
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เรื่อง 

 

ชื่อเรื่อง...ประสิทธิภาพในการบ้าบัดเชื้อจุลินทรีย์ของระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
ในประเทศไทยเพื่อการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ในภาคการเกษตร... 
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บทที่ 1  
 บทน้า  
                                                                      
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญ  

 
ประเทศไทยมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน จ้ำนวนทั้งสิ้น 93 แห่ง ก้ำลังก่อสร้ำง 7 แห่ง 

สำมำรถรองรับน้้ำเสียได้ 2.68 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน สำมำรถแบ่งตำมขนำดของระบบได้ 3 ระดับ 
ดังนี้ ระบบขนำดใหญ่  รองรับน้้ำเสียได้มำกกว่ำ 50,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 12 แห่ง 
ระบบขนำดกลำง รองรับน้้ำเสียได้ตั้งแต่ 10,000-50,000  ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 47 แห่ง 
และระบบขนำดเล็ก  รองรับน้้ำเสียได้น้อยกว่ำ 10,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 42 แห่ง และ
สำมำรถแบ่งตำมประเภทของระบบได้ 5 ประเภทหลัก คือ ระบบบ่อปรับเสถียร(Stabilization 
Pond; SP) จ้ำนวน 46 แห่ง ระบบสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon; AL) จ้ำนวน 16 แห่ง ระบบ
แอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) จ้ำนวน 36 แห่ง ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed 
Wetland; CW) จ้ำนวน 2 แห่ง และระบบแผ่นหมุนเวียน (Rotating Biological Contactor; RBC) 
จ้ำนวน 1 แห่ง (ส้ำนักจัดกำรคุณภำพน้้ำ, 2557) จะพบว่ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วจำกระบบบ้ำบัดน้้ำ
เสียชุมชนของเทศบำลต่ำงๆ มีปริมำณน้้ำมำก ถ้ำเรำสำมำรถน้ำน้้ำดังกล่ำวกลับมำใช้ใหม่ในภำค
เกษตรได้ จะสำมำรถลดกำรใช้น้้ำจำกแหล่งน้้ำธรรมชำติ ซึ่งในปัจจุบันปริมำณน้้ำดิบจำกธรรมชำติมี
ปริมำณลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภค บริโภค และส้ำหรับกำรเกษตร เนื่องจำกปรำกฏกำรณ์
เอลนีโญ ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมำณฝนต่้ำกว่ำปกติและสภำพอำกำศมีอุณหภูมิสูงกว่ำปกติ(กรม
อุตุนิยมวิทยำ 2558) ท้ำให้ปริมำณน้้ำสะสมในแหล่งกักเก็บน้้ำต่ำงๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง อ่ำง
เก็บน้้ำ หรือเขื่อนต่ำงๆ มีปริมำณลดลง ไม่เพียงพอต่อกำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภคบริโภค 
(คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ, 2559) ท้ำให้เกษตรกรผู้ท้ำกำรเพำะปลูกพืชขำดรำยได้ ไม่มีน้้ำ
ส้ำหรับกำรเพำะปลูกพืช หรือต้องมีกำรปรับเปลี่ยนชนิดพืชในกำรเพำะปลูก โดยเลือกพืชที่ใช้น้้ำน้อย 
(กรมป้องกันบรรเทำสำธรณภัย, 2558) นอกจำกน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน
จะสำมำรถแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำแล้ว ในน้้ำดังกล่ำวยังมีปริมำณธำตุอำหำรเช่น ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส ที่จ้ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืชเหลืออยู่ในน้้ำ ส่งผลให้พืชที่เพำะปลูกด้วยน้้ำดังกล่ำว 
มีกำรเจริญเติบโตที่ดี ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเกษตรลงได้นับว่ำเป็นกำรลด
ต้นทุนกำรผลิตลงได้ทำงหนึ่ง แต่น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนอำจมีกำรปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่ำงๆ เช่น แบคทีเรีย รำ สำหร่ำย ไวรัส และโปรโตซัวเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
จุลินทรีย์ดังกล่ำวก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีค่ำมำตรฐำนของจุลินทรีย์ชี้แนะ 
ได้แก่ ค่ำจุลินทรีย์ทั้งหมด ค่ำอีโคไล จำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน เพรำะมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษที่มี มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้้ำที่ออกจำก
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนเพียง 6 พำรำมิเตอร์เท่ำนั้น คือ ควำมเป็นกรดและด่ำง บีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย น้้ำมันและไขมัน ฟอสฟอรัสทั้งหมดและไนโตรเจนทั้งหมด เท่ำนั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 
2558) ซึ่งค่ำปริมำณจุลินทรีย์ชี้แนะในน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วจะเป็นค่ำที่บ่งชี้ถึงควำมปลอดภัยต่อ
ของกำรใช้น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วต่อประชำชนในกำรเกษตร ดังนั้นกำรน้ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว



จำกระบบบ้ำบัดน้้ำทิ้งชุมชนกลับมำใช้ใหม่ในกำรเกษตรอำจไม่เหมำะสม มีอันตรำยต่อสุขภำพและ
ประชำชน จึงควรมีกำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดเชื้อจุลินทรีย์ของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนใน
ประเทศไทยเพ่ือกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในภำคกำรเกษตร เพ่ือตรวจสอบคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด
แล้ว ว่ำมีคุณภำพ มีควำมเหมำะสม และปลอดภัยต่อกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในกำรเกษตรของเกษตรกร 
โดยจะท้ำกำรเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนจำก
ต่ำงประเทศและค่ำแนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย ซึ่งกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ได้จัดท้ำขึ้นในปี 2556 ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภำพน้้ำขั้นต่้ำ โดยทบทวนเกณฑ์
คุณภำพน้้ำภำยในประเทศ คือแหล่งน้้ำผิวดิน จำกมำตรฐำนคุณภำพน้้ำต่ำงประเทศเช่น อิสรำเอล 
อินเดีย อเมริกำ ซำอุดิอำระเบีย ออสเตรเลีย เลบำนอน และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยได้เปรียบเทียบ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลคุณภำพน้้ำควำมต้องกำรจำกกำรส้ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมเข้ำร่วมใน
กำรพิจำรณำ และผ่ำนกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร ได้พิจำรณำเกณฑ์ควำม
เหมำะสมส้ำหรับประเทศไทย ดังตำรำงที่ 1 

 
ตำรำงที ่1 แสดงค่ำแนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย  

ดัชน ี หน่วย 

ค้าแนะน้าภาคเกษตร 
พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชที่ไม่ได้ใช้เป็น

อาหาร พืชที่รับประทาน    
ใบหรือหัว 

พืชที่รับประทาน    
ผลหรือเมล็ด 

สี - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
กลิ่น - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง - 6-9 6-9 6-9 
ค่าความขุ่น NTU <5 <20  
ค่าการน้าไฟฟ้า ไมโครซีเมนต/์

เซนติเมตร 
<2,000 <2,000 <2,000 

ค่าบีโอดี mg/l <10 <20 <30 
ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง mg/l 0.7-1.0   
ค่าของแข็งแขวนลอย mg/l   <30 
ค่าไนเตรท-ไนโตรเจน mg/l <10 <35 <35 
ค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม cfu/100 ml ไม่พบ <1,000 <3,000 
ไข่พยาธิ จ้านวน/ลิตร 1 1  
หำกคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน ยังมีคุณภำพไม่เหมำะสมหรือไม่
ปลอดภัยต่อเกษตรกร จะต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำก่อนที่เกษตรกรจะน้ำน้้ำไปใช้ใน
ภำคกำรเกษตร 
 ดังนั้น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม จะต้องศึกษำประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัด
เชื้อจุลินทรีย์ของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนในประเทศไทยเพ่ือกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในภำค
กำรเกษตร  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วของระบบบ้ำบัดน้้ำบัดน้้ำ
เสียชุมชนที่มีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในภำคเกษตรกรรม เป็นแนวทำงในกำร
ก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้้ำทิ้งทำงด้ำนเชื้อแบคทีเรียชี้แนะจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทย 



และเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรส่งเสริมกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกชุมชนที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่
กำรเกษตรที่เหมำะสมกับประเทศไทยอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยต่อไป ในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำหรือใน
พ้ืนที่นอกเขตชลประทำน อันจะส่งผลให้เกิดกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ อันเนื่องมำจำกภัยแล้ง 
และสร้ำงควำมมั่นใจต่อเกษตรกรผู้ใช้น้้ำต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพและกำรปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้้ำทิ้งชุมชนที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด
แล้ว จำกระบบบ้ำบัดน้้ำทิ้งชุมชนประเภทต่ำง ๆ ของ อปท.  
 1.2.2 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนประเภท
ต่ำง ๆ เพื่อกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่กำรเกษตรได้อย่ำงปลอดภัย 
 1.2.3 เพ่ือส่งเสริมกำรน้ำน้้ำทิ้งชุมชนที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่กำรเพำะปลูก
ชนิดต่ำง ๆ ให้เหมำะสม  
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 โครงกำรวิจัยนี้ มีขอบเขตกำรศึกษำที่สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่ง
ประกอบด้วย    
       ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทย จ้ำนวน 93 แห่ง 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คัดเลือกตัวแทนร้อยละ 30 ของจ้ำนวนระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน
ทั้งหมด 93 แห่ง ในแต่ละประเภท  ได้ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียที่เป็นตัวแทนทั้งสิ้นจ้ำนวน 33 แห่ง จำก
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนแต่ละประเภทที่มีกำรเดินระบบและมีประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดที่ดี  
 ตัวแปรที่ศึกษำ คือ ทำงชีวภำพได้แก่ แบคที เรียชี้แนะได้แก่ Total Coliform Fecal 
Coliform และ E.Coli  และ ทำงเคมี ได้แก่ BOD SS และ NO3

- 
 กำรเก็บตัวอย่ำง จะท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงทุกเดือน โดยจะท้ำกำรเก็บตัวอย่ำง 2 ช่วงเวลำ คือ
เช้ำและเย็น เพื่อเป็นตัวแทนตัวอย่ำงใน 1 วัน และท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงจุดละ 10 ครั้ง  
 ระยะเวลำที่ท้ำกำรศึกษำ 2 ปี  
  ในปีที่ 1 เป็นระบบบ่อปรับเสถียร(Stabilization Pond; SP) จ้ำนวน 14 แห่ง และ
ระบบสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon; AL) จ้ำนวน 5 แห่ง 
  ในปีที่ 2 เป็นระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) จ้ำนวน 11 แห่ง 
ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch; OD) ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland; CW) 
จ้ำนวน 2 แห่ง และระบบแผ่นหมุนเวียน (Rotating Biological Contactor; RBC) จ้ำนวน 1 แห่ง 
 
 
 
 



1.4 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ำมี) 
 

น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วน้้ำเสียจำกชุมชน  มีคุณภำพและมีคุณสมบัติเหมำะสมต่อกำรน้ำกลับมำใช้
ใหมใ่นภำคกำรเกษตร หรือไม่ เพรำะประเทศไทยยังไม่มีค่ำมำตรฐำนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นค่ำที่แสดง
ถึงควำมปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 มีกำรส่งเสริมกำรน้้ำทิ้งชุมชนที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วของอปท. ให้สำมำรถน้ำมำใช้ใน
พ้ืนที่กำรเกษตรได้อย่ำงปลอดภัย(จำกเชื้อโรค) 
  1.5.2 ช่วยบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ส้ำหรับพื้นที่กำรเกษตรที่มักประสบปัญหำภัยแล้ง 
หรือขำดแคลนน้้ำ 
  1.5.3 มีกำรก้ำหนดมำตรฐำนกำรปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน 
เพ่ือกำรรักษำคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำสำธำรณะ เช่น แม่น้้ำ คลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กรมอุตินิยมวิทยำ ประกำศว่ำ ในปี 2558 ประเทศไทยประสบกับปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ 

ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมำณฝนต่้ำกว่ำปกติและสภำพอำกำศมีอุณหภูมิสูงกว่ำปกติ จำก
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้ปริมำณน้้ำสะสมในแหล่งกักเก็บน้้ำต่ำงๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง 
อ่ำงเก็บน้้ำ หรือเขื่อนต่ำงๆ มีปริมำณลดลง ไม่เพียงพอต่อกำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภคบริโภค 
(กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2558) ท้ำให้ปริมำณน้้ำในเขื่อนต่ำงๆของประเทศมีประมำณเพียงร้อยละ 30 ของ
ควำมจุเขื่อน (กรมชลประทำน, 2558) ซึ่งภำวะภัยแล้งกินระยะเวลำยำวนำนและมีพ้ืนที่ประสบภัย
แล้งในจังหวัดต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึน ในปี 2559 มีจังหวัดประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ้ำนวน 12 จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ 46 อ้ำเภอ 216 ต้ำบล 1,893 หมู่บ้ำน คิด
เป็น 2.53% ของหมู่บ้ำนทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยำ สุโขทัย นครสวรรค์ 
นครรำชสีมำ นครพนม มหำสำรคำม บุรีรัมย์ กำญจนบุรี เพชรบุรี และสระแก้ว และมจีังหวัดที่มี
สำขำกำรประปำส่วนภูมิภำคเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน้้ำกำรผลิตน้้ำประปำ 11 สำขำ และเฝ้ำระวัง 51 
สำขำ อยู่ในพ้ืนที่ ให้เพ่ิมควำมเข้มข้นในกำรรณรงค์ให้ประชำชนใช้น้้ำอย่ำงประหยัด พร้อมจัดหำ
แหล่งน้้ำส้ำรองส้ำหรับสูบน้้ำเข้ำแหล่งกักเก็บ และเร่งก้ำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
กำรกักเก็บน้้ำและให้น้้ำไหลได้อย่ำงสะดวกมำกข้ึน ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้ำระวังปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ
เป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (กรมบรรเทำสำธำรณภัย, 2559) เรำควรหำ
แหล่งน้้ำจำกไหนมำบรรเทำภัยแล้งที่เกิดขึ้น กำรน้ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ชุมชน น่ำจะเป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถน้ำไปแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ จำกรำยงำนประจ้ำปี
ส้ำนักจัดกำรคุณภำพน้้ำ พ.ศ. 2557 ของกรมควบคุมมลพิษ รำยงำนว่ำในปี 2555 ประเทศไทยมี
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน จ้ำนวนทั้งสิ้น 93 แห่ง ก้ำลังก่อสร้ำง 7 แห่ง สำมำรถรองรับน้้ำเสีย
ได้ 2.68 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน สำมำรถแบ่งตำมขนำดของระบบได้ 3 ระดับ ดังนี้ ระบบขนำดใหญ่  
รองรับน้้ำเสียได้มำกกว่ำ 50,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 12 แห่ง ระบบขนำดกลำง รองรับน้้ำ
เสียได้ตั้งแต่ 10,000-50,000  ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 47 แห่ง และระบบขนำดเล็ก  รองรับ
น้้ำเสียได้น้อยกว่ำ 10,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 42 แห่ง และสำมำรถแบ่งตำมประเภทของ
ระบบได้ 5 ประเภทหลัก คือ ระบบบ่อปรับเสถียร(Stabilization Pond; SP) จ้ำนวน 46 แห่ง ระบบ
สระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon; AL) จ้ำนวน 16 แห่ง ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated 
Sludge; AS) จ้ำนวน 36 แห่ง ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland; CW) จ้ำนวน 2 แห่ง 
และระบบแผ่นหมุนเวียน (Rotating Biological Contactor; RBC) จ้ำนวน 1 แห่ง (กรมควบคุม
มลพษิ, 2558) จะเห็นได้ว่ำปริมำณน้้ำของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนมีปริมำณท่ีมำก สำมำรถน้ำ
กลับมำใช้ใหม่ในทำงกำรเกษตร ก็จะสำมำรถบรรเทำภัยแล้งในภำคกำรเกษตรได้  ปัจจุบันมีกำรน้ำน้้ำ
ทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ใหม่เพ่ือกำรเกษตรในหลำยๆพ้ืนที่ เช่น เทศบำลนคร
เชียงใหม่ได้จัดโครงกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกรช่วยภัยแล้ง
น้ำร่องจ้ำนวน 8 รำย ครอบคลุมพื้นที่  53 ไร่ ซึ่งในน้้ำเสียชุมชนมีค่ำไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่สูง 
เหมำะเป็นธำตุอำหำรของพืช (http://www.cmpublica.com/2015/07/27) สอดคล้องกับรำยงำน

http://www.cmpublica.com/2015/07/27


ขององค์กำรจัดกำรน้้ำเสียได้รำยงำนว่ำระบบบ้ำบัดเสียชุมชนในหลำย ๆ แห่ง มีศักยภำพในกำรน้ำน้้ำ
กลับมำใช้ใหม่ในกำรเกษตร เช่น ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลเมืองพะเยำ นครล้ำปำง  นครอุดร เมือง
มุกดำหำร เมืองสิงห์บุรี  และเมืองบ้ำนโป่ง เป็นต้น (: http://www.thairath.co.th/content/583928) 
และจำกงำนวิจัยของสถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรน้ำน้้ำ
ทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ในประเทศไทย โดยท้ำกำรเพ่ือศึกษำถึงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ของประชำชนเกี่ยวกับปัญหำน้้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน  เพ่ือทรำบถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับของประชำชนต่อผลผลติที่ผลิตโดยใช้น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน และ
เพ่ือศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์  จำกผล
กำรศึกษำของโครงกำรฯ ได้พบว่ำ แม้จะมีควำมเป็นไปได้ในด้ำนกำรยอมรับผลผลิตทำงกำรเกษตร
ของประชำชน แต่เนื่องจำกขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของ
เกษตรกรในกำรใช้น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย ชุมชนในกำรท้ำกำรเกษตร ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยของผู้บริโภค และผลกรทบต่อดินและน้้ำที่เกิดจำกกำรใช้น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ชุมชน ดังนั้น หำกจะน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ จะต้องมียุทธศำสตร์
ในกำรด้ำเนินงำนซึ่งโครงกำรฯ ได้เสนอแนะไว้ ดังนี้ 
(http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/research_a/DATA/44_A.html) 

o ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัด
น้้ำเสียชุมชนที่เหมำะสมส้ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเฉพำะด้ำนเกษตรกรรม รวมถึงกำรออกระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับมำตรฐำนคุณภำพน้้ำท้ิง  

o ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือหำระบบพืชหรือแบบแผนกำรเพำะปลูกที่
เหมำะสม ส้ำหรับกำรผลิตโดยใช้น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน  

o ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดระบบชลประทำนเพ่ือน้ำน้้ำทิ้ง
จำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนไปสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีปัญหำขำดแคลนน้้ำในกำรเพรำะปลูก  

o วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศำสตร์ในกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน
กลับมำใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรกรรม เพ่ือเป็นข้อพิจำรณำหรือข้อมูลในกำรตัดสินใจเกี่ยวกันกำร
ก้ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์  

o สร้ำงมำตรฐำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ในกำรเพำะปลูก เช่น กำรจัดระบบส่งน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนไป
ยังพ้ืนที่เพำะปลูก กำรรับรองคุณภำพผลผลิต กำรจัดหำตลำดรองรับผลผลิตที่ผลิตโดยใช้น้้ำทิ้งจำก
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนฯลฯ  

o สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรและประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบ้ำบัดน้้ำ
เสียชุมชนและกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจ
และลดควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย  

o ติดตำมผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้น้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนในกิจกรรมต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง  

 เมื่อพิจำรณำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้้ ำทิ้ งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน ของ          
กรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ มีกำรก้ำหนดค่ำมำตรฐำนกำรตรวจวัดคุณภำพน้้ำเพียง 6 พำรำมิเตอร์ คือ 

http://www.thairath.co.th/content/583928


ควำมเป็นกรดด่ำง บีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้้ำมันไขมัน ฟอสฟอรัสทั้งหมด และไนโตรเจนทั้งหมด 
ดังตำรำงที ่2 
ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน 

พารามิเตอร์ มาตรฐาน 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 
2. บีโอดี (Biological Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4. น้้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 
6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 
 
ซึ่งค่ำมำตรฐำนดังกล่ำว ไม่มีค่ำจุลินทรีย์ชี้แนะ เช่นโคลิฟอร์มทั้ งหมดหรืออีโคไล ซึ่งจะเป็น
พำรำมิเตอร์ที่แสดงถึงควำมปลอดภัยต่อกำรใช้น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว 
 ในปี 2556 กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ได้จัดท้ำแนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ใน
พ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภำพน้้ำขั้นต่้ำโดยได้ทบทวนเกณฑ์คุณภำพน้้ำ
ภำยในประเทศ คือแหล่งน้้ำผิวดิน จำกมำตรฐำนคุณภำพน้้ำต่ำงประเทศเช่น อิสรำเอล อินเดีย 
อเมริกำ ซำอุดิอำระเบีย ออสเตรเลีย เลบำนอน และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยได้เปรียบเทียบมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลคุณภำพน้้ำควำมต้องกำรจำกกำรส้ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมเข้ำร่วมในกำร
พิจำรณำ และผ่ำนกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร ได้พิจำรณำเกณฑ์ควำม
เหมำะสมส้ำหรับประเทศไทย ดังตำรำงที่ 1     
  ดังนั้นกำรจะน้ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วมำใช้ใหม่ในกำรเกษตรจะต้องศึกษำประสิทธิภำพกำร
บ้ำบัดจุลินทรีย์ของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนในประเทศไทยในแต่ละประเภท เพ่ือเป็น ข้อมูล
ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้อแบคทีเรียของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนที่มีคุณภำพน้้ำควำมเหมำะสมต่อ
กำรเกษตรและมีควำมปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้น้้ำ ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำร
บ้ำบัดแล้วของระบบบ้ำบัดน้้ำบัดน้้ำเสียชุมชนที่มีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในภำค
เกษตรกรรม เป็นแนวทำงในกำรก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้้ำทิ้งทำงด้ำนเชื้อแบคทีเรียจำกระบบ
บ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทย และเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรส่งเสริมกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกชุมชนที่ผ่ำน
กำรบ้ำบัดแล้วมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่กำรเกษตรที่เหมำะสมกับประเทศไทยอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย
ต่อไป ในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำหรือในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน เพ่ือให้เกษตรกรผู้ใช้น้้ำมีควำมมั่นใจต่อ
คุณภำพของน้้ำที่จะน้ำไปใช้ ว่ำมีปลอดภัย มีคุณภำพควำมเหมำะสมต่อกำรน้ำกลับไปใช้ใหม่ใน
กำรเกษตร ไม่มีผลกระทบต่อสุขภำพและมีควำมปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้น้้ำ นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรปรับปรุงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน ที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วให้มีควำมเหมำะสม
ต่อกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในกำรเกษตรต่อไป  
 
 
 



2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมลูระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทย 
จัดแบ่งกลุ่มระบบบ้ำบดัน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทย 

 
เก็บตัวอย่ำงน้้ำและวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้้ำทำงเคมีและทำงชีวภำพ      

จำกระบบบ้ำบดัน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทย 

เปรียบเทยีบผลกำรศึกษำ 

มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้้ำทิ้ง
จำกระบบบ้ำบดัน้้ำเสียชุมชน ของ
กรมควบคุมมลพิษ 

 

แนวทำงเกณฑ์คณุภำพน้้ำท่ีผำ่น
กำรบ้ำบัดกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

 

1) ข้อมูลประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเช้ือแบคทีเรียของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนประเภทต่ำงๆ 
2) ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบดัแล้วของระบบบ้ำบัดน้้ำบัดน้้ำเสยีชุมชนท่ีมี
ควำมปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำ้       
3) เป็นแนวทำงในกำรก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้้ำท้ิงทำงด้ำนเช้ือแบคทีเรียจำกระบบบ้ำบดัน้้ำเสีย
ชุมชนของประเทศไทย 
4) เพื่อเป็นข้อมูลในกำรส่งเสริมกำรนำ้น้้ำทิ้งจำกชุมชนที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วมำใช้ใหม่ในพ้ืนท่ีกำรเกษตรที่
เหมำะสมกับประเทศไทยอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยต่อไป ในพ้ืนท่ีขำดแคลนน้้ำหรือในพื้นที่นอกเขต
ชลประทำน 
 

เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงคณุภำพน้้ำจำก
ระบบบ้ำบดัน้้ำเสียชุมชนเพ่ือกำรน้ำกลับมำใช้
ใหม่ในกำรเกษตร 

1)  

ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์



บทที่ 3 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

 

3.1 รวบรวมข้อมูลระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนของประเทศไทยจัดแบ่งกลุ่มระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ชุมชนของประเทศไทยแบ่งตำมประเภทของระบบได้ 5 ประเภทหลัก คือ ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization Pond; SP) จ้ำนวน 46 แห่ง ระบบสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon; AL) จ้ำนวน 
16 แห่ง ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) จ้ำนวน 36 แห่ง ระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland; CW) จ้ำนวน 2 แห่ง และระบบแผ่นหมุนเวียน (Rotating Biological 
Contactor; RBC) จ้ำนวน 1 แห่ง มีจ้ำนวนระบบบ้ำบัดน้้ำเสียทั้งหมด 93 แห่ง จะท้ำกำรสุ่มตัวอย่ำง
ร้อยละ 30 ของแต่ละประเภท พบว่ำ ระบบบ่อปรับเสถียร(Stabilization Pond; SP) จ้ำนวน 14 
แห่ง ระบบสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon; AL) จ้ำนวน 5 แห่ง ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ 
(Activated Sludge; AS) จ้ำนวน 11 แห่ง ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland; CW) 
จ้ำนวน 2 แห่ง และระบบแผ่นหมุนเวียน (Rotating Biological Contactor; RBC) จ้ำนวน 1 แห่ง 
เป็นจ้ำนวนทั้งหมด 33 แห่ง 

3.2 เก็บตัวอย่ำงน้้ำจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนจ้ำนวน 33 แห่ง แห่งละ 10 ครั้ง โดยแบ่ง
กำรเก็บตัวอย่ำงเป็นระยะเวลำ 2 ปี  

     โดยในปีที่ 1 เป็นระบบ ระบบบ่อปรับเสถียร(Stabilization Pond; SP) จ้ำนวน 8 แห่ง 
และระบบสระเติมอำกำศ (Aerated Lagoon; AL) จ้ำนวน 3 แห่ง 
   ปีที่ 2 เป็น ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Pond; OD) จ้ำนวน 13 แห่ง และ
ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) จ้ำนวน 3 แห่ง 
     ท้ำวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้้ำทำงชีวภำพ คือ แบคทีเรียชี้แนะ ได้แก่โคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโค
ลิฟอร์ม และ อีโคไล ส่วนทำงเคมี ได้แก่ บีโอดี ของแข็งแขวนลอย และไนเตรต 

3.3 ประมวลผลข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำ โดยท้ำกำรเปรียบเทียบผลกำรศึกษำแนวทำง
เกณฑ์คุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 3.4 สรุปผลกำรศึกษำและจัดท้ำแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ชุมชนเพ่ือกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในกำรเกษตร 
 3.5 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนวิจัย  
         - จัดท้ำคู่มือแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วของระบบบ้ำบัด
น้้ำบัดน้้ำเสียชุมชนที่มีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ในภำคเกษตรกรรม    
        - จัดสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เรื่องประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดเชื้อจุลินทรีย์ของระบบ
บ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนในประเทศไทยเพ่ือกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในภำคกำรเกษตร ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง เกษตรกรผู้ใช้น้้ำ 
 
 
 
 

 



บทที่ 4  
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

 
4.1 ผลคุณภำพน้้ำทำงชีววิทยำ 
4.1.1 ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบบ่อปรับเสถียร 
 จำกกำรเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้้ำจำกระบบบ้ำบัดแบบบ่อปรับเสถียรทั้ง 8 แห่ง จ้ำนวน 3 ครั้ง 
ในฤดูหนำว ฤดูร้อน และฤดูฝน และท้ำกำรตีวจวัดเชื้ออีโคไลของระบบบ้ำบัด พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยน้้ำสียที่
ออกจำกระบบบัดทั้ง 8 แห่ง มีค่ำอีโคไลมำกสุดไปถึงน้อยสุด ตั้งแต่ 6.67E+03 ถึง 0 cfu/100 
ml และมีค่ำร้อยละประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเฉลี่ย อยู่ที่ 95.69 ถึง 100 แสดงว่ำระบบบ่อปรับเสถียร
ซึ่งเป็นระบบบ้ำบัดน้้ำเสียที่อำศัยธรรมชำติในกำรบ้ำบัดสำรอินทรีย์ในน้้ำเสีย มีกำรฆ่ำเชื้ออีโคไลด้วย
แสงแดด โดยมีประสิทธิภำพมำกกว่ำร้อยละ 95 ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบบ่อปรับเสถียร 

ระบบบ้าบัด 
ค่าเฉลี่ยน้้าเสียเข้าระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ค่าเฉลี่ยน้้าเสียออกจากระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ร้อยละ 
การบ้าบัดเฉลี่ย 

นครอุดรธำนี 8.35E+04 1.00E+02 99.88 

เมืองอ้ำนำจเจริญ 4.22E+06 3.33E+01 100.00 

เมืองวำรินช้ำรำบ 2.92E+04 3.33E+01 99.89 

เมืองมุกดำหำร 1.50E+05 0.00E+00 100.00 

เมืองมหำสำรคำม 3.32E+04 1.43E+03 95.69 

นครนครปฐม 3.32E+04 1.33E+02 99.60 

เมืองสิงห์บุรี 1.86E+05 3.33E+01 99.98 

เมืองชัยนำท* 7.98E+05 6.67E+03 99.17 

* ระบบบ้ำบัดเมืองชัยนำท มี 2 ระบบคือ ระบบบ่อปรับเสถียรและระบบคลองวนเวียน 
 
 
 
 
 

 



4.1.2 ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบบ่อเติมอำกำศ 
 จำกกำรเก็บตัวอย่ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียระบบบ่อเติมอำกำศ ใน 4 ระบบ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยน้้ำ
เสียออกจำกระบบของเชื้ออีโคไลจำกค่ำน้อยสุดถึงมำกสุด อยู่ที่ 5.00E+01 1.33E+02  5.33E+02 
และ 1.57E+03 cfu/100 ml ตำมล้ำดับ  และมีประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลเฉลี่ย ร้อยละ 100 
99.98 99.89 และ 99.50 ตำมล้ำดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 4 
 
ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบบ่อเติมอำกำศ 

ระบบบ้าบัด 
ค่าเฉลี่ยน้้าเสียเข้าระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ค่าเฉลี่ยน้้าเสียออกจากระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ร้อยละ 
การบ้าบัดเฉลี่ย 

นครขอนแก่น 3.16E+05 1.57E+03 99.50 

นครอุบลรำชธำนี 4.66E+05 5.33E+02 99.89 

เมืองอ่ำงทอง 2.41E+06 5.00E+01 100.00 

เมืองชัยนำท* 7.98E+05 1.33E+02 99.98 

* ระบบบ้ำบัดเมืองชัยนำท มี 2 ระบบคือ ระบบบ่อปรับเสถียรและระบบคลองวนเวียน 
 
4.1.3 ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบคลองวนเวียน 

ท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้้ำจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียระบบคลองวนเวียน จ้ำนวน 13 แห่ง จ้ำนวน 3 
ครั้ง พบว่ำ ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส่วนมำกมีค่ำเชื้ออีโคไลน้้ำออกจำกมำกไปน้อย มีค่ำ 1.41E+05 ถึง 
1.00E+02 cfu/100 ml ซึ่งจะมปีระสิทธิภำพกำรบ้ำบัดจำกน้อยไปมำก โดยมีค่ำร้อยละ 72.74 ถึง 
99.50 ดังแสดงในตำรำงที่ 5 

 
4.1.4 ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 
 เมื่อท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้้ำจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ จ้ำนวน 3 แห่ง 
จ้ำนวน 3 ครั้ง พบว่ำมีค่ำเชื้ออีโคไลน้้ำออกจำกระบบบัดของทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 1.75E+03 2.14E+04 
และ 4.09E+04 ตำมล้ำดับ และมีค่ำประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลเฉลี่ย เท่ำกับ 99.29 98.84 
และ 96.24 ตำมล้ำดับ 

 
 
 
 
 



 
ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบคลองวนเวียน 

ระบบบ้าบัด 
ค่าเฉลี่ยน้้าเสียเข้าระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ค่าเฉลี่ยน้้าเสียออกจากระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ร้อยละ 
การบ้าบัดเฉลี่ย 

นครนนทบุรี 6.72E+05 5.53E+04 91.77 

เมืองปทุมธำนี 5.20E+03 1.00E+02 98.08 

นครพระนครศรีอยุธยำ 5.22E+05 2.60E+03 99.50 

เมืองหัวหิน 3.91E+05 4.60E+03 98.82 

นครภูเก็ต 1.37E+06 1.50E+03 99.89 

เมืองกะทู้ 4.70E+05 1.70E+04 96.39 

เมืองป่ำตอง 1.57E+06 1.14E+04 99.28 

เมืองฉะเชิงเทรำ 2.24E+05 7.80E+03 96.52 

อบจ.ชลบุรี 7.41E+04 6.67E+02 99.10 

เมืองแสนสุขเหนือ* 5.18E+05 1.41E+05 72.74 

เมืองแสนสุขใต้* 8.54E+04 1.63E+04 80.95 

นครแหลมฉบัง 2.66E+06 4.20E+03 99.84 

ต้ำบลบ้ำนเพ 4.93E+05 1.70E+03 99.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 6 แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลของระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 

ระบบบ้าบัด 
ค่าเฉลี่ยน้้าเสียเข้าระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ค่าเฉลี่ยน้้าเสียออกจากระบบ 
(หน่วย cfu/100 ml) 

ร้อยละ 
การบ้าบัดเฉลี่ย 

พัทยำเหนือ 3.53E+06 4.09E+04 98.84 

พัทยำใต้ 5.68E+05 2.14E+04 96.24 

กะรน 2.45E+05 1.75E+03 99.29 

 
4.1.5 สรุปประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยของระบบบ้ำบัดชนิดต่ำงๆ 
 เมื่อท้ำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้ออีโคไลเฉลี่ยของทั้ง 4 ระบบ พบว่ำ ระบบ
บ้ำบัดบ่อเติมอำกำศมีประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดสูงสุด โดยมีค่ำร้อยละ 99.84 ใกล้เคียงกับระบบบ่อปรับ
เสถียร ที่มีค่ำร้อยละ 99.27 ส่วนระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ และ ระบบคลองวนเวียน จะมีค่ำ 98.12 
และ 94.81 ดังแสดงในตำรำงที่ 7 
 
ตำรำงที่ 7 แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยของระบบบ้ำบัดชนิดต่ำง ๆ 

ระบบบ้าบัด ร้อยละของประสิทธิภาพในการบ้าบัดเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ย 

ระบบบ่อปรับเสถียร 99.27 

ระบบบ่อเติมอำกำศ 99.84 

ระบบคลองวนเวียน 94.81 

ระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 98.12 

 
4.2 ผลคุณภำพน้้ำทำงเคมี 
4.2.1 กำรบ้ำบัดบีโอดีของระบบบ่อปรับเสถียร 
 เมื่อพิจำรณำผลคุณภำพน้้ำทำงเคมีในรูปบีโอดี ซึ่งแสดงถึงปริมำณสำรอินทรีย์ในน้้ำเสีย โดย
มำตรฐำนกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ ก้ำหนดไว้ที่ 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำ ระบบบ่อปรับเสถียรทั้ง 8 แห่ง มีค่ำบีโอดีของน้้ำที่ออกจำกระบบบ้ำบัดฯ ต่้ำ
กว่ำ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน ของกรม
ควบคุมมลพิษ ดังแสดงในตำรำงที่ 8 
 
 



ตำรำงที ่8 แสดงค่ำบีโอดีของระบบบ่อปรับเสถียร 
ระบบบ้าบัด น้้าเสียออกจากระบบ (หน่วย mg/L) มาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง

จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 

นครอุดรธำนี 1.80 5.02 5.54 3.52 20 

เมืองอ้ำนำจเจริญ 2.84 1.46 1.38 1.89 20 

เมืองวำรินช้ำรำบ 1.80 1.54 0.50 1.28 20 

เมืองมุกดำหำร 3.22 1.85 1.94 1.75 20 

เมืองมหำสำรคำม 4.84 3.98 3.46 4.09 20 

นครนครปฐม 1.07 6.04 4.03 3.71 20 

เมืองสิงห์บุรี 1.23 3.29 1.01 1.84 20 

เมืองชัยนำท* 2.15 3.29 1.02 2.15 20 

* ระบบบ้ำบัดเมืองชัยนำท มี 2 ระบบคือ ระบบบ่อปรับเสถียรและระบบคลองวนเวียน 
 
4.2.2 กำรบ้ำบัดบีโอดีของระบบบ่อเติมอำกำศ 
 ค่ำบีโอดีน้้ำเสียออกจำกระบบบ่อเติมอำกำศมีค่ำ 8.80 10.57 11.67 และ 19.12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตำมล้ำดับ และเมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน ของ
กรมควบคุมมลพิษ ก้ำหนดไว้ที่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำ ระบบบ่อเติมอำกำศทั้ง 4 แห่ง มีค่ำผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนฯ ดังแสดงในตำรำงที่ 9 
 
ตำรำงที่ 9 แสดงค่ำบีโอดีของระบบบ่อเติมอำกำศ 

ระบบบ้าบัด น้้าเสียออกจากระบบ (หน่วย mg/L) มาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง

จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 

นครขอนแก่น 12.26 8.94 10.50 10.57 20 

นครอุบลรำชธำนี 13.25 16.40 27.71 19.12 20 

เมืองอ่ำงทอง 9.70 15.01 10.32 11.67 20 

เมืองชัยนำท* 6.96 14.16 5.27 8.80 20 

* ระบบบ้ำบัดเมืองชัยนำท มี 2 ระบบคือ ระบบบ่อปรับเสถียรและระบบคลองวนเวียน 
 



4.2.3 กำรบ้ำบัดบีโอดีของระบบคลองวนเวียน 
 ผลคุณภำพน้้ำที่ออกจำกระบบคลองวนเวียน ทั้ง 13 แห่ง จะมี 11 แห่ง ที่มีค่ำบีโอดีในช่วง 
1.49 ถึง 18.94 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้น 2 แห่งที่มีค่ำบีโอดี 20.65 และ 20.72 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน พบว่ำ มี 2 แห่งที่มีค่ำเกินค่ำ
มำตรฐำน ดังแสดงในตำรำงที่ 10  
 
ตำรำงที่ 10 แสดงค่ำบีโอดีของระบบคลองวนเวียน 

ระบบบ้าบัด น้้าเสียออกจากระบบ (หน่วย mg/L) มาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง

จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 

นครนนทบุรี 12.82 8.77 6.62 9.40 20 

เมืองปทุมธำนี 4.33 4.60 3.50 4.14 20 

นครพระนครศรีอยุธยำ 6.62 6.50 7.17 6.76 20 

เมืองหัวหิน - 13.15 15.22 14.18 20 

นครภูเก็ต - 4.29 25.20 14.74 20 

เมืองกะทู้ 8.86 8.44 12.80 10.03 20 

เมืองป่ำตอง 9.41 15.41 12.60 12.47 20 

เมืองฉะเชิงเทรำ 26.94 10.95 - 18.94 20 

อบจ.ชลบุรี 1.43 0.95 2.10 1.49 20 

เมืองแสนสุขเหนือ* 24.26 22.91 14.80 20.65 20 

เมืองแสนสุขใต้* 48.13 3.72 10.30 20.72 20 

นครแหลมฉบัง 11.54 15.68 26.50 17.90 20 

ต้ำบลบ้ำนเพ 4.22 19.74 26.0 16.65 20 

 
4.2.4 กำรบ้ำบัดบีโอดีของระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 
 เมื่อพิจำรณำค่ำบีโอดีของน้้ำเสียที่ออกจำกระบบบัดแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ ทั้ง 3 แห่ง พบว่ำ มี
ค่ำ 12 ถึง 17 มิลลิกรัมต่อลิตร และผ่ำนค่ำมำตรฐำนกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน 
ดังแสดงในตำรำงที่ 11 
 



ตำรำงที่ 11 แสดงค่ำบีโอดีของระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 
ระบบบ้าบัด น้้าเสียออกจากระบบ (หน่วย mg/L) มาตรฐานการระบายน้้าทิ้ง

จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

พัทยำเหนือ 17.60 15.42 3.20 12.07 20 

พัทยำใต้ 22.72 18.12 9.10 16.65 20 

กะรน 13.78 19.14 5.40 12.77 20 

 
4.2.5 สรุปค่ำบีโอดีเฉลี่ยของระบบบ้ำบัดชนิดต่ำงๆ 
 เมื่อท้ำกำรเปรียบเทียบค่ำบีโอดีของระบบบ้ำบัดทั้ง 4 ประเภท พบว่ำ ระบบบ่อปรับเสถียร มี
กำรบ้ำบัดสำรอินทรีย์ในรูปของบีโอดีได้ดีที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนอีก 3 
ระบบจะมีค่ำบีโอดีเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยมีกำรบ้ำบัดบีโอดีที่ดี ตำมล้ำดับดังนี้ คือระบบบ่อเติมอำกำศ 
ระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ และระบบคลองวนเวียน โดยมีค่ำบีโอดีเฉลี่ยที่ 12.54 12.83 และ 12.93 
ตำมล้ำดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 12 
 
ตำรำงที่ 12 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำบีโอดีเฉลี่ยของระบบบ้ำบัดชนิดต่ำงๆ 

ระบบบ้าบัด ค่าเฉลี่ยค่าบีโอดีของน้้าเสียออกจากระบบบ้าบัด 

ระบบบ่อปรับเสถียร 2.53 

ระบบบ่อเติมอำกำศ 12.54 

ระบบคลองวนเวียน 12.93 

ระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 13.83 

 
4.3 เปรียบเทียบคุณภำพน้้ำจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียทั้งหมดกับแนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ใน
พ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย โดย สส. 
 เมื่อท้ำกำรเปรียบเทียบผลคุณภำพน้้ำจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบบ่อปรับ
เสถียร ะบบบ่อเติมอำกำศ ระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ และระบบคลองวนเวียน เทียบกับค่ำแนว
ทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย โดย สส. ในพำรำมิเตอร์บีโอดี 
และฟีคอลโคลิฟอร์ม พบว่ำน้้ำที่ออกจำกระบบบ่อปรับเสถียร สำมำรถน้ำไปใช้ปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำร
ที่รับประทำนผลหรือเมล็ด จ้ำนวน 6 แห่ง อีก 1 แห่ง เหมำะส้ำหรับปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอำหำร และ
มี 1 แห่ง ต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำก่อนน้ำมำใช้ในกำรเกษตร  ส่วนระบบบ่อเติมอำกำศท้ัง 4 
แห่ง พบว่ำ สำมำรถน้ำไปใช้ปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำรที่รับประทำนผลหรือเมล็ด จ้ำนวน 3 แห่ง และ
เหมำะส้ำหรับปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอำหำร จ้ำนวน 1 แห่ง ระบบคลองวีนเวียนต้องมีกำรปรับปรุง



คุณภำพน้้ำจ้ำนวน 8 แห่ง และสำมำรถน้ำไปใช้ปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำรที่รับประทำนผลหรือเมล็ด 
จ้ำนวน 2 แห่ง อีก 3 แห่ง เหมำะส้ำหรับปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอำหำร ส่วนระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์
ทั้ง 3 แห่ง พบว่ำ 
มีควำมเหมำะส้ำหรับปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอำหำร 1 แห่ง และต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ จ้ำนวน 
2 แห่ง ดังแสดงในตำรำงที่ 13  
 
ตำรำงที่13 แสดงผลคุณภำพน้้ำจำกระบบบ้ำบัดประเภทต่ำง ๆ เทียบแนวทำงเกณฑ์กำรน้ำน้้ำกลับมำ
ใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย 

ดัชนี 

ค้าแนะน้าภาคเกษตร 

ปรับปรุง 
คุณภาพน้้า 

พืชท่ีใช้เป็นอาหาร 
พืชท่ีไม่ได้ใช้ 
เป็นอาหาร รับประทาน 

ใบหรือหัว 
รับประทาน 
ผลหรือเมล็ด 

สี ไม่เป็นที่น่า
รังเกียจ 

ไม่เป็นที่น่า
รังเกียจ 

ไม่เป็นที่น่า
รังเกียจ 

 

กล่ิน ไม่เป็นที่น่า
รังเกียจ 

ไม่เป็นที่น่า
รังเกียจ 

ไม่เป็นที่น่า
รังเกียจ 

 

ค่าบีโอดี (mg/l) <10 <20 <30  
ค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(cfu/100 ml) 
ไม่พบ <1,000 <3,000  

ระบบบ่อปรับเสถียร 
(8 แห่ง) 

 6 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

ระบบบ่อเติมอำกำศ 
(4 แห่ง) 

 3 แห่ง 1 แห่ง  

ระบบคลองวนเวียน 
(13 แห่ง) 

 2 แห่ง 3 แห่ง 8 แห่ง 

ระบบแอกติเว็ดเต็ดสลัดจ์ 
(3 แห่ง) 

  1 แห่ง 2 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
1. ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดทำงเคมีของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร บ่อเติม

อำกำศ คลองวนเวียน และแอกติเวเต็ดสลัดจ์ มีค่ำบีโอดี น้อยกว่ำ  20 มล.ต่อล. ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
มำตรฐำนกำรระบำยน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน และผ่ำนเกณฑ์แนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้
ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้เพำะปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำรที่
รับประทำนผลหรือเมล็ด 
  2. ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดทำงชีวภำพของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์แนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย พบว่ำ ร้อยละ 
75 ของระบบ มีค่ำฟีคอลโลลิฟอร์ม น้อยกว่ำ 1,000 cfu/100 ml มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้
เพำะปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำรที่รับประทำนผลหรือเมล็ด ร้อยละ 12.5 มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้
เพำะปลูกพืชที่ไม่ใช้เป็นอำหำร 

3. ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดทำงชีวภำพของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนแบบบ่อเติมอำกำศ เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์แนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย พบว่ำ ร้อยละ 
75 ของระบบ มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้เพำะปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำรที่รับประทำนผลหรือเมล็ด 
และร้อยละ 25 มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้เพำะปลูกพืชที่ไม่ใช้เป็นอำหำร 
ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดทำงชีวภำพของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์แนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย พบว่ำ ร้อยละ 17 ของ
ระบบ มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้เพำะปลูกพืชที่ใช้เป็นอำหำรที่รับประทำนผลหรือเมล็ด ร้อยละ 
25 มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้เพำะปลูกพืชที่ไม่ใช้เป็นอำหำร และ ร้อยละ 58 ควรมีกำรบ้ำบัดเชื้อ
ก่อนด้วยกำรเติมคลอรีนหรือโอโซนก่อนน้ำไปใช้ในกำรเกษตร หรือให้ค้ำแนะน้ำผู้ใช้ให้มีกำรป้องกัน
กำรสัมผัสน้้ำ 

4. ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดทำงชีวภำพของระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย พบว่ำ ร้อย
ละ 33 มีควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปใช้เพำะปลูกพืชที่ไม่ใช้เป็นอำหำร และ ร้อยละ 67 ควรมีกำรบ้ำบัด
เชื้อก่อนด้วยกำรเติมคลอรีนหรือโอโซนก่อนน้ำไปใช้ในกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อเสนอแนะ 
1. คุณภำพน้้ำจำกระบบนี้ซึ่งอำจจะเหมำะส้ำหรับพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นอำหำรตำมเกณฑ์กำร

แนะน้ำ โดยมีปริมำณกำรปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในน้้ำทิ้งสูงกว่ำข้อแนะน้ำส้ำหรับพืชทำนผลหรือ
เมล็ด แต่กำรน้ำไปใช้ส้ำหรับกำรปลูกข้ำว ซึ่งเมล็ดข้ำวต้องผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปอีกก่อนที่จะน้ำมำ
บริโภค ก็จะเป็นกำรท้ำลำยเชื้อจุลินทรีย์ไปได้ทำงหนึ่ง ก็จะท้ำให้ปลอดภัยต่อสุขภำพได้ 

2. ระบบบ้ำบัดควรลดปริมำณเชื้อจุลินทรีย์ของน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดให้มีคุณสมบัติเหมำะสม
ตำมเกณฑ์แนวทำงกำรน้ำน้้ำกลับมำใช้ใหม่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย 

3. เกษตรกรผู้ใช้น้้ำควรเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันกำรสัมผัสน้้ำโดยตรง เช่นกำรสวมถุงมือหรือ
รองเท้ำบู้ท เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 
กรมควบคุมมลพิษ (2557) รำยงำนประจ้ำปีส้ำนักงำนจัดกำรคุณภำพน้้ำ ปี 2557 เข้ำถึงได้จำก: 
 http://www.pcd.go.th/ (วันที่ค้นข้อมูล: 20 กรกฎำคม 2559). 
กรมชลประทำน (2558) รำยงำนสถำนกำรณ์น้้ำประจ้ำวัน. เข้ำถึงได้จำก: 
 http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 15 กรกฎำคม 2559). 
กรมอุตุนิยมวิทยำ (2558) กำรเฝ้ำปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ-ลำนีญำ. เข้ำถึงได้จำก: 
 http://www.tmd.go.th/ (วันที่ค้นข้อมูล: 20 กรกฎำคม 2559). 
CM Publication (2557) เทศบาลนครเชียงใหม่โชวน์ าน ้ าเสียชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชนท์างการเกษตร เข้ำถึงได้
 จำก: http://www.cmpublica.com/2015/07/27 (วันที่ค้นข้อมูล: 20 กรกฎำคม 2559). 
ไทยรัฐ (2559) เชียงใหม่พลิกวิกฤติ บ้ำบัดน้้ำเสียสู้แล้ง เชียงใหม่พลิกวิกฤติ บ้ำบัดน้้ำเสียสู้แล้ง เข้ำถึง
 ได้จำก: http://www.thairath.co.th/content/583928/ (วันที่ค้นข้อมูล: 20 กรกฎำคม 2559). 
สุรีย์ บุญญำนุพงศ์ .(2544) แนวทำงกำรน้ำน้้ำทิ้งจำกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนกลับมำใช้ประโยชน์ใน
 ประเทศไทย เข้ำถึงได้จำก: http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/research_a/DATA/44_A.html  

(วันที่ค้นข้อมูล: 20 กรกฎำคม 2559). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


