจ้ากัด
ติ ด ตั ง เนื่ อ งจากยั ง ไม่ เ ห็ น ความ
จ้าเป็นและความส้าคัญ
- การให้ความร่วมมือจากหน่วยงาน
รัฐยังไม่มีความต่อเนื่อง บางครังการ
ประสานขอความช่วยเหลือในการ
จัดการสาธารณูปโภคภายในชุมชน
ยังด้าเนินการช้า

4.5.3 การเสนอแนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนจาก Tows Matrix
ตารางที่ 4.22 การเสนอแนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนจาก Tows Matrix
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (S)
- การวางผั ง ของชุ ม ชนมี ค วาม
เป็นระเบียบ
- ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ
น้าเสียอย่างง่าย
- ครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประหยัดน้า
- ประชาชนบางส่วนพร้อมจะให้
ความร่วมมือในการท้ ากิ จ กรรม
ของชุมชน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (O)
SO
- มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
รณรงค์ ข อความร่ ว วมมื อ ใน

จุดอ่อน (W)
- เป็นชุมชนเปิด คนภายนอกสามารถเข้าออกได้
- เ ป็ น ชุ ม ช น ข น า ด ใ ห ญ่ ก า ร ดู แ ล จั ด ก า ร
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อาจไม่ทั่วถึง
- พฤติกรรมการบริโภคและการใช้น้า อาจท้าให้ค่า
สารที่ ล ะลายได้ จากบ่ อ พั ก น้ า ทิ งมี ค่ า สู ง เกิ น
มาตรฐานที่ก้าหนด
- พฤติ ก รรมการทิ งเศษอาหารโดยไม่ ผ่ า นตะแกรง
อาจเป็นเหตุให้ค่าสารแขวนลอยและค่าซัลไฟด์สูงขึน
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการน้าเทคโนโลยีที่ต้องใช้
เวลา และใช้วัตถุดิบหลายอย่างในการจัดการน้าเสีย
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการน้าเทคโนโลยีที่ต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งอาคารบ้ า นเรื อ น หรื อ
เทคโนโลยีที่ต้องใช้เงินมาก และยุ่งยากในการติดตัง
- หลายครัวเรือนยังไม่ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมใน
การช่วยท้าสาธารณประโยชน์ ภ ายในชุ มชน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึน
WO
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
องค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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ก า ร จั ด ก า ร น้ า เ สี ย จ า ก ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ครัวเรือน
ข่ า วสารจากทางชุ ม ชนอย่ า ง
ทั่วถึง
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบเมื่อเวลามีหน่วยงาน
เข้ า มาช่ ว ยดู แ ลสาธารณู ป โภค
ภายในชุ ม ชน เพื่ อ ขอความ
ร่ ว มมื อ จากประชาชนในการมี
ส่วนร่วมกั บหน่ วยงานภายนอก
ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ดีขึน
อุปสรรค (T)
ST
- ส่ ว นใหญ่ เมื่ อ เวลามี ฝ นตก สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ของ
หนัก ระบายน้าไม่ทันจะท้าให้ ประชาชน
มีน้าท่วมขังตามถนนในชุมชน - เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
- ยังไม่มีข้อก้าหนด/ข้อบัง คับ ด้ า เนิ น การ ควรมี ก ารรวมกลุ่ ม
ในการติ ด ตั งอุ ป กรณ์ ถั ง ดั ก ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น เ พื่ อ ท้ า
ไขมั น หรื อ ถั ง บ้ า บั ด น้ า เสีย ใน กิ จ กรรมสาธา รณประโยชน์
ครัวเรือน
ภายในชุมชน
- ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื จ าก - ส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช สวนครั ว
หน่ ว ยงานรั ฐ ยั ง ไม่ มี ค วาม ปลอดสารพิษ ทังในบริเวณบ้าน
ต่อเนื่อง
และบริเวณโดยรอบบ่อพักน้าทิง

- กรรมการชุ ม ชนควรมี ก ารประสานง านกั บ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กร ต่าง ๆ เพื่อ
เข้ามาอบรมให้ความรู้ และรณรงค์เรื่องการจัดการ
น้ า เสี ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วาม
ตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้าและ
การทิงน้าเสียลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
- ควรมีการขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจ้าทุกปี

WT
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี สะอาดใน
ครัวเรือน
- รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาด เช่ น
ตะแกรงกรองเศษอาหาร ถังดักไขมันขนาดเล็ก เพื่อ
ลดปริมาณสารแขวนลอย สารซัลไฟด์ ในบ่อพักน้า
ทิง และลดการอุดตันของท่อระบายน้า

จากตารางที่ 4.22 พบว่ามีหลายปัจจัยที่สามารถน้ามาก้าหนดเป็นกลยุททธ์ และแผนงานให้
ชุมชนเพื่อความยั่งยืนได้ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข่าวสารจากทางชุมชนอย่างทั่วถึง การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีสะอาดในครัวเรือน เป็นต้น

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนในชุมชนที่มีผลต่อการ
จัดการน้าเสียชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ระบบ
บ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้าเสีย
ครัวเรือน จากระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ รวบรวมข้อมูลโดยเก็บ
แบบสอบถามในชุ มชนหมู่ บ้ านกิต ตินิเวศน์ เขตบางกะปิ ผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก ได้แก่ ประชาชน และ
กรรมการชุมชน ประเด็นที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการใช้น้าและการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการน้าเสียครัวเรือน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิงที่ ได้ จ ากระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ยในชุมชนชุม สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
t - test และ P – value ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี
1) ข้อมูลทั่วไป ครัวเรือนมีจ้านวนผู้อยู่อาศัย 2 – 4 คน มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน พนักงานบริษัท และค้าขาย มากที่สุด มีระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนใหญ่ 15 ปีขึนไป ปริมาณน้าที่ใช้อุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณ
22.85 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนมีค่าน้าประปาอยู่ในช่วง 100 - 300 บาทต่อเดือน มากที่สุด และมีค่า
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น้าประปาเฉลี่ย 261.72 บาทต่อเดือน ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้าประปาในการอุปโภคบริโภคภายใน
ครัวเรือน ซึ่งน้าที่น้ามาบริโภคจะใช้เครื่องกรองน้า น้าขวด และน้าถัง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการ
น้าเสียก่อนระบายน้าทิง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิงโดยใช้ตะแกรงดักเศษ
อาหาร และวิธีการแยกน้ามัน และการใช้จุลินทรีย์ รองลงมา ครัวเรือนและสถานประกอบกิจการ
เกือบทังหมดใช้น้าในห้องน้าสุขภัณฑ์ ซักผ้า รดน้าต้นไม้ ท้าความสะอาดบ้าน และใช้ประกอบอาหาร
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดยกิจกรรมอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการน้าเสีย และกิจกรรมท้าน้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ มี
ผู้เข้าร่วมรองลงมา
2) พฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสีย
(1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า เป็นประจ้าทุกครัง
และใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นบางครัง
(2) การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ มีการเลือกซือผักปลอดสารพิษเพื่อ ลดการใช้น้า
ล้าง เป็นบางครัง น้าเศษอาหารมาท้าน้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้บ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพ ท้าความสะอาด
พืน ห้องครัว ห้องน้า และน้าเศษผลไม้ ที่มีรสเปรียวเช่นมะกรูด มะนาว มะเฟือง สับปะรด มาท้า
ผลิตภัณฑ์ซักล้าง เพื่อลดการซือผลิตภัณฑ์ซักล้าง นาน ๆ ครัง
(3) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ใช้ก๊อกประหยัดน้า และใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร
ก่อนระบายน้าทิง เป็นประจ้าทุกครัง แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้ถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพ
ส้าหรับห้องครัว
(4) การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ ที่ท้าเป็นประจ้าทุกครัง ได้แก่ ส้ารวจ
อุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้า ฝักบัว หัวฉีด สุขภัณฑ์ เป็นประจ้าเพื่อป้องกันการรั่วไหล อาบน้าจากฝักบัวหรือ
ตักอาบแทนการอาบน้าในอ่างน้า ปิดน้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น ปิดน้าให้สนิทไม่ปล่อย
ให้น้าไหลหยดลงท่อน้าทิง รวบรวมจานชามหรือภาชนะต่าง ๆ จนมากพอแล้วจึงน้าไปล้างพร้อมกัน
ล้างผักหรือจานชามในอ่างหรือภาชนะรองน้าไม่ล้างจากก๊อกโดยตรง รวบรวมผ้าที่ต้องการซักจนมาก
พอแล้วจึงน้าไปซักท้าความสะอาด ใช้น้าผลิตภัณฑ์ซักล้างในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน เก็บ
กวาดท้าความสะอาดภาชนะ พืน ก่อนล้างท้าความสะอาด การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการที่ท้า
บางครัง ได้แก่ ท้าความสะอาดบ้านหรือล้างห้องน้าโดยการใช้ผ้าชุบน้าจากถังน้า ไม่ใช้สายยางฉีดล้าง
โดยตรง ละลายอาหารที่แช่แข็งโดยปล่ อยทิงให้ ล ะลายในอุณหภูมิห้ องแทนการละลายในน้า ใช้
ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์อาบน้าในปริมาณที่เหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการที่
ท้านาน ๆ ครัง ได้แก่ ใช้น้าหมักชีวภาพ บ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพ ท้าความสะอาดพืน ห้องครัว ห้องน้า
ใช้น้าหมักชีวภาพเทลงท่อระบายน้าทิงและชักโครก เพื่อลดกลิ่น ย่อยสลายกากของเสียและเพิ่ม
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ออกซิเจนในน้าเสีย แต่เกือบทุกครัวเรือนยังไม่มีการเติมคลอรีนในท่อระบายน้าทิงและชักโครกเพื่อให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนียและเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สไนโตรเจน
(5) การใช้ซ้า ครัวเรือนน้าขวดผลิตภัณฑ์ซักล้างมาใช้ซ้าโดยการซือน้ายาซักล้าง
แบบเติม และน้าขวดน้ามาใช้ซ้าเป็นบางครัง น้าน้าจากการล้างผัก ล้างจาน หรือน้าสุดท้ายในการซัก
ผ้าไปรดน้าต้นไม้ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ นาน ๆ ครัง
(6) การน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยครัวเรือนจะน้าน้าทิงมาผสมกับน้าหมักชีวภาพ
มารดน้าต้นไม้ นาน ๆ ครัง
3) ปัญหาในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชนที่ควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การทิงเศษอาหาร
ไขมัน น้ามัน ลงท่อระบายน้าโดยตรง ท้าให้ท่อระบายน้าอุดตัน เกิดน้าท่วมขังเวลาฝนตก และมีน้าขัง
ในท่อระบายน้าและส่งกลิ่นเหม็น บ่อบ้าบัดน้าเสียใช้งานไม่ได้ ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ด้าน
การจัดการน้าเสียในครัวเรือน และประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการน้า เสียหรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสียในชุมชน ข้อเสนอแนะในการบ้าบัดน้าเสียของ
ชุมชน ได้แก่ ขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจ้า ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียส่วนกลางของ
ชุมชน และดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ประชาชนใน
ชุมชน สร้างจิตส้านึกในการจัดการน้าเสียแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการ
น้าเสียของชุมชน และแนวทางการมีส่วนร่วมในการบ้าบัดน้าเสีย ได้แก่ แยกขยะและเศษอาหารก่อน
ทิงน้าเสียลงท่อระบายน้า และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึน
5.1.2 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิง
ก่อนด้าเนินโครงการ ค่า BOD มีค่าสูงเกินมาตรฐาน (21.67 มก./ล) แต่เมื่อน้ามา
วิเคราะห์แล้วพบว่า ค่า BOD ไม่แตกต่างจากค่ามาตรฐานอย่างมีนัยส้าคัญ (p-Value = 0.279) ส่วน
ค่าคุณภาพน้าทิงเฉลี่ยตัวอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อด้าเนินโครงการไปแล้ว มีการวิเคราะห์
คุณภาพน้าทิงเฉลี่ยหลังด้าเนินโครงการเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ค่า BOD ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่
ค่าสารที่ล ะลายได้ทังหมด (Total Dissolved Solid) มีค่าเกินมาตรฐานอย่า งมีนัยส้ าคัญ ส่ ว นค่า
คุณภาพน้าทิงตัวอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิงก่อนด้าเนินโครงการและหลังด้าเนิน
โครงการพบว่า ค่า pH ใกล้เคียงค่าความเป็นกลาง (pH = 7) โดยค่า pH ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ ค่า
BOD ค่า TKN และน้ามันและไขมัน มีค่ าลดลงแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ส่วนค่าสาร
แขวนลอย ค่าสารที่ละลายได้ทังหมด ค่าซัลไฟด์ มีค่าเพิ่มขึนแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลการวิจัยนี ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส้าคัญจากการค้นพบในการศึกษา ดังนี
1) ครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ มี จ้ า นวนผู้ อ ยู่ อ าศั ย 2 – 4 คน ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
แม่บ้าน/พ่อบ้าน พนักงานบริษัท และค้าขาย มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนใหญ่ 15 ปีขึนไป
ปริมาณน้าที่ใช้อุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณ 22.85 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีค่า
น้ า ประปาอยู่ ใ นช่ ว ง 100 - 300 บาทต่ อ เดื อ น และมี ค่ า น้ า ประปาเฉลี่ ย 261.72 บาทต่ อ เดื อ น
ครัวเรือน สอดคล้องใกล้เคียงกับการศึกษาของ (สินมะลี, 2551) ที่พบว่ามีปริมาณการใช้น้าประปา
เฉลี่ยในประเภทบ้านเดี่ยว 20.1 ลบ.ม./ครัวเรือน/เดือน และทาวน์เฮ้า 18.94 ลบ.ม./ครัวเรือน/เดือน
ใช้น้าประปาในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งน้าที่น้ามาบริโภคจะใช้เครื่องกรองน้า น้าขวด
และน้าถัง ครัวเรือน สอดคล้องกับ (กุลวดี สุกหล้า, 2550) ที่พบว่า ครอบครัวใช้น้าประปาในการท้า
ภารกิจประจ้าวัน (ร้อยละ 52.10) มีวิธีท้าน้าให้สะอาดก่อนน้ามาใช้และดื่ม โดยวิธีการกรอง (ร้อยละ
69.20) ครัวเรือนมีการจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการน้าเสียก่อนระบาย
น้ าทิงโดยใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร วิ ธีการแยกน้ามัน และการใช้จุลิ นทรีย์ ครัว เรือนและสถาน
ประกอบกิจการเกือบทังหมดใช้น้าในห้องน้าสุขภัณฑ์ ซักผ้า รดน้าต้นไม้ ท้าความสะอาดบ้าน และใช้
ประกอบอาหาร สอดคล้องกับ (กุลวดี สุกหล้า , 2550) ที่พบว่า ครัวเรือ นมีพฤติกรรมการใช้น้าใน
ชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ การอาบ การซักเสือผ้า การท้าความสะอาดบ้าน น้าในห้องส้วม การล้างรถ รด
ต้นไม้ ใช้น้าประปา (ร้อยละ 100) และน้าทิงจากการท้ากิจกรรมในครัว การอาบ การซักเสือผ้า การ
ท้าความสะอาดบ้าน น้าในห้องส้วม การล้างรถ ทิงน้าลงพืนดินรอบบ้าน (ร้อยละ 92.64) ครัวเรือน
ต่าง ๆ ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมของชุมชนที่มีคนเข้าร่วม
มากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย กิจกรรมการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการจั ด การน้ า เสี ย และกิ จ กรรมท้ า น้ า หมั ก ชี ว ภาพ/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ก ล้ า ง
อเนกประสงค์
2) พฤติกรรมการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้บ้าบัดน้าเสียที่ประชากรส่วนใหญ่น้ามาใช้เป็น
ประจ้าทุกวัน ได้แก่ การใช้และส้ารวจอุปกรณ์ประหยัดน้า เช่น ก๊อกน้า ฝักบัว หัวฉีด สุขภัณฑ์ ใช้
ตะแกรงดักเศษอาหารก่อนระบายน้าทิง ปิดน้า ระหว่างฟอกสบู่หรือแปรงฟัน อาบน้าจากฝักบัวหรือ
ตักอาบแทนการอาบน้าในอ่างน้า ปิดน้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น ปิดน้าให้สนิทไม่ปล่อย
ให้น้าไหลหยดลงท่อน้าทิง รวบรวมจานชามหรือภาชนะต่าง ๆ จนมากพอแล้วจึงน้าไปล้ างพร้อมกัน
ล้างผักหรือจานชามในอ่างหรือภาชนะรองน้าไม่ล้างจากก๊อกโดยตรง รวบรวมผ้าที่ต้องการซักจนมาก
พอแล้วจึงน้าไปซักท้าความสะอาด ท้าความสะอาดบ้านหรือล้างห้องน้าโดยการใช้ผ้าชุบน้าจากถังน้า
ไม่ใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง ใช้น้าผลิตภัณฑ์ซักล้างในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน เก็บกวาดท้า
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ความสะอาดภาชนะ พืน ก่อนล้างท้าความสะอาด เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่
สามารถติดตังได้ง่ายและใช้ได้ต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์ประหยัดน้า ก๊อกประหยัดน้า เป็นต้น เป็นเหตุผล
ให้ครัวเรือนน้าเทคโนโลยีมาใช้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราเมศ มีส้าลี (2555) ที่
พบว่าประชาชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในการติดตังระบบบ้าบัดน้าเสีย ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมากก็
ตาม นอกจากนีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเวลา ไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติ สามารถ
ท้าได้ง่ายในชีวิตประจ้าวัน และเห็นผลทันที เช่น การปิดน้าระหว่างฟอกสบู่หรือแปรงฟัน ปิดน้าให้
สนิทไม่ปล่อยให้น้าไหลหยดลงท่อน้าทิง การรวบรวมผ้าที่ต้องการซักมากพอแล้วจึงน้าไปซักท้าความ
สะอาด การใช้น้า ผลิตภัณฑ์ซักล้างในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ (วรภพ พรรณรายน์ , 2551) ที่พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
น้าประปาอย่างประหยัด ที่ตอบถูกสูงสุดในข้อไม่ควรซักผ้าเป็นประจ้าทุกวัน รองลงมาไม่ควรเปิด
ฝักบัวทิงไว้ขณะก้าลังถูสบู่ และไม่ควรเปิดน้าทิงไว้ขณะก้าลังแปรงฟัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้น้าประปาอย่างประหยัด ได้แก่ ปิดน้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น สูงสุด
เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ท้ า ให้ ค รั ว เรื อ นสามารถน้ า เทคโนโลยี ส ะอาดมาใช้ ใ น
ชีวิตประจ้าวันเพื่อลดปริมาณน้าเสียจากครัวเรือน สอดคล้องกับ(ศตพล มุ่งค้ากลาง, 2556) พบว่า
ระบบบ้าบัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทมากที่สุด คือ ระบบบ้าบัดน้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด
(On-site Treatment)
3) ปัญหาในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชนที่ควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การทิงเศษอาหาร ไขมัน
น้ามัน ลงท่อระบายน้าโดยตรง ท้าให้ท่อระบายน้าอุดตัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ราเมศ มี
ส้ า ลี , 2555) ที่ พ บว่ า พฤติ ก รรมการทิ งน้ า เสี ย จากกิ จกรรมต่ าง ๆ ในชี วิ ต ประจ้า วันยั ง ไม่ถู กต้อง
ประชาชนในชุมชนยังไม่ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึนกับแหล่งน้าทางธรรมชาติ เพราะเห็นว่าสิ่งที่
กระท้าอยู่เป็นสิ่งเล็กน้อย ไม่อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศได้ เกิดน้าท่วมขังเวลาฝนตก และมีน้าขังใน
ท่อระบายน้าและส่งกลิ่นเหม็น บ่อบ้าบัดน้าเสียใช้งานไม่ได้ ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ด้านการ
จัดการน้าเสียในครัวเรือน ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ (ราเมศ มีส้าลี, 2555) ที่พบว่าประชาชนใน
ชุมชนบ้านปากคลองมะขามเฒ่ามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้าเสียในระดับดี และประชาชนบางส่วน
ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการน้าเสียหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสีย
ในชุ ม ชน ข้ อ เสนอแนะในการบ้ า บั ด น้ า เสี ย ของชุ ม ชน ได้ แ ก่ ขุ ด ลอกท่ อ ระบายน้ า เป็ น ประจ้ า
ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียส่วนกลางของชุมชน และดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม
อบรม ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน สร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก ในการจั ด การน้ า เสี ย แก่
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการน้าเสียของชุมชน และแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการบ้ าบั ด น้ าเสี ย ได้แก่ แยกขยะและเศษอาหารก่ อนทิงน้ าเสี ยลงท่ อระบายน้ า และเข้าร่ว ม
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึน
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4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการบ้าบัดน้าเสียจากครัวเรือนท้าให้ค่าคุณภาพน้าทิง
ส่วนใหญ่ดีขึน แต่ยังไม่เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ค่าสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ มีค่าเพิ่มขึนแต่
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ พฤติกรรมการทิงเศษอาหารโดยไม่ผ่านตะแกรง อาจเป็นเหตุให้ค่า
สารแขวนลอยและค่าซัลไฟด์ มีค่าสูงขึนจากเดิม เนื่องจากสารแขวนลอยจากน้าเสียชุมชนจะมาจาก
เศษอาหาร และสารซั ล ไฟด์ เ ป็ น สารที่ ล ะลายได้ มี ค วามเป็ น กรดซึ่ ง จะละลายปะปนอยู่ กั บ สาร
แขวนลอยในน้าเสีย ส่วนค่าคุณภาพน้าในส่วนของสารที่ละลายได้ทังหมด มีค่าเกินค่ามาตรฐาน โดย
ของแข็งละลายน้า (DS: Dissolved solids) อาจเป็นสารอินทรีย์ เช่น น้าตาล เป็นต้น หรือสารอนินทรีย์
เช่น เกลือ เป็นต้น สารเหล่านีสามารถละลายน้าและผ่านระบบบ้าบัดน้าเสียจากครัวเรือนได้ และ
เนื่องจากในชุมชนชุมชนกิตตินิเวศน์นีมีการประกอบกิจการร้านขายอาหาร ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน้า
เสียในครัวเรือน อีกทังพฤติกรรมการทิงน้าเสียจากการบริโภคในครัวเรือนก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถทราบได้ว่าจะมีสารละลายน้า รวมมากน้อยเพียงใด และอาจเป็นปัจจัยที่ท้าให้ค่าที่ได้เกิน
มาตรฐาน

5.3 แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนอย่างยั่งยืน
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการน้าเสียชุมชนของ
ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ สามารถน้ามาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Matrix เพื่อหาแนวทางการจัดการ
น้าเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ได้ดังนี
1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข่าวสารจากทางชุมชนอย่างทั่วถึง
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบเมื่อเวลามีหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแล
สาธารณู ป โภคภายในชุ ม ชน เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ จากประชาชนในการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ดีขึน
2) สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
- การรวมกลุ่มประชาชนในชุมชนเพื่อท้ากิจกรรมสาธาณประโยชน์ภายในชุมชน เช่น
ขุดลอก่อระบายน้า บ่อบ้าบัดน้าเสีย คูคลอง
- ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ ทังในบริเวณบ้าน บริเวณโดยรอบบ่อ
บ้าบัดน้าเสีย และปรับเปลี่ยนบ่อบ้าบัดน้าทิงจากบ่อผึ่ง เป็นบึงประดิษฐ์ โดยการปลูกพืชน้าเพื่อบ้าบัด
น้าเสีย เช่น พุทธรักษา กกราชินี หรือบัว หลวง บัวสาย เป็นต้น ร่วมถึงให้ความร่มรื่น สวยงาม เพื่อ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
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ส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียง
3) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- กรรมการชุมชนควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อเข้ามาอบรมให้ความรู้ และรณรงค์เรื่องการจัดการน้าเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้าและการทิงน้าเสียลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
- ควรมีการขุดลอกท่อระบายน้าเป็นประจ้าทุกปี
4) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีสะอาดในครัวเรือน
- รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้าและลดปริมาณการใช้น้าตังแต่ต้นทางเพื่อให้เกิด
น้าเสียน้อยที่สุด
- รณรงค์ให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีสะอาด เช่น ตะแกรงกรองเศษอาหาร ถังดัก
ไขมันขนาดเล็ก เพื่อลดการอุดตันของท่อระบายน้า และเพื่อให้คุณภาพน้าทิงที่ปล่อยสู่คลองสาธารณะ
มีคุณภาพทีดีขึน

5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ น้าเสียที่เกิดขึนมีปริมาณค่อนข้างมาก ดังนัน
การปรั บ ทั ศ นคติ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนเข้ า ใจและสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดให้
เหมาะสมกับการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน เป็นสิ่งที่จ้าเป็น คณะกรรมการชุมชนจึงควรการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ และการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการบ้าบัดน้าเสียจากครัวเรือนบางอย่างสามารถปฏิบัติได้
ง่ายในชีวิตประจ้าวัน เป็นการลดปริมาณน้าเสียตังแต่ต้นทาง และเป็นการบ้าบัดเบืองต้นก่อนปล่อย
ออกสู่แหล่งน้าสาธารณะ ท้าให้คุณภาพน้าทิงดีขึน นอกจากนีการใช้เทคโนโลยีสะอาดสามารถลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย ดังนันควรมีการรณรงค์ ให้ความรู้ และด้าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน การสร้างบ้านจะต้องมีการติดตังถังบ้าบัดน้าเสียในครัวเรือน ดังนันจึงควร
ส่งเสริมให้ครัวเรือนติดตังบ่อบ้าบัดน้าเสียในครัวเรือนเพื่อเป็นการบ้าบัดน้าเสียขันต้น เพื่อคัดกรอง
ของเสียและบ้าบัดน้าทิงให้มีคุณภาพที่ดีขึนก่อนปล่อยน้าเสียลงสู่ทางระบายสาธารณะ
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5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
จากการวิจั ย พบว่า การน้ าน้าจากแหล่ งน้าสาธารณะไปตรวจวัด คุ ณภาพน้ า จะมีปัจจั ย
ภายนอกที่ท้าให้ค่าคุณภาพน้ามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ดังนันจึงควรเพิ่มจ้านวนครัง
การเก็บคุณภาพน้า เก็บคุณภาพน้าเปรียบเทียบในฤดูเดียวกัน ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน และ
ควรมีการติดตามผลการด้าเนินโครงการในระยะยาวต่อไป
จั ดท้าระบบบ้ าบั ดน้ ารวมของชุมชน โดยการสร้างระบบพืนที่ชุ่มน้าเทียม ซึ่งเป็นการใช้
ธรรมชาติในการบ้าบัดเพื่อกรองน้าเสีย และกังหันน้า เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิ เจนในน้าก่อนปล่อยออก
สู่สาธารณะต่อไป
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แบบสอบถาม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดส้าหรับบ้าบัดน้าเสียในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสียของ
ครัวเรือน ตลอดจนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
แบบสอบถามนีมี 3 ส่วน 5 หน้า
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสีย
3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
บ้านเลขที่…………………โทรศัพท์........................................ E-mail................................................
1 เพศ
[ ] ชาย

[ ] หญิง

2 จ้านวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน.................................. คน
3 อาชีพหลักของท่าน
[ ] แม่บ้าน/พ่อบ้าน
[ ] รับราชการ
[ ] พนักงานบริษัท/เอกชน
(ระบุ............................................)
[ ] รับจ้าง
(ระบุ.........................................................)
4 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
[ ] ต่้ากว่า 1 ปี
[ ] 6 -15 ปี

[ ] ค้าขาย
[ ] รัฐวิสาหกิจ
[ ] ธุรกิจส่วนตัว
[ ] อื่นๆ

[ ] 1 – 5 ปี
[ ] 15 ปีขึนไป
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5 ปริมาณน้าใช้อุปโภคเฉลี่ยต่อเดือน จ้านวน.........ลบ.ม./คิว/หน่วย และค่าน้าเฉลี่ยต่อเดือน......บาท
6 แหล่งน้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน หรือกิจการของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] น้าประปา
[ ] น้าขวด....ลิตร จ้านวน....ขวด/เดือน
[ ] น้าถัง........ลิตร จ้านวน.........ถัง/เดือน [ ] อื่นๆ (ระบุ.....................................)
7 ครัวเรือนหรือกิจการของท่านมีการจัดการน้าเสียก่อนระบายน้าทิงในลักษณะใด
[ ] ไม่มีการจัดการน้าเสีย
[ ] มีการจัดการน้าเสียโดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
[ ] ใช้ถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
[ ] ใช้ถังดักไขมัน
[ ] ใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร
[ ] แยกน้ามัน
[ ] ใช้จุลินทรีย์ (EM)
[ ] อื่นๆ(ระบุ......................................)
8 ท่านมีการใช้น้าในลักษณะ หรือในกิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ใช้ในห้องน้าและสุขภัณฑ์
[ ] ใช้ประกอบอาหาร
[ ] ใช้ท้าความสะอาดบ้านเรือน
[ ] ใช้ซักผ้า
[ ] รดน้าต้นไม้
[ ] ล้างรถ
[ ] อื่นๆ (ระบุ..........................................)
9 ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง เพื่อลดการปริมาณน้าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้าเสีย
[ ] กิจกรรมท้าน้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์
[ ] กิจกรรมขุดลอกบ่อพักน้าทิง
[ ] กิจกรรมติดตังบ่อดักไขมัน/ตะแกรงดักเศษอาหาร
[ ] กิจกรรมเติมจุลินทรีย์(EM)เพื่อกัดกินเศษอาหาร
[ ] กิจกรรมติดตังพืนที่ชุ่มน้าเทียมแบบไหลผ่านพืนผิว
[ ] กิจกรรมเปลี่ยนระบบน้าทิงสู่สาธารณะเป็นระบบถังบ้าบัด-ถึงบ่อซึม
[ ] กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้าเสีย
[ ] กิจกรรมอื่น(ระบุ...............................................................................................)
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ส่วน 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้าและการจัดการน้าเสีย
ระดับปฎิบัติการการใช้น้า
กิจกรรม
1 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า เช่น ก๊อกน้า ฝักบัว หัวฉีด สุขภัณฑ์

2 ใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนสารเคมี
ที่เป็นอันตราย

3 เลือกซือผักปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้น้าล้าง
4 น้ า เศษอาหารมาท้ า น้ า หมั ก ชี ว ภาพ เพื่ อ ใช้ บ้ า บั ด น้ า เสี ย ทาง
ชีวภาพ ท้าความสะอาดพืน ห้องครัว ห้องน้า
5 น้าเศษผลไม้ ที่มีรถเปรียว เช่นมะกรูด มะนาว มะเฟือง สับปะรด
มาท้าผลิตภัณฑ์ซักล้าง เพื่อลดการซือผลิตภัณฑ์ซักล้าง
6 ใช้ก๊อกประหยัดน้า

7 ใช้ตะแกรงดักเศษอาหารก่อนระบายน้าทิง

ทุกครัง บางครัง นาน ๆ ครัง ไม่มี
(3)
(2)
(1)
(0)
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ระดับปฎิบัติการการใช้น้า
กิจกรรม
8 ใช้ถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพส้าหรับห้องครัว

9 ส้ารวจอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้า ฝักบัว หัวฉีด สุขภัณฑ์ เป็นประจ้า
เพื่อป้องกันการรั่วไหล
10 ปิดน้า ระหว่างฟอกสบู่หรือแปรงฟัน
11 อาบน้าจากฝักบัวหรือตักอาบแทนการอาบน้าในอ่างน้า
12 ปิดน้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น
13 ปิดน้าให้สนิทไม่ปล่อยให้น้าไหลหยดลงท่อน้าทิง
14 รวบรวมจานชามหรือภาชนะต่าง ๆจนมากพอแล้วจึงน้าไปล้าง
พร้อมกัน
15 ล้างผักหรือจานชามในอ่างหรือภาชนะรองน้าไม่ล้างจากก๊อก
โดยตรง
16 รวบรวมผ้ าที่ต้องการซักจนมากพอแล้ ว จึงน้าไปซักท้าความ
สะอาด
17 ท้าความสะอาดบ้านหรือล้างห้องน้าโดยการใช้ผ้าชุบน้าจากถัง
น้า ไม่ใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง
18 ใช้น้าผลิตภัณฑ์ซักล้างในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน
19 เก็บกวาดท้าความสะอาดภาชนะ พืน ก่อนล้างท้าความสะอาด
20 ละลายอาหารที่แช่แข็งโดยปล่อยทิงให้ละลายในอุณหภูมิห้ อง
แทนการละลายในน้า
21 ใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์อาบน้าในปริมาณที่เหมาะสม

ทุกครัง บางครัง นาน ๆ ครัง ไม่มี
(3)
(2)
(1)
(0)
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ระดับปฎิบัติการการใช้น้า
กิจกรรม

ทุกครัง บางครัง นาน ๆ ครัง ไม่มี
(3)
(2)
(1)
(0)

22 ใช้น้าหมักชีวภาพ บ้าบัดน้าเสียทางชีวภาพ ท้าความสะอาด
พืน ห้องครัว ห้องน้า
23 ใช้น้าหมักชีวภาพเทลงท่อระบายน้าทิงและซักโครก เพื่อลด
กลิ่น ย่อยสลายกากของเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้าเสีย
24 เติมคลอรีนในท่อระบายน้าทิงและซักโครกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของแอมโมเนียและเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สไนโตรเจน
25 น้าน้าจากการล้างผัก ล้างจาน หรือน้าสุดท้ายในการซักผ้าไปรด
น้าต้นไม้ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
26 น้าขวดผลิตภัณฑ์ซักล้างมาใช้ซ้าโดยการซือน้ายาซักล้างแบบเติม
27 น้าขวดน้ามาใช้ซ้า
28 น้าน้าทิงมาผสมกับน้าหมักชีวภาพ มารดน้าต้นไม้
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
1 ปัญหาในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชนที่ควรปรับปรุงแก้ไข
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2 ข้อเสนอแนะในการบ้าบัดน้าเสียของชุมชน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3 แนวทางการมีส่วนร่วมในบ้าบัดน้าเสียที่ท่านสามารถร่วมด้าเนินการได้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

**ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม**

151

แบบสอบสัมภาษณ์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดส้าหรับบ้าบัดน้าเสียในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................................................
หน้าที่ความรับผิดชอบ ...........................................................................................................................
โทรศัพท์................................... โทรสาร ............................... E-mail....................................................
วันที่สัมภาษณ์.........................................................................................................................................
1. ท่านทราบประเภทระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชน หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านทราบถึงปัญหาระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชน หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านทราบถึงสาเหตุปัญหาระบบบ้าบัดน้าเสียของชุมชน หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ที่ผ่านมีมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดหรือขึนหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือขึนหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. หากมีการด้าเนินการแก้ไขปัญหาระบบการจัดการน้าเสีย มีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ
หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาระบบการจัดการน้าเสีย อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม**

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

สมชาย แก้วขุนจิตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
ปีที่ส้าเร็จการศึกษา 2547
ประสบการณ์การท้างาน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ต้าแหน่ง กรรมการ
บริษัท กรีน ซิตี แม็นเน็จเม้นท์ จ้ากัด

